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Καταλυτική παρέμβαση

Το χρήμα και η θεοποίησή του
Μερικές επίκαιρες, αισιόδοξες θέσεις του Μίκη Θεοδωράκη

ΣΕΛ. 21

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ

Συνέδριο Νέων Αγροτών
στην Αρχαία Ολυμπία

Ιδιαίτερη χαρά πήραμε όταν ήρθε από το δημοσιογράφο και εκδό-
τη (Κοζάνη) Δημήτρη Μιχαηλίδη (Συντονιστή τού Συνεδρίου), πρό-
σκληση στο όνομα του Προεδρείου τής ΠΕΝΑ (Πανελλήνια Ένωση
Νέων Αγροτών) να παραβρεθούμε κι εμείς στο 16ο Συνέδριό τους, α-
πό 3 έως 6 Σεπτεμβρίου στο συνεδριακό χώρο εντός της Αρχαίας
Ολυμπίας στο νομό Ηλείας. Η χαρά μας ήταν διπλή: μια γιατί μας δι-
νόταν η ευκαιρία να επισκεπτόμασταν τον Ιερό Χώρο της Αρχαίας
Ολύμπίας, τη Μήτρα τού Πολιτισμού μας, μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές και η άλλη γιατί ήταν η πρώτη φορά που μία εφημερίδα
της ομογένειας, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf, θα κάλυπτε δη-
μοσιογραφικά ένα Συνέδριο, που δεν είχε βέβαια άμεση σχέση με τις
δραστηριότητες των Απόδημων Ελλήνων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 12-16

Αποστολή στον Πόντο
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Ένα γλυκό αυγουστιάτικο πρωινό, που δίνει ανά-
σα στα στήθη της υπερηφάνειας, έγινε η αφετηρία
πολλών ορθοδόξων από την Ελλάδα αλλά και από
άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυ-
ρίως τη Ρωσία, να επισκεφτούν και να προσκυνή-
σουν τους Ιερούς βράχους τού Πόντου, που φιλο-
ξενούν την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας
Σουμελά. Εκεί όπου ψάχνεις τη λογική της σκέψης,

στον Πόντο της καρδιάς μας, της ψυχής μας, της
ζωής μας, θέλησαν και θελήσαμε να μοιραστούμε
συγκινησιακά την ιερότητα αυτού του ιερού λα-
τρευτικού Χώρου. Μια μεγάλη αγκαλιά, ένα πλατύ
χαμόγελο, ένα βουβό δάκρυ και η χαλάρωση της
αγωνίας ήταν τα δώρα τού κάθε προσκυνητή, που
τα αφιέρωσε με πόνο ψυχής στη μάνα όλου του κό-
σμου. 

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 18

O πρόεδρος της ΟΕΚ Κ. Δημητρίου
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας
(ΟΕΚ) και ταμίας του ΣΑΕ Κώστας
Δημητρίου τοποθετήθηκε στη λί-
στα του ψηφοδελτίου επικρατείας
της Νέας Δημοκρατίας στην 9η
θέση.                               ΣΕΛ. 20

200 βιο-ερευνητές και γιατροί από
5 Ηπείρους στο Λαγονήσι Αθηνών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο
τού παγκοσμίου Δικτύου Ελλήνων ιατρών και βιο-ε-
πιστημόνων στις 3 με 5 Σεπτεμβρίου.            ΣΕΛ. 4

Βαρυσήμαντες αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που
αγγίζουν τον Απόδημο Ελληνισμό

ΣΕΛ. 23

Οι Απόδημοι Κύπριοι στηρίζουν
τον κ. Χριστόφια

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Παγκο-
σμίου Συνεδρίου Αποδήμων Κυπρίων. Συνέντευξη
Τύπου Προέδρων ΠΣΕΚΑ, ΠΟΜΑΚ και ΝΕΠΟΜΑΚ.

ΣΕΛ. 4

Γερμανία: Bundestagswahlen 27. September 2009
Ελλάδα: Βουλευτικές εκλογές 4 Οκτωβρίου 2009
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ. Αχ, πώς περνούν τα χρόνια!! Στο πρωτοσέλιδο

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, Φλεβάρης 2004, φύλλο 71, με προοπτι-
κή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Μαρτίου 2004, είχαμε
γράψει μεταξύ άλλων και τούτα: «800.000 ΕΛΛΗΝΕΣ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μένουν για άλλη μια φορά χωρίς δι-
καίωμα Επιστολικής Ψήφου στις κοινοβουλευτικές
εκλογές τής 7ης Μαρτίου 2004. Βαθιά απο-
γοήτευση και κακοκεφιά σκέπασε μέσα στη
βαρυχειμωνιά τους Έλληνες της Ευρώπης.
Ένα ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι τού
Ελληνισμού, που βρίσκεται μέσα στην αγκα-
λιά της Ευρώπης, ξανακαταδικάστηκε στο ρό-
λο τού απλού παρατηρητή, στο ρόλο του νε-
ροκουβαλητή και του αχθοφόρου για τη μετα-
κίνηση και διάδοση τού διαφημιστικού εκλογι-
κού υλικού των ελλαδικών κομμάτων στους
τόπους της διαμονής μας. Και αλήθεια, πόσες
διαβεβαιώσεις και πόσες υποσχέσεις δε δόθηκαν
στο καυτό αυτό αίτημα των ξενιτεμένων Ελλήνων να συμ-
μετέχουν κι αυτοί ισότιμα στο πολιτικό γίγνεσθαι τής πατρίδας Ελλά-

δας, από επίσημα και ημιεπίσημα χείλη πολιτικών όλων των
κομμάτων και όλων των χρωμάτων τα τελευταία είκοσι

χρόνια.» Και ρωτάμε τις φίλες και φίλους αναγνώστες: τί
έχει αλλάξει ως τις μέρες τού Οκτώβρη 2009; Απολύ-
τως τίποτα! Ούτε μια κάποια προοπτική εκλογής ενός

«δικού» μας στο ψηφοδέλτιο τής Επικρατείας. Αλλά ε-
μείς, άμυαλοι και αδιόρθωτοι θα ξανατρέξουμε στα γρα-

φεία που έχουν στήσει όλα τα κόμματα σε διάφορες
μεγαλουπόλεις της Ευρώπης, για τη μεταφορά ψη-

φοφόρων στην πατρώα γη, με φτηνό –εξυπακούε-
ται, εισιτήριο! Οι ταλαιπωρίες, ο συνωστισμός,
οι καθυστερήσεις στις πτήσεις και ένα σωρό
άλλα θλιβερά συμβάντα, που μας πληγώνουν
σε κάθε μας μετακίνηση προς τις ελλαδικές
κάλπες, δε στάθηκαν δυνατόν να μειώσουν

την επιθυμία μας, το κομματικό-ιδεολογικό
μας ψώνιο, τον άκρατο μαζοχισμό μας και
για άλλη μια φορά θα επαναλάβουμε την

ανόητη απερισκεψία μας. Άντε και καλό ...σταυρό στις
4 του Οκτώβρη για όλους μας!                                  (ΑΔ) 



02n n n Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
Μηνιαίο Οργανο Επικοινωνίας
του Ελληνισµού στη Γερμανια

Εκδότης-Ιδιοκτήτης
Απόστολος ∆ίκογλου

Deutsche Redaktion und Marketing
Άννα-Ρενάτα Δίκογλου
Christine Harfensteller

Διεύθυνση:
ELLINIKI GNOMI

Bilker Straße 30, D-40213 Düsseldorf
Tel. 0049-211-322492, Fax 0040-211-322402

redaktion@elliniki-gnomi.com
www.elliniki-gnomi.com

Ελλάδα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

GR-22029 Τυρός/Αρκαδία
Τηλ. 0030-27570-41176,
Fax 0030-27570-29304

Κινητό 0030-6937-457545

Bankverbindung:
Dresdner Bank AG - Konto-Nr. 252670002 

- BLZ 30080000
Kontoinhaber: Apostolos Diooglou

IBAN: DE31 30080000 0252670002 -
SWIFT-BIC: DRES DE FF 

Tραπεζικός λογαριασμός στην Ελλάδα:
ΕΤΕ: 405/74973182

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

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

Το Δεκέμβριο στο
Συμβούλιο της Ευρώπης

το θέμα των αγνοουμένων
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Η εξ Υπουργών Επιτροπή του

Συμβουλίου της Ευρώπης στη συνεδρίαση της
τον Δεκέμβριο θα πρέπει, μετά τη χθεσινή από-
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) να καλέσει την Άγκυρα
να δώσει εξηγήσεις για τους αγνοουμένους της
Κύπρου του 1974, δήλωσαν οι δικηγόροι στην
προσφυγή κατά της Τουρκίας στο ΕΔΑΔ Αχιλλέ-
ας Δημητριάδης και Κύπρος Χρυσοστομίδης. Η
τελική απόφαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΕΔΑΔ) στην υπόθεση των Ελληνοκυπρίων αγνο-
ουμένων «Βαρνάβα και λοιποί εναντίον της
Τουρκίας» αποτελεί «δεδικασμένο» για την
Τουρκία, επεσήμανε ο δικηγόρος Αχιλλέας Δη-
μητριάδης, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή
είναι «ένα σημαντικό προηγούμενο για την ε-
φαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώ-
ρες του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι μόνο».

Σχολιάζοντας ο δικηγόρος Κ. Χρυσοστομίδης
είπε ότι «οι εννέα αυτές ατομικές προσφυγές α-
γνοουμένων και των οικογενειών τους ενώπιον
του ΕΔΑΔ χρονολογούνται από το 1990». Σημεί-
ωσε ότι «20 χρόνια μετά, είμαστε ευτυχείς γιατί
έχουμε σήμερα μιαν τελική και τελεσίδικη από-
φαση του Δικαστηρίου στην ολομέλειά του,
πράγμα το οποίο δικαιώνει τις προσδοκίες και
των αιτητών αλλά και γενικά του κυπριακού λα-
ού για τα εγκλήματα τα οποία έλαβαν χώρα το
1974 σε βάρος των αγνοουμένων μας».

«Το νέο χαρακτηριστικό αυτής της απόφα-
σης», πρόσθεσε, «είναι ότι το Δικαστήριο επιδι-
κάζει αποζημιώσεις για ηθική ζημία για κάθε ένα
εκ των αγνοουμένων, μόνο 12.000 ευρώ για κά-
θε αίτηση, όμως τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό
γιατί στην πρωτόδικη απόφασή του, το Δικαστή-
ριο είχε πει ότι είναι αρκετό το γεγονός ότι δια-
πιστώνεται παραβίαση της ευρωπαϊκής σύμβα-
σης και ως εκ τούτου δεν προχωρούμε σε επιδί-
καση αποζημιώσεων», είπε. Επεσήμανε ότι «από
τους 17 δικαστές, οι 16 συμφώνησαν γενικά στο
εύρημα παραβίασης βασικών άρθρων της Σύμ-
βασης Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των», προσθέτοντας ότι στην ουσία μόνο η
Τουρκοκύπρια ad hoc δικαστής ήταν εκείνη που
διαφώνησε.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής Συγ-
γενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων
Νίκος Θεοδοσίου είπε ότι ενώπιον του Δικαστη-
ρίου «εκκρεμούν μερικές δεκάδες προσφυγές,
οι οποίες έχουν κατατεθεί πολύ αργότερα».

Πηγή: www.greekinsight.com

Από κόμματα πάμε καλά στην πατρίδα μας...
Συνολικά 28 υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στις εκλογές

ΑΘΗΝΑ. Στον Άρειο Πάγο έληξε η προθε-
σμία υποβολής δηλώσεων των κομμάτων και
συνασπισμών κομμάτων που θα συμμετέ-
χουν στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.
Συνολικά κατέθεσαν αιτήσεις συμμετοχής 28
κόμματα και συνδυασμοί κομμάτων. Τα 28
κόμματα και οι συνδυασμοί κομμάτων που υ-
πέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στις επερχό-
μενες εκλογές είναι:
1) Νέα Δημοκρατία (Κ. Καραμανλής)
2) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.) (Γ. Παπανδρέου)
3) Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α. Παπα-
ρήγα)
4) Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
(ΣΥΡΙΖΑ) (Α. Τσίπρας)
5) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.)
(Γ. Καρατζαφέρης)
6) Οικολόγοι Πράσινοι (εκτελεστική επιτρο-
πή, Ε. Ζώτου, Α. Λεμπέση, Ν. Χρυσόγελος,
Ιωάννα Κοντούλη, Ι. Παρασκευόπουλος,
Μιχ. Πετράκος)
7) Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομουνιστικό
Κόμμα Ελλάδος (Αν. Παπαδόπουλος, Π.
Κουφοβασίλης)
8) Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστι-
κό-λενινιστικό) (Γ. Κωνσταντόπουλος, Σ.
Αγκούτογλου, Β. Σαμαράς, Η. Καμαρέτσος)
9) Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τρο-
τσκιστές) (Σαμπετάι Μάτσας, Σάββας Μι-
χαήλ)
10) Δημοκρατική Αναγέννηση (Σ. Παπαθεμε-
λής)
11) Ένωση Κεντρώων (Β. Λεβέντης)
12) Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή (Ν. Μι-
χαλολιάκος)
13) Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολό-
γοι (Δ. Βεργής), 14) Οικολόγοι Ελλάδας - Κ.
Παπανικόλας - Πολιτική Κάθαρση (Κ. Παπα-
νικόλας)
15) ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότη-
ση του ΚΚΕ (διοικούσα επιτροπή: Γ. Ζαφειρό-
πουλος, Δ. Γουρνάς)
16) Κοινωνία (Εμμ. Βολουδάκης)

17) Δημοκρατικοί (Μ. Μελετόπουλος)
18) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία
(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) διοικούσα επιτροπή 12 ατό-
μων
19) Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (Γ.
Κόκκας)
20) Φως - Αλήθεια - Δικαιοσύνη (Κ. Μελισ-
σουργός)
21) Μέλλον των Ελλήνων (Μ.Τ.Ε.) - Υπηρέτες
του Ελληνικού Λαού (Υ.Τ.Ε.Λ.) (Ν. Σκοπελί-
της)
22) Φίλοι του Ανθρώπου (Κ. Σταμούλης)
23) Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.)
(Ν. Κολίτσης), 24) Νέα Ελληνική Δημοκρατία
(Ν. Λάσκος)
25) Παλαιά Δημοκρατία (Α. Δασκαλόπου-
λος),
26) Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και
την Εικαστική Συγκρότηση (Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.) (Ν.
Λούβρος)
27) Που είσαι Παπαδόπουλε - Κόμμα Ελλή-
νων Αλλοδαπών - Τρομοκρατείστε τους Τρο-

μοκράτες (η αίτηση συμμετοχής κατατέθηκε
χωρίς να έχει προηγηθεί ίδρυση κόμματος
και χωρίς αρχηγό)
28) Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Πανα-
γροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος
(ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) (Μ. Τζαλαζίδης)

Πηγή: www.omogeneia.ana-mpa.gr
Σημείωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 
Φίλες και φίλοι αναγνώστες, μήπως θα

πρέπει στις επόμενες εθνικές εκλογές να κα-
τέβουμε κι εμείς ως «Κόμμα Αποδήμων και
Παλιννοστούντων Ελλήνων» (ΚΑΠΕ.); Πρότα-
ση κάνω, περιμένω την άποψή σας. Ίσως μό-
νο τότε να μας πάρουν στα σοβαρά τα δύο
κόμματα εξουσίας και να μη μας περιπαί-
ζουν, χρόνια τώρα, με την Επιστολική ψήφο ή
να μας τοποθετούν -για τα μάτια του ... κό-
σμου- σε θέσεις νεροκουβαλητή. Για παρά-
δειγμα στις ευρωεκλογές αλλά και τώρα με
την 9η θέση του Κώστα Δημητρίου στο ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας. 

(Α.Δ.)

Δικαίωμα ψήφου θέλουν οι Ομογενείς
Δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλο-

γές στην Ελλάδα (άνω του 80%) επιθυμούν
να έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία
οι Ομογενείς. Επίσης, οι Έλληνες της Δια-
σποράς εκφράζουν το παράπονο ότι η πα-
τρίδα τους θυμάται μόνο όποτε τους έχει
ανάγκη.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την
παγκόσμια έρευνα για τον Ελληνισμό της
Διασποράς, που διενεργήθηκε από την
“Κάπα Research” και το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και
παρουσιάστηκε την Πέμπτη, στην Αθήνα.

Στην ερώτηση εάν «θα κινούσατε τις δια-
δικασίες προκειμένου να ψηφίσετε στις ε-

κλογές για την ελληνική Βουλή» οι Έλλη-
νες «ναι» και «μάλλον ναι» απάντησε το
82,4% των Ελλήνων που ζουν στις ΗΠΑ
και τον Καναδά, το 81% στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το 80% οι Έλληνες που κατοι-
κούν σε άλλα σημεία της Υφηλίου. Οι
Έλληνες του εξωτερικού δεν κρύβουν το
παράπονό τους για τη στάση της επίσημης
Ελλάδας απέναντί τους. Έτσι, το 80.9% πι-
στεύει ότι «η Ελληνική Πολιτεία θυμάται
τους Έλληνες της διασποράς μόνο όποτε
τους έχει ανάγκη» και το 58,8% ότι «η
Ελληνική Πολιτεία έχει ξεχάσει τους Έλλη-
νες της Διασποράς».

Πηγή: www.in.gr
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Οι Απόδημοι Κύπριοι στηρίζουν τον κ. Χριστόφια
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Κυπρίων. Συνέντευξη Τύπου Προέδρων ΠΣΕΚΑ, ΠΟΜΑΚ και ΝΕΠΟΜΑΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Την απόλυτη ικανοποίησή τους
από τη διεξαγωγή των εργασιών του 16ου Πα-
γκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Κυπρίων, με
τη συμμετοχή του Προέδρου και των Μελών
του Προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού (ΣΑΕ), όπως και τη στήριξη των ορ-
γανώσεων τους προς την κυβέρνηση της Κύ-
πρου στις προσπάθειες που καταβάλει για μία
δίκαιη και βιώσιμη λύση του εθνικού θέματος,
εξέφρασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου οι
Πρόεδροι των ΠΣΕΚΑ, ΠΟΜΑΚ και
ΝΕΠΟΜΑΚ, κ.κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, Χάρης Σο-
φοκλείδης και Χρήστος Καραολής.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στις ενημερώσεις
για τις τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού από
τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου,
Δημήτρη Χριστόφια, τον Υπουργό Εξωτερικών,
Μάρκο Κυπριανού και τον Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο, Στέφανο Στεφάνου, που όπως τό-
νισαν, διαφώτισαν τους ομογενείς για τις συνο-
μιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων, οι οποίες
ελπίζουν να ευοδωθούν.

«Οι ενημερώσεις που μας έγιναν ήταν σημα-
ντικές, και τόσο χρήσιμες για εμάς, ιδιαίτερα
στη δύσκολη φάση που περνάει το Κυπριακό.
Από την πλευρά μας, ως Κύριοι του εξωτερι-
κού, θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν, ώστε να
διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για την πα-
τρίδα», τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, Χά-
ρης Σοφοκλείδης. Επισήμανε, επίσης, την ανά-
γκη ενιαίας προβολή του κοινού στόχου, απ’ ό-
λες τις πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου, ενώ τό-
νισε τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλει η
οργάνωση για τη νέα γενιά αποδήμων Κυ-
πρίων, σε όλες τις ηπείρους.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του
Προέδρου της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ.

«Όλοι πήραμε δυνάμεις και φεύγουμε αισιό-
δοξοι. Πρέπει να έχουμε ελπίδα, ώστε να οδη-
γηθούμε στην επιθυμητή λύση», τόνισε ο κ.
Κρίστοφερ, εκφράζοντας την ικανοποίηση του
από το γεγονός, ότι η παρούσα κυβέρνηση της
Κύπρου αναγνωρίζει, περισσότερο από τις
προηγούμενες, την ανάγκη συντονισμένης δια-
φώτισης, διεθνώς, επισημαίνοντας ότι προς
αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να διατεθούν
περισσότερα κονδύλια.

«Δεν πρέπει να ξεχάσει η διεθνής κοινή γνώ-
μη τη σημαίνει η Τουρκική εισβολή και η συνε-

χιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, γι’ αυ-
τό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα
Think Tanks στις ΗΠΑ, όπως και ο ακαδημαϊ-
κός χώρος», σημείωσε-μεταξύ άλλων-ο κ. Κρί-
στοφερ. 

Σε ερώτηση τι διαφορετικό θα πρέπει να πε-
ριμένουμε με τη νέα διακυβέρνηση των ΗΠΑ
στο εθνικό θέμα, ο κ. Κρίστοφερ ανέφερε ότι η

διαφοροποίηση του Προέδρου, Μπαράκ
Ομπάμα, του Αντιπροέδρου, Τζον Μπάϊντεν και
της Υπουργού Εξωτερικών, Χίλαρη Κρίντον, εί-
ναι σημαντική.

«Στις έως τώρα συναντήσεις που είχαμε,
μας απολογήθηκαν για τους λανθασμένους
χειρισμούς των ΗΠΑ, στην προσπάθεια να επι-
βάλει το σχέδιο Ανάν. Αυτό από μόνο του είναι

ικανοποιητικό, μαζί με τη διαβεβαίωση, ότι θα
στηρίξουν μία λύση που προέρχεται από τις
δύο κοινότητες, χωρίς εξωτερικές πιέσεις και
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα», επισήμανε ο
κ. Κρίστοφερ. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι
οι ΗΠΑ θα πιέσουν την Τουρκία για την προώ-
θηση μιας λύσης, που θα αναγνωρίζει τα ισότι-
μα δικαιώματα όλων των πολιτών της Μεγαλο-
νήσου. Ανέφερε, επίσης, ότι σε κάθε ανακοί-
νωση της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ α-
ναγνωρίζεται πλέον η θέση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Το επόμενο διάστημα, στόχος των
οργανώσεων των αποδήμων είναι η διοργάνω-
ση εκδηλώσεων σε χώρες του εξωτερικού,
που θα προβάλλουν το εθνικό θέμα, με έμφα-
ση στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων από την Τουρκία, που διεκδικεί μία θέση
στην ενωμένη Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της
ΝΕΠΟΜΑΚ, Χρήστος Καραολής, αναφέρθηκε
στα προγράμματα της οργάνωσης για τους νέ-
ους απόδημους Κυπρίους. Στο πλαίσιο της συ-
νεδρίασης έγιναν συναντήσεις και με εκπρο-
σώπους της Νεολαίας του ΣΑΕ, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων συζητήθηκαν τρόποι περαιτέ-
ρω ενίσχυσης της ήδη υφιστάμενης συνεργα-
σίας μεταξύ των δύο Δικτύων Νεολαίας, σε ό-
λο τον κόσμο. Οι ηγέτες των οργανώσεων των
αποδήμων Κυπρίων ευχαρίστησαν θερμά την
παρουσία του Προέδρου του ΣΑΕ, Στέφανου
Ταμβάκη, και όλων των Μελών του προεδρεί-
ου για την παρουσία τους στο συνέδριο και ε-
πισήμαναν τις σημαντικές αποφάσεις που πάρ-
θηκαν για περαιτέρω συνεργασία στην προβο-
λή του Κυπριακού. Μεταξύ άλλων, αποφασί-
στηκε, σε συνεργασία με το ΣΑΕ, να δρομολο-
γηθεί η δημιουργία οργανώσεων της ΠΣΕΚΑ
σε χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν για την
πολύχρονη και αξιόλογη προσφορά του, στο
Διευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήμων και Επα-
ναπατρισθέντων του Υπουργείου Εξωτερικών
της Κύπρου, Πρέσβη Χαράλαμπο Ιωαννίδη, ο
οποίος αφυπηρετεί, και ευχήθηκαν καλή επιτυ-
χία στο έργο του αντικαταστάτη του, Πρέσβη
Αντώνη Τουμαζί. Στη συνέντευξη Τύπου παρέ-
στη και ο Ανώτατος Λειτουργός του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών της Κύπρου, Μίλτος
Μιλτιάδης.                           Πηγή: www.sae.gr

Από το Συνέδριο των Απόδημων Κυπρίων στη Λευκωσία (Φωτό: ΣΑΕ)

Θερμή-φιλική χειραψία ανάμεσα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια
και τον Πρόεδρο του ΣΑΕ Στέφανου Ταμβάκη. (Φωτό: ΣΑΕ)

200 βιο-ερευνητές και γιατροί
από 5 Ηπείρους στο Λαγονήσι Αθηνών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο τού
παγκοσμίου Δικτύου Ελλήνων ιατρών και βιο-επιστημό-
νων στις 3 με 5 Σεπτεμβρίου στο Λαγονήσι. Το Συνέ-
δριο έγινε υπό την αιγίδα των Προέδρων της Δημοκρα-
τίας Ελλάδος και Κύπρου Κάρολου Παπούλια και Δη-
μήτρη Χριστόφια. Συμμετείχαν περίπου 200 σύνεδροι
από 20 χώρες και από τις 5 Ηπείρους. Τις εργασίες του
συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Σιού-
φας. Χαιρετισμό απηύθυναν οι Υπουργοί Υγείας κ.
Αβραμόπουλος και κ. Πατσαλίδης. Διαβάστηκε μήνυμα
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας επειδή δεν
μπόρεσε να παρευρεθεί, όπως είχε προγραμματισθεί,
λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Οι σύνεδροι ευχαρίστη-
σαν την ελληνική Πολιτεία και ιδιαίτερα τον υπουργό
Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο για την αμέριστη συ-
μπαράστασή του. Στο υψηλού επιπέδου πολυθεματικό
συνέδριο απασχόλησαν τους συνέδρους οι καρδιαγγει-
ακές παθήσεις, ασθένειες στη νευρολογία και οφθαλ-
μολογία, παθήσεις των οστών, καρκίνος και ανοσολο-
γία, μεταβολικά νοσήματα, εφαρμογές με αρχέγονα
κύτταρα, επιπτώσεις του καπνίσματος στη δημόσια υ-
γεία, η βασική έρευνα στο εξωτερικό, η ιατρική εξειδί-
κευση στο εξωτερικό καθώς και η επιδημολογία της
γρίπης. Στους σκοπούς του παγκόσμιου Δικτύου μετα-
ξύ των άλλων είναι:
- H ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα επιστημονικής ια-
τρο-βιολογικής έρευνας μεταξύ των Ελλήνων ερευνη-
τών της διασποράς αλλά και με αντίστοιχους φορείς σε
Ελλάδα και Κύπρο σε συνεχή βάση.
- Αξιοποίηση του παγκόσμιου Δικτύου μέσω των ιατρι-
κών- βιοεπιστημονικών εταιρειών όσο και των μεμονω-
μένων επιστημόνων.
- Επικοινωνία με ενώσεις Ελλήνων φοιτητών της Ιατρι-

κής ανα τον κόσμο για τη δημιουργία διεθνών δικτύων
ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας.
- Συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν από τη
Γερμανία ο Ραδιογκολόγος καθηγητής ιατρικής Δρ. Νι-
κόλαος Ζαμπόγλου (Offenbach ) και ο καρδιολόγος Δρ.
Ζώης Βρεττός (Witten) από την εταιρεία Ελλήνων επι-
στημόνων Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και μέλος της
οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου. Το επόμενο συ-
νέδριο θα γίνει το 2010 στην Κύπρο.

Σε διάλειμμα του Συνεδρίου: Δρ. Ζώης Βρεττός (Α) καρδιο-
λόγος, Witten Γερμανίας, και Δρ. Άγγελος Στεργίου Ιατρός-
ερευνητής, Νέα Υόρκη. Ο νεαρός επιστήμονας μεγάλωσε
και σπούδασε στη Γερμανία όπου ζει και η οικογένεια του,

στην πόλη Hagen, ως σήμερα

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Παγκοσμίου
Δικτύου Ελλήνων Ιατρών και Βιο-επιστημόνων

Κοινός στόχος η συνεργασία και η δικτύωση των
Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς με το ΣΑΕ

Στην επίσημη έναρξη των εργασιών του 3ου Πα-
γκοσμίου Συνεδρίου του παγκοσμίου Δικτύου Ελλή-
νων Ιατρών και Βιο-επιστημόνων που έγινε από 3 - 5
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, συμμετείχε η Γραμματέας
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, καρδιολό-
γος Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου. Στο χαιρετισμό της
προς τους επιστήμονες της ελληνικής διασποράς, η
κα. Σαραντοπούλου επεσήμανε ότι το συνέδριο δη-
μιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και
διατήρηση σοβαρών επιστημονικών και επαγγελμα-
τικών δεσμών, την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήμα-
τα του ιατρικού κλάδου, την δημιουργία εποικοδο-

μητικής και γόνιμης συνεργασίας που μπορεί να α-
ποβεί ωφέλιμη για όλους. «Ανοίγει ο δρόμος για σημαντικές πρωτοβουλίες που
έχουν να κάνουν με την παροχή αρτιότερης περίθαλψης, αξιοποίησης του ε-
ρευνητικού έργου και του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπόνηση κοινών ερευ-
νητικών προγραμμάτων» τόνισε. Δεν παρέλειψε δε να τονίσει την προσφορά
της παγκόσμιας Ελληνικής Βιοϊατρικής Εταιρείας, η οποία όπως ανέφερε έθε-
σε τα θεμέλια για την σύσταση του δικτύου με την σημερινή του μορφή. Η ίδια
συνεχάρη τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Αβραμό-
πουλο, χάριν στις προσπάθειες του οποίου έγινε πραγματικότητα η σύσταση
του Παγκοσμίου αυτού δικτύου των ελληνικής καταγωγής επιστημόνων το
2006, αλλά και η υλοποίηση των συνεδρίων «που ενώνουν τις προσπάθειες των
Ελλήνων ιατρών ανά τον κόσμο και συμβάλλουν αποτελεσματικά με το ευρύ
πολυκλαδικό πρόγραμμά τους και την υψηλή τους επιστημονική ποιότητα» ό-
πως είπε. Ευχαρίστησε ακόμη, τα μέλη των ιατρικών συλλόγων της Ομογένει-
ας, αλλά και τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Δικτύου Ελλήνων Ιατρών και Βιο-ε-
πιστημόνων Δρ. Γ. Ντάγκα, που χαρακτήρισε ως «πρωταγωνιστές» του εγχει-
ρήματος της δικτύωσης και ανάπτυξης των επιστημονικών δεσμών του μητρο-
πολιτικού κέντρου με τον υπόλοιπο κόσμου, όπου δημιουργούν. Όπως δήλω-
σε, για το ΣΑΕ η συνεργασία και η ενίσχυση της δικτύωσης με το Παγκόσμιο Δί-
κτυο των Ιατρών Ελληνικής καταγωγής, είναι δεδομένη καθώς το ΣΑΕ κατέχει
μόνιμη τιμητική θέση παρατηρητή στο προεδρείο του Δικτύου, ενώ η περαιτέ-

ρω ενίσχυσή της θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον Ελληνισμό.
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Ο ρόλος του ENISA στην Ευρωπαϊκή αγορά ασφάλειας δικτύων και Διαδικτύου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής,

εμπιστοσύνη: Σύμφωνα με το Γερμανό Ευρωβουλευτή
και Αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Ελληνικής Διακοινο-
βουλευτικής Ένωσης (WHIA) Γιώργο Χατζημαρκάκη, τα
θέματα αυτά είναι κρίσιμα για κάθε υπηρεσία, εφαρμο-
γή, και συναλλαγή που προσφέρονται στα δημόσια δί-
κτυα επικοινωνιών, όπως το διαδίκτυο. Αυτό τόνισε ο Ευ-
ρωβουλευτής στην εναρκτήρια ομιλία του κατά τη διάρ-
κεια του 2ου ENISA-FORTH Summer School για την
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που πραγματοποι-
ήθηκε στην Κρήτη. Η εκδήλωση ξεκίνησε τη Δευτέρα με
κεντρικές ομιλίες από εκπροσώπους του ENISA και του
ΙΤΕ, καθώς επίσης και από επισκέπτες από το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο, τον Γιώργο Χατζημαρκάκη και την

Silvia-Adriana Ticau. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) είναι ένα
ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που ιδρύθηκε το 2004. Κύ-
ρια αποστολή του είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη της προκειμένου να διασφαλι-
στούν στους Ευρωπαίους πολίτες τα υψηλότερα επίπε-
δα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Ο κ. Χατζη-
μαρκάκης έχει συνδεθεί στενά με την εξέλιξη του οργα-
νισμού, καθώς ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία της ί-
δρυσης του ENISA μέσω της Επιτροπής Βιομηχανίας και
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρ-
κεια του 2ου ENISA-FORTH Summer School, ο Δρ. Χα-
τζημαρκάκης τόνισε: Η κύρια αποστολή του οργανισμού
ήταν και είναι να αποτελέσει κέντρο εμπειρογνωμοσύ-

νης, ενθαρρύνοντας έτσι τη δικτύωση μεταξύ των ενδια-
φερομένων για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την
προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την
ασφάλεια των δικτύων μεταξύ των κρατών μελών. Ωστό-
σο, ο ENISA θα μπορεί παίξει καθοριστικό ρόλο στην Ευ-
ρωπαϊκή αγορά ασφάλειας δικτύων και Διαδικτύου. Πα-
ρά τους περιορισμούς που υφίσταται από άποψη πόρων
και προσωπικού, ο ENISA πέτυχε μεγάλη διάκριση στον
κλάδο του. Το γεγονός ότι ο ENISA εδρεύει στο Ηρά-
κλειο είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου προς
την κατεύθυνση τής αποκέντρωσης και της περιφερεια-
κής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Χαίρομαι πολύ που λει-
τουργεί στην Κρήτη.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο αντάμωμα των Καραγκούνηδων
ΠΑΛΑΜΑΣ. Η ιστορία και ο πολιτισμός των γη-

γενών και αυτοχθόνων πληθυσμών της Θεσσα-
λίας, που είναι γνωστοί με το γεωγραφικό, λαο-
γραφικό και ιστορικό όρο καραγκούνηδες ή γκα-
ραγκούνηδες αναδείχθηκαν στο 1ο αντάμωμα
των καραγκούνηδων, που πραγματοποιήθηκε
στον Παλαμά, με τη συμμετοχή ομιλητών και χο-
ρευτικών συγκροτημάτων από τη Δυτική Θεσσα-
λία. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με το εργαστήρι πα-
ραδοσιακής ενδυμασίας και το εθνολογικό συνέ-
δριο, στο οποίο επισημάνθηκε από τους ομιλητές-
μεταξύ άλλων- ότι Θεσσαλοί καραγκούνηδες είναι
γηγενείς και αυτόχθονες πληθυσμοί της θεσσαλι-
κής πεδιάδας, αποκλειστικά ελληνόφωνοι με πολι-
τιστικά στοιχεία που οι ρίζες τους φθάνουν βαθιά
στις αρχαίες θεσσαλικές φυλές. Ειδικότερα, από
το βήμα του συνεδρίου επιχειρήθηκε μια ιστορική
αναδρομή των καραγκούνηδων, στη διάρκεια της
οποίας επισημάνθηκε πως από την Τουρκοκρατία
ή τους διαδόχους τους τσιφλικάδες, που τότε ζού-
σαν σε ένα χαμόσπιτο (πλινθόκτιστο), μαζί με τα
ζώα και τον κηπάκο, ήρθε στη συνέχεια η απαλλο-
τρίωση, που ελευθέρωσε το «σκλάβο της γης». 

Επίσης, παρουσιάστηκαν στοιχεία που συνθέ-
τουν τον παραδοσιακό βίο και τα λαογραφικά
δρώμενα των καραγκούνηδων. Οι καραγκούνη-
δες, αναφέρθηκε, ασχολούνταν με την γεωργία
και ζούσαν στον κάμπο, καλλιεργώντας τη γη τους
με μεγάλα και μικρά ζώα. Κυριότερα εργαλεία που
χρησιμοποιούσαν ήταν ο αραμπάς, το κάρο, το α-
λέτρι, η αξάνη, το τσεκούρι, η τριχιά ή συγκεριά

και άλλα. Η διατροφή των καραγκούνηδων ήταν
λιτή αλλά καλή, αφού τα αγαθά που παρήγαγαν ή-
ταν αγνά. Τα αρτίσιμα φαγητά, αναφέρθηκε, ήταν
το κατσαμάκι, ο τραχανάς, οι μπατζίνες, το στρι-
φτό, η πισπινίτσα ή πλαστός, οι πίτες, αυγά, χηνά-
ρια, ζίκια, κοτόπουλο μπουκοβάλα, λίπα με ψωμί,
και τζέρος με ψωμί. Επισημάνθηκε ακόμη ότι οι πί-
τες ψήνονται στη γάστρα με καύσιμο υλικό τις
σβουνιές από τις αγελάδες. Τα πιο βασικά οικιακά
σκεύη ήταν ο μπουτινέλος, οι φτύνες, τα πλιθάρια,
οι ψούρες, τα μπακράτσια, τα τσουκάλια, οι σου-
πιέρες, οι λαβίδες και άλλα. Τα νηστίσιμα φαγητά
ή ξανάρια ήταν η παπάρα, οι ραγκστές, το τματς,
το μπουράν η φάβα, τα φασούλια, αρβύθια, σκορ-
δάρ', νερομπάμπαλη, ψωμί με σάλτσο λαχανοκε-
φτέδες κ.λπ.  Οι καραγκούνηδες της Θεσσαλίας ε-
νέπνευσαν ποιητές, συγγραφείς και λαογράφους,

ενώ η περήφανη καραγκούνα, η χιλιοτραγουδι-
σμένη, έγινε εθνικό σύμβολο. Παρά τις σκληρές
συνθήκες διαβίωσης παλαιότερα και τις επιρροές
της σύγχρονης εποχής, οι καραγκούνηδες κατά-
φεραν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση
τους, επισήμαναν οι ομιλητές. Στους καραγκούνη-
δες και το αγροτικό κίνημα στη Δυτική Θεσσαλία
αναφέρθηκε ο φιλόλογος κ. Ευθύμης Κουφογιάν-
νης, ένας από τους ομιλητές στο εθνολογικό συ-
νέδριο. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως το 1926 έγινε
απαλλοτρίωση 1.724 τσιφλικιών σ' όλη την Ελλάδα
- με νομοθετικό διάταγμα στις 15/10/1926 - εκ των
οποίων τα 472 βρίσκονταν στη Θεσσαλία. Η απαλ-
λοτρίωση, η οποία συνεχίστηκε και μετά το 1926,
σ' όλη την Ελλάδα, έγινε με διαφορετικά κριτήρια
για τους Θεσσαλούς αγρότες. Ανάλογα με τις ε-
δαφικές και κλιματολογικές συνθήκες, αποφασί-

σθηκε ότι, ο ελάχιστος κλήρος των πενήντα
στρεμμάτων για τη Δυτική Θεσσαλία ήταν αρκε-
τός, ενώ για την Ανατολική Θεσσαλία το ελάχιστο
ήταν 150 στρέμματα.

«Το Θεσσαλικό Αγροτικό Κίνημα ήταν αποτέλε-
σμα ενός αιτήματος που είχε ωριμάσει στη συνεί-
δηση των αγροτών, αυτό της απαλλοτρίωσης της
γης που καλλιεργούσαν από την εποχή που ήταν υ-
πόδουλοι στους Οθωμανούς. Μπροστά στο δισταγ-
μό και την κωλυσιεργία όλων των κυβερνήσεων το
αποφασιστικό βήμα έγινε αμέσως μετά την Μικρα-
σιατική Καταστροφή. Χιλιάδες ακτήμονες, ντόπιοι
και πρόσφυγες απαίτησαν και πέτυχαν με την πολι-
τική πίεση που άσκησαν, αναδιανομή της γης», τό-
νισε ο κ. Κουφογιάννης. «Η Δυτική Θεσσαλία αδι-
κήθηκε σε σχέση με την Ανατολική γιατί πήρε πολύ
μικρότερο κλήρο και το γεγονός ότι αυτός ήταν διά-
σπαρτος σε πολλά και μικρά τεμάχια καθυστέρησε
την οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας για πολλά
χρόνια. Αν προστεθεί και το γεγονός ότι οι αγρότες
χρεώθηκαν εξαρχής παίρνοντας τη γη, τότε γίνεται
περισσότερο αντιληπτή η δυσχερή τους θέση»,
πρόσθεσε. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου πραγ-
ματοποιήθηκαν ακόμη παρουσιάσεις της ανδρικής
και γυναικείας καραγκούνικης ενδυμασίας διαφό-
ρων περιοχών των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας,
ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παρέ-
λαση των ιππέων, την προσέλευση των χορευτικών
συγκροτημάτων στην πλατεία του Παλαμά με πα-
ράλληλη παρουσίαση καραγκούνικων γεύσεων. 

Πηγή: www.greekinsight.gr
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Θεσσαλών στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας

Το πρώτο παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλών είναι γεγονός! Ολο-
κληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην ιστορική έδρα του Δήμου
Μουζακίου στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας που συνδιοργάνωσαν η
Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων και Ομοσπον-
διών «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», ο Δήμος Μουζακίου, το Τ.Σ. Μαυρομματί-
ου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρομματίου «Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ»
και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας. Η παγκόσμια Συνομο-
σπονδία άνοιξε μια καινούρια σελίδα για την Θεσσαλία και τους αν-
θρώπους της. Η Θεσσαλία με την γεωγραφική της θέση, τον φυσι-
κό της πλούτο, τον πολιτισμό της, την ιστορία της, τα μνημεία της
και κυρίως τους δυναμικούς ανθρώπους της, πληροί όλες της προ-
ϋποθέσεις για να πάει ψηλά.

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε το πρωί στην κεντρική πλατεία
Μαυρομματίου όπου έγινε η κατάθεση στεφάνου στον έφιππο αν-
δριάντα του ήρωα Γεώργιο Καραϊσκάκη από τον πρόεδρο της πα-
γκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλικών Ομοσπονδιών και Συλλό-
γων «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» Διαμαντή Γκίκα παρουσία του Μητροπολίτη
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων π. Κύριλλου. Την εκδήλω-
ση τίμησαν με την παρουσία τους οι πολιτικές αρχές της Θεσσα-
λίας, πολλοί εκπρόσωποι φορέων, ενώ συγκινητικές ήταν οι στιγ-
μές συνάντησης μεταναστών που είχαν χρόνια να βρεθούν.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας κή-
ρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου στο συνεδριακό κέ-
ντρο «ΕΝΑΣΤΡΟΝ» και τόνισε λέγοντας: «Οι Θεσσαλοί όλου του
κόσμου ένωσαν τις δυνάμεις. Διανύουμε μια νέα εποχή θεσσαλι-
κής πολιτιστικής ιστορίας με παγκόσμια συμμετοχή». Τις εργασίες
του συνεδρίου συντόνισε τριμελής Γραμματεία που αποτελούνταν
από τον πρόεδρο Αθανάσιο Αποστόλου (τ. Βουλευτή στο Ολλανδι-
κό κοινοβούλιο), από τον Γραμματέα Νικόλαο Βλάχο (φιλόλογο α-
πό το Μαυρομμάτι) και από το μέλος Δημήτριο Κωστόπουλο (μα-
θηματικό).

Την παρουσίαση του συνεδρίου επιμελήθηκε η Μαρία Μπακλα-
βά-Στρατίκη (πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και Λαογραφικού Συλ-
λόγου Χαϊδαρίου Αθηνών «Η Θεσσαλική Γη») και κάλεσε τους «οι-
κοδεσπότες» του συνεδρίου να χαιρετίσουν την εκδήλωση. Ο Δή-
μαρχος Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός δήλωσε περήφανος που το
πρώτο παγκόσμια συνέδριο διοργανώθηκε στο Δήμο Μουζακίου.
Ο πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου «Ο Καραι-
σκάκης» Κώστας Νάσιος τόνισε την σημασία των λόγων του ήρωα
όταν μιλούσε για την ομόνοια και ενότητα ανάμεσά μας. Ο Νομάρ-
χης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας Φώτιος Αλεξάκος
που απηύθυνε θερμό χαιρετισμό και εξέφρασε ένθερμα αισθήμα-
τα αγάπης προς όλους του Θεσσαλούς.

Τη σημαντική αυτή μέρα για τους Θεσσαλούς όλου του κόσμου
τίμησαν με την παρουσία τους οι: Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων π. Κύριλλος, ο εκπρόσωπος του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων Σπύρος Παπαδόπουλος (πρώην Γενικός
Γραμματέας Υπ. Ανάπτυξης), ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Σπύρος Ταλιαδούρος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Φώτης Γκούπας, ο εκπρόσωπος του Νομάρχη Μαγνησίας Από-
στολος Καναβός (Νομ. Σύμβουλος), η Αντινομάρχης Καρδίτσας
Ερμιόνη Βασιλού, οι Βουλευτές Κώστας Τσιάρας, Σούλα Μερεντί-
τη, Χρήστος Χάιδος, Αστέριος Ροντούλης, Γεώργιος Αναγνωστό-
πουλος, ο πρώην Υπουργός Νικόλαος Σαλαγιάννης, ο Δήμαρχος
Τρικκαίων Μιχάλης Ταμήλος, ο Δήμαρχος Ιτάμου Βασίλης Τσα-
ντήλας, ο Δήμαρχος Πλαστήρα Δημήτρης Τσαντής, ο Δήμαρχος
Παλαμά Βασίλης Καραδήμος, η πρόεδρος του πολιτιστικού οργα-
νισμού του Δήμου Μουζακίου Σοφία Τόλια και εκπρόσωποι Θεσ-
σαλικών Συλλόγων που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ευχές για την επιτυχία του συνεδρίου-ανταμώματος απέστειλαν
πολιτικοί παράγοντες και φορείς του τόπου μας που δεν μπόρεσαν
να παραβρεθούν.

Η Ευανθία Στηβανάκη (Φιλόλογος - Επίκουρος καθηγήτρια Πα-

νεπιστημίου Αθηνών) αναφέρθηκε στον Γεώργιο Καραϊσκάκη και
την σχέση που είχε με τους Φιλέλληνες και τους Έλληνες της δια-
σποράς. Ο Μιχαήλ Ζουμπουλάκης (Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας οικονομικού προγραμματισμού, Φοιτητικής Μέριμνας,
δημοσίων και διεθνών Σχέσεων) παρουσίασε το θέμα «Η ταυτότη-
τα του Θεσσαλού μετανάστη. Ιστορικά και δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά». Ο Δημήτριος Α. Λάππας (Επίκουρος καθηγητής ανατομι-
κής πανεπιστημίου Αθηνών) αναφέρθηκε με πολύ συγκινητικό τρό-
πο σε Θεσσαλούς γιατρούς και σε γιατρούς της Διασποράς και
πρότεινε την ίδρυση μιας ομάδας παγκόσμιας Θεσσαλών ιατρών υ-
πό την αιγίδα της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.

Ο Νικόλαος Λιάνος (Διπλωματούχος Φυσικός Πανεπιστημίου
Ζυρίχης) αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα «Περιβάλλον και ενέρ-
γεια για θέματα απορριμμάτων και υδροφόρου δυναμικού» και
πρότεινε την σύσταση ομάδων εργασίας μεταξύ ελβετικών κρατι-
κών φορέων και Θεσσαλικών αρχών. Η Ευθυμία Δ. Γιώτη (Καθη-
γήτρια Φυσικής Αγωγής και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πανεπι-
στήμιο Θράκης) παρουσίασε το θέμα «Η ξενιτιά στη ζωή του αν-
θρώπου και οι αναφορές μέσα από το δημοτικό τραγούδι». Σε αυ-
τό το σημείο η ηθοποιός-σοπράνο όπερας Άννα Τσουκαλά ερμή-
νευσε παραδοσιακά τραγούδια για την ξενιτιά με μοναδικό τρόπο,
δημιουργώντας συναισθήματα συγκίνησης και δάκρυα στα μάτια
των ομογενών. Την ηθοποιό συνόδευσε ο δεξιοτέχνης μουσικός
Σωτήρης Σαμαράς από την Καλαμπάκα.

Ο Πέτρος Τσιάρας (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και προπονητής ποδοσφαίρου) αναφέρθηκε για
τον εθελοντισμό για τους Μεσογειακούς Αγώνες της Θεσσαλίας
2013 και παρότρυνε τους συνέδρους να συμμετάσχουν σε αυτόν
τον θεσμό.

Το Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας αποφάσισε σε κάθε Συνέδριο που
θα διοργανώνεται στην Θεσσαλία σε συνεργασία πάντα με έναν
διαφορετικό Δήμο της Περιφέρειας να τιμούνται πρόσωπα που κα-
τάγονται από τον τόπο μας και που διακρίθηκαν για το έργο τους.
Στο πρώτο συνέδριο τιμήθηκαν ο Βάϊος Φασούλας από τον Γραμ-
ματέα της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ιωάννη Κίτσιο για την προ-
σφορά του στην Λογοτεχνία και η Βούλα Μεσημέρη από την Αντι-
πρόεδρο της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ασπασία Ρωσσίδη για
την προσφορά της στον πολυπολιτισμό.

Αποκορύφωμα του συνεδρίου ήταν η παρουσία του απόγονου
του Γεωργίου Καραϊσκάκη, κ. Ιωάννη Λεωνίδα Καραϊσκάκη λίγο
πριν το ψήφισμα για την μεταφορά των οστών του ήρωα από το
Νέο Φάληρο στο Μαυρομμάτι, στην γενέτειρά του. Οι σύνεδροι και
οι παρόντες αποφάσισαν ομόφωνα τη μετακομιδή τους σε συγκι-
νησιακό κλίμα.

Με ενθουσιασμό, πρωτοπορία και ιδιαίτερη συγκίνηση ακολού-
θησε απονομή αναμνηστικών πλακετών στους παρευρισκομένους

Θεσσαλικούς Συλλόγους – μέλη της παγκόσμιας Συνομοσπον-
δίας. Στην παρένθεση αναφέρετε ο εκπρόσωπος που παρέλαβε το
μετάλλιο. Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «ΒΑΣ.
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» (Ιωάννης Κίτσιος). Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλό-
γων Αυστραλίας (Σούλα Ρωσσίδη), Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλ-
λόγων Τορόντο Καναδά (κ. Άρης Παπαϊωάννου), Θεσσαλικός Σύλ-
λογος Μόντρεαλ Καναδά (Νίκος Κωστόπουλος), Θεσσαλικός Σύλ-
λογος Ελβετίας (Νικόλαος Λιάνος), Θεσσαλικός Σύλλογος Ντύσ-
σελντορφ (Γεώργιος Βράντζας), Εκπολιτιστικός και Λαογραφικός
Σύλλογος Χαϊδαρίου Αθηνών «Η Θεσσαλική Γη» (κ. Μαρία Μπα-
κλαβά-Στρατίκη), Θεσσαλικός Σύλλογος Καβάλας (Ηλίας Μαντζιώ-
κας), Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλής Καρδίτσας «Ο Άγιος Δη-
μήτριος» (Λία Μπακλαβά), Σύλλογος των Απανταχού εκ του Νομού
Καρδίτσας καταγόμενων (Μαρία Νασιάκου-Κατσαρού), Ένωση κα-
ταγόμενων από την επαρχία Αγιάς Λάρισας στην Αθήνα (Ιωάννα
Σπηλιωτακάρα), Ένωση πολιτιστικών Θεσσαλικών Συλλόγων Νο-
μού Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη» (Νώντας Μπακάλης), Σύλ-
λογος απανταχού Μουζακιωτών Θεσσαλίας «Ο Γομφεύς» (Στέφα-
νος Κούτρας) και το κοινόν των Μαγνητών (Κώστας Πόπποτας).

