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ANAKOYΦΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
μετά τις αποφάσεις της Ε.Ε.

Επειτα από διαβουλεύσεις που διήρκεσαν εβδομάδες, το βράδυ της
25ης Μαρτίου, η Ευρωζώνη κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα που χώ-
ριζε τα μέλη της και να συμφωνήσει στη δημιουργία μηχανισμού βοή-
θειας προς την Ελλάδα, προκαλώντας ανακούφιση στην Αθήνα. Η συμ-
φωνία επιτεύχθηκε λίγο πριν αρχίσει η σύνοδος κορυφής, μεταξύ του
Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί και της Γερμανίδας καγκελαρίου
Αγκελα Μέρκελ. Τα δάνεια θα δίνονται από κοινού από τα κράτη-μέλη
της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ικανοποιημένος, ενώ ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι τόνισε ότι η Ευρωζώνη, η Κο-
μισιόν, η ΕΚΤ, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι βέβαιοι πως
η Αθήνα θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2010. «Ο
κίνδυνος, η Ελλάδα να μη διαθέτει αρκετή ρευστότητα, εξαλείφθηκε.
Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο
δε πρόεδρος της Κομισιόν Μανουέλ Ζοζέ Μπαρόζο, ο οποίος διαδρα-
μάτισε πολύ ενεργό ρόλο κατά την επίτευξη της συμφωνίας, τη χαρα-
κτήρισε «ιστορική». Από τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί, είναι εμ-
φανές ότι η κ. Μέρκελ κατάφερε να επιβάλει σχεδόν όλους τους όρους
που επεδίωκε. Για παράδειγμα τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου, η οποία θα είναι «ουσιαστική», ενώ η «πλειοψηφία των δα-
νείων» θα προέρχεται από τις χώρες της Ευρωζώνης. Αν η Αθήνα ανα-
γκαστεί να ζητήσει βοήθεια, τότε θα το κάνει ταυτοχρόνως και προς την
Ευρωζώνη και προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και θα λάβει δάνεια
και από τις δύο πλευρές. Η συμφωνία «κλείδωσε» μεταξύ της Γερμανί-
δας καγκελαρίου κ. Μέρκελ και του Γάλλου προέδρου κ. Σαρκοζί κατά
τη διάρκεια συνάντησης που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Αρχικά συ-
ναντήθηκαν οι ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας, ενώ στον προθάλαμο πε-
ρίμενε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν-Κλοντ
Τρισέ. Περίπου μισή ώρα αργότερα κατέφθασε ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπέι, και έλαβε μέρος στις διαπραγ-
ματεύσεις. Το τελευταίο δεκάλεπτο πριν ολοκληρωθεί η συνάντηση,
προσκλήθηκε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου όπου εξήλθε της
αίθουσας εμφανώς χαρούμενος.                                                  

Πηγή: «Καθημερινή»
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Πανηγυρισμοί!
Του Αποστόλη Δίκογλου

Σατιρικό

Πανηγυρίζουν Γερμανοί
κι η Merkel, η Αγγέλα
που τελικά την έκανε 

τη δόλια κουτσουκέλα.
Κι ο Γιώργος, ο Πρωθυπουργός

που η σθεναρή του στάση
απέτρεψε τα χείριστα 

και Πάσχα θα γιορτάσει.
Ο Nicola, o Sarkozy 
το ’παιξε Ναπολέων 

όμως μπροστά στην Angela
έγινε χαμαιλέων.

Γιατί αυτή επέβαλε
το Διεθνές Ταμείο 

που ότι δίνει με τη μια
το παίρνει με τα δύο.

Ας είν’ καλά ο Zαn Τρισέ
ο Ackermann κι οι άλλοι,
που δεν αφήσαν τα θεριά 

να πάρουνε κεφάλι.
Μπαρόζο και ο Ισπανός 

στήριξαν την Ελλάδα
γιατί κι αυτοί βαδίζουνε
προς τη βαθιά λαγκάδα.
Οι Πορτογάλοι, Ισπανοί
κι οι μάγκες Ιταλιάνοι

ακολουθούν τη μοίρα μας 
και θα γενούν ζητιάνοι.
Τέλος καλό, όλα καλά

Έλληνες Ενωμένοι
Να γίνουμε παράδειγμα 
Σ’ όλη την Οικουμένη...
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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

Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο
π.Χ. αιώνα, δηλαδή του Χρυσού Αιώνα
της Δημοκρατίας της... Ελλάδαs ΜΑΣ

Αναφέρεται εδώ η περίπτωση του πολίτη που ήθελε να γίνει βουλευτής.
Ο νόμος απαιτούσε τα εξής:
1) να είναι Έλλην πολίτης
2) να κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία
3) να ΜΗΝ είναι κίναιδος και
4) να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία τού κυρίου, μέχρι και τα σανδάλια

που φοράει, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.
Εάν τηρούνταν όλα αυτά τότε ο εν λόγω κύριος, μπορούσε να γίνει βου-

λευτής. Αν ο κύριος αυτός πρότεινε και περνούσε νόμο, ο οποίος αποδει-
κνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα τότε έπρεπε να κατασχεθεί
από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζη-
μιώθηκε οικονομικά η Αθήνα. Αν δεν έφθανε η περιουσία του τότε έπρεπε να
κατασχεθεί ΟΛΗ η περιουσία του (μέχρι και τα σανδάλια που κατεγράφησαν)
και το υπόλοιπο που αδυνατεί να καλύψει να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Αν ο νόμος που πρότεινε και πέρασε ο κύριος αυτός, ζη-
μίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα η ποινή ήταν: ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ!

5ος π.Χ. ΑΙΩΝΑΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝ
21ος μ.Χ. ΑΙΩΝΑΣ -????

n Καλημέρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 
Μου το έστειλε ένας από τους υπέροχους δασκάλους που άφησαν ίχνη στο

πέρασμά τους στη Γερμανία, ο Γιώργος ο Τσιτσιμπής από την Καρδίτσα. Μια και
είναι επίκαιρο και σε συνδυασμό με την επιτυχημένη εκδήλωση (συνδιοργάνω-
ση) της Εταιρείας Ελλήνων  Επιστημόνων,του Ελληνογερμανικού Οικονομικού
Συνδέσμου και της Πολιτιστικής Ομάδας Πρωτοβουλίας, Χθες στην Κολωνία,
σου το στέλνω και το αφήνω στην κρίση σου...

Φιλικά
Ζώης Βρεττός

Ορκίστηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΘΗΝΑ. Κατά τη διάρκεια λαμπρής τελετής έγινε στις 12 το μεσημέρι

στην Ολομέλεια της Βουλής η ορκωμοσία του Κάρολου Παπούλια, ο ο-
ποίος επανεξελέγη στο ύπατο αξίωμα της χώρας στις 3 του περασμένου
Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Κάρολος Παπούλιας καταλαμβάνει
την ένατη προεδρική θητεία από τη μεταπολίτευση, είναι ο τρίτος πρόε-
δρος που επανεξελέγη σε δεύτερη θητεία, ενώ η επανεκλογή του επε-
τεύχθη με 266 ψήφους σε σύνολο 298 ψηφισάντων με ψήφους υποστή-
ριξης από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ, ενώ κατέχει ο ίδιος το ρεκόρ
κοινοβουλευτικής συναίνεσης από την 1η εκλογή του τον Μάρτιο του
2005 με 279 ψήφους. Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ανέπεμψαν δεήσεις και
ακολούθησε η ορκωμοσία του Προέδρου ενώ περιστοιχιζόταν από τον
πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής. «Άξιος- άξιος» φώναζαν και
χειροκροτούσαν όρθιοι οι βουλευτές. Στη συνέχεια υπεγράφησαν τα
πρωτόκολλα ορκωμοσίας κατά σειράν από τον Κάρολο Παπούλια, τον
πρωθυπουργό, το πρόεδρο της Βουλής και τον αρχιεπίσκοπο. Ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, (φωτό: www.papandreou.gr)
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αφανείς ήρωες των εκκλησιών μας
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ. Ένα δύσκολο λειτούργη-
μα που αγάπησε μια εκλεκτή μερίδα του
Ελληνισμού τής Γερμανίας, που χρειάζεται
ιδιαίτερες γνώσεις τής βυζαντινής μουσι-
κής και προσφέρει τις υπηρεσίες της στους
ναούς τής Αγάπης, τής Λύτρωσης και τής
λατρείας. Είαν αυτό του ιεροψάλτη. Είναι οι

άνθρωποι που συντελούν μαζί με τους ιερείς στην τέλεση τής
θείας λειτουργίας και των μυστηρίων τής Ορθοδοξίας. Είναι αυ-
τοί που διακονούν με ύμνους και ψαλμωδίες σεμνά το έργο τής
εκκλησίας και μάλιστα πολλές φορές χωρίς αμοιβή.

Πριν κάποια χρόνια ήταν ένα ανδροκρατούμενο λειτούργημα
αλλά τώρα παρατηρούμε να πλαισιώνουν τα ψαλτήρια πολλές
γυναίκες και να συμμετέχουν σε χορωδίες πλουτίζοντας φωνη-
τικά το σύνολο. Από τα ψαλτήρια άνδρες και γυναίκες παρέα
στη μοναξιά του πλήθους δίνουν το άρωμα της λατρευτικής
μουσικής μέσα από ύμνους που καθηλώνουν το εκκλησίασμα.
Χαρίζουν ώρες αγάλιασες και κατακτούν την προσοχή , την α-
γάπη, τον θαυμασμό, την αγκαλιά του κόσμου που αφιερώνεται
στο άκουσμα και την μελωδία τής Βυζαντινής μουσικής. Πολλοί
από τους ιερείς, ξεκίνησαν το λειτούργημά τους από ιεροψάλ-

τες και ήταν γι’ αυτούς ένα μεγάλο βήμα και ένα πλεονέκτημα
που τους έφερε γρηγορότερα στην υλοποίηση τής επιθυμίας
τους να γίνουν ιερείς. Αρκετοί ιερείς του ελλαδικού χώρου, ιε-
ρείς που χειροτονήθηκαν στην Ελλάδα και διακονούν ενορίες
σε διάφορα χωριά, πέρασαν από ψαλτήρια Ορθοδόξων Ναών
τής Γερμανίας.

Σκοπός αυτού του ρεπορτάζ είναι να ρίξουμε λίγος φως στα
ενδιαφέροντα των ιεροψαλτών μέσα από δικές τους μαρτυρίες
για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτό το λειτούργημα.
Μας μίλησαν οι ίδιοι και μας έφεραν πιο κοντά σε κάποιους
προβληματισμούς, μ,ας έλυσαν απορίες και μας έκαναν θαυ-
μαστές του μεγάλου εθνικοθρησκευτικού και Ελληνορθόδοξου
έργου που επιτελούν. 

Ο Ανέστης Παπασάββας που κατάγεται από την Καλή Βρύση
Πέλλας και κατοικεί στο Schwäbis Hall μας είπε ότι έκανε την
αρχή το 1962 σε ηλικία 38 ετών στο Künzelsau ενώ η προηγού-
μενη εμπειρία του στην εκκλησία ήταν σε ηλικία 10-12 ετών, ό-
ταν ντυνόταν παπαδάκι. Ακόμα μας είπε: είμαι αυτοδίδακτος και
με επηρέασαν οι κασέτες με ψαλμωδίες τής Μεγάλης Εβδομά-
δας. Έβλεπα ψάλτες μεγάλης ηλικίας και μου γεννήθηκε η ιδέα
ότι θα μπορούσα να βοηθήσω και όταν μπήκα σε κάποιο νόημα
πλησίασα το ψαλτήρι. Ο ψάλτης κ. Παύλος, με δέχτηκε με κα-
λοσύνη και με βοήθησε. Δεν έμεινα μόνο σ’ αυτό. Όταν πήγαι-
να διακοπές στην Ελλάδα έκανα μαθήματα, για να συμπληρώ-
σω τα κενά που είχα. Κρίνω θετικό σε έναν πρωτοψάλτη όταν
παροτρύνει νέους να αγαπήσουν το αναλόγιο. Όταν βοηθάει
και ενθαρρύνει νέους δεν πρέπει να τα θέλει όλα. Πρέπει να
μοιράζεται το ψαλτήρι. Ο καλός ψάλτης κρίνεται από τον κόσμο
όχι μόνο για τη φωνή του αλλά και για την συμπεριφορά του.

Ο Παπασσάβας από την πόλη που κατοικεί μέχρι τίς εκκλη-
σίες που εξυπηρετεί, Murrhardt, Backnang oder Winnenden ε-
κτός από πολλές ώρες διανύει και πολλά χιλιόμετρα τελείως
δωρεάν!

Ο Φώτης Γεωργιάδης που γνώρισε τη Βυζαντινή μουσική την
περίοδο 83-84 ύστερα από πολλά ακούσματα από τον πρωτο-
ψάλτη πατέρα του στην Καβάλα και άλλους δασκάλους, κατοι-
κεί σήμερα στο Schorndorf και διατηρεί εστιατόριο. Εξυπηρετεί
για πολλά χρόνια , από το 1990, την ενορία τής Αγίας Βαρβάρας
Göppingen. Τώρα όμως σταμάτησε ως τακτικός ιεροψάλτης λό-
γω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά όταν χρει-
αστεί και έχει χρόνο εξυπηρετεί. Εκείνο που θυμάται, και το έ-
χει παράπονο είναι ότι υπήρξαν ψάλτες που δεν του επέτρεψαν
να βοηθήσει στο ψαλτήρι. Ο ίδιος πιστεύει ότι όλοι όσοι το επι-

θυμούν να βοηθήσουν θα πρέπει να έχουν τη βοήθεια του πρω-
τοψάλτη. 

Ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, εκπαιδευτικός κάτοικος
Καρλσρούης μας είπε ότι στα παιδικά του χρόνια είχε ιδιαίτερη
αγάπη στη μουσική και το τραγούδι, γνώριζε όμως μερικά τρο-
πάρια που τα αποστήθισε. Και συνέχισε: στη Γερμανία με τρά-
βηξε ο ήχος μέσα στην εκκλησία και άρχισα να συμμετέχω στη
χορωδία τής Ενορίας όπου ψάλαμε Βυζαντινά και τραγουδού-
σαμε παραδοσιακά τραγούδια. Με τα εγκώμια και άλλες βυζα-
ντινές μελωδίες δέθηκα περισσότερο. Υπηρετούσα την ενορία
από τη θέση του Επιτρόπου και κάποια στιγμή, πριν τέσσερα
χρόνια, άρχισα να βοηθώ στο ψαλτήρι τον ιεροψάλτη μας κ. Πέ-
τρο Κουρτελή, ο οποίος με τη σειρά του με βοήθησε. Σημαντι-
κή ήταν και η βοήθεια τού Αρχιμανδρίτη μας π. Φιλόθεου Μα-
ρούδα που τώρα διακονεί στο Dortmund, σχετικά βέβαια με την
Βυζαντινή μουσική. 

Ο Πέτρος Κουρτελής που κατάγεται από τα Γιαννιτσά, ιερο-
ψάλτης του Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής τής Σαμαρείτιδος, μας είπε: Εί-
μαι αυτοδίδακτος και κάνω συνεχώς προσπάθειες να βελτιωθώ.
Έκανα κάποια υπέρβαση μπαίνοντας σε αυτό το χώρο αλλά έ-
πρεπε. Έτσι, σε συνδυασμό με την αγάπη που είχα και τη βοή-
θεια του θεού, άρχισα να ψάλω γιατί το απαιτούσαν οι ανάγκες.
Ο τότε ιερέας τής ενορίας έφερνε συνεχώς το γιο του γιατί δεν
υπήρχε ψάλτης. Έτσι με οδήγησαν τα βήματά μου στο ψαλτήρι.
Είναι ευλογία, είναι χαρά Θεού. Νιώθω άλλος άνθρωπος και ευ-
χαριστώ όσους με βοήθησαν να γίνω αυτό που είμαι.

Ο Απόστολος Σαλέπης κατάγεται από το Βαλομάνδρι Τρικά-
λων, βρίσκεται στη Γερμανία από το 1977 και είναι ιεροψάλτης
στον Ι.Ν. τής Αγίας Ειρήνης Bühlertal. Μας είπε: από μικρός α-
νακατευόμουν στα πόδια του πατέρα μου που ήταν ψάλτης στο
χωριό και επειδή μου άρεσε η μελωδία των τροπαρίων έκλεισα
προς τα εκεί. Στο Bühlertal ήλθα επίσκεψη σε συγγενείς, γνώρι-
σα τη γυναίκα μου και από τότε κάναμε οικογένεια και έμεινα ε-
δώ. Αρχικά συμμετείχα στο ψαλτήρι με άλλους και αργότερα έ-
πεσε επάνω μου η ευθύνη του ιεροψάλτη της ενορίας. Και βέ-
βαια όταν χρειαζόταν πήγαινα και σε άλλες εκκλησίες. Σε ερώ-
τησή μας αν είδε την ψαλτική ως επάγγελμα ο κ. Σαλέπης μας
είπε ότι είναι άμισθος, είναι εθελοντής και ό,τι κάνει το κάνει για
την ψυχή του.

Ο Γιάννης Δούκας, που κατάγεται από την Καλή Βρύση Δρά-
μας και είναι ιεροψάλτης στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Leonberg, μας είπε ότι κάποια δύναμη έκανε τη θέλησή του
και το όνειρό του να γίνει ψάλτης, πραγματικότητα. Τον βοήθη-
σε στο ξεκίνημά του ο τότε ψάλτης Γιώργος Γιατόπουλος, τα διά-
φορα βιβλία και η αγάπη του γι’ αυτό που ονειρευόταν. Ο ίδιος
χρόνια τώρα δεξιοτέχνης του μπουζουκιού βρήκε το δρόμο
προς την Βυζαντινή μουσική και μέσα από τους ήχους αυτής
του της κατάκτησης προσφέρει στην εκκλησία τα δώρα που τού
χάρισε ο Θεός.

Ο Κωνσταντίνος Δίσκος, που κατάγεται από την Καλή Βρύση
Δράμας και κατοικεί στο Renningen, μας είπε ότι από μικρός εί-
χε αγάπη στην ψαλτική. Του άρεσαν οι ύμνοι της εκκλησίας και
τους ψιθύριζε κατά τη διάρκεια τής λειτουργίας. Αργότερα στη
Γερμανία κατάλαβε ότι είχε την ίδια επιθυμία αλλά και μια ιδιαί-
τερη αγάπη στα παραδοσιακά τραγούδια. Όλα αυτά, αλλά και η
συμμετοχή του στη χορωδία σε συνδυασμό αυτής τής παρέας
φίλων και συγχωριανών του, τον έφεραν δίπλα στο Γιάννη Δού-
κα και αποτελούν πλέον το δίδυμο των ψαλτών της ενορίας τού
Leonberg.

Ο Δημήτριος Γκότση, που κατάγεται από την Βήσσανη Ιωαν-
νίνων και κατοικεί στο Sindelfingen από το 1972, είναι ιεροψάλ-
της του Ι.Ν. Αναστάσεως τού Κυρίου τής πόλεως, μας είπε, ότι
ύστερα από τον θάνατο του γιου του η εκκλησία ήταν πολύ κο-
ντά στη ζωή του. Στο ψαλτήρι τον οδήγησαν τα βήματά του από
αγάπη για την Βυζαντινή μουσική. Τα ακούσματα που είχε από
μικρός δίπλα στον ιερέα , φούντωσαν μετά ύστερα από πολλά
χρόνια τη θέλησή του να ανεβεί στο ψαλτήρι μετά το 2001. Εθε-
λοντής ιεροψάλτης δηλώνει ότι έτσι θα παραμείνει σε όλη του τη
ζωή και ότι θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και
στην Ελλάδα. Δίπλα στον επίσης άμισθο ιερέα της ενορίας αι-
δεσιμώτατο π. Λάζαρο Καγκελίδη, υπηρετεί την ενορία. Ξεκίνη-
σε δίπλα στον τότε ιεροψάλτη Θεμιστοκλή Παπαγεωργίου, προ-
σεύχεται για όλο τον κόσμο δίνοντας το περίσσευμα της αγάπης
του σε όλους που χρειάζονται το χάδι της ηρεμίας και δοξάζει
τον Θεό εκεί που έφτασε, ευγνωμονώντας πάντα με αξιολόγη-
ση από καρδιάς την οικογένειά του, που τον στήριξε σ’ αυτό το
άλμα της ζωής. Τονίζει με έμφαση ότι θα είναι μεγάλη Ευλογία
αν οι νέοι σήμερα και στο μέλλον δεν ξεχάσουν τις ρίζες τους
και επισημαίνει ότι θα πρέπει οι οικογένειες να μεταλαμπαδεύ-
ουν στα παιδιά τους την αγάπη για δύο σύμβολα: Για τον Χριστό
και την Ορθοδοξία, για την Πατρίδα μας την Ελλάδα.

Ο Πασχάλης Πράσατζης, που κατάγεται από την Καλή Βρύση
Δράμας, ξενιτεύτηκε το 1971 και κατοικεί στο Gerlingen μας εί-
πε: Στο χωριό ήταν επικεφαλής τής χορωδίας ο Βασίλειος Πα-
παεμμανουήλ και μας κέντρισε το ενδιαφέρον να συμμετά-
σχουμε αρκετοί νέοι. Ήταν το πρώτο βήμα το 1957. Ένα βήμα
που έγινε αργότερα αφορμή να ανέβω στο ψαλτήρι και να προ-
σφέρω ό,τι μπορώ βοηθώντας τον πρωτοψάλτη από το 1999 μέ-
χρι σήμερα στον Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Στουτγάρδη αλλά και
όπου αλλού χρειαστεί. Η προσφορά αυτή με γεμίζει, με ευχαρι-

στεί γιατί ό,τι κάνω το κάνω ως εθελοντής.
Ο Θεμιστοκλής Παπαγεωργίου, που κατάγεται από την

Αδριανή Δράμας, ζει και εργάζεται στη Γερμανία από το 1981,
παράλληλα δε είναι ο πρωτοψάλτης τού Ι.Ν. Αναλήψεως τού
Σωτήρος Στουτγάρδης, μας είπε: Στην Ελλάδα έπαιζα τέσσερα
όργανα στην Φιλαρμονική μπάντα του χωριού μου. Με την ψαλ-
τική όμως δέθηκα εδώ. Όταν εκκλησιαζόμασταν στην εκκλησία
τού Sindelfingen έχοντας μέσα μου μέσα μου τις γνώσεις τής
ευρωπαϊκής μουσικής, βρέθηκα κάποια στιγμή, το 1991, στο
ψαλτήρι δίπλα στον τότε πρωτοψάλτη τού ναού, γιατρό δρ. Χρύ-
σανθο Παγγίδη ο οποίος με περιέβαλε με πατρική αγάπη και έ-
τσι έκανα τα πρώτα μου βήματα. Εκεί γνωρίστηκα με τους άλ-
λους ψάλτες ένας εκ των οποίων ήταν ο καθηγητής της Θεολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δρ. Χρήστος Καρακούλης, ο ο-
ποίος εκείνο το διάστημα έκανε το διδακτορικό του και είχα την
τύχη να μου παραδίδει μαθήματα Βυζαντινής μουσικής, που ή-
ταν απαραίτητα και πολύ χρήσιμα. Μετέπειτα γνωρίστηκα με τον
αδελφό τού ιερέα μας π. Βασίλειο Μαυρουδή, τον κ. Περικλή
που ήταν διευθυντής τού Μακεδονικού Ωδείου στη θεσσαλονί-
κη και αυτός μου έδωσε την ανάλογη ύλη, διάβασα και έδωσα
εξετάσεις και από τότε είμαι πτυχιούχος Βυζαντινής μουσικής
από το εν λόγω Ωδείο. Συνέχισα για αρκετά χρόνια να ψάλω
στο Sindelfingen κοντά στον πρωτοψάλτη δρ. Χρύσανθο Παγγί-

δη και από φέτος στην Ενορία τής Αναλήψεως επίσης στη
Στουτγάρδη. Θερμά ευχαριστώ όλους τους προαναφερόμε-
νους για τη συμπαράστασή τους, για τη βοήθειά τους, γιατί πρέ-
πει να ξέρετε αρκετοί δεν δέχονται νέους δίπλα του. Θα έλεγα
σε όλους τους νέους να πλησιάσουν τα ψαλτήρια γιατί πέρα α-
πό την επικοινωνία που νιώθεις με την εκκλησία προσφέρεις και
ένα θαυμάσιο έργο στην κοινωνία.

Ο Δρ. Δημήτριος Κούρτης, Συντονιστής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, που κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη, μας εί-
πε: Φοιτητής έκανα το πρώτο μου βήμα με την ψαλτική. Ο Πρω-
τοπρεσβύτερος Δημήτριος Βαγγελής στην Ενορία τής Αναλή-
ψεως Στουτγάρδης, μας πέρασε το μήνυμα και μας πρότεινε να
παρακολουθήσουμε μαθήματα ψαλτικής. Έτσι βρέθηκα δίπλα
στον Πρωτοψάλτη τής Ενορίας, τον κ. Αθανάσιο Εξίογλου και
πήρα τα πρώτα μαθήματα Βυζαντινής μουσικής. Αργότερα συ-
νέχισα και στην Αλεξανδρούπολη με δάσκαλο τον Πρωτοψάλτη
τής Ιεράς Μητροπόλεως κ. Κωνσταντίνο Παταπάτη, που με ε-
φοδίασε με δικές του μελωδίες και στη συνέχεια πήρα το Πτυ-
χίο Βυζαντινής μουσικής από το Ωδείο Φαέθων τής Αλεξαν-
δρούπολης κρινόμενος από επιτροπή εξόχων ιεροψαλτών του
Ωδείου.

Ο Παύλος Μπουχάγιερ, που κατάγεται από την Πάτρα, μας
είπε, ότι από μικρός ανέβηκε στο ψαλτήρι του Μητροπολιτικού
ναού του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα και έκανε τα πρώτα ανοίγ-
ματα στην ψαλτική. Για ένα διάστημα ήταν δίπλα στον Πρωτο-
ψάλτη τής Μητροπόλεως Αθηνών κ. Περιστέρη, αλλά από τα 25
του, όταν ξενιτεύτηκε στη Γερμανία η ενασχόλησή του με Κα-
φετέριες και Bistro τον οδήγησαν στα επαγγελματικά του καθή-
κοντα, αλλά έψαλλε όταν του το επέτρεπε ο χρόνος σε μεγάλες
γιορτές. Αργότερα ως συνταξιούχος πλέον, πιο τακτικός στην
εκκλησία, βοηθάει τους ιεροψάλτες στην Ενορία τού Mühlaker
αλλά και όπου χρειαστεί.

Ο Θωμάς Πετρίδης, που γεννήθηκε το 1963 στο χωριό Πέ-
τρες Φλωρίνης και εργάζεται στη Γερμανία από το 1981, είναι ιε-
ροψάλτης τού Ι.Ν. Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου Esslingen. Μας
είπε, ότι ενώ οι γονείς του ήταν στη Γερμανία αυτός είχε την
προστασία της γιαγιάς στο χωριό και αργότερα μπήκε στο εκ-
κλησιαστικό Οικοτροφείο Αμυνταίου διευθυντής του οποίου ή-
ταν ένας διάκονος, ο οποίος τον έπαιρνε μαζί του στην λει-
τουργία. Από τότε πήρε το χάρισμα του ψάλτη και συνεχίζει μέ-
χρι τώρα. Διετέλεσε ψάλτης στις ενορίες Μεγάλου Βασιλείου
Backnang Αγίας Βαρβάρας Goeppingen, Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Waiblingen. Ο κ. Πετρίδης αισθάνεται την υποχρέω-

Κώστας Τριανταφυλλίδης, Απόστολος Σαλέπης, 
Πέτρος Κουρτελής

Από αριστερά: Κώστας Λεονταρίδης, Ζήσης Δεληγιαννίδης,
Πασχάλης Πρασάτζης
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ση να ευχαριστήσει τους ιερείς των προαναφερ-
θέντων Ενοριών, τον Πρωτοπρεσβύτερο τής Ενο-
ρίας Esslingen π. Μιχαήλ Νεονάκη και τον αποδη-
μήσαντα ιεροψάλτη της ενορίας για τη συνεργα-
σία τους.

Ο χοράρχης Δρ. Χρύσανθος Παγγίδης, που
γεννήθηκε το 1936 στα Σέρβια Κοζάνης, είναι σή-
μερα Πρωτοψάλτης και διευθυντής τής εκκλησια-
στικής Βυζαντινής χορωδίας και της μικτής χορω-
δίας γιαα παραδοσιακή δημοτική μουσική στον
Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Στουτ-
γάρδης. Κατάγεται από οικογένεια ιεροψαλτών α-
πό τα μέρη τής Κωνσταντινουπόλεως, πήρε από
παιδική ηλικία τα πρώτα του μάθημα Βυζαντινής
Μουσικής από τον παππού του Χρύσανθο Ιατρό-
πουλο. Τις θεωρητικές του γνώσεις τις συμπλήρω-
σε στην Αθήνα κοντά στον καθηγητή τής Βυζ.
Μουσικής του Ωδείου Αθηνών Θεόδωρου Χατζη-
θεοδώρου και στον καθηγητή τής Πατριαρχικής
Μεγάλης Σχολής Κωνσταντινουπόλεως και του
Ωδείου Μουσικόν Λύκειον Αθηνών Θεοδόσιο Β.
Γεωργιάδη. Στη Θεσσαλονίκη από το 1958 παρα-
κολουθεί τους μαθητές του Κωνσταντίνο Πρίγγου
και Άρχοντας Πρωτοψάλτες Αθανάσιο Καραμάνη,
Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο και Χαρίλαο Ταλιαδό-
ρο. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ιεροψάλτου και Μουσι-
κοδιδασκάλου Βυζαντινής Μουσικής τού Απολλω-
νείου Ωδείου Αθηνών. Σπούδασε Μουσικολογία στο γνωστό
Πανεπιστήμιο Tübingen, πήρε μαθήματα πιάνου από τον πιανί-
στα Dieter Kluge, για να εμβαθύνει τις θεωρητικές του γνώσεις
στη ευρωπαϊκή Κλασική μουσική. Μαθήματα φωνητικής μουσι-
κής και ορθοφωνίας πήρε από την πιανίστα και Σοπράνο Naomi
Inoue και είναι μέλος της γερμανικής χορωδίας Α Cappele Chor
Voices Tübingen. Ίδρυσε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και
Σύλλογο Ιεροψαλτών, αναγνωρισμένο από την Ιερά Μητρόπολη
Γερμανίας και τις γερμανικές Αρχές. Διετέλεσε Ιεροψάλτης-
Πρωτοψάλτης σε πολλές ενορίες διδάσκοντας ταυτόχρονα την
Βυζαντινή Μουσική ανιδιοτελώς.

Ο Λαμπαδάριος-Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Βασιλειάδης,
που κατάγεται από το Ριζό Πέλλας και διατηρεί γραφεία ταξι-
δίων στις πόλεις Hagen και Wuppertal, μας είπε: Υπήρξα οικό-
τροφος στο Οικοτροφείο Εδέσσης από το 1946 έως το 1955 ό-
που εκκλησιαζόμουν. Οι ιερές υμνωδίες πλημμύριζαν την παιδι-
κή μου καρδιά από συγκίνηση και κατάνυξη. Ήταν τα πρώτα

μου ακούσματα που με τράβηξαν την προσοχή από πεπειραμέ-
νους και καλήφωνους ψαλτάδες. Το 1962 επισκέφτηκα στη θεσ-
σαλονίκη τον μεγάλο δάσκαλο και Άρχοντα Πρωτοψάλτη τού
Ι.Ν. της τού Θεού Σοφίας Χαρίλαο Ταλιαδώρο και ζήτησα να
μου μάθει την Εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική. Έτσι, αφού
πρώτα μου εξέτασε τη φωνή μου και αφού την έκρινε κατάλλη-
λη, μου είπε: «από αύριο Κυριακή θα έρχεσαι στο Ιερό Αναλό-
γιο μαζί μου». Ήταν η επίσημη αρχή και επί ένα χρόνο παρακο-
λουθούσα κοντά του την Βυζαντινή μουσική και στη συνέχεια
μετανάστευσα στη Γερμανία. Το ενδιαφέρον, όμως, για ότι ξεκί-
νησα με πολύ αγάπη, με οδήγησε στη σκέψη να παίρνω μαθή-
ματα δια αλληλογραφίας αλλά και από κασέτες. Έτσι πλούτισα
τις γνώσεις μου στη μουσική που λάτρεψα. Είναι απλή και ω-
ραία, θέλγει τις αισθήσεις και την ψυχή του ανθρώπου. Έψαλα
σε διάφορους Ναούς της Γερμανίας και από το 1990 μέχρι το
1995 ως Πρωτοψάλτης στο Velbert, στο Heiligenhaus και
Essen, όπου μου έγινε χειροθέτησε στο βαθμό του ιεροψάλτη
από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Παμφύλου Χρυσόστομο, νυν

Μητροπολίτη Σύμης, με εντολή τού Αρχιεπισκό-
που Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνου. Από το 1995 έ-
ως ο 2006 έψαλα σε διάφορες ενορίες και πε-
ρισσότερο στο Hagen. Τον Απρίλιο του 2007 με
πρωτοβουλία·του ιερατικού προϊσταμένου τής ε-
νορίας Αγίων Αποστόλων Dortmund, αρχιμαν-
δρίτη π. Φιλόθεο Μαρούδα, διορίστηκα Λαμπα-
δάριος με εντολή τού Αρχιεπισκόπου Γερμανίας
και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης κ.κ. Αυγουστί-
νου. Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω ότι θα πρέ-
πει να γνωρίζει ο κάθε πιστός, ότι όταν ο ιερο-
ψάλτης κατέχει τα μυστικά της τέχνης τής ψαλ-
μωδίας και αποδίδει μελωδικώς τους καθιερω-
μένους εκκλησιαστικούς ύμνους, κραταιούται το
θρησκευτικό , λατρευτικό αίσθημα, το ανθρώπι-
νο πνεύμα ελευθερούται, ο λογισμός αποβάλλει
τις νοσηρές αντιλήψεις, η ψυχή ατενίζει προς την
αθανασία και η σκέψη αναζητεί το αγαθό. 

Ο Νικόλαος Λαμπρίδης, που κατάγεται από τη
Δράμα και κατοικεί στη Στουτγάρδη, ξενιτεύτηκε
το 1962 αλλά από μικρός στην Ελλάδα παρακο-
λουθούσε τους ύμνους με πολύ ενδιαφέρον.
Κομμάτι από τη ζωή του έγινε η ψαλτική και έτσι
διδάχτηκε τη θεωρία από τον Πρωτοψάλτη τής
Μητροπόλεως Δράμας κ. Κωνσταντινίδη, ο οποι-
ός έψαλε στον Μητροπολιτικό Ναό. Και ενώ στα
είκοσί του χρόνια ήταν πλέον ανερχόμενος ιε-

ροψάλτης στη Δράμα, αποφάσισε να βρει αυτός την τύχη του
στη Γερμανία και ο χώρος των ιεροψαλτών έναν καλίφωνα δια-
βασμένο ψάλτη στις εκκλησίες της Γερμανίας. Ο κ. Λαμπρίδης,
που ήταν πάντα κοντά στον επίσης δάσκαλό του Μιλτιάδη Κυρ-
κόπουλο, εξυπηρέτησε τον Ι.Ν. του Esslingen στα μέσα της δε-
καετίας του 80ντα και αποκόμισε πολλές εμπειρίες. Για την μέ-
χρι τώρα λαμπρή του πορεία στο ιερό αναλόγιο μας είπε ότι, ευ-
χαριστεί από καρδιάς τον νυν Επίσκοπο Αβίδου Κύριλλο Κατα-
ρέλο, που τον εμπιστεύτηκε τη θέση του Πρωτοψάλτη στον Ι.Ν.
των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Στουτγάρδης όταν επανα-
πατρίστηκε ο Γιώργος Γιαρίσκανης. Αλλά ευχαριστεί και τον
Πρωτοπρεσβύτερο Αριστείδη Παπαϊωάννου που ήταν προϊστά-
μενος τού Ι.Ν. στις δεκαετίες 70 και 80, για την άψογη συνερ-
γασία τους. Βιώνοντας την αγάπη και τη συνεργασία ευχαριστεί
και τον νυν προϊστάμενο Πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Μελεκί-
δη, τον εφημέριο Βασίλειο Παπαγεωργίου, τους ψάλτες, επι-
τρόπους και όσους μοχθούν στο έργο τής Ορθοδοξίας.

Ο Επίσκοπος Αριανζανού Βαρθολομαίος, ο π. Βασίλειος Μελεκίδης, και Βασίλειος Παπαγε-
ωργίου, Λάζαρος Καγκελίδης και η χορωδία του Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Στουτγάρδης
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«Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε, ούτε
πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα
κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: «πού πάτε εδώ να πο-
λεμήσετε με τα σιταροκάραβα βατσέλια». Αλλά, ως μια βροχή, έπεσε εις όλους
μας η επιθυμία της Ελευθερίας μας και όλοι και οι κληρικοί και οι προεστοί και
οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι ε-
συμφωνήσαμε εις αυτόν το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης  (Από το λόγο του στην Πνύκα στις 8 Οκτωβρίου 1838)

Η ελληνική επανάσταση του 1821, επικός απελευθερωτι-
κός αγώνας, του επί αιώνες,  υπόδουλου ελληνικού λαού, υ-
πήρξε ο πιο σημαντικός σταθμός της ιστορίας του Νεώτε-
ρου Ελληνισμού.

Σφράγισε την εθνική πορεία των Ελλήνων, αφού η επιτυ-
χής τελική έκβασή του, μετά από εννιά χρόνια σκληρού, η-
ρωικού, αλλά και αιματηρού πολέμου, σε πολλά μέτωπα, σή-
μανε την ίδρυση, από το 1830, του ελληνικού κράτους και
την ένταξη της Ελλάδος, ύστερα από πολλούς αιώνες, στον
πολιτικό χάρτη των ανεξάρτητων κρατών της γης. Και γύρω
απ' αυτό το, αρχικά, μικρό κράτος, που δεν ανταποκρινόταν
στις προσδοκίες και τις θυσίες των αγωνιστών του '21, θα
συγκεντρωθεί σιγά-σιγά όλος ο Ελληνισμός για να πραγμα-
τοποιήσει τη νέα του ιστορική πορεία.

Ο αγώνας της εθνικής παλιγγενεσίας, μακροχρόνιος, ά-
νισος, με κορυφώσεις ηρωισμού αλλά και με περιόδους
κάμψης και κατάπτωσης, κατόρθωσε να σφυρηλατήσει την
εθνική συνείδηση των Ελλήνων, να αναπτύξει την εθνική
τους ενότητα και να εμπνεύσει τις επόμενες  γενιές για δια-
δοχικές εξορμήσεις και απελευθερώσεις ώστε να λάβει η
Ελλάδα τη σημερινή της μορφή.

Ακόμη, σε καιρούς απογοήτευσης και δοκιμασίας, εμψύ-
χωσε τους αλύτρωτους Έλληνες και τους έδωσε τη δύναμη
για καρτερία και αντίσταση, μέχρι να μπορέσουν να πετύ-
χουν κι αυτοί την εθνική τους αποκατάσταση και ένταξη
στον εθνικό κορμό. Ταυτόχρονα, υπήρξε κορυφαίο πολιτικό
γεγονός και για την ίδια την ιστορία της Ευρώπης, αφού α-

πασχόλησε την ευρωπαϊκή διπλωματία, ενεργοποίησε τις φι-
λελεύθερες συνειδήσεις, προκάλεσε το φιλελληνικό κίνη-
μα, όπλισε με προσδοκίες τους ευρωπαϊκούς λαούς που α-
ναζητούσαν την εθνική τους δικαίωση, παρέσυρε κυβερνή-
σεις μεγάλων δυνάμεων να ενδιαφερθούν, θετικά ή αρνητι-
κά, και στο τέλος να υποχρεωθούν να συνεργασθούν και να
συνυπογράψουν τα πρωτόκολλα για την ίδρυση του νεοελ-
ληνικού κράτους.

Η ελληνική επανάσταση παρουσίασε έντονες διακυμάν-
σεις κατά τα εννέα χρόνια της διάρκειάς της, με εναλλαγές
επιτυχιών αλλά και αποτυχιών, εμφύλιους σπαραγμούς, μέ-
χρι να μπορέσει να ισχυροποιηθεί και να αναγνωριστεί από
τις εγγυήτριες δυνάμεις με την υπογραφή του Πρωτοκόλ-
λου του Λονδίνου του 1830, που δημιούργησε το ανεξάρτη-
το ελληνικό κράτος.

Και ένα απόσπασμα από τον αυθεντικό λόγο του στρατη-
γού, Γιάννη Μακρυγιάννη: «Τούτην την πατρίδα την έχομεν
όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και στρατιωτικοί και οι πλέ-
ον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο
καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν ό-
λοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί. Και να μην λέγει ούτε
ο δυνατός ''εγώ'', ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγη ο
καθείς ''εγώ''; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκιάση ή χαλά-
ση, να λέγη ''εγώ''. Όταν όμως αγωνίζωνται πολλοί και φκιά-
νουν, τότε να λέη ''εμείς''. Είμαστε εις το ''εμείς'' και όχι εις το
''εγώ''. Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να
φκιάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί».

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς
τους Ελληνες του εξωτερικού με την ευκαιρία

της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Η επέτειος της 25ης Μαρτίου έχει πάντα για τον ελληνισμό έναν ιδιαίτερο συμ-

βολισμό. Σήμερα, η εθνική ανεξαρτησία είναι εξασφαλισμένη. Είναι, όμως, υ-
παρκτή η ανάγκη της ομοψυχίας, της αλληλεγγύης και του συλλογικού οράμα-
τος. Έχουμε μπροστά μας ανοιχτά εθνικά θέματα, οικονομικές και κοινωνικές
προκλήσεις, ένα σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον από το οποίο απουσιά-
ζουν οι σταθερές του παρελθόντος. Η ελληνική κοινωνία περνά δύσκολες μέρες
και καλείται να πραγματοποιήσει μία ιστορική μετάβαση. Δεν είναι εύκολο ούτε
ανώδυνο. Είναι, όμως, αναγκαίο. Είναι επίσης δυνατό, αν αλλάξουν νοοτροπίες,
αντιλήψεις και διαχρονικές παθογένειες, εάν εξυγιανθεί η λειτουργία του ελλη-
νικού κράτους και ενωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας για να
εκπληρώσουν ένα ιστορικό χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές. Επέτειοι όπως
η σημερινή ενισχύουν την εθνική αυτοπεποίθηση με την ανάκληση της μνήμης
ενός σπουδαίου παρελθόντος. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για την
κληρονομιά μας και την ευθύνη να προσπαθήσουμε ώστε να είναι περήφανα και
τα δικά μας παιδιά γι’αυτό που τους κληροδοτήσαμε. Με τις σκέψεις αυτές εύ-
χομαι σε όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά, υγεία, ευτυχία και προκοπή.

