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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf: μια ζωντανή συναισθηματική γέφυρα ανάμεσα στους, εδώθε και εκείθε των συνόρων, Έλληνες!
4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»: δώδεκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον ομογενειακό τύπο! 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»: δώδεκα χρόνια μια περήφανη διαδρομή, μια αταλάντευτη πορεία!
Ένα θερμό και αγνό ευχαριστώ σε όλους τους συμπατριώτες-αναγνώστες μας, που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζουν με την ετησία συνδρομή τους, τις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις
και με τα κείμενά τους! Επίσης ένα εγκάρδιο ευχαριστώ στους αγαπητούς φίλους-φίλες συνεργάτες, οι οποίοι αφιλοκερδώς είναι συστρατευμένοι στην ευγενή προσπάθειά μας!
Απόστολος Δίκογλου
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» Ντύσσελντορφ

Gastarbeiter
Kollege, von Nebenan
wir, du und ich,
haben nichts, was
uns trennen sollte.
Ich habe nicht vor,
dir die Arbeit wegzunehmen.
Ich bin nur als Gast-Arbeiter
hier, in deinem Lande.
Verachte nicht meine Herkunft,
denn ich stamme aus
einem Lande, das einst
der Sitz der Götter war.
Verachte nur diejenigen,
die mich durch Not und Versprechungen
aus dem Schoß meines Heimes
weggerissen haben.
Verachte diejenigen
von hüben und drüben,
die von mir, der ich Jemand war,
ein Subjekt mit dem Namen
“Gastarbeiter“ gemacht haben.

1960 - 2010

Γκάσταρμπαϊτερ

50 χρόνια Eλληνες στη Γερμανίαμία επιτυχημένη ιστορία δύο εθνών

Συνάδελφε δίπλα μου
εμείς, εγώ κι εσύ,
δεν έχουμε τίποτα πού
να μας χωρίζει.
Δεν σκοπεύω να σου
πάρω τη δουλειά σου.
Είμαι μόνο φιλοξενούμενος-εργάτης
εδώ στη χώρα τη δική σου.
Μην περιφρονείς την καταγωγή μου
γιατί προέρχομαι από
μια χώρα πού κάποτε
είχαν την έδρα τους οι θεοί.
Να περιφρονείς μόνο εκείνους
πού με υποσχέσεις και ένδεια
με απόσπασαν από
τους κόλπους του σπιτιού μου.
Να περιφρονείς εκείνους
από εδώ κι εκεί
πού έφτιαξαν από μένα, που ήταν κάποιος,
ένα υποκείμενο με το όνομα
«Γκάσταρμπαϊτερ» ...

50 Jahre Griechen in Deutschland - eine Erfolgsgeschichte für zwei Nationen

Apostolos Dicoglou
Deutschland, Februar 1977
Κλείνουν φέτος 50 χρόνια από τότε που υπεγράφη η Σύμβαση πρόσληψης εργαζομένων
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Την επέτειο
αυτή γιορτάζουμε από κοινού στη Βόννη στις 2
Μαΐου στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής, για
να τιμήσουμε ένα κομμάτι της κοινής ιστορίας
των δύο χωρών και τέλος να σκεφτούμε όλοι
μαζί ποιά θέλουμε να είναι η μελλοντική πορεία
των ελληνο-γερμανικών σχέσεων.
Η ελληνική μετανάστευση εργαζομένων στη
Γερμανία δεν οδήγησε μόνο σε μία άνευ προηγουμένου στενή συνεργασία αλλά και σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη φιλική σχέση στην μακρά ιστορία των δύο λαών. Σχέση που δεν περιορίστηκε στους Φιλέλληνες, στην πολιτική ή την επιστήμη, αλλά που απλώθηκε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα των δύο χωρών. Οι Έλληνες –οι
μισοί εκ των οποίων ήσαν γυναίκες– εγκατέλειψαν ομαδικά τη χώρα τους λόγω της οικονομι-