Μετά τη λήξη του συνεδρίου παρατέθηκε γεύμα στους συνέ-
δρους από τον πολιτιστικό Σύλλογο Μαυρομματίου «Ο
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ». Το απόγευμα οι σύνεδροι ξεναγήθηκαν από τον
Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτριο Γιώτη στο Λαογραφικό-
Ιστορικό Μουσείο «Γ. Καραϊσκάκης», στο σπίτι – μουσείο του Γ. Κα-
ραϊσκάκη, στην σπηλιά του Γ. Καραϊσκάκη και στην Ι. Μ. Αγίου Γε-
ωργίου – Καραϊσκάκη Μαυρομματίου. Το ίδιο βράδυ οι εκπρόσω-
ποι των μελών της παγκόσμιας συνομοσπονδίας διασκέδασαν
στην μεγάλη εκδήλωση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου,
όπου συμμετείχε ο χορευτικός όμιλος Τρικάλων υπό την διεύθυν-
ση του κ. Παναγιώτη Μάνου ξεσηκόνωντας όλο το κοινό να χορέ-
ψει παραδοσιακούς χορούς. Η παγκόσμια Συνομοσπονδία ευχαρι-
στεί όλα τα άτομα που πήραν μέρος στην οργάνωση αυτής της με-
γάλης εκδήλωσης και τους εύχεται να είναι πάντα καλά και να ξα-
νανταμώσουμε του χρόνου!

Ο Πρόεδρος Διαμαντής Γκίκας στο βήμα
κατά την έναρξη του Συνεδρίου

35ο Διεθνές Βυρωνικό Συνέδριο

Ψήφισμα υπέρ της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. Με την προσυπογραφή δήλωσης

υπέρ της επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των α-
ποκομμένων Μαρμάρων του Παρθενώνα, ολο-
κληρώθηκαν στο Μεσολόγγι οι εργασίες του 35ου
Συνεδρίου της Διεθνούς Βυρωνικής Εταιρείας,
που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την συμπλή-
ρωση 200 ετών από την πρώτη επίσκεψη του Λόρ-
δου Μπάυρον στην Ελλάδα.

«Εμείς τα μέλη της Διεθνούς Βυρωνικής Εται-
ρείας, που συναντηθήκαμε στην Ελλάδα, θυμόμα-
στε πως ο Λόρδος Μπάυρον, ήταν ανάμεσα στους
πρώτους που καταδίκασαν την ζημιά που έγινε
στα Μνημεία της Αθήνας από τους πράκτορες του
Λόρδου Έλγκιν» αναφέρεται στην δήλωση, η ο-
ποία προσυπογράφεται από 60 πανεπιστημιακούς
και μελετητές του έργου του ποιητή.

«Σήμερα, 200 χρόνια μετά το πρώτο του ταξίδι
στην Ελλάδα, το άνοιγμα του νέου Μουσείου της
Ακρόπολης δίνει την δυνατότητα σ’αυτό το επει-
σόδιο να λήξει. Νιώθοντας θαυμασμό για τον τρό-
πο με τον οποίο το νέο Μουσείο δίνει προτεραιό-
τητα στις ανάγκες των Μνημείων, των Παρατηρη-

τών, και των Ακαδημαϊκών, απαιτούμε τα αποσπα-
σμένα κομμάτια του Παρθενώνα που είναι αυτή
την στιγμή διασκορπισμένα, να επανενωθούν. Αυ-
τός είναι ο μοναδικός τρόπος όπου αυτά τα Μνη-
μεία μπορούν να εκτιμηθούν και να μελετηθούν»

καταλήγουν οι βυρωνιστές στην δήλωσή τους.
Το ψήφισμα απεστάλη από την διοργανώτρια

του Συνεδρίου, Ρόζα Φλώρου, στον πρόεδρο του
Μουσείου της Ακρόπολης, καθ. Δ. Παντερμαλή,
προκειμένου να ενισχύσει την ελληνική προσπά-
θεια διεκδίκησης της επιστροφής των Μαρμάρων.

Σε ό,τι αφορά το 35ο Διεθνές Βυρωνικό Συνέ-
δριο καθεαυτό, η Αθήνα και το Μεσολόγγι φιλο-
ξένησαν μελετητές και εκπροσώπους 53 πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων από είκοσι χώρες, οι οποίοι
φώτισαν με τις εργασίες τους, τη ζωή και το έργο
του μεγάλου ρομαντικού και φιλέλληνα ποιητή,
που ενέπνευσε διανοούμενους, εραστές και επα-
ναστάτες στις τέσσερες άκρες του ορίζοντα. Ανά-
μεσα στις ευχάριστες εκπλήξεις του Συνεδρίου, υ-
πήρξε η ακρόαση, πιθανότατα για πρώτη φορά,
του επαναστατικού άσματος «Δεύτε Παίδες των
Ελλήνων» (που παραδοσιακά αποδίδεται στον Ρή-
γα Φεραίο), μεταφρασμένο στα αγγλικά από τον
Μπάυρον και μελοποιημένο από τον μαθητή του
Μπετόβεν, Φέρντιναντ Ρις. Παρόντες στις εργα-
σίες του συνεδρίου, υπήρξαν βετεράνοι της βυ-

ρωνικής έρευνας, όπως ο Ουίλιαμ Σεν Κλερ, ο
Τζερόμ Μακ Γκαν και ο Τίμοθι Γουέμπ, αλλά και
νεώτεροι πανεπιστημιακοί, όπως ο Άαρον Ότιν-
γκερ (Ουάσιγκτον), η Σε Ρου Κάο (Ταϊβάν), η Μίρ-
κα Χόροβα (Πράγα), ή η Βιτάνα Κωνσταντίνοβα
(Φιλιππούπολη), που είχαν ήδη λάβει μέρος κατά
το παρελθόν, σε φοιτητικά συνέδρια της Βυρωνι-
κής Εταιρείας Μεσολογγίου. Διακριτή υπήρξε και
η ελληνική συμμετοχή, με την Μαρία Σχοινά και
την Αικατερίνη Καμπίτογλου απ’ το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Αργυρό Πρωτό-
παπα και τον Νίκο Παναγόπουλο από το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, αλλά και την Ουρανία Χάτσιου α-
πό το Πανεπιστήμιο Σουανσί της Ουαλίας. Σημει-
ώνεται και η αποστολή ομιλίας εκ μέρους της πα-
λαίμαχης 94χρονης ρωσίδας βυρωνίστριας, καθ.
Νίνας Ντιακόνοβα, ειδικά για το Συνέδριο. Τέλος,
αναφέρεται μεταξύ άλλων και η παρουσία του α-
πογόνου του ποιητή, Κόμη Λύττον, ο οποίος κατέ-
θεσε και στεφάνι στο μνημείο του Μπάυρον, στον
Κήπο των Ηρώων του Μεσολογγίου.

Πηγή: www.omogeneia.ana-mpa.gr
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Τα Ελληνόπουλα διαπρέπουν στη Γερμανία
Μια αποκλειστική, εκ βαθέων, συνέντευξη του νεαρού συμπατριώτη μας Αλέξη Κασσανδρινού στον Αποστόλη Δίκογλου

Αγαπητέ Alex, μία από τις βασικές αρχές και μέλημα της εφη-
μερίδας μας στην δωδεκαετή της παρουσία στον έντυπο τύπο της
Γερμανίας, είναι η προβολή των δραστηριοτήτων και επιτυχιών
των Ελλήνων της ξενιτιάς εδώ στη Γερμανία αλλά και πέραν αυ-
τής. Επίσης να δίνουμε χώρο και Βήμα σε εκείνους, που με πε-
ρισσό ζήλο και θέληση, διαπρέπουν για να παρουσιάσουν τον ε-
αυτό τους, την προσωπικότητά τους, το ολοκληρωμένο έργο τους,
τα καλλιτεχνικά και επιστημονικά τους επιτεύγματα.

Γεννημένος το 1981, νεότατος ακόμη, λαμπρύνεις την Ομογο-
νία με την ευρυμάθειά σου στις νομικές επιστήμες και τις ψυχικές
σου αρετές, όπως προσήλωση στην οικογενειακή και θρησκευτι-
κή παράδοση, ενδιαφέρον και αγάπη για ό,τι είναι Ελληνικό και α-
φορά τους συμπατριώτες σου στην ξενιτειά. Έχεις, λοιπόν, το λό-
γο να μας διηγηθείς την ευδόκιμη πορεία σου στη μεγάλη αυτή
χώρα, που εντωμεταξύ έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα σου. Ευελπι-
στούμε η θέλησή σου, η ευθεία σταδιοδρομία σου και μάλιστα σε
δίσεκτους καιρούς, να γίνει παράδειγμα, μίμηση και έμπνευση
στα Ελληνόπουλα της Διασποράς για να οραματιστούν και κείνα
με την παιδική τους φαντασία μεγάλα και δύσκολα έργα, επιτυχίες
για δόξα και ευημερία, πρωτίστως, του εαυτού τους, αλλά και
προς τιμήν των γονιών τους και της ένδοξης πατρίδας μας Ελλά-
δας, που στο διάβα των αιώνων γεννάει ακατάπαυστα υπέροχα
τέκνα, φυσιογνωμίες και προσωπικότητες φωτεινές, που ευεργε-
τούν, με τη μοναδικότητα των έργων τους, ολόκληρη την Ανθρω-
πότητα!!

Αλέξης Κασσανδρινός: Οι σπουδές μου στη Γερμανία, αρχής
γενομένης το 1997, απλά στάθηκαν η αφορμή και μετέπειτα η αι-
τία να μείνω στη χώρα αυτή, να ζήσω και να ζω πλέον την καθη-
μερινότητά της, να αφουγκράζομαι καθετί γερμανικό και τελικά
να ενταχθώ στη γερμανική κοινωνία. Πάντα όμως κρατούσα εκεί-
νες τις αρχές, οι οποίες με συνοδεύουν τόσα χρόνια από την οι-
κογένειά μου και από το περιβάλλον μου και οι οποίες δεν αλλοι-
ώνονται από καμιά παρέμβαση ξένου περιβάλλοντος ή άλλης νο-
οτροπίας, το αντίθετο διατηρούνται, βελτιώνονται και με τον καιρό
μεταφέρονται και στους γύρω μου.

Ξεκίνησα να σπουδάζω νομική στο Πανεπιστήμιο τής πόλης
Passau περνώντας με επιτυχία τις πρώτες μου κρατικές εξετάσεις
στην Φραγκφούρτη. Συνέχισα με τις μεταπτυχιακές μου σπουδές
στο Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο
τού Mainz καθώς και με μαθήματα ναυτικού δικαίου στο Πανεπι-
στήμιο τού Αμβούργου ολοκληρώνοντας έτσι επιτυχώς μια πορεία
επιστημονικής κατάρτισης, η οποία έδωσε την σκυτάλη στις επιτυ-
χείς εξετάσεις μου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και την
λήψη της ιδιότητας του Δικηγόρου καθώς και την μετέπειτα πο-
ρεία μου ως Δικηγόρος στο κρατίδιο τής Έσσης. Πλέον διατηρώ
τη δικηγορική μου εταιρεία στην Αθήνα ενώ συνεργάζομαι με με-
γάλο και γνωστό γερμανικό Δικηγορικό Γραφείο που εδρεύει στη
Φραγκφούρτη και στο Αμβούργο σε θέματα ναυτικού δικαίου και

εταιρικού δικαίου. Όλα αυτά τα χρόνια η επαφή μου με την Ελλη-
νική Ομογένεια της Γερμανίας ήταν κάτι παραπάνω από καθημε-
ρινή και εντατική, τόσο μέσα από τους χώρους τού Πανεπιστημί-
ου όσο και εκτός αυτών, καταφέρνοντας έτσι να συζητάω ανοιχτά
πλέον με τους Έλληνες ομογενείς για όσα προβλήματα τους α-
πασχολούν, τις καθημερινές ανησυχίες τους και κυρίως αυτές
που έχουν να κάνουν με την επαφή τους με την Πατρίδα, ταυτό-
χρονα με τη διαμονή τους στη Γερμανία. Εκ των υστέρων, εξα-
σκώντας πάντα και το δικηγορικό επάγγελμα, συμπέρανα και πολ-
λά άλλα θέματα, τα οποία αποτελούν μέρος της σκέψης τους και
των ανησυχιών τους, θεμάτων νομικών και όχι μόνο.

Προσπαθώντας να ταξινομήσω όλα τα παραπάνω θα ήθελα να
αναφερθώ κατά πρώτον στη θέση της Ελληνικής Ομογένειας και
κυρίως της θέσης της ελληνικής ομογένειας της Γερμανίας η ο-
ποία, αναμφίβολα λόγω ποσοστού, συμπεριλαμβάνεται στις μεγα-
λύτερες ομογένειες του εξωτερικού. Η ελληνική Ομογένεια της
Γερμανίας είναι ισχυρή, είναι παρούσα πάντα, απίστευτα δεμένη,
γεγονός το οποίο διαφαίνεται από τους κατά τόπον ελληνικούς
συλλόγους της, τις κοινότητες της, τις πάμπολλες ορθόδοξες εκ-
κλησίες ακόμη, ναι, και από τα αμέτρητα ελληνικά εστιατόρια. Η
ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας έχει βάση, έχει στίγμα, έχει δύ-
ναμη κουλτούρας και ναι είναι αληθινή- ανθρώπινη και το κυριό-
τερο πλέον παγκοσμιοποιημένη. Οι νεότερες γενιές, κρατώντας
ζωντανές τις αρχές και τις αξίες των προηγούμενων γενεών, υιο-
θετούν το μοντέρνο τρόπο σκέψης, άποψης και πραγματικότητας
δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο Κοσμοπολίτη, με ανοιχτές κε-

ραίες του νου στις πολυσύνθετες προκλήσεις του ενιαίου πια κό-
σμου. Μόνιμο θέμα συζήτησης των συμπατριωτών μου αποτελεί η
πολιτική θέση της ελληνικής Ομογένειας στον πολιτικά διαμορ-
φωμένο ελλαδικό χώρο, διεκδικώντας με τον τρόπο αυτό τα δι-
καιώματά τους και τονίζοντας την άποψή τους σε κάθε πολιτικό
πραχθέν, στην πολιτική επικαιρότητα. Ωστόσο πρέπει να γίνουν
αρκετά βήματα ακόμη για να παγιωθεί πλήρως η θέση τους και ο
λόγος τους να γίνει επιτέλους πράξη καθιστώντας έτσι τους Ομο-
γενείς ελεύθερους και όχι έρμαιο της μητροπολιτικής πολιτικής
και των παιχνιδιών της. Γιατί δεν αναγνωρίζουν, για παράδειγμα,
στους Ομογενείς το δικαίωμα της Επιστολικής ψήφου? Ποια και τι
είδους πολιτικά κίνητρα κρύβονται πίσω από την άρνηση αυτή? Εί-
ναι ερωτήματα καίρια, στα οποία δυστυχώς η απάντηση είναι, α-
κόμη, ανύπαρκτη.

Σίγουρα η συμμετοχή των Ελλήνων Ομογενών στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, θα αποτελούσε από μόνη της ένα μεγάλο βήμα έ-
νωσης της Μητροπολιτικής Ελλάδας με την Ομογένεια. Ένα θέμα
στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένα με δημοσιεύματά του ο
ομογενειακός τύπος, εφημερίδες και περιοδικά, στο γερμανικό
χώρο και όχι μόνο. 

Νομικά Θέματα είναι θέματα που απασχολούν πολλάκις τους
Έλληνες Ομογενείς και κυρίως θέματα κληρονομικά, θέματα ιδιο-
κτησίας, καθώς και εργατικά θέματα, τουλάχιστον όπως τα ζω και
εγώ καθημερινά στην άσκηση του δικηγορικού μου λειτουργήμα-
τος. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι οι ακίνητες (και όχι μό-
νο) περιουσίες των συμπατριωτών μας, λόγω απουσίας τους από
την Ελλάδα και λόγω μη επαρκούς επιτήρησης, δημιουργούν πρό-
σθετα προβλήματα που καταλήγουν στην πορεία σε περίπλοκα
κωλύματα.

Η νοσταλγία της Πατρίδας είναι ένα θέμα που, όσο και αν υφί-
σταται τουλάχιστον στις παλαιότερες γενιές, στις μέρες μας ξε-
περνιέται σχετικά εύκολα με τα σύγχρονα μέσα μετακίνησης και,
ιδιαίτερα για τους Ευρωπολίτες Έλληνες, λόγω των κοντινών α-
ποστάσεων από τη γενέτειρα γη.

Στόχος πάντως πρέπει να αποτελέσει η συνεχής παρουσία της
Ελληνικής Πολιτείας και πρωτίστως της Ελληνικής Πολιτικής, δί-
πλα στα προβλήματα που εμφανίζονται στις τοπικές ελληνικές κοι-
νωνίες στη Γερμανία και είναι επιβεβλημένη η συμπαράστασή
τους, χωρίς κομματικά ή άλλα ανταλλάγματα. Το πιο βασικό η κα-
λυτέρευση της ελληνικής εκπαίδευσης με τη συνεχή βελτίωση των
ελληνικών σχολείων στη Γερμανία.

Κυρίως εμείς πρέπει, νομικοί, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί
και γενικά η λεγόμενη Ελληνική Ελίτ, να βοηθήσουμε με τις γνώ-
σεις μας ώστε η γέφυρα, που θα συνδέει συναισθηματικά, οικο-
νομικά, κοινωνικά, νομικά και πολιτικά Ελλαδίτες και Απόδημους,
να σταθεί με αγνά υλικά, για να γίνει γερή και δυνατή και να α-
ντέξει στις όποιες δοκιμασίες ανακύψουν στο διάβα των καιρών
που από τη φύση του είναι αναίσθητο και αδηφάγο.
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Ο Δήμος Νέας Ζίχνης τίμησε τον Γιάννη Δελόγλου
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών με απόφασή

του τίμησε τον δημοσιογράφο και συγγραφέα της ομογένειας Γιάννη Δε-
λόγλου που γεννήθηκε στην Νέα Ζίχνη και κατοικεί στο Leonberg, 15 χλμ
δυτικά της Στουτγάρδης. Αφορμή αυτής της απόφασης είναι η πλούσια και
πολύχρονη δημοσιογραφική του προσφορά στον απανταχού Ελληνισμό
μέσα από ομογενειακές εφημερίδες αλλά και πολλές εφημερίδες του
Ελλαδικού χώρου. Υπήρξε επίσης ανταποκριτής του Εθνικού Ιδρύματος
Ραδιοφωνίας ΕΡΑ 5 και του περιοδικού τύπου.

Στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της
Παλιάς Ζίχνης που χρονολογείται από το 1860, μέσα σε ένα απέραντο δά-
σος γεμάτο ιστορία και πολιτισμό και στα πλαίσια τριήμερων εορταστικών
εκδηλώσεων έγινε και η τελετή τιμής στον Νεοζιχνιώτη δημοσιογράφο πα-
ρουσία 500 και πλέον παρευρισκόμενων. Ο εκ των αντιδημάρχων κ. Νικό-
λαος Αβραμάκης έκανε την έναρξη των εκδηλώσεων και στην συνέχεια
κάλεσε στο βήμα τον αντιδήμαρχο – συγγραφέα Γιάννη Πραζιούτη για να
κάνει την παρουσίαση του τιμόμενου δημοσιογράφου, συνάδελφου και ε-
πί σειρά ετών συνεργάτη της εφημερίδας μας.

Στην αντιφώνησή του ο Γιάννης Δελόγλου αφού ευχαρίστησε θερμά τον
δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και το δημοτικό συμβούλιο αναφέρθηκε
στις δραστηριότητες των Ελλήνων στην Κεντρική Ευρώπη, στην άρνηση
στήριξης του Ομογενειακού τύπου από την Επίσημη Ελληνική Πολιτεία και
στα επί μέρους προβλήματα. Δεν παρέλειψε να καυτηριάσει τα νοσηρά
φαινόμενα της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρούν άδικα τους δημότες και
επισήμανε τις αδυναμίες της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των προβλημά-
των των Ελλήνων της Κεντρικής Ευρώπης.

Κατακεραύνωσε τις Αστυνομικές Αρχές να εκδώσουν ταυτότητα σε δη-
μότισσα με την αιτιολογία του δικαιώματος έκδοσης ταυτότητας από τον
τόπο διαμονής παρά την επιμονή της ότι η διεύθυνση εκείνη είναι προσω-
ρινή! Καταδίκασε την αδικαιολόγητη άρνηση έκδοσης Πιστοποιητικού
Ελευθερογαμίας από την Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών με την αιτιολογία ότι η
αιτούσα γεννήθηκε στη Γερμανία!!! Αλλά ύστερα από παρέμβαση τακτο-
ποιήθηκε το ζήτημα κα αναρωτήθηκε. Όταν αγαπητέ κ. Δήμαρχε συμβαί-
νουν αυτά τα νοσηρά φαινόμενα σε μια μικρή κοινωνία που θέλει κοντά
της όλους τους δημότες, ποια θα είναι τα κίνητρα για να επισκεφτούν τον
τόπο καταγωγής τους όσοι κατοικούν προσωρινά σε άλλες πόλεις;

Όμως στο σημείο αυτό αγαπητοί μου συνδημότες πέρα από όλα αυτά ε-
πιτρέψτε μου να ευχαριστήσω δημόσια τον μεγάλο ευπατρίδη Νικόλα Υψη-
λάντη, αυτόν τον πρύτανη της πόλης μας τόσο για τις σημαντικές του οδη-
γίες πριν κάποιες δεκαετίες στον Προσκοπισμό όσο και αργότερα για τις
συμβουλές του που χάραξαν μέσα μου ένα μεγάλο χρονοδιάγραμμα αντι-
μετώπισης της κοινωνίας.

Στη συνέχεια ακολούθησε μουσική συναυλία με το παραδοσιακό συ-
γκρότημα του Νεοζιχνιώτικης καταγωγής Γιάννη Τσάμη και την επόμενη με
τον λαϊκό τροβαδούρο Γεράσιμο Ανδρεάτο.

Τιμητική εκδήλωση για τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο και συγγραφέα
Γιάννη Δελόγλου στις 28 Αυγούστου 2009. Αριστερά ο φίλος και συνεργά-
της της εφημερίδας μας Γιάννης Δελόγλου σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο

Ομιλία του αντιδημάρχου και
συγγραφέα Γιάννη Πραζιούτη

Αιδεσιμότατοι, κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχοι, κ. Δημο-
τικοί Σύμβουλοι, κ. Πρόεδροι των Τ.Δ., κ. Πρόεδροι των
Πολιτιστικών Συλλόγων, κυρίες και κύριοι, συνδημότες
και συνδημότισσες, εκλεκτοί καλεσμένοι.

Απόψε με αφορμή τη συναυλία του παραδοσιακού συ-
γκροτήματος του συμπατριώτη μας Γιάννη Τσάμη και την
πάγια πολιτική του Δήμου Νέας Ζίχνης να ανακαλύπτει,
να αναγνωρίζει και να αναδεικνύει τους ξεχωριστούς
συμπολίτες και συμπατριώτες μας, που με τις δράσεις
τους διακρίνονται στον κοινωνικό, εκκλησιαστικό, πολιτι-
κό, εργασιακό, επιστημονικό και οποιονδήποτε τομέα, τι-
μούμε τον ακούραστο συντοπίτη μας και εργάτη του
πνεύματος και της πέννας, Γιάννη Δελόγλου, τον δημο-
σιογράφο και συγγραφέα του έντυπου τύπου της Ομο-
γένειας της Γερμανίας, των απανταχού Ελλήνων και της
Ελλάδας.

Γιάννη καλωσήρθες στη Ζίχνη σε τούτο τον ευλογη-
μένο τόπο. Σε καλωσορίζουμε στη γενέτειρά σου και συ-
γκεκριμένα στο λίκνο του πολιτισμού μας και της ιστο-
ρίας μας. Βρισκόμαστε δίπλα στο Κάστρο των Ζιχνών.
Είναι και για τους δυο μας αυτή η συνάντηση σημαδια-
κή, διότι τον αγαπήσαμε τον τόπο αυτόν με ιδιαίτερο πά-
θος και γράψαμε για αυτόν, με πολύ μεράκι και πατριω-
τισμό. Ο Άγιος Πρόδρομος και το κάστρο, για όλους
τους δημότες συμβολίζουν τις πανάρχαιες ρίζες μας.
Την ένδοξη τρισχιλιάχρονη πορεία του τόπου, μια χρυσή
εποχή. Μας παραπέμπει στην ανθηρή μητρόπολη της
Φυλλίδας του 1100 π.Χ. Την πόλη των ΙΧΝΩΝ με τα νο-
μίσματά της που φέρουν το όνομά της, μοναδικό φαινό-
μενο στο Ν. Σερρών περίπου στα 480 π.Χ.

Απόψε Γιάννη, τιμούμε εσένα τον αξιόλογο και ξεχω-
ριστό γόνο της Ζίχνης, που ζεις, εργάζεσαι και δραστη-
ριοποιείσαι πατριωτικά, ως ανταποκριτής και αρθρογρά-
φος πλείστων ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών
της Γερμανίας, της Αμερικής και άλλων χωρών, όπου
ζουν οι Έλληνες της διασποράς. Επίσης είσαι ένας ε-
κλεκτός συνεργάτης εφημερίδων των Σερρών, της Μα-
κεδονίας και Θράκης και ολόκληρης της Ελλάδας.

Αγαπητοί συνδημότες, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, χα-
ρά και συγκίνηση, γιατί τυχαίνει να είμαι γνώστης του τε-
ράστιου έργου, του τιμώμενου Γιάννη Δελόγλου και πα-
ρακολουθώ τουλάχιστον για 20 και πλέον χρόνια τη
δράση και πορεία του στο χώρο της δημοσιογραφίας και
των εκδόσεων. Η πολύχρονη παρουσία του, στο χώρο
αγγίζει τα 30 χρόνια και πλέον. Τα θέματα που πραγμα-
τεύεται και δημοσιεύει, τα αντλεί από την ιστορία, τον α-
θλητισμό, την εκκλησία και τη ζωή και τις εκδηλώσεις
των αδελφών μας της Ομογένειας των Ελλήνων της δια-
σποράς και δη της Γερμανίας. Είναι ελληνολάτρης και
πατριώτης. Εραστής της παράδοσης και του ελληνικού
πολιτισμού. Άνθρωπος με βαθιά γνώση και μελέτη της ι-
στορίας μας και υπερασπιστής της ελληνικότητας της
Μακεδονίας.

Διοργανωτής ημερίδων για την ιστορία και την παρά-
δοση για την τόνωση του πατριωτικού αισθήματος των
συμπατριωτών μας στη Γερμανία.

Μέγιστη η συμβολή του στον αθλητισμό και μάλι-
στα στο ποδόσφαιρο στην παροικία των Ελλήνων της
Γερμανίας, από τη θέση του ανταποκριτή και παρουσια-
στή των αγώνων του τοπικού πρωταθλήματος και του
παράγοντα της διαιτησίας.

Πάντα κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον αρχιε-
πίσκοπο Γερμανίας στηρίζοντας κάθε πτυχή του έργου
τους.

Χωρίς να λογαριάζει κόπους και έξοδα μεταβαίνει και
διασχίζει όλη τη Γερμανία και την Ελλάδα προκειμένου
να βρεθεί κοντά στα προβλήματα και τις εκδηλώσεις των
ομογενών μας και όλων των Ελλήνων.

Ο Γιάννης Δελόγλου, ο δικός μας άνθρωπος που τιμά
το όνομα της Ζίχνης στα πέρατα της οικουμένης είναι
μια ιδιαίτερη, μερακλίδικη και χαρισματική φυσιογνωμία.
Η δημοσιογραφική και συγγραφική του πορεία, είναι τό-
σο ταλαντούχα και πρωτοπόρα, που θα ζήλευαν ίσως οι
πιο φτασμένοι και διακεκριμένοι διανοούμενοι. Τολμώ
να πω, πως προσωπικότητες και δημόσιους άνδρες τέ-
τοιου αναστήματος, στερούνται πολλοί τόποι στην πατρί-
δα μας. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το οπλοστάσιο της πα-
τρίδας μας, σε όποιες μάχες δίνουμε ως έθνος και λα-
ός μέσα και έξω από τα όρια της Ελλάδας, υπερασπιζό-
μενοι τις αρετές, τα δίκαια και τα ιδανικά της φυλής μας.
Προβάλλουν και αναδεικνύουν τις πανάρχαιες αρχές
του λαού μας ενάντια στον ξεπεσμό, την ισοπέδωση, τον
κομματισμό και τα ελαττώματα της ράτσας μας.

Κυρίες και κύριοι.
Ο Γιάννης Δελόγλου στη Γερμανία, όπου ζει και εργά-

ζεται, έχει από τότε, που μετανάστευσε με πολύπλευρη
κοινωνική παρουσία ανάμεσα στους συλλόγους και τα
σωματεία της ομογένειας της Γερμανίας. Ως ιδρυτικό
μέλος, ως πρόεδρος, Γραμματέας ή απλό μέλος. Από το
1981 είναι καθηγητής διαιτησίας Ποδοσφαίρου. Διετέλε-
σε ανταποκριτής του εθνικού ιδρύματος ραδιοφωνίας
και είναι μέλος των εκδόσεων Γερμανίας και της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Δημοσιογράφων. Ως δημοσιογράφος
και συγγραφέας για την ανεκτίμητη προσφορά του στα
δρώμενα του ελληνισμού, τιμήθηκε πάμπολλες φορές
με διπλώματα από σωματεία και συλλόγους της ομογέ-
νειας και την ορθόδοξη εκκλησία της Γερμανίας.

Το συγγραφικό έργο του τιμώμενου συμπεριλαμβάνει
8 έργα.
1. Ξεφυλλίζοντας το παρελθόν.
2. Άγιον Όρος, ο Φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελλη-
νισμού.
3. Μακεδονία. Η κιβωτός του Ελληνικού Έθνους και στη
γερμανική γλώσσα.
4. Ελλάς – Μακεδονία.
5. Με το βλέμμα μπροστά.
6. Παναγία Σουμελά Λέονμπεργκ
7. Αναζητώντας τον Πόντο.

Τέλος με την πεποίθηση ότι τιμώντας η Ζίχνη τα παιδιά
της τιμά πρώτα και καλύτερα τον εαυτό της, εύχομαι α-
πό καρδιάς φίλε Γιάννη καλή συνέχεια στους πνευματι-
κούς σου αγώνες για τον ελληνισμό και την πατρίδα. Να
ξέρεις ότι είμαστε περήφανοι για σένα.

Παρακαλώ το Δήμαρχό μας Ανδρέα Δαϊρετζή να ανέ-
βει στο βήμα για να απονείμει την τιμητική πλακέτα στον
τιμώμενο. Γιάννη σε παρακαλώ και σένα να ’ρθεις για να
την παραλάβεις. Σας ευχαριστώ.

«Οι Κρήτες της Ωκεανίας από τον 19ο αιώνα»
Με υπερηφάνεια και συναίσθημα έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Σωκράτη

ΡΕΘΥΜΝΟ. Στα πλαίσια της τριανταεπτάχρο-
νης δράσης της Παγκρητίου Ένωσις Μελβούρ-
νης - Αυστραλίας πραγματοποιήθηκε η παρου-
σίαση του βιβλίου του Σωκράτη Τσουρδαλάκη
που με τίτλο «Οι Κρήτες της Ωκεανίας από τον
19ο αιώνα» σε συνεργασία με την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και της Δημοτικής αρ-
χής του Ρεθύμνου στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Η παρουσίαση έγινε στις 5 Αυγούστου στο
«Σπίτι τού Πολιτισμού» στη Νέα Πλατεία της Πα-
λιάς Πόλης όπου πάνω από 250 άτομα τίμησαν
τον συγγραφέα και την Παγκρήτιο Ένωση Μελ-
βούρνης με την παρουσία τους. Ανάμεσά τους
και πολυάριθμοι επαναπατρισθέντες Κρητικοί,
αρκετοί καλλιτέχνες,που κατά καιρούς είχαν ε-
πισκεφτεί την Αυστραλία και πλήθος κόσμου. 

Χαιρέτησαν ο Νομάρχης Γιώργος Παπαδά-
κης, ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, ο βου-
λευτής Ηλίας Λαμπίρης, ο βουλευτής Ηρακλείου
Κώστας Μπαντουβάς, ο βουλευτής της Βικτώ-

ριας - Αυστραλίας Ιωάννης Πανταζόπουλος και
ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρ-
νης Αντώνης Τσουρδαλάκης.

Η πρώτη παρουσίαση έγινε στις 4 Φεβρουαρί-

ου 2009 στην πολιτειακή Βουλή της Βικτώριας α-
πό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Rob Hull
και η επόμενη στις 13 Μαρτίου στο Σύδνεϋ της
Νότιας Ουαλίας στο οίκημα της Κρητικής Αδελ-
φότητας Σύδνεϋ με τη συμμετοχή τον Paul
Henry, απόγονο του πρώτου Κρητικού στο Σύδ-
νεϋ Νικόλαο Βογιατζή. Στο Ρέθυμνο το βιβλίο
παρουσιάσαν:
• Μιχάλης Δαμανάκης, Καθηγητής, Πανεπιστη-
μίου Κρήτης με θέμα: «Οι Ελληνικές Κοινότητες
και η Ελληνομάθεια στην Ωκεανία» 
• Θεόδωρος Πελαντάκης, Φιλόλογος, Επίτιμος
διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύ-
μνου με θέμα: «Η Μάχη της Κρήτης σαν αιτία
του διαχρονικού δεσμού της Ελλάδος με την Αυ-
στραλία και τη Νέα Ζηλανδία» 
• Δρ. Ιωάννης Βολανάκης, Διευθυντής 13ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με θέμα: «Η
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αυστραλία &
Νέα Ζηλανδία» 

• Γεώργιος Αεράκης, Πρόεδρος, Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών με θέμα: «Η ιστορική πο-
ρεία των Κρητών της Ωκεανίας » 

Συντονιστής της εκδήλωσης ο Αντιδήμαρχος
του Δήμου Λάμπης Αντώνης Ε. Τσουρδαλάκης.

Ο συγγραφέας Σωκράτης Τσουρδαλάκης στη
μεστή ομιλία του αναφέρθηκε στους πρώτους
κρητικούς που έφτασαν στην Αυστραλία τα μέσα
του 19ου αιώνα ενώ ανάφερε και για το δύσκο-
λο έργο της καταγραφής των κρητικών πρώτης
γενιάς που ζουν η έζησαν στην Αυστραλία μετα-
πολεμικά. Ευχαρίστήσε όλους όσους συνέβα-
λαν στην πραγματοποιήσει αυτού του έργου με
την ευχή: το βιβλίο αυτό να μείνει ορόσημο στη
δεύτερη, τρίτη και μεθ’ επομένη γενιά.

Ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσης Μελ-
βούρνης Αντωνης Τσουρδαλάκης παρέδωσε τι-
μητικές πλακέτες στους ανθρώπους που στήρι-
ξαν ηθικά και οικονομικά την παρουσίαση του
Βιβλίου στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Ο συγγραφέας Σωκράτης Τσουρδαλάκης (Α)
με το Νομάρχη Ρεθύμνης Γιώργο Παπαδάκη
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Συνάντηση με τους πρόσφυγες
Επίσκεψη στα ιστορικά χωριά Φικάρδο και Βαβατσινιά της Κύπρου πραγματοποίησε

η Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Στο Φικάρδο, που ανήκει στην επαρχία της Λευκωσίας και τε-

λεί υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ, έγινε δεκτή με ενθου-
σιασμό από τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου με επικεφαλής
τον πρόεδρο Σοφοκλή Μαρκίδη αλλά και τους κατοίκους του
χωριού. Επισκέφθηκε το ανακαινισμένο σχολείο του χωριού, το
οποίο έχει ανακηρυχθεί αρχαίο μνημείο αλλά και τα αναπαλαι-
ωμένα σπίτια. Η Δρ. Σαραντοπούλου αναφέρθηκε στις αξιόλο-
γες προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι προ-
στατεύουν το πευκόφυτο περιβάλλον του. 

Στο επίκεντρο των επαφών της ήταν η συνάντηση με πρό-
σφυγες από τα κατεχόμενα αλλά και αγωνιστές του απελευθε-
ρωτικού Αγώνα 1955-59.

Σε ιδιαίτερη συνάντηση με τον κ. Μαρκίδη και τον αντικοινο-
τάρχη Αντρέα Λουκά, οι οποίοι προέρχονται από την κατεχόμε-
νη Κύπρο, η Γραμματέας ΣΑΕ ενημερώθηκε για τα προβλήματα
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πρόσφυγες,
οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων της γύρω
περιοχής, οι περιουσίες των οποίων έχουν καταπατηθεί, ενώ οι
ίδιοι εκριζώθηκαν βίαια από τις εστίες τους. 

Ο κ. Μαρκίδης επεσήμανε ότι ακόμη και σήμερα στην Κύπρο
συνεχίζεται η εκρίζωση του ελληνικού στοιχείου, όπου χιλιάδες
εκκλησίες έχουν λεηλατηθεί, αρχαία αλλά ζωντανά τοπωνύμια
έχουν σβηστεί και μετονομαστεί σε άσχετα αλλόγλωσσα σύμ-
βολα. Εξέφρασε δε την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις
αυτές. 

Η Δρ. Σαραντοπούλου, είχε ακόμη ιδιαίτερη συνάντηση και
συνομιλία με την Βρετανίδα καθηγήτρια ιστορίας και συγγρα-
φέα Diana Weston Markides, η οποία έχει κάνει εκτενέστατες
έρευνες για το ζήτημα της Κύπρου και ιδιαίτερα για την εξέλιξη

του δικοινοτικού συστήματος. Η ίδια της πρόσφερε βιβλίο της
με θέμα «Cyprus, 1957-1963; From Colonial Conflict to
Constitutional Crisis. The Key Role of the Municipal Issue. 

Το οδοιπορικό της Γραμματέως του ΣΑΕ συνεχίστηκε στο χω-
ριό Βαβατσινιά, της περιφέρειας Λευκάρων, το οποίο ανήκει
στην επαρχία Λάρνακας. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει
μεταναστεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία
και Αφρική, ενώ κάθε χρόνο πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων πραγματοποιούνται στο χωριό προς τιμήν των αποδήμων.
Ακόμη, οι ίδιοι οι ομογενείς έχουν προσφέρει για την διατήρηση
και ανάπτυξη του χωριού. 

Η Δρ. Σαραντοπούλου συνοδευόμενη από την κα Αγγελική
Ζουρντάν, Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας Λυών,
Γαλλίας, με καταγωγή από την Κύπρο, έτυχε θερμής υποδοχής
από το κοινοτικό συμβούλιο, Ενώ ακολούθησε δεξίωση που
προσέφερε ο κοινοτάρχης του χωριού Χαράλαμπος Χαραλά-
μπους προς τιμήν της στην πλατεία του χωριού. 

Η κα Σαραντοπούλου επεσήμανε ότι το ΣΑΕ και οι οργανώ-
σεις των Κυπρίων της Διασποράς ΠΣΕΚΑ, ΠΟΜΑΚ και
ΝΕΠΟΜΑΚ συνεργάζονται στενά προκειμένου να συνεχιστεί
και να οδηγηθεί στην δικαίωση ο αγώνας για την Κύπρο. «Το
ΣΑΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την επίλυση του Κυπρια-
κού ζητήματος. Είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό των Κυ-
πρίων αδελφών μας. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον στον α-
γώνα δρόμου στον οποίον όλοι συμμετέχουμε. Έχουμε χρέος
να σταθούμε στο πλευρό του Κυπριακού λαού, των οργανώσε-
ων μας, της Κυπριακής και Ελληνικής Κυβέρνησης στην μάχη
που συνεχίζεται. Να συνδράμουμε με κάθε τρόπο και μέσον και
είμαι σίγουρη ότι και εγώ και οι συνάδελφοι μου από το ΣΑΕ μα-
ζί με τους αδελφούς Κυπρίους και τους φιλέλληνες φίλους, δεν
θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι ’να βρούμε εκείνα τα μο-
νοπάτια εκείνα τα σκαλοπάτια που θα μας πάνε στην λευτεριά». 

(Ε.Π.)

Ο Κοινοτάρχης Βαβατσινιάς X. Χαραλάμπους
και η Όλγα Σαραντοπούλου

Eλληνες στρατιώτες ασκούνται και
αγρυπνούν για την ειρήνη στα Βαλκάνια 

Γράφει η Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα

ΣΑΡΑΓΕΒΟ. Μέχρι το
1992 γνώριζαν οι άν-
θρωποι το Σεράγεβο για
δύο πράγματα. Το 1914
τη δολοφονία του αρχι-
δούκα Franz Ferdinand
και το 1984 τους χειμε-
ρινούς ολυμπιακούς α-
γώνες. Ακολούθησε,

1992-1995, ο πόλεμος, που έφερε τη διχό-
νοια στους ανθρώπους, όπως κάθε εμφύ-
λιος. Ζούσαν ειρηνικά αλλά κατάφεραν να
τους χωρίσουν, ενώ άλλοι ενώνονται και
χαίρονται. Αυτή την εποχή υπάρχει η ειρη-
νευτική δύναμη. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμη
αλλά σιγά-σιγά θα φύγουν. Ανάμεσά τους
και οι Έλληνες. Γύρω στους τριάντα, στρα-
τιώτες μόνιμοι και διάφοροι βαθμοφόροι. 

Η Ελλάδα διέθεσε χρήματα για να φτια-
χτεί ένα υψηλό κτίριο δίπλα στο κυβερνείο
τους, που μέχρι πριν λίγο είχαν αναρτημένη
την ελληνική σημαία. Εκεί στεγάζεται και το
τμήμα που διδάσκουν ελληνικά. Το πρωί σε
στρατιωτικούς και το απόγευμα στους πολί-
τες. Είναι μια όμορφη αμφιθεατρική πόλη
με τζαμιά, εκκλησίες και καφενεία παραδο-
σιακά που προσφέρουν μαζί με τον πικρό

καφέ και λουκουμάκι. Σε μια παλιά ορθό-
δοξη εκκλησία έχουν μια αρκετά καλή συλ-
λογή εικόνων. Υπάρχει και μια συναγωγή.
Ένας καθολικός ναός στο κέντρο και πίσω
από αυτόν το βοσνιακό Ινστιτούτο, όπου υ-
πάρχουν αντικείμενα των μουσουλμάνων
της Βοσνίας. Την πόλη διασχίζει ο ποταμός
Μιλγιάκα που δεξιά και αριστερά υπάρχουν
απίστευτα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια. Σε έ-
να από αυτά στεγάζεται και το πανεπιστή-
μιο. Ένα άλλο το ταχυδρομείο που κάηκε
στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά ξαναφτιάχτηκε.
Έχουν μείνει πολλά σημάδια του πολέμου.
Άλλα κτίρια είναι η Ακαδημία της Τέχνης
και δίπλα στεγάζεται σήμερα η ελληνική
πρεσβεία. Πιο κάτω είναι ένα κέντρο με
διάφορα μαγαζιά, η περιοχή λέγεται σκε-
ντέρια και πιο κάτω το κοινοβούλιό  τους.
Από την απέναντι μεριά το εθνικό μουσείο
και το ιστορικό μουσείο και πολύ κοντά μια
πολύ παλιά ορθόδοξη εκκλησία. 

Οι κάτοικοι στο Σεράγεβο σήμερα ζούνε
ήσυχα. Είναι όπως σε μία ευρωπαϊκή πόλη.
Οι νέοι με τις ανησυχίες και τα ενδιαφέρο-
ντά τους. Οι μεγαλύτεροι δεν αλλάζουν
τους ρυθμούς τους. Είναι πρόθυμοι να ε-
ξυπηρετήσουν όλοι τους και πιστεύουν ότι
αν κάποιος δείχνει σεβασμό και αγάπη τα
παίρνει πίσω.
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Νίκος Γκατζογιάννης: Ενας «Διεθνής» Θεσπρωτός
Γράφει η Θωμαί Παριανού

Στην Ελλάδα, ο Νίκος
Γκατζογιάννης είναι γνω-
στός στους περισσότε-
ρους Έλληνες ως ο συγ-
γραφέας του βιβλίου
‘ΕΛΕΝΗ’, μία μυθιστορη-
ματική βιογραφία της μη-
τέρας του, η δολοφονία
της οποίας του έδωσε το

έναυσμα να κάνει δημοσιογραφική έρευνα για
πρόσωπα και γεγονότα που σχετίζονται με την
εποχή του Συμμοριτοπολέμου. Όμως, εκτός α-
πό αυτό, ο Ν. Γκ. είναι μία διεθνής προσωπικό-
τητα που τίμησε και τον τόπο καταγωγής του,
την Ήπειρο, αλλά και την Ελλάδα. Δεν είναι
διόλου τυχαίο το γεγονός ότι συνόδεψε από
την Αμερική τον άλλο μεγάλο ‘διεθνή’ Ηπειρώ-
τη (από την μητέρα του) Μάικλ Δουκάκη από
τις Η.Π.Α. και καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκε-
ψής του στην Ελλάδα, στα τέλη Αυγούστου.

Γεννήθηκε στον Λια Θεσπρωτίας το 1939 και
φυγαδεύτηκε στις Η.Π.Α., όπου βρισκόταν ο
πατέρας του, το 1949, μαζί με τις τρεις αδελ-
φές του. Σπούδασε σε σχολεία του Γουόρτσε-
τσερ τής Μασαχουσέτης, όπου διέμενε αρχι-
κά. Ζώντας στην Αμερική, ‘προσάρμοσε’ το ό-
νομά του σε Nicholas Gage. Ήταν ένας άρι-
στος μαθητής, σπούδασε με υποτροφίες και
τελικά τον κέρδισε η Δημοσιογραφία, την ο-
ποία και σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Βο-
στόνης και της Κολούμπια. Εργάστηκε σε πα-
γκοσμίου φήμης πρακτορεία ειδήσεων, όπως
το Associated Press και σε εφημερίδες, όπως
’The Boston Herald Traveller’, ’The Wall Street
Journal’ και ’The New York Times’ (1970 –
1980). Σε αυτό το χρονικό διάστημα έγραψε
τρία βιβλία για το οργανωμένο έγκλημα, καθώς
και δύο μυθιστορήματα. Επίσης, έχει τιμηθεί με
6 συνολικά τίτλους διδάκτορα από διάφορα
Πανεπιστήμια.

Πάντα όμως τον βασάνιζαν οι παιδικές του
αναμνήσεις στον Λιά, το πώς και το γιατί συνέ-
βη ό,τι συνέβη στην οικογένειά του, αλλά και τα
πρόσωπα και γεγονότα της εποχής εκείνης και
η σχέση τους με την σύγχρονη Ελληνική πραγ-
ματικότητα. Γι’αυτό άρχισε μια δημοσιογραφι-
κή έρευνα, που, στην πορεία, ανακάλυψε ότι έ-
πρεπε να αφοσιωθεί σε αυτήν, προκειμένου να
την πραγματοποιήσει και αναγκάστηκε να ε-
γκαταλείψει τους ’New York Times’. Η αντικει-

μενική αυτή έρευνα αποτέλεσε και το περιεχό-
μενο του βιβλίου του ‘ΕΛΕΝΗ’, το οποίο τιμή-
θηκε με πολλά διεθνή βραβεία και ανακηρύ-
χθηκε το καλύτερο βιβλίο του 1984. Εκτιμούμε
ότι το αριστουργηματικό αυτό βιβλίο δεν πρέ-
πει να λείπει από την βιβλιοθήκη κανενός
Έλληνα πατριώτη αλλά και ιστορικού, τόσο για
το λογοτεχνικό του ύφος, όσο και για τις πολύ-
τιμες πληροφορίες που περιέχει. 

Στις 28 Αυγούστου του 1948, η μητέρα του
συγγραφέα, Ελένη Γκατζογιάννη, 41 ετών, και
η θεία του Αλέξω, 56 ετών, εκτελέστηκαν κα-
τόπιν εντολής του ανταρτοδικείου, με την κατη-
γορία ότι η πρώτη «κατέστρωσε την απόδραση
από το χωριό τεσσάρων παιδιών της» από τα
πέντε (4 κορίτσια και 1 αγόρι), για να τα γλιτώ-
σει από το παιδομάζωμα. Βάσει του βιβλίου έ-
γινε και η κινηματογραφική ταινία ‘ΕΛΕΝΗ’, με
πρωταγωνιστές τον Τζόν Μάλκοβιτς και την
Κέητ Νέλιγκαν, στην οποία ο Ν. Γκ. ήταν συ-
μπαραγωγός. Τα γυρίσματα των κύριων σκη-
νών του έργου έγιναν στον Λιά, όπου εκτελέ-
στηκαν η Ελένη και η Αλέξω. 

Η ταινία προβλήθηκε το 1985 και μόνο για λί-
γες μέρες στην Ελλάδα, λόγω των ‘δημοκρά-
ταρων’, οι οποίοι αντέδρασαν οργανωμένα με
απειλές, βομβιστικές επιθέσεις και προπηλακι-
σμούς θεατών. Συγκεκριμένα, την ‘έστηναν ’ α-
νενόχλητοι έξω από τους κινηματογράφους
που παιζόταν η ταινία και δεν άφηναν τον κό-
σμο να μπει μέσα, ώσπου ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ η

προβολή της από την τότε κυβέρνηση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Μετά την ‘ΕΛΕΝΗ’, ο Ν.Γκ. έγραψε τρία α-
κόμα βιβλία για την Ελλάδα ’A place for us’,
’Hellas’ και ’Greece - Land of Light’, τα οποία
επαινέθηκαν για την ’έκφραση μιας σχεδόν ευ-
λαβικής αγάπης για την Ελλάδα’, όπως έγραψε
το ’The New Yorker’. Υπήρξε επίσης και διευ-
θυντής παραγωγής στο ‘Νονός 3’.