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπα-
τριώτισσες, 

Με την ευκαιρία του κορυφαίου γεγο-
νότος της νεώτερης ελληνικής ιστορίας,
την επέτειο της Εθνικής Παλλιγγενε-
σίας, είναι μεγάλη χαρά για μένα να επι-
κοινωνώ για άλλη μια φορά μαζί σας,
για να μοιρασθώ με εσάς τα ίδια αισθή-
ματα εθνικής υπερηφάνειας. Η διπλή
γιορτή του Ελληνισμού και της Ορθοδο-
ξίας ας γίνει αφορμή να αναλογιστούμε
όλοι μας την υψηλή παρακαταθήκη των
αγώνων των Ελλήνων για ελευθερία,
δημοκρατία, εθνική ανεξαρτησία.

Το 1821, οι υπόδουλοι Έλληνες ξεκί-
νησαν τον αγώνα τους για να αποτινά-
ξουν τον Τουρκικό Ζυγό με ελάχιστες
πιθανότητες να πετύχουν. Σήκωσαν ψη-
λά το λάβαρο της Επανάστασης και με
την συνδρομή των ομοεθνών της δια-
σποράς πίστεψαν στο αδύνατο. Και τα
κατάφεραν. Οι πρωταγωνιστές του αγώ-
να της Ανεξαρτησίας, πολλοί από αυ-
τούς προερχόμενοι από τις Ελληνικές ο-
μογενειακές κοινότητες, αναδείχθηκαν
σε σύμβολα ηρωισμού και πατριωτι-
σμού, τα ονόματά τους έγιναν συνώνυ-

μα του αγώνα των Ελλήνων και χαρά-
χθηκε στις μνήμες και τις καρδιές όλων
μας το σθένος και η αυτοθυσία τους.

Σήμερα, 189 χρόνια μετά την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης, το μήνυμα
του 1821 παραμένει επίκαιρο. Οι καιροί
αλλάζουν αλλά ο στόχος παραμένει α-
μετάβλητος: αντιμετώπιση κάθε απει-
λής, αξιοπρέπεια και προκοπή για το έ-
θνος και τη χώρα. Φέτος, μέσα στη γε-
νικότερη δυσμενή διεθνή οικονομική
συγκυρία, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με προβλήματα και προκλήσεις.
Είμαι, όμως, βέβαιος ότι εμπνεόμενοι α-
πό τους αγώνες των προγόνων μας θα
κερδίσουμε και αυτή τη δύσκολη μάχη.
Στον αγώνα αυτό, η δική σας συμβολή,
θα είναι, όπως πάντα, καθοριστική. Απο-
τελεί χρέος κάθε Έλληνα να αγωνισθεί
με όλες του τις δυνάμεις για να ξανα-
κερδίσει η Ελλάδα το κύρος και την α-
ξιοπιστία που της αρμόζουν. 

Σε όλους εσάς που μακριά από την
γενέτειρα κρατάτε ψηλά την σημαία του
ελληνισμού, θα ήθελα να ευχηθώ χρό-
νια πολλά, υγεία και ευτυχία και ακόμη
το δίδαγμα του 1821 να θερμαίνει τα πα-
τριωτικά αισθήματα όλων.

Σπύρος Κουβέλης 
Υφυπουργός των Εξωτερικών

Μήνυμα Υφυπουργού Σπύρου Κουβέλη
για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου

Μήνυμα της Προέδρου της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς 

Η Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου εί-
ναι ημέρα μνήμης και περισυλλογής, ορό-
σημο εθνικής ομοψυχίας και συλλογικής
συστράτευσης, σε υψηλούς στόχους. Θυ-
μόμαστε και τιμάμε την ιστορία μας και ό-
σους αγωνίστηκαν για τις αξίες, τα ιδανικά
τα οράματα του Ελληνισμού. Γνωρίζουμε
και αναγνωρίζουμε τους μεγάλους Αγώνες
του Έθνους, για την ελευθερία, τη Δημο-
κρατία, την εθνική κυριαρχία, την ισονομία

και την κοινωνική Δικαιοσύνη. Προσβλέπουμε σε μια νέα εποχή, έ-
ναν περισσότερο δίκαιο κόσμο, με εθνική αυτοπεποίθηση, πρόοδο,
πίστη και περηφάνια, για τις δυνατότητες και την ψυχή των απαντα-
χού Ελλήνων. Ειδικά φέτος, η επέτειος της 25ης Μαρτίου ας είναι η
έμπνευση και η αφετηρία, για μια δυναμική πορεία του Έθνους στο
μέλλον. Με τόλμη, με αποφασιστικότητα, με αισιοδοξία να υπερ-
βούμε όσα, σήμερα, μας πληγώνουν, με δύναμη να απαντήσουμε
σε όσους μας προσβάλλουν, με πατριωτισμό να αντιδράσουμε σε
αυτούς που μας αμφισβητούν. Μόνο όσοι δεν γνωρίζουν την ελλη-
νική ιστορία, όσοι αγνοούν τη δύναμη του Έλληνα και την ικανότη-
τα του να μεγαλουργεί, στις πιο αντίξοες συνθήκες, όσοι συνειδητά
παρακάμπτουν την επίτευξη μεγάλων Εθνικών στόχων, διαχρονικά,
από τη χώρα μας, μπορούν να πιστεύουν ότι δε θα επιτύχουμε και
τώρα και αύριο. Γνωρίζοντας και προσωπικά, τις τεράστιες δυνατό-
τητες, την πίστη και το πάθος των Ελλήνων της Ελλάδας και του κό-
σμου, σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να αποδείξου-
με ότι η χώρα μας είναι αντάξια της ιστορίας της, του πολιτισμού της,
της κληρονομιάς της. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.    

Ελπίδα Τσουρή
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Οργή απόδημων για την
ακύρωση της εθνικής επετείου

Μια άστοχη και ταπεινωτική εγκύκλιος
για τον Απόδημο Ελληνισμό

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ΣΤΟΥΤΑΡΔΗ. Έντονα αντιδρούν οι Έλληνες σε πολλές
πόλεις της Γερμανίας εξ αιτίας της ακύρωσης εκδηλώσεων
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Με αφορμή ενός εγ-
γράφου του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος προς τις
διπλωματικές και προξενικές αρχές της χώρας μας, που το
υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΞ Πρέσβης Ι.Α.
Ζέππος και που επιβάλλει τη ματαίωση των εορταστικών εκ-
δηλώσεων για την φετινή 189η επέτειο της 25ης Μαρτίου,
που ως συνήθως εορταζόταν από τις εν λόγω αρχές του ε-
ξωτερικού. Εκείνο όμως που βάζει σε σκέψεις και έχει κυρι-
εύσει πολλούς Έλληνες η οργή και η αγανάκτηση είναι το
σημείο του εγγράφου που αναφέρει: "... σκόπιμη προς εξοι-
κονόμηση πόρων αλλά και για λόγους συμβολισμού". Όσο
για την εξοικονόμηση πόρων θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο ο
υπουργός των εξωτερικών και πρωθυπουργός Γεώργιος Πα-
πανδρέου όσο και ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ  Δημήτρης Δρού-
τσας με τον Γεν. Γραμματέα, πρέσβη Ι.Α. Ζέππο, ότι αρχές
της δεκαετίας του 2000 όταν επίσης ο κ. Παπανδρέου ήταν
υπουργός εξωτερικών, στα προξενεία έγιναν επετειακές εκ-
δηλώσεις, με χρήματα χορηγών και όχι του κράτους. Άρα,
λοιπόν, τι άλλαξε και τώρα έρχονται τα ίδια πρόσωπα και α-
κυρώνουν τις εκδηλώσεις; Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Θα
μπορούσαν να μην απαγορεύσουν τουλάχιστον το πανηγυ-
ρικό της ημέρας με εκφωνήσεις λόγων. Όσο για το πονηρό
σημείο του εγγράφου "για λόγους συμβολισμού" που ακυ-
ρώνουν την κορυφαία εθνική γιορτή των Ελλήνων, δεν εξή-
γησε ακόμα κανένας άρχοντας της ελεύθερης από κάθε ζυ-
γό Ελλάδας, τι σημαίνει. Ελλάς το μεγαλείο σου. Τι απέμεινε
ακόμα να δουν τα μάτια μας, να ακούσουν τ' αφτιά μας ...

Μήνυμα του Προέδρου του ΣΑΕ, Στέφανου Π. Ταμβάκη, για την 25η Μαρτίου
«Είμαστε εις το «εμείς» κι’ όχι εις το
«εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν
γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμεν
χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί». 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Επίκαιρα, όσο ποτέ,
τα λόγια αυτά του Στρατηγού Μακρυ-
γιάννη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους
αγνότερους και σπουδαίους αγωνιστές
του 1821, που δεν υπέφερε να βλέπει
«το άδικο να πνίγει το δίκιο». 

Σήμερα, 189 χρόνια μετά την έναρξη
του ηρωικού αγώνα για την εθνική μας
απελευθέρωση, αισθανόμαστε υπερη-
φάνεια για όλους εκείνους τους Έλλη-
νες, που πίστεψαν στο αδύνατο και τα
κατάφεραν. Έγιναν σύμβολο αξιοπρέ-
πειας όχι μόνο για το Έθνος μας, αλλά
και για όλους τους λαούς που διεκδι-
κούν την εθνική τους αυτοδιάθεση. 

Κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ στους ή-
ρωες της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας,

που με απέραντο ψυχικό σθένος και με-
γαλείο έγραψαν λαμπρές σελίδες στην

ιστορία του τόπου μας. Μαζί με αυτούς
τιμούμε και τους αμέτρητους Φιλέλλη-
νες, που στάθηκαν στο πλευρό των
Ελλήνων. Ας μη λησμονούμε ότι ο ένδο-
ξος αγώνας του 1821, οδήγησε στην ί-
δρυση τού ανεξάρτητου ελληνικού κρά-
τους με την καταλυτική συνδρομή και
των Ελλήνων της Διασποράς.

Ο εορτασμός αυτής της κορυφαίας
εθνικής επετείου ασφαλώς δεν μπορεί
να περιορίζεται μόνο στην ανανέωση
τής ιστορικής μνήμης. Καλούμαστε να
αντλήσουμε διδάγματα για το παρόν
και το μέλλον τής Πατρίδας μας και ε-
νωμένοι να ανταποκριθούμε στις σύγ-
χρονες προκλήσεις τής ευρωπαϊκής
και παγκόσμιας πραγματικότητας. Και
θα το πράξουμε συνειδητά, συμπαρα-
σύροντας και τους σύγχρονους Φιλέλ-
ληνες, σε κάθε γωνιά της γης, γνωρίζο-
ντας ότι το οφείλουμε στις επερχόμε-
νες γενιές.

Μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
Αξιότιμοι συμπατριώτες,
Στις 25 Μαρτίου οι Έλληνες σ’ όλο τον κόσμο έχουν την πιο

σημαντική γιορτή στην ιστορία τους, την Ημέρα της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας. Την ημέρα αυτή τιμούμε την μνήμη εκείνων
που έχασαν τις ζωές τους για την απελευθέρωση της ιστορι-
κής μας Πατρίδας από μακραίωνο Οθωμανικό ζυγό. Ξεφυλλί-
ζοντας τις ηρωικές σελίδες ιστορίας, οι Έλληνες όλης της Γης
πρέπει να επιδιώκουν την ενότητα και συμφωνία στην πορεία
προς επίτευξη κοινών στόχων, για την διατήρηση των εθνικών
αξιών, όπως η πίστη, η γλώσσα, ο πολιτισμός και οι παραδό-
σεις, για την ευτυχία των μελλουσών γενιών. Συγχαρητήρια α-
πό καρδίας σε όλους!

Ζήτω η 25 Μαρτίου!
Εύχομαι ευτυχία, ευημερία και ειρηνικό ουρανό σε σας και

στις οικογένειές σας. Καλές γιορτές! Χρόνια πολλά!
Με εκτίμηση,

Ο Βουλευτής της Κρατικής Δούμας Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, Συντονιστής ΣΑΕ της Περιφέρειας 

χωρών της πρώην ΕΣΣ
Ιβάν Σαββίδης

Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Μήνυμα για την Εθνική Επέτειο 

25η Μαρτίου 1821 και τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Έλληνίδες, Έλληνες,
Εκατόν ογδόντα εννέα χρόνια πριν,

στις 25 Μαρτίου του 1821, το κίνημα για
τη λευτεριά γεννήθηκε. Η μικρή τότε
Ελλάδα ένωσε τις δυνάμεις της, όρθω-
σε ανάστημα στους δυνάστες της και νί-
κησε. Μια νίκη που δεν μας χαρίστηκε,
μα πληρώθηκε με το αίμα των ηρώων
του ’21. Η Ελευθερία και η Δημοκρατία

άνθισαν και πάλι στην γη που τις γέννησε. Σήμερα, που ο Ελλη-
νισμός όπου γης αποτίνει φόρο τιμής στους πρωτεργάτες της
Ελληνικής Επανάστασης και συνάμα εορτάζει τον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου, σε καιρούς δύσκολους, η πατρίδα και πάλι μας
χρειάζεται. Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων και ραγδαίων ε-
ξελίξεων, η ιστορική παρακαταθήκη των ηρωικών μορφών του
’21 αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης για τον δικό μας αγώνα
ενάντια στην πολιτισμική λήθη, την αφομοίωση, την απαλλοτρίω-
ση της ταυτότητάς μας. Ελληνισμός και Ορθοδοξία δείχνουν και
σήμερα τον δρόμο για την αναγέννηση της κληρονομιάς μας. Η
αγάπη, η ελπίδα για μια Πατρίδα λεύτερη, ήταν τα όπλα που επι-
στράτευσαν οι αγωνιστές του 1821. Ίσως και εμείς σήμερα να
μην χρειαζόμαστε τίποτε παραπάνω από αυτά, μοναχά ενωμένοι
και σίγουροι πως ο δικός μας πλούτος βρίσκεται στον Πολιτισμό
μας, την πολύτιμη Κληρονομιά μας για να δώσουμε μήνυμα ελ-
πίδας στα σημερινά αδιέξοδα της κοινωνίας. Έλληνες όπου γης,
η δική μας μάχη για να μην ξεχάσουμε την ιστορία μας, την
γλώσσα μας, να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, συνεχίζεται. Είναι
χρέος μας να αγωνιστούμε ώστε οι αξίες και τα ιδεώδη που συν-
θέτουν την ελληνική μας ταυτότητα, να επιβιώσουν σε έναν κό-
σμο δίχως όραμα, έναν κόσμο μοιρασμένο σε πλούσιους και
φτωχούς, προνομιούχους και μη. Σε μια παγκόσμια κοινωνία
που εθελοτυφλεί εμπρός στον επερχόμενο ηθικό μαρασμό. Και
σε αυτόν τον αγώνα, ο καθένας μας είναι στρατιώτης για την Πα-
τρίδα. Καθένας από εμάς μπορεί με την δική του προσπάθεια να
ανανεώσει τους όρκους πίστης και αφοσίωσης στις ιδέες που ο-
ρίζουν την Οικουμενικότητα του Ελληνισμού. Να κάνουμε και
πάλι επίκαιρες τις αρχές που με επίκεντρο τον άνθρωπο, αποτέ-
λεσαν τα θεμέλια της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Ζήτω η 25η Μαρτίου

Μια μεγάλη μέρα για το Ελληνικό Eθνος και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας

25η Μαρτίου στην Πατρίδα μας Ελλάδα
Φωτογραφικά στιγμιότυπα και εντυπώσεις από την 25η Μαρτίου 2010 στον Τυρό Αρκαδίας

Η γαλανόλευκη, η θάλασσα δίπλα 
και η πρώτη παρέλαση για μια 

Eλλάδα που οικοδομεί το μέλλον της

Μετά από την παρέλαση εκατοντάδες άνθρωποι συνάχθηκαν στην μεγάλη πλατεία
του δήμου για να γιορτάσουν με μουσική και χορούς από όλη την Ελλάδα την Μεγά-
λη του Γένους Επανάσταση. Εδώ ένας σχηματισμός από τον αρχαίο Τσακώνικο χορό Φ
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Η Ελλάδα στη Διεθνή Τουριστική Eκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο

Το ελληνικό περίπτερο του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ
στο Βερολίνο, επισκέφθηκαν ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
Παύλος Γερουλάνος και η Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού,
Άντζελα Γκερέκου. Σημειώνεται ότι στην έκθεση αυτή συμμετείχαν
11.000 εκθέτες από 180 χώρες, ανάμεσά τους και 64 Έλληνες.

Η ΙΤΒ αποτελεί τη μεγαλύτερη
έκθεση τουρισμού στον κόσμο

Σε ιδιαίτερα εγκάρδια ατμόσφαιρα έγινε η συνάντηση της υφυ-
πουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Άντζελας Γκερέκου, με τον
Γερμανό Υπουργό Οικονομίας και Τεχνολογίας Rainer Bruderle και
τον Κυβερνήτη Δήμαρχο του Βερολίνου. Ο Δήμαρχος του Βερολί-
νου Klaus Wowereit στην ερώτηση δημοσιογράφου για τον αν συμ-
βουλεύει τους Γερμανούς να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, συμβάλλο-
ντας έτσι στο να ξεπεραστεί η κρίση, απάντησε: «Όχι μόνο για να
ξεπεραστεί η κρίση καθώς ο τουρισμός είναι σημαντικός οικονομι-
κός τομέας. Όμως παράλληλα η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη
χώρα, έχει πολιτισμό, έχει ιστορία, αλλά είναι και προορισμός που
προσφέρεται για ξεκούραση και διακοπές. Προσωπικά πάω συχνά
στην Ελλάδα και τη συνιστώ σε όλους.»

Μετά από συνάντηση με την Υφυπουργό κα. Γκερέκου, ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Ταξιδιών Γερμανίας (DRV), Klaus
Laepple, δήλωσε για την τάση τουριστικών κρατήσεων από τη
Γερμανία: «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κάνουμε με τα στοι-
χεία που μας δίνουν τα γερμανικά τουριστικά πρακτορεία, η του-
ριστική κίνηση προς την Ελλάδα προβλέπεται να κινηθεί στα περ-
σινά επίπεδα και ίσως υπάρξει κάποια αύξηση. Μετά από τη συ-
ζήτηση που είχα με την Υφυπουργό αλλά και τις διαβεβαιώσεις
αρμόδιων ελληνικών τουριστικών φορέων, έγινε φανερό ότι, πα-
ρά την αύξηση του ΦΠΑ, δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση των
τιμών που θα επιβαρύνει τους επισκέπτες, καθώς η ίδια η αγορά
είναι διατεθειμένη να απορροφήσει αυτή την μικρή αύξηση. Αυ-
τό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και μας προκαλεί μια συγκρατη-
μένη αισιοδοξία ακόμη και για αύξηση των αφίξεων προς την
Ελλάδα, καθώς η χώρα σας, εκτός από ελκυστικός προορισμός
λόγω της φύσης, του κλίματος και των μνημείων της, θα αποτε-
λεί και συμφέρουσα επιλογή για τους επισκέπτες.»

Η κα. Γκερέκου συναντήθηκε ακόμη με τον Γερμανό Υφυπουργό
Οικονομίας και Τεχνολογίας, αρμόδιο για θέματα τουρισμού, Ernst
Burgbacher. Με κοινή δήλωσή τους οι δύο υφυπουργοί επιβεβαίω-
σαν τη διάθεση για ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα του
τουρισμού: «Η Ελλάδα και η Γερμανία είναι δύο χώρες με μακρό-
χρονους δεσμούς φιλίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης, που έχουν συ-
νεισφέρει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής ταυ-
τότητας. Σήμερα, πολλοί Έλληνες ζουν κι εργάζονται στη Γερμανία,
ενώ πάρα πολλοί Γερμανοί έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα και έχουν
απολαύσει τις ομορφιές και τα πολιτιστικά μνημεία της και τη φιλοξε-
νία των Ελλήνων. Σε αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία είναι πε-
ρισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη να αποδείξουμε τη μεγάλη
δύναμη και αντοχή του δεσμού των δύο χωρών, που βασίζεται και
στη συνεργασία τους ως εταίρων στην ΕΕ». Σε ερώτηση δημοσιο-
γράφου, ο κ. Burgbacher είπε: «Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μία
πανέμορφη χώρα, που έχει να προσφέρει πολλά, όχι μόνο παραλίες
και θάλασσα, αλλά μια θαυμάσια φύση, ιστορία, πολιτισμό, και τελι-
κά όλα όσα αναζητούν οι Γερμανοί τουρίστες. Είπα στην κ. Υφυ-
πουργό, ότι ευχαρίστως είμαι πρόθυμος να μεσολαβήσω για επα-
φές, ώστε να φέρουμε περισσότερους Γερμανούς στην Ελλάδα για
να κάνουν διακοπές. Είναι μια θαυμάσια χώρα, και πιστεύω ότι η
Ελλάδα έχει όλα όσα απαιτούν οι Γερμανοί τουρίστες. Θέλω να συ-
νεισφέρω όσο μπορώ έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ακόμα πιο ελκυ-
στική στην Γερμανία ως τουριστικός προορισμός, να το πληροφορη-
θούν ακόμη περισσότεροι, κυρίως σήμερα. Σε αυτή τη δύσκολη κα-
τάσταση για την Ελλάδα, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό».

Η κ. Γκερέκου έδωσε συνεντεύξεις για την προώθηση του ελλη-
νικού τουρισμού σε πολλά ΜΜΕ του εξωτερικού, όπως το ’Der
Spiegel’, τη ’Frankfurter Allgemeine Zeitung’, το ’Reuters’, το
’Eurosport’, το ’AFP’ (Agence France-Presse), το ’FVW’, το ’Al
Jazeera’ και το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Σερβίας.

Εγκαίνια περιπτέρου ΕΟΤ στην 
ΙΤΒ από την κα Άντζελα Γκερέκου

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό της, η Υφυπουργός εξέφρασε την
βεβαιότητα ότι με τον επαγγελματισμό των ανθρώπων του τουρι-
σμού και με τις καίριες θεσμικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία, η
Ελλάδα, παρά την κρίση, θα είναι ξανά μια πρωταγωνίστρια δύνα-
μη στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο του τουρισμού. Επίσης τόνι-
σε ότι ο τουρισμός για την Ελλάδα, δεν είναι απλά μια εμπορική
δραστηριότητα αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Είπε χαρακτηριστικά
«Οι Έλληνες δεν «εξυπηρετούμε τουρίστες» αλλά «φιλοξενούμε ε-
πισκέπτες». Κι αυτή η έννοια της «φιλοξενίας» ήταν πάντα ιερή για
τους Έλληνες».Τέλος η Ελληνίδα Υφυπουργός προσκάλεσε με μια
ζεστή «καλημέρα» όλους τους παρευρισκόμενους στην Ελλάδα,
για να έχουν και οι ίδιοι την εμπειρία της πραγματικής και εγκάρ-
διας φιλοξενίας. 

Το Ελληνικό περίπτερο του ΕΟΤ επισκέφτηκε και ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Taleb Rifai, ο ο-
ποίος είχε εκτενή συνομιλία με την Υφυπουργό, κα. Γκερέκου. Η
Υφυπουργός μάλιστα, παρουσίασε στον κ. Rifai το νέο spot προώ-
θησης του Ελληνικού Τουρισμού, επεξηγώντας ότι η λέξη «Καλη-
μέρα» σημαίνει για τον Ελληνικό Τουρισμό την αρχή μιας νέας, αι-
σιόδοξης και αποδοτικής πορείας. Ακόμη, συνάντηση με την Υφυ-
πουργό κα. Γκερέκου είχε και ο Κύπριος Υπουργός Εμπορίου, Βιο-
μηχανίας και Τουρισμού Αντώνης Πασχαλίδης. Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας σχετικά με τον Κοινωνικό και το
Θρησκευτικό Τουρισμό και πιθανή συνεργασία για κοινές ενέργει-
ες για το άνοιγμα νέων μακρινών αγορών. Ο κ. Πασχαλίδης εξέ-
φρασε την ευαρέσκειά του για τη συνάντησή αυτή, επισημαίνοντας
ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε το ανάλογο επίπεδο συ-
νεργασίας στον Τουρισμό μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Συνέντευξη τύπου Άντζ. Γκερέκου 
στην έκθεση ΙΤΒ Βερολίνου

Απόσπασμα: «Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους και να σας
ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Η φετινή Έκθεση
του Βερολίνου, κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλά-
δα – φέτος όμως είναι ίσως πιο σημαντική παρά ποτέ. Ως χώρα έ-
χουμε το «αρνητικό προνόμιο» να είμαστε στα πρωτοσέλιδα τού
διεθνούς τύπου εδώ και αρκετό καιρό, για θέματα που σχετίζονται
με την κατάσταση της οικονομίας. Από δικής μου πλευράς σήμερα
εδώ, δεν πρόκειται να αρνηθώ την ύπαρξη του προβλήματος, ούτε
να προσπαθήσω να εξωραΐσω την κατάσταση. Το πρόβλημα είναι
υπαρκτό. Και μπορεί να είναι δύσκολο αλλά όχι άλυτο.

Το ξέρω ότι είναι εύκολο και βολικό πολλές φορές, να «γλιστρά-
με» σε γενικεύσεις και σε συλλογικές κρίσεις – λέγοντας ίσως πολ-
λές φορές και ακραία πράγματα, όπως αυτά που ακούστηκαν για
την Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλω-
στε ότι ο Τουρισμός για την Ελλάδα, είναι ένας από τους δύο ση-
μαντικούς της αναπτυξιακούς βραχίονες, μαζί με Ναυτιλία. Η ανά-
πτυξη σε ότι αφορά τις τουριστικές υποδομές, συνεχίζεται στην

Ελλάδα και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς:
• Τουλάχιστον 20 νέες μαρίνες είναι έτοιμες για λειτουργία, στοχεύ-
οντας στην ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμό. 
• Χιλιάδες είναι τα ξενοδοχεία της χώρας, τα οποία εντάχθηκαν
στον Αναπτυξιακό Νόμο και εκσυγχρόνισαν τις υποδομές τους. 
• Οι επενδυτικές διαδικασίες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
της τουριστικής επιχειρηματικότητας, επιταχύνονται με κάθε τρόπο. 
• Ήδη, κάποιες πολύ μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις είναι έτοιμες
να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, ενώ άλλες βρίσκονται ήδη δρο-
μολογημένες προς την υλοποίησή τους. 
• Μέχρι τέλους του έτους, εκτιμούμε ότι θα έχει σημειωθεί σημα-
ντική πρόοδος στη δημιουργία του Μητροπολιτικού Συνεδριακού
Κέντρου στην Αθήνα, με στόχο την ενίσχυση του Συνεδριακού
Τουρισμού. 
• Ειδικές δράσεις βρίσκονται σε διαδικασία νομοθέτησης, για την
προνομιακή ενίσχυση οικολογικών πρακτικών στις ξενοδοχειακές
μονάδες, ενώ προωθούνται συστήματα πιστοποίησης όπως τα
«Eco» και τα «Green Hotels». 
• Η οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ελλάδα α-
πό εδώ και εμπρός, θα έχει έναν περιβαλλοντικά ευαίσθητο προ-
σανατολισμό και θα είναι απόλυτα συντεταγμένη με τη λογική της
«Πράσινης Ανάπτυξης» - η οποία αποτελεί και κεντρική Κυβερνητι-
κή επιλογή συνολικά για την ανάπτυξη της χώρας.

Εκείνο που θέλω να τονίσω με λίγα λόγια, είναι ότι στην Ελλάδα
δεν λαμβάνουμε απλά «επείγοντα μέτρα» με σκοπό να βγούμε α-
πό την πρόσκαιρη κρίση αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζουμε ένα πλή-
ρες πλάνο συνολικής ανάπτυξης της χώρας. Για να το πω πιο πα-
ραστατικά, δεν προσπαθούμε απλά να κλείσουμε τη λακκούβα του
δρόμου στην οποία έχουμε σκοντάψει, αλλά προσπαθούμε να
φτιάξουμε ολόκληρο το δρόμο, που οδηγεί προς το μέλλον. Η
Ελλάδα παραμένει να αποτελεί, μια εξαιρετικά μεγάλη και προνο-
μιακή ευκαιρία επένδυσης στον Τουρισμό.

Να υπενθυμίσω επίσης, ότι το 2010 συμπληρώνονται 2.500 χρό-
νια από τη Μάχη του Μαραθώνα και από την πρώτη αυθεντική δια-
δρομή του, λεγόμενου έκτοτε, Μαραθωνίου Δρόμου. Ο Κλασικός
Μαραθώνιος της Αθήνας, είναι φέτος ένα ιδιαίτερα σημαντικό γε-
γονός, το οποίο έχουμε σκοπό να το αναδείξουμε και να το προ-
βάλουμε. Ήδη από την περυσινή χρονιά ο Κλασικός Μαραθώνιος
της Αθήνας, έχει αναβαθμισθεί παγκοσμίως και έχει συμπεριλη-
φθεί στους «Χρυσούς Μαραθωνίους», γεγονός που αποτελεί ανα-
γνώριση αλλά και απόδειξη, της άψογης δουλειάς που γίνεται σε ε-
πίπεδο διοργάνωσης. Στόχος μας είναι, τη φετινή χρονιά ο Κλασι-
κός Μαραθώνιος της Αθήνας να έχει τις περισσότερες συμμετο-
χές παρά ποτέ, ενώ το ίδιο το γεγονός του Μαραθωνίου θα συνο-
δευτεί και από μια σειρά παράλληλων, σημαντικών πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων. Θα ήθελα όμως κλείνοντας να επισημάνω και κάτι επι-
πλέον, το οποίο ανέφερα και στα εγκαίνια του Ελληνικού περιπτέ-
ρου της Έκθεσης. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: βλέ-
πουμε τον Τουρισμό με ένα διαφορετικό τρόπο. Ποτέ δεν ήταν και
ούτε σήμερα είναι, αποκλειστικά και μόνο μια «εμπορική» ή «επι-
χειρηματική» δραστηριότητα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυ-
τό. Στην Ελλάδα, δεν «εξυπηρετούμε τουρίστες» αλλά «φιλοξενού-
με επισκέπτες». Για τους Έλληνες, η «Φιλοξενία» ήταν πάντα ιερή.

Φωτογραφίες: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/STR

Η υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Αντζελα Γκερέκου. Δεξιά της ο Γερμανός υπουργός Οικονο-
μίας και Τεχνολογίας κ. Rainer Bruderle και αριστερά ο Δήμαρχος του Βερολίνου κ. Klaus Wowereit

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνος και η υφυπουργός
κ. Α. Γκερέκου στην έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο

H υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού με τον υπουργό Οικο-
νομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας κ. Rainer Bruderle και

τον κυβερνώντα Δήμαρχο του Βερολίνου κ. Klaus Wowereit

Συνέντευξη τύπου της υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
κας Γκερέκου στο πλαίσιο της ΙΤΒ στο Βερολίνο
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Μνημόσυνο για το Γρηγόρη Αυξεντίου
στη Μονή Μαχαιρά της Κύπρου

Ανταπόκριση-φωτογραφία: Νίκος Σουτόπουλος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Πλήθος κόσμου αψήφησε
στις 28 Φεβρουαρίου τις καιρικές συνθή-
κες και την κακή κατάσταση των δρόμων
και έσπευσε ν’ αποτίσει φόρο τιμής στον
μεγάλο ήρωα της Κύπρου Γρηγόρη Αυξε-
ντίου κατά την τέλεση της επιμνημόσυνης
δέησης στη Μονή Μαχαιρά. Στο «Σταυραε-
τό του Μαχαιρά», που φώναξε στο θάνατο
«Μολών Λαβέ» και ανέβηκε τα σκαλοπάτια

της Λευτεριάς απανθρακωμένος από την αποικιοκρατική βαρ-
βαρότητα, μα περήφανος Έλληνας. Στον Ζήδρο, που πίστευε
περισσότερο στην Ένωση, παρά στην ίδια του τη ζωή. 

«Ο Γρηγόρης Αυξεντίου», είπε ο Μάριος Καρογιάν ως Πρόε-
δρος τής Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, «στάθηκε όρ-
θιος στις επάλξεις του αγώνα και με την ηρωική και μαρτυρική
θυσία του πέρασε δαφνοστεφανωμένος στο Πάνθεον των αθα-
νάτων της κυπριακής ελευθερίας». Χαρακτηρίζοντας τον Ζή-
δρο «τον γενναίο των γενναίων», τόνισε ότι η Κύπρος τιμά έναν
ήρωα «που η αυτοθυσία και ο μαρτυρικός θάνατός του στο πε-
δίο της τιμής τον έχουν αναδείξει σε πρότυπο αρετής, λεβεντιάς
και αντρειοσύνης». Ο Αυξεντίου, είπε, ήταν φλογερός και γεν-
ναίος ηγέτης εκείνου του μεγάλου Αγώνα, που με αυταπάρνηση
και τόλμη αντιμετώπισε τους Βρετανούς δυνάστες. «Τιμούμε τη
μνήμη του και αποθέτουμε στο χώρο της θυσίας του και στον
τάφο του δάφνες και άνθη ευγνωμοσύνης», πρόσθεσε. 

Το δικό μας χρέος

«Μνημονεύοντας και τιμώντας το Σταυραετό του Μαχαιρά
και φέρνοντας παράλληλα στη μνήμη μας το ηρωικό ολοκαύτω-
μά του, πρέπει παράλληλα να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσου-
με το δικό μας χρέος προς το Γρηγόρη Αυξεντίου και προς ό-
λους τους ηρωικούς μας νεκρούς και προς την πατρίδα. Να δώ-
σουμε συνέχεια στους αγώνες τους μέχρι την τελική δικαίωσή
τους, μέχρι την τελική δικαίωση της θυσίας τους», σημείωσε ο
Πρόεδρος της Βουλής. Παραφράζοντας τη «Ρωμιοσύνη» του

Ρίτσου, ο κ. Καρογιάν τόνισε ότι «αυτός ο λαός δεν βολεύεται
με λιγότερη λευτεριά» και ότι συνεχίζει τον αγώνα των ηρώων
και των μαρτύρων του μέχρι την τελική δικαίωση. «Αρνούμαστε
να δεχθούμε λύση που δεν θα δικαιώνει τη θυσία των ηρώων
μας και δεν θα αποκαθιστά τα δίκαια και τα δικαιώματα της πα-
τρίδας μας και του λαού μας»,είπε.

«Σήμερα, ο Σταυραετός του Μαχαιρά μάς προστάζει να γρη-
γορούμε και μας καλεί να παραμείνουμε συστρατευμένοι και α-
νυποχώρητοι στις επάλξεις του αγώνα, της τιμής και του καθή-
κοντος. Αυτό το χρέος δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανεξό-
φλητο», υπογράμμισε.

Τα Ηνωμένα Έθνη, είπε ο κ. Καρογιάν, για τρεις και πλέον δε-
καετίες επιχειρούν, με τη μια ή την άλλη διαδικασία, με τη μια ή
την άλλη μεθοδολογία, να οδηγήσουν τα πράγματα σε μια συμ-
φωνημένη λύση. «Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν το έχουν κα-
τορθώσει. Γιατί; Επειδή, προφανώς, δεν αντιμετώπισαν με την
αποφασιστικότητα που έπρεπε την τουρκική αδιαλλαξία και την
τουρκική αλαζονεία», υπογράμμισε. «Αν τα Ηνωμένα Έθνη δεν
έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν στην Τουρκία να σεβαστεί
τις αρχές και τα ψηφίσματά τους και να πειθαρχήσει σε όσα το
διεθνές δίκαιο και οι αρχές της διεθνούς έννομης τάξης υπα-
γορεύουν, ποια αξιοπιστία και ποιο κύρος, αλήθεια, θα μπορέ-
σουν να διαφυλάξουν;», διερωτήθηκε.

Σίγουρα, οι ευθύνες των Ηνωμένων Εθνών και γενικά της
διεθνούς κοινότητας είναι τεράστιες για την πολύχρονη εκκρε-
μότητα του κυπριακού προβλήματος, υπογράμμισε. Είπε ακόμη
ότι πρέπει, επιτέλους, να την κατανοήσουν και τα Ηνωμένα
Έθνη και εκείνοι οι ισχυροί παράγοντες της διεθνούς κοινότη-
τας, που οφείλουν να επιβάλουν στην Τουρκία σεβασμό του διε-
θνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κανόνων
της διεθνούς έννομης τάξης, αντί να απενοχοποιούν την Τουρ-
κία.

Υπέρ πάντων η ενότητα 

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι αυτές τις ώρες η ενότητα
και η ισχύς πρέπει να χαρακτηρίζουν το εσωτερικό μας μέτωπο.
«Γιατί μόνο αν είμαστε ενωμένοι, και κατά συνέπεια ισχυροί δια-

πραγματευτικά, μπορούμε να ελπίζουμε σε ευόδωση του αγώνα
μας, ώστε να δικαιωθεί και η θυσία των ηρώων μας», είπε. Ανα-
φερόμενος, προφανώς, στο συνεργάτη του, Δημήτρη Χριστό-
φια, ο κ. Καρογιάν είπε πως «ουδενός οι ώμοι είναι τόσο ισχυ-
ροί για να μπορούν από μόνοι τους να σηκώσουν το βάρος της
μεγάλης ευθύνης για τη διαχείριση του κυπριακού προβλήμα-
τος», καλώντας, ουσιαστικά, στην συλλογική λήψη αποφάσεων.
«Η ενότητα στόχων και δυνάμεων είναι ένα βασικό ζητούμενο.
Αν οι κρίσιμες μέρες που μας αναμένουν, δεν μας βρουν ενω-
μένους τόσο στους στόχους όσο και στην προσπάθεια αντιμε-
τώπισης των εξελίξεων, πολλά δεινά, ίσως, μας αναμένουν», ε-
πισήμανε. 

Ο Μάριος Καρογιάν δημιούργησε αντιδράσεις από μερίδα
παρευρισκομένων, όταν επέλεξε να αναφερθεί, στα πλαίσια
του επιμνημόσυνου λόγου του Γρηγόρη Αυξεντίου, και στο α-
ντικείμενο των συμβιβασμών. «Είμαστε έτοιμοι για έναν έντιμο
και δίκαιο συμβιβασμό», είπε χαρακτηριστικά. «Είμαστε έτοι-
μοι για έναν ιστορικό συμβιβασμό, για μια λύση δικοινοτικής -
διζωνικής ομοσπονδίας. Απορρίπτουμε λύση συνομοσπον-
δίας ή δύο κρατών», τόνισε. 

Παρόλο που διευκρίνισε ότι δεν αποδεχόμαστε νόθες λύ-
σεις ή λύσεις που δεν αποδίδουν δικαιοσύνη, πρόσθεσε ότι
«αποδεχόμαστε ότι η λύση του Κυπριακού θα είναι ένας οδυ-
νηρός συμβιβασμός. Όμως, δεν αποδεχόμαστε λύση στη βά-
ση των όρων, των στόχων και των επιδιώξεων της Τουρκίας.
Άλλο συμβιβασμός και άλλο υποταγή. Όπως πολλές φορές έ-
χουμε διακηρύξει, ούτε εθελόδουλοι είμαστε, ούτε αυτόχει-
ρες σκοπεύουμε να καταστούμε». Επεκτάθηκε, δε, περισσό-
τερο στο θέμα της ομοσπονδίας, που φαίνεται ότι ενοχλούσε
τους παρευρισκόμενους, λέγοντας ότι «ως αποτέλεσμα της
τουρκικής εισβολής και κατοχής δεχθήκαμε τη διζωνική δι-
κοινοτική ομοσπονδία ως ιστορικό και οδυνηρό συμβιβασμό.
Όχι μια ψευδεπίγραφη ομοσπονδία. Όχι συνομοσπονδία. Όχι
δύο χωριστά κράτη».

Εξ’αιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιή-
θηκε η προγραμματισμένη για κάθε χρόνο αναπαράσταση της
μάχης και του ολοκαυτώματος του εθνικού μας ήρωα Γρηγόρη
Αυξεντίου.

Ο Σύλλογος Αγωνιστών ΕΟΚΑ (1955-59) διοργάνωσε την επιμνη-
μόσυνη δέηση στο γενναίο των γενναίων Γρηγόρη Αυξεντίου

Μνημείο για το ολοκαύτωμα του ήρωα Γρ. Αυξεντίου
στο χώρο θυσίας του

Ο σταυραετός τού Μαχαιρά και ήρωας της Κύπρου 
Γρηγόρης Αυξεντίου

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου εκ-
φωνεί λόγο για το νόημα και το χρέος της ημέρας μνήμης της

θυσίας τού Γρ. ΑυξεντίουΔυναμική εκδήλωση νεαρών μετά την επιμνημόσυνη δέηση Η Ιερά Μονή Μαχαιρά Κύπρου σήμερα
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Επίσκεψη στην Κύπρο του Αντώνη Σαμαρά

Ανταπόκριση-φωτογραφία: 
Νίκος Σουτόπουλος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Επίσκεψη
στην Κύπρο πραγματοποίη-
σε στις 21 και 22 Φεβρουα-
ρίου 2010, ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Αντώνης
Σαμαράς, έπειτα από πρό-

σκληση του ΔΗ.ΣΥ. Κατά τη διάρκεια της παρου-
σίας του, ο κ. Σαμαράς έγινε δεκτός από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια
και συναντήθηκε με το σύνολο της πολιτικής η-
γεσίας της Κύπρου. Συνάντηση είχε επίσης με
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’.
Τον κ. Σαμαρά και την αντιπροσωπία της Νέας
Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρ-

νακας ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού Νίκος Αναστασιάδης.