Απόστολος Δίκογλου
Γερμανία, Φεβρουάριος 1977

κής δυσπραγίας και της απόγνωσης για να
βρουν ένα καλλίτερο μέλλον στη Γερμανία. Και
αυτό παρά την τρομερή εμπειρία της γερμανικής κατοχής και το μεγάλο αριθμό των θυμάτων
του β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα.
Σ’ αυτά τα τελευταία 50 χρόνια οι Έλληνες της
Γερμανίας πέτυχαν όμως να κερδίσουν όχι μόνο
μία περίοπτη θέση στην αγορά εργασίας αλλά
και να ενσωματωθούν με τέτοια επιτυχία, ώστε οι
γερμανικές αρχές να τους περιγράφουν ως την
«αφανή μειονότητα». Είτε ως εργάτες –ειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι– είτε ως υπάλληλοι, γιατροί,
γαστρονόμοι ή επιχειρηματίες, ακόμη και ως ε-

ρευνητές και καθηγητές πανεπιστημίων, έχουν
καταστεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της γερμανικής κοινωνίας. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η Γερμανία εθελοντικά ανοίχθηκε
σε μετανάστες, κάτι που μέχρι τότε ήταν άγνωστο στην ιστορική της πορεία. Οι Έλληνες με τη
σειρά τους εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες
της ανοιχτής γερμανικής κοινωνίας και της κοινωνικής οικονομίας τής αγοράς σε μεγάλο βαθμό και πάντοτε προς το γενικό συμφέρον της χώρας. Συγχρόνως λειτούργησαν και ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών, διατηρώντας
και προάγοντας έτσι την κατανόηση και τη φιλία,

μάλιστα ακόμη και σε δύσκολους καιρούς. Σας
προσκαλούμε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί αυτή
την επέτειο σε ιδιαίτερα δύσκολες εποχές. Έχοντας δε υπόψη τις πολλές κριτικές και τα ανακριβή δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων για την Ελλάδα και «τους Έλληνες», ας σκεφτούμε Έλληνες και Γερμανοί, πως θα προχωρήσουμε μελλοντικά μαζί και εποικοδομητικά σε
μία Ευρώπη που ολοκληρώνεται με σταθερά βήματα.
Υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας Δρος Horst Köhler, του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Δρος
Κάρολου Παπούλια και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Δημητρίου Χριστόφια. Με την υποστήριξη του Υπουργού
Ενσωμάτωσης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Herrn Armin Laschet.