Όμως η αγάπη του Ν. Γκ. δεν έμεινε μόνο
στα λόγια, αλλά αποδείχθηκε και στις πράξεις.
Είναι ενεργό μέλος της Αmerican Ηellenic
Εducational Ρrogressive Αssociation (AHEPA)
και του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Το
1988, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος του απένη-
με την διάκριση του ‘Αρχοντα, Διδασκάλου του
Γένους’. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Πα-
γκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
(ΠΣΗΕ) μέχρι τις 25 - 27/7/2008, οπότε, κατό-
πιν αρχαιρεσιών στα Γιάννενα, έλαβε τον τίτλο
του Επιτίμου Προέδρου και Πρόεδρος εξελέγη
ο μέχρι τότε Αντιπρόεδρος του ΠΣΗΕ, Χρυσό-
στομος Δήμου.

Στο 35ο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Αμερικής, που έγινε στη γενέτειρά
της, στο Γούστερ της Μασαχουσέτης, συμμε-
τείχε και ο Ν. Γκ., ως Πρόεδρος, μαζί με τον
Μάικλ Δουκάκη. Τον Μάρτιο του 2008, ο Ν. Γκ.
επισκέφθηκε την Αυστραλία, όπου συναντήθη-
κε με εκπροσώπους Ηπειρωτικών Οργανώσε-
ων εκεί και έδωσε συνέντευξη στην ομογενεια-

κή εφημερίδα ‘ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ’, όπου είπε (πε-
ριληπτικά) τα εξής :

ΓIA ΤΗΝ ΕΕΜ: Zητάμε α) την απογραφή των
εθνικών μειονοτήτων από τις κυβερνήσεις της
Αλβανίας, οι οποίες την αρνούνται, αλλά ταυ-
τόχρονα την απαιτούν από τις κυβερνήσεις άλ-
λων χωρών, προκειμένου να στηρίξουν τους
Αλβανικής καταγωγής πολίτες που ζουν εκεί.
β) μεγαλύτερη εκπροσώπηση των Ελλήνων της
Αλβανίας στην δημόσια διοίκηση της χώρας
και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των α-
δελφών μας, που τους αφαίρεσαν οι Αλβανι-
κές αρχές.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ: Η αυτονόμηση του Κοσό-
βου είναι μεν μια αποσταθεροποιητική εξέλιξη
στα Βαλκάνια, αλλά μπορεί να μας δώσει την
δυνατότητα να πιέσουμε και εμείς την αυτονό-
μηση της Β. Ηπείρου από την Αλβανία, κατά
τον ίδιο τρόπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ‘ΕΛΕΝΗ’: Είναι ένα βιβλίο που γρά-
φτηκε πριν από 25 περίπου χρόνια, και ό,τι
γράφει είναι πέρα για πέρα αληθινό, είχε δε
μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Ο ίδιος υπήρξε πά-
ντα πολέμιος των οποιωνδήποτε απολυταρχι-
κών καθεστώτων.

Σήμερα, ο Ν. Γκ. είναι παντρεμένος με την
Τζόαν Πόλσον, συμφοιτήτριά του από το πανε-
πιστήμιο της Κολούμπια, συγγραφέας και η ί-
δια, και έχουν τρία παιδιά: τον Χρήστο (όνομα
του πατέρα του), σεναριογράφο, που ζει στο
Λος Αντζελες, την Ελένη (όνομα της μητέρας
του), συντάκτρια περιοδικού στην Νέα Υόρκη,
και την Μαρίνα, διακοσμήτρια εσωτερικών χώ-
ρων, που ζει στην Βοστόνη. Όμως δεν ‘κάθεται
ήσυχος’. Πριν εννέα χρόνια έγραψε ένα και-
νούργιο βιβλίο ‘Η Ελληνική Φλόγα’ (Εκδόσεις
Λιβάνη), που αναφέρεται στην θυελλώδη σχέ-
ση Ωνάση-Κάλλας, που άρχισε το 1957 και
διήρκησε μέχρι το τέλος της ζωής τους. Το πε-
ριεχόμενο του βιβλίου φέρει και αυτό το ‘σήμα
κατατεθέν’ του συγγραφέα: λογοτεχνικό ύφος
με ακριβέστατη δημοσιογραφική έρευνα, που
φέρνει στο φως άγνωστα στοιχεία. Το περιεχό-
μενό του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κι-
νηματογραφικών εταιρειών και δεν αποκλείε-
ται να το δούμε σύντομα στην μεγάλη οθόνη.
Παράλληλα, γράφει τα απομνημονεύματά του
ως ερευνητού - ρεπόρτερ των New York
Times, με προσωρινό τίτλο ‘Α reporter’s life’.

Ευχόμαστε στον Νίκο Γκατζογιάννη κάθε ε-
πιτυχία με τις καινούργιες του δημιουργίες και
με ό,τι άλλο καταπιαστεί στο μέλλον.

Απονομή Βραβείων και Επαίνων
Μέσα σ’ ένα σεμνό και ευχάρι-

στο κλίμα έγινε η τελετή απονομής
των βραβείων του 8ου Ετησίου Μα-
θητικού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού
στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία, στην αίθουσα τελετών
«JACQUELINE DE ROMILLY» του
Υπουργείου Παιδείας, την Τετάρτη
2 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι βραβευμένοι μαθητές, με την
συνοδεία των καθηγητών τους που
δίδαξαν το μάθημα, συμμετείχαν
σε πρόγραμμα φιλοξενίας που πε-
ριελάμβανε και περιηγήσεις σε ελ-
ληνικούς αρχαιολογικούς χώρους.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε
από 1 μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο Οργανισμός για την Διάδοση
της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ο
οποίος είχε και την αρχική ιδέα για
την διοργάνωση ενός Διαγωνισμού
στα Αρχαία Ελληνικά και από το 1997 έως το 2005 τον διοργά-
νωνε μόνος του, μετείχε για τετάρτη συνεχή χρονιά στην διορ-
γάνωση του Διαγωνισμού.

Θυμίζουμε ότι από το 2006 ο Διαγωνισμός συνδιοργανώνεται
από τους εξής φορείς: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά, Εταιρεία Ελλήνων
Φιλολόγων, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Οργανι-
σμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

Σκοποί του διαγωνισμού είναι:
• να αναδειχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής Αρχαιό-
τητας και η σημασία της μελέτης της αρχαίας ελληνικής γραμ-
ματείας για τον σύγχρονο άνθρωπο,
• να προβληθεί η αρχαία ελληνική γλώσσα ως φορέας και μέ-
σον έκφρασης ανθρωπιστικών αξιών και ως θεμελιώδης συνι-
στώσα των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών,

• να ενισχυθεί η καλλιέργεια των κλασικών γραμμάτων στα ευ-
ρωπαϊκά σχολεία.

Κατά την τελετή βράβευσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουρ-
γός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Άρης Σπηλιωτόπου-
λος, η ΓΓ. του ΥΠΕΠΘ Νίκη Γκοτσοπούλου, η Εθνική Συντονί-
στρια Κύπρου, Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Λουκία Χατζημι-
χαήλ, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του, Διονύσιος Αναπολιτάνος, ο Καθηγητής Χριστόδουλος Γιαλ-
λουρίδης, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου
Δελφών, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Καθηγητής Πάνος Λιγο-
μενίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, η
Γεωργία Ξανθάκη, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολό-
γων, ο Δρ. Αναστάσιος Στέφος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Φιλολόγων, Επίτιμος Σύμβουλος Φιλολόγων και ο Κων-
σταντίνος Καρκανιάς, Πρόεδρος του ΟΔΕΓ.

Πληροφόρηση και ενημέρωση 
σε συνταξιοδοτικά ζητήματα

Τον Οκτώβριο, εξειδικευμένοι συνεργάτες της Deutsche
Rentenversicherung Baden-Württemberg και των ελληνι-
κών ασφαλιστικών φορέων ΟΓΑ και ΟΑΕΕ θα παρέχουν
πληροφορίες στην Πρέβεζα, την Ηγουμενίτσα, στα Ιωάννι-
να, τα Τρίκαλα και στη Λάρισα.

Η Deutsche Rentenversicherung θέλει να προσφέρει και
στους ασφαλισμένους που ζουν στο εξωτερικό έγκυρη ε-
νημέρωση.

Για το λόγο αυτό θα ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι προ-
σωπικά σε συνεργασία με τους ελληνικούς ασφαλιστικούς
φορείς για το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους από την
Ελλάδα και τη Γερμανία.

Τον Οκτώβριο θα έρθουν εξειδικευμένοι συνεργάτες της
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg καθώς
και του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ στην Πρέβεζα, την Ηγουμενίτσα,
στα Ιωάννινα και τα Τρίκαλα καθώς και στη Λάρισα για να ε-
νημερώσουν σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης. Στη
συνέχεια των διαλέξεων θα έχουν οι ασφαλισμένοι τη δυνα-
τότητα να ενημερωθούν για την προσωπική τους υπόθεση.

Οι εκδηλώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης διεξάγο-
νται με την υποστήριξη των αντιπροσωπειών της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη.

Ή έναρξη όλων των εκδηλώσεων θα είναι στις 4 μ.μ. Τό-
πος εκδήλωσης και ημερομηνία:
12 Οκτωβρίου: Πρέβεζα, Θεοφάνειος Αίθουσα Τέχνης, ο-
δός Εθνικής Αντιστάσεως
13 Οκτωβρίου: Ηγουμενίτσα, Πνευματικό Κέντρο Πάνθεον,
Παραλιακή οδός, Παλαιό Πάρκο
14 Οκτωβρίου:Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Ιωαννιτών –
Αίθουσα Βασιλείου Πυρσινέλλα, Αγίας Μαρίνας 55
15 Οκτωβρίου: Τρίκαλα, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,
Ασκληπιού 18
16 Οκτωβρίου: Λάρισα, Χατζηγιάννειο Δημοτικό

Πνευματικό Κέντρο, Ρούζβελτ 59
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Ανοιχτή επιστολή προς τις ηγεσίες
των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας καλεί όλα τα κόμματα του Ελληνι-

κού Κοινοβουλίου να συμπεριλάβουν τόσο στα ψηφοδέλτια επικρατείας όσο και σ’ ε-
κείνα των εκλογικών περιφερειών αποδήμους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν εξέχου-
σες προσωπικότητες και γνώστες των ειδικών θεμάτων που απασχολούν τους αποδή-
μους αλλά και των εθνικών θεμάτων, για τα οποία οι απόδημοι πάντα δίνουν μαχητικά
το «Παρών». Στις συζητήσεις στο Εθνικό Κοινοβούλιο για την ψήφο των αποδήμων, αν
και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης,
όλα τα κόμματα επέδειξαν ενδιαφέρον για την απόδοση στους αποδήμους του ύψι-
στου αυτού δημοκρατικού δικαιώματος. Οι επικείμενες γενικές βουλευτικές εκλογές
παρέχουν την ευκαιρία και έμπρακτης απόδειξης του ενδιαφέροντός τους.

Βόννη, 10-9-2009
Κώστας Δημητρίου, Πρόεδρος

Μανόλης Ανέστης, Γραμματέας

Δωρεάν online-μαθήματα σε μαθητές
του Απόδημου Ελληνισμού 

Το όνομα μου είναι Χρήστος Καραργύρης και διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα, στο
Άργος Πελοποννήσου. Μετά από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο τής μέσης
εκπαίδευσης ως καθηγητής Φυσικής και Χημείας επιθυμώ να ενημερώσω εσάς και μέ-
σω του έγκριτου έντυπου σας τους αναγνώστες σας, ότι για το σχολικό έτος 2009-
2010, προσφέρω για 2 μαθητές της Α’ Λυκείου δωρεάν on line μαθήματα σε μαθητές
του απόδημου ελληνισμού. Σχετικό ολιγόλεπτο video μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση

http://www.youtube.com/watch?v=sFAtCk8HGso όπου σε πραγματικό χρόνο κά-
νω μάθημα Φυσικής σε μαθητή στο Οχαϊο. Επίσης, ανεξάρτητα με τα παραπάνω, προ-
σφέρω δωρεάν μαθήματα σε 2 μαθητές της Α Λυκείου που έχουν προβλήματα ανα-
πηρίας και διαμένουν στο Εξωτερικό ή στη Ελλάδα. Εύχομαι σε εσάς και στους ανα-
γνώστες σας, υγεία και ευημερία

Με εκτίμηση, Χρήστος Καραργύρης, καθηγητής
karargyris@yahoo.gr 

Άργος, 8 Σεπτεμβρίου 2009
Σημείωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: 
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Χρήστο Καραργύρη για την ωραία και χρήσιμη

προσφορά τους σε Ελληνόπουλα αναγνωστών μας. Είθε να μιμηθούν και άλλοι εκπαι-
δευτικοί αναγνώστες μας το παράδειγμά του.      (Α.Δ.)

Πωλείται
Στον Τυρό Αρκαδίας αγρόκτημα οικοδομήσιμο τριών περίπου

στρεμμάτων, σε πολύ καλή τιμή, με απεριόριστη θέα στη θάλασσα
Πληροφορίες στο Τηλ.: 0030-27570-41217

Παρουσίαση έρευνας Kapa Research
για τον Ελληνισμό της Διασποράς

ΑΘΗΝΑ. Στο λαμπερό, ανακαινισμένο, “Μέγαρο
Υπατία”, στο κέντρο της Αθήνας, παρουσιάστηκαν
τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας έρευνας για τις
Κοινότητες του Ελληνισμού, της “πρώτης χαρτογρά-
φησης του Ελληνισμού στο σύνολό του”, με ομιλη-
τές την Υπουργό των Εξωτερικών Ντόρα Μπακο-
γιάννη, τον υφυπουργό Εξωτερικών Θ. Κασσίμη και
τον πολιτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για εξωτερικά
θέματα Ανδρέα Λοβέρδο. Στην παρουσίαση παρέ-
στη και ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Κάπα
Research με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου του
Χάρβαρντ και η παρουσίασή της χαρακτηρίστηκε «ι-
διαίτερα επίκαιρη» αυτή την περίοδο, καθώς επανέ-
φερε στο προσκήνιο το θέμα της ψήφου των απο-
δήμων, στο οποίο αναφέρθηκαν τόσο η κα Μπακο-
γιάννη, όσο και ο κ. Λοβέρδος.

Ντόρα Μπακογιάννη: «Πρέπει το ταχύτερο δυνα-
τόν να ανταποκριθούμε στο πάγιο αίτημα της δια-
σποράς που είναι η ψήφος των ομογενών. Λυπούμαι
πάρα πολύ γιατί το νομοσχέδιο – που έφερε η κυ-
βέρνηση στη Βουλή – δεν κατέστη δυνατόν να ψη-
φιστεί. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έκανε κάθε προ-
σπάθεια για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πώς
θα ψηφίσουν οι Έλληνες απόδημοι. Δυστυχώς είναι
ένα παράδειγμα που η κομματική ταυτότητα μπαίνει
μπροστά στο εθνικό συμφέρον. Θέλω να ελπίζω ότι
στην ερχόμενη βουλή ένα από τα πρώτα νομοσχέ-
δια που θα ψηφιστεί θα είναι η ψήφος στους ομογε-
νείς. Τους αξίζει, δικαιούνται να έχουν λόγο για τα
τεκταινόμενα στην πατρίδα μας και πρέπει να αντα-
ποκριθούμε, γιατί για μας είναι δύναμη και πλού-
τος»..

Ανδρέας Λοβέρδος: «Υπήρξε θετικός και γόνιμος
διάλογος, αλλά δεν καταφέραμε να συμφωνήσου-
με. Η δική μας πολιτική παράταξη υπόσχεται ότι η
νομοθετική της πρωτοβουλία, αν ο λαός μας εμπι-
στευτεί, θα καταφέρει να κερδίσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία των 200 βουλευτών προκειμένου γρή-
γορα να ενσωματωθεί στο εκλογικό σώμα και ο
Έλληνας της διασποράς».

Ο Θεόδωρος Κασσίμης εξέφρασε την ικανοποίη-
σή του για το γεγονός ότι τα ευρήματα της έρευνας

δικαιώνουν την πολιτική που άσκησε το υπουργείο
Εξωτερικών επί των ημερών του, λέγοντας ότι «αλ-
λάξαμε τις βάσεις και τα δεδομένα. Καταφέραμε να
καταστήσουμε τον ΣΑΕ από πεδίο ανταγωνισμού,
συντονιστικό όργανο κοινής αποδοχής». Στο θέμα
της παιδείας είπε: «Αντιμετωπίζαμε επί δεκαετίες λά-
θος το θέμα, στέλνοντας σε παιδιά ομογενών δεύ-
τερης και τρίτης γενιάς εκπαιδευτικά βιβλία σαν να
ήταν παιδιά ελληνόφωνα». Αναφέρθηκε στο έργο
του ΣΑΕ να δημιουργήσει δίκτυα επιστημόνων και ε-
πιχειρηματιών ομογενών. «Στις ΗΠΑ, για παράδειγ-
μα, υπάρχει δίκτυο νέων δικηγόρων ελληνικής κα-
ταγωγής με 2500 μέλη. Αυτά θα ενώσουν ρεαλιστι-
κά τους Έλληνες». 

Ανδρέας Λοβέρδος: «Το μέλλον του Ελληνισμού
θα κριθεί από τις απαντήσεις που θα δώσουμε σε ε-
ρωτήματα όπως “με ποιούς, οι Έλληνες του 21ου αι-
ώνα, θα συνάψουμε σχέσεις φιλίας και συμμαχίας
ώστε να ευδοκιμήσουμε; Ποιούς κινδύνους και α-
νταγωνιστές οφείλουμε να αποφύγουμε ώστε η ευ-
δοκίμησή μας να είναι απρόσκοπτη”.

Εδώ έθεσε το “πολιτικό ερώτημα”, “αν είναι, στο
πλαίσιο αυτό, στοιχείο συνοχής η ψήφος των ομο-
γενών” για να προσθέσει “απαντώ ναι”.

Το πρόσφατα ανακαινισμένο Μέγαρο Υπατία, ι-
διωτικό αρχοντικό του 1903 γνωστό ως Μέγαρο Λι-
βιεράτου, ανήκει στην οικογένεια Κωνσταντίνου
Ρουτζούνη, προέδρου της Kapa Research και προ-
ορίζεται για εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέ-
δου,σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ξένα εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεύτερο αντάμωμα Ανωδεροπολιτών
Μαζί για τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές

Της Ηλέκτρας Κίκη

Η Ομοσπον-
δία Σωματείων
Επαρχίας Άνω
Δρόπολης Βο-
ρείου Ηπείρου
«ΟΙ ΣΕΛΛΟΙ», πι-
στή στα ιδεώδη
του ελληνισμού
και σε σταθερή
πορεία ενότη-
τας, διοργάνω-
σε στις 17 Αυ-
γούστου, το 2ο
Αντάμωμα των
απανταχού Ανω-

δεροπολιτών στους Mύλους του Σελλειού. Η εκ-
δήλωση έλαβε χώρα στον τόπο όπου γεννήθηκε
η ιστορία και η παράδοσή μας, στην περιοχή ό-
που τα ήθη και έθιμα του λαού μας, τα τραγού-
δια και οι χοροί επισφραγίζουν την ελληνικότητά
μας.

Κάνοντας πράξη τα όσα υποσχέθηκε πέρυσι,
βρέθηκε στα πάτρια εδάφη, στην περιοχή που α-
κτινοβολεί πνεύμα και ομορφιά ελληνική.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Γ. Γραμματέας
της ομοσπονδίας κα. Ηλέκτρα Κίκη, η οποία δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στη λαμπρή ιστορία
που έγραψαν οι πρόγονοι μας, σφραγίζοντας το
μέλλον τού τόπου μας και ολόκληρου τού ελλη-
νισμού.

Την παράσταση έκλεψε το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα με τους παραδοσιακούς χορούς από το
ξακουστό συγκρότημα της Δερόπολης, καθώς
και το πολυφωνικό τραγούδι που προβάλλει την
ιδιαιτερότητα της παράδοσής μας. Είναι εκείνο
που αναπαριστά πιστά τις χαρές και τις λύπες
του λαού μας, τους πόθους και τις αγωνίες του,
καθώς και τα φαρμάκια της ξενιτιάς.

Πλήθος κόσμου απόλαυσε τραγούδια και χο-

ρούς της περιοχής μας, που κληρονομήθηκαν α-
πό γενιά σε γενιά και αποδίδονται στην αγάπη
για τη λαϊκή μούσα και το ψυχικό μεγαλείο των
προγόνων μας.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας
Μιχάλης Κυρούσης, στο σύντομο χαιρετισμό του
έκανε έκκληση προς όλους τους Βορειοηπειρώ-
τες να κλείσουν τα αυτιά τους στα καλέσματα
των σειρήνων της διχόνοιας, αφήνοντας στην ά-
κρη τα προσωπικά οφέλη. Κάλεσε όλους τους
Δροπολίτες να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε
από κοινού για τη γη, τον πολιτισμό, την παιδεία,
τη γλώσσα, την παράδοση, και το αύριο των παι-
διών μας. Κλείνοντας, τόνισε πως όλα αυτά μπο-
ρούμε να τα πετύχουμε μόνο ενωμένοι. 

Η κα. Κατίνα Ρούτζιου βραβεύτηκε από τον α-
ντιπρόεδρο της ομοσπονδίας Κωνσταντίνο Κα-
ραλή, σε ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικής
συνεισφοράς στην ερμηνεία και ανάδειξη του
πολυφωνικού τραγουδιού της περιοχής μας. Ο
Μιχάλης Κιτσάκης βραβεύτηκε από τον έπαρχο
Λειβαδιάς και εκπρόσωπο της Ομόνοιας Ηρώδη
Νταλιάνη, σε ένδειξη αναγνώρισης της σημαντι-
κής συνεισφοράς στην έρευνα και προβολή της
λαογραφικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Ο
Κωνσταντίνος Τσιάβος βραβεύτηκε από τον έ-
παρχο Άνω Δερόπολης Κωνσταντίνο Κώστα, σε
ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικής συνεισφο-
ράς του για τη διατήρηση και ανάδειξη της λαο-
γραφικής κληρονομιάς της περιοχής. Τιμητική
πλακέτα ήταν να παραλάβει και ο άρχοντας του
ηπειρωτικού τραγουδιού, Σάββας Σιάτρας, ο ο-
ποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν
μπόρεσε να παρευρεθεί κοντά μας. 

Η εκδήλωση έκλεισε με την υπόσχεση των με-
λών του Δ.Σ. της ομοσπονδίας ότι θα συνεχί-
σουν να καταβάλλουν και στο μέλλον κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για τη διατήρηση της παράδο-
σής μας, για την εμφύτευση της αγάπης, στη νέα
γενιά, για τον τόπο μας, καθώς και για την προά-
σπιση των εθνικών μας δικαίων.
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Από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2009

Συνέδριο Νέων Αγροτών στην Αρχαία Ολυμπία
Ανταπόκριση από την Ελλάδα
του Αποστόλη Δίκογλου

Προλεγόμενα:
Ιδιαίτερη χαρά πήραμε όταν ήρθε

από το δημοσιογράφο και εκδότη (Κο-
ζάνη) Δημήτρη Μιχαηλίδη (Συντονιστή
τού Συνεδρίου), πρόσκληση στο όνο-
μα του Προεδρείου τής ΠΕΝΑ (Πανελ-
λήνια Ένωση Νέων Αγροτών) να πα-
ραβρεθούμε κι εμείς στο 16ο Συνέ-

δριό τους, από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου στο συνεδριακό χώρο ε-
ντός της Αρχαίας Ολυμπίας στο νομό Ηλείας.

Η χαρά μας ήταν διπλή: μια γιατί μας δινόταν η ευκαιρία να
επισκεπτόμασταν τον Ιερό Χώρο της Αρχαίας Ολύμπίας, τη
Μήτρα τού Πολιτισμού μας, μετά τις καταστροφικές πυρκα-
γιές και η άλλη γιατί ήταν η πρώτη φορά που μία εφημερίδα
της ομογένειας, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf, θα κάλυ-
πτε δημοσιογραφικά ένα Συνέδριο, που δεν είχε βέβαια άμε-
ση σχέση με τις δραστηριότητες των Απόδημων Ελλήνων, ό-
μως το διοργάνωναν οι νέοι Αγρότες (όριο ηλικίας βάση Κα-
ταστατικού ως 40ντα ετών -για να υπάρχει στην ηγεσία της
οργάνωσης η δυναμική της νεότητας) προερχόμενοι από όλη

την ελληνική Επικράτεια, δηλαδή από τις πεδιάδες και τα βου-
νά της πατρίδας μας, που σημαίνει, από μέρη που κατάγονται
κάπου το 80 τοις εκατό των ξενιτεμένων συμπατριωτών μας.
Αν λάβουμε υπόψη τους μετανάστες της Γερμανίας το ποσο-
στό ξεπερνάει το 90% !! Και επειδή οι περισσότεροι από εμάς
έχουν ακόμα χωράφια-κτήματα και συγγενείς στη γενέτειρά
τους, το ενδιαφέρον τους, για το τί κάνουν και τί επιδιώκουν
οι νέοι αγρότες τής πατρίδας μας, είναι προφανές και δεδο-
μένο και μας αγγίζει σχεδόν όλους.

Ακόμα και τούτο: είναι όμορφο και ελπιδοφόρο να βλέπει
κανείς, που κατάγεται και ο ίδιος από χωριό, πόση ενέργεια
και αισιοδοξία τα νέα Ελληνόπουλα, του βουνού και του κά-
μπου, επενδύουν στο κατ’ επιλογή επάγγελμα του Αγρότη και
Κτηνοτρόφου. Με σύγχρονη γνώση, μεράκι και αγάπη, για τη
σκληρή δουλειά που κάνουν, αλλά και συναισθηματική φρο-
ντίδα για το καταταλαιπωρημένο ελληνικό περιβάλλον και την
εύκαρπη μάνα γη.

Οι νέοι αγρότες έχουν συγκεκριμένους στόχους, είναι ε-
νωμένοι -χαρούμενα παλληκάρια και κορίτσια που ξέρουν τις
δυσκολίες του επαγγέλματος, ξέρουν τις αντιξοότητες για τη
διάθεση των προϊόντων τους, ξέρουν τους αδυσώπητους α-
νταγωνισμούς στη διάθεση αγροτικών αγαθών και το ρόλο
που παίζει, γι’ αυτήν την ελεεινή κατάσταση, η αλλοπρόσαλ-

λη-βάρβαρη Παγκοσμιοποίηση. Κι όμως με το σφρίγος της
νιότης επενδύουν τα χρήματά τους, τα όνειρά τους, τις φιλο-
δοξίες τους στην ελληνική γεωργία, οραματιζόμενοι ένα κα-
λύτερο μέλλον για τον εαυτό τους, τα παιδιά τους και ολό-
κληρη την ελληνική κοινωνία, που ακόμη δεν έχει αφυπνιστεί
και παρακολουθεί – μάλλον- περίεργη και αδιάφορη αγορά-
ζοντας γεωργικά αγαθά άγνωστης προέλευσης, αλλά κατά 2-
3 Cents φτηνότερα!!

Φαίνεται, για να ανατείλει ολόλαμπρος ο Ελληνικός Ήλιος,
θέλει ... δουλειά πολύ!!

Κι όμως, κι όμως, τα ελληνικά νιάτα επιμένουν και αγωνί-
ζονται με σύμμαχο και μπροστάρη τον ίδιο τον Πρόεδρο τής
Ελληνικής Δημοκρατίας Δρ. Κάρολο Παπούλια. (Βλ. και σχε-
τικό κείμενο από την πρόσφατη επίσκεψη των νέων αγροτών
στο Προεδρικό Μέγαρο). Και για να κλείσω αυτή την αισιό-
δοξη προοπτική, σας αναφέρω φίλες και φίλοι αναγνώστες,
και κάτι πρωτόγνωρο στις μέρες του εκσυγχρονισμού: Νέα,
όμορφη, σπουδασμένη και με δεκαετή πείρα στις χρηματοοι-
κονομικές συναλλαγές, έγινε κατ’ επιλογήν Κτηνοτρόφος με
750 γιδοπρόβατα, δεν επιτρέπει στα κοπάδια της την τεχνητή
γονιμοποίηση (χαρά ατόφια στους τράγους και στα κριάρια)
και αφήνει τη φύση να εκπληρώσει την πανάρχαια αποστολή
της!! (Βλ. σχετική συνέντευξη)... 

2 Κύριε Πρόεδρε καταρχήν σας ευχαριστώ
για την πρόσκληση στο 16ο Συνέδριό σας εδώ
στην Αρχαία Ολυμπία, στη Μήτρα του Ελληνι-
κού Πολιτισμού. Ήμουν παρών σε όλες τις συ-
νεδριάσεις σας και δεν σας κρύβω ότι ένιωσα
περηφάνια και αισιοδοξία όταν είδα την ομο-
θυμία ανάμεσα στις γραμμές των νέων αγρο-
τών αλλά και για την αγωνιστικότητα να αντιμε-
τωπίσουν δυσκολίες και προβλήματα που τα-
λανίζουν αγρότες και κτηνοτρόφους. Τα παι-
διά του κάμπου και των βουνών έχουν μέλλον
και πρέπει να ’χουν μέλλον γιατί είναι αυτά που
οργώνουν και καλλιεργούν την ελληνική γη, α-
γαπούν τη δουλειά που κάνουν και φροντίζουν
το περιβάλλον. Πέστε μας, τί κατορθώθηκε
στο τετραήμερο αυτό;

Καταρχήν σας ευχαριστούμε όλους που
βρεθήκατε εδώ μαζί μας και ιδιαίτερα εσάς
που ήρθατε από τη Γερμανία. Βέβαια μια άλλη
χώρα της Ευρώπης, Έλληνες της ξενιτιάς και
γι’ αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή μας που είσαστε
κοντά μας το τετραήμερο αυτό. Αυτό σημαίνει
ότι μέσω της εφημερίδα σας η φωνή των Νέων
Αγροτών Ελλάδας θα φτάσει μέχρι την καρδιά
της Ευρώπης και, όπως με πληροφόρησαν, πέ-
ραν αυτής.

Κοιτάξτε, αυτό το Συνέδριο γίνεται μια φορά
το χρόνο. Φέτος έγινε στην Αρχαία Ολυμπία,
σ’ αυτόν τον ιερό και όμορφο τόπο. Και τον κα-
τακαμένο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί εγώ
προσωπικά καταλυπήθηκα, όταν είδα αυτούς
του γυμνούς λόφους χωρίς πεύκα, σκιάχτρα
του παλαιού ωραίου εαυτού τους. Κάθε άν-

θρωπος και μάλιστα ο γεωργός, που ταυτίζει
τον εαυτό του με τη γή και το περιβάλλον, μέ-
νει άφωνος μπροστά στη βιβλική καταστροφή
που αντικρίζει μόλις φτάσει εδώ.

Ήθελα όμως να πω ότι αρχίσαμε τις εργα-
σίες του Συνεδρίου μας ξεκινώντας με μια
συμβολική δενδροφύτευση, όπου μια μεγάλη
φάλαγγα αυτοκινήτων ανεβήκαμε στους λό-
φους της Αρχαίας Ολυμπίας και φυτέψαμε κά-
ποια δέντρα προς τιμήν όλων των αρχαίων
προγόνων μας, που ορθώσανε-στήσανε όλο
αυτό το μεγαλούργημα που λέγεται Αρχαία
Ολυμπία, αρχαία Ήλιδα. Όλα αυτά τα ιερά που

βλέπουμε γύρω μας τιμούν εμάς τους Νεοέλ-
ληνες σε όλο τον κόσμο και μας κάνουν υπε-
ρήφανους. Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι α-
πέναντί τους, απέναντι σ’ αυτές τις ακατάλυτες
μνήμες, να ξαναφυτέψουμε τα δέντρα και να
τα προστατεύσουμε όσο καλύτερα γίνεται στο
μέλλον.

Μέσα στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά το Συνέδριο
ξεκίνησε τις εργασίες του. Οι εισηγήσεις που
ακούστηκαν ήταν όσο πιο καλές και ουσιαστι-
κές θα μπορούσαν να ήταν. Τα μέλη μας πράγ-
ματι ανταποκρίθηκαν, οι ομάδες εργασίας των
νέων αγροτών δούλεψαν, και εδώ θέλω να α-

ναφερθώ στην επισήμανση που κάνατε, και να
πω ότι δεν είναι μόνο παιδιά των αγροτών, είναι
και παιδιά αστών, παιδιά όλων των κοινωνικών
στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, που απο-
φασίσανε να μείνουν στην ύπαιθρο, να δουλέ-
ψουν στην ύπαιθρο και να γίνουν συνειδητοί α-
γρότες. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά του Συνεδρί-
ου βγήκανε σήμερα το πρωί τα συμπεράσμα-
τα, τα οποία συμπεράσματα αφού καθαρογρα-
φούν θα δημοσιευθούν. Θέλω επίσης να δη-
λώσω ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Μητρο-
πολίτης Ηλείας κ. Γερμανός έκανε κάτι ιδιαίτε-
ρο: Είπε στο σύντομο χαιρετισμό του μπροστά
σε όλον τον κόσμο: δίνουμε από το ταμείο τής
εκκλησίας 2000 ευρώ για να δημοσιευθούν τα
πρακτικά. Αυτή η δήλωση του Μητροπολίτη κ.
Γερμανού μας συγκίνησε ιδιαίτερα, μας έδωσε
χαρά μεγάλη. Και βέβαια, είμαστε κι εμείς υ-
πεύθυνοι και υπόλογοι απέναντί του αυτά τα
πρακτικά-αποτελέσματα να κυκλοφορήσουν
σε όλη την Ελλάδα και μέσω της εφημερίδας
σας να φτάσουν και στους Έλληνες του εξω-
τερικού, που στην συντριπτική τους πλειοψη-
φία προέρχονται από αγροτικές περιοχές και
γι’ αυτό με μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι
συμβαίνει στην ελληνική γεωργία και ύπαιθρο.
2 Το επόμενο Συνέδριό σας;

Δεν αποφασίστηκε ακόμα. Σήμερα το πρωί
κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα, υπήρξαν ενδια-
φέρουσες προτάσεις οι οποίες προτάσεις θα
έρθουν στο Προεδρείο ολοκληρωμένες και με
συγκεκριμένο σχέδιο διοργάνωσης. Και τότε
θα αποφασιστεί που θα πάει το Συνέδριο.

Οι Νέοι Αγρότες μιλούν στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»

Βασίλης Γιαννόπουλος από την Αχαϊα - Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Δεξιά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχάλης Παπαδόπουλος με τον πρόεδρο τής
Π.Ε.Ν.Α. Βασίλη Γιαννόπουλο κρούουν τη μεγάλη κουδούνα. Ο γλυκόηχός της συμβολίζει

την έναρξη των εργασιών τού 16ου Πανελλαδικού Συνεδρίου των νέων αγροτών

Πέτρος Κυριαζής από την Εύβοια
Το όνομά μου είναι Κυριαζής Πέτρος από την Ερέτρια τής

Εύβοιας, μια τουριστική Κωμόπολη νότια τής Χαλκίδος, περί-
που στα 21 χιλ. 

Παρακολουθώ για δωδέκατη φορά συνέχεια το Συνέδριο
των Νέων Αγροτών, που πραγματικά με έχει εκπλήξει για τη
δροσιά που εκπέμπει, για τις πρωτοποριακές του ιδέες, για το
επίπεδο των συμμετοχόντων σ’ αυτό το Συνέδριο, για τους
προβληματισμούς που κατατίθενται από τα νέα παιδιά και κυ-
ρίως για το ότι μπαίνουνε ιδέες που ξεπερνούν την καθιερω-
μένη μορφή της γεωργίας από τον επιδοτουμενοδίαιτο χαρα-
κτήρα της και απευθύνονται σε μια γεωργία που θα ’ναι απο-
δοτική και παράλληλα θα νοιάζεται για τη διασφάλιση και δια-
τήρηση του περιβάλλοντος. 

Προσωπικά σχολούμε με την Βιοκαλλιέργεια τής Ελιάς και
τής Αμυγδαλιάς και μάλιστα τελευταία έκανα και πειραματική
φυτεία Χαρουπιάς. Το χαρούπι είναι ένα φυτό, μια δενδρώ-
δεις καλλιέργεια η οποία ήταν παρεξηγημένη μέχρι πρότινος,
διότι εθεωρείτο σαν κτηνοτροφικό φυτό ενώ σήμερα η χρήση

της δεν είναι κτηνοτροφική μόνο, είναι ένα προϊόν υψηλής
θρεπτικής αξίας με το χαρουπάλευρο το οποίο απευθύνεται
στα Καταστήματα υγιεινής Διατροφής. Επίσης το χαρούπι εί-
ναι πρώτη ύλη για διαβητικούς και μάλιστα οι τελευταίες ε-
φαρμογές του θα είναι και στη φωτογραφία με το φιλμ και σαν
ύλη κατασκευής σκληρού δίσκου για τους ηλεκτρονικούς υ-
πολογιστές. Περιμένω, είναι στο τρίτο έτος δεν έχω ακόμα
καρποφορία, θα δούμε πως θα εξελιχθεί. 
2  Γίνεται κανείς πλούσιος με τη Βιοκαλλιέργεια, με αυτά τα
προϊόντα;

Κοιτάξτε, τα επίπεδα του εισοδήματος δεν είναι ακόμη τέ-
τοια που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα αποκλειστικό εισόδη-
μα και ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικά εισο-
δήματα και από άλλες πηγές. Είτε αυτή είναι μεταποίηση, είτε
είναι ο τουρισμός, αγροτουρισμός ή άλλες παρεμβάσεις ε-
παγγελματικές. Ο αγρότης σήμερα δεν είναι μόνο παραγω-
γός, Ο αγρότης πρέπει σήμερα και να παράγει και να τυπο-
ποιεί και να συσκευάζει και να διαπραγματεύεται με τους ε-

μπόρους. Παράλληλα ύψιστη αποστολή του, που φάνηκε και
μέσα από το Συνέδριο, είναι ότι εξελίσσεται στον διαχειριστή
και υπόλογου του Περιβάλλοντος!
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Ο Αντιπρόεδρος
του Κτηνοτροφικού
Συλλόγου Ηλείας

Λέγομαι Διονύσιος Παρασκευόπουλος, είμαι
αντιπρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου και εκ-
προσωπώ στο Συνέδριο τον κτηνοτροφικό κό-
σμο των Νέων Αγροτών τού νομού. Θέλησα να
μπω κι εγώ στη συζήτηση και να πω μερικά πράγ-
ματα για το δικό μας κλάδο, να ακουστεί και η δι-
κή μας φωνή και έξω από την Ελλάδα, να τα μά-
θουν οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας αλλά και
φορείς και κοινωνία στον τόπο μας. Τα θέματα
που μας απασχολούν είναι σοβαρά. Έχουμε πά-
ρα πολλά προβλήματα. Η κτηνοτροφία στην
Ελλάδα βρίσκεται σε εξαφάνιση, εμείς οι κτηνο-
τρόφοι ζούμε σε απόγνωση. Όλα τα τελευταία
χρόνια δεν έγιναν οι τομές που έπρεπε ώστε να
βελτιώσουμε την παραγωγή. Ιδίως με την ποιότη-
τα. Να μας δώσει το κράτος τουλάχιστον ένα κί-
νητρο. Αυτά που εγκρίθηκαν το 2006 είναι ακό-
μα απλήρωτα! 

Επίσης έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τις
δανειοδοτήσεις για τις οποίες λήγει η προθεσμία
και δεν ξέρουμε ακόμη αν θα μας δώσουν πα-
ράτα, όπως δηλώθηκε από επίσημα χείλη, για έ-
να ακόμη χρόνο. Το θέμα όμως δεν είναι η πα-
ράταση στις εξοφλήσεις των δανειοδοτήσεων
αλλά στο να μας λύσουν μια και καλή τα υπάρ-
χοντα προβλήματα. Γιατί η Επιτροπή των γνωμα-
τεύσεων είναι εννιαμελές και είναι, ως φαίνεται,
πάρα πολύ δύσκολο να έχουν απαρτία για να πά-
ρουν ουσιαστικές και οριστικές αποφάσεις. Η
Πολιτεία διαθέτει κάποιες υπηρεσίες που κινού-
νται, όμως, χρονοβόρα και δεν μπορούμε να τις
αντιμετωπίσουμε. 
2  Εσείς που συνοδεύεται τον κ. Παρασκευό-
πουλο; 

Είμαι κτηνοτρόφος και πυρόπληκτος. Λέγομαι
Μηνάς Λουκάς τού Αγγέλου, Μουζάκι Πύργος
Ηλείας. Θέλω απλώς να επιβεβαιώσω αυτά που
σας είπε ο αντιπρόεδρός μας και απευθύνομαι
στους αρμόδιους του Υπουργείου να δείξουν έ-
μπρακτα τη στήριξή τους στους κτηνοτρόφους.
Είμαστε στο τέλος, δεν πάει άλλο, τα προϊόντα
μας καταλήγουν στις Γαλακτοβιομηχανίες σε ε-
ξευτελιστικές τιμές. Ευχαριστώ.

Οι δυο φίλοι κτηνοτρόφοι. Ο Διονύσιος Παρα-
σκευόπουλος (Α) και ο Μηνάς Αγγέλου (Δ)

Κώστας Αργυράκης από τη Λακωνία
Λέγομαι Αργυράκης Κώστας, είμαι από

τη Λακωνία, σχολούμε με ελιές Καλαμών
και ελαιόλαδο. Ήρθαμε δωπέρα παρέα α-
πό τη Λακωνία στα είκοσι άτομα! Με την
ευκαιρία θέλω να πω προς την εφημερίδα
σας, που διαβάζεται ιδιαίτερα στο εξωτερι-
κό, ότι δεν πουλιούνται τα προϊόντα μας
και ότι οι χονδρέμποροι αργούν να μας
πληρώσουν και πρέπει να βρεθεί μία λύση
στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Επίσης
θέλω να πω και να πληροφορήσω όλους
τους αναγνώστες σας, ότι το πρώτο Σαβ-
βατοκύριακο του Αυγούστου είναι η γιορτή
μας όπου διαφημίζουμε σε περίπτερα την
Ελιά, τα προϊόντα της, και φτιάχνουμε γευ-
σιγνωσίες και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστι-
κές. Όπως εκδηλώσεις μουσικές, ομιλίες,
επίσης έχουμε και εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει ο κύριος Μανουσάκης. Πιστεύου-
με του χρόνου να σας έχουμε κοντά μας,
η πρόσκληση ισχύει από τώρα! Γέλια από
την παρέα!
2 Κώστα, αληθεύει ότι έρχονται οι παμπό-
νηροι Ιταλοί και σας παίρνουν πάμφθηνα
τα λάδια και έπειτα αυτοί με φανταχτερές
και φινετσάτες συσκευασίες τα μοσχοπω-
λούν στην ιταλική και ευρωπαϊκή αγορά;

Άκουσε φίλε μου, οι Ιταλοί τα ... παίρνα-
νε!! Τώρα τα παίρνουν οι Ισπανοί γιατί έ-
χουνε αγοράσει κάποια εργοστάσια όποτε
τα παίρνουν αυτοί φθηνότερα. Είναι δικά
τους ...
2 Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση;
Θα’ρθει η στιγμή να μην έχουμε να φάμε
λάδι στον τόπο μας;

Ναι, όλα είναι πιθανά! Γράψ’ το με μαύ-
ρα γράμματα ! Πολλοί σκέφτονται να τα ε-
γκαταλείψουν, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
Τα μαζεύουν με τόσο κόπο και έξοδα, βγά-
ζουν το λάδι και δε συμφέρει να το πουλή-
σουν. Δε βγάζουν ούτε τα λεφτά τους, τα

έξοδά τους, άσε τη σκληρή δουλειά.
Μπροστά μας ανοίγεται ένα αδιέξοδο και
κάποιοι δε θέλουν να το δουν!
2 Πόσες ρίζες, πόσα δένδρα έχεις;

Έχω κάπου 1500 δένδρα φυτεμένα από
το 1988. Τώρα αρχίζει η καλή απόδοση.
Σταθεροποιείται στα 25 με 30 κιλά, είμα-
στε ορεινή περιοχή.
2 Αξιοπρόσεκτη περιουσία, αρκεί να ζή-
σει κανείς καλά;

Γέλια ... Βέβαια, δουλεύουμε σκληρά
και για πολλές ώρες την ημέρα. Ζω καλά,
είμαι ευχαριστημένος. Αγαπώ το επάγγελ-
μα τού γεωργού και το ασκώ με αξιοπρέ-
πεια. 
2 Αυτή η αξιέπαινη Κίνηση των Νέων
Αγροτών, που βήμα-βήμα αγκαλιάζει όλο
και περισσότερος νέους αγρότες από όλη
την Ελλάδα, έχει μέλλον;

Ναι, έχει μέλλον αφού θα υπάρχει πά-
ντα η γεωργία και είναι καλό να οργανω-

θούν μαζί μας και άλλοι, όλοι, νέοι αγρό-
τες. Έτσι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε
καλύτερα και πειστικότερα τα αιτήματά
μας προς την Πολιτεία και τους φορείς
που ασχολούνται με τα θέματα της ελληνι-
κής Γεωργίας αλλά και προς τους χονδρε-
μπόρους και βιομηχάνους. Και βέβαια, το
κυριότερο, να βρούμε κατανόηση και συ-
μπαράσταση από τους καταναλωτές, τους
συμπολίτες μας. Ενωμένοι σε ένα μαζικό
Κίνημα, όχι καπελωμένο από κόμματα και
παρατάξεις, μπορεί η Ένωσή μας να διεκ-
δικήσει και απαιτήσει από το κράτος καλύ-
τερες επιδοτήσεις και αξιοπρεπείς τιμές
στα προϊόντα μας. Η προσπάθειά μας δεν
χειραγωγείται από καμιά συγκεκριμένη ι-
δεολογία. Είμαστε όλοι ελεύθεροι, ανε-
ξάρτητοι, ανήκουμε εκεί που θέλουμε και
ψηφίζουμε εκείνο το κόμμα ή το πρόσωπο
που επιθυμούμε. Δεν υπάρχει αυτό που
λένε ή και γίνεται αλλού, γραμμή!! Και ε-
πειδή ζεις πολλά χρόνια στο εξωτερικό
σου λέω ότι κάποτε υπήρχαν κομματικά
καφενεία στα χωριά. Σήμερα οι νέοι άν-
θρωποι σκέφτονται και δρουν διαφορετι-
κά, δύσκολα μαντρώνονται, αγαπούν και
χαίρονται την ανεξαρτησία τους, προω-
θούν την κοινωνική συνοχή, το κοινωνικό
καλό. Οι εξαρτήσεις από συντεχνίες συν-
δικαλιστικές, κομματικές κλπ. υπάρχουν
αλλά μέρα με τη μέρα μικραίνει ο αριθμός
εκείνων που συμμετέχουν. Η συντριπτική
πλειοψηφία των νέων ανθρώπων-γεωργών
είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους, στην
οικογένειά τους και φροντίζουν τις κοινω-
νικές τους σχέσεις με άλλους αγρότες και
συνανθρώπους τους. Είδες το θαυμάσιο
κλίμα που επικράτησε στο τετραήμερο συ-
νέδριό μας; Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Σε
περιμένω τον επόμενο Αύγουστο στη Λα-
κωνία.

Πάτερ Θωμάς από τα Φάρσαλα Θεσσαλίας
2 Πατέρα Θωμά, έρχεστε από τη θεσσαλική γη των
Φαρσάλων και παίρνετε μέρος στο 16ο Συνέδριο
Νέων Αγροτών Ελλάδας εδώ στην Αρχαία Ολυμπία.
Πώς γίνεται ένας ιερέας γεωργός να είναι οργανω-
μένος στον Αγροτικό Συνδικαλισμό;

Εντάξει, μπορούμε να το δούμε και ως Συνδικαλι-
σμό, μπορούμε όμως να το δούμε και σαν όργανο,
ένα αγροτικό Κίνημα από νέους ανθρώπους, που
παράγει και εκπέμπει νέες ιδέες και χρήσιμη γνώση.
Τα συνέδριά μας δεν είναι μια στείρα αντιπαράθεση.
Παράγουν γόνιμο έργο, ωφέλιμη-συλλογική αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων που συναντάμε στις καθη-
μερινές μας εργασίες και με τα προϊόντα που παρά-
γουμε. Με αυτό το σκεπτικό βρέθηκα κι εγώ εδώ
στην Αρχαία Ολυμπία και συμμετέχω στο συνέδριό
μας. Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τη δουλειά
που κάνει αυτό το Συνέδριο (και όλα τα προηγούμενα) προς όφε-
λος των Νέων Αγροτών και γενικότερα για το μέλλον της ελληνι-
κής γεωργίας. Είδατε πόσο ωραία και αρμονικά εξελίχθηκαν όλα
μέσα σε τούτο το τετραήμερο. Εξαιρετικό κλίμα, εξαιρετικοί ομι-

λητές αγρότες και επιστήμονες με θεματολογίες ε-
πίκαιρες και χρήσιμες, εξαιρετική φιλοξενία από
τους τοπικούς συναδέλφους μας, έξοχο τοπίο, πα-
ρά τη φοβερή πυρκαγιά μόλις πριν 2 χρόνια.
2 Έχει νόημα να’ ναι κανείς σήμερα αγρότης; 

Αξίζει να’ ναι κανείς στις μέρες μας αγρότης. Αξί-
ζει να δουλεύεις πάνω στην ευλογημένη ελληνική
γη μας, να βρίσκεσαι μέσα στην όμορφη φύση και
να διαισθάνεσαι κοντά σου την παρουσία τού Δημι-
ουργού. Αλλά χρειάζονται και άλλες, πολλές προ-
σπάθειες και από άλλους φορείς για να βρει επιτέ-
λους το σωστό της δρόμο η γεωργία μας, όχι μόνο
από εμάς, οι δικές μας δυνάμεις δεν επαρκούν.
2 Ο Γεωργικός σας κλήρος πόσο μεγάλος είναι;

Ο κλήρος μου δεν είναι μεγάλος, είναι μικρός. Σε
μερικούς φαίνεται μικρός σε άλλους μεγάλος. Γέλια

από τη συντροφιά. Φτάνει τα 50 στρέμματα. Νοικιάζω και κάποια
άλλα στρέμματα. Τα προϊόντα που καλλιεργώ είναι σιτάρι και βαμ-
βάκι, είμαι ευχαριστημένος. Η Ενορία μου είναι η Ρεματιά Φαρ-
σάλων.