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Προέ-
δρου της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Κυ-
ριακής, ενώ τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση των ηγεσιών των δύο
αδελφών κομμάτων, μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόμματος, και συζητήθηκαν τρόποι για την
περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους. 

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης
δήλωσε πως «η σημερινή επίσκεψη του προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά στην Κύ-
προ αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για
το κυπριακό πρόβλημα». Ο κ. Αναστασιάδης ανέ-
φερε πως, «γνωρίζοντας τις θέσεις του Αντώνη
Σαμαρά και το μεγάλο του ενδιαφέρον, δεν υ-

πάρχει αμφιβολία ότι θα μεταφέρει το μήνυμα
πως η Νέα Δημοκρατία συμπαρίσταται ενεργά
πλέον στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για ε-
πίλυση του Κυπριακού ζητήματος». Ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ πρόσθεσε ότι «προσβλέπει και σε μια
στενότατη συνεργασία του κόμματός του με το α-
δελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας».

«Τα πράγματα στο Κυπριακό δεν είναι σε φά-
ση που θα μπορούσαμε να είμαστε αισιόδοξοι»,
δήλωσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Αντώνης Σαμαράς. Μιλώντας στη διάρκεια δεί-
πνου, που παρέθεσε προς τιμήν του το Πολιτικό
Γραφείο του ΔΗΣΥ, ο κ. Σαμαράς είπε ότι «οι ε-
ξελίξεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά είναι
μάλλον δυσοίωνες».

Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το
πρόγραμμα του κ. Σαμαρά, μεταξύ των άλλων,

πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στον
Τύμβο της Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα
Μνήματα, συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, τον Πρόεδρο της Βου-
λής των Αντιπροσώπων Μάριο Κάρογιαν, τον Γε-
νικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, τον
Πρόεδρο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Γιαννάκη Ομήρου και με
εκπροσώπους του Κινήματος Οικολόγων. 

«Απαιτείται συστράτευση και ομοψυχία για να
πετύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση με σεβα-
σμό ταυτόχρονα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο» δή-
λωσε ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς κα-
τά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια,
αφού ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις
στο Κυπριακό ζήτημα.

Από την επίσκεψη του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά και του Δημήτρη Αβραμόπουλου
στον τύμβο της Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία

Κατά τη συγκινητική ξενάγηση του κ. Σαμαρά στο χώρο μαρτυρίου δια απαγχονισμού 
των αγωνιστών της ΕΟΚΑ (1955-59) από τους Άγγλους

Κατά τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια Ο Αντώνης Σαμαράς με τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΣΥ. Νίκο Αναστασιάδη



2010 können wir ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Vor
50 Jahren, am 30. März 1960, schlossen Griechenland und
Deutschland ein Abkommen, um griechische Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer für unser Land zu gewinnen. Heute le-
ben knapp 400.000 griechischstämmige Menschen in unserem
Land, in Düsseldorf sind es 10.000. 

Sie haben in den letzten fünf Jahrzehnten mit Ihrer Arbeit ei-
nen wertvollen Beitrag geleistet, damit Düsseldorf heute eine
wirtschaftliche erfolgreiche, liebenswerte Stadt mit hoher Le-
bensqualität ist. Mit Ihrer Hilfe konnte unsere Metropole am
Rhein wachsen und gedeihen. Ich danke Ihnen für Ihren Fleiß,
Ihre Tatkraft, Ihre Kreativität und Ihre Beharrlichkeit, mit der Sie
das Wohl unserer Stadt in den letzten fünfzig Jahren immer un-
terstützt haben.

Heute ist in fast allen Lebensbereichen in Düsseldorf ein hel-
lenischer Einfluss spürbar: Restaurants beglücken die Fein -
schmecker, Feinkosthändler beschaffen das Beste aus der gan-
zen Welt und sehr viele Dienstleistungen werden auch von
griechi scher Hand erbracht. Diese Angebote umfassen Steuer-

und Rechtsberatungen, medizinische Hilfe und viele weitere Be-
reiche des täglichen Bedarfs. Diese Vielfalt ist ein Geschenk für
unsere Stadt und ich bin sehr glücklich, dass so viele Menschen
aus Griechenland hier am Rhein ihren Lebensmittelpunkt gefun-
den haben. Sie sind ein Beispiel für eine erfolgreiche Integration
und ein fester Bestandteil des wirtschaftlichen, kulturellen, poli-
tischen und gesellschaftlichen Lebens in Düsseldorf. Viele von
Ihnen sind heute in zwei Kulturen zu Hause: Sie sprechen Grie-
chisch und Deutsch perfekt. Wir sollten in Zukunft alles daran
setzen, diese Zweisprachigkeit bei der Bildung unserer Kinder
zu fördern, da sie einen Gewinn für beide Seiten darstellt.

In Kürze werde ich den griechischen Generalkonsul in Düs-
seldorf treffen und mit ihm besprechen, wie wir die deutsch-
griechische Freundschaft noch weiter vertiefen können. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute so-
wie ein frohes und gesegnetes Osterfest.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Friedrich G. Conzen
Bürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf

Liebe Griechinnen und Griechen in Düsseldorf

«Mehr Migrantenkinder in den Kindergarten!» 
«Frühkindliche Bildung und früher Spracherwerb sind entscheidend für das Gelingen von Integration. Deshalb halte 

ich es für außerordentlich wichtig, dass mehr Kinder aus Zuwandererfamilien einen Kindergarten besuchen»
Damit reagierte Staatsministerin Maria Böh-

mer auf eine vom Statistischen Bundesamt ver-
öffentlichte Statistik, nach der Migranten sel -
tener das Angebot für eine Kinderbetreuung in
Anspruch nehmen. So betrug im März 2009 die
Betreuungsquote bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund knapp 47 Prozent. Bei Kindern ohne
Migrationshintergrund lag sie bei etwa 61 Pro-
zent. Bei Kindern im Alter von drei bis unter
sechs Jahren ermittelte das Statistische
Bundes amt eine Betreuungsquote von 84 Pro-
zent. Die Quote von Kindern ohne Migrations-
hintergrund lag in dieser Altersgruppe mit 96
Prozent deutlich höher.

"Diese Zahlen belegen: Für viele Migranten
spielt der Kindergartenbesuch noch keine be-
deutende Rolle. Dabei zeigen alle Bildungsstu-
dien: Wer früh gefördert wird, ist besser in der

Schule und vergrößert damit seine Chancen auf
eine erfolgreiche Zukunft in unserem Land. Be -
sonders entscheidend ist der Spracherwerb von
Anfang an. Nur wer Deutsch kann, wenn er in
die Schule kommt, hat gleiche Start-Chancen. In
den Kindergärten werden dafür die Grundlagen
gelegt. Deshalb müssen wir verstärkt bei den
Migranteneltern dafür werben, dass sie diese
Förderung ihrer Kinder in Anspruch nehmen.
Dabei setze ich insbesondere auf die Unterstüt-
zung der Migrantenorganisationen. Jeder Zu-
wanderer muss wissen: Bildung hat einen ho-
hen Stellenwert in unserem Land", betonte die
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.

Zugleich forderte Böhmer dazu auf, die indivi-
duelle Förderung der Migrantenkinder in den
Kindergärten weiter zu verbessern. "Kindergär-
ten waren in Deutschland zu lange Orte der Be-

treuung. Sie müssen zu Orten der Bildung wer-
den. Gut ausgebildete Erzieherinnen müssen
sich stärker als erste Lehrerinnen der Kinder ver-
stehen, die ihren die deutsche Sprache und die
Lust am Lernen vermitteln. Mittlerweile haben
alle Bundesländer flächendeckend Sprachför-
derung und Sprachstandstests in den Kin-
dergärten eingeführt. Das ist ein wichtiger
Schritt, um mehr Kindern aus Zuwandererfami-
lien den sozialen Aufstieg zu ermöglichen",
erklärte Böhmer.

"Unverzichtbar ist auch eine Förderung der
Kinder im Elternhaus. Bildung darf nicht vor der
Haustür enden. Besonders wichtig ist, dass die
Eltern zu Hause mit ihren Kindern auch Deutsch
sprechen. Denn nur wer eine Sprache im Alltag
anwendet, kann sie auf Dauer sicher beherr -
schen", so Böhmer.

Die Griechen von Hohenlohe
Persönlichkeit, Menschlichkeit und Gefühle im Vordergrund

Vor neun Jahren wurde sie in Künzelsau im Rathaus gezeigt,
nun erreichte sie ihre vierte Station, die Ausstellung „Biogra -
phien-Hintergründe-Visionen – Die Griechen von Hohenlohe“.
Sie wurde in der vergangenen Woche auf Einladung der Mulfin-
ger EU-Abgeordneten in Brüssel eröffnet, in Anwesenheit von
mehreren EU-Parlamentariern, Gästen aus dem Raum Heil-
bronn-Hohenlohe und der Hauptstadt Europas.

Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten des Aus-
schuss der Regionen, Herrn L. Thieule, sprach Evelyne Geb-
hardt, Abgeordnete Hohenlohes im Europäischen Parlament.
Sie lobte die Idee von Evangelos Goros, Vorsitzender der Eu-
ropäischen Gesellschaft Diaphania und Veranstalter der Aus-
stellung, das schwierige Kapitel der Migration in einer Ausstel-
lung aufzuarbeiten. Sie freue sich, dass die Schau auf ihrem
Weg durch Europa nun im Ausschuss der Regionen gezeigt
werden könne. Ihr als Französin sei es noch leicht gefallen, in
Hohenlohe Fuß zu fassen, denn sie habe einen Mann aus der
Gegend geheiratet. Die Griechen dagegen hatten keinen
Anknüpfungspunkt gehabt, und von ihrem Zielort überhaupt
nichts gewusst. Heute wird Hohenlohe international definiert ü-
ber Firmen wie Würth oder Ziehl-Abegg, aber sonst ist es im-
mer noch recht unbekannt.

Maria Damanaki, griechische EU-Kommissarin für Maritime
Angelegenheiten und Fischerei, rekapitulierte die Geschichte
der Anwerbung von Arbeitskräften in ihrem Lande, die Armut,

die Ungewissheit, in die die Männer reisten, und die schwierige
Integration in einem sprachlich wie kulturell völlig fremden Lan-
de. Sie ging dann auf die heutige Gesellschaft Europas ein, wo
Toleranz aller gefordert ist, den anderen Europäern gegenüber
um ein schwieriges Ziel, die Integration zu erreichen. Der
Künstlerin Dorothee Utta sei besonders gelungen, in den Por -
traits die Persönlichkeit, Menschlichkeit und die Gefühle der
Migranten-Arbeitnehmer in den Vordergrund zu stellen, so Da-
manaki.

In seiner Ansprache stellte Manfred Kurz, Repräsentant des
Würth-Konzerns, kurz den Hohenloher Raum vor. Man brauch-
te in den 1960ern für die prosperierende Industrie Arbeitskräfte
– und Menschen kamen. Das Verlassen des Heimes war für je-
den Griechen sicher eine schwierige Entscheidung, und um Er-
folg zu haben, waren Fleiß, Eifer und Offenheit notwendig. Ei-
genschaften, die die Griechen damals mitbrachten. Die Hohen-
loher brachten ihnen Fürsorge, spürbare Wärme entgegen, Ei-
genschaften, die er sich bei den heutigen Menschen oft wün-
sche. „Die Griechen in Hohenlohe haben es gedankt mit ihrem
Fleiß und ihrer Loyalität. Mit ihrer Integration in das regionale
Gemeinwesen, in den Unternehmen, den Vereinen und in den
Familien. Wir wollen sie nicht mehr missen. Und dass wir Ho-
henloher seitdem wissen, was Tsaziki ist, macht die Erfahrung
mit dem Fremden umso sinnlicher. Wir haben Evangelos Goros
zu danken, dass er diese Ausstellung gerade hierher nach

Brüssel gebracht hat, das macht sie doppelt wertvoll. Erst
recht, wenn sich damit das Verständnis eines Europas seiner
Bürger verbindet. An einem historischen Vorbild dafür jeden -
falls fehlt es nicht. Gerade deshalb wünsche ich dieser Aus-
stellung die ihr zustehende hohe Beachtung. Auch und trotz
der Schlagzeilen, welche Griechenland gegenwärtig produ-
ziert. Und ganz nebenbei: Eine solche finanz- und haushaltspo-
litische Rosskur wie sie die Griechen in diesen Tagen verordnet
bekommen, würde manch anderem Europäer auch gut tun,“
resümierte in einer in perfektem Englisch gehaltenen Rede
Manfred Kurz.

Evelyne Gebhardt, Abgeordnete Hohenlohes im Europäischen
Parlament, und Evangelos Goros, Vorsitzender der Europäischen
Gesellschaft Diaphania, mit dem Brautkleid einer Gastarbeiterin.
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Offenbacher 
Integrationspreis

Die Griechen gewinnen – 
Οι Έλληνες κερδίζουν...

Von Madeleine Reckmann

Der Verein Griechische Gemeinde in Offenbach ist
Preisträger des städtischen Integrationspreises 2010.
Durch ihr langjähriges ehrenamtliches Wirken hätten
Vereinsmitglieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne dabei unterstützt, sich zu integrieren, so die Beurteilung
der Jury. Ihr gehören neben Bürgermeisterin Birgit Simon
(Die Grünen) Personen aus Kirchen, Sport, Rathaus und
dem Ausländerbeirat an.

Die Öffnung für gesellschaftliche Themen wie Ausbil-
dung, Weiterbildung und soziale Leistungen hätten zur För-
derung von Menschen mit Migrationshintergrund beigetra-
gen, teilt Simon mit. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert und
wird in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben. Verliehen
wird er am 22. April.

Der Verein verstehe es, diese Themen nicht nur Mitglie-
dern, sondern auch einem weiteren Kreis von Interessier -
ten näherzubringen. Somit nehme die Griechische Ge-
meinde Teil am Diskurs zur Entwicklung des Gemeinwe-
sens. 

Sie informiere etwa regelmäßig über die Kommunalwah-
len, Europawahlen, Arbeitsrecht, Schwerbehinderung und
Arbeitsschutz, Gesundheits- und Schulthemen. Die Jury
hat sich bewusst für einen Migrantenverein entschieden,
weil diese eine wichtige Funktion für die Einwanderer hät-
ten.

Für diesen Integrationspreis waren sieben Kandidaten
nominiert. Das Boxprojekt Nordend, der Judoclub Samurai
gehörten ebenso dazu wie Initiativen für Engagement im
Stadtteil, für Hausaufgabenhilfe, Grundschulbetreuung
und für die Vorbereitung auf das Berufsleben.

(03.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 

der Frankfurter Rundschau

Goudoulakis ist
nicht mehr Chef des

Integrationsrates
Leverkusen. In einer Kampfabstimmung verlor Jannis

Goudoulakis die Wahl um den Vorsitzendenposten im In-
tegrationsrat Leverkusen. Bei einem Stimmenverhältnis
von 16 zu 15 setzte sich Serkan Kaygisiz (Liste "Dein Le-
verkusen": 10 Sitze) durch und leitet jetzt das Gremium
(früher Ausländerbeirat). Goudoulakis (71 Jahre) von der
größten Fraktion Inter-Lev(12 Sitze) reagierte über-
rascht. Die Abstimmung erfolgte in geheimer Wahl. Dem
Gremium gehören 12 weitere Mitglieder an.  

Quelle: RP 23.03.2010

Wiesbaden und Veria vor Partnerschaft
Schon im Sommer könnte die neue Verbindung offiziell begründet werden

Von Christos Potikoglou

WIESBADEN. Mit einer symbolischen Freundschaftshand-
lung wurde am Samstag, 20.02.2010, in der Turnhalle der Amö-
neburger Fröbelschule die Partnerschaft zwischen Wiesbaden
und dem griechischen Veria in die Wege geleitet. Die Landes-
hauptstadt rückt ein Stück näher an eine der bedeutendsten
Orte der Antike.

Lang gehegter Wunsch

Auf Einladung der griechischen Gemeinde in Wiesbaden tra-
fen sich Oberbürgermeister Helmut Müller und der Präfekt der
Stadt Veria, Karapanagiotidis, sein Stellvertreter Dimitrios Das-
kalos und zahlreiche weitere Gäste aus Politik und Gesellschaft
anlässlich des griechischen Neujahrsfestes. Veria mit seinen 47
411 Einwohnern liegt westlich von Thessaloniki. Das Gebiet
gehört zu den ältesten Siedlungsgebieten Griechenlands. Ve ria
ist eine der ältesten Städte der Erde. Funde aus Kikomedia,
neun Kilometer nordöstlich der Stadt, datieren etwa aus dem
Jahr 6250 v. Chr.

Schon vor längerer Zeit hat die griechische Seite den
Wunsch geäußert, den freundschaftlichen Beziehungen zu
Wiesbaden durch eine Partnerschaft einen offiziellen Rahmen
zu geben. Im Sommer dieses Jahres soll die Begründung der
Partnerschaft besiegelt werden. Oberbürgermeister Helmut
Müller sagte, Veria sei die Heimat vieler in Wiesbaden lebenden
Griechen und deshalb eine interessante Partnerschaft für Wies-
baden. „Heute“, so Müller, „ist ein besonderes Fest mit einem

besonderen Datum. Vor 50 Jahren kamen die ersten Griechen
nach Biebrich – das ist ein halbes Jahrhundert einer gemein-
samen Geschichte und ausgezeichneten Freundschaft. Ich
glaube, dass das Zusammenleben der Griechen mit den Wies-
badenern wirklich perfekt ist. Es ist ein Musterbeispiel für Inte-
gration“, strich der OB heraus.

Der Präfekt von Veria sprach von einer zu Ende gehenden
„Verlobungszeit“: „Nun können wir also getrost die offizielle
Partnerschaftsurkunde vorbereiten. Die Griechen, die in Wies-
baden lebten, seien die besten Botschafter ihres Landes hier
im gastfreundlichen Wiesbaden. Auch dank ihnen würden sich
Veria und Wiesbaden sehr nah kommen: „Eine Partnerschaft
kann nur Positives hervorbringen. Ich freue mich jetzt schon
auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Austauschpro-
gramme, Bürgerreisen und Begegnungen.“

Wertvolle Freundschaft

Freundschaften müssten vor allem durch Gemeinden, Schu-
len, Sportvereine und Kulturaustausche lebendig werden, be-
tonte der Vorsitzende der griechischen Gemeinde in Wiesba-
den, Georgios Charissopoulos, und versprach, dass seine Ge-
meinde dazu beitragen werde. Es gehe nicht nur um Wiesba-
den und Veria, sondern auch um den Wert der Freundschaft
zwischen zwei europäischen Ländern und die Integration an
sich.

(22.02.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 

des Wiesbadener Kuriers

Keine Frage des Passes
Festakt der griechischen Reihe „Kalimera Deutschland“ - Migranten erinnern sich

50 Jahre ist es her, dass das
Deutsch-Griechische Anwerbe-
abkommen geschlossen wurde.
Anlässlich dieses Jubiläums ha-
ben sich rund 200 Besucher zur
Festveranstaltung „Kalimera
Deutschland“ im Rathaus ge-
troffen. Akteure der ersten
Stunde und griechische Bürger
bewerteten das Damals, das
Heute und das Morgen.

Von Alexander Kontosis

STUTTGART. Viele Ge-
schichten gab es zu hö-
ren, wie die von Eva Tso-
lakidou. Die Griechin ist
1970 mit ihrer Schwägerin
nach Stuttgart gekom-
men. „Wir haben in Wohn-

heimen gewohnt, vier Frauen in einem
Zimmer.“ Zuvor war sie von einer An-
werbekommission ausgewählt worden.

Die Besucher waren gerührt, lachten
oder hatten Tränen in den Augen. 

Die griechischen Migranten erzähl-
ten nicht nur wie sie in ihrer Jugend
nach Stuttgart kamen, um Geld zu ver-
dienen, sondern auch wie sie sich heu-
te fühlen. Charis Deligiannis, der mit 19
Jahren sein Heimatdorf Evros verlas-
sen hat, sagte: „Ich fühle mich wohl in
Stuttgart.“ 

Vor allem Frauen waren nach Angaben
des ehemaligen Pressesprechers des
Landesarbeitsamtes, Hans-Jörg Eck -
ardt, Migranten der ersten Stunde. „Der
erste Zug mit Griechen kam 1963 nach
Stuttgart. 

Er wurde von den Arbeitgebern
persönlich empfangen“, sagte Eckardt.
Zwei Jahre später zählte Stuttgart be-
reits 6580 Griechen. Heute leben 13.070
Griechen in der Landeshauptstadt, die
meisten in Bad Cannstatt und Zuffen-
hausen sowie im Osten.

Betont wurden gemeinsame Ziele.
Oberbürgermeister Wolfgang Schuster,
der griechische Generalkonsul Dimitrios

Xenitellis und der Leiter der städtischen
Stabsabteilung Integrationspolitik, Gari
Pavkovic, unterstrichen das Bestreben,
die Stadt gemeinsam zu gestalten. Sie
würdigten die gute Zusammenarbeit so-
wie die erfolgreiche und aktive Integra-
tionspolitik.

Oberbürgermeister Schuster betonte:
„Jeder, der hier wohnt, ist ein Stuttgar-
ter.“ Die Gastarbeiter seien als Men-
schen gekommen.

Hanne Braun vom Verein für Interna-
tionale Jugendarbeit unterstrich, dass
„Heimat keine Frage des Passes, son-
dern der Wärme und Zuneigung“ sei.
Generalkonsul Dimitrios Xenitellis zeigte
sich stolz: 

„Seit 1960 haben wir viel erreicht. Die
Griechen sind bestens integriert und in
Deutschland angekommen.“ Außerdem
wies er auf das gemeinsame Ziel von
Deutschen und Migranten hin: Zusam-
menarbeit, Verständnis, Integration, Soli-
darität und Respekt untereinander seien
wichtig. „Denn wir sitzen alle im selben
Boot.“
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Griechenland: Vogelfrei für die Spekulanten?
Die griechische Tragödie und der Manipulationsmythos

Der EU-Kommission standen während der Beitrittsver-
handlungen Griechenlands in die Euro-Zone auch die
richtigen griechischen Statistikzahlen zur Verfügung. 
Man hat sich aber für die Daten des regierungsabhängi-
gen Statistik-Amtes und nicht für die der unabhängigen 
griechischen Zentralbank entschieden. War der Beitritt
politisch gewollt?

Von Dr. Konstantin Karras*

Die in Deutschland lebenden Griechen ha-
ben in den letzten Monaten und man weiß
nicht, wie lange noch, viel ertragen müssen.
Kaum ein Tag, kaum eine Zeitung ohne
schlechte Nachrichten über Griechenland
und über die Griechen allgemein. Egal ob sie
in Griechenland selbst oder im Ausland le-
ben. Man hat erwartet, dass die Berichters-

tattung bald sachlicher wird. Dies ist leider nicht eingetreten. So-
mit werden wir, die Funktionsträger der hier lebenden Griechen,
aufgefordert den Wahrheitsgrad der deutschen Medien-Berichte
festzustellen und entsprechend zu reagieren. 

Die Wirtschafts- und Finanzthemen sind wahrlich keine einfache
Materie. Die Banken tun aber auch zu wenig, um diese Abläufe für
jeden Bürger verständlich zu machen. Hier herrscht das Motto: je
uninformierter die Leute, desto leichter das Abzocken. 

Mit diesem Beitrag kann ich auf keinen Fall zu allem, was zur
Zeit berichtet wird, Stellung nehmen. Auf verschiedenen Websei-
ten werden auch sachliche Beiträge bereits veröffentlicht. Auch
auf die chaotischen Wirtschaftsstrukturen Griechenlands werde
ich hier nicht eingehen. Ich werde mich hauptsächlich mit der
„liebsten“ Nachricht der deutschen Medien, nämlich dem „mani-
pulierten“ Beitritt Griechenlands in die Euro-Zone befassen. Auch
die dubiosen Praktiken der Banken und der Spekulanten werden
hier erläutert. Das sind die Themen, die die meisten hier lebenden
Griechen berühren. 

Ein griechischer Stuttgarter Kellner erzählte mir neulich, dass
ein Gast „eine nicht manipulierte Rechnung“ von ihm verlangte.
Natürlich war das nur ein Späßchen, wie die Schwaben eben sind.
Aber der Grieche verträgt z.Z. keinen Spaß. Genau für diese Grie-
chen, schreibe ich diesen Beitrag und hoffe, dass sie trotz allem
den Humor nicht verlieren. 

Natürlich war ich bei den Beitrittsverhandlungen nicht dabei und
kenne auch nicht alle Details. Ich stelle jenen, die solche Vermu-
tungen als Wahrheiten verbreiten nur eine Frage: Hat
Griechenland seinen Eurozonen-Beitritt erschlichen, ja oder nein?
Und wenn ja, wo sind die Beweise? Und wenn nein, wo bleibt die
Entschuldigung und die Richtigstellung?

Als vor etwa zehn Jahren die Deutsche Bundesregierung sich
bereit erklärt hat, die starke D-Mark-Währung gegen eine noch un-
bekannte Euro-Währung umzutauschen, waren viele deutsche
Bürger sehr skeptisch. Ja sogar namhafte Professoren zogen
nach Karlsruhe und suchten die Unterstützung der Richter, um ih-
re geliebte D-Mark zu retten. Aber die Mächtigen des Export-Lan-
des, wollten den Euro haben und damit basta.

Als ebenfalls die schwache italienische Lira und die griechische
Drachme dazugehören sollten, waren die, die damals gemeint hat-
ten, „das kann nicht gut gehen“, bereits in der Mehrheit.

Und schließlich als die Briten, die Lieblingskinder der USA, mit
ihrem starken Pfund nicht in die Eurozone eingetreten sind, waren
die Sorgen um das Gelingen dieses Experiments in aller Munde.
Den Bürgern war nämlich die enge Beziehung zwischen Großbri-
tannien und den USA sowie das Misstrauen der USA gegenüber
einem starken Europa bekannt. Man dachte schon damals, dass
die beiden Länder hinter dem Rücken Europas gemeinsame Sa-
che machen bzw. vorhaben zu machen.

Heute sind fast zehn Jahre vergangen. Griechenland ist fast
pleite und hat es schwer, an neues Geld heranzukommen. Die
Banken verlangen hohe Risikoaufschläge. Die Zinsen sind doppelt
so hoch wie die Zinsen, die Deutschland für seine Staatsanleihen
zahlen muss.

Unter dem Vorwand der angeblichen Staatspleite und trotz der
Garantie-Zusagen der EU-Chefs „wir lassen Griechenland nicht
fallen“ berauben die Banken das Geld des griechischen Steuer-
zahlers.

Dem Besitzer von griechischen Staatsanleihen wird nahe ge-
legt, wegen der absehbaren angeblichen Zahlungsunfähigkeit
Griechenlands, seine griechischen Staatsanleihen gegen den
Staatsbankrott zu versichern. Hier wird auf einen möglichen
Staatsbankrott gewettet. Nur wenn der Bankrottfall eintritt, be-
kommt der Staatsanleihebesitzer sein Geld. Und es geht noch wei-
ter. Denn die Grenzen der kriminellen Phantasien der Geldinstitute
sind immer noch nicht erreicht.

Die Versicherungsscheine, die so genanten Credit Default
Swaps (CDS), werden ebenfalls auf dem Finanzmarkt gehandelt.
Die Anleger kaufen also diese Papiere und hoffen (beten), dass
Griechenland pleite macht, damit sie hohe Gewinne erzielen kön-
nen. Der Gedanke ist natürlich absurd und höchst unmoralisch.
Aber was ist in diesem puren Kapitalismus noch moralisch? An-
stelle Griechenlands, kann sogar ein Mensch stehen. Man wettet
dafür, dass z.B. die krebskranke Person XY in einem Jahr tot ist.

Wenn ja, dann wird man reich. Das man dabei zum „tot machen“
auch ein wenig behilflich sein kann, versteht sich von selbst. Und
weiter geht es mit den Spekulanten.

Diese cleveren Leute wetten, gegen eine Schwächung des Eu-
ros, die aufgrund der Wirtschaftslage in Griechenland begründet
wird. Sie tauschen z.B. mit dem momentanen Euro-Dollar-Kurs Eu-
ros gegen Dollars um, und zu einem bestimmten späteren Termin
tauschen die Dollars wieder in Euros um. Dabei spekulieren sie,
dass inzwischen der Euro gegenüber dem Dollar schwächer wird.

Jede schlechte Nachricht über Griechenland, und zwar egal ü-
ber welches Thema, erhöht einerseits die Gewinnmöglichkeiten
der Banken und der Spekulanten, und anderseits zieht es Grie-
chenland noch tiefer in die Schulden hinein. Diese schlechten
Nachrichten werden z.Z. reichlich geliefert, von den Banken
selbst, von den „bankenunabhängigen“ Ratingagenturen und
natürlich auch von den Medien, allen voran von den deutschen.

Und mitten in diesem Verwirrspiel, erfährt die Öffentlichkeit,
dass die US-amerikanische Investmentbank Goldman-Sachs Be-
ratungsdienste an Griechenland geleistet hat. Sie hat nämlich vor
zehn Jahren Griechenland bei der Erstellung der Beitrittsstatisti-
ken „geholfen“. Dadurch ist das Staatsdefizit um 0.14 Prozent-
punkte des BIP nach unten korrigiert worden und Goldman-Sachs
hat dafür 300 Mill. verdient. Der heutige US-Notenbankpräsident
Ben Bernanke berichtete in der ARD-Tagesschau-online am
25.02.10, dass gerade solche „Hilfen“ klar kontraproduktiv sind,
und dass sie die Destabilisierung Griechenlands verschärft haben.
Gerald Corrigan, Chef von Goldman-Sachs in London, bestreitet

nicht diese „Hilfedienste“ in den Jahren 2000 und 2001 („Handels-
blatt“ 24.02.10), an Griechenland geleistet zu haben. Aber, so Cor-
rigan weiter, bereits während der Vorbereitung des Geschäfts ha-
be er Rücksprache mit Aufsichtsbehörden der Europäischen
Union gehalten. Die EU-Statistikbehörde Eurostat behauptet, sie
habe erst vor kurzem von den Kontrakten Kenntnis erlangt. Aller-
dings, so das Handelblatt weiter, „hat das britische Fachmagazin
„Risk“ bereits 2003 ausführlich über das Geschäft und die damit
verbundenen Risiken berichtet“. Hat die EU-Statistikbehörde Eu-
rostat nichts gewusst? Hat Eurostat nicht gewusst, dass fast alle
wichtigen Finanzinstitute solche Geschäfte, die übrigens bis Juni
2007 legal waren, abwickelten? Ich behaupte fest, dass Eurostat
es wohl gewusst haben muss, aber die damit verbundenen Risi-
ken nicht richtig hat einschätzen können. Dass der Europäischen
Kommission die Art der Statistikerhebung des griechischen Haus-
haltdefizits bekannt war, wird durch die folgenden Tatsachen
bekräftig. Erstens: Alle zehn CSU-Europa Abgeordneten haben
dem Beitritt Griechenlands in die Eurozone (2000) nicht zugestim-
mt. Wegen eben der Wirtschaftsdaten aus Athen, so der CSU-Ab-
geordnete Markus Ferber. Auch viele CDU-Abgeordneten haben
dem Beitritt mit „Ja, jedoch mit einem deutlichen Aber, bei einer
Bewertung der Wirtschaftsdaten des Landes“ zugestimmt, so der
damalige CDU-Abgeordnete Rolf Berend. Zweitens: Die griechi-
sche Nationalbank, deren damaliger Präsident Herr Loukas Papa-
dimos der heute Vize-Präsident der Europäischen Zentral-Bank
(EZB) ist, lieferte regelmäßig die „richtigen“ Zahlen an die EZB ab.
Diese korrekten Haushaltdefizits-Daten wurden von der EZB an
Eurostat und an die EU-Kommission weitergeleitet. Die EZB warn-
te sogar die Kommission vor der hohen Schuldenlast des grie-
chischen Staates.

Bei soviel Offenheit ist mir die Behauptung „von nichts gewusst
zu haben“ vollkommen unverständlich, und an den Haaren herbei
gezogen. Eurostat hatte die Daten gehabt, und wenn es wollte,
hätte es die korrekten Zahlen auch lesen können. Drittens: Das
„Handelblatt“ wollte im Februar dieses Jahres von der EU-Kom-
mission wissen, ob Griechenland gegen EU-Recht verstoßen hat.
Antwort des Kommissions-Sprechers. „Das müssen wir noch prü-
fen“. Die Kommission ist also immer noch nicht in der Lage, ein kla-
res und eindeutiges Urteil über die verschiedenen Tricks, die die
meisten EU-Länder bei der Verschönerung ihren Statistiken an-
wendeten, abzugeben. Diese Aufgabe überlässt sie am besten
den Nachrichtenmedien. Und so kommt Folgendes heraus: Das
„Handelsblatt“ von 24.02.10 berichtete über Beispiele von Ver-
schönerungsstatistiken aus verschiedenen EU-Ländern. Dort sind

auch zwei Fälle, einer aus Griechenland und einer aus Deutsch-
land, zu lesen:

„Deutschland, Verbriefungen von Russland-Schulden: Unter
Führung der Deutschen Bank, sowie der US-Investmentbank
Goldman-Sachs und mit Hilfe der staatlichen KfW verbriefte der
Bund seine Forderungen gegenüber dem Schuldner Russland,
und konnte dafür einen Batzen Geld von fünf Mrd. Euro sofort ver-
buchen. Dadurch verschaffte sich der damalige Bundesfinanzmi-
nister Eichel mehr Spielraum im Haushalt“.

„Griechenland, Verbriefungen von EU-Hilfszahlungen: Unter Fe-
derführung der Deutschen Bank, der französischen BNP und zwei
griechischen Banken, verbriefte Griechenland zukünftige EU-Hilfs-
zahlungen. Das brachte dem Land sofort zwei Mrd. Euro und ver-
besserte damit den Haushalt“.

Zwei Länder begehen also exakt die gleiche Tat, nämlich Ver-
briefung. Griechenland hat Statistik-Betrug gemacht, Deutschland
dagegen Statistik-Kosmetik. Diese ungleiche Interpretation und
Bewertung des Sachverhalts ist primitiv. Auch Finnland, Belgien,
Österreich, Italien und, wie in einigen Kommentaren zu lesen ist,
haben fast alle EU-Länder Statistik-Kosmetik getrieben. Das war
damals legal oder zumindest bis Juni 2007 nicht gegen das EU-
Recht. Der EU-Kommission müssten diese Praktiken sicher be-
kannt gewesen sein. Wem nützt dieses Versteckspiel eigentlich?

In ein paar Jahren, werden wir vielleicht erfahren, was die
Schönheit von Milos uns mit ihrem „Stinkefinger“ mitteilen wollte.
Vielleicht erfahren wir auch, wer die wahren Betrüger sind. Viele
wissen es heute schon. Hier ein paar gute Nachrichten:

Der „Handelsblatt“-Chefökonom Dirk Heilmann in seinem Kom-
mentar „Wir brauchen Finanzmarktregeln mit Biss“ stellt er folgen-
des fest „... Spekulanten werden weiterhin die Schwachstellen in
der Euro-Zone attackieren. Nervöse Anleger werden ihnen nach-
laufen. Angloamerikanischen Ökonomen und Journalisten werden
ein Platzen der Währungsunion an die Wand malen und Kredite für
Griechenland herbeizuschreiben versuchen“. Und Dirk Heilmann
weiter. „Der Showdown zwischen Europas Regierungen und den
Finanzmärkten geht also weiter. In Wirklichkeit geht es hier gar
nicht um Griechenland. Es geht darum, dass Banken, Hedge-
Fonds und andere Investoren zum zweiten Mal innerhalb von zwei
Jahren an das Geld der Steuerzahler wollen. Es wird Zeit, dass wir
weltweit die Banken zurückschneiden, nur noch für ihr Kreditge-
schäft garantieren“. 

Der Chef der CSU im Europaparlament, der Abgeordnete Mar-
kus Ferber schlägt vor: „Notfalls muss man daran beteiligten Ban-
ken die Lizenz entziehen“. 

Frankreichs Wirtschaftministerin Christine Lagarde drohte ein
Verbot von Ausfall-Versicherungen (CDS) auf Staatsanleihen an. 

Jean-Claude Juncker, Luxemburgs Premierminister und Vorsit-
zende der Eurogruppe forderte: „Die Politik muss die Finanzmärk-
te stoppen können“. 

Und ganz frisch (03.03.10), diese gute Nachricht noch: „Euro-
Staaten greifen Ratingagenturen an. Sie wollen ein eigenes Län-
derrating aufbauen“.

Der Kampf gegen die Übermacht der Banken hat also begon-
nen. Und die Griechen haben hierfür das Startsignal gegeben.

Stuttgart, 03.03.2010

* Dr. Konstantin Karras ist ehemaliger Vorsitzender des Verbandes
„Griechische Gemeinden Deutschlands“ und des Vereins „Grie-
chische Akademiker“ in Baden-Württemberg. Dieser Beitrag wur-
de in der Vorstandssitzung der EEE.BB einstimmig angenommen.
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Kritik an der Krise
Brandenburger Griechen reden über den Zustand ihrer Heimat

Von Juliane Heß

STADTLEBEN. Griechenland in der Krise. Die Staatsver-
schuldung von mittlerweile annähernd 300 Milliarden Euro
sorgt in der Europäischen Union wohl für einige schlaflose
Nächte. Doch was denken eigentlich die Griechen in Branden-
burg über die momentane Situation ihres Heimatlandes, nach-
dem die Medien in unzähligen Berichten die heikle Lage Grie-
chenlands auseinander gepflückt haben?

„Wir sind selbst schuld“, meint Savas Karagogos. Er ist In-
haber des Mesogius, einem Restaurant für griechische Spezia-
litäten an der Regattastrecke. Allerdings sei die Lage in Grie-
chenland ein Problem der gesamten EU. Persönlich betroffen
fühlt er sich nicht, denn im Prinzip gehe das alles nur die politi-
sche Ebene an. Mit den Verwandten in Griechenland redet er
offen über die Besorgnis erregende Entwicklung des Mittel-
meerstaates. Und obwohl es dem Land der Bratwurst und des
Bieres an Sonnenstrahlen mangelt, ist Savas Karagogos froh in
Deutschland zu leben, denn das Sozialsystem funktioniere um
einiges besser als in seiner Heimat. Dass einige Lästerzungen
behaupten, die Griechen wären faul und selbst Schuld an der
zunehmend schlechten Entwicklung ihres Landes, findet er un-
gerecht, denn manche Menschen verstünden einfach nicht,
dass durch die mittägliche Siesta nur ein anderer Arbeitsrhyth-

mus herrsche als in Deutschland und es nicht weniger Arbeits-
stunden gebe.

„Natürlich ist der Euro sehr praktisch, wenn man verreisen
möchte, allerdings ging es nicht nur Griechenland besser, als
man noch mit dem Drachme bezahlte,“ meint Mavro Triantafy -
lidis. Seit 1993 lebt er in Brandenburg und schon allein wegen
seines Sohnes würde er nicht in seine Heimat zurückwollen. A-
ber auch schneller und kompetenter arbeitende Behörden, das
Gesundheitssystem sowie die allgemeine Sauberkeit sieht er
als Grund, in Deutschland bleiben zu wollen. „Wir sind ein le-
benslustiges, frohes und warmes Volk“, sagt Triantafylidis.
Doch sei dies ebenfalls ein Grund, weshalb in seinem Land vie-
les im Argen liege. „Einige Griechen verwechseln durch ihre
offene Art oft, wo die Grenze zwischen Freundschaft und Ge-
schäft liegt, so dass manche Geldtransaktionen an der Grenze
zum Legalen lagen.“ Die Krise in Griechenland dauere schon
20 Jahre, sie befinde sich jetzt nur auf ihrem Höhepunkt, sagt
der Restaurantbesitzer.

„Man hätte schon reagieren müssen, als Griechenland beim
Eintritt in die EU seinen wahren Schuldenberg vertuschte“, sagt
Linda Zatlidis. Sie ist Halbgriechin und schaut kritisch auf das
momentane Geschehen. „Die Griechen haben sich zu lange auf
ihrem Status als Tourismusland, Begründer der Olympischen
Spiele und Heimat der wichtigsten Philosophen ausgeruht.

Kroatien hat es doch auch geschafft sich weiterzuentwickeln“,
meint sie. „Dort ist es sauber und die Menschen sind freund-
lich, außerdem schwanken die Preise in den Supermärkten
nicht andauernd.“ Allerdings sehe sie die Schuld ebenfalls
nicht beim Bürger, sondern in den höheren „Etagen“ des Lan-
des. Für sie ist es allzu deutlich: „Die Regierung ist schuld am
Leid des kleinen Mannes.“

Zunächst hilft wohl nur ein Ouzo. Die drei Griechen empfehlen
einen „Plomari“, der für die richtig guten Freunde, um die Ängste
um die Heimat erst einmal hinunter zu spülen. Na dann: Jamas!

(18.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der MAZ, 

Lokalredaktion Brandenburg

„Wir sind nicht faul“, ist Savas Karagogos überzeugt. 
(Foto: Heike Schulze)

Hilfe statt 
Beleidigungen

Deutsch Griechische 
Gesellschaft fordert

Sachlichkeit und Ehrlichkeit
Auch in Gütersloh ist die aktuelle Si-

tuation unter der griechischen Bevölke-
rung, so der Vorsitzende der Deutsch-
Griechischen Gesellschaft Gütersloh
e.V. Jürgen Jentsch, sehr angespannt.
Denn natürlich nehmen einige der hies-
igen Griechen die Gelegenheit wahr, um
das Bild über die Deutschen zu trüben.
Anlass sind die in einigen Zeitungen
verbreiteten polemischen und unrichti-
gen Darstellungen über die Situation in
Griechenland. Dabei wird hier nicht et-
wa der Vorgänger des jetzigen Minis-
terpräsidenten, der ja das Schiff erst auf
Grund gesetzt hat, beschuldigt sondern
der jetzige Amtsinhaber. 