n n n ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Βουλευτής Επικρατείας
Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
ζητά από την Υπουργό Παιδείας
την προαγωγή της εκπαίδευσης
στους Έλληνες του εξωτερικού
ΑΘΗΝΑ. Η κα. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Επικρατείας
της Νέας Δημοκρατίας και Μέλος της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με
παρέμβασή της στη
Βουλή αναφέρθηκε
στη μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για την
ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχεται
στους Έλληνες μαθητές στο εξωτερικό,
σχολιάζοντας τις προτάσεις της κυβέρνησης για την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Περαιτέρω, κατέθεσε
ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το θέμα της στέγασης του Ελληνικού σχολείου των Βρυξελλών.
Η κα. Αυγερινοπούλου στην παρέμβασή της επεσήμανε ότι οι προτάσεις της Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε κατά το ελάχιστο τα ζητήματα τα
οποία παρουσιάζονται στην εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει για παράδειγμα πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των έντονων
καθυστερήσεων στην παραλαβή των συγγραμμάτων
ή για τη βελτίωση των κτιριακών συνθηκών και των
υποδομών των Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.
Τέλος, η Βουλευτής Επικρατείας συνέστησε στην
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα στο σχεδιασμό της, ώστε ο Έλληνας μαθητής, ο οποίος κατοικεί στο εξωτερικό, να απολαμβάνει τουλάχιστον ίσου επιπέδου ποιότητα εκπαίδευσης με τους μαθητές της Ελλάδας. Η εκπαίδευση των αποδήμων
Ελλήνων αποτελεί μια άλλη μεγάλη πρόκληση, στην
οποία η χώρα μας οφείλει να ανταποκριθεί με επιτυχία.
Επιπλέον, η κα. Αυγερινοπούλου κατέθεσε συγκεκριμένη ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το κτιριακό ζήτημα του Ελληνικού Σχολείου των Βρυξελλών, μετά από συζητήσεις με τον οικείο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας των Βρυξελλών.
Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι διερευνά
το ζήτημα της μεταστέγασης του Ελληνικού σχολείου στο κτίριο όπου πριν στεγαζόταν η Μόνιμη Ειδική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας και ότι έγκειται τώρα στις Βέλγικες αρχές να δώσουν τις σχετικές άδειες για να επιτραπεί το εν λόγω κτίριο να λειτουργήσει ως σχολείο.
Η κα. Αυγερινοπούλου, η οποία έχει χρόνια ζήσει
και εργαστεί στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον και
στη Νέα Υόρκη, γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού και, από τη
θέση της στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
επιδιώκει συστηματικά τη βελτίωση των συνθηκών
εκπαίδευσης των απανταχού Ελλήνων.
(27.04.2010)
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Συνάντηση νομάρχη με τους εκπροσώπους
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
ΛΑΡΙΣΑ. Ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος συζήτησαν στη Νομαρχία Λάρισας,
σε συνάντηση που είχαν, ο νομάρχης Λάρισας Λουκάς Κατσαρός με τον πρόεδρο και
διευθυντές της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Θεσσαλίας.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Αναστάσιος
Λάππας, ο διευθυντής της Περιφέρειας
Ανατολικής Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Ζιάννας και ο διευθυντής του καταστήματος Λάρισας Ηλίας Φασούλας, ανέπτυξαν στο νομάρχη θέματα που αφορούν την παρέμβαση της Τράπεζας στην οικονομική ανάπτυξη
της Θεσσαλίας και των πολιτών της.
Από την πλευρά του ο κ. Κατσαρός εξέφρασε την πάγια θέση της Νομαρχίας για
τη στήριξη των τοπικών επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και δήλωσε ότι η Νομαρχία
είναι ανοιχτή σε κάθε συνεργασία προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης.

Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη στο γραφείο του Νομάρχη
Λουκά Κασταρού (δεύτερος από αριστερά)

Ιερατική Σύναξη Ι.Α. Θυατείρων και Μ.Β.

Του Πρωτοπρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια Ιερατική Σύναξη
του Ιερού Κλήρου της Ι.Α. Θυατείρων και Μ.Β., προεξάρχοντος του
Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ.κ. Γρηγορίου. Στη τριήμερη Σύναξη (12-14
Απριλίου 2010) συμμετείχαν οι Αρχιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής,
Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος, Θεοφιλ. Επίσκοπος
Κυανέων Χρυσόστομος και Θεοφιλ. Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος, οι περισσότεροι Ιερείς της Αρχιεπισκοπής, καθώς επίσης και
μερικές Πρεσβυτέρες και άλλοι αδελφοί.
Η Σύναξη φιλοξενήθηκε κυρίως από την ιστορική Κοινότητα του
Μάντσεστερ, η οποία εορτάζει φέτος 150 χρόνια ζωής και λειτουργίας. Στην Κοινότητα του Μάντσεστερ υποδέχθηκαν τους Συνέδρους με εγκαρδιότητα και γενναιοδωρία ο Ιερ. Προϊστάμενος
Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Νικόλαος Σεργάκης
και οι λαϊκοί Άρχοντες. Οι Σύνεδροι επισκέφθηκαν επίσης και φιλοξενήθηκαν από τις όμορες Κοινότητες του Λίβερπουλ και Λέϋλαντ.
Οι εργασίες της Σύναξης ξεκίνησαν με Προσευχή, Ανάγνωση
Αγιογραφικών κειμένων και Ψαλμωδία. Κατόπιν αναγνώσθηκε το
μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ύστερα ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος ανέγνωσε την Εισηγητική του
Ομιλία, με θέμα: «Η διακονία μας στην Εκκλησία στην αρχή της δεBankverbindung:
Dresdner Bank AG - Konto-Nr. 252670002
- BLZ 30080000
Kontoinhaber: Apostolos Diooglou
IBAN: DE31 30080000 0252670002 SWIFT-BIC: DRES DE FF
Tραπεζικός λογαριασμός στην Ελλάδα:
ΕΤΕ: 405/74973182
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Νίκος Σουτόπουλος / Ήπειρος και Κορυτσά/Αλβανία
θέματα Εκπαιδευτικά/Πολιτιστικά
Νίκος Α. Βλαχάκης / Άστρος/Πελοπόννησος
Λογοτεχνία, Ποίηση, Λαογραφικά
Γιάννης Δελόγλου / Leonberg/Στουτγάρδη
Ομογενειακά, Εκκλησιαστικά, Πολιτιστικά
Κώστας Ιατρίδης / Bad Homburg/Φραγκφούρτη
Εκπαιδευτικά, Πολιτισμικά, Κοινωνικά
Βίκυ Προκόπη / Nürnberg/Βαυαρία
Θέματα καθημερινότητας, ψυχογράμματα
Ελένη Κουγιουμτζή / Düsseldorf
Θέματα νομικά, δικαστικά
Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα
Αθήνα, Θέματα Πολιτιστικά, Ομογενειακά