2 Κυρία Κωνσταντίνα, πώς γίνεται μία νεότα-
τη, χαριτωμένη, πανέξυπνη και μορφωμένη
γυναίκα να επιλέγει συνειδητά το δύσκολο ε-
πάγγελμα τού κτηνοτρόφου και μάλιστα στο
κέντρο της Πελοποννήσου; Πώς τα καταφέρ-
νεις με τόσα ζωντανά, ανάμεσά τους και 750
γιδοπρόβατα, οικογένεια και δύο παιδιά;

Πρέπει να σας πω, κ. Δίκογλου, εκτός από
τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, πάντα μού
άρεσε να κάνω κάτι που να μου δίνει χαρά, να
μην βλέπω τη δουλειά σαν δουλεία. Ήμουν
στο χώρο των χρηματοοικονομικών για δώδε-
κα συνεχόμενα χρόνια. Και κατ’ επιλογήν α-
ποφάσισα να ασχοληθώ με την οικογενειακή
επιχείρηση, την οποία οι γονείς μου είχαν την
εποπτεία και λειτουργία, ύστερα και από αίτη-
μα-επιθυμία τού πατέρα μου. Με προέτρεψε,
με προώθησε σ’ αυτό το επάγγελμα. Χαίρομαι
που είμαι η τέταρτη ανάδοχη στην οικογένεια
στην επιχείρηση αυτή, γιατί είναι πάππου προς
πάππου! Απλά εμείς οι νέοι, για να καλυτερέ-
ψουμε το βιοτικό μας επίπεδο, θα εξελίξουμε
το δρόμο, την πορεία της επιχείρησης που

δουλεύουμε. Με τον τρόπο λειτουργίας μπο-
ρούμε, αυτό θα ήθελα να το τονίσω, να μην α-
πομακρυνθούμε από τον παραδοσιακό τρόπο
που δουλεύουμε, που χειριζόμαστε και αντι-
μετωπίζουμε τα ζώα. Τ’ αγαπάμε, έχουμε να
κάνουμε με ψυχές, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα
που μπορούμε να ανταποκριθούμε. 
2 Αληθεύει ότι δεν επιτρέπετε την τεχνητή
γονιμοποίηση στα ζωντανά σας; Συμφέρει κά-
τι τέτοιο στην επιχείρηση;

Βεβαίως αληθεύει! Αν και είμαστε κι εμείς
μέρος της εξέλιξης και τής εποχής μας, πρέ-
πει πάντα να εξελισσόμαστε, δεν σημαίνει ότι
πρέπει να απομακρυνθούμε από κάποιες φυ-
σικές διαδικασίες. Κι αυτό για μας σημαίνει
συνουσίογονιμοποίηση. Την παρέμβαση στη
φυσική γονιμοποίηση τη θεωρώ απαράδεκτη
από άποψη οικολογικής συνείδησης. Θα μπο-
ρούσα να προσθέσω ότι είναι βιασμός στη φύ-
ση και πάνω απ’ όλα στα ίδια τα ζώα, τα οποία
αδύναμα να αντιδράσουν επωμίζονται και α-
νέχονται την όλη διαδικασία. Ας μην ξεχνάμε
ότι πρόκειται για ορμονοθεραπεία. Εμείς δε

βιαζόμαστε να το κάνουμε αυτό. Όλα έρχο-
νται στον καιρό τους και όπως πρέπει. Φυσικά
εξυπακούεται, ότι για εμάς η ταλαιπωρία είναι
παραπάνω.
2 Με αυτή τη νοοτροπία πώς σας έχουν ε-
κλέξει πρόεδρό τους οι νέοι αγρότες;

Να διευκρινίσω ότι εγώ είμαι στους κτηνο-
τρόφους του νομού μου. Και εμείς οι κτηνο-
τρόφοι τολμούμε. Γιατί οι νέοι κτηνοτρόφοι θε-
ώρησαν, επειδή ξέρω μια αράδα γράμματα -ό-
πως μου έλεγε ο πρώην πρόεδρός μας- πα-
ραπάνω, για να αντεπεξέλθω στις υποχρεώ-
σεις στη θέση που μου έχουν προσφέρει. Με
σέβονται, με εκτιμάνε, με αγαπάνε! Τους αντι-
μετωπίζω όλους το ίδιο και τους βοηθώ με ό-
σους περισσότερους τρόπους μπορώ. 
2 Το 16ο Συνέδριο είναι ένας σταθμός στις ε-
πιτυχίες των Νέων Αγροτών και ένα νέο ξεκί-
νημα για καλύτερες νίκες;

Βεβαίως, βεβαίως. Στο Συνέδριο αυτό φά-
νηκε η άλλη όψη του επαγγέλματός μας.
Έχουμε κι εμείς να κάνουμε με αξιόλογους
νέους ανθρώπους, οι οποίοι ενδιαφέρονται
για μας και εμείς γι’ αυτούς. 
2 Νάστε καλά, ευχαριστούμε για όσα ωραία
και πρωτόγνωρα μας είπατε. Συγχαρητήρια.

Κωνσταντίνα Ζούλια από την Αργολίδα
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2 Χαράλαμπε, χαίρομαι από καρδιάς για τη συνάντηση αυτή.
Όλα τα περίμενα εδώ στην Αρχαία Ολυμπία, να ανταμώσω ό-
μως έναν κοντοχωριανό μου από τη Μαυρολεύκη δεν ήταν
δυνατόν να το φανταστώ. Σε ακούω.

Χαράλαμπος Τόκος είναι τ’ ονοπμά μου, αγρότης από τη
Μαυρολεύκη Δράμας. Βέβαια χαίρομαι κι εγώ γι’ αυτό το α-
ντάμωμα με έναν Δραμινό από το Νεροφράκτη που ζει στη
Γερμανία. Τα χωριά μας απέχουν μόλις 3 χιλιόμετρα. Είμαι
πρόεδρος τής Ένωσης Νέων Αγροτών Δράμας. Η Ένωση αυ-
τή ιδρύθηκε το 2004, μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια
της Νομαρχίας με αμέριστη στήριξη του νομάρχη μας κυρίου
Ευμοιρίδη και φυσικά όλων των νέων αγροτών του νομού μας.
Πριν δύο χρόνια το Συνέδριό μας έγινε στη Δράμα, κρίμα που
δεν ήρθες, είχε μεγάλη επιτυχία.

Το Καταστατικό μας λέει τα ετήσια Συνέδριά μας να γίνο-
νται κάθε φορά σε έναν άλλο νομό. Φέτος ήρθε η χρονιά του
νομού Ηλείας όπου και βρεθήκαμε με τον κοντοχωριανό μου.
Δεν ξέρω αν έκανες καλά που δεν έμεινες στο Νεροφράκτη
να ασχοληθείς με τη γεωργία. Είναι δύσκολη η ζωή τού αγρό-
τη, η εργασία του και η προσφορά του στην κοινωνία δεν α-
ναγνωρίζεται, ούτε πληρώνεται ικανοποιητικά για τα προϊόντα
του που με τόσο κόπο, μόχθο και χρήμα παράγει. Γι’ αυτό εί-
ναι δύσκολη η απόφαση να μείνει κανείς στο χωριό, να ασχο-
ληθεί με τα κτήματα και τα χωράφια. Και ειδικά σ’ αυτούς τους
δύσκολους καιρούς. Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι
φταίει η ελεύθερη διακίνηση των αγροτικών αγαθών, δηλαδή
η Παγκοσμιοποίηση αλλά και άλλα πολλά, όπως μας τα πα-
ρουσιάζουν οι πολιτικοί μας και οι γνώστες των διεθνών εξε-
λίξεων. Σαν αγρότης, εγώ προσωπικά, διαχειρίζομαι μία έκτα-
ση 1500 στρεμμάτων. Μια σχετικά μεγάλη πεδινή έκταση (πα-
τρική, αγορασμένη και ενοικιαζόμενη) και ασχολούμαι εντατι-
κά με τη γεωργία. Το 1995 μπήκα σε πρόγραμμα Νέων Αγρο-
τών όπου έκανα επενδύσεις διαδοχικά μέχρι το 2005. Ξεκινή-
σαμε με βαμβάκια και με σιτάρια. Σιγά-σιγά εγκαταλείψαμε τα
βαμβάκια και τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία της παραγω-
γής ενεργειακών φυτών. Είμαστε τυχεροί που έχει γίνει μία
Μονάδα επεξεργασίας ενεργειακών φυτών στο Παραλίμνιο
Σερρών οπότε κλείνουμε συμβάσεις και καλλιεργούμε ελαιο-
κράντη και ηλίανθο. Βέβαια σε μεγάλες εκτάσεις και εντατικά. 
2 Στη Δράμα πώς πάει η αγορά, πόσο μεγάλη είναι η οικονο-
μική κρίση;

Η αγορά, όσον αφορά τα ενεργειακά φυτά ή τα αγροτικά
προϊόντα; -τα αγροτικά προϊόντα. Για τα αγροτικά προϊόντα εί-
ναι ανά καιρούς. Πότε η μία παραγωγή και πότε η άλλη. Περι-
μένεις πότε θα κάτσει η μία να ριχτείς στην άλλη. Είπαμε, με

την Παγκοσμιοποίηση όλα παίζουν με τις εξαγωγές αλλά και
τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Υπάρχει μία αστάθεια,
μια ανακατωσιά, όλα είναι εν κινήσει και βρίσκεται εκείνος
που συμμετέχει στην αγροτική παραγωγή σε θέση αναμονής,
αμηχανίας και άγχους. Αυτό που ιδιαίτερα μας ανησυχεί είναι
οι ξαφνικές επιπτώσεις πάνω στις τιμές των προϊόντων που πα-
ράγουμε. Δεν ξέρεις τί θα ξημερώσει ... αύριο! Κι όμως είμαι
πεπεισμένος ότι ο νέος αγρότης έχει μέλλον, αρκεί να κάτσει
να σκεφτεί σφαιρικά γι’ αυτό που θα κάνει, γιατί θα το κάνει
και αν στη συνέχεια θα του αρέσει. Αν δεν έχεις την αγάπη, το
μεράκι για τη γεωργία καλύτερα μην ξεκινάς, θα μείνεις στη
μέση. Αυτό μου λέει η εμπειρία μου, η ζωή μου μέσα στα χω-
ράφια. Όχι να μπεις σε ένα πριμοδοτούμε πρόγραμμα να πά-
ρεις κάποια χρήματα και μετά ... βλέπουμε!! Και να το πω, να
το ακούσουν και οι συμπατριώτες μας στη Γερμανία και αλ-
λού, ότι μείναμε λίγοι σε κάθε χωριό. Αλλά επιμένουμε. Γιατί
πρέπει να τιμήσουμε τους γονείς και τους παππούδες μας,
που μας άφησαν να διαχειριστούμε τη γη των πατέρων τους.
Γιατί στα χωριά μας ζει η παράδοση, τα έθιμά μας, οι συνή-
θειές μας. Να μην εγκαταλειφθούν αυτά, γιατί μαζί τους θα
αργοσβήσει και η πατρίδα μας. Ας το ’χουν υπόψη τους αυτό
οι κυβερνήτες μας. Δίχως χωριά η Ελλάδα θα μετατραπεί σε
μια απέραντη αστική πόλη-χαβούζα (Αθήνα-Πειραιάς-Αττική)
και ο Ελληνισμός νομοτελειακά θα μαραζώσει. Γιατί πάνω απ’
όλα οι αγρότες έχουν και μία αποστολή, παίζουν έναν κοινω-
νικό ρόλο.
2 Ευχαριστώ για την κουβέντα, όταν θα ’ρθεις προς τη Δρά-
μα έλα οπωσδήποτε να με συναντήσεις. Συστάσεις και διευ-
θύνσεις, νομίζω, δε χρειάζεσαι. Μαυρολεύκη Δράμας, πλάι
στο Νεροφράκτη. Γέλια πολλά από τη συντροφιά!!

Χαράλαμπος Τόκος από τη Δράμα

Χαράλαμπος και Μαρία από τη Μαυρολεύκη Δράμας

Στη σημείο αυτό και κάτι προσωπικό:
Φίλες και Φίλοι αναγνώστες εντός και εκτός συνό-

ρων. Εδώ πρέπει να κάνω μία εξαίρεση και να αναφερ-
θώ, συντομότατα, σε μια απίθανη συνάντηση που είχα
στο Συνέδριο των Νέων Αγροτών Ελλάδος στην Αρχαία
Ολυμπία. Στο Συνέδριο αυτό, όπως φαίνεται και από το
ρεπορτάζ, συμμετείχαν νέοι αγρότες από όλα τα μέρη
της Πατρίδας μας. Τη Θράκη, τη Μακεδονία, τα νησιά
του βορείου Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, την Κρήτη,
Θεσσαλία, Πελοπόννησο. Πολλοί αναγνώστες της εφη-
μερίδας μας γνωρίζουν ότι γεννήθηκα στο Νεροφρά-
κτη, στην εύφορη πεδιάδα τής Δράμας. Ο πατέρας μου
Λουκάς από τα 45 στρέμματα κλήρο που είχε μού άφη-
σε στη Διαθήκη του τα 15 στρέμματα, τα καλύτερα, που
γειτονεύουν με τα χωράφια τής Μαυρολεύκης, διπλανό
χωριό. Αδίκησε κάπως τα 3 άλλα αδέρφια μου ο πατέ-
ρας μου γιατί, καθώς έλεγε στη μάνα μου και το πί-
στευε «αυτό το παιδί θα υποφέρει στη ζωή του, είναι α-
νυπάκουο»! Ναι, ήμουν ζωηρός πέραν του κανονικού
και ανυπάκουος σφόδρα. (Από περιέργεια ρωτήστε, ό-
σοι ζείτε στο Ντύσσελντορφ, τον Κώστα Τερζή, συχνά-
ζει στο Καφενείο τού Ανδρέα Αναστασιάδη, τί ξύλο έ-
τρωγα -με βέργες από κρανιά, στο σχολείο από τη δα-
σκάλα και τον άκρως αυστηρό δάσκαλό μας από την
Κρήτη, για τις αταξίες μου, τις φάρσες και τις «προστυ-
χιές» -κατά τη δασκάλα μας κυρία Βρανά-, που έφτια-
χνα με κάνα δυο άλλους συμμαθητές μου. Ο Τερζής ή-
ταν μια τάξη πιο κάτω αλλά, λόγω έλλειψης αιθουσών
και διδακτικού προσωπικού, κάναμε μαζί μάθημα). Τε-
λικά αυτές οι ψυχικές, ας πούμε, διακυμάνσεις φαίνε-
ται να μού βγήκανε σε καλό, αφού δεν χάθηκα μέσα
στην αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη κοινωνία, βρήκα
μόνος το δρόμο μου (λόγω και του πρόωρου θανάτου
του πατέρα μου) και σταδιοδρόμησα μέσα στην ξένη
χώρα επαγγελματικά-κοινωνικά και όχι μόνον...

Ανάμεσα, λοιπόν, στους 150 νέους αγρότες ήταν και
ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) Τόκος (συγγενής του Φάνη
Τόκου στο Ντύσσελντορφ) με παραμονές στη Γερμα-
νία, που συμμετέχει στο μεγάλο και ελπιδοφόρο Κίνημα
των Νέων Αγροτών Ελλάδος και μάλιστα ως πρόεδρος
της Ένωσης Αγροτών νομού Δράμας. Τα χωράφια τού
Μπάμπη συνορεύουν με το δικό μου 15νταστρέμματο
χωράφι, όπου πάνω του άπλωνα ανέμελα τα όμορφα ό-
νειρα των παιδικών μου χρόνων ...

Με συγκίνησε ιδιαίτερα η συνάντηση αυτή και φυσι-
κά ήταν αδύνατο να μην συμπεριλάβω και το Μπάμπη
στο αφιέρωμα αυτό. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας
γι’ αυτή μου την αναδρομή στα παιδικά μου χρόνια.

Φίλοι αναγνώστες, αν ταξιδέψετε στην
Πελοπόννησο βρείτε το χρόνο να επισκε-
φτείτε το Μουσείο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ στο Κατάκολο και αφήστε τον
κ. Κοτσανά να σας ξεναγήσει, με τον θαυ-
μάσιο τρόπο του, στην αρχαία τεχνολογία
των προγόνων μας. Είναι καταπληκτικά και
άγνωστα όλα όσα θα δείτε και θα ακούσετε.

Κώστας Κοτσανάς,
διευθυντής του Μουσείου

στο Κατάκολο Ηλείας

Κύριε Δίκογλου, όπως σας είπα και νωρί-
τερα, ενώ ακούμε τόσα πολλά για την ιστο-
ρία μας, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, γενικά
για τον Ελληνικό Πολιτισμό, ξέρουμε ελάχι-
στα για την αναπτυγμένη τεχνολογία που
διέθεταν οι πρόγονοί μας. Είναι πάρα πολύ
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι
Έλληνες είχαν εξαιρετική Τεχνολογία. Για
παράδειγμα είχανε κατασκευάσει έναν κινη-
ματογράφο ικανό να παρουσιάσει έναν μύ-
θο με εικόνες και ήχο. Είχαν κατασκευάσει
αυτοκίνητα-οχήματα σαν αυτά που έχουμε -
βέβαια για ψυχαγωγικούς μόνο σκοπούς και
σε μικρή κλίμακα, με τη δυνατότητα της αυ-
τόματης οδήγησης, με κιβώτιο ταχυτήτων
και άλλα πολύπλοκα συστήματα πάνω τους.
Είχαν εξαιρετικά μουσικά όργανα, είχανε
λειτουργικά ρομπότ, όπως αυτόματη υπηρέ-
τρια, που μπορούσε να κερνάει τους καλε-
σμένους με κρασί και νερό στις ποσότητες
που επιθυμούσαν. Είχαν ανακαλύψει την
αρχή της ατμομηχανής, Ήρων ο Αλεξαν-
δρεύς, είχανε τους υπέροχους γερανούς
που μπορούσαν να κτίσουν αυτά τα κατα-
πληκτικά κτίρια, είχανε τις αντλητικές τους
μηχανές, τους τρόπους της τηλεπικοινω-

νίας, που μπορούσανε να επικοινωνήσουν
εκατοντάδες χιλιόμετρα σε μια νύχτα. Είχαν
τη γνώση, τα όργανα και τους μηχανισμούς
προκειμένου να φτιάξουν διάφορα σημαντι-
κά έργα και πολλά άλλα.

Πιστεύω αυτή η γνώση είναι απαραίτητη
να περάσει σε όλους τους Έλληνες (και
στους ξένους βέβαια) αλλά κυρίως στους
μαθητές. Πόσο περήφανοι θα ήταν, λοιπόν,

οι μαθητές μας αν γνώριζαν ότι οι αρχαίοι
Έλληνες είχανε όλες αυτές τις τεχνολογικές
δυνατότητες. Είχανε, θα λέγαμε, ανακαλύ-
ψει την τεχνολογία τής εποχής τους.
2 Η Πολιτεία, το αρμόδιο υπουργείο α-
γνόησε αυτή τη γνώση και αμέλησε να την
ενσωματώσει στο εθνικό σύστημα παιδείας
και επαγγελματικής κατάρτισης. Γιατί;

Πιστεύω οφείλεται στην έλλειψη εκπαι-

δευτικών που να ασχολούνται με αυτό το
θέμα. Είναι πάρα πολύ λίγες, ελάχιστες, αυ-
τές οι προσπάθειες. Τώρα, ευτυχώς, τα
πράγματα πάνε καλύτερα και θα μπορέσουν
να δώσουν αυτό το κομμάτι της γνώσης σε
όλο τον κόσμο. Θα σας αναφέρω ένα παρα-
δείγματα: 

Ο Φίλων ήταν, εκτός από τις υπέροχες
κατασκευές που είδατε στο Μουσείο, και έ-
νας αξιόλογος επιστήμονας, όμως για το Φί-
λωνα Βυζάντιο σπανίως θα βρούμε σε βι-
βλίο ή εγκυκλοπαίδεια το βιογραφικό του, έ-
στω μια απλή αναφορά. Όλη αυτή, λοιπόν, η
έλλειψη πληροφόρησης, ακόμα να σας φέ-
ρω και ένα άλλο παράδειγμα: Τα «Πνευματι-
κά» τού Φίλωνα δεν υπάρχουν σε ελληνική
μετάφραση. 

Υπάρχουν στα αγγλικά, στα γερμανικά,
στα γαλλικά δεν υπάρχουν όμως στα ελλη-
νικά! Πιστεύω, όμως, ότι όλα θα βρουν το
δρόμο τους, γιατί βλέπω σ’ αυτόν το δρόμο
ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Να σας πω για το
Μουσείο ότι το ενδιαφέρον από τους ξέ-
νους είναι τεράστιο, ότι οι ξένοι τα σχόλια
που αφήνουν στο σχετικό βιβλίο είναι κατα-
πληκτικά, διψάνε για να μάθουν αυτά τα
πράγματα, όπως επίσης και οι Έλληνες. Επί-
σης από τις επισκέψεις σχολείων βλέπω στα
παιδιά, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευ-
σης, είτε Δημοτικού είτε Γυμνασίου είτε Λυ-
κείου, να διψάνε να μάθουν γι’ αυτά τα
πράγματα. 
2 Το Μουσείο ανήκει;

Το Μουσείο αυτό λειτουργεί υπό την αιγί-
δα του δήμου τού Πύργου Ηλείας, αλλά οι
κατασκευές είναι προσωπικές.
2 Ευχαριστώ, συγχαρητήρια για το ωφέλι-
μο έργο που επιτελείτε.

Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη χαρά
μου που σήμερα ξενάγησα την ομάδα των
νέων αγροτών Ελλάδος στο Μουσείο μου.

Ενα Μουσείο διαφορετικό από τ’ άλλα...

Ο Κώστας Κοτσανάς κατά τη διάρκεια τής συνέντευξης



15n n n AΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  -  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Ν Ε Ω Ν  Α Γ Ρ Ο Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Με ισχυρές υποθήκες οι Νέοι Αγρότες μετά
το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Από 3 έως 6 Σεπτ. το μέλλον του αγροτικού κόσμου, «το μέλλον
της Ελλάδος» όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζο-
ντας την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, οι οργανωμένοι Νέοι
Αγρότες, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον όσων πραγματικά ενδιαφέ-
ρονται για τον αγροτικό κόσμο, στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων
Αγροτών, στην Αρχαία Ολυμπία. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Νέων Αγροτών, Βασίλης Γιαννόπουλος, μετά την εναρκτήρια
δενδροφύτευση, κατά την εκδήλωση έναρξης, μεταξύ άλλων είπε:
Το 2003 η Ελληνική Βουλή με ειδικό νόμο θεσμοθέτησε την ΠΕΝΑ
και τις Ενώσεις Νέων Αγροτών. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την
ΠΕΝΑ κάναμε το Συνέδριο «Άλλη Γεωργία & Νέοι Αγρότες» με την
Επίτροπο κα Boel (17/4/2009), Συμμετείχαμε την Γιορτή της Δημο-
κρατίας (24/7/2008) τιμώμενοι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, ήλθαν όλα τα κόμμα-
τα, και το ΥAA&T, Συμμετέχουμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης
«Α. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013», Οργανώσαμε το Συνέδριο «Αγροτική
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» Θεσσαλονίκη (6/2/2009), Είμαστε
στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές των υποψηφίων Νέων Γεωργών στις
Περιφέρειες, Συμμετέχουμε στο Εθνικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της Ελλάδος, Συμμετέχουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής
Πολιτικής, Συμμετέχουμε στην Εθνική Επιτροπή Βιολογικών Προϊό-
ντων, Μας δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν δύο ημέρες
(2/9/209)

Είμαστε η μόνη θεσμοθετημένη Αγροτική Συνδικαλιστική Οργά-
νωση αποκλειστικά για τους Νέους Αγρότες. Είμαστε η μόνη συνδι-
καλιστική οργάνωση που προβλέπει ότι τα φυσικά πρόσωπα-μέλη της
μπορούν να είναι μέλη και σε άλλες οργανώσεις. Είμαστε η μόνη ορ-
γάνωση που αυτοσυντηρείται μόνο με τις συνδρομές των μελών μας
και χορηγίες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Είμαστε το Πανελλήνιο
Όργανο που έχει συσταθεί από τις Νομαρχιακές Ενώσεις Νέων
Αγροτών (27 Ενώσεις Νέων Αγροτών). 

Είμαστε νέοι και νέες. Είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε τις γνώσεις και
την ικανότητα. Υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα. Μπορούμε να επιλέ-
γουμε τους συμβούλους μας. Έχουμε τη θέληση να διαμορφώσου-
με το μέλλον μας. Οι νέοι αγρότες θα καταξιώσουν τα επαγγέλματά
τους (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, δασεργάτες, αγροξενοδόχοι
κλπ) ως λειτουργοί-φροντιστές του Περιβάλλοντος, και ως παραγω-
γοί κυρίως αγροδιατροφικών προϊόντων, αλλά και ως πολίτες που
ζουν μέσα στο Περιβάλλον, το θέμα του 16ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου μας.

Την Παρασκευή, 4 Σεπτ. 2009, στις 18.00 ο Υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μιχάλης Παπαδόπουλος, χτύπησε την
«κουδούνα» της επίσημης έναρξης του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρί-
ου Νέων Αγροτών, στην αίθουσα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδη-
μίας, στην Αρχαία Ολυμπία, και απευθύνθηκε στους Νέους Αγρότες
«Σε ανθρώπους που επέλεξαν να ασχοληθούν με τον αγροτουρι-
σμό, τα βιολογικά, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη γεωργία. Σε αν-
θρώπους που κατανοούν τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται
στον αγροτικό τομέα, που παραμένουν στα χωριά τους, ενδυναμώ-
νουν την Περιφέρεια και καλλιεργούν τη γη με σεβασμό στο περι-
βάλλον.Σε όλους εσάς που είστε το αύριο της χώρας μας». 

Με πολύ προσοχή ακούστηκαν τα εμψυχωτικά λόγια του Μητρο-
πολίτη Ηλείας κ Γερμανού, ο οποίος τόνισε ότι «η γεωργία είναι η βά-
ση και το πρώτο επάγγελμα του ανθρώπου, που μάλιστα ρητά μας το
συνέστησε ο ίδιος ο Θεός δημιουργός «… και τοποθέτησε ο Θεός
τον άνθρωπο στον παράδεισο να τον καλλιεργεί, για να έχει τα απα-
ραίτητα προς το ζην, και να τον φυλάσσει, αφού η Γη είναι η μόνη κα-
τοικία του και η πηγή της ζωής του (Γένεσις Β15)». 

Στον χαιρετισμό του Υπουργού Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά, ξε-
χώρισαν οι φράσεις: «Απευθύνομαι σε σας. Τους ανθρώπους που
κάνατε την δύσκολη επιλογή να μείνετε στις αγροτικές ασχολίες και
να αντισταθείτε στις απατηλές σειρήνες της αστυφιλίας, σε σας που
πιστεύετε στην πραγματική παραγωγή και την παραγωγικότητα, σε
σας που διαφυλάσσετε την παραδοσιακή πολιτιστική κληρονομιά των
τοπικών κοινωνιών της πατρίδας μας»

Ο αντιπρόεδρος της ΤΕΔΚ νομού Ηλείας Γρ. Γιαννακόπουλος κα-
τέληξε λέγοντας: «Η πολιτεία και οι φορείς έχουν χρέος και καθήκον
να συνεργάζονται και να στηρίζουν την αγροτική τάξη, γιατί μόνο αυ-
τό εγγυάται μια αρμονική σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Διότι α-
γρότες και φυσικό περιβάλλον είναι έννοιες συνυφασμένες, αλληλε-
ξαρτημένες και η μία στηρίζει την άλλη. Οι Νέοι Αγρότες αποτελούν
την ελπίδα για το αύριο. Οι Νέοι Αγρότες αποτελούν την εγγύηση για
το μέλλον τόσο το δικό μας όσο και του φυσικού περιβάλλοντος». 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου ενθουσίασε τους
Νέους Αγρότες με όσα είπε: «Θέλω να τονίσω αυτό που είπε και ο
Πρόεδρός σας, ο Βασίλης Γιαννόπουλος, ότι και δικός μας στόχος
είναι να συνεργαστούμε μαζί σας όπως έχουμε συνεργαστεί, για να
μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το όραμα που έχετε,
το να είναι συνειδητή επιλογή να είσαι αγρότης. Όχι μια κληρονομιά
καταδίκης, αλλά μια περήφανη, συνειδητή επιλογή διότι θα έχει προ-
οπτική, θα έχει αναγνώριση, θα αισθάνεται κανείς ότι δουλεύει και υ-
ποστηρίζεται επαγγελματικά από την πολιτεία

Πράσινη ανάπτυξη σημαίνει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σημαί-
νει τεχνολογική ανάπτυξη. Σημαίνει νέα γνώση και επένδυση στον
άνθρωπο. Σημαίνει το πάντρεμα της αιχμής της παγκόσμιας τεχνο-
γνωσίας, με τις καλύτερες των δικών μας παραδόσεων, του πολιτι-
σμού μας. Και είχαμε προηγουμένως και παραδείγματα, πώς ακρι-
βώς συνδυάζουν παραγωγοί, σε τοπικές προσπάθειες, τη σύγχρονη
τεχνογνωσία με τις παραδόσεις των παλαιότερων στη διατροφή,
στην παραγωγή, σε προϊόντα, τα οποία πραγματικά έχουν δυνατότη-
τες να αναδείξουν τον πολιτισμό μας, αλλά να είναι και ανταγωνιστι-
κά σε διεθνές  Δεν θέλω να χάνετε το κουράγιο σας, δεν πρέπει να
χάσετε την περηφάνια σας. Πρέπει να είστε υπερήφανοι, γιατί οι α-
γρότες, και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, είναι η μεγάλη δύναμη της ελ-
ληνικής Περιφέρειας. Χωρίς εσάς, η αληθινή Ελλάδα θα σβήσει. Οι
νέοι αγρότες έχουν δικαίωμα να ζήσουν στον τόπο όπου γεννήθη-
καν και να ευημερούν.»

Φωτογραφίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 6 η ώρα το απόγευμα, δενδροφύτευση
στο λόφο της Καλλονής στην αρχαία Ολυμπία. Οι νέοι αγρότες

από όλη την Ελλάδα έχουν τώρα το δικό τους μερτικό στην ανα-
γέννηση του καμένου δάσους στον Ιερό Χώρο

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ομιλεί προς τους συνέδρους

Ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός χαιρετίζει με πατρική αγάπη
τους νέους αγρότες και τους χαροποιεί ιδιαίτερα δηλώνοντας ότι
η Μητρόπολις θα προσφέρει 2000 ευρώ για την καθαρογράφηση

των πρακτικών και τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων

Στο τέλος της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πα-
πανδρέου με έκδηλη ικανοποίήση, παίρνει από τα χέρια του Προ-
έδρου τής Ένωσης Νέων Αγροτών νομού Ηλείας, Θεόδωρο Βα-
σιλόπουλο, ένα αναμνηστικό συμβολικό δώρο: ένα στεφάνι ελιάς

Κυριακή πρωί ενώ οι ομάδες εργασίας επεξεργάζονται τα συμπε-
ράσματα του Συνεδρίου στην αίθουσα, μια άλλη ομάδα, κάπου 30
άτομα, περιμένει το τοπικό τρενάκι στο Σταθμό, να τους πάει εκ-

δρομή στο λιμάνι του Κατάκολου, να δουν την όμορφη Κωμόπολη
και να ξεναγηθούν στο Μουσείο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Σερραίος πρόεδρος της Ένωσης νέων αγροτών του νομού
Κωνσταντίνος Τζιόμαλλος και οι φίλοι του, φέρανε μαζί τους διά-
φορα δώρα, που κληρώθηκαν στο Σαββατιάτικο βραδινό γλέντι

(με τοπική κομπανία) πλάι στον αρχαίο ποταμό Αλφειό, εμφιαλωμέ-
νο μπόλικο κόκκινο σερραϊκό εξαίρετο κρασί για τους πότες της

βραδιάς αλλά και ορχήστρα με παραδοσιακές γκάίντες, νταούλια
και τραγουδιστή. Στη φωτό την ώρα τής κλήρωσης ο «γεια σας

καρντάσια» με ικανότητα κονφερασιέ, που θα τη ζήλευαν πολλοί
επώνυμοι τού είδους, σε σερραίικη διάλεκτο σκόρπισε άφθονο γέ-
λιο και χαλάρωση γύρω του και αποκόμισε θύελλα χειροκροτημά-

των από τους κάπου 150 ομοτράπεζους συναδέλφους του

Στην κεντρική είσοδο τού Συνεδριακού Κέντρου μια αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων στο16ο συνέδριό τους
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε τους Νέους Αγρότες
Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009 το μεση-

μέρι, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας, δέχθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο το προεδρείο του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-
ΠΕΝΑ αποτελούμενο από τους Βασίλη Γιαννό-
πουλο (Πρόεδρο), Γιάννη Ζαφείρη (Αντιπρόε-
δρο), Λεωνίδα Πολυμενάκο (Γεν. Γραμματέα),
Παναγιώτη Γκιοργκίνη (Ταμία) και Θεόδωρο
Βασιλόπουλο (Ειδ. Γραμματέα) συνοδευόμε-
νους από τον τεχνικό σύμβουλο Δημήτρη Μι-
χαηλίδη (δημοσιογράφο) μετά από επιθυμία
του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είχε ήδη
εκδηλωθεί κατά την τιμητική πρόσκληση των
Νέων Αγροτών στη γιορτή της Δημοκρατίας. 

Η εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση ξε-
κίνησε με τις καθιερωμένες φωτογραφίες στην
είσοδο της αιθούσης, όπου ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας απευθυνόμενος στα ΜΜΕ είπε:
«Αντί για τις συζητούμενες εκλογές δείξτε το
μέλλον της Ελλάδος με αυτούς τους Νέους
Αγρότες». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας
Ένωσης Νέων Αγροτών πρόσφερε στον κ. Πα-
πούλια δείγματα από τα φημισμένα αγροτικά
προϊόντα σε ένα καλάθι και σε ένα πανέρι, ενώ
για την συνεχή ηθική στήριξη η ΠΕΝΑ παρέδω-
σε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα πραγ-
ματικό επιμεταλλωμένο κομμάτι της υπαίθρου
(στεφάνι από ελληνικά φυτά). 

Ο Θεόδωρος .Βασιλόπουλος ανέλαβε να
μεταφέρει τον χαιρετισμό και το μεγάλο ενδια-

φέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας για
τους Νέους Αγρότες οι οποίοι είναι μια μορφή
συνέχειας της προσωπικής του ζωής και το
μέλλον της Ελλάδας. 

Με τη φράση «συστρατεύομαι μαζί σας, ως
πρώτος πολίτης της χώρας, για να υλοποιήσου-
με δραστηριότητες οι οποίες θα προβάλλουν
τον σημαντικό ρόλο των Νέων Αγροτών», ο Κά-
ρολος Παπούλιας εξεδήλωσε το ενδιαφέρον
του να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Πα-
νελλήνιο Συνέδριο στην Αρχαία Επίδαυρο μέ-
σα στο 2009 με θέμα «Νέοι Αγρότες και Πολιτι-
σμός». Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι πρόεδρος
της Ένωσης Νέων Αγροτών Αργολίδος είναι η
κα Παγίδα –Δρόσου Γεωργία η οποία είναι και

πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας
Επιδαύρου. 

«Είμαι αισιόδοξος», τόνισε ο κ. Παπούλιας,
«διότι ως Νέοι Αγρότες έχετε τις δυνάμεις και
εξαρτάται από εσάς η επίδοσή σας στην παρα-
γωγή τροφίμων ενώ έχετε ισχυρή σύνδεση με
την γη και τα φημισμένα ελληνικά προϊόντα. Εί-
στε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της
Ελληνικής Κοινωνίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ
την τύχη της Ελλάδας χωρίς την αγροτική της
παραγωγή».Και συνέχισε: «Να προσέξετε τις α-
γρότισσες, και να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα
ώστε οι συνθήκες να είναι ελκυστικές ιδιαίτερα
για τις αγρότισσες. Ο επαγγελματίας αγρότης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργεί τα βιολογι-

κά προϊόντα, είναι μια σημαντική συνιστώσα
στον αγροτικό χώρο».

Η ΠΕΝΑ, στα δύο περίπου χρόνια θεσμικής
λειτουργίας της, σημειώνει: 
- το Συνέδριο «Άλλη Γεωργία & Νέοι Αγρότες»
με την Επίτροπο κα Boel (17/4/2009)
- την τιμητική πρόσκληση του Προέδρου στη
Γιορτή της Δημοκρατίας (24/7/2008).
- την συμμετοχή όλης της πολιτικής ηγεσίας &
κομμάτων στο 15ο Συνέδριο Ν. Αγροτών 
- την συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθη-
σης «Α. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013».
- το Συνέδριο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία», Θεσσαλονίκη (6/2/2009)
- τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Περιφερειών των
υποψηφίων Νέων Γεωργών 
- την συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδος
- την συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτι-
κής Πολιτικής 
- την συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Βιολογι-
κών Προϊόντων 

Η επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και η επίσκεψη στον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων σηματοδότησαν το 16ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών το οποίο
ξεκίνησε την Πέμπτη 3/9/09 στις 18:00 με συμ-
βολική δενδροφύτευση ελαιοδένδρων και πεύ-
κων στον «Λόφο των Νέων Αγροτών» στην πυ-
ρόπληκτη Αρχαία Ολυμπία με την εκπροσώπη-
ση του Υπ.Α.Α.&Τ. από τον Υφυπουργό Μιχάλη
Παπαδόπουλο.

Στην αίθουσα συσκέψεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας (από αριστερά) ο Λ. Πολυμενά-
κος (Σπάρτη), ο Β. Γιαννόπουλος (Πάτρα), ο. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Ι. Ζαφείρης (Ξη-

ρόμερο), ο Θ. Βασιλόπουλος (Αμαλιάδα) και ο Π. Γκιοργκίνης (Σέρρες)

Αρχαία Ολυμπία

Η Μητέρα του
Πολιτισμού

και των αξιών
Σπάνια η ιστορία επιφυλάσσει σε κάποιον τό-

πο τόσο σπουδαία μοίρα, όπως στην περίπτωση
της Αρχαίας Ολυμπίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες,
από το 776 π.Χ. μέχρι και σήμερα, αποτελούν τον
κορυφαίο παγκόσμιο θεσμό αθλητισμού και πο-
λιτισμού, ενώ το μήνυμα του Ευ Αγωνίζεσθαι και
της Εκεχειρίας συγκινεί και παρακινεί κάθε σκε-
πτόμενο πολίτη τού κόσμου.

Σήμερα η Ολυμπία είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους αρχαιολογικούς χώρους όλου του
κόσμου. Οι επισκέπτες μπορούν νά δουν απο-
μεινάρια από τον τεράστιο Ναό του Δία, όπου
βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, έ-
να από τα εφτά θαύματα του κόσμου, το Ηραίο,
το Βουλευτήριο, όπου οι αθλητές έδιναν τον
Ολυμπιακό όρκο, το Φιλιππείον, το Λεονιδαίον
που χρησίμευε ως ξενώνας για σημαντικά πρό-
σωπα, την παλαίστρα που ήταν προπονητήριο γιο
την πάλη, τα παγκράτια και τα άσματα, το Γυμνά-
σιο που ήταν το προπονητήριο για τα υπόλοιπα α-
θλήματα, το Πρυτανείο, που ήταν έδρα της Ελλα-
νοδίκου Επιτροπής, το εργαστήριο του Φειδία,
τους θησαυρούς των πόλεων και φυσικά το
Αρχαίο στάδιο μήκους 212,45 μέτρων και χωρη-
τικότητας περίπου 45.000 θεατών.

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
Η Αρχαία Ολυμπία είναι σήμερα μια σχετικά μικρή και ήσυχη Κωμόπολη. Βρίσκεται κάπου 19 χιλ. μακριά από τον Πύργο, που είναι

η πρωτεύουσα του νομού Ηλείας. Οι Αρχαίοι Έλληνες διάλεξαν για τόπο λατρείας του Δία και τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων μία
περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, κάτω από τον Κρόνιο λόφο στο σημείο που ο ποταμός Αλφειός δέχεται τα νερά του παραπότα-
μου Κλαδέου. Δυστυχώς, με τις φοβερές πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια, το πανέμορφο και επιβλητικό δάσος του Κρόνιου λόφου δεν
υπάρχει πια! Ολόγυρα σκέτη μαυρίλα και γίνεται κουβάρι η ψυχή όλων εκείνων, Ελλήνων και ξένων, που υπεραγαπούν την Ελλάδα και
τον αξεπέραστο Πολιτισμό της.

Κατάκολο: Eνα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας
Στο πανέμορφο και γραφικό ψαροχώρι του Κατακόλου μόλις 12 χιλ. από τον Πύργο, την πρωτεύουσα του Νομού Ηλείας, έχει κα-

τασκευασθεί ένα από τα πιο σύγχρονα λιμάνια της χώρας, ικανό να φιλοξενεί δύο και τρία μεγάλα κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα,.Υπο-
δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, καθώς περιλαμβάνεται στις περισσότερες κρουαζιέρες της Μεσογείου. Παράλληλα, φιλοξενεί δεκάδες
ψαροκάϊκα και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ενώ προσφέρει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης στις ταβέρνες, τα café, τα bar
και τις υπέροχες αμμουδιές του.



17n n n ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

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 ι-
στορικός από την Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ήταν μαθητής του Επι-
κτήτου, μαθήματα του οποίου παρακολούθησε – μάλλον - στην Νι-
κόπολη της Ηπείρου. Έμεινε γνωστός στην ιστορία για το 7τομο έρ-
γο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις». Αλλά έγραψε κι άλλα. Ήταν δε έ-
παρχος Καππαδοκίας επί Αδριανού. Έτσι με αυτόν τον αυτοκράτο-
ρα 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 πολιτι-
σμικά και ιστορικά στοιχεία. Και σε αυτήν καταφαίνεται πασιφανέ-
στατα ότι όλη η παραλία του Πόντου – και δη η αριστερή στον ει-
σπλέοντα – τους 1ο και 2ο αι. μ.Χ. κατοικείτο από Έλληνες: «Αύται
πάσαι αι πόλεις ελληνίδες εισίν, ωκισμέναι εν τη Σκυθία, εν αριστε-
ρά εισπλέοντι εις τον Πόντον» … Η επιστολή αυτή έχει ως εξής:
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ

Αυτό το μέρος της επιστολής του Αρριανού, κατά την ιδική μας
διαίρεση, ξεκινά με τον ποταμό Τάναϊ, για τον οποίο προηγουμένως
πρέπει να ειπώ δυο λόγια, για να καταδείξω πόσο σημαντικός ήταν
από τα αρχαία χρόνια – και εξακολουθεί και σήμερα να είναι ως
Δον (> Ντον, Don [1]). Ίσως να μετονομάσθηκε έτσι εκ των πολλών
δονάκων [2] του (όπως και ο Δώδων, ο Δούναβις, ο Δονακών, κ.ά.
αρχαία ελληνικά τοπωνύμια). Οι Τάταροι τον λεν παραφρασμένα
Δούνα, Τούνα ή Ντούνα.

Ο Τάναϊς είναι ένας των τριών μεγαλύτερων ποταμών της ευρω-
παϊκής Ρωσίας (οι άλλοι είναι ο Βόλγας και ο Δνείπερος - ο αρχαί-
ος Βορυσθένης). Είναι μια κύρια υδάτινη οδός, σημαντικότατη
στην επικοινωνία, την συγκοινωνία, την μεταφορά ζώων, σιτηρών,
γαιανθράκων, κ.ά. εμπορευμάτων, από και προς την Αζοφική, προς
και από τα εσώτερα της Ρωσίας! Πηγάζει από την λίμνη Ιβάν της
Τούλα (περιοχή Μόσχας) από το κεντρικό ρωσικό υψίπεδο στα ΒΔ
του Νοβομοσκόφσκ (τ. Σταλινογκόρσκ) και εκβάλλει στον Κόλπο
Ταγκαντρόγκ στην Αζοφική Θάλασσα, στην κοιλάδα του Ροστώβ.
Έχει μήκος 1.855 χλμ. εκ των οποίων τα 1.285 πλωτά! Την δεκαετία
του 1960 υπήρχε τακτική ναυσιπλοΐα από τις εκβολές του έως την
πόλη Λίσκι (1.355 χλμ.). Κυλά πολύ ήρεμα, γιατί τα εδάφη που δια-
τρέχει δεν έχουν μεγάλες κλίσεις, γι’ αυτό και ονομάσθηκε «Ήρε-
μος Ντον». Η έκταση της υδατολεκάνης του είναι 3 φορές σχεδόν
μεγαλύτερη από την έκταση όλης της Ελλάδος (442.500 τ.χλμ.)! Συ-
νήθως από Νοέμβριο έως Απρίλιο είναι παγωμένος («χιονώδες ά-
γων πετρούμενον ύδωρ», γράφει ο Νόννος). Γι’ αυτό έλεγαν οι αρ-
χαίοι συγγραφείς ότι «ου Τάναϊς, ου Νείλος αεί ρει» [3].

Η πορεία του ποταμού ξεκινά με κατεύθυνση Β-Ν, διαρρέει τις
περιοχές Τούλα, Ριαζάν, Τάμπωφ, Ορέλ, Βορονές, όπου στρέφεται
προς Α και εισέρχεται στο Βόλγκογκραντ (τ. Στάλινγκραντ), όπου
και πλησιάζει (κατά 50 χλμ.) τον άλλον άρχοντα-ποταμό, τον Βόλγα,
με τον οποίο συνδέεται όχι μόνο με σιδηροδρομική γραμμή, αλλά
και με τους ποταμούς Ούπα και Όκα. Εκεί σχηματίζει καμπή προς
Ν και στρέφεται προς Δ όπου διαρρέει την «Χώρα των Κοζάκων
του Δον», την οποία πλημμυρίζει δις ανά έτος (εκ της τήξεως των
χιονιών). Κοντά στον κοζάκικο οικισμό Τσιμλιάνσκυ κατασκευά-
σθηκε φράγμα, που σχηματίζει την ομώνυμη τεχνητή λίμνη (εκτ.
2.600 τ.χλμ.) και όπου καταλήγει η πλωτή διώρυγα που συνδέει τον
Δον με τον Βόλγα. Και ο μέγας ποταμός συνεχίζει για να εκβάλλει
στην Αζοφική, με πολύστομο δέλτα, του οποίου τα κυριώτερα στό-
μια είναι τρία και πλωτά. Τα δυο εξ αυτών είχαν πλάτος 7 σταδίων
(1.400 μ. περίπου το καθένα), μας ενημερώνει ο αρχαίος συγγρα-
φεύς Αρτεμίδωρος.

Ο άνω ρους του αρδεύει περιοχή, η οποία ονομάσθηκε ο «σιτο-
βολών της Κεντρικής Ρωσίας»! Διαθέτει πολλές αμμώδεις νησίδες,
τις περισσότερες στις εκβολές του. Σε πολλά σημεία οι όχθες του
είναι απόκρημνες και υπερβαίνουν σε ύψος τα 50 μ.! Κατά τον ρου
του, δέχεται περισσότερους από 80 παραποτάμους [4], εκ των ο-
ποίων σπουδαιότεροι είναι οι: Βορόνα, Βορονέζ [5], Ιλαβλία, Κλά-
περ, Κρασίβαγια, Μανίτς [6], Μεντβεντίτσα, Μέτσα, Μπιτιούγκ, Νιε-
πριάβντα, Ντόνετς [7], Σαλ [8], Σιέβερσκυ, Σόσνα, Τουλού Τσέβα,
Χοπιόρ, κλπ. Πολλοί εξ αυτών αυτών (37) είναι αρκετά μεγάλοι πο-
ταμοί, και έχουν ρου σχεδόν παράλληλο με του Τανάιδος. Χάρη
στον ποταμό αυτόν άκμασαν οι πολεις που κτίσθηκαν στις όχθες
του: Βορονές, Ζαντόνσκ, Καλάτς επί του Ντον, Λιεμπεντιάν, Νοβο-
τσερκάσκ, Πάβλοφσκ, Ροστώβ, Ταϊγάνι, κ.ά. όπου μεγαλούργησαν

Έλληνες και Αρμένιοι. [9] Παρέχει δε άφθονους και ονομαστούς ι-
χθύες, απ’ τους οποίους εξάγεται το μαύρο χαβιάρι. Τέλος, τα νε-
ρά του χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας! Ένας ευεργέτης της Ρωσίας και του Πόντου με άλλα λόγια!

Αυτός ο ποτάμιος γίγας, λοιπόν, ήταν γνωστός στα αρχαία χρό-
νια, αναφέρεται από τους Έλληνες συγγραφείς. Όπως γνωστοί ή-
σαν και οι οκτώ ποταμοί της Σκυθίας. [10] Οι αρχαίοι μας συγγρα-
φείς, λοιπόν, μας πληροφορούν πως ο Τάναϊς επήγαζε από μια με-
γάλη λίμνη (δεν την κατονομάζουν – Ηρόδ.), ενώ κατ’ άλλους συγ-
γραφείς, πήγαζε από τον μυθικό Καύκασο ή τα Ριπαία Όρη [11].

Κατά μήκος του ποταμού Τάναϊ, κατοικούσαν οι Άσοι, που πρέ-
πει να είναι οι πρόγονοι των νυν Οσέτων/Οσετών (ρωσ. Ossetini).
Αναφέρεται πόλις Άσα (ή Άζα) ήδη από τον Στράβωνα, παρά την
νυν πόλη Αζώφ, απ’ όπου έλαβε όνομα η Αζοφική Θάλασσα (δηλ.
η Θάλασσα των Ασαίων).

Κατά μήκος αυτού του ποταμού φαίνεται πια να δημιουργείται η
πρώτη ανθρώπινη κοιτίδα στην περιοχή (της νυν Ρωσίας).