Das ist unredlich. Das macht deut-
lich, dass viele dieser Journalisten keine
Ahnung von dem kleinen europäischen
Land haben. Ja, es hat den Anschein,
dass sie damit die Arbeit des jetzigen
Ministerpräsident Papandreou, der ja
zum ersten Mal den Kampf gegen Kor-
ruption und Steuerhinterziehung aufge-
nommen hat, torpedieren wollen. 

Diese Speerspitze aus Deutschland
zeigt, zu welchem Widerstand die wohl-
habende Finanzwelt fähig ist. Und dies
obwohl auch in Griechenland die Hed-
gefonds, genauso wie in anderen Län-
dern, zu den finanziellen Problemen mit
beigetragen haben. Wenn nun einige
Hinterbänkler der Regierungsfraktionen
aus CDU und FDP die Probleme in G-
riechenland zur eigenen Profilierung
nutzen, dann ist das ein schmutziges
Geschäft und wir erwarten, dass sich
die hiesigen Parteien von solchen un-
qualifizierten Attacken distanzieren. 

Auch, um das bisher so gute Klima zu
der griechischen Bevölkerung in Gü-
tersloh nicht ernsthaft zu gefährden, ja
möglicherweise zu vergiften. Schließ-
lich waren es auch die Griechen, die ab
den 60er Jahren als so genannte Gast-
arbeiter den Wohlstand in Deutschland
mitgegründet haben. 

Wir jedenfalls, so Jentsch, distanzie-
ren uns auf das Schärfste von solchen
üblen Diskriminierungen gegenüber un-
seren griechischen Freundinnen und
Freunden, Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern.

Zornig: Der Vorsitzende der griechischen Gemeinde in Gütersloh, Nikolaos
Panagiotopoulos, weiß um die Missstände in seiner Heimat, aber kritisiert drastische

Presseberichte. (Bild: Glocke/Steinecke)

Nikolaos Panagiotopoulos: 

„Griechen wissen, 
dass der Staat 
handeln muss“

GÜTERSLOH (rast).
Griechenland ist hoch ver-
schuldet, der Staatsbank-
rott droht. Der griechische
Regierungschef Giorgos
Papandreou handelt. Mit
seinem rigiden Sparkurs
stößt er auf heftigen Wi-
derstand. Streiks und Pro-
testaktionen sind die Re-
aktion auf Ausgabenkür-
zungen und Steuererhö-
hungen. 

Die Arbeitslosenquote
liegt bei zehn Prozent, Be-
triebe entlassen immer
mehr Mitarbeiter. Viele
Griechen leben unterhalb
der Armutsgrenze. Zudem
hat Papandreou angekün-
digt, gegen Korruption
und Steuerbetrug vorzu-
gehen. Inzwischen ist
auch das Verhältnis zu
Deutschland gespannt.
Berichte, in denen Grie-
chenland unter anderem
als Betrüger bezeichnet
wird, verärgern auch die
Griechen in Gütersloh.
„Die Glocke“ sprach mit
dem Vorsitzenden der
Griechischen Gemeinde,
Nikolaos Panagiotopou-
los.
n „Die Glocke“: Wie ver-
ärgert sind Sie durch die
Darstellung in manchen
Medien?

Panagiotopoulos: Wir s-
ind sehr ärgerlich. Wir
Griechen sind stolz auf un-
sere Kultur. Uns als Betrü-
ger zu bezeichnen, ist eine
Beleidigung. Wir haben
uns immer um ein gutes
Miteinander bemüht. Das
kann man auch daran se-
hen, dass wir von Minis-

terpräsident Jürgen Rütt-
gers am 2. Februar nach
Paderborn zum Neujahrs -
empfang eingeladen wur-
den.
n „Die Glocke“: Die finan-
zielle Situation in Ihrem
Land ist aber schon be-
denklich. Was sagen Sie
zum Vorwurf der Bestech-
lichkeit in Griechenland?

Panagiotopoulos: Ja lei-
der, die Korruption gibt es.
Was in Griechenland ge-
schehen ist, haben die Po-
litiker gemacht. So geht
es nicht. Es ist ein Un-
recht. Ärzte, Rechtsanwäl-
te, hohe Beamte und Mi-
nister haben das Land so
weit gebracht. Die meis-
ten Griechen sagen, dass
sich Politiker und Beamte
vor Gericht verantworten
müssten.
n „Die Glocke“: Was
muss sich ändern?

Panagiotopoulos: Vie-
les muss sich ändern.
Zunächst gilt es aber, wie-
der Vertrauen zu schaffen.
Der Staat muss weniger
ausgeben, und die Rei-
chen müssen ihre Steuern
korrekt bezahlen. 14. und
16. Monatsgehälter darf
es nicht mehr geben. Re-
gierungschef Giorgos Pa-
pandreou hat ja bereits er-
ste Maßnahmen eingelei-
tet. Er genießt das Vertrau-
en der Bevölkerung. Die
Leute wissen jetzt, dass
der Staat handeln muss.
Sie wissen, dass es ernste
Konsequenzen hat, wenn
sie so weitermachen. Vor
allem die Korruption muss
verschwinden.

„Das Verhältnis ist nach wie vor gut“
n „Die Glocke“: Haben
sie auch schon mal mit
einem „Fakelaki“, einem
kleinen Umschlag mit
Geldscheinen, gearbei-
tet?

Panagiotopoulos: Ich
bin ja oft in Griechenland
im Urlaub. Einen Fakelaki
habe ich noch nie be-
nutzt. Überhaupt, die nor-
malen Leute bezahlen ih-
re Steuern. Jetzt müssen
sie das ausbaden, was
andere verursacht ha-
ben. Da kann man verste-
hen, dass sie auf die
Straße gehen. Außerdem
sind die Griechen durch
ihre Mentalität viel eher
bereit, sich zu wehren.

Sie lassen sich nicht so
gern von oben bestim-
men.
n „Die Glocke“: Kann die
derzeitige Situation das
Verhältnis zwischen Grie-
chen und Deutschen auf
Dauer trüben?

Panagiotopoulos: Wir
müssen uns doch alle mit
Respekt behandeln und
andere Kulturen achten.
Es geht doch darum, ehr-
lich miteinander zu sein
und europäisch zu den-
ken und zu handeln.
n „Die Glocke“: Haben
Sie in Gütersloh aufgrund
gewisser Beiträge in den
Medien ein verändertes
Verhalten der Deutschen

gegenüber den Griechen
bemerkt?

Panagiotopoulos: Nein,
bisher noch nicht. Ich
denke, das Verhältnis ist
hier nach wie vor gut.
n „Die Glocke“: Wird
sich an Ihrer Arbeit vor
Ort etwas ändern?

Panagiotopoulos: Im
Grunde nicht. Wir haben
eine gute Basis und ein
harmonisches Klima ge-
schaffen. Niemand sollte
sich durch irgendwen an-
stiften lassen. 

(16.03.2010) 
Nachdruck mit 

freundlicher 
Genehmigung 

der Glocke
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Griechische Krise und deutsche Medien
Ελληνική κρίση και γερμανικά μίντια

Von Wilfried Jakisch*

Glaubt man deutschen Massenmedien, befindet sich Grie-
chenland also kurz vor dem Staatsbankrott. “Griechenland ist
pleite”, “Horrordefizite”, “Das griechische Virus greift um sich”
... So tönt es seit Wochen durch den Blätterwald und flimmert
über die Bildschirme. In der nächsten Stufe wird dann vermut-
lich die Sonne nicht mehr scheinen, das Meer zieht sich auf den
niedrigsten Stand seit 3500 Jahren zurück und alles wird viel
kälter. Oder so ähnlich. Seit Jahren fällt auf, dass sich deutsche
Medien in Horrorthemen aus Griechenland geradezu genüss -
lich verlustieren. Was haben wir unter Telefonanrufen von be -
sorgten Freunden in Deutschland gelitten, als die schweren
Brände 2007 wüteten. Natürlich war das schrecklich, aber
ständig von verbrannter Erde zu sprechen oder zu schreiben,
hat wohl auch erheblich dazu beigetragen, dass die Zahl der
Touristen 2008 so abrupt zurückging. Da könnte man ja glatt -
weg vermuten, dass diese Rufmordkampagne von türkischen,
spanischen und anderen Tourismuskonzernen finanziert wur-
de. Ja, Griechenland hat Probleme. Griechenland hat über sei-
ne Verhältnisse gelebt, hat Statistiken geschönt. Aber wer in
Europa hat das nicht. Griechenlands Misere begann schon im
Vorfeld der Olympischen Spiele 2004, die mit mehr oder weni-
ger versteckten Mitteln aus dem Staatshaushalt subventioniert
wurden. Aber es waren schöne Spiele und Griechenland hat sie
uns allen geschenkt. Was sind ca. 14.000 Euro Schulden pro
Kopf der Bevölkerung in Griechenland gegen jetzt ca. 22.000
Euro pro Kopf in Deutschland oder gar 175.000 Dollar pro Kopf
in den USA. Keiner deutschen Zeitung oder TV-Station würde
es einfallen, ein Horrorszenario vom Staatsbankrott der USA zu
beschreiben, obwohl es doch die reine Wahrheit wäre. “Grie-
chenland bald unter finanzieller Zwangsverwaltung durch die
EU?” - tönt die Boulevard-Presse. Mal abgesehen davon, dass
das rein sachlich nicht stimmt, denn etwas Derartiges sehen
die EU-Regeln gar nicht vor, impliziert es, dass Kontrolleure der
EU sozusagen den Beamten des griechischen Staates ständig
über die Schulter schauen. Was die deutsche Wehrmacht nicht
geschafft hat, soll jetzt also der Euro richten ... Geht man so mit
Freunden und Partnern um? Warum macht man die Griechen

zum Sündenbock einer Euroschwäche, die noch gar nicht ein-
getreten ist. (Und wenn sie eintritt, wurde sie nicht von den
Griechen verursacht, sondern von großen europäischen Kon-
zernen künstlich geschaffen, die mit einem schwächeren Euro
besser exportieren können.) Wie kann ein Land, das nur reich-
lich zwei Prozent zum europäischen Bruttosozialprodukt
beiträgt, den Euro zu Fall bringen? Griechen arbeiten hart. Zu-
gegeben oftmals auch schwarz. Aber Schwarzgeld ist selbst
nach Ansicht seriöser Wirtschaftswissenschaftler das einzige
Geld, das sofort im Konsumkreislauf ankommt, weil sich keiner
traut, das auf die Bank zu bringen. Viele Griechen haben zwei
Jobs, weil einer gar nicht reicht, eine Familie zu ernähren. Grie-
chen lassen sich nicht in die soziale Hängematte fallen, die es
ohnehin in Hellas gar nicht gibt. Arbeitslosengeld gibt es immer
in Abhängigkeit von der letzten ununterbrochenen Beschäfti-
gung. Und von wegen Hartz IV oder so – Fehlanzeige. Harte Sit-
ten! Griechen melden sich nicht arbeitslos, es könnte sich ja
herumsprechen. Griechen prahlen nicht am Stammtisch, jetzt
mal erst das ALG “mitzunehmen”. Natürlich kann die Europäi-
sche Union Griechenland helfen, die Probleme zu überwinden.
Das sollte sie auch tun, aber nicht mit Geld, sondern erst ein-
mal mit Kontrollen über die bisher eingesetzten Mittel oder
noch besser mit einer strengen Prüfung von Fördermittel-Anträ-
gen, damit das Geld für überdimensionierte oder sinnlose
Straßen oder andere Projekte nicht in den Taschen von Bauun-

ternehmern und Politikern verschwindet. Helfen kann die Eu-
ropäische Union vor allem dadurch, dass sie Bürgern Europas
empfiehlt, nach Griechenland zu reisen. Daran könnten sich
auch deutsche Medien beteiligen, indem sie einfach sachlich
darüber informieren, dass es in Griechenland auch sehr schön
sein kann. Das wäre dann eine Hilfe, die sofort ankommt, weil
sie im wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes, dem Touris-
mus, unmittelbar Arbeitsplätze schafft. Und keine Angst, die
drei wichtigsten Exportschlager des Landes wurden bisher
durch die Misswirtschaft noch nicht in Mitleidenschaft gezo-
gen: Antike, Sonne und Meer. Und das wird – krisenfest – noch
lange so bleiben.

* Der Autor, Wilfried Jakisch, ist 1941 in Leipzig geboren,
machte dort das Abitur und studierte an der Leipziger Uni-
versität nicht Journalistik, sondern Russisch und Englisch,
was sich später als Auslandskorrespondent für das Fernse-
hen der DDR als sehr nützlich herausstellen sollte. Er war
neun Jahre auf dem Balkan, in Bulgarien und Rumänien,
und zwei Jahre in Prag. Von 1981 bis 1986 war er auch in
Griechenland akkreditiert. Wilfried Jakisch lebt große Teile
des Jahres in der Nähe von Nafplio auf dem Peloponnes. Er
ist Rentner, betreibt eine große Internetseite, die viele tou-
ristische Informationen vermittelt: www.argolis.de. 

* Ο συγγραφέας, Wilfried Jakisch, γεννήθηκε στη Λειψία το
1941, τέλειωσε το Γυμνάσιο και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
της Λειψίας όχι δημοσιογραφία αλλά ρωσική και αγγλική φιλο-
λογία κάτι που αργότερα, ως ανταποκριτής για την τηλεόραση
τής Ανατολικής Γερμανίας, αποδείχτηκε αρκετά ωφέλιμο.
Εννιά χρόνια έζησε στα Βαλκάνια απ’ όπου έστελνε τις αντα-
ποκρίσεις του από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ακολούθη-
σαν δύο χρόνια στην Πράγα. Από το 1981 ως το 1986 ήταν
διαπιστευμένος ανταποκριτής της DDR στην Ελλάδα. Ο
Wilfried Jakisch διαμένει για μεγάλα διαστήματα του έτους
στην Πελοπόννησο, κοντά στο Ναύπλιο. Είναι πια συνταξιού-
χος και διαχειρίζεται μια μεγάλη Internetseite μέσω της οποί-
ας διακινεί πολλές και χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες.

Inseln nicht zu verkaufen!
Τα νησιά μας δεν πωλούνται!

Von Wilfried Jakisch

Kostas Psomadakis ist Kellner in einer kleinen Taverne auf der Staikopoulou-Straße in Nafplio.
Wie viele Griechen ärgert er sich über gehässige Kommentare in deutschen Zeitungen, so auch
über die Idee von CDU-Abgeordneten, Griechenland solle doch zur Begleichung seiner Schulden
ein paar Inseln verkaufen. So hat er das Speisenangebot seiner Taverne mit dem obigen ergän-
zenden Hinweis versehen. Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man darüber lachen, meint Kos -
tas. Und natürlich sind griechische Inseln auch in der Realität nicht im Angebot zur Schuldenbeg-
leichung Griechenlands. Dagegen könnte man ja auch mal einige andere Fragen aufwerfen - so
Kostas. Wenn deutsche Medien mit so hervorragenden Vorschlägen aufwarten, brauchten sie
sich nicht zu wundern, wenn das Problem der Wiedergutmachung für die Verbrechen der Nazis in
Griechenland wieder auf die Tagesordnung kommt - meint Kostas.Περιμένοντας τουρίστες. Ο Ναυπλιώτης Κώστας Ψωμαδάκης

Von Karsten Dyba

SCHWÄBISCH HALL. Die Griechen haben zur
Zeit ein Imageproblem: Die mediterrane Menta-
lität, das Feiern und die Überschwänglichkeit, "al-
les was die Griechen sonst so sympathisch
macht, gereicht ihnen jetzt zum Nachteil", bedau-
ert der Halb-Grieche und SPD-Landtagsabgeord-
nete Nikolaos "Nik" Sakellariou.

Da kommt die Ausstellung in den Räumen des
europäischen Ausschusses der Regionen in Brüs-
sel gerade recht. Sie heißt "Die Griechen in Ho-
henlohe" und zeigt Bilder und Gegenstände von
Menschen, die dem Korruptionssumpf ihrer sonst
so geliebten Heimat erfolgreich entflohen sind.

Imagewerbung betreibt auch Sakellariou, und
zwar im Fernsehen. Die Reporter des Südwest-
rundfunks hatten sich den Vorzeige-Griechen,
der sich selbst als "assimiliert" bezeichnet, ge-
schnappt. Als echter Sozialdemokrat warnt er da-
vor, ein ganzes Volk in Haftung zu nehmen, weil
die Regierenden (derzeit übrigens die griechis-
chen Sozialisten) Fehler machen. Und überhaupt:
Man dürfe nicht verwechseln, was Ursache und

Wirkung ist. Nicht die Griechen hätten sich mit ih-
rer anarchischen Fakelaki-Kultur an der Stabilität
des Euro versündigt, sondern die internationalen
Banken.

Nebenbei: "Fakelaki" übersetzt der Graeco-

Schwabe mit "Umschlägle". Das drückt man in
Griechenland einem Beamten in die Hand, wenn
etwas schneller gehen soll.

Gerade die Deutschen, meint Sakellariou, dürf-
ten aber nicht vergessen, was die Griechen Euro-

pa beschert hätten: die Demokratie. Dafür aber
haben sich die Deutschen auch längst bedankt:
Mit dem bayerischen Kronprinzen Otto, der Kö-
nig von Griechenland wurde, weil die Griechen ihr
Staatsoberhaupt Ioannis Kapodistrias um die
Ecke gebracht hatten. 

Otto bescherte den Griechen die erste anstän-
dige Bierbrauerei. Oder Konstantinos Simitis, der
in Marburg Rechtwissenschaften studierte, über
"gute Sitten" promovierte und vielleicht gerade
deshalb griechischer Ministerpräsident wurde.
Dann Otto Rehagel, den die Griechen "Rehakles"
nennen und der ihnen mit deutscher Spieltaktik
die Europa-Meisterschaft im Fußball bescherte.
Und dann der Euro, diese Deutschmark im eu-
ropäischen Gewand ...

Die lange Tradition deutscher Exporte will Sa-
kellariou allerdings nicht fortführen. Urlaub mache
er mit seiner Familie schon gerne im Reich der
Hellenen. Aber als Politiker sich quasi an die
Griechen quasi "ausleihen" lassen, um dort or-
dentliche Politik zu machen, das wolle er nicht.
"Ich kann die Sprache ja nicht", gesteht er, "ich
mach' grad erst wieder einen Anfängerkurs!" 

(13.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher 

Genehmigung des Haller Tagblattes

Nikolaos und das griechische Chaos
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Die Krise ist der erste Schritt zur Erneuerung
Konstantinos Nastos und Thomas Mantarlis: Die Griechen wollen gar nicht, dass der deutsche Steuerzahler ihre Probleme löst

Interview: Robert Gerner

SCHWABACH. Neue Schulden in Milliardenhöhe, 12,7 Pro-
zent Staatsdefizit und jetzt eine Gefahr für den ganzen Euro-
Raum. Griechenland steht derzeit am Pranger. Vor allem aus
Deutschland kommen mehr oder weniger brauchbare Vorschlä-
ge wie der Hellas-Dampfer wieder flott gemacht werden könnte.
Doch was denken eigentlich hier lebende Griechen über die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise in ihrem Land? Was denken sie über
die Vorwürfe aus Deutschland, dessen Staatsverschuldung
selbst inzwischen bei knapp 1,7 Billionen Euro angekommen ist?
Zwei der bekanntesten Schwabacher Griechen haben wir in die
Redaktion eingeladen: Thomas Mantarlis, 50, SPD-Stadtrat und
Bauhofleiter von Schwanstetten, und Konstantinos Nastos, 35,
CSU-Stadtrat und Chef von zwei Gastwirtschaften in der Stadt.
n Provokante These: Erst haben sich die Griechen mit gefälsch-
ten Zahlen in den Euro-Raum geschlichen und jetzt drohen sie
die Gemeinschaftswährung in den Abgrund zu reißen. Kein Wun-
der, dass die anderen Euro-Länder sauer sind.

Thomas Mantarlis: Wir wollen doch jetzt mal die Kirche im Dorf
lassen. Es gibt elf Millionen Griechen. Verschwindend wenig im
Vergleich zu den Bevölkerungszahlen in Europa. Elf Millionen
können den Euro nicht kaputt machen. Das sage nicht nur ich,
das sagen auch alle führenden Wirtschaftsfachleute.
n Aber die Sache mit den gefälschten Zahlen im Vorfeld der Eu-
ro-Einführung ist doch unstrittig.

Konstantinos Nastos: Griechenland alleine hätte das doch nie
geschafft. Die haben mächtige Helfer gehabt, internationale Ban-
ken nämlich. Warum haben die nicht die Reißleine gezogen, als
sie gemerkt haben, dass dem Land die Schulden über den Kopf
wachsen? Ganz einfach, weil sie sich mit Griechenland eine gol-
dene Nase verdient haben. Was mich an der derzeitigen Diskus-
sion stört ist dies: Immer heißt es „die Griechen“. Doch die Schul-
den wurden ganz oben gemacht. Und ausbaden müssen den
ganzen Schlamassel jetzt wieder die kleinen Leute. Sie trifft die
höhere Mehrwertsteuer mehr als die oberen Zehntausend. Sie
müssen nun damit klarkommen, dass die Renten gekürzt und die
Gehälter eingefroren werden.

Mantarlis: Stimmt, meine Nichte arbeitet in Athen, die be -
kommt vielleicht alle drei Monate einmal ihren Lohn.
n Griechenland steht ja nicht nur wegen seiner Staatsverschul-
dung am Pranger. Stichwort: Steuerhinterziehung, Misswirt-
schaft, Schwarzarbeit.

Mantarlis: Natürlich liegt da vieles im Argen. Das Problem ist,
dass viele Wirtschaftsbosse und Politiker null Vorbildfunktion ha-
ben. Die haben sich ihre Villa hinstellen lassen von Schwarzar-
beitern aus Albanien. Dann ist doch klar, dass sich viele kleine
Leute sagen, wenn die das machen, dann darf ich das auch.
n Und plötzlich war die Krise da.

Nastos: So plötzlich kann das nicht gewesen sein. Da haben
viele Stellen ganz viele Jahre weggeschaut. Aber was sollen wir
immer zurückblicken? Das Wort „Krise“ kommt ja aus dem grie-
chischen. Und es heißt so viel wie Entscheidung. Jetzt entschei-
det sich, ob es Griechenland beispielsweise schafft ein gerech-
tes Steuersystem hinzubekommen, bei dem die starken Schul-
tern mehr leisten müssen als sie es bisher getan haben.

Mantarlis: Diese Krise ist nicht nur eine Chance für uns, son-
dern für ganz Europa. Bei uns gibt es ein Sprichwort: Es muss
einmal schlecht werden, damit es wieder gut wird.
n In der derzeitigen Situation hat man den Eindruck, Deutsch-
land spiele bei Verhandlungen den „harten Hund“ und lehne Hil-
fen für Griechenland strikt ab, während sich beispielsweise
Frankreich sehr viel moderater gibt.

Mantarlis: Die Beziehungen zwischen Griechenland und
Frankreich waren schon immer sehr gut. Vielleicht weil Grie-
chenland die Wiege der Demokratie ist und Frankreich diese de-
mokratischen Elemente mit der Revolution 1789 wieder aufge-
griffen hat. Aber deswegen ist das Verhältnis zwischen Grie-
chenland und Deutschland nicht schlecht.

Nastos: Die vergleichsweise harte Haltung der Deutschen ist
in Griechenland schon ein Thema. Es gibt aber viele moderate
Stimmen. Die fragen öffentlich, wie wohl die Griechen reagieren
würden, wenn Deutschland ähnliche Probleme hätte wie wir. Da
hätten die Griechen sicherlich auch ihre Probleme, Geld nach
Berlin zu schicken. Nein, ganz klar: Die Griechen wollen nicht,
dass der deutsche Steuerzahler ihre Probleme löst.

Mantarlis: Das würde uns auf Dauer auch nicht helfen. Was wir
eher brauchen, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Die Griechen wollen nicht
von anderen abhängig sein. Sie wollen auf eigenen Beinen ste-
hen.
n Doch wie könnte die Hilfe zur Selbsthilfe aussehen?

Mantarlis: Es müsste Anreize für ausländische Firmen geben,
in Griechenland zu investieren. Außerdem müssten die Fi-
nanzmärkte noch stärker gezügelt werden. Diese Spekulationen
gegen den Euro müssten verboten werden. Hier gibt es ja erste
Ansätze.
n Eine andere Form von Selbsthilfe: Ein deutscher Politiker hat
vorgeschlagen, die Griechen sollen doch einen Teil ihrer unbe-
wohnten Inseln verkaufen und so die Staatseinnahmen erhöhen. 

Nastos: Das habe ich auch gelesen. Ganz ehrlich: Solch ein
Vorschlag ist eine Frechheit. Ein Grieche würde sein Land so we-
nig verkaufen wie seine Frau. Würde Deutschland in der Krise
vielleicht Dresden an die Tschechen abgeben, Herrenchiemsee
an die Österreicher oder die Insel Mainau an die Schweiz? Nein,
mit solchen Vorschlägen löst man keine Finanzkrise. Abgesehen
davon haben wir, was die Inseln betrifft, noch gar keine Angebo-
te bekommen (lacht).

Mantarlis: Wir brauchen keine neunmalklugen Ratschläge,
sondern ein bisschen moralische Unterstützung. Dass beispiels-
weise jüngst der amerikanische Präsident Obama seine Verbun-
denheit mit uns ausgedrückt hat hilft. Auch von anderer Seite
gibt es gute Ansätze. Wir brauchen Mutmacher und keine Politi-
ker, die die finanzielle Lage unseres Landes noch schlechter re-
den als sie ist. Es gibt eine alte Regel, die nicht nur in Griechen-
land gelten sollte: Wenn jemand am Boden ist, haut man nicht
noch drauf.
n Wo steht Griechenland in fünf oder zehn Jahren?

Mantarlis: Eines weiß ich ganz sicher: Griechenland hat jahr-
hundertelang Besatzungsmächten getrotzt. Griechenland hat
1974 die Militärdiktatur überwunden. Griechenland wird auch die
Finanzkrise überstehen. Aber das alles geht nicht von heute auf
morgen. Zum Beispiel der aufgeblähte Staatsapparat (jeder vier-
te Grieche ist Beamter oder anderweitig beim Staat beschäftigt,
Anm. d. Red.). Ich kann ja jetzt nicht auf einen Schlag 300.000
Beamte rausschmeißen. Das ist ein ganz langer Prozess, der
sich über viele Jahre, ja Jahrzehnte hinziehen wird.

Nastos: Ich hoffe und ich bin optimistisch, dass Griechenland
in fünf Jahren besser dasteht als heute. Dass unser Haushalt
jetzt unter EU-Kontrolle steht, ist für mich ein gutes Zeichen. So
etwas darf einfach kein zweites Mal passieren. Ich finde auch die
einschneidenden Maßnahmen der Regierung im Prinzip richtig.
Nur: Es trifft halt wieder einmal die kleinen Leute.
n Deshalb gehen die Leute ja auch auf die Straße und legen das
öffentliche Leben fast lahm.

Mantarlis: Demonstrationen gehören in einer Demokratie zum
guten Ton. Hier ist Griechenland, ganz unbescheiden, ein ganzes
Stück liberaler als Deutschland. In Griechenland dürfen auch Po-
lizisten, Lehrer und andere Beamte in den Ausstand treten. Darü-
ber regt sich niemand auf. Und wenn Schüler demonstrieren,
dann gibt es kein Kultusministerium, das die Fehlstunden mit
Verweisen ahnden lässt. So etwas, finde ich, macht Griechen-
land bei allen Problemen, die es gibt, doch auch wunderbar sym-
pathisch.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
des Schwabacher Tagblatts

Zwei der bekanntesten unter den derzeit 447 Schwabacher
Griechen: die beiden Stadträte Konstantinos Nastos (li.) und

Thomas Mantarlis. (Foto: Gerner)

Thomas Mantarlis, 50, kam 1974 nach Schwabach. Er ar-
beitet als Leiter des Bauhofs in der Marktgemeinde
Schwanstetten und ist Stadtrat für die SPD in Schwabach.
Als Sänger der von ihm gegründeten Band „I Fili“ (Die
Freunde) ist er auch überregional bekannt. Mantarlis ist seit
vier Jahren Vorsitzender des Katzwanger Kulturzentrums
(KaKuze) und Mitglied im Arbeitskreis christlicher Kirchen in
Schwabach. Der 50-Jährige ist mit einer Polin verheiratet.
Seine Kinder wachsen damit dreisprachig auf.

Konstantinos Nastos, 35, ist gebürtiger Schwabacher,
hat aber wie Mantarlis einen griechischen Pass. Seit 2008
sitzt er für die CSU im Schwabacher Stadtrat. Nastos be-
treibt in Schwabach zwei Gastwirtschaften, das „Konstan-
tin“ in der Innenstadt und das „Schießhaus“. Er ist mit einer
Griechin verheiratet und hat drei Kinder. Witzig: Beim ge-
meinsamen Essen im Hause Nastos wird ausschließlich
griechisch gesprochen. Wenn seine Kinder miteinander
spielen, wechseln sie jedoch ins Deutsche.

OSTFILDERN. Die direkten Auswirkungen der tiefen Krise, in der
Griechenland steckt, hat Sotirios Maniotis" Nichte am eigenen Leib
spüren dürfen: Sie arbeitet in Griechenland als Englischlehrerin und
hat seit drei Monaten kein Gehalt mehr bekommen. "Die Zustände
in meiner Heimat sind traurig", meint der Wirt des griechischen Res-
taurants "Poseidon" in Ruit. "Man macht sich schon Sorgen", meint
auch Sohn Alexander. Seine Cousine habe jetzt einmalig 400 Euro
erhalten.

"Davon kann man doch nicht leben!" Auch wenn die eigene Fa-
milie betroffen ist, hat Vater Maniotis eine klare Meinung zu Pa-
pandreous radikalen Sparmaßnahmen: Die seien gerechtfertigt, fin-
det er. Sein Sohn sieht das ein bisschen anders: "Griechenland ist
Mitglied der EU, und das heißt für mich auch, dass die EU-Staaten

in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten. Jetzt sind eben
schlechte Zeiten für Griechenland, und deshalb sollte die EU hel-
fen", erklärt Alexander. Beide sind sich einig: "Man könnte zwar sa-
gen, dass sich Griechenland in die EU geschmuggelt hat, aber Mit-
glied sind sie jetzt nun mal." Ob es mit Griechenland von nun an
bergauf gehen wird - auch darüber sind Vater und Sohn geteilter
Meinung. "An den Sparmaßnahmen führt kein Weg vorbei", findet
Sotirios Maniotis, "allerdings werden sie nur langfristig wirken."
"Das glaube ich nicht", widerspricht Alexander, "die EU wird ein-
schreiten müssen." Über die Ursachen der Krise sind sich Sotirios
und Alexander Maniotis hingegen einig: "Die EU hat schon viel für
Griechenland getan, aber das Geld ist falsch verteilt worden", stellt
Sotirios fest.

Richtig aufregen könnte sich Alexander über die deutschen Me-
dien: "Was da alles geschrieben und behauptet worden ist, das ist
unglaublich, das war sehr beleidigend."

Ähnliche Reaktionen kennt auch die Leinfeldenerin Änne Flügel,
die Vorsitzende der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Böblingen /
Sindelfingen. Der Verein ist Mitglied in der Vereinigung der deutsch-
griechischen Gesellschaften, und Flügel berichtet: "Manche griechi-
sche Vorsitzende anderer Mitgliedsvereine haben Briefe geschrie-
ben, wie furchtbar sie es finden, dass die Presse so unangemessen
über die Sache hergefallen ist." Dass das kein Grieche auf sich sit-
zen lassen wolle, kann sie verstehen. Flügel kennt Griechenland von
zahllosen Urlauben gut und muss zugeben: "So, wie die Zustände
dort waren, war mir immer klar, dass es irgendwann soweit kom-
men muss." Ohne Bakschisch habe so gut wie nichts funktioniert.
"Jetzt muss Papandreou den Karren aus dem Dreck ziehen." Das
Treffen der Bundeskanzlerin mit dem griechischen Ministerpräsi-
denten hält Flügel für die richtige Richtung, denn sie sagt: "Wenn es
mit Griechenland bergab geht, hängen wir alle mit drin." 

(18.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 

des Stuttgarter Wochenblattes

"Wir hängen alle mit drin"
Griechenlands Ministerpräsident Giorgos Papandreou meint es ernst: 

Mit radikalen Sparmaßnahmen will er das Land umkrempeln
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Griechenland mit dem Rücken zur Wand
Von Panagiotis Malekas*

Wie Sie sicherlich
in den letzten Wo-
chen in den deut-
schen und griechis-
chen Medien gehört,
gelesen und gesehen
haben, wird unsere
Deutsch-Griechische
Freundschaft auf ei-
ner noch nie da ge-
wesenen Form auf
die Probe gestellt, so
wie man es nur von

der englischen Presse kennt. Der Deutsch-Grie-
chische Club Bamberg e. V. verurteilt die negati-
ve Berichterstattung beider Länder und hofft auf
eine Besinnung aller sich auf das Wesentliche zu
beschränken, auf das, was beide Länder verbin-
det, nämlich auf das gemeinsame Interesse un-
seres Europas. Polemiken nützen in solchen Si-
tuationen nur dem lachenden Dritten und dies s-
ind in diesem Fall die spekulierenden Hedge-
fonds, die mit Attacken auf die Finanzprobleme
Griechenlands auf hohe Gewinne abzielen, mit
oder ohne einen Bankrott Griechenlands. 

Ministerpräsident Papandreou hat den Mut
gezeigt den Schuldenberg Griechenlands zu
stoppen, dies aber war nicht im Sinne der Spe-
kulanten. Somit erntete Griechenland den Un-
mut. Griechenland aber hofft auf die Unterstüt-
zung Europas, um seine Finanzen zu regeln.
Verlangt aber keine finanzielle Unterstützung
von seinen Partnern, aber eine Gleichbehand-

lung der Finanzmärkte und keine Zinsspekula-
tionen. Die Märkte sehen auch Griechenland
nicht mehr als Absatzmarkt, nicht mehr interes-
sant für Investitionen, da kein Absatz möglich
ist. Griechenland hat jetzt eine andere Priorität
gesetzt und das missfällt den Spekulanten. Man
hat Angst, dass das Geschäft Europa ihnen
ganz aus den Händen gleitet und dass das
selbst ernannte Versuchskaninchen Griechen-
land zum Schluss erfolgreich mit seiner Strate-
gie sein kann, und ein Vorbild für alle anderen
verschuldeten EU-Länder wird. Jeder, der Grie-
chenland kennt, weiß, dass Griechenland es
noch nie zuvor in den letzten 190 Jahren so gut
gegangen ist. Dies gilt genauso für Deutschland
und die gesamten EU-Länder.

Die Überschuldung Griechenlands ist nicht von
heute auf morgen gekommen, sondern war auf
den Finanzmärkten bekannt, die Zweifel an den
Statistiken in der Eurozone genauso, man wartete
auf Griechenland, um alles neu zu ordnen. Natür-
lich waren dabei auch die zugelassenen europäi-
schen politischen Entscheidungen von großer
Wichtigkeit, wie in erster Linie der Erhalt des EU-
RO. Man muss sich vorstellen ein 10 Millionen
Volk soll in einer Gemeinschaft von über 500 Mil-
lionen Einwohner in der EU eine Krise hervorrufen
und das ganz alleine? Oder haben alle anderen
Länder der EU genauso große Probleme?

Bei den Schulden pro Kopf ist es in Frage ge-
stellt, ob zukünftig überhaupt die pro Kopf
Schulden eines EU-Staates gemindert werden
können. Denn bei einer immer weniger beschäf-
tigten Bevölkerungszahl wird die Schuldenhöhe
automatisch weitersteigen.

Der EU wird früher oder später nichts anderes
übrig bleiben, als alle Parameter der Finanzen ei-
nes Systems von den Löhnen bis zur Mehrwert-
steuer permanent zu erhöhen mit der Voraus-
setzung keine weiteren bzw. genehmigten und
kontrollierten Schulden von der EU an den Mit-
gliedsstaaten zu gewähren. In dieser Situation,
in der sich ein fallender Euro negativ auf die Fi-
nanzmärkte auswirkt, muss man auch die posi-
tiven Ergebnisse sehen, z.B. die Auftragsbücher
der Industriestaaten werden voller, die Weltwirt-
schaftskrise ist für Europa zwar nicht vorbei, a-
ber zumindest gelindert.

Finanzierungsprobleme werden mit der Zeit
sicherlich gelöst werden, „Was aber der
Mensch versucht zu lösen und er kann es nicht
lösen, dann wird sich das Problem früher oder
später von selbst lösen“.

Aber dennoch versucht man in diesem Drama
Griechenlands, Eurofighter und Fregatten an
Griechenland zu verkaufen, obwohl Griechen-
land 30 % der Militärausgaben streicht. Auch
die herbeigeführten Statistiken geben nicht das
wahre Bild Griechenlands wieder, z.B. sind in
den letzten Jahren die Löhne in Griechenland
um 38 % gestiegen, in Deutschland um 4 %. Die
Wahrheit aber ist, dass der jetzige Durchschnit-
tslohn der Griechen durch die Steigerung insge-
samt die bekannte „700 € - Gesellschaft“ er-
reicht und dies war auch ein Grund für die Unru-
hen in Athen. 

Ein nicht produktiver und aufgeblähter Staats-
apparat hat das Land in den letzten Jahrzehnten
zusätzlich belastet, in dem der Status „Beam-
ter“ für eine Familie in Griechenland wie eine Le-

bensversicherung ist. Ein Beamter verdient
nach ca. 10 Jahren im Dienst 1400 € und wird
mit 51 in Rente zu gehen gezwungen, und dies
mit einer fast 100% Rente. 

Die Frage, die in Griechenland immer wieder
aufkommt, ist „Warum wird das Land in dieser
Weise von der Weltpresse angegriffen“. Ein
Land versucht sich zu wehren, aber nur wie? Es
ist klein, hat keine militärische oder wirtschaftli-
che Macht, „wie soll es ohne seine Freunde
kämpfen?“ Man fühlt sich von seinen EU-Part-
nern im Stich gelassen, aber für einen Griechen
war die Lage schon immer oft verzweifelt und
doch kämpfte er stets weiter. Das ist auch der
Grund für die enormen Waffenkäufe Griechen-
lands in Europa / Nato.

Ohne ein solidarisch denkendes Europa, das
den Menschen in den Vordergrund stellt, ist der
Weiterbau Europas nicht möglich. Regierungen
müssen den Mut haben die Reißleine zu ziehen
und gegebenenfalls Fehler zu korrigieren, denn
der Bürger des Landes ist der, der solche Maß-
nahmen mit seinem finanziellen Einsatz korri-
giert. Die Völkerverständigung ist für unsere Ge-
sellschaft die Stärke für beide Staaten und für
Europa und die Welt. Wir blicken optimistisch in
die Zukunft Europas und sind überzeugt, dass
Griechenland die richtige Entscheidung getrof-
fen hat, um seine Finanzen jetzt und sofort lösen
zu können.

*Panagiotis Malekas ist Präsident des Deutsch-
Griechischen Clubs Bamberg e.V. und im Vor-
stand der Vereinigung der Deutsch-Griechis-
chen Gesellschaft e.V.

Zwar sehen die meisten ein, dass sich im Land an der
Ägäis einiges ändern muss. Gleichzeitig warnen sie vor
überheblichen oder gar diffamierenden Tönen.

Von Jörg Janssen

LANGENFELD/MONHEIM. Eine antike Statue mit Stin-
kefinger auf dem Titel eines Münchener Magazins, Rat-
schläge, im Zweifel auch mal eine Ägäis-Insel zu verkau-
fen, dazu die klare Botschaft der deutschen Politik: Mit
Geld können und wollen wir euch nicht helfen. Nein, an ei-
ne vergleichbare Stimmung gegen Griechenland kann sich
Platon Savvidis (54) nicht erinnern. „Freundschafts-Vanda-
lismus“ – so nennt der Mit-Betreiber der nach ihm benan-
nten Taverne an der Monheimer Krischerstraße den seiner
Meinung nach etwas zu spitz geratenen Zungenschlag in
der Debatte um Griechenlands Mega-Schulden, die nach
Einschätzung von Fachleuten den Euro schwächen und im
schlechtest denkbaren Fall sogar die einheitliche Euro-Zo-
ne sprengen könnten.

„Es wird alles ziemlich übertrieben. Jedes Land hat
doch Schulden – auch Deutschland“, meint der Gastro-
nom, der davon überzeugt ist, das sein Herkunftsland
auch „ein Opfer der Spekulationen internationaler Finanz-
haie“ ist. Trost gibt es in diesen Tagen von den treuen
Monheimer Gästen. „Die klopfen uns auf die Schulter und
sagen, wir sollen uns bloß nicht aufregen, Griechenland sei

ein wunderbares Land“, erzählt Platons Ehefrau Theo -
gnossia Spiriadou.

Früh-Verrentung
„Aber schon eines, in dem es ein paar kräftige Baustellen

gibt, die angepackt werden müssen“, sagt Thomas Skan-
dalis. Der 38-Jährige, bereits in Langenfeld geborene Grie-
che ist Mitglied im Integrationsausschuss. Spontan fallen
dem Angestellten ein: großzügige Frühverrentung mit nur
geringen Abschlägen plus Extra-Abfindung, Oster- und
Weihnachtsgeld in Höhe eines Monatsbezuges sogar für
Rentner, ein üppiger Beamten-Apparat sowie eine immer
noch ausgeprägte Vetternwirtschaft. „Selbst auf an -
spruchsvolle und gut bezahlte Jobs werden bevorzugt Fa-
milienmitglieder, enge Freunde und sehr gute Bekannte
vermittelt.“ Völlig selbstverständlich sei auch der „fakelaki“,
der kleine Briefumschlag mit Euro-Inhalt, mit dem man eine
Oberarzt-Behandlung, einen früheren OP-Termin, eine nur
schwer zu erhaltende Baugenehmigung oder das Bestehen
der bereits zweimal vergeigten praktischen Fahrprüfung
herbei zaubern könne. „Da hält fast jeder die Hand auf“,
glaubt Skandalis. Tatsache ist: Was die Griechen als „T-
rinkgeld“ sehen, erfüllt nach Ansicht der Anti-Bestechungs-
Organisation Transparancy International den Tatbestand
der Korruption, für die jede griechische Familie im Schnitt
pro Jahr rund 1600 Euro berappen muss.

Eine Sitte, die auch Vassilis Chatzistamatis (83) nicht in

Abrede stellt. Und doch mahnt der pensionierte Schreiner,
der vor genau 50 Jahren nach Langenfeld kam, vor einer zu
großen Selbstgerechtigkeit der Deutschen. „Als ich hierher
kam, waren die Menschen bei so etwas absolut streng und
geradeaus. Mit Vorteilsversprechungen oder gar Geldange-
boten erreichte man höchstens das Gegenteil von dem, was
man wollte.“ Inzwischen glaubt der Rentner, der im Som-
merhalbjahr eine kleine Pension auf der nordägäischen Insel
Thassos betreibt, augenzwinkernd und mit einem Schuss
Ironie an eine „echte Europäisierung“. „Die Deutschen haben
da viel vom Süden ,gelernt’.“ Eine Einschätzung, die Savvidis
teilt: „Das mit den Vorteilen und Belohnungen ist doch kein
rein griechisches Problem. Nur hier im Norden läuft es nach
anderen Regeln, heimlicher und indirekter.“

Mit Blick auf die (ehemalige) Heimat sind sich die Griechen
aus Monheim und Langenfeld allerdings in einem Punkt einig:
Der alte Zopf eines aufgeblähten Beamtenstaates gehört ab-
geschnitten. „Jede der beiden großen Parteien versorgt dann,
wenn sie mal wieder an der Macht ist, ihre Anhängerschaft mit
unkündbaren Stellen. Das geht so nicht“, sagt Chatzistamatis.
Und Landsmann Savvidis fügt an: „Eine Kita-Gruppe mit ins-
gesamt 20 Jungen und Mädchen braucht schließ lich auch
nicht fünf Erzieherinnen, um klar zu kommen.“

(RP 09.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der 

Rheinischen Post Verlagsgesellschaft mbH

Griechen: Respekt gehört dazu
Die scharfe Debatte der letzten 14 Tage hat die Griechen vor Ort irritiert
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Brief an einen deutschen Freund
Lieber Freund,

in letzter Zeit wird sicherlich der eine oder andere Zeitungs-
oder Zeitschriftenartikel in Deine Hände gelangt sein, der auf
die schlechte Lage der griechischen Finanzen Bezug nimmt.

Manche dieser Artikel könnten bei Dir den Eindruck er-
weckt haben, dass in diesem Land ein anarchisches, kor-
ruptes und verdorbenes Verflechtungssystem vorherrscht,
welches seit Jahren das öffentliche Budget auf eine Art ver-
waltete, die die Interessen der Menschen – sowohl die des
eigenen als auch Deines Landes – der Willkür der politi-
schen Macher überließ bzw. deren eigene Tasche füllte.

Dein so gewonnener Eindruck wäre dann völlig richtig,
und Du tätest gut daran, dich wegen eines solchen Grie-
chenlands aufzuregen. Leider sind einige dieser Artikel nur
darum bemüht, Dir ein ganzes Volk als Betrüger zu diffamie-
ren, das angeblich zu Lasten des gesamten Europa lebt und
wirkt, indem es den lieben langen Tag Ouzo trinkt und Su-
vlaki isst auf Kosten Deines Wohlstands.

Diese Meinung, die Dich verwirren und von den wahren

Problemen ablenken soll, ist neben allem anderen in erster
Linie durch und durch rassistisch. Es ist so, als würde man al-
le Italiener als Mafiosi oder alle Deutschen als Nazis abstem-
peln. Diese Ansichten zielen zudem auch auf die Schaffung
von Sündenböcken, damit Du nicht mehr in der Lage bist, die
echte Natur der Probleme zu durchschauen – nämlich diese

als Sackgassen eines Systems zu erkennen, das in interna-
tionalen Wettbüros Pläne schmiedet und beschließt, ob und
welches Land demnächst überleben darf oder sterben soll.
Diese Ansichten aber sind genau die, die auch die Arbeitslo-
sen in Deutschland ausnahmslos als „faule Säcke“ verun-
glimpfen, die angeblich nicht arbeiten wollen und daher ver-
antwortlich für die Finanzkrise des Landes seien. Es sind die-
selben Ansichten, die uns zu überzeugen versuchen, dass die
Überfluss-, die Quantitäts- und Geschwindigkeitsge sellschaft
die einzige Lösung für alle sei, und das um den Preis der
Zerstörung unserer menschlichen Seelenverfassung.

Deutscher Freund, lass uns kraft unserer humanen sozia-
len Intelligenz solchen Meinungen gemeinsam trotzen und
beweisen, dass Erkenntnis stärker ist als Dummheit, indem
wir die Maschinerie eines Systems hinterfragen, das uns ge-
radewegs in eine allgemeine und uns alle treffende Kata -
strophe führt, und lass es uns auf den Kopf stellen, damit wir
unseren Kindern wahrhaftig eine hoffnungsvolle Zukunft hin-
terlassen und keine Trümmer.

Für die Gesellschaft der Griechischen AutorInnen
in Deutschland, der Vorsitzende:

Michalis Patentalis, www.gga-brd.de

„Derjenige,
der keinen Freund oder Vertrauten hat,
nur seinem eigenen Körper vertraut
und das Geheimnis in den stacheligen
Blättern der Sonne sucht,
ist der Ausgestoßene aus der 
Gesellschaft aller Zeiten.“

(Odysseas Elytis, 
Literaturnobelpreisträger, Grieche)

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ

«Griechen wollen kein Geld»
Georgiοs und Irini Mitrou sprechen über die Finanzkrise in Griechenland

Von Lisa Maria Neumeyer

OBERLISTINGEN. „Wenn eine Krise ist,
leiden zuerst die Kleinen“, sagt Irini Mitrou,
die zusammen mit ihrem Mann Georgiοs das
griechische Restaurante „Zorbas“ in Oberlis-
tingen betreibt. Aktuell leidet Griechenland –
ein kleiner Staat mit elf Millionen Einwoh-
nern.

Doch nicht nur der kleine Staat innerhalb
der EU, auch die kleinen Leute innerhalb G-
riechenlands sind von der Finanzkrise hart
getroffen worden: „Viele kleine Betriebe sind
pleite gegangen“, sagt Georgiοs Mitrou. Die
vergangenen 40 Jahre seien zwar die Gold-
jahre Griechenlands gewesen, doch viele
Deutsche sagen, die Griechen haben über
ihre Verhältnisse gelebt.

Sie haben sich überschätzt

Für Georgiοs Mitrou ist klar: „Sie haben
sich überschätzt.“ Vor allem die Olympi-
schen Spiele 2004 hätten Griechenland
nicht ausrichten sollen. Neue Brücken, Au-
tobahnen, Stadien, U-Bahnnetze – das alles
kostete Geld. „Geld, das die Touristen nicht
einbrachten und bis heute nicht einbrin-
gen.“ Die Staatskassen sind leer, dennoch
fahren laut Irini Mitrou sogar die Politiker
auf kommunaler Ebene Dienstwagen auf
Staatskosten. „Die kennen keine Spritkos-
ten, keine Autoversicherung“, sagt sie. Das
Geld, was die Regierung mit vollen Händen
ausgebe, fehle, um den Schuldenberg zu
begleichen. „Die Intellektuellen sind die
großen Schmarotzer und wirtschaften das

Geld in die eigene Tasche“, so Irini Mitrou.
„Warum verzichtet die Regierung nicht auf
20 Prozent ihres Einkommens?“, fragt sie.

Damit wäre Griechenland geholfen. Laut
Georgiοs Mitrou wolle Griechenland kein
Geld, keinen Kredit. Die beste Hilfe vom

deutschen Volk wäre, wenn die Deutschen
in Griechenland Urlaub machen: Von April
bis Oktober sei Saison.

Ansonsten solle sich Deutschland kom-
plett raushalten, ist sich das Ehepaar einig.
„Wenn mein Nachbar sich von seiner Frau
scheiden lässt, stecke ich auch nicht meine
Nase rein“, sagt Irini Mitrou. In schlechten
Tagen sehe man zwar, wer Freund und wer
Feind ist, doch Griechenland solle den
Schlüssel dieser Misere selbst tragen: „Die
Griechen müssen dafür gerade stehen und
ihre Hälse selbst aus dem Schlamm ziehen“,
sagt sie.

Neue Regierung muss her

Eine Cliquengesellschaft herrsche im kor-
rupten griechischen Staat: „Die müssen ver-
schwinden. Sie müssten wie Seifenblasen
zerplatzen. Eine neue Regierung mit jungen
Leuten muss her“, so Irini Mitrou. Es müsse
einen politischen Putsch geben, von alleine
würde die Regierung nicht weggehen.

Dabei gebe es so viele junge, gebildete
Leute in Griechenland, doch ohne Geld wür-
den die nicht weit kommen. In Griechenland
gebe es keine Regeln, herrsche keine gute
Organisation der Politiker: „Die müssten die
Leute besser im Griff haben. Wenn das so
weitergeht, droht ein Bürgerkrieg“, so Irini
Mitrou. „Das ist der Anfang vom Ende“, sagt
sie über die Finanzkrise. 

(HNA 16.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmi-

gung von HNA, Wolfhagen

Im Gespräch: Georgius Mitrou und seine Frau Irini, Inhaber des griechischen Restaurants
„Zorbas“ in Oberlistingen, versetzen sich in die Lage ihrer Landsleute in Griechenland.  

(Foto: Neumeyer/nh)
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Samstag, den 24.04.2010, um 20.30
Fritz-Henßler-Haus - Geschwister-Scholl-Straße 33-37, 
44135 Dortmund
Eintritt: Vvk 11 € zzgl. Gebühren; Ak 13 €
Infos: 0160 84 93 993
Karten bei: Ticketshop, Corsopassage, Hansastraße 44, 
44137 Dortmund

Die griechische Gruppe ORION bestehend aus zwei Mitglie-
dern der bekannten Gruppe Rebetik.on, Vangelis Dalatsis (Bou-
zouki/Gesang) und Despina Samartzi (Gesang), und den Neu-
zugängen Dimitris Tzivras (Piano) und Peter Sturm (Geige, Gi-
tarre, Akkordeon), hat es sich zur aktuellen Aufgabe gemacht,
Leben und Werk der großen griechischen Künstler Mikis Theod-
orakis und Manos Chatzidakis mithilfe einiger charakteristischer
Werke anzureißen und im Rahmen eines moderierten Konzerts
zu präsentieren. Wichtige Aspekte aus dem Leben und Werk
der großen Künstler sollen so explizit gemacht werden.

Το μουσικό σχήμα ORION αποτελούμενο από Βαγγέλης Δα-
λάτσης (μπουζούκι-τραγούδι), Δέσπινα Σαμαρτζή Βρεττού (Τρα-
γούδι), Peter Sturm βιολί/ κιθάρα) και Δημήτρη Τζιβρά (πιάνο).
Mε το νέο τους Projekt “Zwei Künstler - Zwei Leben - Ein Land“
ein Hommage an MIKHS und MANOS ξεκινάει μια νέα σειρά
συναυλιών σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Στο αφιέρωμα
αυτό στους δύο μεγάλους καλλιτέχνες/συνθέτες, μέσα από μια
σχολιασμένη συναυλία, παρουσιάζουν τη ζωή και το έργο των
δύο συνθετών, πλαισιωμένα με τα ομορφότερα και αντιπροσω-
πευτικότερά τους τραγούδια. Στόχος τους να κάνει γνωστότερα
τη ζωή και το έργο των δύο καλλιτεχνών στο πολυπολιτισμικό
κοινό της Γερμανίας και παράλληλα να τους τιμήσει για την πο-
λιτιστική τους προσφορά.

Mikis Theodorakis (geb. 1925) und Manos Chatzidakis (1925 -
1994) sind heute als die herausragenden Persönlichkeiten der
modernen griechischen Musik zu bezeichnen. Ihre weltweit auf
Festivals wiederholt geehrten und preisgekrönten Kompositio-
nen erheben sie jedoch auch auf internationaler Ebene zu wich-
tigen Komponisten. Als Kosmopoliten lebten und arbeiteten bei-
de für einige Jahre im Ausland (insbesondere während der Zeit

der Junta), blieben dabei dem griechischen Geist sowie den
Menschen und dem Leben in Griechenland so eng verbunden,
dass sie Mitte der 70er Jahre wieder zurückkehrten. Ihre Werke
sind so zahlreich und vielfältig, dass sie kaum aufgezählt werden
können. Sie arbeiteten und arbeiten im klassisch-symphoni-
schen Bereich, für das klassische und moderne Theater, das Ki-
no und schufen daneben einige der größten „Hits“ der 60er und
70er Jahre. Zu den allgemein bekannteren Werken beider zählen
unter anderem die Vertonung von Lyrik der Nobelpreisträger Ge-
orgios Seferis, Odysseas Elytis und Pablo Neruda, Musik zu Fil-
men wie „Alexis Sorbas“, „Z“, „Sonntags nie“ und „Topkapi“ und
auch in Deutschland zu Hits gewordene Lieder wie „Ein Schiff
wird kommen“ und „Weiße Rosen aus Athen“.

Vangelis Dalatsis (rechts), Despina Samartzi (Mitte), Dimitris
Tzivras (Mitte), Peter Sturm (links)

In Zusammenarbeit mit der Auslandsgesellschaft-NRW

Von Vicky Prokopi 

Es gibt sie doch!! Wörter, die nicht grie-
chischen Ursprungs sind. Eine Paraskevi-
dekatriaphobie klingt griechisch, ist aber ei-
ne Wortkreation der heutigen Psychomedi-
zin, die einfach nur mit griechischen zu-
sammengesetzten Wörtern die Angst vor

Freitag dem 13. beschreibt. Denn in der hellenischen Realität
ist für die Griechen Freitag der 13. kein Anlass zur Panik. Was
anderes ist es, wenn der 13. auf einen Dienstag fällt. Aber so-
was lernt man normalerweise erst im Laufe eines langen, hel-
lenischen Lebens. 

Ich gehöre zu den „Glücklichen“, die einen Crashkurs in
Sachen griechischer Aberglaube innerhalb eines Abends ma-
chen durften, nämlich zu Gast bei Tante Despo. Tante Despo
ist die Tante, bei der, allein wenn man ihren Namen im Fami-
lienclan erwähnt, auffällig unauffällig gegrinst wird. Ich wuss -
te nie warum, bis ich eine Einladung von ihr erhielt, wobei
meine Cousins und Cousinen mich teils mit Mitleid, teils mit
Schadenfreude anlächelten.  Nichtsdestotrotz dachte ich
“Was soll’s! Nutz die einmalige Gelegenheit aus, deine ent -

fernte Verwandtschaft kennenzulernen“. Also fand ich mich
kurzerhand mit einer Flasche Rotwein und einer Riesen-
schachtel Konditorleckereien vor ihrer Tür stehend. Klingeln
war nicht nötig, denn Tante Despo empfing mich schon an
der Haustür mit einer kreischenden Stimme und Händen, die
sie über ihrem Kopf schlug. „Με το δεξί καλέ, με το δεξί“
schrie sie, und mir wurde bewusst, dass plötzlich alle bereits
eingetroffenen Gäste auf meine neuen Schuhe starrten. Tan-
te Despo machte mir Vorwürfe, wie ich denn darauf komme
mit dem linken Fuß ihre Wohnung zu betreten. Der Abend
konnte nur noch besser werden; denn kaum vom Schreck er-
holt, tischte Tante Despo auf. Wir waren mehr als ein Dutzend
Personen. Tante Despo holte als Vorspeise eine ihrer
berühmten Spanakopittas aus dem Ofen, simulierte ein das-
Böse-vertreibende-Spucken, (auch bekannt als ftou, ftou,
ftou) bis ich wieder die inzwischen bekannte Kreischstimme
vernahm. Denn einer ihrer Gäste warf in einer ausholenden
Geste ihren Salzstreuer um, während seine Frau vor Schreck
ihr Gesicht am Tisch mit ihren Händen verbarg. Die krei-
schende Stimme Tante Despos fand kein Ende. Ich dachte:
„So klang der Fliegeralarm im Zweiten Weltkrieg“, denn mei-
ne abergläubische Tante kam nicht zur Ruhe. Wir konnten

nicht eher mit dem Essen anfangen, bis der liebe Mann, der
das Salz umgeworfen hatte, auch etwas davon über seine
Schulter warf. Unter dem lustigen Treiben stellte ich mit Ent -
setzen fest, dass sich in der Zwischenzeit einer der Gäste
wegsetzen musste und alleine im Wohnzimmer aß, damit wir
auch ja nicht zu dreizehnt am Tisch sitzen. Dieses Zwangsexil
trifft allerdings nicht nur in Griechenland immer den Jüngs -
ten. Als Tante Despo auf den Teller meines Tischnachbarn
starrte, dachte ich es läge an seinen katastrophalen Essma-
nieren. Weit gefehlt! Denn ein mit vollem Mund quasselnder
und in Tzatziki Brot eintunkender Vollgrieche ist immer noch
besser als jemand, der sein Besteck in Kreuzform auf seinen
Teller legt. Auch das Abdecken des Tisches wurde zum
Kreischanlass, denn eine der Jüngsten wusste nicht, dass
man nach Sonnenuntergang die Tischdecke nicht aus dem
Fenster ausschütteln darf. 

Inzwischen gehöre ich selbst zu der Gruppe der abge-
schreckten Tante-Despo-Nichten, die grinsen, wenn jemand
anders bei ihr eingeladen ist. Und übrigens kann die Parask-
evodekatriophobie zu einer anderen Krankheit führen, der
Syngenesophobie, also der Angst vor der Verwandtschaft,
die, wie ich finde, in unserem Clan nicht unbegründet ist.

Paraskevidekatriaphobie und das Mahl des Grauens
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Πτήσεις από Νέα Αγχίαλο
προς Φραγκφούρτη και Μιλάνο 

ΒΟΛΟΣ. Από το Μάιο του 2010 θα γίνονται πτήσεις από το αεροδρόμιο της
Νέας Αγχιάλου προς τη Φραγκφούρτη και το Μιλάνο, έπειτα από την επίτευξη
συμφωνίας μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και της αερο-
πορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, η ιρλανδικών συμφερόντων εταιρεία θα πραγ-
ματοποιεί τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα και η συμφωνία προβλέπει δρομολό-
για και τους δώδεκα μήνες του χρόνου σε Βόλο, Κω και Ρόδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια πραγματοποιούνται
πτήσεις από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου προς εκείνο της Νυρεμβέργης,
με σκάφη της –επίσης– χαμηλού κόστους εταιρείας Air Berlin.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας
και άλλων κρατών Ευρώπης «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»
α. Σ. με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την εξέ-
γερση των Θεσσαλών αγροτών στο Κιλελέρ (Κυψέλη)
τιμά τους αγώνες όλων των κολλήγων που πριν και με-
τά το 1910 είχαν θέσει ως στόχο τους τη δίκαιη διανο-
μή της γης, την οποία αυτοί ο ίδιοι καλλιεργούσαν και
πριν το 1881 επί τουρκοκρατίας και μετά στην απελευ-
θερωμένη πλέον Θεσσαλία.

Η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα το 1907 είχε χα-
λυβδώσει σιγά-σιγά το αγωνιστικό φρόνημα των αγρο-
τών. Με το πάντα επίκαιρο αγροτικό ζήτημα έμπαινε
στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα των δίκαιων α-
παλλοτριώσεων, αλλά οι τότε κυβερνήσεις της Αθήνας
ήταν αντίθετες με τη διανομή της γης στους κολλή-
γους. 

Και πάλι οι κολλήγοι ήταν οι χαμένοι της ενσωμάτω-
σης της Θεσσαλίας στην ελληνική επικράτεια και οι τσι-
φλικάδες οι μεγάλοι κερδισμένοι. Λόγω της άγριας ε-
πίθεσης στο Κιλελέρ εις βάρος των αγροτών ακολού-
θησαν αιματηρά επεισόδια, με νεκρούς διαδηλωτές.

Το κύριο αίτημα των κολλήγων ήταν απλά η απαλλο-
τρίωση της γης και η διανομή των τσιφλικιών στους
καλλιεργητές της, πάνω στη βάση της μικρής οικογε-
νειακής ιδιοκτησίας. Οι αγρότες ζητούσαν την άμεση
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, ενώ εξέφρασαν τη βα-
θιά λύπη και οδύνη τους «για την άδικον επίθεσιν κατά
του φιλήσυχου και νομοταγούς λαού, της οποίας θύ-
ματα υπήρξαν άοπλοι και αθώοι λευκοί σκλάβοι της
Θεσσαλίας».

Εμείς οι ομογενείς Θεσσαλοί στην Ευρώπη τιμούμε
την κορυφαία εκδήλωση της ελληνικής αγροτιάς, τους
αγώνες και τους νεκρούς αυτού του αγώνα που δεν τε-
λείωσε ούτε με τα πρώτα δειλά βήματα του 1911, όταν
πάρθηκαν ορισμένα νομοθετικά μέτρα υπέρ των κολ-
λήγων, ούτε μετά το 1923, όταν έγιναν κάποιες απαλ-
λοτριώσεις των τσιφλικιών.

Τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου στο
θεσσαλικό κάμπο, τους αγρότες που ήταν πάντα πρώ-
τοι στο θέρο, στον τρύγο και στις επιστρατεύσεις, ενώ
οι ιθύνοντες τους συμπεριφέρθηκαν ως δουλοπάροι-
κους.

Οι ομογενείς Θεσσαλοί τιμούν
την εξέγερση του Κιλελέρ

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια στο Ντύσσελντορφ

50 χρόνια ελληνικής μετανάστευσης
ΒOΝΝΗ. Κλείνουν φέτος 50 χρόνια ελληνι-

κής μετανάστευσης στη Γερμανία, η οποία ε-
γκαινιάστηκε στις 30 Μαρτίου 1960 με την υ-
πογραφή της ελληνογερμανικής σύμβασης
«Περί απασχολήσεως Ελλήνων εργατών στη
Γερμανία». Όπως αναφέρει, μάλιστα, δημοσί-
ευμα της ιστοσελίδας της Ντόιτσε Βέλε («ΝΒ»),
υπολογίζεται ότι από τότε, πάνω από ένα εκα-
τομμύριο Έλληνες «γκασταρμπάιτερ» ήρθαν
για να δουλέψουν στις φάμπρικες τις χώρες.

Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν
παλιννοστήσει. Αρκετοί είναι και εκείνοι, όμως,
που εγκαταστάθηκαν μόνιμα, παντρεύτηκαν
και έκαναν παιδιά. Μισός αιώνας ελληνικής με-
τανάστευσης είναι και το θέμα των εκδηλώσε-
ων, που ξεκινούν από σήμερα στη Στουτγάρδη,
με το γενικό τίτλο, «Καλημέρα – Deutschland».

Στις εκδηλώσεις παίρνει μέρος κι ένα μουσι-
κό συγκρότημα από τη Στουτγάρδη οι «Πάντα
Ρει». Τα μέλη του συγκροτήματος είναι παιδιά
Ελλήνων μεταναστών της πρώτης γενιάς, που
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Στουτγάρδη
αλλά και Γερμανοί. 

Η μουσική τους, εξάλλου, επηρεάζεται τόσο
από ελληνικά και γερμανικά, όσο και από με-
σογειακά ακούσματα.

Μιλώντας στη «ΝΒ», ο δικηγόρος Δημήτρης
Γιανναδάκης χαρακτήρισε το γκρουπ ως ένα –
ίσως χαρακτηριστικό – μείγμα, που υποδηλώ-
νει τι μπορεί να σημαίνει σήμερα «Ελληνισμός
της Γερμανίας» και πρόσθεσε: «Είναι Έλληνες,
σίγουρα και της πρώτης γενιάς αλλά και της
δεύτερης και της τρίτης. Τους βρίσκουμε σ’ ό-
λες τις βαθμίδες μιας επιχειρησιακής οργάνω-
σης, σ’ όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στο χώρο
των ελεύθερων επαγγελματιών, τους βρίσκου-
με σε θέσεις διευθυντικές».

Κομμάτι της γερμανικής ιστορίας

Ο δικηγόρος Γιανναδάκης είναι και ο ίδιος
μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας, που διοργά-
νωσε τις εκδηλώσεις για το μισό αιώνα ελληνι-
κής μετανάστευσης στη Στουτγάρδη. Όλοι
τους είναι παιδιά Ελλήνων μεταναστών, που έ-
χουν γεννηθεί ή τουλάχιστον έχουν μεγαλώσει
στη Γερμανία.

Σε ό,τι αφορά στο στόχο αυτού του προ-
γράμματος, ο Δημήτρης Γιανναδάκης και η δη-
μοσιογράφος Άννα Κοκτσίδου ανέφεραν χα-
ρακτηριστικά: «Έπειτα από μισό αιώνα ελληνι-
κής παρουσίας στη Στουτγάρδη και στη Γερμα-
νία, θέλουμε να κάνουμε μια ανασκόπηση των

πεπραγμένων, να συνειδητοποιήσουμε τη δική
μας κατάσταση, να διαπιστώσουμε εάν μας κα-
τευθύνει ακόμη ο νόστος».

Πρόσθεσαν δε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε
να στραφούμε και προς τους Γερμανούς και να
τους πούμε τι είμαστε και πως ζούμε. Με λίγα
λόγια, θέλουμε να παρουσιάσουμε τη δική μας
ζωή, διότι πιστεύουμε πως είναι ένα κομμάτι
και της γερμανικής ιστορίας».

Η δημοσιογράφος Κοκτσίδου, που εργάζε-
ται στη γερμανική ραδιοφωνία, θα συντονίσει
την εναρκτήρια εκδήλωση στους χώρους της
Ελληνικής Κοινότητας της Στουτγάρδης, όπου
θα παρουσιαστεί το όλο πρόγραμμα.

Εκτός από το συγκρότημα «Πάντα Ρει», το

πρόγραμμα περιλαμβάνει και συναυλία κλασι-
κής μουσικής, με φοιτητές ελληνικής καταγω-
γής από την Ακαδημία Μουσικής της Στουτ-
γάρδης, εικαστικές εκθέσεις, συζητήσεις για
θέματα που απασχολούν τους Έλληνες της
Γερμανίας, ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών που
ζουν στη χώρα και λογοτεχνικές βραδιές.

Η «πρωτεύουσα» της
ελληνικής μετανάστευσης

Το γεγονός ότι διοργανώνεται στην πρωτεύ-
ουσα του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης
ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα δεν είναι τυ-
χαίο, είπε η Άννα Κοκτσίδου: «Η Στουτγάρδη α-
ποτελεί τη μεγαλύτερη κοινότητα Ελλήνων, ε-
κτός Ελλάδας, στην Ευρώπη. Στη Στουτγάρδη
και στα περίχωρα κατοικούν 40.000 Έλληνες
μετανάστες και ασφαλώς και αρκετοί ελληνι-
κής καταγωγής, με γερμανική υπηκοότητα».

Τη δεκαετία του 70 ο αριθμός των Ελλήνων
της Στουτγάρδης και των περιχώρων ανερχό-
ταν στις 100.000. Οι περισσότεροι ήταν εργά-
τες που δούλευαν στα εργοστάσια της
Mercedes και της Bosch. Τα παιδιά τους σήμε-
ρα είναι εργάτες και επιστήμονες, που είναι ε-
νταγμένοι στη γερμανική κοινωνία.

Αυτό τεκμηριώνεται και από τον αριθμό των
παραγόντων, αρχών, ιδρυμάτων και οργανώ-
σεων που συμμετέχουν και στηρίζουν τις εκ-
δηλώσεις για τα 50 χρόνια ελληνικής μετανά-
στευσης. Από το δήμαρχο της Στουτγάρδης,
τα γερμανικά συνδικάτα, την ευαγγελική και
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία, το ίδρυμα
Robert Bosch μέχρι και το ίδρυμα Κόνραντ
Αντενάουερ.

Πηγή: Deutsche Welle
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2ο Συνέδριο Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης

Η καρδιά της Θεσσαλίας στο Γκύτερσλο
Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Γερ-

μανίας και άλλων κρατών Ευρώπης «ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» α. Σ. και ο Θεσσαλικός Σύλλογος
Γκύτερσλο και περιχώρων «ΜΕΤΕΩΡΑ» με τη
συμμετοχή των Συλλόγων-Μελών διοργάνω-
σαν με επιτυχία το διήμερο 2ο Συνέδριο Θεσ-
σαλικής Νεολαίας Ευρώπης στο Γκύτερσλο
στις 6 και 7 Μαρτίου 2010. Ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Διαμαντής Γκίκας κήρυξε την έ-
ναρξη του Συνεδρίου και ο πρόεδρος του Θεσ-
σαλικού Συλλόγου Γκύτερσλο Γεώργιος Βό-
μπρας καλωσόρισε τους συνέδρους που προ-
σήλθαν από διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης.
Το συνέδριο χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Κοινότητας Γκύτερσλο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος. Ειδικό μήνυμα απέστειλε ο Συντονι-
στής του ΣΑΕ Περιφέρεια Ευρώπης Γεώργιος
Αμαραντίδης.

Οι σύνεδροι θέλοντας να προβάλουν δημό-
σια την αγάπη τους για την Θεσσαλία, πήραν
στα χέρια τους το ρόλο τού παραγωγού, του
σκηνοθέτη, του ρεπόρτερ, του ηθοποιού και
κατάφεραν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να
δημιουργήσουν το πρώτο τους καλλιτεχνικό έρ-
γο. Με τις πλούσιες ιδέες τους και την αγάπη
τους για την Θεσσαλία πραγματοποίησαν μια ε-
πιθυμία τους. Δημιούργησαν μια ταινία μικρού
μήκους (Video Clip) με τίτλο «I LOVE
ΘΕΣΣΑΛΙΑ». Με συγκίνηση και χαρά φόρεσαν
όλοι οι σύνεδροι μπλουζάκια με την επιγραφή
τού τίτλου τού δημιουργήματός τους «I LOVE
ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του συνε-
δρίου ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο έχει ως εξής: 
• Βόμπρας Ιωάννης από το Γκύτερσλο 
(Πρόεδρος) 
• Βισσιρίτσας Λεωνίδας από το Ντύσσελντορφ
(Αντιπρόεδρος)
• Γκίκα Γεωργία από τη Νυρεμβέργη 
(Α’ Γραμματέας) 
• Τσίομος Ιωάννης από το Ντύσσελντορφ 
(Β’ Γραμματέας) 
• Αρμούτη Ευαγγελία από το Βισμπάντεν 
(Ταμίας)
• Λαζανά Γεωργία από τη Νυρεμβέργη 
(Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων) 
• Σαπουνάς Δημήτριος από το Μόναχο 
(Υπεύθυνος Χορευτικής ομάδας) 

Ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Θεσσα-
λικός Σύλλογος Γκύτερσλο. Μετά τη λήξη του
συνεδρίου τα παιδιά είχαν την τιμή να παρευ-
ρεθούν και να διασκεδάσουν στην χοροεσπερί-
δα του Ηπειρώτικου Συλλόγου Γκύτερσλο.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου οι Νέοι και
Νέες παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία
στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα και επισκέφτηκαν το
Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας. Ακολούθησε
γεύμα προς τιμήν των συνέδρων που παρέθε-
σαν η Ελληνική Κοινότητα Γκύτερσλο και η
Ελληνική Ενορία Γκύτερσλο με την παρουσία
του Ιερέα πατέρα Μιλτιάδη Σταυρόπουλο, του
Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Νίκο Πα-
ναγιωτόπουλο, του Προέδρου του Θεσσαλικού

Συλλόγου Γκύτερσλο Γεώργιο Βόμπρα καθώς
και μέλη του Θεσσαλικού Συλλόγου. Ο π. Μιλ-
τιάδης Σταυρόπουλος καλωσόρισε τα παιδιά
λέγοντας ότι είναι μεγάλη τιμή που οι Νέοι απο-
φάσισαν να διοργανώσουν το δεύτερο συνέ-
δριο στο Γκύτερσλο και χάρηκε με την επίσκε-
ψη αυτών στη Θεία Λειτουργία και στο Πνευμα-
τικό Κέντρο. Οι σύνεδροι αρμονικά και ομόφω-
να πήραν αποφάσεις για το μελλοντικό προ-

γραμματισμό. Διατυπώθηκαν αξιόλογες προτά-
σεις όπως: 
• δημιουργία μιας ενιαίας χορευτικής ομάδας
με μέλη από όλα τα χορευτικά των μελών Συλ-
λόγων
• ανάδειξη και προβολή τής μικρού μήκους ται-
νίας με τίτλο «I LOVE ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 
• δημιουργία ενός ειδικού διαφημιστικού φυλ-
λαδίου για τη Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης

• συσπείρωση τής Θεσσαλικής Νεολαίας μέσα
από ειδική σελίδα στο facebook
• προγραμματισμός τού τρίτου συνεδρίου Θεσ-
σαλικής Νεολαίας Ευρώπης 

Οι νέοι υπερήφανοι και με ζήλο άναψαν και
στην πόλη του Γκύτερσλο τη «Θεσσαλική Φλό-
γα» και έδωσαν το λόγο τους πως θα την κρα-
τήσουν αναμμένη και θα τη μεταδώσουν σε κά-
θε Έλληνα ομογενή νέο και νέα. Το δεύτερο
συνέδριο έλαβε τέλος αρμονικά και με μια υ-
πόσχεση από την πλευρά τού νέου Διοικητικού
Συμβουλίου να λάβουν υπόψη να πραγματοποι-
ηθούν όλες οι προτάσεις των συνέδρων. Η ε-
πόμενη εκδήλωση της Ομοσπονδίας Θεσσαλι-
κών Συλλόγων (6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώ-
πης) θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Απριλί-
ου 2010 στο Μόναχο όπου και τα παιδιά έδω-
σαν το επόμενο ραντεβού. Η Ομοσπονδία θέλει
να ευχαριστήσει για την απέραντη φιλοξενία και
άριστη οργάνωση του συνεδρίου τον Πρόεδρο
Βόμπρα Γεώργιο καθώς και τα μέλη τού Θεσ-
σαλικού Συλλόγου Γκύτερσλο, τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Κοινότητας Νίκο Παναγιωτόπου-
λο, τον πρωτοπρεσβύτερο της Ενορίας Γκύτερ-
σλο π. Μιλτιάδη Σταυρόπουλο, τον Συντονιστή
του ΣΑΕ Περιφέρεια Ευρώπης Γεώργιο Αμαρα-
ντίδη και την Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού για την υποστήριξη του Συνεδρίου.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Συλλό-
γους μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και σε όλα
τα άτομα που συνόδευσαν τους Νέους.

Ο Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Γκύτερσλο Γεώργιος Βόμπρας 
με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαμαντή Γκίκα

Με συγκίνηση και χαρά φόρεσαν όλοι οι σύνεδροι μπλουζάκια με την επιγραφή 
του τίτλου τού δημιουργήματός τους «I LOVE ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (από αριστερά): Βισσιρίτσας Λεωνίδας από το Ντύσσελντορφ (Αντιπρόεδρος), Αρμούτη Ευαγγελία  από το Βισμπάντεν (Ταμίας),
Βόμπρας Ιωάννης από το Γκύτερσλο (Πρόεδρος), Λαζανά Γεωργία από τη Νυρεμβέργη  (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων), Σαπουνάς Δημήτριος από το Μό-

ναχο (Υπεύθυνος Χορευτικής ομάδας), Τσίομος Ιωάννης  από το Ντύσσελντορφ (Β’ Γραμματέας), Γκίκα Γεωργία από τη Νυρεμβέργη (Α’ Γραμματέας)

Ο πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Γκύτερσλο κ. Γεώργιος Βόμπρας και ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Γκύτερσλο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
κ. Διαμαντής Γκίκας και τον Ιερέα πατέρα Μιλτιάδη Σταυρόπουλο στην Εκκλησία του Γκύτερσλο
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WILLIAM HAUGE
Γράφει ο Κ. Τσιούπρας

ΛΟΝΔΙΝΟ. Πλήρη υποστήριξη στις συνομιλίες του Προέδρου
Χριστόφια με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχμέτ Αλή Ταλάτ εξέ-
φρασε, 09.03.2010, ο σκιώδης υπουργός Εξωτερικών, William
Hauge τονίζοντας ότι το συντηρητικό κόμμα, αν κερδίσει τις ε-
κλογές, θα πράξει ό,τι του είναι δυνατό για λύση του Κυπρια-
κού. „Η Τουρκία, είπε, έχει τις δικές της ευθύνες κρατώντας έ-
να κλειδί για τη λύση. Πρέπει να υποβοηθήσει στην επίτευξη
μιας συμφωνίας. Η Άγκυρα πρέπει ν’ αφήσει ελεύθερους τους
Κυπρίους να κάμουν τη δική τους επιλογή για τη μορφή της λύ-
σης. Μια διευθέτηση τής διαίρεσης στη νήσο είναι αναγκαία αν
πρόκειται να είναι επιτυχής η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.
Όπως είναι αναγκαία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έ-
ναντι όλων των μελών της Ε.Ε. περιλαμβανομένης τής Κύπρου.
Είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίηση του αμερικανικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Είναι κάτι που θα πράξουμε κατά τις πρώτες
συζητήσεις μας με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο συνδυα-
σμός αυτών των κινήσεων με την εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ων τής Τουρκίας που πηγάζουν από την ενταξιακή της πορεία ό-
πως και των ειδικών υποχρεώσεων της προς την Κύπρο ως πλή-
ρες μέλος της Ένωσης, θα δημιουργήσει την αναγκαία πίεση
στην Άγκυρα … «Είναι αδύνατο να φαντασθεί κανείς ένταξη της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη λύση τού Κυπρια-
κού». Ο Βρετανός σκιώδης υπουργός Εξωτερικών απάντησε σ’
ερωτήσεις ύστερα από ομιλία του σε παροικιακή συγκέντρωση
που διοργάνωσε η ομάδα “Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου“ στα
πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος. Απαντώ-
ντας σ’ ερώτηση σε τι θα διαφέρει η πολιτική μιας συντηρητικής

κυβέρνηση από εκείνη που ακολουθεί η εργατική, ο κ. Χαιγκ α-
πάντησε : “Θα επιδείξουμε περισσότερη ενεργητικότητα, θα
δώσουμε περισσότερη ώθηση και θ’ αναπτύξουμε περισσότερο
δυναμισμό. Ακόμη και το απλό γεγονός μιας δήλωσης, ότι το
Κυπριακό αποτελεί για μας ένα από τα βασικά θέματα, θα προσ-
δώσει σ’ αυτό μια νέα σημασία. Σημαντικό θα είναι και το ότι θα
είμαστε διατεθειμένοι να ενεργήσουμε ώστε οι Ηνωμένες Πολι-
τείες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια υποβοηθητική
προς την εξεύρεση λύσης. Στα πλαίσια των σταθερών μας σχέ-
σεων με την Τουρκία θ’ ασκήσουμε την αναγκαία επιρροή μας
που θα βοηθήσει στην όλη διαδικασία. Αυτό που μπορούμε να
κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε, να υποβοηθήσουμε, ν’ ασκή-
σουμε την επιρροή μας. Θα τα κάμουμε αυτά με διαφόρους
τρόπους. Αυτό που δεν μπορούμε να κάμουμε είναι να ελέγ-
ξουμε ή να αποφασίσουμε το αποτέλεσμα“.

Στην εισαγωγική ομιλία του ο κ. Χαιγκ χαρακτήρισε τη διαίρε-
ση της Κύπρου σαν τραγωδία Το κόμμα του επιθυμεί, είπε,να

δει την Κύπρο επανενωμένη με μια δίκαιη, διαρκή, ειρηνική δι-
ευθέτηση που θα περιλαμβάνει τις δυο κοινότητες όπως και
τους Μαρωνίτες και Αρμενίους στη βάση διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας με μια κυριαρχία, μια διεθνή νομική προσωπι-
κότητα με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται από τα σχε-
τικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της Ευρωπαικής Ένω-
σης. “Θέλουμε τους Κυπρίους κάθε κοινότητας να μπορούν ν’
απολαμβάνουν τις ελευθερίες που θεωρούνται δεδομένες ο-
πουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Βασικά θέλουμε την Κύπρο να
γίνει πάλι μια φυσιολογική χώρα.“

Σ’ ερώτηση για το θέμα των εγγυήσεων έδωσε παρόμοια α-
πάντηση μ’ εκείνη του υπουργού Ευρώπης Chris Bryant, ότι αν
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών το Ηνωμένο Βα-
σίλειο δεν θ’ αποτελέσει εμπόδιο.

Σ’ ερώτηση για το αν υποστηρίζει την απόδοση τού Βαρωσι-
ού στους κατοίκους του ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης,
απάντησε ότι υποστηρίζει τη θέση για τέτοια μέτρα και ότι, επί-
σης, υποστηρίζει όπως η περίπτωση τού Βαρωσιού είναι ένα απ’
αυτά προσθέτοντας ότι δεν διαφωνεί με το πρόσφατο ψήφισμα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, που έγινε στο οίκημα της
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, πλαισιούμενη με φωτογρα-
φίες από τα κατεχόμενα, του Δώρου Παρτασίδη, άνοιξε ο πρό-
εδρος του οργανισμού “Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου“ Αντώ-
νης Γερολέμου, και η σκιώδης υπουργός Συγκοινωνιών,
Theresa Villiers, παρουσίασε τους παρόντες συντηρητικούς
βουλευτές και υποψηφίους βουλευτές και δημοτικούς συμβού-
λους περιλαμβανομένου τού Κυπρίου υποψηφίου βουλευτή
Ανδρέα Χαραλάμπους.

Τη συζήτηση συντόνιζε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ηνωμένου Βα-
σιλείου, Ανδρέας Παπαευριπίδης. Ευχαριστίες προς τους ομι-
λητές και το πολυπληθές ακροατήριο απηύθυνε ο πρόεδρος
του ΔΗΚΟ Αγγλίας, Μιχάλης Έλληνας.

Φωτό: Peter Πενταγιώτης

Χριστόφιας:
«Η παρούσα θητεία
θα είναι η πρώτη
και η τελευταία»
αν δεν υπάρξει λύση

ΑΘΗΝΑ. Αποφασισμένος να μη διεκδικήσει
δεύτερη θητεία στο προεδρικό αξίωμα, αν μέχρι
το 2013 δεν επιτευχθεί λύση στο κυπριακό, δή-
λωσε ο Δημήτρης Χριστόφιας.