Ο Τάναϊς ονομαζόταν πριν Αμαζόνιος, επειδή λούζονταν σε αυ-
τόν οι Αμαζόνες. Μετονομάσθη Τάναϊς από τον ήρωα Τάναϊ, τον
υιό μιας Αμαζόνας, της Λυσίππης, και του Βηρωσού (ή Βηρωσσού),
έναν σωφρονέστατο νέο, που όμως ήταν μισογύνης και θεωρούσε
ακόμη και τον γάμο άτιμο πράγμα. Ο Τάναϊς σεβόταν μόνον τον
θεό Άρη. Τότε, η θεά Αφροδίτη ενέβαλε σε αυτόν το ερωτικό πά-
θος, αλλά για την μητέρα του. Ακόμη και τότε, αυτός αντιστεκόταν
στον θεόσταλτο έρωτα. Η θεϊκή πίεση των ερωτικών οίστρων ήταν
αφόρητη και ο νέος προσπαθούσε να μείνει ευσεβής. Γι’ αυτό έ-
πεσε στον ποταμό Αμαζόνιο να πνιγεί, κι έτσι εξ αυτού μετονομά-
σθη Τάναϊς… Ενώ γραμματικώς λέγεται ότι ετυμολογείται «δια το
τεταμένως ρειν». Και εξ αυτού έλεγαν ότι πέριξ της χώρας του Τα-
νάιδος κατοικούσαν τα μυστήρια της Αφροδίτης. [12]

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι όχι μόνον εγνώριζαν γεωγραφικά τον
ποταμό, αλλά και φυσιογραφικά, αφού εγνώριζαν και ονομάτιζαν το
βηρωσόν έλαιον, το οποίο παρασκευάζεται από τα φύλλα του φυτού
αλίνδα, που αφθονεί στον ποταμό Τάναϊ, τα φύλλα του οποίου ο-
μοιάζουν με της κράμβης. Τα φύλλα του τα λειοτριβούν και οι εντό-
πιοι φτιάχνουν μια αλοιφή σαν χυλό, με την οποία θερμαίνονται και
εύρωστα υπομένουν το ψύχος, χωρίς να αρρωσταίνουν! [13]

Η δε ετυμολογία των Ρώσων εκ των Βηρωσών δεν είναι άστοχη.
Επίσης, στις όχθες του δημιουργείται λίθος, που ομοιάζει με

κρύσταλλο, ο οποίος μιμείται τον άνθρωπο και έχει βασιλικές ιδιό-
τητες. Όταν πεθάνει ο βασιλεύς, συνέρχονται στις όχθες του πο-
ταμού να εκλέξουν νέο βασιλιά. Όποιος, λοιπόν, βρεθεί να έχει τον
λίθο αυτόν επάνω του, αυτός εκλέγεται! Αυτός και παραλαμβάνει
τα διακριτικά σύμβολα του αποθανόντος! [14]

Αναφέρεται δε και ένα όρος πλησίον του, με το όνομα Βριξάβα,
που σημαίνει «Κριού Μέτωπο». Κι αυτό ονομάσθηκε από το εξής:
Όταν ο Φρίξος έχασε στον Πόντο την αδελφή του, Έλλη, συντε-
τριμμένος κατέλυσε σε μια κορυφή βουνού. Εκεί τον αντιλήφθη-
καν οι βάρβαροι και άρχισαν να ανεβαίνουν με τα όπλα τους. Τότε
το χρυσόμαλλο κριάρι, βλέποντας την επιδρομή των βαρβάρων, έ-
βγαλε ανθρώπινη φωνή και ξύπνησε τον κοιμώμενο Φρίξο. Τον πή-
ρε στην ράχη του και τον μετέφερε στους Κόλχους.

Επίσης, φύεται στις όχθες του Τανάιδος – κοντά στο Άντρο του
Βορέου - και ένα άλλο φυτό, που στην διάλεκτο των βαρβάρων κα-
λείται φρίξα, που σημαίνει μισοπόνηρος. Μοιάζει δε με πήγανο.
Εάν αυτό το βαστούν οι εντόπιοι, τότε δεν υφίστανται καμμιά αδικία
από καμμιά μητρυιά. Την ώρα που το συλλέγουν είναι ψυχρότερο
και από χιόνι! Όταν αυτός που το έχει πάνω του υφίσταται αδικία α-
πό την μητρυιά του, το φυτό αναδίδει φλόγες! Κι έτσι ξεσκεπάζεται
η αδικία [15]

Ο ποταμός μετονομάσθηκε και Ιαζάρτης ή Ιαξάρτης. Πολλοί τον
ταυτίζουν και με τον Ακεσίνη. Οι αρχαίοι κάτοικοί του τον έλεγαν
και Σίλι.

Ο ποταμός Τάναϊς ήταν για τους αρχαίους η οριογραμμή Ασίας-
Ευρώπης. Έρρεε στην χώρα που ονόμαζαν Ευρωπαϊκή Σαρματία
[16], όπου κατοικούσαν οι Γηουινοί. Στις πηγές του κατοικούσαν οι
Θυσσαγέται, λαός θηρευτών της ασιατικής Σαρματίας [17]. Περί
αυτόν τον ποταμό κατοικούσαν οι Γελωνοί, ελληνικό έθνος της
Σκυθίας. Μεταξύ Τανάιδος και Μαιώτιδος κατοικούσαν οι Αλανοί,
ένα μάχιμο σκυθικό γένος. Στο Α στόμιό του (στην ασιατική Σαρ-
ματία) έκειτο η φερώνυμη πόλις, Τάναϊς, την οποία κατεδάφισε ο
βασιλεύς του Βοσπόρου, Πολέμων. Η πόλη Τάναϊς ελέγετο και
Εμπόριον. [18] Ο πολίτης της ελέγετο Ταναΐτης και η πολίτισσά της
Ταναΐτις. Πρώτοι εδώ έφθασαν οι Μιλήσιοι. Άλλη γνωστή πόλη του
η Ναύαρις (ή Ναύαρον). Στις εκβολές αυτού του ποταμού έκειντο
οι πόλεις Βόσπορος [19], η οποία εξελίχθη σε βασίλειο, οι Κρημνοί
[20], πόλις της Σκυθίας, και η νήσος Αλωπεκία [21] επί της Μαιώτι-
δος (Αζοφικής), «κατοικία μιγάδων ανθρώπων». Η δε περιοχή που
νυν λέγεται Zolotoj-Kurgan (= χρυσός τύμβος) της Κριμαίας, όπου
κατοικούσαν Σκύθες, ευρέθησαν σημαντικοί τυμβοειδείς τάφοι -
εκ των σημαντικοτέρων της αρχαίας εποχής (του 6ου-5ου π.Χ. αι.)
της περιοχής. Εντός αυτών η σκαπάνη έφερε στο φως τρεις οκλά-
ζοντες παλαιότερους σκελετούς και έναν σκυθικό, οι οποίοι έφε-
ραν σιδηρά όπλα, και ορειχάλκινα και χρυσά κτερίσματα, που όλα
απέδειξαν κατά τους ανασκαφείς σαφέστατη ελληνική επιρροή! Το
ίδιο συνέβη και στην περιοχή Zurovka, που θεωρήθηκε ίσως ο
σπουδαιότερος σκυθικός σταθμός τύμβων. Στους πολλούς τύμ-
βους της ευρέθησαν ξύλινοι τάφοι, κατά το υπόδειγμα των οικιών.
Ευρέθησαν επίσης άφθονα χρυσά και σιδηρά κτερίσματα. Για να
μην επεκταθώ στην Μαιώτιδα Λίμνη. Άρα λοιπόν την περιοχή του
Τανάιδος την εγνώριζαν πολύ καλά οι αρχαίοι Έλληνες…

Και η συνέχεια της περιηγήσεως του Αρριανού έχει ως εξής:
Από το Παντικάπαιο έως τον ποταμό Τάναϊ μεσολαβεί απόσταση

60 σταδίων. Αυτός λένε ότι είναι όριο μεταξύ Ασίας-Ευρώπης. Και
ξεκινά μεν από την λίμνη Μαιώτιδα, εκβάλλει όμως στην θάλασσα
του Ευξείνου. Αλλά ο Αισχύλος στον «Προμηθέα Λυόμενο», τον
Φάση κάμει όριο μεταξύ Ασίας-Ευρώπης. Λέγουν, λοιπόν, στο έρ-
γο αυτό οι Τιτάνες προς τον Προμηθέα ότι: «Ήλθαμε να ιδούμε αυ-
τούς εδώ τους ιδικούς σου άθλους, Προμηθεύ, και αυτό εδώ το
πάθημα των δεσμών σου». Έπειτα απαριθμούν τις αποστάσεις της
χώρας που διέ τρεξαν «κάπου στο δίδυμο της γης Ευρώπης και της
Α σίας το απέραντο άκρο, τον Φάση».

Της δε Μαιώτιδος λίμνης [22] ο περίπλους κυκλοτερώς (χωρίς
παρεκβάσεις) λέ γεται ότι είναι περί τα 9.000 στάδια.

Από το Παντικάπαιο μέχρι την παραθαλάσσια κωμόπολη Καζέκα
[23], είναι στάδια 420.

Από εδώ μέχρι την έρημη πόλη Θεοδοσία [24], 280 στάδια. Και
αυτή κατά την πάλαια εποχή ήταν η Ελλάς, ιωνική πόλη, άποικος
των Μιλησίων. Και αναμνηστικά αυτής της πόλεως διατηρούνται σε
πολλές επιγραφές.

Από εκεί μέχρι τον έρημο λιμένα των Σκυθοταύρων, άλλα 200
στάδια.

Και από εκεί στην Αλμίτιδα της Ταυρικής απόσταση 600 σταδίων.
Από την Λαμπάδα της Ταυρικής μέχρι τον επίσης ταυρικό λιμένα

του Συμβόλου, απόσταση 520 σταδίων.
Και από εκεί στην Χερσόνησο της Ταυρικής, άλλα 180 στάδια.
Από την Χερσόνησο μέχρι την Κερκινήτιδα [25], άλλα 600 στάδια
Και από την Κερκινήτιδα έως τον σκυθικό Καλό Λιμένα, άλλα

700 στάδια.
Από τον Καλό Λιμένα έως την Ταμυράκη [26] στάδια 300. Στο ε-

σωτερικό της Ταμυράκης υπάρχει μια όχι μεγάλη λίμνη και από ε-
κεί έως τις εκροές των υδάτων της λίμνης, άλλα 300 στάδια.

Από τις εκροές της λίμνης μέχρι τις Ηόνες [27], η απόσταση εί-
ναι στάδια 380.

Μετά η επιστολή του Αρριανού κάμει λόγο για τον ποταμό Βο-
ρυσθένη – τον νυν καλούμενο Δνείπερο, έναν άλλο γίγαντα-ευρ-
γέτη ποταμό της Ρωσίας και του Πόντου, τον οποίο επίσης εγνώρι-
ζαν πολύ καλά οι αρχαίοι Έλληνες, όπως θα αποδείξουμε στην συ-
νέχεια …

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

* Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας, από Έλληνες γο-
νείς μετανάστες, στις 17 Αυγούστου 1964. Μεγάλωσε και σπούδασε εκεί Κοινω-
νιολογία και Δημοσιογραφία. Ο πατέρας του, από το Κερατσίνι του Πειραιώς (με
καταβολές από την Ύδρα) και η μητέρα του, από το Πλατύ Ημαθίας (με καππα-
δοκικές-μικρασιάτικες καταβολές), εγκαταστάθηκαν πια μόνιμα στον Πειραιά,
μετά από 20ετή και πλέον "θητεία" στην ξενητειά, ως εργάτες.

ΠΗΓΕΣ:
Αρριανός «Περίπλους Πόντου Ευξείνου», μτφρ. δρ. Δημ.
Κουτρούμπα, στην σειρά «Αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι», των
εκδ. «Νέα Θέσις», 1999. Αρριανός «Τα σωζόμενα» επιμ. Νε-
οφ. Δούκα, Βιέννη, 1810. Ανώνυμος «Περίπλους Ευξείνου»
(38). Ετυμολογικόν Μέγα. Cambrige Ancient History. Cumont
“Studia pontica”, τ. α’, 1903. Λεκάκης Γ. «Η Άγνωστη Μ. Ασία»
εκδ. «Κάδμος», 2008. «Αγία Πετρούπολη και Κωνσταντινού-
πολη, 1855» (υπό έκδοσιν). 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] Με το ίδιο όνομα υπάρχουν ποταμοί και στην Αγγλία (στο
Σέφφηλντ), και στην Β. Σκοτία και στην Βρετάνη της Γαλ-
λίας…

[2] δόναξ = καλάμι.

[3] βλ. σχ. Ολυμπιόδωρος σχολ. Αριστοτέλη «Μετεωρ.».
[4] Ο Ηρόδοτος αναφέρει τον Ύργι. Άλλοι αρχαίοι συγγρα-
φείς αναφέρουν κι άλλους.
[5] Διαρρέει τις επαρχίες Τάμπωφ και Βορονέζ, διέρχεται δια
των πόλεων Κόσλουβ, Λίπετσκ και Βορονέζ. Έχει μήκος 491
χλμ.
[6] Ο ποταμός Δυτικός Μάνιτς, είναι σήμερα γνωστός, κυ-
ρίως, επειδή θεωρείται συμβατικώς (μαζί με τον Ανατολικό
Μάνιτς), το σύνορον μεταξύ Ευρώπης κι Ασίας στην περιοχή
που περιλαμβάνεται μεταξύ της Αζοφικής Θαλάσσης και της
Κασπίας.
[7] Με τους παραποτάμους του Οσκόλ και Καλιτβά.
[8] Αυτός διοχετεύει τα νερά των δυτικών πλαγιών των Ορέων
Γεργκένι.
[9] βλ. σχ. άρθρο του Γ. Λεκάκη «Επτανήσιοι στο Ταϊγάνι»,
στην εφημ. «Ενημέρωση» 2.11.2008.
[10] Οι 40 μεγαλύτεροι ποταμοί της αρχαιότητος θεωρούνταν
οι: Ινδός ή Φισών, Νείλος ή Γηών, Τίγρις, Ευφράτης, Ιορδά-

νης, Κηφισσός, Τάναϊς, Ισμηνός, Ερύμανθος, Άλυς, Αισω-
πός, Θερμώδων, Ερασίνος, Ρείος, Βορυσθένης, Αλφειός,
Ταύρος, Ευρώτας, Μέανδρος (ο Μαίανδρος), Άξιος (ο
Αξιός), Πύραμος, Ορέντης, Έβρων (ο Έβρος), Σαγγάριος,
Αχελώος, Πινειός (ο Πηνειός), Εύηνος, Σπερχιός (ο Σπερχει-
ός), Κάυστρος, Σιμόεις, Σκάμανδρος, Στρυμών, Παρθένιος,
Ίστρος, Ρήνος, Βαίτης, Ροδανός, Ηριδανός, Βαίος και Θού-
βηρος ή Τίβερης – Ιππόλυτος «Χρονικόν» και «Χρονικόν» Πα-
σχάλη.
[11] βλ. σχ. Προκόπιος.
[12] βλ. σχ. Λεξ. Φωτίου.
[13] βλ. σχ. Πλούταρχος «Περί ποταμών και ορών επωνυ-
μίας».
[14] βλ. σχ. Κτησιφών «Περί φυτών (γ), Αριστόβουλος «Περί
λίθων» και αναμεταδίδει ο Πλούταρχος στο «Περί ποταμών
και ορών επωνυμίας».
[15] βλ. σχ. Αγάθων ο Σάμιος «Σκυθικά» (β) και αναμεταδίδει
ο Πλούταρχος στο «Περί ποταμών και ορών επωνυμίας».

[16] Την οριοθετούσαν οι ποταμοί Βιστούλας και Τάναϊς.
[17] Την οριοθετούσαν οι ποταμοί Βόλγας και Τάναϊς.
[18] βλ. σχ. Αλέξανδρος Πολυΐστωρ και Στράβων.
[19] ή Παντικάπαιον, νυν Κερτς.
[20] ή Ταϊγάνι.
[21] Αναφέρεται και ως Κάληρος ή/και Τάναϊς.
[22] Μαιώτιδα Λίμνη έλεγαν οι αρχαίοι την Αζοφική Θάλασσα.
[23] Η ετυμολογική σχέση της πόλεως Καζέκας και των Κο-
ζάκων δεν είναι μακριά.
[24] Πόλη της Ταυρικής χερσονήσου (Ταφφάς). Μεταξύ της
Γιάλτας και της Θεοδοσίας. (κατά Πτολεμ.) ευρίσκεται το ακρ.
Κόραξ - νυν Μεγανόμ. Περίπου 60 χλμ. από την Θεοδοσία υ-
πήρχε και η πόλη Σουγδέα – νυν Σουντάκ - από τον 7ο π.Χ. αι.
στην Κριμαία, από τις αρχές του 3ου αι. οικισμός Αλανών.
[25] Αναφέρεται και ως Κάρκινα.
[26] Ακρωτήριο του Καρκινίτου κόλπου στην Ευρωπαϊκή Σαρ-
ματία.
[27] ηόνη, η = όχθη.
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Ταξίδι στην άλλη Πατρίδα

Αποστολή στον Πόντο
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Ένα γλυκό αυγουστιάτικο πρωινό, που
δίνει ανάσα στα στήθη της υπερηφάνειας,
έγινε η αφετηρία πολλών ορθοδόξων από
την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως τη
Ρωσία, να επισκεφτούν και να προσκυνή-
σουν τους Ιερούς βράχους τού Πόντου,
που φιλοξενούν την Ιερά Σταυροπηγιακή
Μονή Παναγίας Σουμελά. Εκεί όπου ψά-

χνεις τη λογική της σκέψης, στον Πόντο της καρδιάς μας, της
ψυχής μας, της ζωής μας, θέλησαν και θελήσαμε να μοιρα-
στούμε συγκινησιακά την ιερότητα αυτού του ιερού λατρευτικού
Χώρου. Μια μεγάλη αγκαλιά, ένα πλατύ χαμόγελο, ένα βουβό
δάκρυ και η χαλάρωση της αγωνίας ήταν τα δώρα τού κάθε προ-
σκυνητή, που τα αφιέρωσε με πόνο ψυχής στη μάνα όλου του
κόσμου. Και όλα αυτά έγιναν χάρις στον πατριωτισμό του πολυ-
νίκη της ζωής Ιβάν Σαββίδη, του Ελληνικής καταγωγής και ξε-
χωριστού Πόντιου βουλευτή της Ρωσικής ΔΟΥΜΑ, ο οποίος ναύ-
λωσε αεροπλάνα και λεωφορεία για να μεταφέρουν πιστούς
στην πονεμένη και μαρτυρική γωνιά του κόσμου, στον μοναδικό
γιο της Ελλάδας, τον Πόντο. Ο ευπατρίδης πολιτικός, γιος Πο-
ντίων ξεριζωμένων από τον Πόντο, αφιερώνει μέρος αγάπης για
τη λατρεία τής ρίζας του, αλλά και της Ορθοδοξίας! Βρέθηκαν ε-
κεί περισσότεροι από 2500 επισκέπτες μεταξύ των οποίων ο Ιβάν
Σαββίδης, ο βουλευτής κ. Γερανίδης, ο πρώην υπουργός κ. Πα-
παθεμελής, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης,
ο πολιτευτής Σ. Αναστασιάδης, ο καθηγητής του Α.Π.Θ. και συγ-
γραφέας Κώστας Φωτιάδης, ο ιστορικός συγγραφέας Χάρης
Τσιρκινίδης, ο στρατηγός ε.α. Γιάννης Κόντης, ο επισμηναγός
Παναγιώτης Τζώρτζης, ο μέγας χορηγός της ΟΣΕΠΕ Αμανάτης
Ταγκαλίδης, ο πρόεδρος των Ποντίων αστυνομικών Στάθης Πα-
παδόπουλος, πλήθος εκπαιδευτικών, πιστοί κάθε ηλικίας. Χαρα-
κτηριστική ήταν η συμμετοχή εκατοντάδων Τούρκων υπηκόων,
που ξεχώριζαν από τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους, την Πο-
ντιακή διάλεκτο και βέβαια από τις μαντίλες των γυναικών.

Η Λεωφόρος των ονείρων

Δέος προκαλούν οι περιοχές από όπου περ-
νάς και σκέφτεσαι αυτούς που πέρασαν και α-
κόμα όταν σκέφτεσαι ότι σε αυτές τις περιοχές
έζησαν οι δικοί σου άνθρωποι, ότι εδώ βρίσκο-
νται τα λείψανα χιλιάδων Ελλήνων που έμειναν
για να θυμίζουν ότι αυτά τα χώματα είναι ποτι-
σμένα με πολύ αίμα και ιδρώτα Ελλήνων, που α-
γάπησαν στέριωσαν και διέδωσαν τον μεγάλο
μας πολιτισμό. Καταπίνοντας τις εκατοντάδες
των χιλιομέτρων το Γιαννιώτικο λεωφορείο κατέ-
κτησε με αγάπη και χαμόγελο όλη την εξόρμηση
για τον Πόντο. Η πρώτη βραδιά ανάσας και πε-
ρισυλλογής στη Βασιλεύουσα, εκεί όπου πραγ-
ματοποιήθηκαν μεγάλες συγκρούσεις, φοβερές
προδοσίες, αναδείχτηκαν ήρωες, άγιοι, πολεμι-
στές σε εποχές που έγιναν αφορμή διάσπασης
της Χριστιανοσύνης και τώρα μια αναπτυγμένη
Ευρωπαϊκοασιατική λαοθάλασσα των
20.000.000 μονίμων κατοίκων και περαστικών.
Ζωντανοί μύθοι που έχουν σχέση με το σήμερα,
σκιές αρχαίου και νέου πολιτισμού προσπαθούν
να συμβαδίσουν αλλά σκοντάφτουν στην καθα-
ρότητα της σκέψης. Ο δρόμος ανοίγεται διάπλα-
τος προς την Νικομήδεια και η κατάσταση γίνε-
ται ευκολότερη στον ανοιχτό ορίζοντα για να
βρεθούμε στην Κλαυδιούπολη (Μπολού) και α-
πό εκεί στην Θεοδοσιάδα και τέλος στη Σαμ-
ψούντα. Δεύτερος σταθμός διανυκτέρευσης και
γνωριμίας με την ιστορία. Η επόμενη ημέρα μάς
βρίσκει στο δρόμο για την Οινόη μέσα σε περιο-
χές σκεπασμένες με ένα απέραντο σεντόνι από
φουντουκιές, υψώματα με σπαρμένα σπίτια κα-
τά μήκος πολλών χιλιομέτρων της παραλιακής
λεωφόρου που ενώνει τους άξονες Σαμψού-
ντας-Κοτυώρων-Κερασούντας-Τρίπολης-Πλατά-
νων-Τραπεζούντας, μέρη γεμάτα ζωή, προσφέ-
ρουν την ομορφιά τους στον επισκέπτη. Και ό-
ταν αυτός προσευχηθεί το απαλό κύμα της Μαύ-
ρης Θάλασσας τον χαϊδεύει την μνήμη για να
μείνει ξάγρυπνη μπρος στο χρέος των προγό-
νων του. Ένας φυσικός πνεύμονας πλούσιας
βλάστησης χαιρετά και χαίρεται με τους απόγο-
νους αυτών που έδωσαν αξίες σε αυτά τα μέρη
και υπόσχεται σεβασμό σε εκείνους που καλ-
λιέργησαν τον πολιτισμό τρεις και πλέον χιλιε-
τίες. Η φύση και τα μνημεία αδιάψευστοι μάρτυ-
ρες λοιπόν της Ποντιακής παρουσίας εκατοντάδων χρόνων σε
αυτή τη γωνιά της γης. Τί να σκέπτονται άραγε αυτοί οι βράχοι
που αντικρίζουν κάθε πρωί τα τζαμιά ενώ εκατοντάδες χρόνια εί-
χαν την ευλογία των επιβλητικών Ορθοδόξων Ναών της αγάπης
του Χριστού; Γιουσούν Μπουρνού, είναι το Ιασώνειον Άκρον ό-

που κατά την παράδοση στάθμευσε ο Ιάσων κατά την εκστρατεία
του για το Χρυσόμαλλο Δέρας μας, λέει με συγκίνηση ο στρατη-
γός Γιάννης Κόντης και μας εξηγεί τα σχετικά με το Ιερόν Άκρον.
Αλλά και ο επισμηναγός Παναγιώτης Τζώρτζης μας ενημερώνει
αδιάκοπα με τις σημαντικές γνώσεις του γύρω από την πορεία
της εξόρμησης για την κατοικία της Παναγιάς. Τυχεροί όλοι οι
εκδρομείς από την παρουσία του πολύπλευρου και πολυσύνθε-
του (γεωγράφου) Στάθη Παπαδόπουλου, που όταν έπιανε τη λύ-
ρα μάς γέμιζε συγκίνηση και ενθουσιασμό με τραγούδια και ή-
χους από αυτά τα αλησμόνητα και αλύτρωτα μέρη. Με λεπτομέ-
ρειες μάς γνώριζε την ιστορία τής κάθε πόλης και με τη συνερ-
γασία τού Νίκου Τοπαλίδη (πατέρα τού βοηθού προπονητή της
Εθνικής Ποδοσφαίρου Γιάννη Τοπαλίδη) μάς σκόρπισαν σε όλη
τη διαδρομή το γέλιο με ανέκδοτα και δίστιχα...

Στο αεροδρόμιο της Τραπεζούντας

Αυτά τα γέλια, η χαρά και ο ενθουσιασμός πάγωσαν στην α-
τμόσφαιρα όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Τραπεζούντας για
να συναντηθούμε με την αποστολή της Ρωσίας. Έκπληκτοι πλη-
ροφορηθήκαμε ότι οι τουρκικές Αρχές υποχρέωσαν τον Αρχι-
μανδρίτη και τους Ιερείς της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας να
βγάλουν όλα τα διακριτικά τής Ιεροσύνης τους, να τα παραδώ-

σουν στις αστυνομικές Αρχές και θα τα πάρουν πίσω κατά την
πτήση της επιστροφής !!!

Στο δρόμο από την άλλοτε Πρωτεύουσα των Μεγάλων Κο-
μνηνών Τραπεζούντες όπου τα μνημεία Αγία Σοφία, κατοικία του
τραπεζίτη Καραγιαννίδη, το Φροντιστήριο και πολλά άλλα δεί-

χνουν αδιάψευστα την Ελληνική τους Ταυτότητα. Έπειτα γνωρί-
σαμε την Ματσούκα, ανάμεσα στα στενά του όρους Ζύγονα, που
διασχίζεται από τον ποταμό Πυξίτη μέσα σε πλούσια βλάστηση,
επιβλητικούς βράχους και παρχάρια. 20 χιλιόμετρα μέσα σε μια
διαδρομή πλούσιου δασικού πνεύμονα, μετά την Ματσούκα, το
θρυλικό μοναστήρι της Παναγίας τού όρους Μελά, καλωσορίζει
τους προσκυνητές του, που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα
δάκρυά τους. Στιγμές κατάνυξης, στιγμές μεγαλείου, στιγμές
προσευχής για όλους. Φωτογραφίζονται όλοι σε αυτό το κρεμα-
σμένο από το βουνό μοναστήρι και θαυμάζουν όλοι την αρχιτε-
κτονική του διάσταση στην κατακόρυφη πλευρά τού θεόρατου
βουνού. Και μέσα στο θαυμασμό όλων των προσκυνητών δια-
κρίνεις και την πίκρα τους για τους βανδαλισμούς κάποιων που
έγραψαν, χάραξαν, έσβησαν αγιογραφίες που, όμως, στέκονται
ζωντανές με το παράπονο εκατοντάδων χρόνων από τότε που
στέριωσαν εκεί και 87 χρόνια μετά την ορφάνια τους από τον με-
γάλο ξεριζωμό. Όμως, το ότι πολλοί Τούρκοι προσκυνητές επι-
σκέπτονται ένα αλλόθρησκο γι’ αυτούς μοναστήρι είναι μια σπί-
θα παρηγοριάς για την σημερινή κατάντια αυτού του παράδει-
σου της φύσης, που φιλοξενεί την Παναγία όλου του κόσμου, αν
και το φιλοτεχνημένο πρωτότυπο τής Εικόνας της βρίσκεται στο
μοναστήρι Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο τής Μακεδονίας μας. 

Αυτοκτόνησε η λογική...

Και ενώ το μοναστήρι λειτουργεί ως μνημείο και έχει την εκ-
μετάλλευση των τουρκικών υπηρεσιών, αφού η επίσκεψή του εί-
ναι δυνατή με το αντίτιμο των 8 τουρκικών λιρών, δηλαδή τεσσά-
ρων (4) ευρώ, και ενώ υπάρχουν λεωφορειάκια για να ανεβαί-
νουν οι επισκέπτες με το ανάλογο εισιτήριο και στην ισόπεδη πε-
ριοχή λειτουργούν εστιατόρια και περίπτερα αναμνηστικών που
δημιουργούν αξιόλογα έσοδα, η εχθρική στάση των Αρχών δεί-
χνει ανάμεσα στ’ άλλα και τον θρησκευτικό τους φανατισμό και

την πολιτιστική τους αντίληψη! Σε αύλειο χώρο, ε-
κτός του μοναστηριού, συγκεντρώθηκαν εκατο-
ντάδες πιστοί για να προσευχηθούν στη δοξολογία
που θέλησε να κάνει παραβρισκόμενος ιερέας.
Μόλις έβαλε το ράσο και το πετραχήλι και άρχισε
η δοξολογία απειλήθηκε επεισόδιο από την υπεύ-
θυνη πολιτιστικής υπηρεσίας του μοναστηριού που
απαίτησε με αυστηρότητα να σταματήσει η ψαλμω-
δία, να βγάλει τα ράσα του ο ιερέας και να μην
προβούν σε καμιά θρησκευτική τελετή !!! Πάγωσε
η ατμόσφαιρα, τρελάθηκε η Ιστορία και αυτοκτό-
νησε η λογική. Οι αρτηριοσκληρωτικοί εγκέφαλοι
των Τούρκων υπευθύνων έγιναν αφορμή με τη
στάση τους να γίνουν σκληρές δηλώσεις. Οι ζω-
ντανοί μύθοι τού παρελθόντος έδωσαν τη θέση
τους στην νηπιακή νόηση αυτών που δεν ξύπνησαν
από τον λήθαργό τους. Οργισμένος ο Πόντιος
βουλευτής του Ρωσικού Κοινοβουλίου Ιβαν Σαββί-
δης απευθυνόμενος στο αναστατωμένο πλήθος
δήλωσε: «Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να μας απα-
γορεύσει. Μίλησα με το υπουργείο εξωτερικών τής
Ρωσίας και μου διαβεβαίωσαν ότι καλύπτουν τους
Ρώσους πολίτες. Είναι ντροπή. Δεν έχει ξαναγίνει
κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ποιους ενοχλεί η ειρηνική
μας παρουσία. Του χρόνου θα είμαστε περισσότε-
ροι.» Και να, ο κόσμος με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη
να σκορπάει ρίγη συγκινήσεως ψάλλοντας τον
θρησκευτικό ύμνο «Υπερμάχω», ενώ άλλοι πιο
θαρραλέοι και τολμηροί τραγούδησαν τον Εθνικό
μας Ύμνο! Ο κ. Ψωμιάδης δήλωσε με νόημα: «Δεν
έχουμε διαφορές με τον κόσμο. Προσκυνούμε και
ζητούμε την ευλογία τής Παναγίας. Τιμούμε την πί-
στη μας, τα ιδανικά μας. Ο μεγάλος Πόντιος Ιβάν
Σαββίδης κάνει όλα αυτά τα χρόνια αυτή την ω-
ραία προσπάθεια για τους Πόντιους. Υποστηρίζου-
με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση αλλά τέτοιου είδους συμπεριφορές φρενάρουν
την είσοδό της στην ΕΕ.» Ο πρώην υπουργός Στέ-
λιος Παπαθεμελής δήλωσε: «Εκφράζω λύπη και πι-
κρία για όσα συνέβησαν και δημιούργησαν οι
τουρκικές Αρχές σε ένα χώρο ειρήνης και προ-
σευχής.» Ο επιχειρηματίας από τη Νότια Γερμανία
Αμανάτης Ταγκαλίδης δήλωσε: «Δεν είναι δυνατόν
ένας λαός που θέλει να ενταχθεί στην Ευρώπη να
έχει τέτοιες συμπεριφορές. Ήλθαμε φιλικά να
προσκυνήσουμε, να προσευχηθούμε και να φύ-

γουμε ειρηνικά. Είναι λάθος μας που ερχόμαστε και τους ενι-
σχύουμε οικονομικά. Είναι καιρός να βρεθούν λύσεις καλής γει-
τονίας.» Και η Κατερίνα Φωτιάδη, τέλος, δήλωσε: «Πήγα να α-
νάψω κερί και αμέσως μού το έσβησαν στο χέρι. Είναι συμπερι-
φορά πολιτισμένου λαού; Αν είναι δυνατόν ...».

Δακρυσμένα τα μάτια, νωπές ακόμη οι αναμνήσεις
του ξεριζωμού (Φωτό SAE)

Στη σκιά του όρους Μελά. Αναμνηστική φωτογραφία από την
επίσκεψη στα άγια χώματα των προγόνων

Ο Ελληνόψυχος Ιβάν Σαββίτης, βουλευτής του Ρωσικού Κοινοβουλίου, κρατάει ευλαβικά στα χέ-
ρια του την εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Δίπλα η Χριστίνα Κελεσίδου εντεταλμένη νομαρχιακή

σύμβουλος στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Φωτό: Γραφείο Νεολαίας)
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Πώς μπορεί η νοημοσύνη να διαμορφώσει
το μέλλον της Ανθρωπότητας;

Η παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιεί όλα τα κλασικά συστήματα για να διατηρήσει μια τεχνητή εξουσία βασισμένη
μόνο και μόνο σ’ ένα μαζικό Marketing δίχως ηθικές αξίες. Όμως η κρισιμότητα αυτής της κατάστασης δείχνει

ότι δεν αποτελεί μια οριστική λύση. Το μέλλον της ανθρωπότητας θα είναι διαφορετικό ή δεν θα είναι.
Συνέντευξη του καθηγητή-ερευνητή, Νίκου Λυ-
γερού- με τον υψηλότερο δείκτη ευφυΐας (IQ)
στην κλίμακα Stanford-Binet, με 189 βαθμούς-
στην Αντωνία Πατσίδου*
antonellapatsidou@hotmail.com 

Ο Νίκος Λυγερός εί-
ναι ο Έλληνας που κα-
τέχει τον υψηλότερο
δείκτη ευφυΐας (IQ)
στην κλίμακα Stanford-
Binet, με 189 βαθμούς.
Γεννήθηκε το 1968 στο
Βόλο, σύντομα όμως η
οικογένειά του μετα-
φέρθηκε στη Γαλλία.

Ως ερευνητής κατέχει διάφορα παγκόσμια
ρεκόρ στους τομείς της άλγεβρας, της θεω-
ρίας αριθμών και της συνδυαστικής. Είναι ε-
πισκέπτης καθηγητής στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης, στη Σχολή Εθνικής Άμυ-
νας, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή
Πολεμικής Αεροπορίας, στη Σχολή Εθνικής
Ασφάλειας και στη Σχολή Στρατολογικού,
στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής προικι-
σμένων παιδιών, expert διερμηνέας και με-
ταφραστής στα γαλλικά δικαστήρια, συγγρα-
φέας, σκηνοθέτης, ποιητής, επιστημονικός
σύμβουλος τού Υπουργείου Παιδείας και
του Συνδέσμου φίλων Καραθεοδωρή που έ-
χει στόχο την ανάδειξη της επιστημονικής
μορφής τού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή,
του μεγαλύτερου μαθηματικού της σύγχρο-
νης Ελλάδας. Δημοσίευσε περισσότερα από
3600 άρθρα πάνω σε θέματα φιλοσοφίας,
νοημοσύνης, εκπαίδευσης, μαθηματικών,
φυσικής, μυθολογίας, θρησκείας, ιστορίας,
αρχαιολογίας, κινηματογράφου, ζωγραφι-
κής, μουσικής, πολιτικής, κοινωνιολογίας,
στρατηγικής, management, οικονομίας.
Έχει ιδρύσει την οργάνωση «The Pi Society»
στην οποία για να εγγραφεί κάποιος πρέπει
να έχει IQ 176 και πάνω, βαθμούς νοημοσύ-
νης που σύμφωνα με στατιστικές αντιστοιχεί
σ’ έναν άνθρωπο στο εκατομμύριο.

Στο άρθρο σας «Η νοημοσύνη και το μέλ-
λον της ανθρωπότητας» αναφέρεται ότι η
συνειδητή εκδοχή της ανθρωπότητας με τη
φιλοσοφική της έννοια εμφανίστηκε με τη
δημιουργία της ατομικής βόμβας το 1945.
Μόνο τότε η ανθρωπότητα συνειδητοποίησε
την ύπαρξή της όταν κατάλαβε το τέλος της
αθανασίας της διότι όπως το τεκμηριώνεται
η ιδέα του θανάτου αναγκάζει τη βίωση της
ύπαρξης. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρξε
κάποια χρονική περίοδος που να υπήρξε η
εκδοχή της ανθρωπότητας με τη φιλοσοφική
της έννοια; 

Η Αρχαία Ελλάδα ήταν κι είναι ένας γνω-
στικός πυρήνας για την Ανθρωπότητα.
Όμως η ύπαρξη του αιγυπτιακού πολιτισμού
στο ιστορικό πλαίσιο και της Μεγάλης Ελλά-
δας απορρίπτει την ιδέα της γέννησης τής
πολλαπλότητας που αποτελεί την έννοια που
ονομάζουμε Aνθρωπότητα. Πιο απλά, το
στοιχείο ακόμα κι αν είναι ιδιάζουσα περί-
πτωση, δεν μπορεί να είναι παρά μία ιδιο-
μορφία, ενώ η ομάδα για να δράσει χρειάζε-
ται ανωμαλίες. 

Επισημαίνεται ότι η δεύτερη ουσιαστική
συμβολή της τεχνολογίας στη φιλοσοφική
έννοια της ανθρωπότητας, προέρχεται από
την εφεύρεση του υπολογιστή σαν βάση, και
του διαδικτύου σαν προέκταση. Διότι για
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας υπάρχει η δυνατότητα μιας ολικής σκέ-
ψης. Μπορεί το διαδίκτυο να διαμορφώσει
άμεσα την εικόνα των ανθρώπινων σχέσεων

και έμμεσα τις ιδέες μας περί ανθρωπότη-
τας; 

Μπορεί για παράδειγμα η εικόνα που
βγαίνει στο διαδίκτυο να είναι εσφαλμένη ή
κατά ένα μέρος να βγαίνει μια αλήθεια της
ανθρωπότητας. Είναι το διαδίκτυο που επι-
τρέπει συγχρονικά στις ανωμαλίες να συ-
νεργαστούν. Η αλλαγή φάσης σχετίζεται με
το χρόνο. Οι κλασικές ανωμαλίες λειτουρ-
γούσαν μόνο μέσω των βιβλίων. Οι δεσμοί ή-
ταν αφαιρετικοί. Οι σύνδεσμοι είναι πλέον
πρακτικοί. Το βάθος του χρόνου απέκτησε
με το διαδίκτυο και μέτωπο χώρου. Βέβαια,
με την τοπολογία που δημιουργεί τους μι-
κρούς κόσμους. Κατά συνέπεια, η Ανθρω-
πότητα υλοποιήθηκε, δίχως να εκφυλιστεί. 

Αναφέρεται στο ίδιο άρθρο ότι «και για
μας, όλες οι γλώσσες είναι μία: η σκέψη. Η
δομή είναι κοινή και είναι γνωστική. Έτσι και
με την ανθρωπότητα, νομίζουμε ότι οι άν-
θρωποι θα παράγουν τη γραμματική της, ε-
νώ προς το παρόν βλέπουμε μόνο το αλφα-
βητάριο». Ποιο είναι το κρίσιμο όριο που θα
επιτρέψει στην ανθρωπότητα τη νοητική της
αλλαγή και θα τη βοηθήσει να σκεφτεί;

Η Ανθρωπότητα σκέφτεται ήδη. Το κρίσι-
μο προκάλεσε ήδη την αλλαγή φάσης. Με
την ατομική ενέργεια και το διαδίκτυο δεν εί-
μαστε πια στην αρχή της σκέψης μας κι η ο-
λιστική προσέγγιση υπάρχει. Απλώς, προς το

παρόν παραμένει γήινη. Το επόμενο βήμα
είναι το διάστημα. Η Ανθρωπότητα ξέρει ότι
υπάρχει αλλά δεν βλέπει ακόμα το εαυτό
της να δρα στο σύμπαν. Είμαστε μια λεπτο-
μέρεια για το σύμπαν αλλά αυτή η λεπτομέ-
ρεια είναι το παν για μας. Γι’ αυτό το λόγο η
δημιουργικότητα του χάους είναι αναπόφευ-
κτη για την εξέλιξη. 

«Μπορώ να αμφιβάλλω για όλα όσα σκέ-
φτομαι και πιστεύω αλλά για ένα πράγμα σε
καμία περίπτωση δε μπορώ να αμφιβάλλω,
δηλαδή για το ότι αμφιβάλλω». Με τα λόγια
αυτά ο μεγάλος διανοητής Γάλλος φιλόσο-
φος Rene Descartes ανέπτυξε τη φιλοσοφι-
κή του μελέτη «cogito ergo sum» (=σκέφτο-
μαι, άρα υπάρχω). Η μέθοδος της αμφιβο-
λίας, το Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμέ-
νων και ο Καρτεσιανός δυϊσμός –το οντολο-
γικό επιχείρημα για την ύπαρξη του θεού- α-
ποτέλεσαν την κορύφωση για τα μεταφυσι-
κά-φιλοσοφικά του έργα. Ποια είναι η δική
σας θέση για την ύπαρξη του θεού σε σχέση
με την επιστήμη;

Με τα δικά μας δεδομένα, η σκέψη του
Descartes, είναι μια αυτοαναφορική παρέμ-
βαση. Με άλλα λόγια, μία κρίση του τύπου
Gödel, χρειάστηκαν όμως κι άλλες παρεμ-
βάσεις για να μετατραπεί σε κρίση του τύ-
που Mandelbrot. Το μονοπάτι του Descartes
δεν έχει άφιξη. Η συμβολή του Pascal, Kant,

Spinoza αλλά και των Michelstaedter και
Wittgenstein δημιούργησαν ένα πλαίσιο πιο ε-
λεύθερο που μεταμορφώθηκε σε πεδίο δρά-
σης, με τη μαθηματική συμβολή των Gödel,
Turing, Shannon, Matiajevic και Chaitin και τη
φυσική συμβολή των Einstein και Feynman.
Με αυτούς ο κόσμος μας έγινε ο κόσμος κι ο
θεός η σκέψη της ανθρωπότητας.

Στο άρθρο σας «Ανακάλυψη και Αποκάλυ-
ψη» λέτε ότι η επιστήμη έχει μια δυναμική
στάση και ψάχνει απεγνωσμένα την ανακά-
λυψη, ενώ η θρησκεία με την παθητική της
στάση περιμένει την αποκάλυψη. Και οι δυο
τους πιστεύουν σε μια αλήθεια που υπάρχει
κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητα. Όμως η μία
θέλει να την φτάσει κι η άλλη περιμένει τον
ερχομό της. Θρησκεία και Επιστήμη καταλή-
γουν στον ίδιο ορίζοντα, χωρίς η μία να α-
κυρώνει την άλλη;

Η Θρησκεία κι η Επιστήμη δεν είναι αντι-
φατικές, αν ο άνθρωπος πιστεύει στην Επι-
στήμη κι ερευνά τη Θρησκεία. Η διαφορο-
ποίηση της Ανακάλυψης με την Αποκάλυψη
δεν δημιουργεί άτοπο αλλά παράδοξο που
λύνεται με το στοχασμό τής συμπληρωματι-
κότητας. Σε κάθε περίπτωση οι γίγαντες έ-
δειξαν με το έργο τους πώς λειτουργούν η
Θρησκεία κι η Επιστήμη μεταστρατηγικά.

Η δύναμη της εξουσίας προέρχεται από
το ασήμαντο. Το ασήμαντο-λαός- χάρις στην
ελευθερία του όμως, είναι ικανό να δημι-
ουργήσει ένα κίνημα του λαού όπως οι κρί-
κοι μιας αλυσίδας. Αυτή η δυναμική τού α-
σήμαντου αυτή τη χρονική στιγμή με την πα-
γκόσμια οικονομική κρίση που υφίσταται
πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και από ποιους
ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συν-
θήκες για το μέλλον της ανθρωπότητας; 

Άλλο δύναμη κι άλλο δυναμική. Μέσω της
θεωρίας παιγνίων και της έννοιας της ισορ-
ροπίας του Nash σ’ ένα πλαίσιο τοποστρατη-
γικό, είναι δυνατόν να διαχειριστούμε κρί-
σεις. Μόνο που αυτές πρέπει να είναι πραγ-
ματικές κι όχι τεχνητές. Διότι κι η κρίση είναι
εργαλείο εξουσίας, για ν’ αντιμετωπίσει αυ-
τό που θεωρεί ασήμαντο. Το πρόβλημα της
τότε είναι η ουσία που αντιστέκεται και θυ-
σιάζεται για τους αδύναμους. Η συνείδηση
της αδυναμίας φέρνει την ισχύ. 

α) Δεν γεννιέσαι μέσα στον ελληνισμό, γί-
νεσαι ελληνισμός. Ποια η σημασία του ελλη-
νισμού στο παγκόσμιο γίγνεσθαι; 

β) Ποιο είναι το μήνυμα του καθηγητή Νί-
κου Λυγερού στους Έλληνες και στους ομο-
γενείς;

Ο ελληνισμός είναι από τα πιο σημαντικά
θεμέλια της οντότητας της Ανθρωπότητας,
διότι έδειξε επί του πρακτέου την αποτελε-
σματικότητα της ανθεκτικότητας μέσω της α-
ντίστασης του χρόνου σ’ ένα πλαίσιο όπου
κυριαρχεί ο χώρος. Η ίδια η τοπολογία της
ανθρωπότητας έχει δομικά στοιχεία του ελ-
ληνισμού μέσω του ουμανισμού κι η δράση
της ακολουθεί τη στρατηγική της διαχρονι-
κότητας. Οι Έλληνες έδειξαν ότι αυτό που
χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι η κυ-
ριαρχία του ούτε η εξουσία του αλλά η αν-
θρωπιά του και το έργο του για την ανθρω-
πότητα. Όλα τα άλλα είναι ανούσια. Γι’ αυτό
το λόγο ο ελληνισμός δεν δίνει μηνύματα.
Είναι ο ίδιος μήνυμα.

* H Aντωνία Πατσίδου γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη στις 16 Νοεμβρίου το 1972. Σπού-
δασε δημοσιογραφία στο ΙΕΚ Επανομής.
Ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογρα-
φία που έχουν σαν επίκεντρο τον άνθρωπο.
Ονειρεύεται μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις
με ανθρώπινο πρόσωπο.
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O πρόεδρος της ΟΕΚ
Κώστας Δημητρίου

στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας της Ν.Δ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Ελληνικών Κοινοτήτων
Γερμανίας (ΟΕΚ) και ταμίας
του ΣΑΕ Κώστας Δημητρίου
τοποθετήθηκε στη λίστα του
ψηφοδελτίου επικρατείας της
Νέας Δημοκρατίας στην 9η
θέση. Ο Κώστας Δημητρίου
γεννήθηκε στην Κολωνία της
Γερμανίας από γονείς μετα-

νάστες, με τόπο καταγωγής
την Ήπειρο. Σπούδασε στην Ελλάδα, παίρνοντας
το πτυχίο της Δασοπονίας, και στη συνέχεια στη
Γερμανία, όπου έλαβε το πτυχίο Πληροφορικής και
Οικονομικών. Εργάζεται ως επιστημονικός συνερ-
γάτης στο τμήμα Πληροφορικής του University of
Applied Sciences της Κολωνίας.

«Παράθυρο στον κόσμο της ποίησης και της μουσικής»
WUPPERTAL. Επέστρεψε από τη Γερμανία η Μαρία Καραβία με-

τά από ταξίδι δύο εβδομάδων. Ο λόγος του ταξιδιού ήταν η συνερ-
γασία με την Όπερα του Βούπερταλ για την παρουσίαση μέρος της
λογοτεχνικής παράστασης  «Παράθυρο στον κόσμο της ποίησης
και της μουσικής» την ημέρα της έναρξης
των παραστάσεων της Όπερας, μετά από
πέντε χρόνια που έμεινε κλειστή για λό-
γους ανακαίνισης. Την Κυριακή στις 6 Σε-
πτεμβρίου, έγινε η έναρξη με μια μεγάλη
γιορτή με πολύωρο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα στο οποίο συμμετείχαν καλλιτέ-
χνες από διαφορετικές εθνικότητες που
ζούνε στο Βούπερταλ.  

Η γιορτή συμπεριλάμβανε και θεατρικό
γκαλά το οποίο ξεκίνησε με τοελληνο-
γερμανικό πρόγραμμα του Ελληνικού Θε-
άτρου Βούπερταλ, με την Μαρία Καρα-
βία(απαγγελία) και τους συνεργάτες της, Κώστα Κοντοχρήστο (τρα-
γούδι) και Φανή Παπαδοπούλου (κιθάρα), σε συνεργασία με τους
καλλιτέχνες της Όπερας, MyriamScholtz (σοπράνο) και τον ηθο-
ποιό Daniel Breitfelder(ο οποίος απάγγειλε στη γερμανική γλώσ-
σα),στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής συνεργασίας και συνύπαρξης
που είναι ιδιαίτερα εμφανής στο Βούπερταλ. 

Παρουσίασαν ποίηση και μελοποιημένη ποίηση των ποιητών Κ.

Καβάφη, Γ. Σεφέρη και Γ. Ρίτσου, με μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ο
σκηνοθέτης Johannes Weigend, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια
καριέρας στο Βερολίνο ανέλαβε τη Δ/νση της Όπερας του Βού-
περταλ, φιλέλληνας ο ίδιος αλλά και λάτρης της ελληνικής κουλ-

τούρας, είχε την ιδέα ο πρώτος χρόνος
της έναρξης και πάλι της Όπερας να συν-
δεθεί με το ελληνικό θέατρο και τη μουσι-
κή. Έτσι το πρόγραμμα της Όπερας για το
2010 είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα, και
τα περισσότερα έργα που θα παρουσια-
στούνε έχουνε ελληνική θεματολογία ό-
πως, Η επιστροφή του Οδυσσέα του
Claudio Monteverdi, 

Η Οδύσσεια του Marc Pommerening,
Το Ελληνικά Πάθη του Bohuslav Martinü,
Ορέστεια του Αισχύλου με μουσική Γιάννη
Ξενάκη, Κασσάνδρα της Christa Wolf,

κλπ. ή έργα ελλήνων δημιουργών, όπως, Σκαλκώτας, Λεονταρίδης,
Ριάδης, Κωνσταντινίδης, Πρεβελάκης, Παρόδης κλπ. Θα προσκλη-
θούνε δε και καλλιτέχνες από την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων είναι
και η Σαβίννα Γιαννάτου, κλπ. 