«Η παρούσα θητεία θα είναι η πρώτη και η τε-
λευταία», υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος, μι-
λώντας σε συνέντευξη τύπου για το κυπριακό με
τη συμπλήρωση δύο χρόνων στην προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την πορεία των α-
πευθείας διαπραγματεύσεων με τον τουρκοκύ-
πριο ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ ο πρόεδρος Χρι-
στόφιας είπε ότι δεν έχουν εξελιχθεί μέχρι στιγ-
μής όπως επιθυμούσε η ελληνοκυπριακή πλευ-
ρά, αφού, επεσήμανε, δεν έχουν επιτευχθεί συ-
γκλίσεις σε όλες τις πτυχές. Διέψευσε ωστόσο ό-
τι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθη-
καν μόνο τα κεφάλαια Διακυβέρνησης και Δια-
μοιρασμού Εξουσιών, Οικονομίας και Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, σημειώνοντας ότι έχουν τεθεί επί
τάπητος όλες οι πτυχές του κυπριακού.

Επίσης τόνισε ότι δεν πρόκειται να κάνει απα-
ράδεκτες υποχωρήσεις για να διασφαλίσει ο κ.
Ταλάτ την επανεκλογή του ως ηγέτης των τουρ-
κοκυπρίων. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο βασικός
αντίπαλος του, Ντερβίς Έρογλου, είναι «πολιτικό
παιδί» του Ραούφ Ντενκτάς. Απαντώντας στην
πρόταση του Τούρκου πρωθυπουργού για πε-
νταμερή διάσκεψη, ο πρόεδρος Χριστόφιας επα-
νέφερε την πρόταση για διεθνή διάσκεψη, με
συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της
Βρετανίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκ-
προσώπων των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Με
την πρότασή μας αυτή, είπε, θέτουμε στο επίκε-
ντρο την Κυπριακή Δημοκρατία, ως αναγνωρι-
σμένη διεθνώς οντότητα και στο πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: Greekinsight

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με
αντιπροσωπεία Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου

ΑΘΗΝΑ. O Πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος είχε συ-
νάντηση με αντιπροσωπεία των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου
με επικεφαλής την Ύπατη Πρόεδρο Παμμακεδονικών Ενώσεων ΗΠΑ
και Πρόεδρο των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου κυρία Ν. Γκα-
τζούλη. Κατά τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία εξέφρασε αισθήματα υ-
περηφάνειας για το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά από συστάσεως
Ελληνικού Κοινοβουλίου που Μακεδόνας αναλαμβάνει Πρόεδρος της
Βουλής. Εκφράζοντας τα αισθήματα των ανά την Οικουμένη συμπα-
τριωτών μας η αντιπροσωπεία μετέφερε την ανησυχία των περίπου 3,5
εκατομμυρίων ομογενών καταγόμενων από την Μακεδονία για τις συ-
νεχείς και επίμονες προσπάθειες της γείτονος χώρας των Σκοπίων,
προς οικειοποίηση της ιστορίας και συρρίκνωση του ελληνικού πολιτι-
σμού. Ο κ. Πρόεδρος της Βουλής, τονίζοντας τη δική του Μακεδονι-
κή καταγωγή, υπογράμμισε ότι, όπως έδειξε και η πρόσφατη επίσκεψη
του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, βασική επιδίωξη της Ελλάδας
είναι ονομασία της γείτονος χώρας που θα ισχύει έναντι πάντων και
δεν θα επιτρέπει την ύπαρξη «γκρίζων ζωνών».

Συνάντηση με Γιώργο Καρατζαφέρη

Την απόφασή του να παραμείνει στοιχισμένος, όπως είπε, στην α-
πόφαση των πολιτικών αρχηγών το 1992, για το θέμα της ονομασίας
της ΠΓΔΜ, τόνισε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, σε
δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Παμμακε-
δονικής Ομοσπονδίας. Ο κ. Καρατζαφέρης είπε ότι είναι μια ανάσα ο-
ξυγόνου η επίσκεψη των Παμμακεδονικών οργανώσεων όλου του κό-
σμου – τις οποίες χαρακτήρισε «το καθαρότερο ίσως κομμάτι του ελ-
ληνισμού» – και κάθε φορά που έρχονται, πρόσθεσε, “αισθανόμαστε
ότι υπάρχουν κι άλλοι που ενδιαφέρονται για το κρίσιμο αυτό μεγάλο
θέμα, το Σκοπιανό”.

«Είμαστε η εξαίρεση στον πολιτικό κόσμο και θα παραμείνουμε
στοιχισμένοι σ’ αυτή την απόφαση του 1992 μη δεχόμενοι τη σύνθετη

ονομασία κατά καμία έννοια», είπε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και πρό-
σθεσε ότι «τα δίκαια και η Ιστορία δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση,
συμβιβασμό ή έκπτωση. Μπορούμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε, ε-
κτός βεβαίως από ένα όνομα το οποίο είναι σπουδαία κληρονομιά ε-
δώ και 2.500 χρόνια».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπον-
δίας Αμερικής, Νίνα Γκατζούλη, είπε ότι συμπίπτουν οι θέσεις τους με
αυτές του κ. Καρατζαφέρη και τόνισε ότι όσο υπάρχει η Παμμακεδο-
νική ανά την υφήλιο “δεν θα δεχθεί ονομασία των Σκοπίων με το όνο-
μα Μακεδονία”.

Ο Πάνος Λιάκος, πρόεδρος του ιδρύματος Μέγας Αλεξάνδρου εί-
πε ότι το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ δεν είναι θέμα μόνο πολιτικό,
είναι θέμα όλων και έτσι πρέπει να το δούμε. «Όταν κάποιος σου κλέ-
βει το πορτοφόλι και χάνεις την ταυτότητά σου, τρέχεις σαν τρελός να
το πάρεις πίσω. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε καμιά ελληνική κυβέρ-
νηση να δώσουν σε άλλους αυτά που ανήκουν και σε μας, τους Έλλη-
νες του απόδημου ελληνισμού», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου σχετικά με πληροφορίες που θέ-
λουν τις ΗΠΑ να προτείνουν ως λύση για
το Σκοπιανό το όνομα «Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας», ο Νομάρχης Πα-
ναγιώτης Ψωμιάδης έκανε την ακόλου-
θη δήλωση:

«Τώρα καταλαβαίνουμε τι εννοούσε ο
Γ. Παπανδρέου όταν μιλούσε για απειλή
της εθνικής μας κυριαρχίας. Εύχομαι ο
Έλληνας πρωθυπουργός στα ταξίδια του
να θυμάται τη Μακεδονία μας, το δάκρυ
του Κωνσταντίνου Καραμανλή και την
πατριωτική στάση τού πατέρα του
Ανδρέα Παπανδρέου. 

Εμείς οι Μακεδόνες βίζα στους τυχο-
διώκτες των Βαλκανίων, στους παραχα-
ράκτες της Ιστορίας δεν δίνουμε! Λέμε
ξεκάθαρα όχι στην εκχώρηση του ονό-
ματός μας».

Δήλωση του Νομάρχη Π. Ψωμιάδη για το Σκοπιανό
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Ποντιακή Εστία Στουτγάρδης 1985 – 2010

25 χρόνια αδιάλειπτης δημιουργίας και προσφοράς
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Στουτγάρδη: Ικανές πνευματικές συντα-
γές ακολούθησαν οι Ποντιακής καταγωγής
Έλληνες της Στουτγάρδης και θεμελίωσαν το
δικό τους πολιτιστικό πολιτισμό πάνω σε βά-
σεις γερές να διατηρήσουν την ίδια τους την
μακρόχρονη ιστορία. Όταν πριν 25 χρόνια ί-
δρυσαν τον δικό τους σύλλογο μέσα σε μια

πολυπολιτισμική μεγαλούπολη και πρωτεύουσα του Ομόσπονδου
κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης των 10.600.000 κατοίκων ό-
που ζουν 56 εθνικότητες, ο Ελληνισμός έβαζε μέρος τού πολιτι-
σμού και της ιστορίας του στις καρδιές των ανθρώπων. Πίστεψαν
στο επιχείρημά τους, πίστεψαν στις δυνάμεις τους, ενίσχυσαν τις
αντοχές τους και καλλιέργησαν με υπομονή και επιμέλεια τις ρίζες
τους. Οι αρχικές πνευματικές συνταγές έγιναν πνευματικές απο-
σκευές για να αντλούν συνεχώς από αυτές οράματα, αυτοσχεδια-
σμό και δύναμη, ήταν οι:Παύλος Σαρόγλου Πρόεδρος, Χρήστος
Πασχαλίδης Αντιπρόεδρος, Χρήστος Πασόγλου Γραμματέας,
Σάββας Ελευθεριάδης Ταμίας και μέλη Σταύρος Πασχαλίδης,
Αναστάσιος Αθανασιάδης και Σοφία Παράσογλου.

Ο νεοσυσταθείς σύλλογος με την επωνυμία πλέον ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ Στουτγάρδης ανοίγοντας διάπλατα τα φτερά του κέρδισε
πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον των παιδιών για να γίνουν διάφορα
χορευτικά τμήματα για κάθε ηλικία. Έτσι το 1987 εντάχθηκε στη
δύναμη τής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης
συμμετέχοντας από τότε σε όλες της τις διοργανώσεις. Κορυφαίο
γεγονός για την Ποντιακή Εστία ήταν η συνδιοργάνωση του 9ου
Φεστιβάλ Ποντιακών χορών Νεολαίας με την ΟΣΕΠΕ στις 2 Ιουνί-
ου 1990, που το παρακολούθησαν 7.000 θεατές!

Διοργάνωσε το 3ο Σεμινάριο ιστορίας στις 26 - 11 - 1989, το 8ο
στις 18 - 11 - 1995 και το 17ο στις 29 - 10 - 2005 με εισηγητές τον
καθηγητή του ΑΠΘ Δρ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη με θέμα "Ο Ελληνι-
σμός της Μαύρης Θάλασσας" και "Κρυπτοχριστιανοί", τον πρώην
Υπουργό Νικόλαο Ακριτίδη με θέμα "Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο ε-
θνεγέρτης και η καταγωγή του", την λαογράφο - συγγραφέα Έλσα
Γαλανίδου - Μπαλφούσια με θέμα "Το Άγιο Όρος και οι Μονές
του", τον πρώην Γεν. Γραμματέα του υπουργείου ΜΑΘΑ Γιώργο
Λυσαρίδη, με θέμα "Ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης ο Τραπεζού-
ντιος και η μοναχική ζωή στο Άγιος Όρος".

Ανοίγοντας πόρτες, διευρύνοντας το επικοινωνιακό τους μεγα-
λείο με γοργούς ρυθμούς ανέπτυξαν ένα πλούσιο κοινωνικό έργο
παράλληλα με όλες τους τις υποχρεώσεις στα δρώμενα του Ελλη-
νισμού της Γερμανίας. Πέρασαν το μήνυμα των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, του Πάσχα και άλλων εορτών στα σπίτια
των Ελλήνων αλλά και σε αναξιοπαθούντες και ασθενείς συμπα-
τριώτες που γεύτηκαν τη χαρά τους. Αποδείχτηκε ότι αυτοί οι λίγοι
ήταν για πολλά, ότι αυτοί οι μικροί ήταν για μεγάλα πράγματα.

Στο τιμόνι του Συλλόγου κάθισαν κατά καιρούς οι πρόεδροι Δή-
μητρα Παπαδοπούλου, Ηλίας Πεϊδης, Παναγιώτης Κωνσταντινί-
δης, που συμπλήρωναν συνεχώς κάθε κενό στη λειτουργία του
Συλλόγου ένα εκ των οποίων ήταν η ανακήρυξη τής Δήμητρας Πα-
παδοπούλου ως επιτίμου προέδρου του Συλλόγου η οποία εκτός
των άλλων ήταν επιτελικό στέλεχος επί σειρά ετών της ΟΣΕΠΕ και

μάλιστα πρόεδρός της μέχρι τον Φεβρουάριο 2010. Ηγέτες λοι-
πόν και άγγελοι διοίκησαν την Ποντιακή Εστία, που έγινε και είναι
το λιμάνι των Ποντίων της Στουτγάρδης. Γιορτάζοντας τα 25 χρό-
νια αυτής της αδιάλειπτης παρουσίας και τεράστιας προσφοράς έ-
καναν ένα ακόμα μεγάλο άλμα που συγκλόνισε τους θεατές με
την συναρπαστική παρουσία της θεατρικής ομάδας νεολαίας "Μύ-
ριοι". Με το δρώμενο "Πόντος - Αιώνια Πατρίδα" έκαναν μια ανα-
δρομή στις πατρογονικές ποντιακές εστίες με οδηγό την ίδια τη
φύση. Το έκπληκτο κοινό παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα
όλη την αίγλη του έργου και την φανταστική απόδοση των αετό-
πουλων του συλλόγου που εκτός από την καταπληκτική τους εμ-
φάνιση έδωσαν μαθήματα σε πολλούς επαγγελματίες ηθοποιούς
του θεάτρου. Στο χρονικό του έργου συμπαρέσυραν τους θεατές
σ' ένα σιωπηρό ταξίδι στον Εύξεινο Πόντο από τις πρώτες αποικίες
στους Μύριους τού Ξενοφώντα, στην αυτοκρατορία των Μεγάλων
Κομνηνών, τους μεγαλοπρεπείς ναούς και μοναστήρια, στο α-
ντάρτικο του Πόντου, τη γνωριμία με την Πόντια γυναίκα αλλά και
την μαρτυρική έξοδο των Ποντίων από την γενέθλια γη, επιμελη-
μένα όλα από την δημοσιογράφο - συγγραφέα Θώμη Κιζιρίδου και
καταγραμμένα από τον αυστηρό φακό της κρατικής τηλεόρασης
ΕΤ3 και τη δημοσιογράφο Χρύσα Σάμου.

Άγγελοι τ' ουρανού χειροκρότησαν την φανταστική απόδοση
των ξενιτεμένων Ποντιόπουλων μέσα σε μια γοητευτική ατμό-
σφαιρα. Και όταν τελείωσε η παράσταση και βρισκόσουν ανάμεσα
σε αυτά τα χαρούμενα πρόσωπα έδειχνες αμηχανία. Ήταν αδύ-
νατον να βάλεις σύνορα μεταξύ δέους και θαυμασμού, τόλμης και
ατολμίας, υπομονής και ανυπομονησίας.

Ήθελες να είσαι ένα από αυτά τα παιδιά για να ζήσεις αυτό που
έζησαν την ώρα της παράστασης, για να ξεκαθαρίσεις μέσα σου
την τρέλα με την λογική.

Η επόμενη ημέρα ήταν το άλλο μισό των επετειακών εκδηλώ-
σεων στο Stadthalle του Gerlingen παρουσία 1000 περίπου διψα-
σμένων Ελλήνων να αποθεώσουν όλους εκείνους που έλαβαν θέ-
σεις στα διάφορα συμβούλια, χοροδιδασκάλους, οργανοπαίχτες
αλλά και τις υπέροχες μητέρες που ακολουθούν τα παιδιά τους
και προσφέρουν αθόρυβα την προσωπική τους εργασία στις εκ-
δηλώσεις του συλλόγου.

Βραδιά εορτασμού με πλούσιο πρόγραμμα αλλά και πολλές πα-
ρουσίες. Ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κ. Ευμένιος, η επί-

τιμος πρόεδρος Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο πρόεδρος, ο αντι-
πρόεδρος και ο ταμίας της ΟΣΕΠΕ Γιάννης Μπουρσανίδης, Νίκος
Κεσίδης και Αριστογείτων Καλυβάς αντίστοιχα, ο μέγας χορηγός
Αμανάτης Ταγκαλίδης, οι εκπρόσωποι του Kalimera Deutschland
δικηγόρος Άννα Ιωαννίδου, δημοσιογράφος Ιωάννα Ζιώγαλα, ο
δρ. Κωνσταντίνος Καρράς, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
Χρήστος Σαββίδης Συντονιστής, Σεβαστή Συμεωνίδου Γραμματέ-
ας και Γιώργος Κερίδης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος
Οξυζίδης απευθύνοντας χαιρετισμό ευχαρίστησε τις εκατοντάδες
των συνεορταζόντων Ελλήνων και αφού εξήρε το έργο και την
προσφορά όλων εκείνων που στηρίζουν το σύλλογο, κάλεσε στο
βήμα τον πρόεδρο της ΟΣΕΠΕ που είπε: "Δράττομαι της ευκαιρίας
της 25χρόνης επετείου του Συλλόγου σας για να σας συγχαρώ για
την εργώδη προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευ-
καιρία που μας προσφέρετε απόψε να ανατρέξουμε μαζί στην ι-
στορία του Συλλόγου σας προτρέποντάς μας να εμπνευστούμε α-
πό τα θετικά μηνύματα που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας,
στις μελλοντικές μας επιλογές. Η πορεία του συλλόγου σας συμ-
βολίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αμάχητη δύναμη του
Ποντιακού Ελληνισμού να "ανθεί και να φέρει κι άλλο".

Δύο πολυδυναμικά χορευτικά συγκροτήματα, μικρό και μεγά-
λο με δύο ανερχόμενους νεαρούς ταλαντούχους λυράρηδες
τους Ανδρέα Ιωακειμίδη και Κυριάκο Οξυζίδη, τον Χρήστο Πα-
σχαλίδη στο νταούλι αλλά και μικρούς νταουλτζήδες, παρουσία-
σαν χορούς από διάφορα γεωγραφικά σημεία του Πόντου ενώ η
κ. Θώμη Κιζιρίδου παρουσίαζε το πρόγραμμα της εκδήλωσης
αλλά και με αφήγηση το μεγαλείο της γιορτής. Τα λουκούμια και
το τσίπουρο της υποδοχής, τα διάφορα ποτά και η μουσική "ά-
ναψαν" την ατμόσφαιρα και πλημμύρισε η πίστα από μικρούς και
μεγάλους που χόρευαν ασταμάτητα. Και εκεί σε μια ανάπαυλα η
έκπληξη από την Θ. Κιζιρίδου και τον Δ. Οξυζίδη γέμισε χειρο-
κροτήματα όταν τίμησαν την δημοσιογράφο Χρύσα Σάμου με α-
ναμνηστική πλακέτα για την προσφορά της στον απόδημο Ελλη-
νισμό. Μ' ένα θεατρικό σκετς με τον Νίκο Κισκορίδη και τον Δη-
μήτρη Λαζαρίδη το πρόγραμμα αφέθηκε στους καλλιτέχνες
Μπάμπη Κεμανατζίδη κλαρίνο - λύρα, Κώστα Θεοδοσιάδη τρα-
γούδι, Σάββα Λαζαρίδης λύρα - Λάμπη Παυλίδη τραγούδι, Λιάνα
Χαραλαμπίδου τραγούδι και Χρήστο Σαββίδη τουλούμι, που δια-
σκέδασαν για αρκετές ώρες το κοινό.

Στιγμιότυπο από την επιτυχημένη θεατρική παράσταση Από τη μεγάλη γιορτή. 25 χρόνια Ποντιακή Εστία Στουγάρδης

Ο Σύλλογος Ελλήνων
Ποντίων στη Στοκχόλμη
για την αναγνώριση
της γενοκτονίας

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. Την απόφαση του σουηδικού Κοινοβουλί-
ου να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων και
όλων των Χριστιανικών μειονοτήτων από τους Οθωμανούς,
χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων
στη Στοκχόλμη, «Εύξεινος Πόντος». «Πιστεύουμε ότι η ανα-
γνώριση αυτή θα δυναμώσει τον δρόμο προς την δημοκρα-
τία του Τουρκικού κράτους και την υπάρχουσα έρευνα για
την Γενοκτονία», αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στην ανακοί-
νωση του συλλόγου, που εδώ και χρόνια συνεργάζεται στε-
νά για το θέμα με τις Ομοσπονδίες των Αρμενίων και των
Ασσυρίων. Ευχαριστίες εκφράζονται και σε όλους τους
Σουηδούς βουλευτές, που στήριξαν την απόφαση.

«Η αναγνώριση είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για
την Σουηδία, αλλά και για όλο τον κόσμο και είναι αποτέ-
λεσμα του σκληρού αγώνα που έχουμε δώσει μαζί με τους
Αρμενίους και τους Ασσύριους, εδώ στην Σουηδία», τονί-
ζει -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος του συλλόγου «Εύξεινος
Πόντος», Κωνσταντίνος Φραγγίδης. Και συνεχίζει: «Έχου-
με δείξει στον κόσμο ότι η Δικαιοσύνη πάντα κερδίζει στο
τέλος και ότι η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί από
κράτη η άτομα. Η Γενοκτονία είναι ένα ιστορικό γεγονός, έ-
να από τα πιο μελανά τμήματα της παγκόσμιας ιστορίας και
ελπίζουμε ότι η Σουηδική αναγνώριση θα ανοίξει τα μάτια
και άλλων δημοκρατικών κρατών να πράξουν το ίδιο».

Πηγή: Greekinsight

Σχετικά με την αναγνώριση
της γενοκτονίας των Ποντίων
από το κοινοβούλιο της Σουη-
δίας, ο Νομάρχης Παναγιώ-
της Ψωμιάδης έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Είναι μια μεγάλη στιγμή
για τη συλλογική ιστορική μνή-
μη, μεγάλη στιγμή για τους
προγόνους μας αλλά κυρίως
για εμάς, τους κληρονόμους
της μεγάλης κληρονομιάς του
ποντιακού ελληνισμού. Πολύ
περισσότερο που η Ελλάδα
δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει
τη γενοκτονία, αφού στο νόμο
του 1994 έκανε λόγο μόνο για
«ημέρα εθνικής μνήμης»!
Χρειάζεται ακόμη πολύς και
σκληρός αγώνας για να πετύ-
χουμε τη διεθνή αναγνώριση
της γενοκτονίας. Και είναι έ-
νας αγώνας που απαιτεί να εί-
μαστε ενωμένοι και να εργα-
στούμε με συνέπεια γι’ αυτό.
Εύχομαι το γεγονός αυτό να
λειτουργήσει καταλυτικά για
την ενότητα των απανταχού
Ποντίων».

Π. Ψωμιάδης: «Εύχομαι να αναγνωρίσει
τη Γενοκτονία των Ποντίων και η Ελλάδα»
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Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
από τον Επίσκοπο Διδυμότειχου
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ. Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Στουτγάρδης χοροστάτησε ο
σεπτός ποιμενάρχης της ιστορικής ακριτικής Ιεράς
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος και Σου-
φλίου κ.κ. Δαμασκηνός με τον αρχιδιάκονο της Μη-
τροπόλεως του π. Δαμασκηνό και τον ιερατικό προϊ-
στάμενο του ΙΝ. πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού
θρόνου αιδεσιμώτατο Βασίλειο Μελεκίδη.

Ο Μητροπολίτης της εν λόγω περιοχής έγινε δε-
κτός από το εκκλησίασμα με ιδιαίτερη αγάπη διότι ε-
πισκέπτεται τη Στουτγάρδη για πρώτη φορά Επίσκο-
πος της Θράκης, μιας περιοχής όπου ζουν και εργά-
ζονται 18.000 περίπου Εβρίτες, όπως δήλωσε ο πρώ-
ην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων
Κεντρικής Ευρώπης Χαρίσης Δεληγιάννης, που κατά-
γεται από τον Πεντάλοφο Ορεστιάδος.

Ο άγιος Διδυμοτείχου στο θείο κήρυγμά του τόνισε
μεταξύ των άλλων ότι "ο εγωισμός είναι η αιτία πάσης
αμαρτίας, ο εγωισμός είναι η αιτία που κάνει τους αν-
θρώπους να έρχονται ο ένας σε σύγκρουση με τον
άλλον. Ο εγωισμός είναι εκείνος που διαλύει τις οικο-
γένειες. Ο εγωισμός είναι εκείνος που φέρνει τα παι-
διά σε σύγκρουση με τους γονείς και είναι εκείνος
που φέρνει σε σύγκρουση τη μια κοινωνία με την άλ-
λη". Δεν φτάνει η ταπεινοφροσύνη και η άρνηση του
εγωισμού μας αλλά χρειάζεται και η μετάνοια.

Σε άλλο σημείο του κηρύγματος είπε:
"Ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτήν την αγάπη την εκ-

δήλωσε τόσο, ώστε απέστειλε τον μονογενή του υιό
προκειμένου όχι μόνο να γίνει άνθρωπος και να ανα-
λάβει την ανθρώπινη φύση αλλά και να σταυρωθεί
σαν κακούργος και ληστής, για την δική μας σωτη-
ρία". Και κατέληξε: "Αυτή λοιπόν η αγάπη με οδήγησε
και μένα εδώ να συναντήσω πρόσωπα προσφιλή και
αγαπητά να συναντήσω τους ανθρώπους εκείνους
που έχουν μεταναστεύσει αλλά κατάγονται από την
περιοχή του Έβρου. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Γερ-
μανίας κ.κ. Αυγουστίνο ο οποίος μου έδωσε την ευ-
λογία του να λειτουργήσω εδώ, τον εφημέριο του να-
ού π. Βασίλειο, τους αδελφούς, ιεροψάλτες, τον αρ-
χιδιάκονο π. Δαμασκηνό, τον Έπαρχο κ. Πολυχρόνη
Αντωνιάδη, τον νομαρχιακό σύμβουλο κ. Παρασκευά
Πατσουρίδη, τον εκπρόσωπο του υπερνομάρχη κ.
Σταύρο Παπαθανάκη που με συνόδεψαν σε αυτό το
ταξίδι της αγάπης και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Θρακικών Συλλόγων κ. Κωνσταντίνο Σισμανίδη που
μας φιλοξενεί".

Επίσκεψη στο Ορτάκιο

Ενα όνειρο έγινε πραγματικότητα
ΔΡΑΜΑ. Με μεγάλη χαρά ο πρόεδρος

της Θρακικής Εστίας Δράμας, Φώτης
Μπέγγας, έκανε δεκτούς τους σχεδια-
σμούς χρόνων, για την πραγματοποίηση ε-
νός ονείρου μου, για τέλεση, στα ελληνικά,
θείας λειτουργίας στο Μητροπολιτικό Ναό
του Ορτακίου.

Εμπλουτίζοντας και συντονίζοντας την όλη
προσπάθεια, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί,
ο Φώτης Μπέγγας φρόντισε, vα έχουμε μαζί
μας τον πατριάρχη του δημοτικού τραγουδι-
ού, όπως ο ίδιος λέει, Χρόνη Αηδονίδη, με
τους μαθητές του, τους μουσικούς και τo αρ-
χείο «Χρόνης Αηδονίδης», καθώς επίσης κι
ένα τμήμα από τα χορευτικό της Θρακικής
Εστίας Δράμας. Έτσι, όλοι μαζί βρεθήκαμε,
γι’ άλλη μια φορά, στο γενέθλιο τόπο, το
Ορτάκιοι, για μια πολιτιστική παρουσία και
προσφορά του σήμερα, με το νου στραμμέ-
νο στο χτες κρατώντας τις μνήμες ζωντανές
και συνδέοντάς τες με το παρόν του τόπου.
Όσοι είχαμε την τύχη ευλογία να βρεθούμε
εκεί ζήσαμε με συγκίνηση το όνειρο.

Το βράδυ, στην αίθουσα του πολιτιστικού
κέντρου του σημερινού Ιβαίλοβγκραντ, δό-
θηκε μια κοινή παράσταση με τους τοπι-
κούς συλλόγους. Aφoύ χόρεψαν τα συ-
γκροτήματα τους, αποτελούμενα από παι-
διά και νέους με τις παραδοσιακές τους φο-
ρεσιές και έγιναν οι προσφωνήσεις, στην
σκηνή ανέβηκε το συγκρότημα, που επιμε-
λήθηκε το μουσικό αρχείο «Χρόνης Αηδονί-
δης» και στην συνέχεια ο ίδιος ο μεγάλος
δάσκαλος και οι μαθητές του, Νεκταρία Κα-
ραντζή και Χρήστος Κισσούδης. Μας χάρι-
σαν τραγούδια και μουσικές της Θράκης,
που πάνω από 90 χρόνια είχαν ν’ αντηχή-
σουν στο χώρο τού πάλαι ποτέ Ελληνικότα-
του Ορτακίου. Στη συνέχεια το χορευτικό
τμήμα της Θρακικής Εστίας Δράμας, ντυμέ-
νο με ορτακινές φορεσιές, χόρεψε παρα-
δοσιακούς χορούς, ταξιδεύοντάς μας έτσι
μέσα από το σήμερα, στο χτες, χαρίζοντας
μας μοναδικές στιγμής συγκίνησης. Στο τέ-
λος της βραδιάς έγινε και ανταλλαγή δώ-
ρων μεταξύ των Συλλόγων. Την επομένη το
πρωί, στον παλιό Μητροπολιτικό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος, της πάλαι ποτέ

λαμψάσης Μητροπόλεως Λίπτσης, πραγμα-
τοποιήθηκε μικτή, θεία λειτουργία, στη
βουλγαρική, αλλά κυρίως στην ελληνική
γλώσσα, με τον πανοσιολογιότατο πατέρα
Γεώργιο, που ως προεξάρχων λειτούργησε
μαζί με το Βούλγαρο ιερέα, ενώ στο χορό
των ψαλτών βρισκόταν ο Χρόνης Αηδονί-
δης με τους μαθητές του, Χρήστο Κισσούδη
και Νεκταρία Καραντζή. Μετά την πάροδο
περισσοτέρων από 90 χρόνων, οι εκπληκτι-
κές ψαλμωδίες αντήχησαν στα ελληνικά μέ-
σα στο ναό, ζωντανεύοντας τις μνήμες, χα-
ρίζοντας μας ευφορία - γαλήνη - αγαλλίαση,
φέρνοντας μας σε κατάσταση εξωκοσμική,
κάνοντας μας να ξεφύγουμε από το σημε-
ρινό χρόνο βρισκόμασταν εκεί όλοι μαζί, το
χτες και το σήμερα, υμνολογώντας το Θεό.
Είχαμε την αίσθηση ότι οι προγονοί μας ή-
ταν γύρω μας παρόντες κι έψαλλαν μαζί
μας. Οι εικόνες στο τέμπλο έδιναν την εντύ-

πωση ότι φωτίζονται μ’ ένα φως εξωκοσμι-
κό, γαλήνιο, θαρρείς κι ήταν γεμάτες χαρά,
που άκουγαν ξανά γνώριμους ήχους - ψαλ-
μωδίες, που τόσα χρόνια είχαν ν’ ακού-
σουν. Το χερουβικό αντηχούσε στο χώρο
και το «Σε υμνούμεν ...», που μοναδικά έ-
ψαλε η Νεκταρία, καθώς και το κοινωνικό
«εξομολογείσθε», πλημμύρισαν το χώρο
τού ναού μα κι εμάς, ανεβάζοντάς μας από
τα επίγεια στα επουράνια, ενώνοντας το ελ-
ληνικό χτες με τη σημερινή μας, παρουσία.
Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα τού χρόνου και
πραγματοποιήθηκε «το όνειρο - στόχος», σε
μια συγκυρία μοναδική, συγκεντρώνοντας
τόσους ανθρώπους για τον ιερό σκοπό που
περιέγραψα.

Σ’ ευχαριστούμε πρόεδρε της θρακικής
Εστίας Δράμας. Σ‘‘ ευχαριστώ φίλε Φώτη,
για την πραγματοποίηση του ονείρου.

Θόδωρος Βακαλόπουλος

Θρακιώτικος Πολιτιστικός
Σύλλογος του Ντύσσελντορφ

και Βόρειο Ρηνανίας-
Βεστφαλίας AΚΡΙΤΑΣ

Σύνθεση Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Με εκτίμηση σας ανακοινώνουμε τη σύνθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.
Πρόεδρος: Αρβανιτήδου Γεωργία 
Αντ/δρος: Σιάκκας Χρήστος
Γραμματέας: Δανίδης Βασίλειος
Ταμίας: Μήττα Κατερίνα
Νεολαία: Καζαντζής Σταμάτιος

Ντύσσελντορφ της 18 Μαρτίου 2010

Από την εποχή των γκασταρμπάϊτερ
στην εποχή του Ευρωπαίου πολίτη

Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

STUTTGART. Άλματα προόδου που έχουν την σφραγίδα της επιτυ-
χίας επιχειρεί ο σύλλογος Ελλήνων επιχειρηματιών Βάδης Βυρτεμβέρ-
γης. Μια επιτυχία που φαίνεται τόσο από το αντικείμενο που ασχολείται
όσο και από την σοβαρότητα χειρισμού κάθε προσπάθειας.

Η συμμετοχής του συλλόγου σε όλους τους τομείς επικοινωνίας και
συνεργασίας, οι σχέσεις με τις Γερμανικές και Ελληνικές Αρχές και η
στήριξη των εθνικών μας θεμάτων κάνουν το μέλλον του θετικό στην
κοινωνία. Από την ανταπόκριση των Αρχών και την πολυπληθή συμμε-
τοχή της διπλωματικής, της πολιτικής, της επιστημονικής, της εμπορι-
κής, της Ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας στο κάλεσμα
του συλλόγου των επιχειρηματιών VHU (Verband Hellenischer
Unternehmer) για μια ανοιχτή συζήτηση για την τρέχουσα πολιτικοοικο-
νομική κατάσταση στην Ευρώπη φαίνεται η σοβαρότητα με την οποία α-
ντιμετωπίζουν πλέον τους Έλληνες επιχειρηματίες, μέλη του εν λόγω
συλλόγου. Στην κατάμεστη αίθουσα Weißer Saal του Neues Schloss
της Στουτγάρδης παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Γερ-
μανίας, πρωτοπρεσβύτερος Ζαχαρίας Μπατζακάκης, ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Rainer Wieland, ο ευρωβουλευτής καθηγη-
τής Δρ. Γεώργιος Παπαστάμκος, ο Ομοσπονδιακός βουλευτής Dr.
Kaufmann, ο Ομόσπονδος Βουλευτής Dr. Reinhard Löffler, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδος στη Στουτγάρδη Δημήτρης Ξενιτέλλης, η διευ-
θύντρια του Ευρωπαϊκού κέντρου Dr. Ing. Petra Puchner, η εκπρόσω-
πος του ΜΙΤ κ. Jouaux, ο πρόεδρος του Βιομηχανικού κέντρου Dr.
Christian Vetter κ.α.

Ο πρόεδρος της VHU Γιάννης Καρακώστας αναφερόμενος στα 50
χρόνια Ελληνισμού στη Γερμανία τόνισε την πρόοδο των εργατών του
τότε και την χαρακτήρισε ως ένα καλό σημείο ανάπτυξης πολλών στον
επιχειρηματικό τομέα. Αυτοί που έκαναν αυτά τα θετικά βήματα ίδρυσαν
και την Ένωση Ελλήνων επιχειρηματιών που συνεργάζεται άψογα με
Γερμανούς επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο Γεν. Πρόξενος Δημήτρης Ξενιτέλλης επεσήμανε την ανάπτυξη του
Ελληνισμού σε όλους τους κλάδους των τεχνών και των γραμμάτων,
στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Συγκίνηση προκάλεσε η υπεν-
θύμιση του δραματικού γεγονότος στο Winnenden όπου πριν από ένα
χρόνο νεαρός δολοφόνησε 15 μαθητές και καθηγητές την ώρα του μα-

θήματος. Ο Ευρωβουλευτής Δρ. Γιώργος Παπαστάμκος έκανε μια α-
ναδρομή των πρώτων χρόνων της μετανάστευσης, της εποχής των
Gastarbeiter με το σήμερα του Ευρωπαίου πολίτη δικαίωμα που κατέ-
κτησε από το κοινοτικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα 50 χρόνια της διακίνησης των Ελλήνων στη Γερμανία οι ξενιτε-
μένοι πρόσφεραν πάρα πολλά τόσο στην ανάπτυξη τής βιομηχανίας, ό-
σο και στην οικονομία της Ελλάδος. Ο αρμόδιος υφυπουργός εξωτερι-
κών για τους Απόδημους Σπύρος Κουβέλης σε μήνυμά του τονίζει με-
ταξύ άλλων ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα γιορτάσει ο Ελληνισμός
και στο μέλλον. Ο Ελληνισμός του εξωτερικού ήταν και είναι μια γέφυ-
ρα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα κράτη όπου εργάζονται. Οι Γερ-
μανοί ομιλητές εξήραν την προσφορά των Ελλήνων εργαζομένων στη
Γερμανία, συνεχάρησαν το ΔΣ της VHU για τις προσπάθειες που κατα-
βάλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, υπενθύμισαν τη μεγάλη διάκριση
τής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού
Κυπέλλου 2004 και στη συνέχεια καταδίκασαν τα αρνητικά δημοσιεύ-
ματα του Γερμανικού τύπου για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια των ομιλιών το μουσικό σχήμα του Σάββα Κάκαρη α-
φιέρωσε διάφορα μουσικά ακούσματα για να συνεχίσει και στο τέλος
στην δεξίωση που ακολούθησε όπου έκανε την εμφάνιση του και το χο-
ρευτικό συγκρότημα "Τερψιχόρη".

Αναμνηστική φωτογραφία στους χώρους της δεξίωσης.
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6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών
Ευρώπης στο Μόναχο

Μεγάλο πολιτιστικό
διήμερο 16 και 17

Απριλίου 2010
• 35 χρόνια Θεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου 
• 20 χρόνια Θεσσαλικός Σύλλογος Ελβετίας 

•15 χρόνια Θεσσαλικός Σύλλογος Βισμπάντεν 

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας και άλ-
λων κρατών Ευρώπης «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» α. Σ. και ο
Θεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου με τη συμμετοχή των Συλ-
λόγων-Μελών (Wiesbaden, Ελβετία, Νυρεμβέργη, Βερολί-
νο, Ντύσσελντορφ, Κολωνία, Schweinfurt και Güttersloh)
διοργανώνουν το 6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μό-
ναχο στις 16 και 17 Απριλίου 2010. Πρόκειται για την επόμε-
νη μεγάλη εκδήλωση της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλό-
γων που οι Θεσσαλοί θα εορτάσουν τα 35 χρόνια απo την ί-
δρυση του Θεσσαλικού Συλλόγου Μονάχου, όπως τα 20
χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Συλλόγου Ελβετίας
και τα 15 χρόνια από την ίδρυση του θεσσαλικού Συλλόγου
Wiesbaden. Πρόκειται για ένα μεγάλο τρικούβερτο Θεσσα-
λικό παραδοσιακό πολιτιστικό γεγονός και θα είναι ειδικά α-
φιερωμένο στους Θεσσαλούς καλλιτέχνες. 

Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 – Θεσσαλοί Καλλιτέχνες.
Αίθουσα της Ενορίας Αγίων Πάντων, Ungererstraße 187,
München

Το πολιτιστικό διήμερο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16
Απριλίου 2010 και ώρα 19:00 με μια ειδική εορταστική εκδή-
λωση, όπου θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στο έργο του Θεσσα-
λικού Συλλόγου Μονάχου. Στην ίδια εκδήλωση θα παραβρε-
θούν και θα τιμηθούν γνωστοί Θεσσαλοί καλλιτέχνες που
διακρίθηκαν στους επτά χώρους της τέχνης: Θέατρο, Λογο-
τεχνία, Μουσική, Εικαστικά, Χορός, Φωτογραφία και Κινη-
ματογράφο.

Σάββατο 17 Απριλίου 2010 – 6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευ-
ρώπης. Αίθουσα Faganahalle, Georg-Zech-Allee 50,
München

Το Σάββατο 17 Απριλίου 2010 (Είσοδος 18:00 - Έναρξη
προγράμματος 19:00) θα ακολουθήσει το 6ο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλών Ευρώπης όπου οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας
θα παρουσιάσουν με τα χορευτικά τους παραδοσιακούς
θεσσαλικούς χορούς και όχι μόνο. Στόχος του 6ου Φεστιβάλ
Θεσσαλών είναι α) η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των Ομογε-
νών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ιδιαίτερα η γνωριμία
θεσσαλικής νεολαίας Ευρώπης, β) η ενημέρωση για την α-
νάπτυξη, το μέλλον της ιδιαίτερης πατρίδας μας Θεσσαλίας,
γ) οι τρόποι συνεργασίας των Θεσσαλών Ομογενών με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας δ) η ανάδειξη Θεσσαλών Καλλιτε-
χνών και ε) ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ

Θέση φωτογραφίας… εικοσάρη
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ

Του Ηλία Ηλιόπουλου
Διευθυντή του Ομογενειακού Πρακτορείου Ειδήσεων Ελλάδος

Δύο αντίρροπες αισθήσεις κυριαρχούν μέ-
σα μου. Η μία, η καθαρή ακάθεκτη δύναμη
της ηλικίας μου, του εικοσάρη, που όλα μπρο-
στά μου με το μακρύ, το σχεδόν ατελείωτο μά-
κρος της ζωής μου, αψηφά και μπορεί να νι-
κήσει οποιοδήποτε εμπόδιο συναντώ ή ρί-
χνουν μπροστά μου.  Η άλλη, η ενόχληση, με
τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται ενα-

ντίον μου, με την αναφορά, απαρίθμηση και διόγκωση των προ-
βλημάτων στην πορεία των ονείρων μου, με επίκεντρο την οικο-
νομική κρίση, που ορθώνεται ως αξεπέραστη από το περιβάλ-
λον μου. Δάνεια με ψηλοκάπελα επιτόκια, απειλές για εισβολή
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο σπίτι μου, απειλές να
μας διώξουν από την Ευρωζώνη. Και ακόμη περισσότερο σφίξι-
μο στο ζωνάρι μου –δεν έχει άλλη τρύπα η ζώνη μου ... Δεν θυ-
μάμαι, στα είκοσι χρόνια της ζωής μου, άλλη τόσο μεγάλη ανα-
στάτωση. Και να που τώρα, έρχεται κι ένα «ταξιδιάρικο» πλεού-
μενο να περιπλέει ανενόχλητο τις ακτές της πατρίδας μου, πο-
λεμική κορβέτα γεμάτη πυραύλους, συμμάχου γειτονικής χώ-
ρας, που στα αμπάρια του δεν έχει ούτε  αρνοκάτσικα να τα ελ-
ληνοποιήσει πασχαλιάτικα, ούτε τουρίστες που επιθυμούν να

θαυμάσουν από κοντά τις ακρογιαλιές της Ελλάδος μας, ούτε
ξέρουμε με τι ηλεκτρονικά συλλογής απορρήτων πληροφοριών
είναι εφοδιασμένο. Κάνει λένε, «νόμιμη» αβλαβή διέλευση μέ-
σα στην πισίνα του σπιτιού μας. Και μάλιστα μας ζητάει και ταυ-
τότητα γιατί βάλαμε τη σκάφη μας και πλέουμε κοντά του. Και
το κάνει επιδεικτικά συνέχεια αυτό τον τελευταίο καιρό, χωρίς
εμείς να τολμάμε να αδειάσουμε το νερό της πισίνας μας. Λέμε
ότι το γραμμένο Διεθνές Δίκαιο διαβαζόμενο μας κατοχυρώνει,
πως δεν πρόκειται να μας πάρουνε την πισίνα όσο και αν τη χαί-
ρονται τέτοια ταξιδιάρικα πολεμικά πλοία της γειτονικής χώρας.
Και είμαστε ήσυχοι. Λένε, όμως, άκουσα, ότι  υπάρχει και το ά-
γραφτο, το ίδιο Διεθνές Δίκαιο που λέει ότι άμα τον αφήνεις τον
άλλο και περνάει και ξαναπερνάει και ξαναπερνάει, και δεν του
ζητάς τα ρέστα, τότε εκείνος κάποια στιγμή δεν το κουνάει. Το
γραφτό διεθνές γίνεται εθιμικό Δίκαιο και κάποια μέρα σου λέ-
νε ότι αυτός τώρα μπορεί να αγκυροβολήσει στη πισίνα σου, να
σε διώξει εσένα γιατί τόοοοσον καιρό δεν ανακίνησες τα νερά
και η  δουλειά βρώμισε. Εγώ στα είκοσί μου,  πείρα δεν έχω.
Αλλά ούτε στην πυρά θέλω να με ρίξουν κάποιοι «άπειροι» δικοί
μου, ούτε από πυρά ξέρω να ρίχνω, εκτός από αυτές τις τρακα-
τρούκες τις πασχαλινές.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ  από κάθε άποψη.
Για την αντιγραφή 

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τον Πρόεδρο του ΣΑΕ Στέφανο Ταμβάκη
τίμησαν οι Πρόσκοποι του Καΐρου

ΚΑΙΡΟ. Την σημαντικότερη ημέρα
τους, την Ημέρα Σκέψεως, επέλεξαν οι
Πρόσκοποι του Καΐρου για να τιμήσουν
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αποδήμου
Ελληνισμού Στέφανο Ταμβάκη.