Έτσι και η συνεργασία με την Μαρία Καραβία και το Ελληνικό Θέ-
ατρο Βούπερταλ, το οποίο επάξια εκπροσωπεί το ελληνικό θέατρο
και τον ελληνικό πολιτισμό στη Γερμανία.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το έπος των ηρώων – Γράμμος Βίτσι 1946-1949
Γράφει ο
Γιάννης Δελόγλου

Το Έπος των Ηρώων, έ-
να ακόμα ιστορικό βιβλίο
από τον νέο σχετικά σε η-
λικία συγγραφέα Γιώργο
Κουτσονίκο για να ασχο-
ληθεί με τα γεγονότα τής
περιόδου 1946–1949, μας
ζωντανεύει τις δραματικές
για την πατρίδα μας στιγ-

μές σπαραγμού. Κάνω αναφορά στο νεανικό του
συγγραφέα και τον θαυμάζω γιατί -εδώ που φτά-
σαμε- άτομα στην ηλικία του όχι μόνο δεν θα έκα-
ναν τέτοια έρευνα αλλά θα αδιαφορούσαν να δια-
βάσουν κάποιο κείμενο για κείνα τα δίσεχτα χρό-
νια. Ο εν λόγω συγγραφέας, που ζει στην ξενιτιά,
έχει έναν ακόμα λόγο θαυμασμού, για την πα-
τριωτική του ευαισθησία. Με έδρα τη Στουτγάρδη
αναζητεί με συγκινητική αφοσίωση τις αιτίες που
οδήγησαν την Ελλάδα στον αλληλοσπαραγμό,
δυο χρόνια ύστερα από τον Παγκόσμιο πόλεμο,
που άφησε βαθιά τραύματα στο εσωτερικό της
χώρας. Εξήντα χρόνια μετά και αυτή την κατα-
στροφή ο Γιώργος Κουτσονίκος τοποθετεί στρα-
τηγικά τις ευθύνες που αναλογούν στους υποκι-
νητές και υπεύθυνους μιας τριετούς εγκληματικής
περιόδου τα βαριά τραύματα τής οποίας δεν πρό-
κειται να κλείσουν αφού άφησε χιλιάδες αθώα θύ-
ματα, αφού ξεκλήρισε οικογένειες, κατέστρεψε ο-
λόκληρα χωριά, δολοφόνησε το άνθος της και έ-

στειλαν 28.000 ανήλικα παιδιά στις χώρες του τό-
τε υπαρκτού σοσιαλισμού, του λεγόμενου Παρα-
πετάσματος ή των Κομουνιστικών καθεστώτων.
Στο γεμάτο συγκινησιακή φόρτιση βιβλίο των 345
σελίδων αναφέρονται δύο λέξεις, που οι νέοι σή-
μερα δεν γνωρίζουν και οι μεγα-
λύτεροι ίσως ξέχασαν. Είναι ο
συμμοριτοπόλεμος (Κομουνι-
στοσυμμορίτες-συμμορίτες ή
Δημοκρατικός Στρατός), που εί-
ναι δυνάμεις των ανταρτών, αυ-
τοί δηλαδή που βγήκαν στο βου-
νό και συγκρότησαν την κυβέρ-
νηση τού βουνού με Μάρκο Βα-
φειάδη Πρωθυπουργό. Η άλλη
λέξη είναι οι Μοναρχοφασιστι-
κός Στρατός, δηλαδή ο Εθνικός
Στρατός της νόμιμης Ελληνικής
Κυβέρνησης με Πρωθυπουργό
τον Θεμιστοκλή Σοφούλη. Με
άλλα λόγια οι παράνομοι του
βουνού, που μπαινόβγαιναν σε
άλλες χώρες (Αλβανία - Γιου-
γκοσλαβία - Βουλγαρία) εκπαιδευόμενοι ή κρυ-
πτόμενοι εκεί, ήταν οι δημοκράτες και οι νόμιμοι
Έλληνες ήταν οι μοναρχοφασίστες.

Ο Γιώργος Κουτσονίκος, που είναι πλέον από
τις λίγες πατριωτικές φωνές, τις καθαρές φωνές,
που κραυγάζουν με όλη τους τη δύναμη τη μεγά-
λη αλήθεια, για πολλούς συμμοριτοπόλεμου και
άλλους εμφυλίου πολέμου, μας προβληματίζει και
μας οδηγεί σε συμπεράσματα που θα θέλαμε να

ξέρουμε για τη δική μας προστασία. Γιατί οι αλλη-
λοσκοτωμοί ως ένα σημείο μπορεί να φανούν α-
παραίτητοι, αφού είναι αποτέλεσμα μιας σύρρα-
ξης αλλά και η βίαιη στρατολόγηση από μέρους
των κομουνιστών, που ήθελαν ενδυνάμωση των

τάξεών τους στα βουνά και απο-
δυνάμωση των χωριών, που ερή-
μωναν κάτω από το φόβο, ήταν
ένα σχέδιο που έχει κάποια δι-
καιολογία. Αλλά οι επιδρομές
και τα εγκλήματα του λεγόμενου
Δημοκρατικού Στρατού εναντίον
αθώων χωρικών όπως αναφέρει
και το στέλεχός τους Βασίλης
Γκανάτσιος (Χείμαρος) στο βι-
βλίο του «Ένας δάσκαλος Καπε-
τάνιος» δείχνει το αιμοβόρο σχέ-
διο της ηγεσίας του βουνού.
Αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυς
Βασίλης Γκανάτσιος: «Εκτός των
νεκρών χωρικών που υπήρχαν
κατά την διάρκεια της μάχης, το
τάγμα (Σοφιανού) κατέφυγε και

στην εκτέλεση αθώων και φιλήσυχων χωρικών
χωρίς να συντρέχει γι’ αυτό κανένας απολύτως
λόγος. Φιλήσυχοι και αθώοι χωρικοί έχασαν τη
ζωή τους χωρίς καμιά αιτία!». Αλλά οι καταστρο-
φές δημοσίων έργων, σχολείων, δρόμων, γεφυ-
ρών, σιδηροδρομικών σταθμών, σιδηροδρομικών
συρμών , ανατινάξεις αυτοκινήτων, εμπρησμοί ο-
λόκληρων χωριών, βασανισμοί και εκτελέσεις πο-
λιτών, όπως αναφέρει ο συγγραφέας στη σελίδα

25, αλήθεια ποιον αγώνα εξυπηρετούσαν και ακό-
μα σήμερα μήπως μπορούμε να τους συνδυάσου-
με με την καταστροφική μανία ιδρυμάτων του κρά-
τους, ακινήτων, περιουσιών φιλήσυχων πολιτών
κλπ. από τους μανιώδεις κουκουλοφόρους;

Γενικά, όμως, από τον πρόλογο του αντιστρα-
τήγου ε.α. Ιωάννη Αντωνακέα, ο Γιώργος Κου-
τσονίκος αναφέρεται με καθαρότητα στις επιθέ-
σεις που έγιναν από τον δήθεν Δημοκρατικό
Στρατό στο Κνοσυριό, στους Μαυραναίους,
στην Κόνιτσα, στη Μοργκάνα, στη Νάουσα, στο
Καρπενήσι, σε διάφορες μάχες αλλά και σε συ-
γκινητικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες πρωτα-
γωνιστών του ένδοξου Ελληνικού Στρατού, που
απάλλαξε με εκατόμβες αίματος την Ελλάδα α-
πό ξενοκίνητα κινήματα. Αγγίζοντας και τα όρια
της αντικειμενικότητας περιλαμβάνει και μαρτυ-
ρίες Ελασιτών – Εαμιτών ή όπως τους χαρακτή-
ριζαν τα στελέχη τους. Η αναφορά στον τότε
πρόσκοπο Λάζαρο Ζαμπέρτση και μετέπειτα
Σμήναρχο της πολεμικής μας Αεροπορίας, που
είχα διοικητή στο σμήνος αστυνομίας τής 113
Πτέρυγας Μικτής Εκπαίδευσης, μου γέμισε υπε-
ρηφάνεια διαβάζοντας για τον υπέροχο αυτό άν-
θρωπο και άξιο αξιωματικό. Όλη, μα όλη η έ-
ρευνα του Γιώργου Κουτσονίκου στο μεγάλο αυ-
τό κομμάτι της ιστορίας, αποτελεί και φόρο τιμής
στους αγωνιστές του Έθνους. Ο Απόδημος
Ελληνισμός κατέταξε στους κόλπους του έναν
ακόμα μαχητή των εθνικών ιδεωδών, ένα συγ-
γραφέα που καταθέτει την αγάπη του για την πα-
τρίδα.

«Ερωτας αλά Ελληνικά» - «My Big Fat Greek Summer» 
Γράφει η Ζωή Νιομανάκη

Έτσι μεταφράζεται ο τίτλος της νέας ταινίας “My Big
Fat Greek Summer“ του Ντόναλτ Πέτρι, όπου πρωταγω-
νιστεί η γνωστή μας ελληνοκαναδέζα ηθοποιός Νία Βρα-
δάλος, που θα θυμάστε φαντάζομαι από την μεγάλη επι-
τυχία της στην ταινία του 2002 “Γάμος αλά Ελληνικά”, ή
αλλιώς “My Big Fat Greek Wedding“.

Η νέα αυτή ταινία από 15 Οκτωβρίου διανέμεται από
την “20th Century Fox“ στους Κινηματογράφους της
Γερμανίας, γυρίστηκε πέρυσι στην Ελλάδα με συμπρω-
ταγωνιστές της Βαρδάλου μεταξύ άλλων τους Αλέξη Γε-
ωργούλη και Ρίτσαρτ Δράιφους. Πρίν λίγες μέρες προ-
βλήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του “Filmpalast“ η
πρεμιέρα της ταινίας στην Κολωνία, την οποία ακολού-
θησε δεξίωση και πάρτυ “αλά Ελληνικά”, δηλαδή με ζω-
ντανή μουσική, χορό και ελληνικά εδέσματα στην Μουσι-
κή Σκηνή “Gloria“ μέχρι πρωίας.

Πρόκειται για μια ρομαντική κομεντί, μια ερωτική εξομολό-
γηση προς την Ελλάδα, η οποία διαφημίζει τόσο την χώρα
μας, που θα τη ζήλευαν άνετα κατά τη γνώμη μου οι υπεύθυ-
νοι των Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Τουρι-
στικής Ανάπτυξης. Η Βαρδάλος υποδύεται μια Ελληνοκανα-
δέζα ξεναγό, που αναλαμβάνει την περιήγηση στα αρχαιοελ-
ληνικά μνημεία μιας ομάδας τουριστών, που δεν έχουν όμως

κανένα ενδιαφέρον για αυτά, παρά μόνο για το πώς θα ψωνί-
σουν και θα διασκεδάσουν περισσότερο. Απογοητευμένη η
Τζώρτζα (Νία Βαρδάλος) από την αδιαφορία τους, χάνει κατά
την διάρκεια της περιήγησης όλο και περισσότερο τη διάθεση
της να μεταφέρει στους τουρίστες της πραγματική ομορφιά
και erotas ala ellinika ainia2 το δέος που νιώθει η ίδια σαν
Ιστορικός/Αρχαιολόγος που είναι για τον Αρχαίο Πολιτισμό
της Ελλάδας. Αυτό συντελεί στο να πηγαίνει η εκδρομή απ’ το

κακό στο χειρότερο, με αλλεπάλληλες κωμικοτραγικές
σκηνές, μέχρι που ένας ιδιόρρυθμος τουρίστας από το
γκρουπ, ο Ιρβ Γκόρντον (Ρίτσαρντ Ντρέιφους), καταλα-
βαίνοντας ότι η ξεναγός τους έχει απογοητευτεί πλήρως
από αυτούς, αποφασίζει να τη βοηθήσει ώστε να δει την
αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Να βρει το κέφι της, να δια-
σκεδάσει και να ανακαλύψει τον αληθινό έρωτα στο
πρόσωπο τού ήσυχου αλλά ιδιαίτερα γοητευτικού Έλλη-
να οδηγού τού τουριστικού λεωφορείου, Πούπη (Αλέξη
Γεωργούλη), το οποίο κατακτά και το γενικότερο μήνυμα
της ταινίας, ότι με έρωτα να κυλάει στο αίμα, βλέπει κα-
νείς τη ζωή και το περιβάλλον του πάντα από θετικότερο
πρίσμα και την απολαμβάνει. 

Μια ταινία γεμάτη από κλισέ και αυτοσαρκασμό και
προκαταλήψεις για το “τί εστί διεθνώς Έλλην”, αλλά και
Αμερικανός, Καναδός η Ισπανός, καθώς και ποιές οι συ-

νήθεις συμπεριφορές κοινωνικών ομάδων, όπως αυτή
των φρεσκοδιαζευγμένων γυναικών, δοσμένα με τυπικές ατά-
κες και χιούμορ.

Όποιος επιθυμήσει λοιπόν να ξεγνοιάσει από την καθημερι-
νότητα αντιστεκόμενος στο μουντό και βροχερό φθινόπωρο
που μας περιμένει προτιμώντας να ζεσταθεί με εικόνες καλο-
καιριού, Ελλάδας και ερωτικής ιστοριούλας κλάσσικ στάιλ, κα-
λά θα κάνει να πάει να δεί την ταινιούλα αυτή, όμως δίχως α-
τζέντα κριτικής και μόνο με διάθεση χαλαρώματος!



Ο π. Μιλτιάδης Σταυρόπουλος, ο Τ. Τριανταφύλλου και ο πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος στο χαιρετισμό του για τη Θράκη μας, κάλεσε τους α-
πανταχού Θρακιώτες και όλους τους Έλληνες σε επαγρύπνηση για τα δίκαια της πατρίδας μας

Ελληνική Κοινότητα Gütersloh και περιχώρων

Το χορευτικό μας παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και χειρο-
κροτήθηκε θερμά στη γιορτή που διοργάνωσε η πόλη Rheda τού νομού Gütersloh. Στην αναμνηστι-
κή φωτογραφία το άξιο χορευτικό μας ανάμεσα στον πρόεδρο της Κοινότητας (δεξιά) Νίκο Πανα-

γιωτόπουλο και τον πρόεδρο του Ηπειρωτικού Συλλόγου (αριστερά) Αθανάσιο Βλάχο
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Με κάποιες αγωνιώδεις ερωτήσεις που μου
θέτουν πολλοί φίλοι, φοβάμαι ότι όλοι έχουμε
«μολυνθεί» από τον ιό της απελπισίας, με τον
οποίο προσπαθούν εδώ και καιρό κάποιοι
γνωστοί-άγνωστοι σκοτεινοί κύκλοι να κάνουν
το λαό μας να χάσει την εμπιστοσύνη του
στους πάντες και τα πάντα ξεκινώντας από
τους πολιτικούς και το κράτος και φτάνοντας
ως τον ίδιο τον εαυτό του. 

Έχω τελείως διαφορετική άποψη, ειδικά για
τη θέση και την κατάσταση της χώρας και του
λαού μας, αν λάβουμε υπ’ όψιν από πού ξεκι-
νήσαμε και πού φτάσαμε μέσα σε πενήντα μο-
νάχα χρόνια. 

Για όσους γνώρισαν την Ελλάδα του ‘30,
του ‘40 και του ‘50, η διαφορά είναι όση της
νύχτας από τη μέρα. Κι αυτό χάρη κυρίως
στην αντοχή, τη δύναμη, την εργατικότητα και
τις προσπάθειες του ελληνικού λαού. 

Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι τα με-
γαλύτερα δεινά ήταν … εισαγόμενα. Δυστυ-
χώς η μοίρα της χώρας μας σφραγίστηκε από
τα «ενδιαφέροντα» των ισχυρών, που από την
πρώτη στιγμή της επανάστασης του ‘21 έως
σήμερα, δεν μας αφήνουν ούτε μια ώρα ησυ-
χίας, να κοιτάξουμε μόνοι μας ελεύθεροι και
αδέσμευτοι τη ζωή μας. 

Έτσι και σήμερα είμαι βέβαιος ότι το 90%
των όσων αρνητικών φαινομένων συγκλονί-
ζουν τον τόπο μας, προέρχονται από ξένα κέ-
ντρα και τα εγχώρια όργανά τους, για να απο-
προσανατολίσουν και να παραλύσουν τον λαό
μας, να τον διαιρέσουν και να τον εκβαρβαρί-
σουν, να τον καταστήσουν άβουλο υποχείριο
στα στρατηγικά και οικονομικά τους συμφέ-
ροντα. 

Και δέχομαι να εκτεθώ λέγοντας ότι πίσω
ακόμα και από τις πυρκαγιές και φυσικά απ’
τους κάθε λογής «κουκουλοφόρους» που κα-
ταστρέφουν περιουσίες, διαλύουν την Παι-
δεία και σπέρνουν την αμφιβολία και τον φό-
βο, κρύβεται βασικά το μένος της υπερδύνα-
μης, γιατί η κυβέρνηση της χώρας μας είχε το
θάρρος να πει ΟΧΙ στις εντολές της για την
Κύπρο, τα Σκόπια και τις οικονομικές σχέσεις
με την Ρωσία και την Κίνα. Μας τιμωρούν! Όχι
μόνο την Πολιτεία αλλά και τον ίδιο τον λαό,
για την αντίθεσή του στα εγκλήματα που έγι-
ναν στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Γάζα. Μας
τιμωρούν, όπως συνέβη τόσες και τόσες φο-
ρές στο παρελθόν. Και όπως έγινε και τότε, έ-
τσι και τώρα μας διαιρούν για να περάσουν
ευκολότερα τα σχέδιά τους. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την πλήρη ευ-
θυγράμμιση ορισμένων ολιγαρχικών κύκλων
με τις ξένες επιταγές, που έχοντας υπό τον
πλήρη τους έλεγχο τα ΜΜΕ και σημαντικά
τμήματα από πολιτικές δυνάμεις, έχουν απο-
δυθεί σε έναν άνευ προηγουμένου αγώνα
πλύσης εγκεφάλου του ελληνικού λαού με κύ-
ριο στόχο όπως είπαμε να τον απογοητεύ-
σουν, να τον αποπροσανατολίσουν και να ε-
ξουδετερώσουν κάθε θετικό στοιχείο που υ-
πάρχει μέσα του, ώστε να τον μετατρέψουν
σε άβουλο όργανο στα σχέδιά τους. Αν μελε-
τήσουμε την ιστορία μας,θα διαπιστώσουμε ό-

τι,πάντοτε, πριν επιβάλλουν οι «προστάτες»
μας οποιαδήποτε ανώμαλη λύση, είχαν, προη-
γουμένως, συστηματικά κατασκευάσει και ε-
πιβάλλει, παντοιοτρόπως, την ίδια ακριβώς,
σημερινή, μαύρη απελπισία μας, πάντοτε, βέ-
βαια, με την κύρια ευθύνη ανίκανων πολιτευ-
τών και εύπιστων οπαδών και τη φανερή συ-
νεργασία των εξαρτημένων Μ.Μ.Ε. 

Ανήκω κι εγώ στην σιωπηλή πλειοψηφία των
Ελλήνων, που κάτω από την επιφάνεια της λα-
μπερής αλλά δηλητηριώδους βιτρίνας που
σκεπάζει τη χώρα μας, εργάζονται, μοχθούν,
προοδεύουν, ελπίζουν και ονειρεύονται ένα
μέλλον καλύτερο. Γνωρίζουμε ότι παρά τις
δυσκολίες, τα επιτεύγματα που έγιναν στη χώ-
ρα μας, ευτυχώς, μάς επιτρέπουν να διαφυ-
λάξουμε τις κατακτήσεις μας, να αντιμετωπί-
σουμε τις δυσκολίες και να εξαπλώσουμε την
κοινωνία της αλληλεγγύης που είναι προϋπό-
θεση για τον εξανθρωπισμό της ζωής μας. 

Ποια είναι όμως τα βασικά εμπόδια; Οι κά-
θε είδους εξουσίες, οικονομικές, μιντιακές,

πολιτικές και ξενόφερτες που μας διαιρούν,
μας αγχώνουν και μας διαλύουν πνευματικά,
ψυχικά και βιολογικά. Έτσι όλες αυτές οι
στρατιές των τίμιων εργαζόμενων, επιστημό-
νων, διανοουμένων, εργατών, υπαλλήλων, α-
γροτών, που με το ταλέντο, την αξία και τη συ-
νεχή προσπάθειά τους γυρίζουν καθημερινά
τον τροχό της ζωής, παράγοντας τον πλούτο
της χώρας, παραμένουν στο σκοτάδι της α-
φάνειας, μιας και σήμερα μας διαφεντεύουν
τα κάθε είδους παράσιτα, που όχι μόνο δεν
προσφέρουν αλλά αντίθετα προσπαθούν με
κάθε τρόπο να μας πάνε πίσω. 

Και κοντά στα δικά μας στραβά και ανάπο-
δα, μάς ήρθε και η διεθνής οικονομική κρίση,
για να μας εξουθενώσει. Πρόκειται για μια ξέ-
νη εισβολή χειρότερη ίσως από στρατιωτική.

Τι έκαναν οι Έλληνες στο παρελθόν σε πα-
ρόμοιες περιπτώσεις; Ας θυμηθούμε την
Αλβανία. Ας θυμηθούμε την Κρήτη. Και ποιοι
άραγε είναι αυτοί που και σήμερα εμποδίζουν
την εθνική ομοψυχία; Αυτοί που πιστεύουν, υ-

πηρετούν και πατούν επί πτωμάτων, δοξάζο-
ντας και προσκυνώντας τον ένα και μοναδικό
Θεό τους: ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Και, με οποιοδήποτε
βίαιο ή «γοητευτικό» μέσο, μας αναγκάζουν
να το δοξάζουμε και να το προσκυνούμε και
εμείς … 

Διαβάζουμε ότι 100, 200, 300 δισεκατομμύ-
ρια δολλάρια έφυγαν από μια βιομηχανία που
άφησε πίσω της χιλιάδες άνεργους που τρώ-
νε σε συσσίτιο. Έφυγε! Και πού πήγε; Εγώ πά-
ντως δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μονάχα ένα:
ότι ήρθε ο καιρός να απαλλαγούμε από την
λατρεία-θεοποίηση του χρήματος. Και να α-
ναζητήσουμε την κοινωνία της αλληλεγγύης.
Πώς; Πότε; Ποιοι; Δεν ξέρω … Είμαι βέβαιος
όμως ότι θα βρεθούν. Αλλοιώς μας περιμένει
το απόλυτο χάος. 

Όσο για την Ελλάδα, έχει συσσωρευμένο
πολιτισμό (κάθε είδους), ικανό να «θρέψει»
δέκα γενιές. Εκείνο που μας λείπει είναι η
Παιδεία, η αυτοεκτίμηση και η γνώση και προ-
βολή του κάθε καλού και της κάθε αξίας που
διαθέτει η χώρα μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι
κυριαρχούν δυστυχώς δυνάμεις που συστη-
ματικά μποϋκοτάρουν ο,τιδήποτε είναι ελληνι-
κό. Ιδιαίτερα στους ευαίσθητους τομείς της
Ιστορίας του Πνεύματος και της Τέχνης.
Αρχής γενομένης από την ίδια την Πολιτεία,
που αγνοεί –αν δεν περιφρονεί- κάθε ελληνι-
κό στοιχείο είτε είναι ιστορική παράδοση (ιδι-
αίτερα πολιτιστική) είτε ατομική δημιουργία
στους τομείς της επιστήμης ή -προ παντός-του
Πνεύματος και της Τέχνης. 

Αυτό φαίνεται εξ άλλου από τις κρατικές
δαπάνες που δίδονται κάθε χρόνο από τους ί-
διους, στους ίδιους … Αυτό το αλισβερίσι, υ-
πήρξε έργο της ελληνικής ολιγαρχίας απ’ τις
αρχές του αιώνα μας και συνεχίζεται από ό-
λες τις Κυβερνήσεις όλων των παρατάξεων.
Τώρα δε μετά τον Κίσσινγκερ που διέταξε από
το 1974: «Καταστρέψτε το σύγχρονο ζωντανό
ελληνικό πολιτισμό», τα χιλιάδες «αμερικανά-
κια», τα τοποθετημένα σε θέσεις κλειδιά (ρα-
διόφωνο, τηλεόραση και τα ελεγχόμενα από
το Κράτος και τους ολιγάρχες ιδρύματα) έ-
χουν φιμώσει από καιρό όλες τις δημιουργι-
κές φωνές που δεν εννοούν να υποταχτούν
στον ψυχοφθόρο, ξενόφερτο, καταναλωτικό
αμοραλισμό της εποχής μας.

Μίκης Θεοδωράκης - 21.9.09
Πηγή:

www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=3699

Όντως ο Πολιτισμός μας είναι και η μεγάλη
μας περιουσία. Και ένας από τους πλέον αντι-
προσωπευτικούς εκφραστές αυτού του Πολι-
τισμού, είναι ο αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο
ογκόλιθος Μίκης Θεοδωράκης, ο έφηβος
των 80 χρόνων, αισιόδοξος Έλληνας ποιητής,
που με τη Μουσική του έκανε την Ελλάδα
γνωστή σε όλον τον κόσμο και όπου και να
πάς τον ακούς στα τραγούδια των Λαών, απο
τη Χιλή έως την Παλαιστίνη, την Αυστραλία και
τον Καναδά και ακομό παραπέρα.

Τον ευχαριστούμε 
Νικόλαος Ναούμ

Καταλυτική παρέμβαση του Μίκη Θεοδωράκη

Το χρήμα και η θεοποίησή του
(Μερικές επίκαιρες, αισιόδοξες θέσεις του Μίκη Θεοδωράκη) 
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Το 15ο Συνέδριο στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών
Μέσα στην αναστάτωση την οποία προκά-

λεσαν οι πρόσφατες πυρκαϊές, που κατέκα-
ψαν την Ανατολική Αττική και άλλες περιοχές
της Πατρίδος μας, οι Εφημέριοι της ακριτικής
Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής
και Κονίτσης πραγματοποίησαν το 15ο Ετήσιο
Συνέδριό τους στην Ι. Μονή Ταξιαρχών
(«Γκούρας») κοντά στο Αηδονοχώρι Κονίτσης.
Το Συνέδριο, που τελούσε υπό την προεδρία
του Μητροπολίτη κ. Ανδρέα, ήταν πραγματικά
ένα νησάκι γαλήνης, προσευχής, πνευματι-
κής ανατάσεως και γόνιμου προβληματισμού,
με σπουδαίες εισηγήσεις γύρω από τα θέματα
και τις αλήθειες της Ορθοδοξίας απέναντι
στον Μονοφυσιτισμό και τον Παπισμό.

Το Συνέδριο διήρκεσε δύο (2) ημέρες: Πέ-
μπτη 27 και Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το
πρωί της Πέμπτης οι αιδεσιμώτατοι πατέρες
συναντήθηκαν στην Ι. Μονή Μολυβδοσκέπα-
στης, όπου τελέσθηκε τρισάγιο επί του τάφου
του αοιδίμου Μητροπολίτου κυρού
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Στην συνέχεια μετέβησαν
στην Ι. Μονή Ταξιαρχών («Γκούρας»). Μετά
την τέλεση του αγιασμού ακολούθησε η εισή-
γηση: «Τι είναι οι Μονοφυσίτες», ενώ το από-
γευμα έγιναν άλλες δύο εισηγήσεις με θέμα η
πρώτη «Το σχίσμα του 1054 μ.Χ.» και η δεύτε-
ρη «Η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας και ο
Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός». Μετά από κάθε

Εισήγηση ακολουθούσε συζήτηση, η οποία
βοηθούσε σημαντικά στην βαθύτερη κατα-
νόηση των θεμάτων. Στο τέλος, οι αιδεσιμώ-
τατοι σύνεδροι ενέκριναν ομοφώνως το ακό-
λουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ
1) Εκφράζουμε την οδύνη μας, αλλά και

την συμπάθεια και συμπαράστασή μας προς
τους κατοίκους των περιοχών, που επλήγησαν
από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαϊές.

2) Διαδηλώνουμε την εμμονή μας στα δόγ-
ματα και στην πίστη της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας, την οποία, με το έλεος του Θεού, διακο-
νούμε.

3) Διακηρύσσουμε την απόλυτη αντίθεσή
μας προς τις συμπροσευχές με τους ετερο-
δόξους, σύμφωνα με την επιταγή των Ιερών
Κανόνων.

4) Αγωνιούμε για το μέλλον της Παιδείας
μας, που ενώ έχει βγάλει από τα Σχολεία τους
Πνευματικούς και τείνει να καταργήση το μά-
θημα των Θρησκευτικών, αντίθετα έχει απο-
φασίσει να εισαγάγη την σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση στα παιδιά του δημοτικού σχολεί-
ου. Φοβούμαστε ότι το τελευταίο αυτό θα επι-
φέρη μεγάλη φθορά στα Ελληνόπουλα γιατί,
εκτός των άλλων, είναι πρόβλημα τεράστιο
και το ποιός θα διδάξη το «μάθημα» αυτό, για
το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι, α-
ποκλειστικά, θέμα των γονέων.

5) Απευθύνουμε θερμοτάτη έκκληση προς
τους αδελφούς Βορειοηπειρώτες να μείνουν
ενωμένοι και μονοιασμένοι μπροστά στις δό-
λιες μεθοδεύσεις των Αλβανών και των «Τσά-
μηδων».

6) Χαιρετίζουμε τους Κυπρίους αδελφούς
και τους διαβεβαιώνουμε ότι τους περιβάλ-
λουμε με αμέριστη την αγάπη μας. Τέλος,

7) Υποβάλλουμε τα βαθύτατα σεβάσματά
μας προς το σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο,
για το οποίο θερμά προσευχόμεθα, ώστε να
δώση ο Θεός αίσια λύση στα πολλά και δυσε-
πίλυτα προβλήματά του.

Μετά το Ιερατ. Συνε�δριο της Ι. Μητρ. Κονίτσης

«Νέα Γενιά σε Δράση»
Υποδοχή της ομάδας “Euroyouth Group” του προγράμματος «Νέα Γενιά

σε Δράση» από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Νεολαίας
Με την ευχή να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Θεσσα-

λονίκης μόλις επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ο Νομάρχης
Παναγιώτης Ψωμιάδης και η εντεταλμένη Νομαρχιακή Σύμβου-
λος της Διεύθυνσης Πολιτισμού σε θέματα νεολαίας Χριστίνα
Κελεσίδου υποδέχθηκαν στην αίθουσα Νομαρχιακού Συμβου-
λίου, 40 νέους από 7 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι -ως μέλη της
άτυπης ομάδας Euroyouth Group- συμμετείχαν στη Δράση με
τίτλο «Διαπολιτισμική Συνείδηση» του προγράμματος της Ε.Ε.
«Νέα Γενιά σε Δράση».

«Με την παρουσία σας εδώ δημιουργείτε μια πλατφόρμα δια-
λόγου, ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων και γόνιμου προβληματι-
σμού γύρω από ζητήματα που μας αφορούν όλους άμεσα και κυ-
ρίως εσάς, τις νέες και τους νέους μας», είπε ο Νομάρχης και «θέ-
λουμε στο προσκήνιο νέους, ενεργούς πολίτες, που θα ενώσουν
τις δυνάμεις τους ώστε να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον, έ-
να πιο αισιόδοξο αύριο για όλο τον κόσμο. Ένα μέλλον ειρήνης,
ανάπτυξης και ευημερίας, ένα μέλλον που πρέπει να χαρακτηρί-
ζεται από την αποδοχή των θεμελιωδών αρχών της αλληλεγγύης,

της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της αποδοχής του δια-
φορετικού, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προ-
στασίας του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το μέλλον που δικαιούστε,
το μέλλον που μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες θωρακίζετε».
«Εσείς οι νέοι μπορείτε, με τις φρέσκες ιδέες και τον ενθουσιασμό
σας να διεκδικήσετε και να πετύχετε τα πάντα, να φτιάξετε έναν
καλύτερο κόσμο από αυτόν που σας προσφέρουμε».

Καλωσορίζοντας την ομάδα των νέων από την Ιταλία, τη Γαλ-
λία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κύπρο και την
Ελλάδα, η Χριστίνα Κελεσίδου επεσήμανε ότι είναι ιδιαίτερα ευ-
τυχής που το Γραφείο Νεολαίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
συμμετέχει ενεργά στην πολυμερή ανταλλαγή νέων με τίτλο
«Διαπολιτισμική Συνείδηση» του προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα
Γενιά σε Δράση», καθώς πιστεύει ότι οι συμμετέχοντες, φεύγο-
ντας από τη χώρα μας, κουβαλούν στις βαλίτσες τους ένα κομ-
μάτι από την Ελλάδα. Και πρόσθεσε, «κοιτάζοντας αναλυτικά τις
δράσεις των 7 ημερών, διαπίστωσα ότι είχατε ένα πλήρες και ο-
λοκληρωμένο πρόγραμμα, όπου όλοι οι νέοι είχατε την ευκαιρία

να μυηθείτε στον ελληνικό πολιτισμό και την πλούσια πολιτισμι-
κή μας παράδοση και κληρονομιά, να έρθετε σε επαφή με την
ελληνική γλώσσα, να κάνετε εκδρομές, να επισκεφθείτε μέρη
της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής καθώς και αρχαιολογικούς
χώρους και χώρους σημαντικού πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
Για 7 ημέρες ζήσατε την καθημερινή ζωή στη σύγχρονη Ελλάδα
και γυρίζετε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας με τις αποσκευές σας
φορτωμένες εικόνες από τον ελληνικό πολιτισμό».

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης,
η εντεταλμένη Νομαρχιακή Σύμβουλος

Χριστίνα Κελεσίδου και το Euroyouth Group

Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού
Κόνιτσα: Πάνδημος υπήρξε ο εορτασμός

του Αγ. Κοσμά τού Αιτωλού στην Κόνιτσα στις
23 και 24 Αυγούστου. Έλαβαν μέρος εκτός
του Ποιμενάρχου κ. Ανδρέου, οι Αρχιερείς
Ελασσόνος κ. Βασίλειος, Καστορίας κ. Σερα-
φείμ και Δράμας κ. Παύλος. Ο Μητροπολίτης
Καστορίας ομίλησε κατά την κυριώνυμη ημέ-
ρα, κάνοντας αναφορές και στο έργο του αει-
μνήστου Σεβαστιανού, ενώ ο Μητροπολίτης
Δράμας κ. Παύλος ομίλησε κατά την Ακολου-
θία του Εσπερινού. Ο τελευταίος αναφέρθηκε
στο δύσκολο για την εποχή εκείνη αλλά και
συγχρόνως σωτήριο έργο του Ιερομάρτυρος
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και για την συμβολή
του στην περίσωση του Ελληνισμού. Στην Λιτα-
νεία της Ιεράς Εικόνος , που ακολούθησε, και
που ξεκίνησε από τον Ιερό εορτάζοντα Ναό και
κατέληξε στην Κεντρική Πλατεία της Κονίτσης
ο επιχώριος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας παίρνο-
ντας αφορμή από την ποντιακή καταγωγή του
Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας, και την προηγού-
μενη ηγουμενία του εις την Ιερά Μονή της Πα-
ναγίας Σουμελά κοντά στη Βέροια, ευχήθηκε
να τον αξιώσει ο Θεός να λειτουργήσει και
στην πραγματική Μονή Παναγίας Σουμελά
στον Πόντο, και στην περιοχή της Τραπεζού-
ντας, όπου ελεύθερα εκεί πλέον να κυματίζει η
σημαία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

(χειροκροτήματα). Αλλά επί πλέον εκεί, συνέχι-
σε, χρειάζεται να επιστρατεύσουμε και την
θερμή προσευχή μας γιατί φέτος στον ιερό αυ-
τό τόπο συνέβησαν και τα εξής: Εμποδίσθησαν
να ψάλλουν την Παράκληση προς την Θεοτόκο
οι Ρώσοι και Έλληνες προσκυνητές, παρά την
άδεια που τους είχε δοθεί, με την δικαιολογία

ότι η Μονή λειτουργεί πλέον ως Μουσείο. Αυ-
τά όμως, δυστυχώς, δεν τα βλέπουν, οι Σύμμα-
χοι, τόνισε ο Μητροπολίτης, που έχουν περί
πολλού την γείτονα και εκθειάζουν την Τουρ-
κία ως πρότυπο δήθεν δημοκρατίας.

Τελειώνοντας έστειλε αγωνιστικούς χαιρετι-
σμούς στους Κυπρίους αδελφούς και τους διε-

μήνυσε να μην υποκύψουν στις πιέσεις των κα-
λοθελητών μας στο να δεχθούν το περιβόητο
"Σχέδιο Ανάν". Το πρόβλημα της Κύπρου, πρέ-
πει να το καταλάβουμε όλοι, είναι η Τουρκική
Κατοχή. Και είναι απαράδεκτο να ανέχονται οι
λεγόμενοι "ισχυροί της γης" να είναι ένα Κρά-
τος η Κύπρος, το μοναδικό Κράτος της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως, να είναι και να παραμένει δι-
αιρεμένο αλλά και να υπάρχει 40.000 Τουρκι-
κός Στρατός στο έδαφός της. Πριν κλείσει τον
λόγο του ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας είπε και
τα εξής : "Χαιρετίζω και τους Βορειοηπειρώτες
αδελφούς και τους υπενθυμίζω αυτό που τους
είπα και στην Αγρυπνία της Μολυβδοσκέπα-
στης : Ν' αφήσουν στο παρελθόν τις διαιρέσεις
και τις μικρότητες που οδήγησαν στο θλιβερό
εκλογικό αποτέλεσμα της 28ης Ιουνίου. Να δι-
δαχθούν ότι η διχόνοια μόνο κακό προξενεί.
Και εφεξής ενωμένοι και μονοιασμένοι, χωρίς
να παίζουν τα παιχνίδια των Αλβανών να προ-
χωρήσουν με την βοήθεια του Θεού για την
σωτηρία της Βορείου Ηπείρου, στην οποία έχει
δώσει την ζωή και το αίμα του ο Άγιος Κοσμάς
ο Αιτωλός και για την οποία αγωνίσθηκε σθε-
ναρά επί σειρά ετών ο αείμνηστος Μητροπολί-
της Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης
κυρός Σεβαστιανός. Χρόνια πολλά σε όλους,
ευλογημένα, άγια και αγωνιστικά".

Χ.Ι. Αμαραντινός
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Προλεγόμενα σχετικά
με την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

«Η απόφαση του δικαστηρίου είναι χαστούκι για τον Νομοθέ-
τη» Süddeutsche Zeitung, 11.09.2009. «Η νέα δικαστική από-
φαση αξιώνει, πρέπει η σύνταξη Ρίστερ να διευρυνθεί» FAZ,
11.09.2009. «Η Γερμανία πρέπει από πίεση των δικαστών της ΕΕ
να αλλάξει την σύνταξη Ρίστερ» Die Zeit, 11.09.2009.

«Η Γερμανία πρέπει να επιδιορθώσει τη σύνταξη Ρίστερ. Σύμ-
φωνα με την απόφαση, οι εργαζόμενοι από παραμεθόριες πε-
ριοχές και συνταξιούχοι στο εξωτερικό δεν μπορούν να απο-
κλεισθούν από την κρατική βοήθεια προώθησης της σύνταξης»
Die Welt, 11.09.2009. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια κα-
λή είδηση για Γερμανούς συνταξιούχους που κατοικούν στην
Ισπανία, αλλά γενικά για αλλοδαπούς και ιδιαίτερα για Έλληνες
εργαζομένους, που μετά από την επαγγελματική τους ζωή στη
Γερμανία επιστρέφουν στην Πατρίδα τους την Ελλάδα.

Ιστορική ανασκόπηση
της σύνταξης Ρίστερ
Εισαγωγή

Γνωρίζουμε, ότι τώρα η εργασία δεν προφυλάσσει από τη
φτώχεια. Κάθε όγδοος πολίτης της ΟΔΓ απειλείται από τη φτώ-
χεια, και το κοινωνικό χάσμα στη Γερμανία ευδιάκριτα μεγαλώ-
νει. Τα μικτά εισοδήματα και οι μισθοί έπεσαν μεταξύ 2002 και
2005 κατά 5%. Από τη φτώχεια απειλείται κατά τον ορισμό της
ΕΕ. Όποιος εργένης- εργένισσα κερδίζει στην κάθε χώρα ως
60% των μεσαίων εισοδημάτων, για τη Γερμανία θα πει αυτό, ό-
τι όποιος κερδίζει λιγότερα από 781 ευρώ καθαρά τον μήνα, α-
πειλείται από τη φτώχεια. Η αναπτυσσόμενη φτώχεια στην ΟΔΓ
έχει πυροδοτήσει απαιτήσεις για υψηλότερα παιδικά ποσά και
ποσά του ταμείου αεργίας και λοιπές απαιτήσεις. Η ιδιωτική
προώθηση σύνταξης Riester-Rente και τα ποσά είναι αφορολό-
γητα. Ασφαλισμένοι είναι 12.5 εκατομμύρια άνθρωποι. Το κρά-
τος καταβάλλει κάθε χρόνο στον αποταμιευτή 154 ευρώ και για
κάθε τέκνο 185 ευρώ και για κάθε παιδί που γεννήθηκε από το
2008 ένα ποσό συνολικό των 300 ευρώ. Και μπορεί κάποιος να
απογράψει ένα ποσό από 2100 ευρώ από την εφορία. Στα γη-
ρατειά πληρώνει φόρο για τη σύνταξη Ρίστερ.

Ειδική παρέμβαση
για τον Ελληνισμό
Η προβληματική των Ελλήνων της Γερμανίας

Σε ένα μεγάλο ποσοστό για τις χιλιάδες Έλληνες Μετανάστες
μας επίκειται να επέλθει η απειλή φτώχειας για τα επόμενα χρό-
νια, καθότι έπεσαν τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών κατά 11 ως 12%. Και η εργατική σύνταξη που θα λάβουν εί-
ναι μικρή. Η αεργία στη Γερμανία βρίσκεται τον Αύγουστο του
2009 στα 3,472 εκατομμύρια ανέργους, οι αριθμοί όμως θα πρέ-
πει να είναι υψηλότεροι. Τον Αύγουστο του 2009 υπήρχαν 1,4 ε-
κατ. πρόσωπα με εργασία με μειωμένο ωράριο από οικονομικά
αίτια. Οι Έλληνες μετανάστες μας, πού είναι όμως υποχρεωτικά
ασφαλισμένοι, πληρώνουν και υποχρεωτικά ασφάλεια χρόνιας
περίθαλψης - Pflegeversicherung. Η πληρωμένη όμως ασφάλεια
χρόνιας περίθαλψης που πληρώνουν οι Έλληνες χρόνια και ι-
σχύει μόνο για τη Γερμανία και μόνο τότε έχει κανείς δικαίωμα α-
ξίωσης, όταν κατοικεί στη Γερμανία. Και ετούτη όμως η γερμανι-
κή ρύθμιση της ασφάλειας χρόνιας περίθαλψης παραβιάζει το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί ισονομίας και ισοτιμίας, ελεύθερης δια-
κίνησης και εγκατάστασης και πρέπει να αναθεωρηθεί με προώ-
θηση και απόφαση πολιτικών και ΕΝΕΡΓΩΝ πολιτών προς το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά την αντίληψή μου, κανένας Έλληνας
πολιτευτής, που επισκέπτεται τη Γερμανία, με επίκεντρο τον προ-
σωπικό του «καιροσκοπισμό» και την ψηφοθηρία, και που είναι
γι’ αυτήν την κοινωνία εντελώς ακατάλληλος, δεν ασχολήθηκε
ποτέ με τα πολλαπλά προβλήματα του Ελληνισμού της Γερμα-
νίας, για τη σύνταξη Ρίστερ, για τη σύνταξη χρόνιας περίθαλψης,
για το έντυπο 121 της ΕΕ, γιατί άραγε; γιατί; Φανταζόμαστε, ότι
πέρασαν τέσσερις τρομακτικές δεκαετίες ανυπομονησίας από
το γκρέμισμα της δικτατορίας και δεν πέρασαν για το γνήσιο
κομμάτι της υψηλής φιλοπατρίας ελληνισμού, το ανθρώπινο δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με την Επιστολή ψήφο, με ι-
σόνομη και ισότιμη τιμή και αξιοπρέπεια, όπως άλλοι λαοί των ευ-
ρωπαίων εταίρων μας. Έτσι δρουν με μαύρα, πράσινα, κόκκινα
πληρωμένα αεροπλάνα και «εξαγορές» συνειδήσεων και διχά-
ζουν την προσωπικότητα και την αυτοεξέλιξη του Ελληνισμού. 

Τι μπορεί να έχει κανείς από την ασφάλεια χρόνιας περίθαλ-
ψης, όταν κατοικεί στη Γερμανία:

Καταρχάς όταν κάποιος πάει σε γερμανικό Γηροκομείο, κο-

στίζει κατά άτομο και για κάθε μήνα μεταξύ 3000 - 6000 ευρώ!!
Τα χρήματα καλύπτονται από την μικρή σύ-
νταξή του, την ασφάλεια
χρόνιας περίθαλψης και
την κοινωνική πρόνοια,
που αργότερα αφαιρού-
νται τα περιουσιακά του
στοιχεία και τα υπόλοιπα
ποσά καλούνται να πλη-
ρωθούν από τα παιδιά και
τους συγγενείς.

Α. Περίπτωση: Στην οι-
κιακή βοήθεια περίθαλψης

καταβάλλεται από το 2010: πρώτο στάδιο: 440 ευρώ τον μήνα,
στο δεύτερο στάδιο 1040 ευρώ και στο τρίτο στάδιο 1510 ευρώ.
Και δίνονται όταν κάποιος παίρνει μόνο γερμανική σύνταξη.
Όταν ένας Έλληνας εργάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
και μετά ήρθε στη Γερμανία και στην ασφάλεια έφερε το έντυ-
πο της ΕΕ 121 από το ΙΚΑ δεν δικαιούται στη Γερμανία τις ανω-
τέρω επιδόσεις της βοήθειας περίθαλψης και παρόλα που χρό-
νια πολλά κατέβαλε τις εισφορές για την ασφάλεια περίθαλψης.
Δικαιούται όμως τα κατωτέρω ποσό βοήθειας κάθε μήνα.

Β. Περίπτωση: Περαιτέρω παίρνει ο ηλικιωμένος χρήματα
βοήθειας από το 2010 για το πρώτο στάδιο 225 ευρώ, για το δεύ-
τερο στάδιο 430 ευρώ και για το τρίτο στάδιο 685 ευρώ. Σε σκλη-
ρές περιπτώσεις 1918 ευρώ τον μήνα. Τα ανωτέρω προτερήμα-
τα από την ασφάλεια χρόνιας περίθαλψης δεν τα λαμβάνει κά-
ποιος Έλληνας αν σκοπεύει να εγκατασταθεί στα γηρατειά μόνι-
μα στην Ελλάδα, γιατί σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονι-
σμούς ισχύει μόνο για τη Γερμανία, εκτός αν αποφασίσει και γι’
αυτήν την επείγουσα περίπτωση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Τέλος της παρέμβασης
Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ αποφάσισε, ότι και οι Αλλοδα-

ποί που διαμένουν και εργάζονται στη Γερμανία μελλοντικά έ-
χουν την αξίωση να παίρνουν την κρατική βοήθεια για τη συ-
μπληρωματική ασφάλιση Ρίστερ, και τη σύνταξη που προωθή-
θηκε με βοήθεια της Πολιτείας, τόσο στη Γερμανία, όσο και
στην πατρίδα τους, αλλιώς θα ήτανε παραβίαση του Ευρωπαϊ-
κού δικαίου για ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση. Επίσης α-
ποφάσισε το δικαστήριο τού Λουξεμβούργου, ότι συνταξιούχοι
που επιστρέφουν για πάντα στην πατρίδα τους, δεν επιτρέπεται
να απαιτηθεί από τη Γερμανία, να επιστρέψουν πίσω τις βοήθει-
ες που έλαβαν. Επίσης το δικαστήριο αποφάσισε, ότι μπορούν
με τη βοήθεια της σύνταξης Ρίστερ, να χτίσουν ή να αγοράσουν
κατοικία και στο εξωτερικό. Το ίδιο δικαιούνται προώθηση βοή-
θειας, εργαζόμενοι που διαμένουν σε γειτονική χώρα, αλλά ερ-
γάζονται στη Γερμανία, ασφαλώς συμπεριλαμβάνεται και το δι-
καίωμα συνταξιοδότησης. Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο με έδρα το
Λουξεμβούργο, αποφάσισε την 10.09.2009, φάκελος: C-
269/07), ότι η σύνταξη Ρίστερ, με κρατική υποστήριξη, παρα-
βιάζει ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι δαπάνες για τον εφοδιασμό της συ-
νταξιοδότησης σύνταξης πρέπει να καταβληθούν και στους συ-
νταξιούχους του εξωτερικού, διότι αφορά το δικαίωμα ελευθε-
ρίας κίνησης και εγκατάστασης εργαζομένων. Στη συμπληρω-
ματική σύνταξη Ρίστερ με κρατική βοήθεια είναι ασφαλισμένοι
12,5 εκατομμύρια, ασφαλώς και εθελούσια χιλιάδες Έλληνες.
Συγκεκριμένα η παραβίαση και απαίτηση διόρθωσης αφορά τη
διαμάχη, για τρία βαρυσήμαντα σημεία.

Πρώτον προωθεί το γερμανικό κράτος με κρατική βοήθεια
μόνο τους ανθρώπους για τον σχηματισμό μιας ιδιωτικής συ-

μπληρωματικής ασφάλισης γήρατος, που είναι στη Γερμανία,
χωρίς κανένα περιορισμό υπόχρεοι φορολογίας εισοδήματος.

Αυτό θα πει συγκεκριμένα, όποιος εργάζεται στη Γερμανία
και καταβάλει εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά μένει
στο εξωτερικό, ας πούμε κατοικεί σε γειτονική χώρα της Γερμα-
νίας και λόγω της συμφωνίας της διπλής φορολογίας, καταβά-
λει μόνο εκεί φόρο εισοδήματος, δεν ευνοείται με την κρατική
προώθηση βοήθειας της συμπληρωματικής σύνταξης Ρίστερ.
Οι καταβολές σε αυτά τα συμβόλαια είναι πέρα για πέρα αφο-
ρολόγητες, αλλά οι μηνιαίες πληρωμές στη συνταξιοδοτική ηλι-
κία πρέπει 100% να φορολογηθούν. Όπως αναφέραμε μέχρι
τώρα ίσχυε, οι κρατικές επιχορηγήσεις να δίνονται μόνο, αν ο α-
ποταμιευτής στη Γερμανία ήτανε χωρίς κανένα περιορισμό υπό-
χρεος φόρου. Κατά πληροφορίες της ευρωπαϊκής Κομισιόν α-
φορούσε τον περασμένο χρόνο περίπου 67.000 ανθρώπους με
κατοικία σε γειτονική χώρα και εργασία στη Γερμανία.

Ένας περαιτέρω κανονισμός ενοχλεί την ευρωπαϊκή Κομισιόν
και τον αρμόδιο γενικό εισαγγελέα. Εργαζόμενοι στη Γερμανία
και διαμένοντες στο εξωτερικό, μπορούσαν μέχρι τους προχθε-
σινούς κανονισμούς του Ρίστερ, το κεφάλαιο που συγκέντρω-
σαν με την κρατική βοήθεια για το γήρας μόνο τότε να το χρη-
σιμοποιήσουν για την αγορά ή χτίσιμο μίας κατοικίας, αν αφο-
ρούσε περιουσιακά στοιχεία μόνο στη Γερμανία. 

Το τρίτο σημείο, είναι, ότι μέχρι προχθές, η κρατική προώθη-
ση της συμπληρωματικής ασφάλισης του Ρίστερ, πρέπει να κα-
ταβληθεί και πάλι πίσω, αν ο παραλήπτης δεν καταβάλει πλέον
φόρο στη Γερμανία. Αυτό αφορούσε π.χ. εργαζομένους, από
την Τουρκία, Ιταλία ή την Ελλάδα, που για τους Έλληνες είναι
και παραμένει η πατροπαράδοτη επιθυμία είναι ένα σπιτάκι στην
Πατρίδα και γυρισμό κατά τη διάρκεια του γήρατος στην γενέ-
τειρά του για να περάσει τη δύση της ζωής του. Με τον μέχρι τώ-
ρα κανονισμό έπρεπε να επιστρέψουν το ποσό της προώθησης
Ρίστερ πίσω. Έτσι τρομακτική ήτανε η απόφαση των μετανα-
στών να αρχίσουν την ασφάλιση και να επωφεληθούν από κρα-
τικές βοήθειες. Επίσης και Γερμανοί έπρεπε να επιστρέψουν τα
χρήματα προώθησης, αν αποφάσιζαν στα γηρατειά, π. χ. να ε-
γκατασταθούν στην Ισπανία και να δηλωθούν ότι κατοικούν ε-
κεί. Τον περασμένο χρόνο αφορούσε αυτή η περίπτωση σχεδόν
186.000 πρόσωπα. Προσεχώς θα ασχοληθούμε με τον απόδη-
μο Ελληνισμό, την απειλή φτώχειας των ηλικιωμένων, την ανερ-
γία και εργασία με μειωμένο ωράριο κλπ.

Πηγή: Die Zeit, Die Welt, Kölner Stadt-Anzeiger,
FAZ, Frankfurter Rundschau,

Stern, www.deaf-deaf.de/presse/politik.

* Ο Κωνσταντίνος Σ. Ναλμπάντης, κατάγεται από τα Κύργια
Δράμας, διαμένει στην Κολωνία, διαθέτει μια χόμπι ιστοσελίδα
για τον απανταχού Ελληνισμό και αρθρογραφεί στα ελληνόφω-
να ΜΜΕ απανταχού του Ελληνισμού.

Europäischer Gerichtshof urteilt: Riester-Rente

verstößt gegen Europäisches Recht

Die staatlich geförderte Riester-Rente verstößt in Teilen gegen europäisches

Recht. Das urteilte der Europäische Gerichtshof und forderte Änderungen. Vor

allem die Regelungen für die im Ausland lebenden Arbeitnehmer und für die Rent-

ner, die im Ausland leben, müssen überarbeitet werden. Zu sehr griffen die

Regelungen in die freie Wohnsitzwahl der Ruheständler ein. Und zu sehr be-

nachteiligten sie Arbeitnehmer, die zwar in Deutschland arbeiten, aber dort nicht

wohnen (Az.: C-269/07).

Βαρυσήμαντες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου που αγγίζουν τον Απόδημο Ελληνισμό
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Το δίκαιο της καταγωγής και ιδιαίτερα η διαπίστωση πατρότητας
Η νομική ερμηνεία της καταγωγής έχει θε-

μελιώδη σημασία. H απάντηση στο ερώτημα
ποια είναι η μητέρα ενός παιδιού φαίνεται
αυτονόητη. Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο
1591 Γερμανικού Αστικού Κώδικα) μητέρα ε-
νός παιδιού είναι η γυναίκα που το γέννησε.
Η σύγχρονη ιατρική της αναπαραγωγής κα-
τέστησε ωστόσο δυνατό να κυοφορεί μια γυ-
ναίκα ένα γονιμοποιημένο ωάριο που δεν
προέρχεται από την ίδια, αλλά από μια άλλη
γυναίκα. Η μέθοδος αναπαραγωγής μέσω
δωρεάς ωαρίων απαγορεύεται στη Γερμανία.
Δεν αποκλείεται ωστόσο να γίνει παρόλα αυ-
τά χρήση αυτής της δυνατότητας (για παρά-
δειγμα στο εξωτερικό, όπου επιτρέπεται,
στην Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Ουγγα-
ρία). Σε αυτή την περίπτωση οι νομικές δια-
τάξεις διευκρινίζουν ότι μητέρα είναι απο-
κλειστικά και μόνο η γυναίκα που γέννησε το
παιδί. Η δωρήτρια ωαρίων δεν μπορεί να γί-
νει η νόμιμη μητέρα. Σκοπός αυτής της διά-
ταξης είναι η παρεμπόδιση της παρένθετης
μητρότητας.

Το ερώτημα ποιος είναι ο πατέρας ενός
παιδιού είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Το παιδί
καθίσταται συγγενής με τον πατέρα του μόνο
μετά τη διαπίστωση της πατρότητας. Από αυ-
τή τη συγγενική σχέση πηγάζουν το δικαίωμα
διατροφής, το κληρονομικό δικαίωμα καθώς
και τα δικαιώματα του παιδιού επί συντάξε-
ως. Η διαπίστωση της πατρότητας δεν υπη-
ρετεί ωστόσο μόνο την οικονομική εξασφάλι-
ση του παιδιού. Η συνειδητή γνώση της κα-
ταγωγής παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητας του ατόμου. Το παιδί
έχει λοιπόν το δικαίωμα να γνωρίζει την κα-
ταγωγή του. Επιπλέον, η συγγενική σχέση α-
ποτελεί προϋπόθεση για το δικαίωμα προσω-
πικής επικοινωνίας γονέων και παιδιών. 

Η διαπίστωση της πατρότητας έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία και για τη μητέρα. Αν δεν είναι σε
θέση να ασκεί μια βιοποριστική εργασία λό-
γω της φροντίδας του παιδιού, έχει και η ίδια
δικαίωμα διατροφής λόγω φροντίδας από
τον πατέρα κατά κανόνα μέχρι και τρία χρό-
νια μετά τη γέννηση.

Σε πολλές περιπτώσεις η διαπίστωση της
πατρότητας δεν παρουσιάζει προβλήματα.
Πατέρας ενός παιδιού είναι σύμφωνα με το
άρθρο 1592 Γερμανικού Αστικού Κώδικα ο

άντρας 1) που κατά το χρονικό διάστημα της
γέννησης είναι παντρεμένος με τη μητέρα
του παιδιού, 2) που έχει αναγνωρίσει την πα-
τρότητα ή 3) του οποίου η πατρότητα έχει
διαπιστωθεί δικαστικά. Ο πατέρας μπορεί να
αναγνωρίσει την πατρότητα ήδη πριν από τη
γέννηση του παιδιού. Η αναγνώριση πρέπει
να βεβαιωθεί με επίσημο έγγραφο. Αυτό
μπορεί να γίνει ατελώς στην Υπηρεσία Προ-
στασίας Ανηλίκων. Η αναγνώριση της πατρό-
τητας χρήζει ωστόσο της συγκατάθεσης της
μητέρας, η οποία επίσης πρέπει να βεβαιω-
θεί με επίσημο έγγραφο. Αν κάποιος γονέας
δε γνωρίζει επαρκώς τη γερμανική γλώσσα,
πρέπει κατά τη σύνταξη του επίσημου εγγρά-
φου να παρίσταται μεταφραστής. 

Αν κατά τη γέννηση του παιδιού η μητέρα
είναι παντρεμένη, η διαπίστωση της πατρότη-
τας είναι απαραίτητη μόνο αν υπάρχει η υπο-
ψία ότι ο σύζυγος της μητέρας δεν είναι ο
φυσικός πατέρας του παιδιού. Σε αυτή την
περίπτωση μπορεί να προσβάλλει την πατρό-
τητα. Εκτός από αυτόν μπορούν ακόμα να
προσβάλλουν την πατρότητα ο άντρας, ο ο-
ποίος έχει αναγνωρίσει ενεργά την πατρότη-
τα, ο άντρας, ο οποίος δηλώνει υπεύθυνα ό-
τι είχε σαρκική συνάφεια με τη μητέρα του
παιδιού κατά το χρονικό διάστημα της σύλ-
ληψης, η μητέρα και το παιδί (άρθρο 1600

Γερμανικού Αστικού Κώδικα). Τελικά, η πα-
τρότητα διευκρινίζεται με την αίτηση για μια
λεγόμενη πραγματογνωμοσύνη καταγωγής
(τεστ πατρότητας). Τα τεστ πατρότητας που
διεξάγονται χωρίς τη συγκατάθεση της μητέ-
ρας δε γίνονται αποδεκτά στο δικαστήριο.
Αυτή την απόφαση πήρε το Ομοσπονδιακό
Συνταγματικό Δικαστήριο. Ταυτόχρονα, ό-
μως, το δικαστήριο διευκρίνισε ότι ο νόμιμος
πατέρας έχει σαφώς το δικαίωμα να γνωρίζει
την πραγματική καταγωγή του παιδιού του.
Για να γίνει αυτό απαιτείται καινούριος νό-
μος. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικα-
στήριο διέταξε με απόφαση από τη 13η Φε-
βρουαρίου 2008 τους νομοθέτες να καθορί-
σουν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο προκει-
μένου να υλοποιηθεί αυτό το πατρικό δικαίω-
μα. Αυτό το νομικό πλαίσιο θα πρέπει ωστό-
σο να υπηρετεί μόνο τη διαπίστωση της πα-
τρότητας. 

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να γίνει τίποτα
χωρίς τη συναίνεση του παιδιού ή της μητέ-
ρας που ασκεί τη γονική μέριμνα και επιμέ-
λεια. Γενετικά τεστ πατρότητας που γίνονται
κρυφά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
ως αποδεικτικά στοιχεία λόγω της παραβία-
σης του δικαιώματος του ενδιαφερόμενου
παιδιού να διαθέτει κατά βούληση τα προσω-
πικά του δεδομένα, το οποίο προστατεύεται

από το γερμανικό σύνταγμα. Υπάρχει ωστό-
σο η δυνατότητα να γίνει τεστ πατρότητας με
τη συγκατάθεση της μητέρας και έτσι να δι-
ευκρινιστεί η καταγωγή. Χωρίς ωστόσο τη
συγκατάθεσή της τα τεστ πατρότητας δεν ε-
πιτρέπονται. 

Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό
Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο νόμιμος πατέρας
έχει βασικά το δικαίωμα να γνωρίζει την κα-
ταγωγή του παιδιού του. Αυτό το δικαίωμα
πρέπει σύμφωνα με τους δικαστές να μπορεί
να υλοποιηθεί. Το νομοθετικό σώμα πρέπει
λοιπόν να καθορίσει μια κατάλληλη διαδικα-
σία για τη διαπίστωση της πατρότητας. Σκο-
πός της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να είναι
μόνο η διευκρίνιση της καταγωγής. Περαιτέ-
ρω συνέπειες για τη νομική πατρότητα δε θα
πρέπει να συνδέονται με τη διαδικασία.

Συνοπτικά συμπεραίνουμε ότι η διαδικα-
σία προσβολής της πατρότητας που ισχύει
μέχρι τώρα, αλλά και θα ισχύει και στο μέλ-
λον σύμφωνα με το Γερμανικό Αστικό Κώδι-
κα, δεν αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την
υλοποίηση του πατρικού δικαιώματος. Διότι,
μόλις διαπιστωθεί ότι το παιδί δεν προέρχε-
ται από το νόμιμο πατέρα του, λήγει αναγκα-
στικά η νομική πατρότητα. Η πατρότητα έχει
μεν διευκρινιστεί, με περαιτέρω ωστόσο και
όχι πάντα απόλυτα επιθυμητές συνέπειες για
την επιμέλεια, το δικαίωμα προσωπικής επι-
κοινωνίας με το παιδί και το δικαίωμα δια-
τροφής. Αυτές οι συνέπειες, όμως, δεν απο-
τελούν πάντα το στόχο της επιθυμίας να δι-
ευκρινιστεί η πατρότητα. 

Μέχρι να τεθεί σε ισχύ μια νέα ρύθμιση οι
πατεράδες που θέλουν να επιβάλλουν ένα
τεστ πατρότητας εξαρτώνται ακόμα από την
παλιά διαδικασία προσβολής της πατρότη-
τας. Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να τη-
ρούνται οι ισχύουσες προθεσμίες. Η πατρό-
τητα μπορεί να προσβληθεί εντός μια προθε-
σμίας δύο χρόνων. Η προθεσμία αρχίζει το
νωρίτερο με τη γέννηση του παιδιού. Για κά-
θε άτομο που έχει δικαίωμα να προσβάλλει
την πατρότητα η προθεσμία αρχίζει ξεχωρι-
στά από τη χρονική στιγμή που το άτομο αυ-
τό έλαβε γνώση των συνθηκών που αμφι-
σβητούν την πατρότητα. 

Δρ. Κωνσταντίνος Γουμάγιας, Δικηγόρος
Ντύσσελντορφ, τηλ. 0211/2304470

Τελικά... πάμε καλά στον τουρισμό
Της Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου

Από τον περασμένο Μάρτιο, είχαν ε-
νταθεί τόσο πολύ, να μην χρησιμοποιήσω
τη λέξη «συστηματοποιηθεί» οι φήμες, ό-
τι θα υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα ο ελ-
ληνικός Τουρισμός κατά την εφετινή του-
ριστική περίοδο, που πραγματικά προκα-
λούσε εύλογη ανησυχία. Τόσο σε όσους
απασχολούνται επιχειρηματικά και ευρύ-
τερα επαγγελματικά με την «Βιομηχανία»

αυτή. Όσο και την κυβέρνηση, η οποία φοβόταν ότι μπορεί και
να έφτανε και τα έξι δισεκατομμύρια Ευρώ η στέρηση εισροών.
Παρά την αισιοδοξία του αρμοδίου υπουργού κ. Μαρκόπουλου.
Είναι γνωστό, ότι η «Βιομηχανία» αυτή, είναι η μεγαλύτερη στην
Ελλάδα μας. Απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους και είναι και η πλέ-
ον σίγουρη ελπίδα μας. Αφού έχουμε δωρεάν, από τη Φύση και
τους αρχαίους προγόνους μας, τις «πρώτες ύλες». Μερικά από
τα στοιχεία αυτά που αναφερόντουσαν ως λόγοι μιας τέτοιας
καθίζησης είχαν μια πιθανότατη ενδεχόμενη βάση. Τα περισσό-
τερα όμως δεν έπειθαν, δεν θεμελίωναν επαρκώς αυτή την κα-
κή πρόβλεψη. Και επομένως η αξιολόγησή τους, με μόνη την
αρνητική επίπτωσή τους, δεν ήταν τόσο ισχυρή προϋπόθεση
μιας απογοητευτικής, εκ των προτέρων, αιτίας. Πολλά από τα
ΜΜΕ, ακόμη και άνθρώποι του χώρου, σε τουριστικές περιοχές
μιλούσαν δημόσια περί μιας μείωσης σε μεγάλο διψήφιο αριθ-
μό. Όπως γνωρίζουν οι αναγνώστες μας, υπήρξαμε πολύ συ-
γκρατημένοι στην καταστροφολογία και από τη θέση μας αυτή,
εκπορευόταν αισιοδοξία. 

Και τελικά, δεν είχαμε τα προβλεπόμενα άσχημα αποτελέ-
σματα. Ούτε 70% μείον στις πτήσεις τσάρτερς στη Σαντορίνη,
που διατυμπανιζόταν, (ίσως τελικά το -70 γίνει 0), ούτε συντρι-
πτική, όπως οι φήμες άφηναν να κυκλοφορεί, μείωση στη Ρόδο.
Όπου τόσο ο δήμαρχος κ. Χατζηευθυμίου όσο και ο εκ των
σπουδαιοτέρων τουριστικών παραγόντων της Ρόδου με όμιλο

ξενοδοχείων Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στο Ομογενεια-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων Ελλάδος, υπολόγισαν για σχεδόν μη-
δενική μείωση. Χάρις βέβαια και στα στρατηγικά έγκαιρα μέτρα
που είχαν λάβει. Αλλά αυτά τα μέτρα αποτελούν δεδομένη προ-
ϋπόθεση τόσο από το κράτος όσο και τους τοπικούς φορείς. Για
να αναφερθούμε σε δύο από τους πλέον δημοφιλείς τουριστι-
κούς προορισμούς. Ανάλογη, περίπου φαίνεται πως θα διαμορ-
φωθεί η «μείωση» και στους άλλους ελληνικούς Τουριστότο-
πους. Βεβαίως έχουμε μια επικίνδυνη παγκόσμια οικονομική
κρίση. Αλλά έχουμε και μια ΕΛΛΑΔΑ. Που αποτελεί συνειδητο-

ποιημένο πόλο έλξης για διακοπές. Βρεθήκαμε τον τελευταίο
μήνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Ιταλία, (Ρώμη,
Βενετία, Μιλάνο), Γερμανία, (Μόναχο, Στουτγάρδη, Βερολίνο,
Φραγκφούρτη), Γαλλία (Παρίσι), Αγγλία (Λονδίνο). Ρωτήσαμε
πολλούς νέους ανθρώπους. Ηλικίας από 20-35 χρονών. «Σε
ποιά χώρα θα θέλατε να κάνετε διακοπές;» Όσο απίστευτο και
αν φαίνεται, οι περισσότεροι άρχιζαν από την Ελλάδα μας. Αυ-
τό ασφαλώς λέει πολλά.

Πηγή: Ομογενειακό Πρακτορείο
Ειδήσεων Ελλάδος, iliop@otenet.gr
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Das Handwerk nutzt die Chancen der Vielfalt und ist Vorbild für andere Branchen
Staatsministerin Maria Böhmer: "Mehr Zuwanderern eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bieten"

Staatsministerin Maria Böhmer hat dazu
aufgefordert, die Potenziale von Menschen aus
Zuwandererfamilien verstärkt auf dem
Arbeitsmarkt einzusetzen. "Mit der Vergabe von
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen an Migrantinnen
und Migranten können Unternehmen dem
drohenden Fachkräftemangel vorbeugen und
gestärkt aus der Krise hervorgehen", sagte
Staatsministerin Böhmer auf einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit dem Präsidenten des
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks,
Otto Kentzler, in Berlin.

Dabei stellte der ZDH sein Positionspapier
"Migration und Integration - Chancen der Vielfalt
nutzen" vor. "Das Handwerk ist Vorreiter bei der
beruflichen Förderung von Zuwanderern und Vorbild für andere
Branchen", betonte die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung. "Viele Handwerksbetriebe nutzen die Chancen
der Vielfalt. Sie setzen auf die Potenziale der Migranten wie

Mehrsprachigkeit und kulturelles Wissen.
Zugleich geben sie Migranten die Chance für eine
erfolgreiche berufliche Zukunft. Das ist ein
wertvoller Beitrag für das Zusammenleben in
unserer Gesellschaft. Integration verläuft vor allem
über den Arbeitsmarkt."

Böhmer verwies darauf, dass es Zuwanderer
auf dem Arbeitsmarkt deutlich schwerer haben als
Einheimische. So lag die Arbeitslosenquote von
Ausländern 2007 mit 20,3 Prozent etwa doppelt
so hoch wie bei deutschen Arbeitnehmern mit 9,3
Prozent. Auch die Ausbildungsbeteiligung ist
deutlich schlechter: 2007 hatte nur etwa jeder
vierte ausländische Jugendliche (23 Prozent)
einen Ausbildungsplatz. Bei den gleichaltrigen

Deutschen dagegen mehr als jeder Zweite (57 Prozent). "Umso
wichtiger ist, dass wir besonders unsere Anstrengungen bei der
Förderung von Jugendlichen aus Zuwandererfamilien verstärken.
Die Länder müssen die Schulen mit einem hohen Migrantenanteil

noch stärker fördern. Nur so können die Ziele des Nationalen
Integrationsplans erreicht werden. Die Länder hatten zugesagt, bis
2012 die Leistungen der ausländischen Schüler denen der
deutschen anzupassen und die Zahl der Schulabbrecher bis 2015
zu halbieren", erklärte Böhmer. 

"Doch die Bemühungen von Politik und Wirtschaft alleine reichen
nicht aus. Jeder Einzelne muss seinen Beitrag leisten. Das beginnt
mit der Beherrschung der deutschen Sprache. Wer kein Deutsch
spricht, hat keine Chance auf dem Arbeitsmarkt und ist nur
Zaungast in unserem Land." Die Staatsministerin forderte die
Migranteneltern auf, ihre Kinder mit ganzer Kraft zu unterstützen.
Entscheidend sei auch, im Alltag und zu Hause mit den Kindern
Deutsch zu sprechen. Bildung und Ausbildung hätten einen hohen
Stellenwert in Deutschland. "An die Jugendlichen appelliere ich:
Strengt Euch an, damit der Übergang von der Schule in den Beruf
gelingt. Eine Ausbildung ist die Eintrittskarte für eine erfolgreiche
Zukunft. Deshalb ist es wichtig, bei der Berufswahl flexibel zu sein
und sich nicht auf einen 'Traumjob' festzulegen. Wer seine Chancen
nutzt, kann den sozialen Aufstieg in unserem Land schaffen."

Griechische Schüler von
“Chancen im Rheinland” begeistert

Erstmaliger organisierter Besuch von Schülern der griechischen 
nationalen Schulen auf der Berufsinformationsmesse in Düsseldorf

DÜSSELDORF. 72 griechische Schü-
lerinnen und Schüler des griechischen
Gymnasiums und Lyzeums in Düssel-
dorf haben am 27. und 28. August die
Berufsinformationsmesse „Chancen im
Rheinland“ in der Düsseldorfer Philipp-
shalle besucht. Der Besuch wurde vom
DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur
Qualifizierung und Integration“ in Ab-
stimmung mit den Schulen organisiert
und koordiniert. Die Schüler wurden auf
den Besuch von der Projektmitarbeit-
erin Georgia Tsitsi vorbereitet. Die Schü-
lerinnen und Schüler wurden von
Lehrern begleitet. 

Der Besuch der Berufsinformations-
messe – ein bislang erstmaliges Ereig-
nis an den griechischen nationalen
Schulen – hat auf großes Interesse von Schülern und
Lehrern gestoßen und wurde erfreulicherweise auch
von den Eltern unterstützt. Wichtig ist, dass auch die
Schülerinnen und Schüler der griechischen Schulen
eine breit gefächerte berufliche Information bekom-
men, und vor allem erfahren, welche Möglichkeiten und
Chancen sie jenseits eines „klassischen“ Studiums
haben. So war das Interesse neben den Studiengän-
gen Wirtschaftswissenschaften, Medizin und Päda-
gogik, auch bei dualen Studiengängen (Banken und
Versicherungen) sehr groß.

Zu diesem ersten Besuch von Schülern der griechis-
chen Schulen wurden folgende Stellungnahmen
abgegeben:

Phedon Codjambopoulo, Vorstandssprecher der D-
HW: „Die Resonanz zu unserer Einladung, die Berufs-
informationsmesse in Düsseldorf zu besuchen, hat
uns angenehm überrascht. Ich möchte dem Team un-
seres Ausbildungsprojektes für seinen Einsatz und
diesen Riesenerfolg gratulieren, und mich bei allen
Lehrern und Eltern bedanken, die uns bei dieser Ak-
tion unterstützt haben. Ohne ihre ausdrückliche Hilfe
und Unterstützung wären wir nicht zu diesem weg-
weisenden Ergebnis gekommen. Wir hoffen, dass wir
mit dieser Aktion den ersten Schritt in Richtung einer
guten und fundierten beruflichen Orientierung der

Schüler getan haben. Ein Schritt, dem auch weitere
folgen werden, und der für die berufliche Integration
dieser Schüler im deutschen und europäischen Ar-
beitsmarkt sehr wichtig ist.“

Christina Alexoglou-Patelkos, Leiterin des DHW-Aus-
bildungsprojektes „Brücke zur Qualifizierung und Inte-
gration“: „Ich bin sehr froh, dass so viele Schülerinnen
und Schüler auf der Berufsmesse dabei waren. Ihre
Begeisterung, ihre gründliche Vorbereitung und die Se-
riosität, mit der sie die Angebote an- und wahrgenom-
men haben, bestärkt uns in unserem Vorhaben, diesen
Weg weiter zu verfolgen, und auch in anderen Städten
durchzuführen. Es ist schade, dass das Handwerk auf
dieser Messe nicht vertreten war. Wir haben aber die
Wünsche und das Interesse der Schülerinnen und
Schüler auf diesem Gebiet registriert, und werden uns
darum kümmern, dass sie auch entsprechende Ver-
anstaltungen des Handwerks sehr bald besuchen.“ 

Das DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Quali-
fizierung und Integration“ wird als JOBSTARTER-Pro-
jekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds der
Europäischen Union gefördert. Mit dem Ausbil-
dungsstrukturprogramm JOBSTARTER fördert das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
eine umfassende Initiative zur Verbesserung der Aus-
bildungsplatzsituation von Jugendlichen.

Neu: Air Berlin fliegt auf die Peloponnes
Mit Araxos und Kalamata erweitert die Airline ihr Griechenland-Programm

Air Berlin erhöht im Sommer 2010 ihre Flugziele in Griechenland auf
insgesamt 17 Destinationen. Ab 4. Mai 2010 erreichen Air Berlin-
Gäste nonstop von Nürnberg die Zielflughäfen Araxos und
Kalamata. Araxos, das am
Golf von Patras liegt,
wird jeweils dienstags
angeflogen. Kalamata am
Messenischen Golf 
steuern die Air Berlin-Jets immer 
donnerstags an. Anschlussflüge gibt es aus Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Wien. 
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CDU-Ratsfraktion weiterhin die treibende Kraft im Rathaus
DÜSSELDORF. Gemeinsam sind sie stark:

Nach der Kommunalwahl am 30. August
2009 haben CDU und FDP wieder das Sagen
im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf. Mit
42, 6 Prozent der Stimmen errang die CDU
39 Sitze. „Mit der FDP stellen wir 47 von ins-
gesamt 92 Sitzen im Rat. Das ist eine kom-
fortable Mehrheit“, erklärt Bürgermeister
Friedrich G. Conzen, der Vorsitzende der C-
DU-Ratsfraktion, und fügt hinzu: „Ich danke
allen Griechinnen und Griechen, die uns ihr
Vertrauen geschenkt haben.“ 

Schon gleich nach der Wahl begannen bei-
de Ratsfraktionen, sich auf gemeinsame
Ziele und Projekte für die Zukunft zu einigen.
Diese Vereinbarungen gelten bis 2014, dem
Termin der nächsten Kommunalwahl. „Düs-
seldorf muss auf jeden Fall eine schuldenfreie
Stadt bleiben. Das ist der Kern unserer
Haushaltspolitik“, betont Friedrich G.
Conzen. Die bestehenden Masterpläne (z.B.
in den Bereichen Sport und Schule) werden
fortgesetzt. Steuererhöhungen soll es in Düs-

seldorf nicht geben. Hier eine Auswahl weit-
erer Ziele des Bündnisses von CDU und FDP:

Jugend/Familie: Kinder im Alter von 3
Jahren bis zum Schuleintritt erhalten weiter-
hin kostenfreie Bildung, Betreuung und
Erziehung in den Kindertagesstätten. Die
Plätze für Kinder unter drei Jahre werden
weiter ausgebaut.

Umwelt: Die Stadt wird ihr Kli-
maschutzprogramm konsequent fortführen.
Es dient der Einsparung von Energie, ihrer
effizienteren Nutzung und dem Ausbau
erneuerbarer Energiequellen. 

Der Ausstoß an Kohlendioxid soll in Düs-
seldorf weiter sinken. Das Fernwärmenetz
in der Stadt wird weiter ausgedehnt.

Parks und Grünanlagen: Der Grafenberg-
er Wildpark, der für viele Familien ein be-
liebtes Ausflugsziel ist, soll attraktiver wer-
den. Die Grünflächen werden weiterhin viel
Pflege bekommen.

Kultur: Auch der Düsseldorfer Aquazoo
wird von Eltern und Kindern besonders gern
besucht. 

Seine Sanierung und Erweiterung steht

bei CDU und FDP fest auf dem Programm
der nächsten 5 Jahre.

Verkehr: Das Netz der Fahrradwege soll
weiter ausgebaut werden. Zwischen Haupt-
bahnhof und Kö soll eine neue Verbindung
für Radfahrer entstehen.

Stadtentwicklung und Wohnen: Der Kö-
Bogen im Herzen der Stadt wird realisiert.
Auch Wohnen im Hafen ist eine Perspektive
für die Zukunft, genauso wie die weitere
Stärkung des sozialen Wohnungsbaues.

Integration: CDU und FDP haben
beschlossen, in der kommenden Legis-
laturperiode einen Ausschuss für Integra-
tion einzuführen. Die Familienzentren und
die Schulen sollen noch stärker in die Inte-
grationsarbeit miteinbezogen werden.

„Wir wollen, dass Düsseldorf weiterhin
eine wirtschaftliche erfolgreiche Stadt mit
einer hohen Lebensqualität für alle Bürg-
erinnen und Bürger bleibt“, versichert Bürg-
ermeister Friedrich G. Conzen, der Vor-
sitzende der CDU-Ratsfraktion.

ΟΛΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
YOUCAN TALK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!
Την Παρασκευή 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συ-

νάντηση του YouCan Talk, η οποία ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις
της διοργανώτριας, κυρίας Claudia Seidensticker όσο και των παραβρι-
σκόμενων. Το κοινό αποτελούσαν μια πλειάδα χαρισματικών διανοούμενων
και επιχειρηματιών οι οποίοι αδημονούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους σε κοινωνικά ζητήματα καθώς και να μοιραστούν την τεχνογνωσία
τους με άλλα άτομα. Η κυρία Claudia Seidensticker είναι μια δημοφιλής
καλλιτέχνιδα στη Γερμανία και ιδρυτικό μέλος του KRASS, ενός μη κερδο-
σκοπικού οργανισμού που σκοπό έχει να υποστηρίζει τα παιδιά σε όλο τον
κόσμο, να ενισχύει και εξάψει τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσω της ζω-
γραφικής και να ενθαρρύνει χορηγούς ώστε να ενισχύσουν εμπράκτως τα
όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών για ένα καλύτερο μέλλον. Η Claudia έχει
αφιερώσει τη ζωή της στο να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να συνειδητο-
ποιήσουν ότι έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται και τα εμπνέει να υλοποιούν
αυτά τα όνειρα μέσα από τη ζωγραφική και άλλες μορφές τέχνης.

Το YouCan Talk που είναι κομμάτι του Οργανισμού YouCan αφορά σε ατο-
μικές παρουσιάσεις και ισχύει για να δώσει βήμα σε άτομα που ενδιαφέρονται
για ισόβια εκπαίδευση, προσφορά, κοινωνική δράση, επικοινωνία και πολλά
άλλα. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα για ενεργή συμμετοχή σε αρκετές δρα-
στηριότητες ή στη διαχείριση ατομικών έργων τα οποία συμφωνούν με τη φι-
λοσοφία του οργανισμού YouCan για την παροχή βοήθειας στον συνάνθρω-
πο. Το YouCan Talk φέρνει σε επαφή ιδρυτές, επιχειρηματίες, επενδυτές, ε-
ρευνητές, σχεδιαστές, ανθρώπους των media, bloggers και άλλες εξέχουσες
προσωπικότητες για να συζητήσουν θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, αλλα-
γές στην κοινωνία και προσωπικές προκλήσεις (YouCan-Create your Life).

H πρώτη ομιλήτρια του YouCan Talk ήταν η κυρία Sandra Berwix, απο τη
Γερμανία, η οποία ως ενεργό μέλος του KRASS έκανε μια σύντομη και περιε-
κτική παρουσίαση του οράματος και χαρακτήρα του Ιδρύματος. Η Sandra με-
τέφερε με μεγάλη επιτυχία τον ενθουσιασμό της στο κοινό, αρκετά μέλη του
οποίου δεν δίστασαν να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με μελλο-
ντική τους συμμετοχή στην υποστήριξη του θεσμού του KRASS στην Ελλάδα.
Η δεύτερη ομιλήτρια ήταν η κυρία Νίτσα Χολέβα (nitsa.ch4ever@gmail.com)
καθηγήτρια Αγγλικών και Γενική Διευθύντρια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών
«Νέοι Ευρωπαϊκοί Ορίζοντες» (www.neh.edu.gr) που βρίσκεται στην Αθήνα.
Πήρε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει τη θέση της σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα της διδασκαλίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυ-
τή να επιτευχθεί. Η Νίτσα μοιράστηκε μια μοναδική εμπειρία ζωής η οποία
άλλαξε τα δεδομένα της στη διδασκαλία περνώντας από την κατά συνθήκην
διδασκαλία στην ουσιαστική διδαχή τού νου και τής ψυχής των μαθητών. Το
επιμύθιο της ομιλίας: Πρέπει να πάψουμε να πασχίζουμε να διδάξουμε τα
παιδιά. Πρέπει να αρχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί τους. Όμως πρώτα πρέ-
πει να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας. Η τρίτη ομιλήτρια ήταν η κυρία
Περσεφόνη Φώνη, η οποία μοιράστηκε με τους παραβρισκόμενους την προ-
σωπική της εμπειρία της υιοθεσίας ενός παιδιού. Με μεγάλη ικανοποίηση
συνειδητοποιήσαμε ότι η διοργάνωση της πρώτης συνάντησης YouCan Talk
στην Αθήνα, Ελλάδα, είχε ανταπόκριση στο κοινό δίνοντας μας αφορμή να
υποστηρίξουμε ότι θα επεκτείνει τη φήμη της αποκτώντας περισσότερους ο-
παδούς και ομιλητές που θα βοηθήσουν στη διαιώνιση του κοινωνικού χα-
ρακτήρα του οργανισμού. www.claudiaseidensticker.com

Verleihung des Deutschlehrerpreises 2009
ATHEN. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

freut sich, auch in diesem Jahr wieder den
Deutschlehrerpreis an Lehrer und Lehrerinnen, die in
griechischen Schulen Deutsch als Fremdsprache unter-
richten, für herausragende Leistungen und besonderes En-
gagement verleihen zu können.

Die Jury, bestehend aus Vertretern des Erziehungsminis-
teriums der Hellenischen Republik, des Goethe-Instituts,
des Panhellenischen Deutschlehrerverbandes, des
Deutschlehrerverbandes, der Deutschen Schule Athen, des
Pädagogischen Instituts und der Botschaft der Bundesre-
publik Deutschland, hat sich nach intensiven Beratungen
über die vielen guten Beiträge auf folgende Preisträgerinnen
geeinigt:
1. Preis: Frau Maria Ntatsi, 12° Dimotiko Scholeio Kerkyras,
Korfu
2. Preis: Frau Anastasia Gildaki, 1° Gymnasio Sofadon,
Karditsa
3. Preis: Frau Maria-Aikaterini Tsourounaki, 5° Gymnasion
Chanion, Chania

Die ersten beiden Preise sind mit jeweils einem ein-
wöchigen Seminar für Deutschlehrer in Berlin dotiert. Der
dritte Preis ist eine 12-bändige Dudenreihe. 

Die feierliche Preisverleihung fand am 18. September
2009 in der Residenz des deutschen Botschafters statt.

Die DHW bei der Kölner griechischen Jugend
DHW-Vize Phedon Codjambopoulo lobt Initiative der Jugendlichen zur 

Verbesserung der Ausbildungschancen und mehr Partizipation
KÖLN. Zu einem erstmaligen „get to-

gether“ griechischer bzw. deutsch-
griechischer Vereine und Organisationen
in und um Köln lud der Arbeitskreis „Ju-
gend“ der Griechischen Gemeinde zu
Köln ins Gemeindehaus auf der
Liebigstraße in Köln-Ehrenfeld. Der Ein-
ladung folgten die Griechisch-Orthodoxe
Gemeinde Köln, der Verband der
Griechischen Gemeinden, die Deutsch-
Hellenische Wirtschaftsvereinigung (D-
HW), der Verein der Griechen aus dem
Pontos „Argonautes“, der Fußballverein
„Galanolefkos“, die Griechischen
Schulen in Köln und die Lehrer des mut-
tersprachlichen Unterrichts, u.v.m.

Nach der Eröffnungsansprache der
Organisatoren und des Hausherrn, des
Vorsitzenden der Gemeinde, Stamatis
Babalitis, sprach der Kölner Generalkonsul Griechenlands
Nikolaos Plexidas ein sehr persönliches Grußwort, in dem er
der Jugend für ihre historische Initiative gratulierte und ihr
seine volle Unterstützung und Hilfe anbot.

Für die DHW stellte Christina Alexoglou-Patelkos das D-
HW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und Inte-
gration“ vor. Mittels einer Power-Point-Präsentation konnte
sie den anwesenden Jugendlichen ein übersichtliches Bild
über die Ziele, die Aktivitäten und die überraschenden und
zukunftsweisenden Erfolge des Projekts geben. 

Anschließend ergriff DHW-Vizepräsident Phedon Codjam-
bopoulo das Wort und stellte den Jugendlichen den bun-
desweiten Verband vor. In seinem Beitrag lobte er die Initia-
tive der Jugendlichen zu diesem sehr fruchtbaren Kennen-
lernen einzuladen, hob die besondere gesellschaftliche Ver-
antwortung auch der griechisch-stämmigen Unternehmer in
Deutschland hervor und berichtete über den Einsatz der D-
HW in diesem Rahmen. Er ermunterte die Jugendlichen ihre
sprachliche und damit interkulturelle Kompetenz nicht zu

vernachlässigen sondern zu pflegen und wies sie auf die
enormen Chancen des Handwerks hin, nicht nur für den
deutschen aber auch für den griechischen und den eu-
ropäischen Arbeitsmarkt. „Die DHW hat sehr früh diese bei-
den Aufstiegschancen der griechischen Jugendlichen
erkannt und sich dafür rechtzeitig und öffentlichkeitswirk-
sam eingesetzt“, betonte Codjambopoulo. „Deshalb stand
der DHW-Jubiläumskongress 2003 in Köln unter dem Motto
„Für Mehrsprachigkeit im Zeitalter der Globalisierung“ und
der Bildungskongress 2008 in Stuttgart unter dem Motto „In
Bildung investieren – die Vielfalt erhalten“. Wir möchten die
Bildungskompetenz griechischer Schüler fördern aber ihnen
auch die Perspektiven des Handwerks und der beruflichen
Bildung näher bringen und aufzeigen. Es müssen nicht alle
studieren.“

Die Teilnehmer einigten sich solche Treffen zu wieder-
holen und unter der Ägide der Griechischen Gemeinde ein
Koordinationsgremium zur Nutzung von Synergien ins
Leben zu rufen.

Mehr dazu: www.dhw-ausbildungsprojekt.de 

Generalkonsul Nikolaos Plexidas (L) und DHW-Vizepräsident Phedon
Codjambopoulo (R) im Gespräch mit den Jugendlichen

Από την 1η εκδήλωση στην Αθήνα. Δεξιά όρθια η κα Claudia Seidensticker
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Mit Bildung nach vorne!

Die Bildungskonferenz 2009
Auf Deutschlands größtem Branchentreff für Bildungsverantwortliche dreht sich alles 
um den wichtigsten Rohstoff für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: die Bildung

Die deutsche Wirtschaft braucht qualifizierte Fachkräfte, um innovations- und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Deutschland muss sich dem demografischen Wandel stellen und darf auch das Potenzial seiner Bürger mit Mi-
grationshintergrund nicht verschwenden. „Qualifizieren statt Entlassen“ − das ist die Chance, um in der Krise die
Wirtschaft wieder anzukurbeln. Darauf setzt auch die Bundesregierung.

„Rohstoff Bildung. Energie für die Wirtschaft von morgen“, darüber diskutieren rund 500 Experten und Entschei-
der aus der Bildungsbranche am 19. und 20. Oktober auf der Bildungskonferenz 2009 in Berlin.

Über 50 namhafte Referenten wie die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Cornelia Pieper, der Trend-
und Zukunftsforscher Matthias Horx oder der designierte Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen
Handwerks, Holger Schwannecke, diskutieren Bildungschancen für Deutschland.

Wie sieht die Zukunft des Bildungssektors aus und wie kann der Rohstoff Bildung genutzt werden? Antworten
hierauf sind in Zeiten der Krise und auch danach wichtiger denn je. Die Bildungskonferenz 2009 bietet eine Plat-
tform, um über neue Ansätze und Strategien für die Bildungswirtschaft zu sprechen. Auf dem Branchentreff wer-
den nicht nur Anregungen gesammelt und Ideen für neue Bildungsangebote und -konzepte entwickelt, sondern
auch wertvolle Kontakte neu geknüpft und Netzwerke gepflegt.
Was: Bildungskonferenz 2009 – Rohstoff Bildung. Energie für die Wirtschaft von morgen.
Wann: 19. und 20. Oktober 2009 - Wo: Estrel Hotel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin
Weitere Informationen unter www.bildungskonferenz2009.de

Personalvermittlung
griechischsprachiger Kandidaten

Die Bedeutung der griechischen Sprache im 
internationalen Kontext wird oft unterschätzt

Obwohl die hellenische Wirtschaft
ständig mit Hiobsbotschaften kon-
frontiert wird, bleibt der griechische
Markt in hohem Maße interessant für

viele internationale Unternehmen. Auf der anderen Seite drängen klein- und
mittelständische Unternehmen aus Griechenland auf den europäischen
und in vielen Fällen auch globalen Markt.

In beiden  Fällen, wird vor allem eines benötigt, ausgebildete Fachkräfte
verschiedenster Branchen mit Kenntnissen der griechischen Sprache und
mindestens sehr guten Kenntnissen einer weiteren Sprache.

Informieren Sie sich über den Internetauftritt www.grecruitment.com.
Dort befinden sich  ständig aktualisierte, internationale Stellenangebote für
griechischsprachige Kandidaten. Der Schwerpunkt der Angebote liegt in
Griechenland, auf Zypern und innerhalb der deutschsprachigen Länder. 

Weiterhin gibt es interessante Positionen in den englischsprachigen Län-
dern. Auch in den USA, Kanada und in Australien werden griechis-
chsprachige Fachkräfte benötigt. 

Überraschen wird Sie sicherlich nicht, dass auch Osteuropa mittlerweile
eine hohe Nachfrage nach griechischsprachigen Kandidaten hat.
Namhafte griechische Unternehmen setzen auf dem Balkan und in Osteu-
ropa ihren Wachstumskurs erfolgreich fort, und sind immer interessiert
Kandidaten kennen zu lernen. 

Das erfahrene Team von www.grecruitment.com bietet eine profes-
sionelle Unterstützung und ehrliche Einschätzung Ihrer individuellen Chan-
cen, und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass für Kandidaten der Be-
werbungsprozess kostenfrei ist.

Besuch Botschafter
Dr. Schultheiß

in Thrazien
Ehrung für deutschen 

Honorarkonsul Kaldirimtzis
Botschafter Dr. Schultheiß besuchte am 5. und 6. Septem-

ber mit dem Präsidenten und dem Geschäftsführer der
Deutsch-Griechischen Handelskammer die Internationale
Messe in Thessaloniki. Anschließend begann er eine Informa-
tionsreise durch Thrakien, wo er sich bei den regionalen und
kommunalen Behörden in Komotini, Didimoticho und Oresti-
ada sowie bei in der Region ansässigen deutschen Firmen
über die politische und wirtschaftliche Situation informierte.

Am 10. September überreichte Botschafter Dr. Schultheiß
Herrn Kaldirimtzis im Namen von Bundespräsident Dr. Horst
Köhler das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland. Herr Kaldirimtzis ist seit
11 ½ Jahren deutscher Honorarkonsul in Komotini. Seine
Tätigkeit ist dadurch geprägt, dass 80.000 Griechen, die
lange Zeit in Deutschland gearbeitet haben und nach der
Pensionierung in ihre Heimat zurückgekehrt sind, in seinem
Amtsbezirk leben und sich häufig in Rentenangelegenheiten
an ihn wenden. Insbesondere durch sein Engagement für
diese Griechen und für in Not geratene Deutsche hat er sich
um die deutsch-griechischen Beziehungen verdient
gemacht.

Termine
• 26. September 2009, 19:00 Uhr

Der PROFANE CHOR Bochum präsentiert:
"Von Gibraltar zum Bosporus" 

eine musikalische Odyssee durch Raum und Zeit
Piano: Tobias Bredohl

"Paradoxon" Klangorchester (kleine Formation)
Sprecherin: Annete Mönnich

Moderation: Friedrich Grotjahn
Leitung: Reiner Krosser

Aula der Theodor-Körner-Schule in Bochum-
Dahlhausen, Keilstr. 42-48

• 3. Oktober 2009 – 21. Februar 2010
’Alexander der Große und die Öffnung der Welt’

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
www.rem-mannheim.de

• 4. Oktober 2009, 17.00 Uhr
Griechischer Kulturabend mit der Musikgruppe ’-

To Charama’.
zakk... Fichtenstr. 40, Düsseldorf

Eintritt: Vvk 12 € / Ak 15 €
Veranstalter: Deutsch-Griechische Gesellschaft

Düsseldorf e.V.
• 9. - 30. Oktober 2009

Installation ‘At Crossroads’ von Kalliopi Lemou
am Brandenburger Tor (Pariser Platz) -Akademie

der Künste Berlin - www.akd.de 
• 17. Oktober 2009

’ALKINOOS IOANNIDIS & BAND’ in Berlin
www.quasimodo.de

Poesie auf Pilion
Von Ekkehart Eichler 

Ratlos sitzt die deutsche Familie in der Taverne.
Die Speisekarte auf dem Holzbrett am Eingang
kann sie nicht lesen, denn sie ist in schnörkeligem
Griechisch geschrieben. Die bejahrte Bedienung
lächelt zwar hinreißend, versteht aber weder En-
glisch noch Deutsch. Und auch der verzweifelte
Versuch, allseits bekannte Gerichte zu erkennen,
schlägt zunächst fehl – es gibt weder Gyros noch
Souflaki oder Stifado. Nur bei Tzatziki und Mous-
saka nickt die alte Frau schließlich heftig. Sie
bringt dann große Portionen zu verblüffend
kleinen Preisen. In dem winzigen Bergdorf Kissos
staunen die Besucher über einen Flecken Attika,
der den Griechen noch ganz und gar selbst
gehört. Himmlisch ruhig mit schmucken Häusern,
vor denen Jeeps auf den Geländeritt warten, und
gepflegten Gärten, auf deren Mauern alte Feta-
Kanister als Pflanzbehälter Spalier stehen.

Den touristischen Strömen der Neuzeit scheint
Kiss½s entgangen zu sein. Auch an diesem Sam-
stagmittag hat sich nur eine Handvoll Fremde in
die Idylle verirrt. Lohn des Abstechers ist vor
allem der verträumte Dorfplatz mit typischer Pi -
lion-Kirche: niedrig und breit mit Holzbalken un-
term Schieferdach, der viereckige Glockenturm
steht daneben. Das Gotteshaus wiederum bildet
eine fast symbiotische Einheit mit einem be-

moosten Brunnen sowie einer ausladenden Pla-
tane, die den gesamten Platz überschattet: ein er-
staunliches Ensemble aus Gestein und Gewächs.

Der Pilion offenbart noch weit mehr Über-
raschungen. Die gebirgige Halbinsel auf halbem
Weg zwischen Thessaloniki und Athen, die ein
bisschen aussieht wie die Zwergkopie des ital-
ienischen Stiefels, ist eine der waldreichsten und
reizvollsten Landschaften Griechenlands. Überall
sprudeln Quellen aus dem Boden, plätschern
Wasserfälle über Felsen, strudeln Bäche die
Schluchten und Straßen entlang. Selbst im
Hochsommer gibt es genug Wasser, ist es stets
angenehm kühl und frisch. Die Vegetation be-
dankt sich mit unglaublicher Üppigkeit. Eichen-
wälder und Olivenhaine säumen die kurvigen
Straßen, auf terrassierten Hängen gedeihen Kas-
tanien, Kirsch- und Apfelbäume und bieten im
Frühjahr ein weiß-rosa Blütenmeer.

Schon in der griechischen Mythologie kommt
der Pilion exponiert vor. Als Lebensraum fabel-
hafter Kreaturen wie der Kentauren, jener einzig -
artigen Zwitterwesen aus Mensch und Pferd. Und
den 12 Göttern des Olymp schien das Gebirge
gerade recht, um standesgemäß die Sommer zu
verbringen. Ein Beispiel, dem viele Griechen
speziell im August gerne folgen, wenn sie aus den
hitzegeplagten Großstädten in diese Sommer-
frische fliehen.

Einen Vorgeschmack davon bekommt, wer
sich Sonntagmittag zum Essen begibt. Etwa nach
Portaria, wo gleich drei Monster-Platanen ein
riesiges Dach über dem zentralen Platz mit Hun-
derten von Kneipenstühlen bilden. In Scharen
sind Familien mit mehreren Generationen zum
Mittagsmahl eingefallen: Da wird getafelt und
geschlemmt, dass sich die Tische biegen, da wird
gefeiert und gelacht, dass der Lärmpegel an die
Schmerzgrenze steigt.

Trubeliger Tourismus wie im zugegebener-
maßen hübschen Makrinitsa und die
Abgeschiedenheit von Kissos – das sind zwei Ex-
treme auf dem Pilion. Im Normalfall ist das Reisen
dort eine stressfreie und geruhsame Angelegen-
heit. Auf den Bergstraßen blockieren mal Ziegen,
mal Schafe, mal Kühe den Weg. Bergdörfer wie
Miliés oder Vizitsa konkurrieren mit ihren vor-
bildlich restaurierten Bürger- und Herrenhäusern

aus dem 18. Jahrhundert. Nicht zu vergessen: Der
meerumspülte Pilion ist speziell im Osten geseg-
net mit Stränden zum Zungeschnalzen. Milopota-
mos etwa rangiert in den griechischen Strand-
Charts ganz weit oben. Nach langer Kurverei über
Serpentinen führen 117 Steinstufen hinab in diese
Bucht. Weißer Sand, kristallklares Wasser und
einige vorgelagerte Felsen sind die Zutaten
dieses göttlichen Fleckchens. Von ähnlicher Güte
ist der nur drei Kilometer entfernte Strand von
Fakistra.

Pilion erfreut auch mit den kulinarischen
Spezialitäten. Darunter die deftige Fasolada, eine
auf flachem Teller servierte Bohnensuppe, und
Spéntzofai, eine mit Tomaten und Paprika zu-
bereitete Wurst. Oder der absolute Hit: Guardou-
ba, in Darm gewickelte und dann in Scheiben
geschnittene Lammleber.