Στον χώρο του ελληνικού Προσκοπεί-
ου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, δίπλα
από τον Κοινοτικό ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης, που φωτιζόταν από
την προσκοπική πυρά, με τους προσκό-
πους να δίνουν τον όρκο τους, και τα λυ-
κόπουλα να αποδίδουν τα τραγούδια
τους, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό
το Σάββατο το βράδυ, για όλον τον ελλη-
νισμό που είχε συγκεντρωθεί, ανάμεσα
στους οποίους το δυναμικό «παρών» έδι-
ναν ο Επιτετραμμένος της Ελληνικής
Πρεσβείας στην Αίγυπτο Δημήτριος Ζε-
βελάκης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλά-
δας στο Κάιρο Γρηγόρης Βασιλοκωνστα-
ντάκης, ο Κύπριος Πρόξενος Χάρης Μο-
ρίτσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοι-
νότητας Καΐρου Χρήστος Καβαλής και
άλλοι επίσημοι.

Καλώντας ο Περιφερειακός Έφορος
Προκόπων Αλέκος Καζαμίας στο βήμα
τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, μίλησε για το έρ-
γο του κ. Ταμβάκη, από την εποχή που ε-
ξελέγη ως ο νεότερος από ποτέ Κοινοτι-
κός Επίτροπος Αλεξανδρείας, μέχρι την
εποχή που έφτασε στο υψηλότερο σκα-
λοπάτι του Αποδήμου Ελληνισμού πριν α-
πό τρία και πλέον χρόνια. Τον ευχαρίστη-

σε για την τεράστια προσφορά του ως ε-
πικεφαλής των Αποδήμων Ελλήνων αλλά
και ως Αιγυπτιώτη που βρίσκεται πάντοτε
στο πλευρό του Ελληνισμού στη Χώρα
τού Νείλου αλλά και ιδιαίτερα στους προ-
σκόπους Καΐρου.

Ακολούθησε η απονομή της τιμητικής
πλακέτας των προσκόπων με αφορμή τα
100 χρόνια του Προσκοπισμού από τον

Έφορο Αιγύπτου Νικόλα Ατζέμη.
Ακόμη πιο ξεχωριστή όμως ήταν η στιγ-

μή όταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοι-
νότητας κ. Καβαλής (παλαιός πρόσκοπος
και κείνος) παρέδωσε στον κ. Ταμβάκη το
προσκοπικό μαντήλι, στα χρώματα τής
πατρίδας μας, με το κοινό να ξεσπάει σε
χειροκροτήματα.

Δυναμική ήταν και η παρουσία των
προσκόπων της Αλεξάνδρειας στην εκ-
δήλωση που ταξίδεψαν στον Κάιρο για
τον σκοπό αυτό, με επικεφαλής τον Περι-
φερειακό τους Έφορο Άρη Μαρκοζάνη.

Ο κ. Ταμβάκης, μην κρύβοντας την συ-
γκίνησή του, ευχαρίστησε για την μεγάλη
τιμή, μιλώντας για την τεράστια προσφο-
ρά των προσκόπων και καλώντας όλους
να στηρίξουν το έργο τους.

Μίλησε επίσης για την Ελλάδα και την
οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα
μας, αποκαλύπτοντας ότι οι ομογενείς ή-
δη προετοιμάζονται από τώρα έτσι ώστε
μέσω του ΣΑΕ να ανακοινώσουν πρωτο-
βουλίες στήριξης της χώρας μας στον το-
μέα αυτό. Και υποσχέθηκε ότι και κείνος
θα είναι στο πλευρό των προσκόπων, και
ιδιαίτερα των αποδήμων προσκόπων σε
όλο τον κόσμο.

«Σας ευχαριστούμε κε Ταμβάκη», απο-
χαιρέτησε τον Πρόεδρο του ΣΑΕ ο Περι-
φερειακός Έφορος κ. Καζαμίας. «Και να
μην ξεχνάτε, ότι μια φορά πρόσκοπος,
για πάντα πρόσκοπος …».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Καϊρου Χρήστος Καβαλίδης παραδίδει

το προσκοπικό μαντήλι στον Στ. Ταμβάκη

Συνάντηση του Γεωργίου Βρυζάλα με τον
Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής Γρηγόρη Νιώτη

Στο περιθώριο της επίσκεψης- εκπαιδευτικής εκδρομής της Β’
Τάξης του Γενικού Ελληνικού Λυκείου Augsburg στη Βουλή των
Ελλήνων στα πλαίσια του Προγράμματος „Η Βουλή των εφήβων“,
ο Γραμματέας - Υπεύθυνος Τύπου και Συντονιστής της Επιτροπής
Παιδείας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Γεώργιος
Βρυζάλας έγινε δεκτός στις 10.03.2010 από τον Α’ Αντιπρόεδρο
της Βουλής και Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γρηγόριο Νιώτη. Ο κ.
Βρυζάλας ενημέρωσε τον κ. Νιώτη για τις επικείμενες και εντός
του 2010 δράσεις της Ομοσπονδίας, όπως το Β’ Συνέδριο Ηπει-
ρωτικής Νεολαίας Ευρώπης το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάϊο στη
Φραγκφούρτη και το Γ’ Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης το οποίο
θα διεξαχθεί το Φθινόπωρο στη Στουτγάρδη. Επίσης ιδιαίτερη α-
ναφορά και εκτενής ενημέρωση έγινε στον κ. Νιώτη σχετικά με
το Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας για Νέους Απόδημους Ηπει-
ρώτες που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κάθε
Ιούλιο σε συνεργασία, πλέον, με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπει-
ρωτών Εξωτερικού (W.C.E.A. - World Council of Epirotes Abroad)
μετά την αρχική πιλοτική (2008) αλλά και κατά γενική ομολογία ά-

κρως επιτυχημένη σχετική δράση της Πανηπειρωτικής Ομοσπον-
δίας Ευρώπης. Ο κ. Νιώτης, γνώστης σε βάθος και με διαρκές
ενδιαφέρον και προσπάθειες περί των θεμάτων που αφορούν
στον Απόδημο Ελληνισμό, χαιρέτισε το όλο εγχείρημα και δε-
σμεύθηκε ότι θα πράξει ότι του είναι δυνατόν προς την κατεύ-
θυνση της απρόσκοπτης διεξαγωγής του Προγράμματος και κα-
τά το τρέχον έτος 2010.

Στα Γιάννινα θα πραγματοποιηθεί 
το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο 

Νεολαίας Ηπειρωτών Εξωτερικού
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

έδωσε ο Πρόεδρος του Παγκοσμί-
ου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτε-
ρικού (ΠΣΗΕ) Χρυσόστομος Δή-
μου στην ΕΡΑ 5 και στο γνωστό
και εξαίρετο δημοσιογράφο Νώε
Παρλαβάτζα. Ο κ. Δήμου, που ως
γνωστό  από το περασμένο καλο-
καίρι βρίσκεται επαγγελματικά
πλέον στην Αμερική, παρουσίασε
το πρόγραμμα του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερι-
κού για το επόμενο διάστημα.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, που θα
πραγματοποιηθεί και φέτος στα Γιάννινα κατά το μήνα Ιού-
λιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αφο-
ρά τα Ηπειρωτόπουλα απ’ όλον τον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων έχει ήδη επεξεργαστεί το σχετικό  πρόγραμμα.
Στις 29 και 30 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί πάλι στα Γιάννι-
να το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας Ηπειρωτών Εξωτε-
ρικού στο οποίο θα συμμετέχουν και οι Νέοι Απόδημοι Ηπει-
ρώτες του προγράμματος. Θα ακολουθήσει Δ.Σ. του ΠΣΗΕ
που αυτή τη φορά θα γίνει στη Βόρειο ΄Ηπειρο. Τέλος ανα-
φέρθηκε και στο θέμα του σφετερισμού της περιουσίας της
Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και τόνισε ότι το Συμ-
βούλιο καταγγέλλει τέτοιες ενέργειες κύκλων του Αλβανι-
κού καταστημένου και τόνισε με έμφαση ότι παρακολουθεί
εκ του σύνεγγυς τα  τεκταινόμενα και εάν χρειαστεί θα πλη-
ροφορήσει και επίσημα τους διεθνείς οργανισμούς.
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Ομιλία-ενημέρωση της ΚΝΡ.gr Construction στην Ομογένεια της Νέας Υόρκης
Η KNP.gr Construction πραγματοποίησε στις 12 Φεβρουαρί-

ου ομιλία- ενημέρωση στην ελληνική ομογένεια της Ν. Υόρκης
σε συγκέντρωση του συλλόγου Αρκάδων Νέας Υόρκης «Ο Γέ-
ρος του Μοριά».

Οι ιδιοκτήτες της KNP.gr Construction Δημήτρης Κουρόγιωρ-
γας και ο Γρηγόρης Ντάσκας, προσκεκλημένοι του προέδρου
του «Γέρου του Μοριά» Νίκου Οικονόμου, σε ομιλία τους που
την ακολούθησε εκτενής συζήτηση, ενημέρωσαν τους Αρκάδες
που ζουν στη Ν. Υόρκη σχετικά με θέματα πολεοδομικά, φορο-
λογικά, νομικά για ακίνητα που έχουν στην Ελλάδα γιατί όπως ό-
λοι καταλαβαίνουμε αυτό αποτελεί φλέγον θέμα για αρκετούς
Έλληνες της ομογένειας. Είναι γνωστό ότι παρουσιάζονται πολ-
λά προβλήματα καταπατήσεων, χρησικτησίας, φθοράς και κα-
τάρρευσης καθώς και κληρονομικά ζητήματα σε ιδιοκτησίες
Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και οι οποίες βρίσκονται στην
Ελλάδα. Αυτά συχνά δύσκολα επιλύονται λόγω της απουσίας
των ιδιοκτητών αλλά και άγνοιάς τους για το νομικό πλαίσιο και
την εν γένει μη ομαλή λειτουργία του ελληνικού συστήματος.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι ενδιαφε-
ρόμενοι έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα και απορίες και έλα-
βαν τις κατάλληλες διευκρινίσεις, απαντήσεις και συμβουλές.

Τέλος με αφορμή τα προβλήματα των ομογενών με τις ιδιο-
κτησίες τους στην Ελλάδα από τη μια έγινε προβολή- διαφήμιση
της μοναδικής ομορφιάς και γραφικότητας της παραθαλάσσιας

Αρκαδίας κι από την άλλη τους παρουσιάστηκε ως πρόταση η α-
σφαλής λύση της απόκτησης έτοιμης κατοικίας. Ο σκοπός προ-
φανής: η προσέλκυση περισσότερων ομογενών στις περιοχές
Λεωνιδίου, Β. Κυνουρίας, Τυρού με αυτονόητα οφέλη και για τις
δύο πλευρές. Το γεγονός καλύφθηκε αναλυτικά από τον ομο-
γενειακό τύπο όπως τον Εθνικό Κήρυκα και την Greek News.

Τέλος ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής
Δημήτρης Φίλιος έκανε επίσημη πρόσκληση στους ιδρυτές της

ΚΝΡ.gr Construction, Κουρόγιωργα και Ντάσκα, να ομιλήσουν
στο παγκόσμιο Παναρκαδικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί
στην Τρίπολη τον Ιούνιο του 2010 με σκοπό να ενημερώσουν και
το ελληνικό κοινό σε αντίστοιχα θέματα, πράγμα το οποίο έγινε
δεκτό με μεγάλη χαρά και τιμή. Επιτέλους είναι σίγουρα θετικό
κάποιοι ιδιώτες να βοηθούν με τις γνώσεις τους και την εμπειρία
τους τους ομογενείς σε προβλήματά τους απέναντι στα οποία η
ελληνική πολιτεία αδιαφορεί.    Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Από αριστερά, ο πρόεδρος της "Επαρχίας Κυνουρίας" Δημήτρης
Πανάγος, Γρηγόρης Ντάσκας, Δημήτρης Κουρόγιωργας, ο πρόε-
δρος του "Γέρου του Μοριά" Νίκος Οικονόμου & ο πρόεδρος της

"Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής" Δημήτρης Φίλιος
Οι ιδιοκτήτες της KNP.gr Construction, 

Δημήτρης Κουρόγιωργας & Γρηγόρης Ντάσκας

Η κρίση του Ευρώ και η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα
Ομιλία του Καθηγητή Σπύρου Παρασκευόπουλου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κολωνίας

ΚΟΛΩΝΙΑ. Διάλεξη με θέμα την κρίση του Ευρώ και την οι-
κονομική κατάσταση στην Ελλάδα έκανε στην κατάμεστη αί-
θουσα Camphausen-Saal του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Κολωνίας ο Έλληνας καθηγητής μακροοικο-
νομίας του πανεπιστημίου της Λειψίας Σπύρος Παρασκευό-
πουλος. Οι ακροατές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
πάνω στο επίκαιρο θέμα των τελευταίων εβδομάδων από έ-
ναν επιστήμονα, που γνωρίζει το πρόβλημα και από τα δύο
“μέτωπα“, το ελληνικό και το γερμανικό/ευρωπαϊκό. Με επι-
στημονικό αλλά και από όλους κατανοητό τρόπο, ο Έλληνας
καθηγητής παρουσίασε την αντικειμενική εικόνα της σημερι-
νής κατάστασης, των αιτιών της και των δυνατοτήτων αντιμε-
τώπισής της. Την έναρξη και την παρουσίαση του ομιλητή έ-
κανε με σύντομη ομιλία του ο ιατρός Ζώης Βρεττός,πρόε-
δρος της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρηνα-
νίας-Βεστφαλίας, η οποία διοργάνωσε την εκδήλωση από
κοινού με τον Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο,

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κολωνίας και την
Πολιτιστική Ομάδα Πρωτοβουλίας. Ο διευθυντής του τομέα
διεθνών σχέσεων του Επιμελητηρίου Βίκτωρ Φόγκτ επεσή-
μανε σε χαιρετισμό του την πολιτική και οικονομική διάσταση
του θέματος. 

Η διάλεξη του κ. Παρασκευόπουλου συμπληρώθηκε με υ-
ποβολή ερωτήσεων και συζήτηση, που διηύθυνε ο δημοσιο-
γράφος της Deutsche Welle Σταμάτης Ασημένιος. Τα τελικά
συμπεράσματα διατύπωσε ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος
τύπου του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
(DHW) ιατρός Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, ο οποίος εξήγγειλε
τη διοργάνωση εντός του έτους κεντρικής παγγερμανικής ε-
πετειακής εκδήλωσης στην παλιά Βουλή στην Βόννη για τα
50 χρόνια από την υπογραφή της ελληνογερμανικής συμφω-
νίας για την πρόσληψη Ελλήνων εργαζομένων από γερμανι-
κές επιχειρήσεις „Deutsch-Griechisches Anwerbeabkom-
men“. (Μάρτιος 2010)

Από αριστερά: Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, Σταμάτης Αση-
μένιος, Σπύρος Παρασκευόπουλος, Ζώης Βρεττός

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

Nachfolger gesucht
Gut laufendes Restaurant, brauereifrei,

in Nürnberg aus Altersgründen abzugeben.
Nähere Informationen unter 0911/351124.

Εστιατόριο με καλό τζίρο, χωρίς υποχρεώσεις,
στη Νυρεμβέργη ζητεί αντικαταστάτη

λόγω συνταξιοδότησης
Περισσότερες πληροφορίες 
στο Τηλέφωνο: 0911/351124

CATERING
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Οι Ηπειρώτες γιόρτασαν την 97η επέτειο
της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

STUTTGART. Με λαμπρότητα και μεγάλη επιτυχία
γιόρτασε, το Σάββατο 20.02.2010, ο Σύλλογος της
Ηπειρωτικής Αδελφότητας Στουτγάρδης και Περιχώ-
ρων τα 97 χρόνια από την Απελευθέρωση των Ιωαν-
νίνων. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κος Σωτήριος
Βασιλείου απηύθυνε χαιρετισμό, προς τους 600 πε-
ρίπου παρευρισκόμενους στην αίθουσα, αναφερό-
μενος στη μεγάλη σημασία της Ημέρας και σε όλους
αυτούς που αγωνίστηκαν και πλήρωσαν με τη ζωή
τους την πολυπόθητη για εμάς σήμερα ελευθερία.
Τόνισε ότι αποτελεί χρέος μας οι παλιοί να θυμούνται
και οι νέοι να μαθαίνουν την μεγάλη ιστορία μας, τα
ήθη, τα έθιμα και την πλούσια κληρονομιά του Τόπου
μας. Στη συνέχεια αναγνώστηκε χαιρετισμός του νέ-
ου Προέδρου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευ-
ρώπης Δρ. Ηλία Γαλανού. Την γιορτή τίμησαν με την
παρουσία τους, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρί-
της π. Ιωάννης Τσουλουλής Ιερατικώς Προϊστάμενος
του Ναού του Αγίου Αθανασίου Bietigheim-

Bissingen, η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Στουτγάρδης κα Μ. Κεμεντζετζίδου, ο Επίτιμος Πρό-
εδρος της Αδελφότητας κος Γ. Κομίνης, ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών Βά-
δης-Βυρτεμβέργης κος Ι. Καρακώστας, ο επιχειρη-
ματίας κος Γ. Βρακάς ο οποίος ενίσχυσε οικονομικά
την προσπάθεια του Συλλόγου, εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και πολλοί άλλοι. Ο κόσμος διασκέδασε με το Συ-
γκρότημα του γνωστού κλαρινίστα Θανάση Αθανασί-
ου με τους πασίγνωστους καλλιτέχνες από την Ελλά-
δα Αποστόλη Μετσοβίτη στο κλαρίνο και Κώστα Τζί-
μα στο τραγούδι, έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Επί-
σης μεγαλειώδη εμφάνιση πραγματοποίησαν η χο-
ρευτική ομάδα του Ηπειρωτικού Συλλόγου του
Bietigheim-Bissingen το "Σούλι" καθώς και οι δύο
χορευτικές ομάδες της Ηπειρωτικής Αδελφότητας
Στουτγάρδης και Περιχώρων οι οποίες παρουσίασαν
παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας μας.

KÖLN. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έλαβε χώρα στην
κατάμεστη αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας στην
Κολωνία, το Σάββατο 27.02.2010, η Εκδήλωση του
Ηπειρώτικου Συλλόγου Κολωνίας που ήταν αφιερω-
μένη στην 97η επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαν-
νίνων. Το πρόγραμμα της Εκδήλωσης άνοιξε ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου κ. Β. Ροκάς που αναφέρθηκε στο
ιστορικό της ημέρας. Εκ μέρους του Ελληνικού Γενι-
κού Προξενείου Κολωνίας χαιρέτισε η κα Β. Τσουρα-
πά και εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Ευρώπης απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός
Γραμματέας κ. Σπύρος Κωσταδήμας, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, ό-
πως το Β’ Συνέδριο Ηπειρωτικής Νεολαίας Ευρώπης
που θα γίνει το Μάϊο στη Φρανκφούρτη και το Γ’ Αντά-
μωμα Ηπειρωτών Ευρώπης που θα γίνει στη Στουτ-
τγάρδη.Κατόπιν διάβασε χαιρετισμό του Προέδρου
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης δρ. Ηλία
Γαλανού, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνιζε: «Είναι υ-

ποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε σαν κόρη ο-
φθαλμού όλα αυτά που μας ενώνουν, όλα τα προτε-
ρήματα του Ελληνικού λαού που δια μέσω των αιώνων
μάς άφησαν οι πρόγονοί μας». 

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Κοινότητας Κολωνίας κ. Σ. Μπαμπαλίτης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Σ. Σω-
τηρίου, καθηγητής στη Gesamtschule του Krefeld. Τέ-
λος τα παιδικά χορευτικά παρουσίασαν χορούς με δη-
μοτικά τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα
έκλεισε όπως πάντα το χορευτικό του συλλόγου με
τραγούδια της Ηπείρου. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους η Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λυ-
κείου Κολωνίας κα Έ. Αθανασίου, η φιλόλογος καθη-
γήτρια κα Κ. Σιούλη, η υπάλληλος του Προξενείου κα
Μ. Τρυφωνίδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων
Κολωνίας κ. Δ. Κωνσταντινίδης και εκπρόσωποι πολ-
λών φορέων των ελληνικών συλλόγων Κολωνίας και
της περιοχής. 

Ο Πρόεδρος (δεξιά) της Πανηπειρωτικής 
Αδελφότητας Στοκχόλμης κ. Γ. Γιωτίτσας

STOCKHOLM. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκ-
δήλωση του Πανηπειρωτικής Αδελφότητας Στοκχόλ-
μης, με την ευκαιρία της 97ης επετείου της Απελευ-
θέρωσης των Ιωαννίνων, που έγινε το Σάββατο, 27
Φεβρουαρίου 2010, στην γεμάτη αίθουσα του εστια-
τορίου «Darin» στο Hallonbergen της Στοκχόλμης.

Την εκδήλωση άνοιξε o πρόεδρος της Πανηπει-
ρωτικής Αδελφότητας κ. Γεώργιος Γιωτίτσας, ο ο-
ποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας, τονίζο-
ντας τους αγώνες των Ηπειρωτών για την απόκτηση
της πολυπόθητης λευτεριάς. Συνεχίζοντας ευχήθη-
κε το παράδειγμα των προγόνων μας να μας καθο-
δηγεί στον αγώνα ενάντια στον οποιονδήποτε κίνδυ-
νο που απειλεί την ελευθερία της χώρας μας. Έδω-
σε, τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα της

ένωσης και ομόνοιας όλων μας ούτως ώστε να αντι-
μετωπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί κατά τον πιο αποτελε-
σματικό τρόπο.

Μετά την ομιλία του προέδρου παρουσιάστηκαν
παραδοσιακοί Ηπειρωτικοί χοροί από το χορευτικό
Συγκρότημα της κας Έλλης Χρηστάκη και ακολού-
θησε Ηπειρώτικο γλέντι με τους αξιόλογους μουσι-
κούς Μάκη Μποροδήμο στο κλαρίνο, Δημήτρη
Αχνούλα στο τραγούδι και Χρήστο Γούλα στην κιθά-
ρα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
Πρόξενος της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σουηδία κ.
Γεώργιος Αρναούτης. Παρευρέθησαν στην εκδήλω-
ση πολλοί Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβου-
λίων άλλων Συλλόγων και Φορέων της Στοκχόλμης
καθώς και πολλοί επιχειρηματίες.

Από αριστερά Δ. Τσίγκος, Σ. Κόνας, Δ. Πέτσα, 
Ε. Ντέμος, Π. Κεσελίδης, Α. Αβραμίδης

HAMBURG. Με μεγάλη επιτυχία γιόρτασε, το Σάββατο
06.03.2010, ο Σύλλογος των Ηπειρωτών του Αμβούργου
την 97η Επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Σε α-
ποκορύφωμα του γεγονότος αυτού, για πρώτη φορά στο
Αμβούργο γιόρτασαν τρεις τοπικοί Εθνικοπολιτιστικοί Σύλ-
λογοι μαζί. Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αμβούργου, η Ένωση
Ποντίων Αμβούργου και Περιχώρων και ο Σύλλογος Θρα-
κιωτών Αμβούργου και Περιχώρων με τα χορευτικά τους
Συγκροτήματα. Ήταν μια βραδιά πραγματικά αξέχαστη, μια
βραδιά γεμάτη ζωντάνια, με παιδιά και νέους Απόδημους α-
πό τον Πόντο, τη Θράκη και την Ήπειρο να διασκεδάζουν
μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια μέχρι τα χαράματα!

Την γιορτή τίμησαν εκ μέρους της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Ευρώπης η Ταμίας κα Δήμητρα Πέτσα, ο Επίτιμος

Πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου Αμβούργου κ. Δο-
νάτος Τσίγκος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών
Αμβούργου και Περιχώρων κ. Παναγιώτης Κεσελίδης, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Αμβούργου και Περιχώ-
ρων κ. Αλέξανδρος Αβραμίδης και ο γνωστός δικηγόρος
του Αμβούργου κ. Σταύρος Κόνας.

Ο Πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου Αμβούργου
κ. Ε. Ντέμος ευχαρίστησε όλους και ιδιαίτερα τα χορευ-
τικά Συγκροτήματα για την παρουσία τους όπως και τους
χοροδιδασκάλους τους, τους οποίους τίμησε με την α-
πονομή ανθοδέσμης για τις άοκνες προσπάθειες που
καταβάλλουν ώστε οι νέοι Απόδημοι να συντηρούν στην
καρδιά τους άσβεστη την αγάπη για την Ελλάδα και το
Ελληνικό Στοιχείο.



29n n n Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ  ΚΟ Ι Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Eκθεση παιδικού και
λογοτεχνικού βιβλίου

Dortmund: Πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, από
τις 22 μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου, στους χώρους του
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου του Dortmund, έκθεση παιδι-
κού και λογοτεχνικού βιβλίου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης,
που σκοπό είχε την επαφή των μαθητών με το λογοτεχνικό βι-
βλίο, η συγγραφέας Αντωνιάδη Θάλεια από την Ελλάδα επι-
σκέφτηκε το σχολείο μας, ήρθε σε επαφή με τους μαθητές,
απάντησε στις ερωτήσεις τους και παρουσίασε το έργο της.
Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δι-
δασκόντων του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου σε συνεργα-
σία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Την 25η Μαρτίου γιόρτασε
η Κοινότητα του Offenbach
Το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010 έγινε η εκδήλωση για τον ε-

ορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 στους χώρους της Ελληνι-
κής Κοινότητας του Όφφενμπαχ. Την εκδήλωση -που διορ-
γάνωσε η ΕΚΟ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων και τους δασκάλους, άνοιξε ο πρόεδρος της
Ελλ. Κοινότητας Χρήστος Μιχαηλίδης. 

Στη συνέχεια χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους η πρόε-
δρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαρία Μήτρου
και ο Θωμάς Μηλιούσης -καθηγητής στα Ελληνόγλωσσα
τμήματα του Όφφενμπαχ, εκφώνησε τον πανηγυρικό της η-
μέρας.

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από γονείς και συγγε-
νείς των παιδιών αλλά και φίλους και μέλη της Ελληνικής
Κοινότητας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Στιγ-
μιότυπα από την εκδήλωση και τον Εκκλησιασμό.

Στη συνέχεια τα παιδιά του σχολείου απήγγειλαν ποιήμα-
τα και παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό με επίκαιρο θέμα.

Την Κυριακή, 21 Μαρτίου, μαθητές των Ελληνόγλωσσων
τμημάτων αλλά και της Νεολαίας της ΕΚΟ με παραδοσιακές
στολές απήγγειλαν ποιήματα για την 25η Μαρτίου στην
Εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Όφφενμπαχ μετά την τέ-
λεση της θείας λειτουργίας.

Ενημερωτική εκδήλωση «Σχολείο –
Εκπαίδευση!... και μετά;»

Επιτυχία σημείωσε το Ενημερωτικό απόγευμα που οργάνωσε
η Ελληνική Κοινότητα τού Offenbach την Παρασκευή
19.03.2010 και ώρα 19:00 στους χώρους της Κοινότητας, σε συ-
νεργασία με την Επιτροπή Γυναικών και το CGIL-Bildungswerk
e.V. με θέμα Σχολείο, Εκπαίδευση! ... και μετά;

Με στόχο την ενημέρωση γονέων και μαθητών για τον επιτυ-
χή προγραμματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και
την αναζήτηση του καταλληλότερου για το σκοπό αυτό σχολεί-
ου παρουσίασαν η κα Vicky Pompizzi („JUMINA“ –
Projektleiterin) η κα Olga Lucas-Fernandéz (Projektleiterin CGIL
– Bildungswerk e.V.) και κα Emine Temizbas (Integrationslotsin)
και ανέπτυξαν λεπτομερώς το θέμα. Αρκετοί γονείς και περισ-
σότεροι μαθητές και μαθήτριες παρακολούθησαν με ενδιαφέ-
ρον την διάλεξη. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και απα-
ντήθηκαν διάφορες ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Μερικά α-
πό τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν:
• ποιες δυνατότητες έχει το παιδί μου μετά από τη σχολική εκ-
παίδευση;
• πώς μπορεί να βρεθεί για το παιδί μου το κατάλληλο επάγ-
γελμα αλλά και μια θέση εργασίας;
• ποια είναι η καταλληλότερη σχολή για την επαγγελματική εκ-
παίδευση;
• ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη υποβολή αίτησης υπο-
ψηφιότητας;
• ... και άλλα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια από
μια σειρά ενημερωτικών – για το θέμα εκπαίδευση - «διαλέξε-
ων» που διοργανώνεται από την Ελληνική Κοινότητα τού
Offenbach σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς.

Η Επιτροπή Γυναικών της ΕΚΟ φρόντισε –όπως πάντα-, για έ-
να πλούσιο και νόστιμο «μπουφέ» που μετά το πέρας της συζή-
τησης τίμησαν οι παρευρισκόμενοι.

Από αριστερά, ο πρόεδρος της ΕΚΟ . Χ. Μιχαηλίδης, οι κυρίες
Olga Lucas Fernandéz, Vicky Pompizzi και Emine Temitzbas

Πολλοί μαθητές και μαθήτριες αλλά και γονείς παρακολούθη-
σαν με ενδιαφέρον και έλαβαν μέρος ενεργά στη συζήτηση

Σύλλογος Κρητών
Ντύσσελντορφ και Περιχώρων α. Σ.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Κρητών Ντύσσελντορφ και Πε-
ριχώρων, το οποίο αναδείχτηκε από τις εκλογές, οι οποίες έ-
γιναν στις 28.02.2010, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνης Κουτσουπάκης
Αντιπρόεδρος: Αντωνία Κυμιωνή
Ταμίας: Ανδρέας Σαρρής
Γραμματέας: Αφροδίτη Φραγκιαδάκη
Μέλη: Μαριάννα Σαρρή, Βασίλης Παπαδομανωλάκης, Μα-
ρίνα Χρονάκη

Τα μικρότερα παιδιά της Νεολαίας της ΕΚΟ είπαν ποιήμα-
τα μετά το πέρας της λειτουργίας στον Ιερό Ναό των

Αγίων Πάντων του Όφφενμπαχ

Οι Ελληνες Μονάχου τιμούν τη
μνήμη του Κ. Καραθεοδωρή

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας -
Αρχιερατική Επιτροπεία Βαυαρίας - το
Γενικό Προξενείο Μονάχου και η Λέσχη
Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου διορ-
γάνωσαν κοινή εκδήλωση για τον Κων-
σταντίνο Καραθεοδωρή, με αφορμή τα
60 χρόνια από το θάνατό του. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 4 Μαρ-
τίου 2010 στις 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό των
Αγίων Πάντων Μονάχου και στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας στο Μόναχο. Μετά την τέλε-
ση μνημοσύνου στον Ιερό Ναό ακολού-
θησε ειδική εκδήλωση στο Πνευματικό
Κέντρο.

Προβλήθηκε ταινία της ΕΤ3, που εί-
ναι αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Κα-
ραθεοδωρή και στη συνέχεια έκαναν
σύντομο χαιρετισμό ο Αρχιερατικός
Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Απόστολος Μαλαμούσης και ο Γε-
νικός Πρόξενος Μονάχου Ανδρέας Ψυ-
χάρης. ο. π. Απόστολος μετέφερε επί-
σης τους χαιρετισμούς του προέδρου
του Συνδέσμου Φίλων Κ. Καραθεοδω-
ρή και Διευθυντή του Μουσείου Καρα-
θεοδωρή στη Κομοτηνή Αθανασίου Λι-
πορδέζη και ανέγνωσε και μια ευχαρι-
στήριο επιστολή της Δέσποινας Βλαχο-
στεργίου-Βασβατέκη, η οποία και διέθε-
σε την ταινία της ΕΤ3. 

Ακολούθως υπήρξε συζήτηση για τη
ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού
Έλληνα μαθηματικού, όλων των εποχών. 

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο καθη-
γητής της Μαθηματικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Μονάχου Δρ. Rudolf
Fritsch και ο ομότιμος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Μονάχου Dr. Roland
Bulirsch. 

Ο κ. Bulirsch είναι μέλος της Βαυαρι-
κής Ακαδημίας Επιστημών και επίτιμος
καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου. Τη συζήτηση συντόνισε ο
πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Επιστη-
μόνων Μονάχου, μηχανολόγος-μηχανι-
κός, Κωσταντίνος Μουτάφης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν πρόε-
δροι και μέλη Συλλόγων και Οργανι-

σμών της ελληνικής Παροικίας Μονά-
χου και πολλοί εκπαιδευτικοί. 

Μεταξύ αυτών ο Ανάργυρος Ανα-
πλιώτης, εκ μέρους της Ορθόδοξης Θε-
ολογικής Σχολής Μονάχου, ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μονά-
χου, καθηγητής Πανεπιστημίου Βασίλει-
ος Φθενάκης, ο αντιπρόεδρος της Ακα-
δημίας Σταύρος Κωσταντινίδης, οι πρό-
εδροι του Συλλόγων Θρακών Χρήστος
Γκουλιαμάνης, του Συλλόγου Μακεδό-
νων Θωμάς Διαμαντόπουλος, του Συλ-
λόγου Κρητών Μανώλης Κουγιουμου-
τζής, του Συλλόγου Αιγαίου Διονυσία
Χατζηνώτα, του Συλλόγου Επτανησίων
Δημήτριος Δρογγίτης, ο Μιχάλης Αμα-
νατίδης του Μουσικού Συλλόγου Φι-
λαρμονία, η Αναστασία Ντικ, εκ μέρους
του Συλλόγου Ποντίων, ο Γρηγόριος

Γιάκης εκ μέρους της Ελληνικής Κοινό-
τητας Μονάχου, η Ελένη Βούλγαρη, εκ
μέρους των Τμημάτων Μητρικής Γλώσ-
σης και η Εύα Γρίβα, καθηγήτρια στο Β’
Λύκειο Μονάχου. Η κ. Γρίβα γνωστοποί-
ησε ότι ο Σύλλογος του σχολείου της
προέβη σε ενέργειες για την ονομασία
του Β’ Λυκείου Μονάχου σε "Λύκειο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή".

Μετά το πέρας της εκδήλωσης για
τον Καραθεοδωρή έγινε μνεία και του
καθηγητή πανεπιστημίου Μονάχου Χρή-
στου-Δημητρίου Γώγου, ο οποίος διέ-
πρεψε στη Νομική Σχολή του Μονάχου
και απέθανε και ετάφη στο Μόναχο το
1950. Με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρ-
θηκε στη ζωή και στο έργο του μακαρι-
στού Γώγου, η κόρη του Βασιλική Γώ-
γου.

Από αριστερά: ο Πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου Κωνσταντίνος
Μουτάφης, ο Γενικός Πρόξενος Μονάχου Ανδρέας Ψυχάρης, ο Πρωτοπρεσβύτερος

Απόστολος Μαλαμούσης, ο καθηγητής Rudolf Fritsch και ο καθηγητής Roland Bulirsch
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Αρριανού επιστολή προς Αδριανό με αναφορές
στον περίπλου που έκανε στον Εύξεινο Πόντο

Γράφει και σχολιάζει ο
συγγραφέας-λαογράφος
κ. Γιώργος Λεκάκης*
www.lekakis.com

Ο Φλάβιος Αρριανός ήταν ένας φιλόσοφος
και ιστορικός από την Νικομήδεια της Βιθυνίας. Ήταν μαθητής
του Επικτήτου, μαθήματα του οποίου παρακολούθησε – μάλ-
λον - στην Νικόπολη της Ηπείρου. Έμεινε γνωστός στην ιστο-
ρία για το 7τομο έργο του «Αλεξάνδρου Ανάβασις». Αλλά έ-
γραψε κι άλλα. Ήταν δε έπαρχος Καππαδοκίας επί Αδριανού.
Έτσι με αυτόν τον αυτοκράτορα είχε συχνή αλληλογραφία. Σε
μια επιστολή του, αναφέρει στον αυτοκράτορα στοιχεία από
τον περίπλου του Ευξείνου Πόντου που πραγματοποίησε, το
131-132 μ.Χ., όπου διασώζονται πολλά πολιτισμικά και ιστορι-
κά στοιχεία. Και σε αυτήν καταφαίνεται πασιφανέστατα ότι ό-
λη η παραλία του Πόντου – και δη η αριστερή στον εισπλέοντα
– τους 1ο και 2ο αι. μ.Χ. κατοικείτο από Έλληνες: «Αύται πά-
σαι αι πόλεις ελληνίδες εισίν, ωκισμέναι εν τη Σκυθία, εν αρι-
στερά εισπλέοντι εις τον Πόντον»…

Η επιστολή αυτή συνεχίζει ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Ι – τελευταίο: Απ’ τα στόμια του Ίστρου έως το Βυζά-

ντιο
Από το αποκαλούμενο Ψιλό Στόμα του Ίστρου μέ χρι το δεύ-

τερο στόμιο η απόσταση είναι 60 στάδια.
Απ’ εκεί μέχρι το αποκαλούμενο Καλό Στόμα, είναι 40 στάδια.
Και από το Καλό Στόμα μέχρι το Νάρακο [1], το ονομαζόμενο

εδώ «Τέταρτο Στόμα του Ίστρου», άλλα 60 στάδια.
Απ’ εδώ μέχρι το πέμπτο, η απόσταση είναι 120 στάδια.
Και έως την πόλη Ιστρία, 500 στάδια.
Μέχρι την πόλη Τόμοι, άλλα 300 στάδια.
Αλλά πριν συνεχίσουμε την επιστολή Αρριανού, ας δούμε λί-

γα πράγματα για την πόλη αυτή:
Η Τόμη ή Τόμις ή Τόμι ή Τομεύς ή Τυμεύς ή (οι) Τόμοι ήταν πό-

λη της Μοισίας επί του Ευξείνου Πόντου.
Απεκλήθη έτσι, εκ της τομής, διότι σε αυτήν κατακρεούργησε

η Μήδεια τον αδελφό της, Άψυρτο, καθώς έφυγε με τον Ιάσο-
να και καταδιώκετο από τον πατέρα της, Αιήτη. [14] Αναφέρεται
και ιδρυτής της ο Τόμος. [15]

Ήταν αποικία Μιλησίων και έκειτο μεταξύ Ιστρουπόλεως (νυν
Καραμάν-ιρμάν) και Καλλάτιδος (νυν Μαγκάλια), στο μέσον πε-
ρίπου της αποστάσεως μεταξύ του Δέλτα του Ίστρου και της Τι-
ριζίδος άκρας (νυν Καλή άκρα). [16]

Στους Τόμους εξορίσθηκε ο Οβίδιος (9 μ.Χ.), ο οποίος δια της
ποιητικής του μούσας κατέστησε γνωστοτάτη την πόλη. [17]

Στα μεταγενέστερα χρόνια ονομάσθηκε Κωνστάντια, εξ ου
και το σημερινό της όνομα Κωνστάντζα.

Επί των χρόνων των διαδόχων του Μεγ. Αλεξάνδρου, όλες οι
παράλιες πόλεις του δυτικού Ευξείνου Πόντου υπετάγησαν
στον Λυσίμαχο, στρατηγό του Μεγ. Αλεξάνδρου.

Αλλά το 313 π.Χ. συνεννοήθηκαν όλες οι γειτονικές πόλεις -
με επί κεφαλής την Καλλατία – και κήρυξαν κοινό πόλεμο κατά
του Λυσιμάχου. Και συμμάχησαν μετά των Σκυθών και των λοι-
πών Θρακών. Τότε ο Λυσίμαχος επήλθε κατ’ αυτών και τις ανά-
γκασε να αναγνωρίσουν την κυριαρχία του. Αλλά η νέα κατοχή
του διήρκεσε λίγο, καθ’ όσον ο Λυσίμαχος νικήθηκε (292 π.Χ.),
εκστρατεύοντας κατά των Σκυθών. [18]

Κατά την αιχμαλωσία του Λυσιμάχου οι ελληνικές πόλεις του
Πόντου επανέκτησαν την ελευθερία τους.