Quelle: RP - Rheinische Post, 15.08.2009
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Αμάσεια Σεπτέμβριος 1921

Η μαζική δολοφονία της ηγεσίας του Ποντιακού Ελληνισμού
Γράφει ο Φάνης Μαλκίδης
malkidis@gmail.com

Η γενοκτονία των Ελλήνων που ζούσαν
σε χώρους με μακραίωνη και σημαντική πα-
ρουσία, στην Μικρά Ασία, στον Πόντο, στη
Θράκη, φτάνοντας μέχρι τις ημέρες μας
στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο και
στην Κύπρο, παρέμεινε στο περιθώριο της

πολιτικής και επιστημονικής ανάλυσης στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό για πολλά χρόνια, και ιδιαίτερα σε περιόδους που υλο-
ποιούνταν ένα ακόμη έγκλημα εναντίον τους στην πρώην Σο-
βιετική Ένωση αλλά και εναντίον των ελληνόφωνων που παρέ-
μειναν στον Πόντο. 

Οι αναζητήσεις όμως της δεύτερης και τρίτης γενιάς ανέδει-
ξαν το μαζικό και λησμονημένο έγκλημα ενάντια στον ελληνικό
πληθυσμό και πλέον η επαναφορά στο προσκήνιο του αποσιω-
πημένου εγκλήματος αποτελεί υπόθεση και ζήτημα πολλών ε-
ρευνητών και θεσμών σε όλον τον κόσμο. Το δικαίωμα στη μνή-
μη είναι πλέον το κυρίαρχο αίτημα, αυτό που οδήγησε και συ-
νεχίζει να οδηγεί πολλούς Έλληνες και φιλέλληνες στην αλή-
θεια, δηλαδή στη μη λήθη. 

Ένα μέρος αυτής της προσπάθειας ανάδειξης του εγκλήμα-
τος της γενοκτονίας, αποτέλεσε και αποτελεί η δολοφονία των
Ελλήνων ηγετών στην Αμάσεια το Σεπτέμβριο του 1921. 

Τα «δικαστήρια» της Αμάσειας, ήταν η αρχή και το τέλος της
διαδικασίας εξόντωσης της ποντιακής ηγεσίας. Στην Αμάσεια,
μετά από μία προετοιμασία των δυνάμεων του Μουσταφά Κε-
μάλ που ήθελε να τελειώνει οριστικά με τους Έλληνες, στήθη-
καν τα «δικαστήρια» όπου με ψευδείς κατηγορίες καταδικάστη-
καν οι πιο σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνισμού.

H διαδικασία η οποία ακολουθούνταν από τα μέλη των «δικα-
στηρίων» ήταν γρήγορη, όπου μετά την απολογία, σε όσους ε-
πιτρεπόταν, αφού δεν υπήρχε παρουσία δικηγόρων. ανακοινω-
νόταν η «απόφαση» του «δικαστηρίου» που ήταν θάνατος δι’ α-
παγχονισμού. 

Οι σημαντικότερες μορφές του ποντιακού Ελληνισμού, «το
άνθος της ελληνικής κοινωνίας του Πόντου», όπως ανέφερε σε

κείμενο διαμαρτυρίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καταδικά-
στηκαν σε θάνατο. Ανάμεσά τους, ο πρώην βουλευτής Τραπε-
ζούντος, Ματθαίος Ι. Κωφίδης, ο εργοστασιάρχης Αλέξανδρος
Γ. Ακριτίδης, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας «Εποχή» της Τραπε-
ζούντας Νίκος Καπετανίδης, ο έμπορος από την Κερασούντα
Γεώργιος Θ. Κακουλίδης, οι καθηγητές του Αμερικανικού Κο-
λεγίου της Μερζιφούντας «Ανατόλια» Γ. Θεοχαρίδης, Χ. Γεωργί-
ου και Α. Συμεών και οι μαθητές του ίδιου κολλεγίου Αναστά-
σιος Παυλίδης και Συμεών Ανανιάδης. Μάλιστα το κολέγιο της
Μερζιφούντας «Ανατόλια» και η ποδοσφαιρική του ομάδα «Πό-
ντος», συμπυκνώνουν την νεώτερη ιστορία των Ελλήνων, η ο-
ποία όπως είναι γνωστό, κατέληξε με ευθύνη των Νεότουρκων
και των Κεμαλικών στην γενοκτονία. Οι μαθητές- αθλητές της
ποδοσφαιρικής ομάδας «Πόντος» θα καταδικασθούν σε θάνα-
το έχοντας σαν βασική κατηγορία την εμφάνιση της ομάδας:.
Άσπρες και μπλε οριζόντιες ρίγες και το γράμμα «Π» στο στή-
θος. Έτσι η ποδοσφαιρική ομάδα και οι αθλητές της- μαθητές
του «Ανατόλια», ήταν ανάμεσα στα θύματα της γενοκτονίας,
που δολοφονήθηκαν μετά την διαδικασία των αποκαλούμενων
«δικαστηρίων ανεξαρτησίας».

Αρκετοί καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο, ανάμεσά τους οι
μητροπολίτες Τραπεζούντας Χρύσανθος, Αμασείας Γερμανός,

Νεοκαισαρείας Πολύκαρπος, Χαλδείας και Κερασούντας Λαυ-
ρέντιος, τα ηγετικά στελέχη της ποντιακής διανόησης και πολιτι-
κής, Β. Ιωαννίδη, Λ. Ιασονίδη, Κ. Κωνσταντινίδη, Αρ. Νεόφυτο,
Νικ. Ιασονίδη, Χ. Σιδηρόπουλο, Επ. Σεφεριάδη, Θεμ. Πατσιάδη,
Κ. Παπαθεοδώρου, Γ. Γαληνό, Γ. Βαλαβάνη καθώς και τον εκ-
δότη της εφημερίδας Λόγος της Τραπεζούντας Ν. Λεοντίδη. 

Παρά τις διαμαρτυρίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
προς τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων και Εκκλη-
σιών, η μαζική δολοφονία της ποντιακής ηγεσίας δεν προκάλε-
σε το ενδιαφέρον των τότε Μεγάλων Δυνάμεων,. Ωστόσο ιδιαί-
τερη σημασία έχει το ψήφισμα διαμαρτυρίας των Ελλήνων δια-
νοουμένων προς τους Ευρωπαίους συναδέλφους, το οποίο με-
ταξύ των άλλων υπέγραφαν οι Καζαντζάκης, Σικελιανός, Ξενό-
πουλος, Παλαμάς. 

H καταδίκη και ο απαγχονισμός στην Aμάσεια το Σεπτέμβριο
του 1921, όλης της θρησκευτικής, πνευματικής και πολιτικής η-
γεσίας ήταν μια οργανωμένη και προσχεδιασμένη πράξη και α-
ποτελεί μία σημαντική παράμετρο του μαζικού και εγκλήματος
εναντίον των Ελλήνων, στο οποίο Τουρκία αντιδρά με φόβο και
ανασφάλεια. Αντιδράσεις οι οποίες αποτελεί συνήθη τακτική ό-
ταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, αντιδράσεις που φτάνουν ακόμη
και στην άρνηση ή την αμφισβήτηση της γενοκτονίας των Ελλή-
νων, κάτι όμως που είναι ασέβεια και ύβρις όχι μόνο προς τα ε-
κατοντάδες χιλιάδες θύματα των μαζικών δολοφονιών αλλά και
έναντι των νέων γενεών όλου του πλανήτη, οι οποίες πρέπει να
μαθαίνουν την αλήθεια και όχι το ψέμα και την προπαγάνδα. 

Το ζήτημα της μαζικής δολοφονίας της ηγεσίας του Ποντια-
κού Ελληνισμού στην Αμάσεια αποτελεί μία σημαντική παράμε-
τρος της γενοκτονίας. Οι προσπάθειες ανάδειξης αυτής της συ-
νιστώσας της γενοκτονίας αποτελούν την ελάχιστη πράξη διά-
σωσης της μνήμης αυτών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή
τους. Μπορεί η παρουσία του Ελληνισμού να διακόπηκε βίαια,
αλλά αυτό έγινε μόνο προσωρινά, όπως δείχνει η σημερινή ανι-
διοτελής δραστηριοποίηση των Ελλήνων και φιλελλήνων σε όλο
τον κόσμο, όπου πολιτικοί, κυβερνήτες, βουλευτές, ακαδημαϊ-
κοί, επιστήμονες και ερευνητές, έχουν πειστεί για την τέλεση
του εγκλήματος και εκδίδουν σχετικές αναγνωρίσεις και ψηφί-
σματα.

Ελληνογερμανικό
βραβείο «Ελένη Βλάχου» 

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας απένειμε
το ελληνογερμανικό δημοσιογραφικό βραβείο «Ελένη Βλά-
χου» για το 2009, το οποίο φέτος απονέμεται στην κυρία
Μαρία Νικολάου, δημοσιογράφο στην ΕΡΤ Κο-
μοτηνής. Η βράβευση έγινε στην αίθουσα της
Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και σε
αυτή παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Επι-
κοινωνίας και Ενημέρωσης Μαργαρίτα Πα-
παδά, ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος Σό-
μπολος, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Χρήστος Πα-
ναγόπουλος, ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας Dr. Wolfgang
Schultheiss, o Πρόεδρος της Ένωσης Αντα-
ποκριτών Ξένου Τύπου της Αθήνας Φίλιππος
Πάγκαλος και ο Σύμβουλος Γενικής Διεύθυν-
σης του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρα-
κτορείου Ειδήσεων Ανδρέας Χριστοδουλίδης.
Το βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά σε μια
γυναίκα δημοσιογράφο και μάλιστα από Μέσο Ενημέρω-
σης της περιφέρειας. Ο Πρόεδρος της Βουλής στον χαιρε-

τισμό του επεσήμανε τα εξής: «Ταυτόχρονα με την εξαίρε-
τη δημοσιογράφο κυρία Μαρία Νικολάου που είναι εδώ μα-
ζί με τους γονείς της οι οποίοι χαίρονται για τη βράβευσή
της και την καμαρώνουν, γεγονός που είναι ιδιαίτερα συ-
γκινητικό, τιμούμε σήμερα και τη δημοσιογραφία και την
Ελένη Βλάχου, την ψυχή της εφημερίδας “Καθημερινή”
για δεκαετίες. Τιμούμε τη δημοσιογραφία ως θεμελιώδη
κοινωνική και δημοκρατική διαδικασία. Γιατί χωρίς την υ-

πεύθυνη, πλήρη, ανεξάρτητη και διεισδυτική
δημοσιογραφία, δεν μπορεί μια κοινωνία να
αντιληφθεί τα προβλήματά της, να αναζητή-
σει τις λύσεις τους και να διατηρήσει την α-
παιτούμενη συνοχή. Η σύγχρονη εποχή ευτυ-
χώς παρέχει στη δημοσιογραφία και την κοι-
νωνία περισσότερες δυνατότητες αναζήτη-
σης, ανάδειξης, πρόσβασης και επικοινω-
νίας. Η Ελένη Βλάχου στην εποχή της πρέ-
σβευε όλες αυτές τις αρχές. Πίστευε στην
παράδοση και την πρόοδο της δημοσιογρα-
φίας. Πίστευε στο δημοκρατικό ρόλο της δη-
μοσιογραφίας, προασπίστηκε τις δημοκρατι-
κές ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολι-

τών, αγωνίστηκε και διώχθηκε γι’ αυτά. Άφησε
σπουδαία κληρονομιά δημοσιογραφικού και επαγγελματι-
κού ήθους».                          Πηγή: www.voiceofgreece.gr
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Η αναζήτηση
του σταθερού

βρίσκει καταφύγιο
στην αιωνιότητα

Της Χρυσούλας Δημητρακάκη

Σε έναν τέτοιο κόσμο
που η αντίληψη μιας αδιά-
λειπτης μεταβολής έχει γί-
νει πεποίθηση, ίσως να
μην πιστέψει κανείς ότι η
ενστικτώδης αναζήτηση
του ανθρώπου είναι για
ό,τι πιο μόνιμο και σταθε-
ρό. Μία από τις ενστικτώ-

δεις αναζητήσεις, που ο-
δηγεί τους ανθρώπους σε βαθύτερες σκέψεις και
ίσως στην ίδια την αναζήτηση, σαν αυθύπαρκτο
σκοπό, για κάτι πιο ασφαλές.

Και ίσως μπροστά σε μία πιθανότητα κινδύνου,
γίνεται πιο εμφανής η ανάγκη για ένα καταφύγιο
που θα εξασφαλίσει την αμετάβλητη σταθερότητα. 

Και ίσως σε μια καταστροφή γίνεται επιτακτική η
ανάγκη για ένα καταφύγιο υπεργηινο, 

Και ίσως όταν τα αναπάντεχα συντρίψουν τα ό-
ρια που ο άνθρωπος είναι συνηθισμένος να αντέ-
χει, αναζητά το καταφύγιο πάνω από την δύναμη
του χρόνου, εκεί που οι διαστάσεις είναι διευρυ-
μένες σε κάθε στιγμή του μέλλοντος και οι ελπί-
δες έχουν απλωθεί σε όλη τους την έκταση.

Και κάθε σκέψη, μη μπορώντας ν’ αρνηθεί πως
ό,τι βρίσκεται μέσα στο χρόνο είναι παροδικό, α-
κουμπά με ανακούφιση, όχι στη διάρκεια ενός α-
τέρμονα χρόνου, αλλά σαν ύπαρξη που βρίσκεται
έξω από την όλη χρονική διαδικασία.

Μία ύπαρξη εντελώς ανεξάρτητη απ’ τον χρόνο,
χωρίς πριν και μετά και χωρίς πιθανότητα αλλαγής.
Η αναζήτηση του μόνιμα σταθερού, που βρίσκει κα-
ταφύγιο μέσα στον άπειρο χρόνο, την αιωνιότητα.

Παράλληλα, η πίστη σε μία παγκόσμια αλλαγή,
δεν αντιπροσωπεύεται μόνο από «τα πάντα χωρεί
και ουδέν μένει» αλλά και από την αναίρεση κάθε
αντίθετου. Γιατί ακόμα κι αν η αντίληψη της αιω-
νιότητας δεν φανερώνει πιθανότητα αλλαγής και
ο άνθρωπος προσδοκά την μονιμότητα ενός κα-
ταφύγιου, παράλληλα αγωνίζεται κάτω από το
δόγμα μιας ακατάπαυστης ροής. 

Και η εναλλαγή από την αναζήτηση της μονιμό-
τητας, στην πίστη μίας παγκόσμιας αλλαγής, δεν
είναι τίποτ’ άλλο παρά η μεγαλειώδης ένωση των
αντιθέτων, όπου χωρίς την επικράτηση κανενός α-
νταγωνιζόμενου, επικρατεί η κοσμική δικαιοσύνη
της αρμονίας.

Για το Σύμπαν όλα είναι εναρμονισμένα και δί-
καια. 

Για τον άνθρωπο, άλλα παράλογα και άλλα άδικα. 
Και αυτός ο κόσμος θα παραμένει ίδιος για ό-

λους. Ένας κόσμος πίστης και αναζήτησης Πίστης
στη συνεχή ροή και αναζήτησης ενός καταφυγίου
στην αιωνιότητα.

Και όλα μαζί θα συνυπάρχουν, τόσο δυναμικά,
για να μπορούν να ικανοποιούν τους ανυπόμο-
νους. Γιατί ο Κόσμος μας θα είναι πάντα μια δυ-
ναμική φωτιά αντιθέτων που με μέτρο θα ανάβει
κα με μέτρο θα σβήνει, ρυθμιζόμενος από μία συ-
μπαντική δικαιοσύνη.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Με το χρυσό μετάλλιο της πόλης
των Ιωαννίνων τίμησε ο Δήμος Ιωαννιτών τον
πρώην Κυβερνήτη της Μασαχουσέτης και υπο-
ψήφιο Πρόεδρο των Η.Π.Α. Μάικλ Δουκάκη, η
μητέρα του οποίου, Ευτέρπη Μπούκη, καταγό-
ταν από το Βρυσοχώρι Ζαγορίου. Η τελετή απο-
νομής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Αυ-
γούστου 2009, στην αίθουσα «Αθανάσιος Τσα-
κάλωφ» όπου το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματο-
ποίησε τιμητική συνεδρίαση και με την αριθμ.
199/09 ομόφωνη απόφασή του απένειμε το χρυ-
σό μετάλλιο στον κ. Δουκάκη σε ένδειξη ανα-
γνώρισης της προσφοράς του στον απόδημο ελ-
ληνισμό. Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιωαν-
νίνων Νικόλαος Γκόντας καλωσόρισε τον κ. Δου-
κάκη στην ιστορική πρωτεύουσα της Ηπείρου και
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά του
στους Έλληνες της Αμερικής. «Με μεγάλη μας
χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στην πόλη των
γραμμάτων και των τεχνών, των θρύλων και των
παραδόσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρί-
ζοντας την προσφορά σας στον ελληνισμό και
την ανθρωπότητα εν γένει, σας απονέμει το χρυ-
σό μετάλλιο της πόλης. Είστε η πρώτη προσωπι-
κότητα που τιμάται με αυτή τη διάκριση. Η υφή-
λιος έχασε μία μοναδική ευκαιρία να καταλάβε-
τε το ύπατο αξίωμα του Προέδρου των Η.Π.Α.,
σας κέρδισε όμως η Μασαχουσέτη και το Πανε-
πιστήμιο. Είμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή
σας. Είστε πνευματικός φάρος και η σεμνότητα
και η μετριοπάθειά σας είναι αξιομνημόνευτες»
υπογράμμισε ο κ. Γκόντας.

Ο κ. Δουκάκης εξέφρασε τη χαρά του για την
επίσκεψη στα Γιάννινα και συνεχάρη το Δήμαρ-
χο και τη Δημοτική Αρχή για την εικόνα της πό-
λης. «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι
στην όμορφη πόλη σας. Η συγκίνησή μου είναι

μεγάλη γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα ριζωμένη μέ-
σα μου. Μεγάλωσα με ελληνικές αρχές και α-
ξίες και η ανάμειξή μου με την πολιτική είχε να
κάνει με τις ελληνικές ρίζες. Οι Έλληνες και ιδι-
αίτερα οι Ηπειρώτες ήταν πάντα μαζί μου. Από
τις διηγήσεις της μητέρας μου είχα σχηματίσει
μία εικόνα της όμορφης περιοχής αλλά έμεινα
έκπληκτος από αυτά που αντίκρισα. Τα Γιάννινα
είναι μία πόλη όμορφη, καθαρή, μοντέρνα, ιστο-
ρική και γραφική με νέο κόσμο και υποδομές
που θα ζήλευαν πολλές άλλες. Μου θυμίζουν τη
Βοστόνη. Μπράβο στο Δήμαρχο και σε όλους ό-
σους κοπιάζουν γι’ αυτή την εικόνα. Φαίνεται
πως κάνετε καλή δουλειά και εύχομαι να συνε-
χίσετε έτσι. Εύχομαι αυτή η επίσκεψη να είναι η
αρχή μιας στενής σχέσης. Ευχαριστώ για τη με-
γάλη τιμή» σημείωσε ο κ. Δουκάκης..

Ο κ. Γκόντας προσέφερε στον κ. Δουκάκη και

στη σύζυγό του αναμνηστικά δώρα. Ευχαριστώ-
ντας ο κ. Δουκάκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαι
χαρούμενος που ο κ. Γκόντας μας ενέπνευσε
να επισκεφθούμε την Ήπειρο. Η χαρά μου δεν
πηγάζει μόνο από τη μεγάλη ιστορία της Ηπεί-
ρου αλλά και από το γεγονός ότι στη Μασαχου-
σέτη ζουν πολλοί Ηπειρώτες μετανάστες. Σας
ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Ήπειρος, ζήτω η
Ελλάς».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, ο υφυπουρ-
γός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σταύρος Καλογιάννης, εκπρό-
σωποι των αρχών και φορέων της πόλης, ο Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιωάννης
Γεροθανάσης, εκπρόσωποι κομμάτων, ο πρώην
βουλευτής και υπουργός Αντώνης Φούσας, νυν
και πρώην Δήμαρχοι της Ηπείρου.

Πηγή: Δήμος Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών τίμησε τον Μάικλ Δουκάκη

Ξεκίνησαν οι πρώτες εκδηλώσεις για τη
Ναυμαχία της Ναυπάκτου στη Μεσσίνα της Ιταλίας 
Το μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών έδωσε προς τους

εκπροσώπους του πλοίου από τη Βενετία που κατέπλευσε στο Λιμάνι
της Ναυπάκτου το τριήμερο του 15Αύγουστου, ο Δήμαρχος Ναυπάκτου
Θανάσης Παπαθανάσης. 

«Στην σύγχρονη εποχή, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να υ-
πάρχει η ειρηνική συνύπαρξη, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των
λαών της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει ότι
«η Ναύπακτος που πρωταγωνίστησε στο ιστορικό γεγονός της Ναυμα-
χίας το 1571 στέλνει σήμερα από το βενετσιάνικο λιμάνι της πόλης το
μήνυμα της συνεργασίας των λαών και εθνών της Μεσογείου».

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Δήμαρχος και Πρόεδρος της
ΑΝΝΑ Ν. Κούμπιος ανέφερε ότι προχωρούν οι προετοιμασίες για τη
διοργάνωση των εκδηλώσεων της Ναυμαχίας τονίζοντας ότι το μήνυμα
της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου είναι η πολιτιστική όσμωση των εθνών
και κρατών της Ευρώπης στη σημερινή πραγματικότητα. Το σύγχρονο ι-
στιοφόρο διένυσε συμβολικά την πορεία που έκανε ο Συμμαχικός Στό-
λος από τη Βενετία προς τη Ναύπακτο, (ιστορικός διάπλους) για να συμ-
μετάσχει στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η επίσκεψη του ιστιοφόρου ήλ-
θε ως ανταπόδοση στην πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Ναυπά-
κτου στη Μεσσίνα και το Παλέρμο αλλά και στα πλαίσια της συνεργα-
σίας που αναπτύχθηκε με την Περιφέρεια του Βένετο ενόψει της φετι-
νής διοργάνωσης των εκδηλώσεων για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. 

Πιο συγκεκριμένα στη Μεσσίνα διοργανωθήκαν εκδηλώσεις για τη
Ναυμαχία της Ναυπάκτου στις οποίες ο Δήμος συμμετείχε με την πα-
ρουσία του Δημάρχου, ενώ ο EΟΟΣ «Marco Polo System» της Βενετίας
εδώ και χρόνια έχει προωθήσει από κοινού με τον Δήμαρχο Ναυπάκτου
Θανάση Παπαθανάση την επέτειο της ιστορικής αναβίωσης της Ναυ-

μαχίας της Ναυπάκτου, που εορτάζεται τον Οκτώβριο στην Ναύπακτο.
Στόχος των εκδηλώσεων ήταν όχι μόνο η αναβίωση μιας «σύγκρου-

σης» αλλά και η δημιουργία στην σημερινή εποχή μιας «συνάντησης»
μεταξύ των λαών της Μεσογείου που εκείνη την μοιραία ημέρα δια-
σταυρώθηκαν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μεσσίνα ο Δή-
μαρχος Ναυπάκτου ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος για τις πρώτες εκ-
δηλώσεις της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, που διοργάνωσε ο Δήμος στη
Μεσσίνα, ενώ είχε συναντήσεις στο Παλέρμο με τον Αναπληρωτή Δή-
μαρχο της πόλης.

Η όμορφη στιγμή της απονομής

Ιταλοί και Έλληνες, σε μια ευχάριστη-ειρηνική συνύπαρξη,
ενθυμούνται το μεγάλο ναυτικό ιστορικό γεγονός της Ναυμαχίας

της Ναυπάκτου. Στη φωτό, με το μικρόφωνο, ο αεικίνητος
δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης
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n Αξιότιμε κύριε Διευθυντά.

Με θλίψη παρακολουθώ τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν
στην πατρίδα μας τα οποία είναι ακατανόητα για ένα μέσο ευ-
ρωπαίο. Να μου επιτρέψεις ν αναφέρω μερικά από αυτά. Γνω-
ρίζω ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι το κόστος
ζωής είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, σε αντίθεση με τις αμοιβές που είναι αρκετά
χαμηλά. Το δημόσιο χρέος έχει δεκαπλασιαστεί τα τελευταία
30 χρόνια, παρά τα τρισεκατομμύρια που εισπράξαμε από την
… κακούργα τότε ΕΟΚ, και παρά τα τεράστια εμβάσματα της
επίσης κακούργας … μετανάστευσης.

Κάποιος συνετός Πρωθυπουργός μας είχε προτρέψει το
1976 σε λιτότητα. Εμείς όμως τον λοιδορήσαμε όπως κάνου-
με πάντα σε τέτοιες νουθεσίες και αντί με τα χρήματα εκείνα
να φτιάξουμε τις υποδομές ώστε να παράγουμε εκτός από
ψευτομαγκιά και κάτι χρήσιμο, αρχίσαμε να ζούμε με τις επι-
δοτήσεις και με δανεικά που θα πληρώσουν τα παιδιά μας, τα
εγγόνια και βάλε!! Έτσι έχουμε φτάσει στον πάτο και είμαστε
τελευταίοι στην ΕΕ. Είμαστε όμως πρώτοι στη διαφθορά και
σε ό,τι άλλο αρνητικό μπορεί να παράγει ο άνθρωπος. Φυσι-
κά για όλα φταίνε οι ξένοι που μας … ζηλεύουν γιατί αυτοί δεν
έχουν ένδοξους προγόνους, αλλά ούτε και μερικούς αγίους
τύπου ΕΦΡΑΙΜ. Αυτοί σαν απολίτιστοι που είναι δουλεύουν
σαν υποζύγια και δεν χωρίζονται σε πρασινοφρουρούς γαλά-
ζιους, κόκκινους κ.λ.π. Οι Ηγέτες τους είναι υπεύθυνοι και ό-
χι λαοπλάνοι. Όταν χρειάζεται έχουν φιλότιμο και παραιτού-
νται πηγαίνοντας στο σπίτι τους. Οι δικοί μας είναι λαοπλάνοι,
εξαπατούν το λαό με διάφορες μπούρδες, όπως η Ελλάδα
στους Έλληνες, η Δημοκρατία θα νικήσει, επανίδρυση του
κράτους, σεμνά και ταπεινά κ.λ.π. Δεν τους διδάσκουν, επί-
σης μοιχείες, κλοπές, συναλλαγή, μίζες, διαφθορά και χα-
βούζα. Οι δάσκαλοι δεν εκμεταλλεύονται τυχαία θλιβερά πε-
ριστατικά και να κατεβάζουν στους δρόμους 10χρονα παιδιά
τα οποία βρίζουν τους αστυνομικούς, τους πετούν π΄ρτρες,
λεηλατούν καταστήματα, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό α-
γωνίζονται για τη Δημοκρατία. Σέβονται τους θεσμούς και δεν
τους ντροπιάζουν όπως έπραξε αλήστου μνήμης Πρωθυ-
πουργός, που ενώ και ο φιλικός του τύπος τον προκαλούσε ν’
αυτοκτονήσει, εμείς τον ξανακάναμε Πρωθυπουργό, τον ανα-

κηρύξαμε μετά θάνατο μεγάλο ηγέτη, του φτιάξαμε κέρινο ο-
μοίωμα, αγάλματα, βαφτίσαμε δρόμους και πλατείες με τ’ ο-
νομά του και πολλά άλλα που μόνο σε αφρικανική χώρα αρ-
μόζουν.

Βλέπω τις ειδήσεις. Στην τηλεόραση. Παντού θρήνος και ο-
δυρμός από τους μεγαλοδημοσιογράφους που κερδίζουν ε-
κατομμύρια το χρόνο από εφημερίδες, διαφημίσεις, κανάλια
κ.λ.π. Όλοι παριστάνουν τους εργατοπατέρες, ενώ μοναδική
τους επιδίωξη είναι το πώς θ’ αυξήσουν τα εκατομμύρια τους.
Μας λένε για μισθούς των700 ευρώ, για συντάξεις πείνας, για
τους … άμοιρους τους δημοσίους υπαλλήλους των 1.100 ευ-
ρώ κ.λ.π. Στα 1.100 όμως ευρώ ξεχνούν σκόπιμα να προσθέ-
σουν τα διάφορα επιδόματα, το δώρο των Χριστουγέννων, του
Πάσχα, άδειας, το εφάπαξ που παίρνουν όταν βγαίνουν στη
σύνταξη, ως και το ότι εργάζονται όταν έχουν όρεξη ενώ συ-
νάδελφοι τους στην υπόλοιπη Ευρώπη τα βλέπουν αυτά με τα
κιάλια, γιατί έχουν μόνο το μισθό τους και δουλεύουν ευσυ-
νείδητα.

Εγώ είμαι συνταξιούχος των 600 ευρώ στη Γερμανία εδώ
και οχτώ χρόνια. Δεν παίρνω δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα ή
αδείας κ.λ.π. Η συνολική αύξηση που έχω πάρει τα 8 αυτά
χρόνια, είναι 7,80 ευρώ!! Δηλαδή ούτε ένα Ευρώ το χρόνο.
Ακούω τη συντρόφισσα Αλέκα, τους μεγάλους εργατοπατέ-
ρες Αλέκο, Αλέξη και όλο το κακό συναπάντημα του συνδικα-
λισμού, να χύνουν ποτάμια δάκρυα για μισθούς και συντάξεις
πείνας. Να απαιτούν από την εκάστοτε Κυβέρνηση κατώτερο
μισθό 1.500 και κατώτερη σύνταξη 1.200 ευρώ! Κανένας ό-
μως από αυτούς τους καραγκιόζηδες δεν μας λέει από πού
θα βρεθούν αυτά τα χρήματα; Οι ίδιοι τύποι, προτρέπουν τους
εργαζόμενους, για ψύλλου πήδημα, σε απεργίες και ανατα-
ραχή με τεράστιο άσκοπο κόστος για τη χώρα. Είμαστε τελευ-
ταίοι σε παραγωγή εθνικού πλούτου και πρώτοι στο να τρώμε
από δανεικά, από επιδοτήσεις, μίζες, διαπλοκή, συναλλαγή
κ.λ.π. 

Παρακολουθούσα προ καιρού τη μεγάλη συντρόφισσα Λιά-
να Κανέλλη να προτρέπει τους απεργούς να σπάσουν τις κά-
μερες που παρακολουθούσαν τη ροή της απεργίας … Η με-
γάλη αυτή δημοσιογράφος ως αριστούχος των πανεπιστημίων
Δημοκρατίας του ανύπαρκτου σοσιαλισμού, θα γνωρίζει βέ-
βαια ότι ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου πρέπει να δι-

δάσκει με το παράδειγμα της και να απαιτεί την εφαρμογή των
Νόμων και όχι μόνο όταν αυτοί εξυπηρετούν το κομματικό ή
προσωπικό συμφέρον. Το ΠΑΣΟΚ έχει το θράσος να μας ζα-
λίζει με νέα ΘΑ, ΘΑ, να μας υπόσχεται λαγούς με πετραχήλια,
ξεχνώντας ότι στα είκοσι χρόνια που ήταν στην εξουσία, γιγά-
ντωσε τη διαπλοκή, τις μίζες, τη διαφθορά, τη συναλλαγή. Το
μόνο που κατάφερε ήταν να τετραπλασιάσει το δημόσιο χρέ-
ος, παρά τις επιδοτήσεις τρισεκατομμυρίων της τότε κακούρ-
γας ΕΟΚ και τα εμβάσματα της επίσης κακούργας μετανά-
στευσης. Για τη … νέα διακυβέρνηση και την … επανίδρυση
του Κράτους τι να πω; Ουδέποτε υπήρξαν τόσοι ανίκανοι στην
ίδια Κυβέρνηση. Τουλάχιστον οι του ΠΑΣΟΚ ήξεραν να κλέ-
βουν και να τα καλύπτουν. Αυτοί, οι λεγόμενοι δεξιοί, δεν ξέ-
ρουν ούτε καν να κλέβουν!!! Έρχονται και πάλι εκλογές: σταυ-
ρό, λοιπόν, στους ανίκανους όλων των κομμάτων για να κα-
τρακυλήσουμε μια ώρα αρχύτερα στο λάκκο με τα φίδια -προ-
αιώνιοι εχθροί των Ελλήνων-, να μας φάνε και να ησυχάσου-
με δια παντός.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 
Διατελώ μετά τιμής.

Παναγιώτης Λιακέας, Μπόχουμ Γερμανίας

n Αγαπητοί φίλοι, γειά σας.

Ευχαριστώ για την πληροφόρηση, η κάθε προσπάθεια φέρ-
νει ένα αποτέλεσμα. Εύχομαι να επιτύχετε στο έργο σας. Ο
μεγάλος Κρητικός δάσκαλος Νίκος Καζαντζάκης έγραψε στο
«Ταξιδεύοντας» ότι ο Έλληνας στέκει στη μέση του μεγάλου
παρελθόντος και του καινούργιου μέλλοντος. Με την παρεμ-
βολή τού Δραγούμη ότι θέλει να κόψει τη γέφυρα αυτή αν δεν
λάβει μία ελληνική θέση. Από ό,τι αρθρογραφείτε επικυρώνε-
ται το γραφτό. Προς τούτο ήθελα να προσθέσω στο άρθρο
σας ότι δεν υπάρχει «Παγκρητκή Ένωση» κλπ. αλλά σύλλογος
απόδημων Κρητών Αμερικής. Εάν θέλουν οι συμπατριώτες να
ελέγξουν τη γέφυρα πρέπει πρώτα να ορθολογιστούνε καλύ-
τερα.

Μετά φιλικών χαιρετισμών
Dr. Ing. Jannis Stefanakis, Stadecken-Elsheim

n Αξιαγάπητη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ,
Καλό Φθινόπωρο !

Πιττακός έφη: «Δημοκρατία έστιν εκεί,
όπου τοις πονηροίς ούκ έστιν άρχειν.»

(Δημοκρατία υπάρχει εκεί όπου οι πονηροί
δεν έχουν την δυνατότητα να κυβερνούν)

Αγαπητοί Έλληνες! Γνήσιοι Πατριώτες!
Στην όμορφη Πατρίδα μας, την μητέρα τής

Σοφίας, τής Αρετής και τής Δημοκρατίας,
που από το χέρι τού Θεού είναι καμωμένη
σαν κομμάτι τού Παραδείσου, άξιζε καλύτε-
ρης μοίρας η ζωή μας, από αυτή που ετοιμά-
σαμε για τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας,
εμείς σαν πολίτες και οι ηγεσίες μας μέχρι
τώρα. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες σήμερα
μιας πατρίδας, που έχει αρρώστιες ύπουλες
και πληγές βαθιές, οι οποίες την οδηγούν αρ-
γά μεν αλλά σταθερά στην καχεξία, το μαρα-
σμό και τον τελικό αφανισμό. 

1ον Οι πόλεις μας έχουν μεταβληθεί από
την έλλειψη τού προγραμματισμού και σχε-
διασμού τής οικοδομικής τους ανάπτυξης σε
ασφυκτικά γκέτο τής ζωής μας και των παι-
διών μας, και με τα απόβλητά τους σε θαλά-
μους δηλητηρίων και βόθρους τού πολιτι-
σμού.

2ον Η Παιδεία μας πάσχει από πολλού από
φυματίωση, χωρίς ελπίδα ανάρρωσης.

3ον Η Γεωργία μας αναιμική και ανοργά-
νωτη δεν πρόκειται, χωρίς μια γενναία γεωρ-
γική μεταρρύθμιση, στην οποία υποχρεωτικά
θα ενταχθεί και το ζήτημα τής εκκλησιαστικής
ακίνητης περιουσίας, να εξασφαλίσει ούτε ι-

κανοποιητικό γεωργικό εισόδημα, ούτε την
τόσο αναγκαία αυτάρκεια τής χώρας στην
πρωτογενή παραγωγή.

4ον Το Εμπόριο βρίσκεται από άποψη ορ-
γάνωσης και χέρια σε αξιοθρήνητη κατά-
σταση.

5ον Η Βιομηχανία πνέει τα λοίσθια, μπρο-
στά στην προοπτική των επόμενων ετών και
μέσα στους κολοσσούς τής παγκόσμιας βιο-
μηχανίας.

6ον Η ανάπτυξη τής Τεχνολογίας ανήκει
στη χώρα των παραμυθιών, για την ανάσταση
την οικονομική και βιομηχανική τής δικής μας
πατρίδας.

7ον Ο Τουρισμός τής πατρίδας καρκινοβα-
τεί, οι γείτονες προπορεύονται ανησυχητικά.

8ον Ο Δασικός πλούτος παραδίδεται αμα-
χητί στη μοίρα και στο έλεος τής αδηφάγου
φωτιάς.

9ον Η νεολαία τής Πατρίδας έχει πιαστεί
θανάσιμα στα νύχια-βρόχια των ναρκωτικών.

10ον Η αξιοκρατία έχει εκδιωχθεί με το μα-
στίγιο από τους εναλλακτικούς κρατούντες.

11ον Η Ρουσφετολογία έχει βραχυκυκλώ-
σει τη ζωή μας, και έχει γίνει Ευαγγέλιο και
νόμος πολιτικής ηθικής των ηγεσιών τού τό-
που μας.

12ον Η διοίκηση έχει καταντήσει βασανι-
στής τού πολίτη και βιαστής τής ζωής του.

13ον Η Δημοκρατία έχει καταντήσει σκιά
τού εαυτού της, αφού το Σύνταγμα, που είναι
τροφή τής Δημοκρατίας, δεν συντάσσεται α-
πό αντιπροσωπευτική γενική Συνέλευση, αλ-
λά αναθεωρείται και κόβεται και ράβεται στα
μέτρα τού πλειοψηφούντος, με παράνομο συ-

χνά εκλογικό σύστημα, κάθε φορά κόμματος.
14ον Η κοινωνική δικαιοσύνη έχει περιορι-

στεί σε προνόμιο των Πραιτωριανών και κομ-
ματικών κεκραχτών τής πολιτικής μας ζωής.

15ον Η Κοινωνική Πρόνοια αργοπεθαίνει,
βουτηγμένη στα χρέη της.

16ον Η Εθνική Ανεξαρτησία έχει καταντή-
σει σαπουνόφουσκα τού δημοπλάνου μπαλ-
κονιού των Ταρτούφων τής πολιτικής μας
σκηνής.

17ον Η Πολιτική Ευαισθησία έχει ερμηνευ-
τεί σαν στείρα Αναισθησία από τους σαλτι-
μπάγκους και αξιοθρήνητους επιβήτορες των
πολιτικών μας πραγμάτων.

18ον Ο Πόθος για Ειρήνη και Ασφάλεια
τής Πατρίδας έγινε ταμείο σκανδαλοπρομη-
θειών και διαφθοράς τής πολιτικής και κοινω-
νικής συνείδησης τού λαού μας, και τής πολι-
τικής ηγεσίας.

19ον Η Οικονομία και η αγωνία τού λαού
μας για την εξασφάλιση τού επιούσιου, μετα-
βλήθηκε σε εργαστήριο και συνεργείο τόσο ε-
φεύρεσης νέων ορολογιών, όσο και επισκευ-
ής τής γλώσσας μας, ώστε να μην αντιλαμβά-
νεται ο λαός την πορεία και τη μοίρα του. Ο
κυνισμός τής πολιτικής χωρίς πυθμένα.

20ον Η πολυθρύλητη Εθνική συμφιλίωση
μεταβλήθηκε σε άσβεστο μίσος αλληλοεξό-
ντωσης και τούτο, γιατί οι πολιτικοί μας «φω-
στήρες», κινούμενοι χωρίς προοπτική και
πρόγραμμα γενικής ανάπτυξης τής Πατρί-
δας, θεώρησαν την Ελλάδα σαν κομματικό
φέουδο, στο οποίο δικαιούνται να βόσκουν οι
Πραιτωριανοί και χειροκροτητές τού εκάστο-
τε στην εξουσία κόμματος. 

ΕΛΛΗΝΑ!
Η μοίρα τής Πατρίδας, η τύχη των παι-

διών σου και των επόμενων γενεών βρίσκε-
ται αποκλειστικά και μόνο στα δικά σου χέ-
ρια, τα σημερινά σου χέρια και στη δική σου
την οριακή και κρίσιμη εποχή για την Ελλά-
δα μας. Είναι όμως ανάγκη να γίνεις πρώτα
αληθινός και γνήσιος Πατριώτης και έτοι-
μος και για θυσίες ακόμη. Η λέξη «Πατριώ-
της» δεν σημαίνει την στείρα και παρα-
φθαρμένη εκείνη έννοια, που χρησιμοποιή-
θηκε για να ρίξει σε συμφορές την ανθρω-
πότητα, αλλά σημαίνει και χαρακτηρίζει τον
Έλληνα και τον άνθρωπο εκείνον, που συ-
νειδητοποιεί, ότι, ζει μέσα σε μια κοινωνία
συνανθρώπων του από τους οποίους ο ίδιος
εξαρτάται, αλλά και οι όμοιοί του εξαρτώ-
νται από αυτόν. Αυτός ο Έλληνας, αυτός ο
άνθρωπος καταλαβαίνει ότι το αληθινό, το
σωστό και σίγουρο συμφέρον του βρίσκεται
όχι πρώτα στο πρόσκαιρο, το στενό ατομικό
συμφέρον, αλλά μέσα στο συλλογικό, το
κοινωνικό και το της Πατρίδας συμφέρον. Ο
αγωνιστής του 1821 Μακρυγιάννης τόσο
παραστατικά το παρουσιάζει με τα λόγια,
που αγγίζουν την καρδιά κάθε Έλληνα: «Αν
η Πατρίδα μου ευτυχεί, δέχομαι να χάσω
και τα δυο μου μάτια, γιατί αυτή η Πατρίδα
θα είναι σε θέση να με φροντίσει. Όταν ό-
μως η Πατρίδα μου δυστυχήσει, τότε και
τέσσερα μάτια να έχω, σε τίποτε δεν με ω-
φελούν.»

Π.Α. (δάσκαλος στην Nordrhein-Westfalen,
παλαιός αναγνώστης σου.)
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Εστιατορική Εξυπηρέτηση Τσιουλόγιαννης
Με την εμπειρία 20 χρόνων στο καλό φαγητό

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

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

και κάθε είδους εκδηλώσεων

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

οικ.: 27550 23178

CATERING

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΑΘ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

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

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

www.koutsougera.gr
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Εκδήλωση
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
για Μαθητές
και Μαθήτριες
Ελληνικών Σχολείων
01. Οκτωβρίου 2009, 9:00 ως
της 18:00, “ΦΟΡΟΥΜ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 2009“ στο Theater-
υnd Konzerthaus Solingen,
Konrad - Adenauer-Str. 71,
42651 Solingen

Το «ΦΟΡΟΥΜ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
2009» δείχνει σε μαθητές της
9ης και 10ης τάξης όπως και
της 12ης τάξης τις ευκαιρίες ε-
παγγελματικής κατάρτισης, έτσι
ώστε να τους διευκολύνουν να
βρούνε τον δρόμο στην επαγ-
γελματική τους καριέρα. Το φό-
ρουμ παρέχει πολλαπλές πλη-
ροφορίες για τις διάφορες ε-
παγγελματικές δυνατότητες σε
κεντρικό επίπεδο στο Solingen
και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό
επιτυγχάνεται με ένα ευρύ φά-
σμα εκθετών: Εταιρείες όλων
των μεγεθών και της βιομηχα-
νίας, πανεπιστήμια, ακαδημίες,
επαγγελματικές σχολές και ορ-
γανισμοί προσφέρουν στην νεο-
λαία προγράμματα στήριξης α-
πο το σχολείο μέχρι την είσοδό
τους στην αγορά εργασίας.
Απαιτείται εισιτήριο! 
Τηλ. 0221 9372 9971
Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.forumberuf.de

Οι θεατρόφιλοι έζησαν μια μοναδική εμπειρία
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης στις 18
Σεπτεμβρίου. Ο Λοϊζίδης σκηνοθέτησε ένα μεγα-
λούργημα που κανείς δε θα ξεχάσει. Κατόρθωσε
να μεταμορφώσει τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη σε
μία μοναδική παράσταση που δίνει την αίσθηση
πως το κείμενο γράφτηκε στη σύγχρονη εποχή
αν και η συγγραφή του χρονολογείται 2500 χρό-
νια πριν. Ο Λεωνίδας Λοϊζίδης διαμορφώνει το
έργο με ευφάνταστο και προοδευτικό τρόπο. Η
προσέγγισή του είναι μινιμαλιστική και παρότι πα-
ραμένει πιστός στο αρχικό κείμενο και το βασικό
θέμα του πολέμου και της απόγνωσης βλέπουμε
την υπογραφή του από το πρώτο δευτερόλεπτο
ως το τελευταίο. Ο λόγος και η κίνηση είχαν εξαι-
ρετική ακρίβεια δημιουργώντας την εντύπωση
πως ακόμα και κάθε ανάσα ήταν μέρος μιας κα-
λά οργανωμένης σκηνοθεσίας. Ο Λοϊζίδης επι-
τυγχάνει να πάρει το καλύτερο από τον κάθε η-
θοποιό του, όπως κάθε μεγάλος σκηνοθέτης. Το
επιτελείο είναι νέο αλλά πολλά υποσχόμενο. Οι
ερμηνείες των κεντρικών ρόλων καθηλωτικές. Ο
θρήνος τους, η απόγνωσή τους δεν εκφράζονται
μέσα από υπερβολές αλλά μέσα από μια συ-
γκρατημένη θλίψη που αγγίζει τεράστιο βάθος.

Το κοινό νιώθει το σκοτάδι της ατμόσφαιρας ενώ
η σιωπή κόβει σαν μαχαίρι. Ο χορός είναι σημα-
ντικό συστατικό της παράστασης, στοιχείο που
συχνά δεν ακολουθείται σε άλλες παραγωγές. Ο
Λοϊζίδης αξίζει χειροκρότημα που κατόρθωσε να
κάνει μια τόσο μοντέρνα προσαρμογή με τον τρό-
πο που το χειρίζεται.

Τα κοστούμια από τη Γεωργία Κονιαβίτη σχε-
διάστηκαν με σεβασμό στον κάθε ρόλο. Μινιμα-
λιστικά αλλά καθόλου φτηνά, ανέδειξαν τα βασι-
κά χαρακτηριστικά κάθε χαρακτήρα. Η μουσική
του Μίκη Θεοδωράκη ανέβασε το καλλιτεχνικό α-
ποτέλεσμα όσο ψηλά γίνεται. Όλα τα στοιχεία εί-
χαν τέλειο πάντρεμα κάτω από τη μαεστρία του
Λεωνίδα Λοϊζίδη. Είναι μια ευκαιρία ζωής για τους
θεατρόφιλους και μια απόδειξη πως οι περιοδεύ-
ουσες παραγωγές με δύσκολο περιεχόμενο μπο-
ρούν να είναι ύψιστης ποιότητας αν υποστηρίζο-
νται από ανθρώπους με πάθος και επιμονή, ακό-
μη και αν προέρχεται από έναν μη κερδοσκοπικό
οργανισμό. Περιμένω με ανυπομονησία το επό-
μενο πλάνο του, είναι αδιαμφισβήτητα ένα σπου-
δαίο ταλέντο στην κορύφωση της έμπνευσής του,
θέτει τον πήχη στο κορυφαίο σημείο.

Joanna Kris, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Κριτική Θεάτρου: «Τρωάδες»

Με μία λέξη: Εκπληκτική σκηνοθεσία
των Τρωάδων από τον Λεωνίδα Λοϊζίδη

Παλλαϊκή υποδοχή στον Οικουμενικό Πατριάρχη
ΕΛΑΣΣΟΝΑ. Παλλαϊκή υποδοχή

επιφύλαξαν στην πλατεία της Ελασ-
σόνας, στον Οικουμενικό Πατριάρ-
χη Βαρθολομαίο, πιστοί που ήρθαν
απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Παρό-
ντες στην υποδοχή ο υφυπουργός
Εσωτερικών, Χρήστος Ζώης, ως
εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο
αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμος, Μητροπολί-
τες, και οι αρχές του νομού Λάρι-
σας.

Ο κ. Βαρθολομαίος στην ομιλία
του προς τους πιστούς ανέφερε με-
ταξύ άλλων: «Ερχόμαστε από τη
μαρτυρική εκκλησία της Κωνσταντι-
νουπόλεως στην Περραιβία, στην
Ελασσόνα, από το φωτεινό Φανάρι,
που αναβλύζει πίστη και φως για να
εκφράσουμε την αγάπη μας. Είσα-
στε μία περιοχή με σπουδαία παρά-
δοση και ιστορία στα βάθη των αιώ-
νων. Είστε σε ένα πλεονεκτικό ση-
μείο στο κέντρο της Ελλάδος, δίπλα
στον μυθικό Όλυμπο».

Ο κ. Βαρθολομαίος, κάνοντας
μία αναφορά στη μυθολογία, σχο-
λίασε χαρακτηριστικά: «Να σημειώ-
σω ότι πρέπει να κρατάμε από τη
μυθολογία μόνο ό,τι έχει σχέση με
το ηθικοπλαστικό στοιχείο και να έ-
χουμε ανοιχτά τα μάτια μας στον
Κύριο».

Ο προκαθήμενος της Ορθοδο-
ξίας υπογράμμισε ότι η περιοχή της
Ελασσόνας έχει όλες τις προϋποθέ-
σεις ώστε να αναδειχθεί σε πρότυ-
πο ευρωπαϊκής επαρχιακής πόλης.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προ-
σφώνησε ο δήμαρχος Ελασσόνας,
Γιώργος Πασχόπουλος, ενώ στη συ-

νέχεια στην πανηγυρική δοξολογία,
που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου, τον
προσφώνησαν ο μητροπολίτης
Ελασσόνας κ. Βασίλειος και ο Γενι-
κός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας Φώτης Γκούπας. Ο κ. Βαρ-
θολομαίος μετέβη για προσκύνημα
στην Ι.Μ. Ολυμπιώτισσας Ελασσό-
νας, επισκέφθηκε άλλες Μονές της
περιοχής και εγκαινίασε το νέο
Πνευματικό Κέντρο και Κέντρο Πε-

ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασ-
σόνας. Επίσης παρέστη στην πα-
ρουσίαση του Τόμου των Κειμηλίων
της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας.

Πηγή: Μ. Αποστολοπούλου, 
www.omogeneia.ana-mpa.gr

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, Γιώργος Πασχόπουλος, προσφωνεί τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
κ.κ. Βαρθολομαίο κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Θεσσαλική πόλη