Και μετά τον θάνατό του (281 π.Χ.) σχημάτισαν μία ομοσπον-
δία - την καλουμένη Πεντάπολι - στην οποία συμμετείχαν η
Οδησσός, η Διονυσούπολις, οι Τόμοι, ο Ίστρος και η Κάλλα-
τις.[19] Το 260 π.Χ. όμως οικονομικές δυσχέρειες έγιναν η α-
φορμή να αναπτυχθούν δυσαρέσκειες, μεταξύ Καλλάτιδος και
Τόμων. Οι δυο πόλεις κατέληξαν σε εμφύλιο πόλεμο!

Από τους Τόμους δεν σώζονται νομίσματα προγενέστερα του
Λυσιμάχου. Από την εποχή όμως αυτού, έως του 1ου π.Χ. αι. κό-
πηκαν αργυρά νομίσματα, υπό το όνομα του Λυσιμάχου. Επίσης
και χάλκινα, που έφεραν έμπροσθεν κεφαλή του Ποσειδώνος,
όπισθεν αετό εντός δρύινου στεφάνου. [20]

Συνεχίζει ο Αρριανός:
Από δε τους Τομείς έως την πόλη Κάλλαντρα, άλλα 300 στά-

δια [21]. Εκεί υπάρχει και όρμος για τα πλοία.
Ας δούμε και πάλι εκτός κειμένου Αρριανού ποια είναι αυτή η

πόλη:
Η πόλη Κάλλαντρα ή Κάλλασις ή Καλλατία, στην Κάτω Μοισία

(Scythia minor), αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Σκύλακα
τον Καρυανδέα («Περίπλ.», 67). Ιδρύθηκε επί βασιλείας Αμύντα

Α’, βασιλέως της Μακεδονίας (560-493 π.Χ.). [22] Αρχικώς ήταν
αποικία Μιλησίων. Αργότερον, ίσως, Ηρακλεωτών.

Επί των χρόνων των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου όλες οι πό-
λεις της παραλίας του Δυτ. Ευξείνου υπετάγησαν στον Λυσίμαχο.
Αλλά το 313 π.Χ. οι Καλλατιανοί στασίασαν κι εξεδίωξαν την φρου-
ρά του Λυσιμάχου. Ο Λυσίμαχος πολιόρκησε την Κάλλατι, η οποία
αντιστάθηκε σθεναρά (309 και 308 π.Χ.) αλλά τέλος εκάμφθη…
Τότε πολλοί κάτοικοί της κατέφυγαν δια θαλάσσης στον βασιλέα
του Κιμμερίου Βοσπόρου, Εύμηλο, ο οποίος τους καλοδέχθηκε
στην χώρα του και τους παραχώρησε πόλη. [23] Επί Λυσιμάχου, η
πόλη έκοψε αργύρους στατήρες με την επιγραφή «ΚΑΛΛΑΤΙΣ» και
την ανάγλυφο εικόνα του Λυσιμάχου. Επίσης σώζονται και χρυσοί
στατήρες και 4δραχμα, απομίμηση των νομισμάτων του Μ. Αλε-
ξάνδρου και του Λυσιμάχου.[24] Η μακεδονική κατοχή έληξε με
την ήττα του Λυσιμάχου (292 π.Χ.) και οι θρακικές πόλεις ανέκτη-
σαν την ελευθερία τους (281 π.Χ.). Εκ της νομισματοκοπίας της,
μαθαίνουμε ότι στην πόλη λατρεύονταν ο Απόλλων, η Άρτεμις, η
Δήμητρα, η Αθηνά, ο Ερμής, ο Ασκληπιός, η Κυβέλη, οι Διόσκου-
ροι, ο Ηρακλής (που εθεωρείτο ιδρυτής της πόλεως) και, τέλος, ο
Διόνυσος, με ιδιαίτερο σεβασμό, και προς τιμήν του εορτάζονταν
τα Διονύσια. Αργότερα και η Ίσις και ο Σέραπις. [25]

Σήμερα επί της θέσεως αυτής κείται η ρουμανική πόλη Πα-
γκάλια (> Μαγγάλια), 44 χλμ. Ν. της Κωνστάντζας. Σώζεται η αρ-
χαία προκυμαία αυτής σε καλή κατάσταση, τόση, ώστε σχεδόν
νομίζει κανείς ότι είναι σημερινής κατασκευής!

Και η επιστολή Αρριανού συνεχίζει ως εξής:
Απ’ έδώ έως τον λιμένα των Καρών [26], τα στάδια είναι 180.

Η χώρα γύρω από τον λιμένα ονομάζε ται Καρία.
Απ’ τον λιμένα των Καρών έως την Τετρισιάδα [27], η από-

σταση είναι 120 στάδια.
Και έως τον ερημότοπο Βίζον [28], άλλο 60 στάδια.
Από τον Βίζον έως την Διονυσόπολη [29], η απόσταση μετρά-

τει σε 80 στάδια.
Έως την Οδησσό, 200 στάδια. Εκεί και όρμος για τα πλοία.
Απ’ την Οδησσό έως τις υπώρειες του Αίμου, οι όποιες κατα-

λήγουν στον Πόντο, άλλα 360 στάδια. Κι εδώ υπάρχει όρμος για
τα πλοία.

Απ’ τον Αίμο έως την πόλη Μεσημβρία, η απόσταση είναι 90
στάδια. Κι εδώ υπάρχει όρμος για τα πλοία.

Και απ’ την Μεσημβρία έως την πόλη Αγχίαλο, η απόσταση εί-
ναι 70 στάδια.

Απ’ την Αγχίαλο έως την Απολλωνία τα στάδια είναι 180. Όλες
αυτές οι πόλεις είναι ελληνικές, κτισμένες στην Σκυθία, προς τ’
αρι στερά τω εισπλέοντι στον Πόντο.

Απ’ την Απολλωνία έως την χερσόνησο, η απόσταση είναι 60
στάδια. Εδώ και όρμος για τα πλοία.

Κι από την χερσόνησο έως το τείχος του Αυλαίου [30], η α-
πόσταση είναι 250 στάδια. Απ’ εκεί έως την Θυνιάδα ακτή [31],
120 στάδια κι από την Θυνιάδα έως την Σαλμυδησσό [32], άλλα
200 στάδια. Αυτό το χωριό το μνημονεύει κι ο Ξενοφών ο Πρε-
σβύτερος. Λέγει δε ότι έως αυτού του χωριού έφθασε η στρα-
τιά των Ελλήνων, της οποίας αυτός ηγήθη, όταν έκαμε την τε-
λευταία εκστρατεία, μαζί με τον Θράκα Σεύθη. Και περί της ελ-
λείψεως λιμανιού στο χωριό αυτό πάλι πολλά έγραψε ο Ξενο-
φών. Διότι εδώ έχασε το αξίωμα. Τα δε πλοία, κατά την διάρκεια
τρικυμίας ναυαγούν. Και οι όσοι Θράκες κατοικούν στα γύρω
χωριά διαπληκτίζονται μ’ αυτούς για τα ναυάγια. Από την Σαλ-
μυδησσό, έως την Φρυγία, η απόσταση είναι 330 στάδια.

Και έως τις Κυάνεες, άλλα 320 στάδια. Οι Κυάνεες, λένε οι
ποιητές, ότι την παλαιά εποχή ήσαν … κινούμενες. Από την πό-
λη αυτήν, λένε, ότι πρώτο πλοίο που πέρασε ήταν η Αργώ, η ο-
ποία έφερε τον Ιάσονα στους Κόλχους. [33]

Από τους Κυανείς στο ιερόν του Ουρίου Διός, όπου βεβαίως εί-
ναι το Στόμα του Πόντου, η απόσταση είναι όλη κι όλη 40 στάδια.

Απ’ εδώ στο λιμάνι της Δάφνης [34], η οποία αποκαλείται Μαι-
νόμενη, η απόσταση μετράται σε 40 στάδια. Από την Δάφνη στο
Βυζάντιο, η απόσταση είναι 80 στάδια. Αυτά είναι τα από τον Κιμ-
μέριο Βόσπορο έως τον Θράκιο Βόσπορο και την πόλη Βυζάντιο.

ΤΕΛΟΣ

* Ο Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας, α-
πό Έλληνες γονείς μετανάστες, στις 17 Αυγούστου 1964. Με-
γάλωσε και σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία και Δημοσιογραφία.
Ο πατέρας του, από το Κερατσίνι του Πειραιώς (με καταβολές
από την Ύδρα) και η μητέρα του, από το Πλατύ Ημαθίας (με καπ-
παδοκικές-μικρασιάτικες καταβολές), εγκαταστάθηκαν πια μό-
νιμα στον Πειραιά, μετά από 20ετή και πλέον "θητεία" στην ξε-
νητειά, ως εργάτες.

ΠΗΓΕΣ:
Αρριανός «Περίπλους Πόντου Ευξείνου», μτφρ. δρ. Δημ. Κουτρού-

μπα, στην σειρά «Αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι», των εκδ. «Νέα Θέσις»,
1999. Αρριανός «Τα σωζόμενα» επιμ. Νεοφ. Δούκα, Βιέννη, 1810. Ανώ-
νυμος «Περίπλους Ευξείνου» (38). Weis J. “Di Dobrudscha im Alterum”.
Ετυμολογικόν Μέγα. Cambrige Ancient History. Cumont “Studia
pontica”, τ. α’, 1903. Λεκάκης Γ. «Η Άγνωστη Μ. Ασία» εκδ. «Κάδμος»,
2008. «Αγία Πετρούπολη και Κωνσταντινούπολη, 1855» (υπό έκδοσιν).
Ξενοφών «Κύρου Ανάβασις» (Ε,8,1 και Ζ,1,32). Οβίδιος «Μεταμορφώ-
σεις» (VIII, 589-737). Πλίνιος «Φυσική Ιστορία» (xxxiv, 8). Προκόπιος
«Γοτθ. Πολ.» (Δ,2). Ramsay W. “Historical Geography of Asia Minor”,
1890. Σαμοθράκης Αχ. Θ. «Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θρά-
κης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντι-
νουπόλεως 1453». Το βιβλίο αυτό – «ευαγγέλιο της Θράκης» κατ’ εμέ - α-
ποτέλεσε την βάση για να γραφούν τα σχόλια για τις θρακικές πόλεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Ναράκιον (ή Ναριάκιον ή Νάρακος ή Άρακος ή Άρηκος και λατ.

Naracu): Ένα των στομίων του ποταμού Ίστρου / Δανουβίου / Δουνάβε-
ως, το νοτιώτατο της νοτίου διακλαδώσεως του δέλτα του ποταμού (κατά
Πτολ. και Απολλ. Ρόδιο).

[14] βλ.σχ. Απολλ. (Λ,9,26).
[15] βλ.σχ. Στέφ. Βυζάντιος. Κατ’ άλλη, τρίτη ετυμολογία, θεωρείται η

πόλη να έχει ονοματισθεί εκ της λέξεως “tama” των Γετών, που στην
γλώσσα τους σημαίνει «θάλασσα».

[16] βλ.σχ. Στράβ. (VII,319), Πτολ. «Γεωγρ.» (Γ,10,3).
[17] βλ.σχ. Οβιδ. («Trist.», IX,13,IX,1-ο).
[18] Σε αυτήν την εκστρατεία, ως γνωστόν, ο Λυσίμαχος αιχμαλωτί-

σθηκε και απελευθερώθηκε αργότερα, υπό του βασιλέως των Σκυθών,
Δρομιχαίτου (βλ. Στράβ. VII,302).

[19] Αργότερα έγινε Εξάπολις, με την προσθήκη της Μαρκιανουπόλε-
ως.

[20] βλ.σχ. Head-Σβορώνου, τόμ. Α.
[21] Συμφωνεί και ο Στράβων, που λέει πως απείχε 350 στάδια προς

Ν. των Τόμων (VII, 319).
[22] βλ. σχ. Σκύμνο τον Χίο («Περιήγ.»).
[23] βλ. σχ. Διόδωρο τον Σικελιώτη (XX, 25).
[24] βλ. σχ. Head-Σβορώνου «Ιστορ. των Νομισμάτων».
[25] Για περισσότερα, βλ. σχ. Ο. Tafrali “La Cite Pontique de Callatis”,

Παρίσιοι, 1925.
[26] Για την πόλη Καρία ή Καρέα κάμει λόγο και το έργο ανωνύμου

«Περίπλους Ευξείνου Πόντου».
[27] Η Τιριστίδα άκρα του Πτολεμαίου. Ταυτίζεται με το νυν ακρωτήριο

Καλή Άκρα (αργότερα Καλιάκρα, Γαλιάγρα, και τουρκ. Kalagria ή
Theligra-bouroun), Ν. της Μπαλτζίκ. Κατ’ άλλους αντιστοιχεί προς το νυν
ακρωτήριο Ακρανία, λίγο Ν. του Μπαλτζίκ - βλ. σχ. O. Tafrali “La cite
Pontiquc de Dionysopoli”, και Μ. Bernier “Lexique de Gcograpliic
ancienne”. Ήταν μάλλον οχυρωμένη κατά την αρχαιότητα. Και κατά τον
Μεσαίωνα είχε οχυρότατο φρούριο. Σώζονται ακόμη δύο πύλες του. Το
φρούριο κτίσθηκε, λένε, από Γενουάτες, αλλά η ύπαρξη αετού επί της
προσόψεώς του, μαρτυρά ότι είναι έργο Βυζαντινών.

[28] Ή Βιζώνη ή Βιζιόνη ή Βύζον: Πόλη κτισθείσα από Μιλησίους, λίγα
έτη μετά την ίδρυση του Βυζαντίου (657 π.Χ.). Πόλη, κατά μέγα μέρος της
καταποθείσα από την θάλασσα από σεισμούς (Στρ. VII,319). Σώζονται ί-
χνη αρχαίων οικοδομών μακεδονικών χρόνων. Ευρέθησαν διάφορα νο-
μίσματα, μεταξύ των οποίων και θαυμάσιο χρυσό νόμισμα του Φιλίππου
Β’, προερχόμενα, ίσως, από ναυαγήσαν πλοίο, που μετέφερε χρήματα,
κατά την περίοδο των επιχειρήσεων του Λυσιμάχου κατά Θρακών και
Σκυθών… Η Βιζώνη ήταν μία των ελαχίστων πόλεων, οι οποίες παρέμε-
ναν στο Βυζαντινό κράτος, τις παραμονές της Αλώσεως (βλ. σχ. Μ. Δού-
κας). Επί των ερειπίων της κείται νυν η κώμη Καβάρνα, ΒΑ του Μπαλτζίκ.

[29] Πόλη αφιερωμένη στον θεό Διόνυσο. Αρχαιότατη πόλη της Θρά-
κης στην Κάτω Μοισία, σε μια σεισμογενή περιοχή, που «κατεπόθη πολύ
μέρος υπό σεισμών» - βλ.σχ. Στράβ. (VII, 319). Το αρχαιότερο όνομά της
ήταν Κρουνοί, από τα πολλά ύδατά της. Είτα ονομάσθηκε Ματιόπολις, α-
πό το «μάτι», που λέει ο λαός μας την πηγή αναβλύζοντος ύδατος. Μα-
τιόπολις, πόλη με πολλά μάτια. Επειδή δε, η Ματιόπολις δεν αναφέρεται
από κανέναν άλλον συγγραφέα, πιθανώς να είναι η μετέπειτα Μαρκια-
νούπολις, που έκτισε ο Τραϊανός (και της έδωσε το όνομα της συζύγου
του, Μαρκιανής). Αλλά ίσως και να σφάλλει ο αρχαίος συγγραφεύς συγ-
χέοντας Ματιόπολη / Μαρκιανούπολη με Διονυσόπολη (βλ.σχ. Μ Filler
“Geogr. Grace. Minores, εκδ. Didot). Μετονομάσθη σε Διονυσιακοί / Διο-
νυσόπολις, από ένα άγαλμα του θεού Διονύσου, το οποίο ξέβρασε στην
παραλία της μια σφοδρή θύελλα! Οι κάτοικοι της πόλεως, το έλαβαν με
ευλάβεια, και ανήγειραν βωμό προς τιμήν του θεού - βλ.σχ. Ανώνυμος
«Περίπλους Ευξείνου Πόντου» (7,8), Σκύμνος (Περιήγησις, 751-755).

[30] Η αρχαία θρακική πόλη Αυλικόν ή Αυλαίον Τείχος (παραφρασμέ-
να τουρκιστί Αχτέβολου), κτισμένη επί ασφαλούς λιμένος. Η μετέπειτα
Αγαθούπολη, πόλη της Θράκης, στα παράλια του Ευξείνου, 5 ώρες Β.
του Βοσπόρου.

[31] Στην αρχαία Θυνιάδα άκρα, στα ΒΑ Θράκης, στον Εύξεινο Πόντο,
ήταν το αγκυροβόλιο Ινιάδα, που σήμερα καλείται Κουρί.

[32] Πόλη στον κόλπο «Σαλμοδωσία γνάθος» (Αισχύλος). Στην Σαλμυ-
δησσό κατοικούσε ο μυθικός μάντης Φινεύς, που οι πτερωτές Αρπυΐες
κατατυραννούσαν (Απολλοδ. Α,120, Σοφοκλ. «Αντιγ.», 970). Ο Ξενοφών,
επιστρέφων με τους Μυρίους εκ της Μ. Ασίας, περιγράφει την παραλία
και τα έθιμα των κατοίκων: «Κύθα των εις Πόντον πλεουσών νέων, πολ-
λαί οκέλλουσι και εκπίπτουσιν τέναγος γαρ εστίν και πάμπολυ της θα-
λάσσης. Και Θράκες οι κατά ταύτα οικούντες στήλας ορισάμενοι τα κατ'
αυτούς εκπίπτοντα έκαστοι λούζονται... Ενταύθα ηυρίσχοντο πολλαι μεν
κλήναι, πολλά δε κιβώτια, πολλαί δε βίβλοι γεγραμμέναι και τ' άλλα πολ-
λά όσοι εν ολίγοις τευχεσινούκληροι αγούσιν» («Κύρου Ανάβ.» VII,5,12).
Στην θέση της είναι κτισμένη η νυν Μήδεια.

[33] Ή Πλαγκτές ή Κύλες: Αναφέρεται στην συστάδα βραχωδών νή-
σων, η οποία κλείνει την ΒΟ άκρα της ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου,
αριστερά τω εκπλέοντι προς τον Εύξεινο Πόντο, τις γνωστές από την
Αργοναυτική Εκστρατεία, Συμπληγάδες Πέτρες. Άλλοτε ήσαν πλησίον
και άλλοτε αφιστάμενες αλλήλων… Αναλόγως της θέσεως του παρατη-
ρητού… Έτσι εφαίνοντο σαν να κινούνται και σαν να θέλουν να συντρί-
ψουν τα πλοία, τα οποία θ’ αποτολμούσαν να τις διαβούν (Στρ. Α,21 και
Ανωνύμου «Περίπλ. Εύξ. Πόντου», 90). Επί της μεγαλύτερης αυτών, η ο-
ποία διατήρησε το αρχαίο όνομά της, Κυανί-αντά, υπήρχε και αρχαιότα-
το ιερό…

[34] ή Δάφνες: Αρχαία τοπωνυμία της ευρωπαϊκής παραλίας του Βο-
σπόρου, όπου κατά την παράδοση, υπήρχε δαφνώνας, γεννηθείς εκ μιας
δάφνης, την οποία φύτευσε η Μήδεια, φεύγουσα με τον Ιάσονα εκ της
Κολχίδος… Στα ΒΟ της ΙΜ του Αγ. Φωκά, όπου το νυν προάστιο της Κων-
σταντινουπόλεως Ορτά-κιοϊ. Το μαρτυρτά και το παρακείμενο ακρωτήριο
παραφρασμένο τουρκιστί Δεφνερδάρ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
Düsseldorf
Υπενθύμιση

Φίλοι-φίλες αναγνώστες-αναγνώστριες συνδρομητές. 
Όπως ξέρετε η δύναμή μας από το 1998 είναι η ετήσια
συνδρομή σας. Μήπως ξεχάσατε να αποστείλετετο έμ-

βασμα των 30 € για το 2009;

(Ο Τραπεζικός λογαριασμός τής εφημερίδας
βρίσκεται στη σελίδα 2)

Το παραδοσιακό Κουρείο του Ξανθιώτη
συμπατριώτη μας βρίσκεται και πάλι στη
Bismarckstrasse 50. Κούρεμα μόνο 9 €

(κόντρα ξύρισμα 5 € και κουβέντα δωρεάν)
Τηλέφωνο: 0157 8527 6363

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στον Τυρό Αρκαδίας αγρόκτημα οικοδομήσιμο τριών περί-
που στρεμμάτων, σε καλή τιμή, με απεριόριστη θέα στη θά-
λασσα. Πληροφορίες στο Τηλ. : 0030-6937457545

Για όσους αγαπούν τη φύση,
βουνό και θάλασσα 

Μοναδική ευκαιρία!!!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη μαγευτική Αρκαδία παραθεριστικό διαμερι-
σματάκι, ατομική θέρμανση, δική του αυλή, πανταχόθεν ε-
λεύθερο, τον Αργολικό στα πόδια του, ησυχία απόλυτη, μέ-
σα σε ελαιώνες και περιβόλια, εύκολη πρόσβαση, ενσωμα-
τωμένο σε πολυτελές ιδιόκτητο δίπατο σπίτι (βρίσκεται σε α-
ποπεράτωση), σε ευνοϊκή τιμή. Εάν είστε προς αναζήτηση,
μην πείτε ΟΧΙ, προτού να το δείτε. Τα υπόλοιπα θα τα βρού-
με. Συνεννόηση για μια επιτόπια επίσκεψη στο τηλ.
6937457545

Θλιμμένε Γολγοθά
Της Χρυσούλας Δημητρακάκη

Θλιμμένε Γολγοθά, την πο-
ρεία τραβάς των Αιώνων, χω-
ρίς ν’ αγωνιάς για ό,σα σε πε-
ριμένουν και ενώ καταλαβαί-
νεις από όνειρα, πιο ισχυρός
από πολέμους και έχθρες και
πιο δοξασμένος από βασιλιά-
δες και βασίλεια, χαράζεις
την ζωή που επωμίζεται το
χρέος και μέσα στη γνώση
του επερχόμενου, 

θλιμμένε Γολγοθά, πιο γεν-
ναίος από τα αλαλάζοντα πλήθη και πιότερο αποφασι-
σμένος από την άκαμπτη θέληση, ακούς την οχλοβοή
των σκοτεινών συνομιλιών και δέχεσαι την ετυμηγορία
της μοναχικής πορείας και τη μελαγχολία της μοναχικής
Άνοιξης.

Γκρεμίζεις μοναρχίες, που κτίσθηκαν πάνω σε αλωμέ-
νες δυνάμεις και συντρίβεις είδωλα, που κτίσθηκαν πάνω
σε ανίσχυρους. Σαν τη μανιασμένη θύελλα, ξεπλένεις τις
πληγές και σαν την ανταριασμένη θάλασσα, ακουμπάς
πάνω στη στεριά, καταλήγοντας από τον πόνο στη χαρά
και από το ένα στ’ άλλο, σαν ένα μηχανισμό εξέλιξης που
διεκδικεί τη σύνδεσή του με τη ζωή.

Και όταν οι ήλιοι διαπερνούν τη ζωή σου, χαίρεσαι για
το πολύ φως και ενώ ξέρεις, θέλεις να παραμείνεις άν-
θρωπος με αδυναμίες και να λυγίσεις και να σκύψεις ό-
σες φορές κι αν χρειασθεί, για να χρεωθείς την υποταγή
και ενώ ξέρεις, θέλεις να υπομείνεις τον πόνο, όταν θα
σε εγκαταλείπουν οι δικοί σου, αφήνεις να φανερωθεί ο
καθ’ ένας μόνος του και ν’ανακαλύψει μόνος του, αυτό
που οι περιστάσεις προστάζουν.

Θλιμμένε Γολγοθά, υψώνεις τα βουνά και χαμηλώνεις
το θάνατο και θρηνείς, για την ελπίδα την ώρα που τα ό-
νειρα της μοναξιάς σου, οδεύουν για τη σταύρωση και
θρηνείς, γιατί μόνο ένας Σίμων τολμά ν’ αψηφήσει τον ό-
χλο και να σηκώσει το σταυρό του μαρτυρίου μαζί σου
και και θρηνείς, για ένα σύμπαν που γίνεται χάος και για

ένα χρόνο που ψάχνει τα όρια του, όταν οι προοπτικές α-
πό τη μια αγωνιούν να τον ελέγξουν και από την άλλη οι
επικλήσεις τον θέλουν αιώνιο.

Βλέπεις στην άκρη της αβύσσου, κυρτωμένο το σώμα
να κουβαλά το σταυρό και έχεις την αίσθηση ότι το έχεις
ξαναδεί. Γυρίζεις γρήγορα σελίδες μήπως κάτι διαφορε-
τικό συμβεί και αλλάξει η ιστορία και βλέπεις ξανά το σώ-
μα να κουβαλά το σταυρό και να τραβά το Γολγοθά και ε-
νώ αναρωτιέσαι αν θα είναι η τελευταία φορά, βλέπεις
τον «κρανίου τόπο» κυκλωμένο με τα δεσμά του θανάτου
και την κτίση ολόκληρη να τρέμει και τα θεμέλια της γης
να δονούνται και τις πέτρες να σχίζονται και τα ουράνια
να σκοτεινιάζουν με την έσχατη άβυσσο. 

Και την ώρα που οι ‘ήλοι’ καρφώνονται στα παραδομέ-
να χέρια σου, αφήνεσαι στη μοίρα, γιατί ο καθένας, βλέ-
πει τον εαυτό του πάνω στο σταυρό να εναλλάσσεται με
το διπλανό και ο καθένας βλέπει τον εαυτό του να κλαίει
απαρηγόρητος κάτω από έναν σταυρό και την άλλη στιγ-
μή να σταυρώνεται ο ίδιος. 

Και την ώρα που η ξιφολόγχη διαπερνά την τελευταία
σου πνοή, γέρνεις το κεφάλι, αφήνοντας έναν βαθύ ανα-
στεναγμό, γιατί ξέρεις ότι η σταύρωση και η ζωή δεν θα
έχουν τέλος.

Και ενώ ο φόβος κυριεύει την εγκατάλειψη και η υπο-
χώρηση κυνηγά το μοιραίο και κάθε ζωή μπροστά στο
σκοτάδι του θανάτου, παραμερίζει το άγνωστο, για να ξα-
ναθυμηθεί υπέρτατες δυνάμεις που ξυπνούν στην συμ-
φορά και αναγκάζουν το συναγερμό της ξαφνικής αλλα-
γής, μέσα στην μεταφυσική αγωνία, που βαραίνει ανεξέ-
λεγκτα όλες τις πλευρές, για τη μετάβαση από τη ζωή
στον θάνατο, ανήμπορος να αποτρέψεις την απώλεια,
θλιμμένε Γολγοθά, Θρηνείς, γιατί ξέρεις ότι η ερημιά δεν
έχει τέλος και οι κενοί τάφοι συντηρούνται με την ελπίδα
και η εγκατάλειψη συντηρείται με την περίσσια μνήμη και
θρηνείς, μπροστά στο τέλος που έχει πολύ πόνο. 

Θλιμμένε Γολγοθά, θλιβερό πουλί χωρίς σπασμένα
φτερά, θρηνείς, σαν κάποιον, που θρηνεί θανατωμένο
θεριό, μετά τον βαθύ καταιγισμό, που φέρνει η οδύνη της
θυσίας, του αθώου, ανάμεσα σε αθώους, θλιμμένε Γολ-
γοθά, θλιμμένε Άνθρωπε.
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Γεώργιος Δροσίνης (1859-1951)

«Απλός, ταπεινός, γεμάτος καλοσύνη και αγαθότητα»
«Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα
και θα ζούμε μήνες, χρόνια χωρισμένοι, 

άφησε να πάρω κάτι κι από σένα, 
γαλανή Πατρίδα πολυαγαπημένη ...»

Γράφει ο Νίκος Αν. Βλαχάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Στην ωραιότατη ε-
φημερίδα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ"
κι άλλοτε είχαμε γράψει για πνευ-
ματικούς δημιουργούς (Δ. Σολω-
μό, Κ. Κρυστάλλη, Λ. Πορφύρα
κ.ά.), γιατί θέλαμε πάντα να θυμί-
σουμε στους ηλικιωμένους και να
διδάξουμε κυρίως τους μικρούς
ξενιτεμένους συμπατριώτες μας,

τους Συνέλληνες β' και γ' γενιάς, ότι κατάγονται α-
πό έναν τόπο, μια χώρα, για την οποία η μεγάλη
Edith Hamilton, η πρώτη γυναίκα που έγινε δεκτή
(1894) στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου για μετεκ-
παίση στα Ελληνικά και Λατινικά, στο έργο της "The
Greek way to western civilization" έγραψε, λέω,
«Ό,τι έφτιαξαν οι Έλληνες, το έχει υιοθετήσει ολό-
κληρη η ανθρωπότης και δεν υπάρχει κανένας,
που νά αρνείται στο Ελληνικό πνεύμα την πλήρη δι-
καίωση τσυ» (μτφρ. Β.Λ. Καζαντζή, εκδ. Μ. Πεχλι-
βανίδης) και δεν μπόρεσε ως τώρα κανένας να το
αρνηθεί!

Σήμερα θα ασχοληθούμε, όσο γίνεται σύντομα,
με τη ζωή, το έργο και την παρουσία τού Γεώργιου
Δροσίνη στον Ελληνικό κόσμο, που τότε αλλά και
σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει οποιονδήποτε.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: Ο Γ. Δροσίνης γεννήθηκε στις 9 Δε-
κέμβρη 1859 σ' ένα Πλακιώτικο αρχοντικό «... στον
ίσκιο της Ακρόπολης / γεννήθηκα Πλακιώτης». Η
καταγωγή του ήταν απ' το Μεσολόγγι * ο παππούς
του, ο Ρουμελιώτης πολέμαρχος, βρέθηκε στο πο-
λιορκημένο Μεσολόγγι και σκοτώθηκε με το σπαθί
στο χέρι κατά την έξοδο ... Η μάνα του ήταν από τη
γενιά των Πετροκόκκινων από τη Χίο * εκείνος ο
παππούς είχε κατεβεί στην Ελλάδα μαζί με τον Δημ.
Υψηλάντη, για νά υποστηρίξει τη σκλαβωμένη
Ελλάδα κι αργότερα εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα *
από αυτόν τον παππού κληρονόμησε εκεί το χτήμα,
στις Γούβες, όπου έζησε ο ποιητής μας και τραγού-
δησε τις θαυμάσιες φυσικές ομορφιές εκείνης της
περιοχής. Ο Γ. Δρ. στην Αθήνα αρχικά γράφτηκε σε
ιδιωτικό σχολείο αλλά γρήγορα μεταγράφτηκε σε
Δημόσιο Σχολείο. Αργότερα γράφτηκε στη Νομική

Σχολή Παν. Αθηνών αλλά γρήγορα μεταγράφτηκε
στη Φιλοσοφική Σχολή τού ίδιου Πανεπιστημίου.
Ήταν ανήσυχος πολύ, γι' αυτό ως φοιτητής μετακι-
νήθηκε στη Γερμανία (1888), όπου γράφτηκε στη
Φιλοσ. Σχολή τού Παν. της Λειψίας, για να παρακο-
λουθήσει «μαθήματα Ιστορίας και Τέχνης και νεώ-
τερες ξένες Φιλολογίες τον καιρό που η Γερμανία
βρισκόταν σε ακμή πνευματική και οικονομική. Η
Γερμανική ζωή είχε επίδραση στην πνευματική του
ζωή (κυρίως η ποίηση τού Χάινε), αλλά ωφελήθηκε
ακόμη και στην οργανωτική του δράση. Ο Γ. Δρ. ως
αιώνιος φοιτητής ξαναγύρισε, καλεσμένος, στην
Ελλάδα, όπου ανάλαβε τη συνέχιση του περιοδικού
''Εστία" * σε λίγο με το ίδιο όνομα θα εκδώσει και α-
πογευματινή εφημερίδα. Αργότερα έγινε Γραμμα-
τέας τού Συλλόγου Ωφελίμων Βιβλίων, ίδρυσε τον
"Όίκο τυφλών", υπηρέτησε ως Γενικός Δ/ντής
Α/θμιας Εκπ/σης, αργότερα ως τμηματάρχης της
Ανώτατης Εκπ/σης στο Τμήμα Γραμμάτων και Κα-
λών Τεχνών και συμμετείχε στην ίδρυση της Ακα-
δημίας Αθηνών, στην οποία έγινε και Ακαδημαϊκός
(1926). Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής
του συμμετείχε και σε άλλα σπουδαία για τον άν-
θρωπο δημιουργήματα.
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Γ. Δρ. άρχισε νά γράφει ποιήματα
από το 1880, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε, το ίδιο
εμπνευσμένα, και με την Πεζογραφία.

Α) ΠΟΙΗΤΙΚΑ
Ιστοί Αράχνης * τα πρώτα ποιήματα του τα δημο-

σίευσε με το ψευδώνυμο "Αράχνη" στο περ. "Ρα-
μπαγά".

Σταλακτίτες // Ειδύλλια // Αμάραντα // Γαλήνη //
Φωτερά σκοτάδια // Κλειστά βλέφαρα // Πύρινη
ρομφαία-Αλκυονίδες // Θα βραδιάζει // Είπε//
Φευγάτα χελιδόνια // Το μοιρολόγι της Όμορφης
// Σπίθες στη στάχτη .

Β) ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Αγροτικαί Επτστολαί // Τρεις ημέρες εν Τήνω //

Διηγήματα και αναμνήσεις // Αμαρυλλίς // Το βο-
τάνι της αγάπης // Παραμύθια // Διηγήματα των α-
γρών και των πόλεων // Έρση // Η πεντάμορφη //
Ελληνική Χαλιμά // Ο μπάρμπα - Δήμος // Ο ληστής
Αγγελόγιαννος.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο μεγάλος Ακαδημαϊκός Σπύρος
Μελάς (Ελληνική Δημιουργία, τ. Δ', σελ. 931 κ.ε.)
γράφει για τον ποιητή μας: «... Ο Γ. Δροσίνης στά-
θηκε στην αντίληψη της ζωής και της Τέχνης ένας
γνήσιος Έλληνας (...) Στάθηκε η πιο γνήσια Ελληνι-
κή φλέβα τού τέλους τού 19 ου και των αρχών τού
20 ου αι. (...) Τραγούδησε την Ελληνική φύση και
την Ελληνική ζωή στις πιο απλές μορφές της με τα
πιο απλά μέσα σέ μια γλώσσα γνήσια, δημοτική της
ζωντανής λαλιάς, άμεσα παρμένη από τα χείλη τού
λαού κι όχι από μελέτη γλωσσάριων και γλωσσολο-
γικές θεωρίες (...) Στάθηκε σε αδιάκοπη επαφή με
το λαό, χάρη στην ελληνικότητα της ποίησής του,
την ξαστεριά και το ευπρόσιτο των στίχων του».

Ο Γ. Δρ. συνοδοιπόρος με τον Κ. Παλαμά και τον
Νίκο Καμπά καθιέρωσε τη Νέα Σχολή τής Νεοελ-
ληνικής Ποίησης, «που ανανέωσε την παράδοση
τού Δημοτικού Τραγουδιού κι επέβαλε την Καθαρή
Δημοτική στο λυρικό λόγο».

Το ποίημα του Χώμα Ελληνικό ακόμη και σήμερα
συγκλονίζει όχι μόνο τους Συνέλληνες μετανάστες αλ-
λά και τους εδώ Έλληνες. Από παλιά οι Έλληνες, με-
τανάστευσαν, για πολλούς λόγους, σε ξένες χώρες, ό-
που θα έβρισκαν αγαθά ή καταφύγιο. Δεν έπαψαν ό-
μως να νοσταλγούν την Πατρίδα, το σπίτι που γεννή-
θηκαν, τα δάση και τις θάλασσες της πατρίδας τους ...

Περιοριζόμαστε, στις πολλές και ποικίλες εκτιμή-
σεις, που έγιναν κατά καιρούς από ειδικούς ή α-
πλούς ανθρώπους, για τον Γ. Δρ., σεβόμενοι τους
Αναγνώστες της Εφημ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ. Απλά
και μόνο θα παραθέσουμε δυο χαρακτηριστικά, για
τους μετανάστες μας, ποιήματά του:

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Τ' άσπρα σπιτάκια του ένα-ένα
σκόρπια, ασυντρόφευτα κι ανάρια
στη θάλασσα αντικρύ απλωμένα

σα μονοκόμματα λιθάρια. 
Τ’ άσπρα σπιτάκια του κρυμμένα

μέσα σε πράσινα κλωνάρια
ηλιόφωτα, χαριτωμένα,

μικρά, ασβεστόχτιστα, καθάρια.
Πρώτη φορά όποιος το θωρεί,

γλυκιά ανοιξιάτικη ημέρα
απ' τού βουνού τη ράχη πέρα

ήμερα αρνάκια τα θωρεί, 
που βοσκούνε, σκόρπιο κοπάδι, 

σε χλωρό πράσινο λειβάδι.

Η ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Εκούνησε την ανθισμένη αμυγδαλιά
με τα χεράκια της 

και γέμισε απ’ τ’ άνθη η πλάτη, η αγκαλιά 
και τα μαλλάκια της. 

Αχ, χιονισμένη σαν την είδα την τρελή,
γλυκά τη φίλησα,

της τίναξα όλα τ' άνθη από την κεφαλή
κι έτσι της μίλησα:

Τρελή, να φέρεις στα μαλλιά σου τη χιονιά
τι τόσο βιάζεσαι;

Μόνη της θα ’ρθει η άγρια βαρυχειμωνιά
δεν το στοχάζεσαι;

Του κάκου τότε θα θυμάσαι τα παλιά
τα παιχνιδάκια σου, 

σκυφτή γριούλα με τα κάτασπρα μαλλιά
και τα γυαλάκια σου.

Και η Ρόδος τίμησε το Νίκο Ξυλούρη
Γράφει ο Διαμαντής Σωτηράκης

ΡΟΔΟΣ. Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο της Ρό-
δου στις 28 Φεβρουαρίου, το κοινό τίμησε με τη πα-
ρουσία του τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη, με αφορμή τα
τριάντα χρόνια από τον θάνατό του. Την εκδήλωση
προλόγισαν η Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ Κυρία Τζένη
Φάκκα - Βασιλαράκη, καθώς και ο Πρόεδρος της α-
δελφότητας Κρητών Ρόδου κ. Νιωτάκης. Στο αφιέρω-
μα συμμετείχαν δύο ορχήστρες που επιμελήθηκαν οι,
Γεώργος Παυλούς και ο Γιώργος Παραγιός και απέδω-
σαν θαυμάσια πολλά από τα τραγούδια του οι, Βιργινία
Πρέκκα, ο Γιώργος Παραγίος, ο Ηλίας Μανδουράκης
και ο Στράτος Τσιρακάκης. Σημαντική ήταν και συμμε-

τοχή της Μικτής Χορωδίας του Δήμου Ροδίων υπό την Διεύθυνση του Μαέστρου Μιχάλη Καλαεντζή με
την εξαίρετη απόδοση των τραγουδιών, καθώς η Χορευτική ομάδα της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου και η
Ομάδα Ριζίτικου τραγουδιού. Συγκινητική ήταν και η παρουσία τής συζύγου του Νίκου Ξυλούρη στην ο-
ποία ο Νομάρχης Δωδεκανήσου Γιάννης Μαχαιρίδης στο τέλος της εκδήλωσης παρέδωσε τιμητική πλα-
κέτα και την παρακάλεσε να ξανάρθει το καλοκαίρι για να επαναληφθεί η εκδήλωση στο θέατρο Μελίνα
Μερκούρη. Το αφιέρωμα για τα τριάντα χρόνια απουσίας του Νίκου Ξυλούρη, πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του Οργανισμού Πολιτιστικής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Αδελφότητα
Κρητών Ρόδου και την στήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων.

Ερνέστο Τσίλερ από 22.03 έως 29.08.2010

Εθνική Πινακοθήκη τιμά τον Γερμανό αρχιτέκτονα
Γράφει η Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα

Επηρέασε την ελληνική αρχιτεκτονική, ήρθε αντιμέτωπος με τη διαφθορά
και ονειρεύτηκε το αδύνατο. Το Προεδρικό Μέγαρο, το Νομισματικό Μουσείο,
Εθνικό Θέατρο και άλλα νεοκλασικά δημόσια κτίρια, που καθόρισαν τη φυσιο-
γνωμία της Αθήνας, είναι δικά του δημιουργήματα. Και αυτό αποκαλύπτεται
στην έκθεση που διοργανώνει προς τιμήν του η Ελληνική Πινακοθήκη. Η έκθε-
ση είναι αφιερωμένη στη μνήμη τού Μαρίνου Καλλιγά, ο οποίος ως διευθυντής
της Εθνικής Πινακοθήκης, το 1961, είχε αγοράσει το Αρχείο Τσίλερ. Ο Γερμα-
νός αρχιτέκτονας, ζωγράφος και λάτρης της αρχαιότητας, ήρθε στην Αθήνα
24 ετών με πρόταση τού Δανού αρχιτέκτονα και δασκάλου του Θεόφιλου Χάν-

σεν, που ήταν επόπτης στο χτίσιμο της Σιναίας Ακαδημίας. Ο Τσίλερ δραστήριος και ενθουσιώδης
μελέτησε τα αρχαία μνημεία (Παρθενώνα, Ερέχθειο, Θησείο κ. α.) και εμπνεύστηκε από αυτά. Πά-
νω από 500 κτίρια φέρουν τη σφραγίδα τού ταλαντούχου δημιουργού. Μελανή σελίδα στην επαγ-
γελματική του σταδιοδρομία ήταν η απόλυσή του από το Πολυτεχνείο το 1883, επειδή αρνήθηκε να
καλύψει οικονομικές ατασθαλίες!