καετίας 2010», αναφερόμενος με βαθυστόχαστο και ακραιφνώς
πατερικό ύφος, μέσα και από την πολύχρονη Αρχιερατική και
Αρχιεπισκοπική του εμπειρία, στα μεγάλα θέματα που απασχολούν
και ενδιαφέρουν την πολυδιάστατη ποιμαντική δραστηριότητα των
Ορθόδοξων Κληρικών στην σύγχρονη εκκλησιαστική και κοινωνική
πραγματικότητα.
Στην διάρκεια των εργασιών ομίλησε με επιστημοσύνη και ο κοινωνιολόγος Καθ. Δρ. Σπύρος Σηφακάκης, με θέμα: «Σύγχρονα αδιέξοδα: Πολιτισμικές απόψεις της κρίσης». Στην ομιλία αυτή και
στην εκτενή συζήτηση που ακολούθησε παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν πολλές και διάφορες ιδέες αναφορικά με το νέο υπερκαταναλωτικό πνεύμα που επικρατεί στις προοδευμένες κοινωνίες
του πλανήτη μας. Οι Σύνεδροι αναφέρθηκαν από τη δική τους
πλευρά στο πως μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτό το πνεύμα από την Εκκλησία μας και τους ποιμένες της.
Κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Ι.Ν.
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Μάντσεστερ, ο Σεβασμιώτατος
χειροθέτησε τον Ιερομόναχο Χρυσόστομο Τύμπα σε Αρχιμανδρίτη
και τον Οικονόμο Στέφανο Maxfield σε Πρωτοπρεσβύτερο. Την τελευταία ημέρα της Σύναξης πραγματοποιήθηκε η εκλογή και ο διορισμός της νέας Επιτροπής του Ιερατικού Συνδέσμου «Αγ. Αθανάσιος», στην οποία Πρόεδρος θα είναι ο Πρωτοπρ. Άνθιμος Παπανδρέου και Αντιπρόεδρος ο Αρχιμ. Ιάκωβος Σάββα.
Δρ. Χρυσούλα Δημητρακάκη / Αθήνα
Πολιτιστικά, αγωνίες Προσανατολισμού
Διαμαντής Σωτηράκης / Ρόδος / Δωδεκάνησα
Θέματα Λαογραφικά, Πολιτιστικά
Ηλέκτρα Κίκη / Αθήνα
Θέματα Βορειοηπειρωτών Ελλάδα-Αλβανία
Αντζελίνα Κουτσουγέρα / Αθήνα
Θέματα νομικά, πολιτιστικα
Γιάννης Σουλτανίδης / Hagen
Θέματα Τουρισμού, Ταξειδιωτικά
Χριστίνα Λούπα / Αθήνα
Θέματα επικαιρότητας, πολιτικά
Γεώργιος Λεκάνης / Αθήνα
Θέματα λαογραφικά, ιστορικά
Χρήστος Κηπουρός / Διδυμμότειχο / Θράκη
Θέματα Πολιτικού Προβληματισμού, Οικολογίας
∆ρ. Θεοφάνης Μαλκίδης
Δημοκρίτειο Παν. Αλεξανδρουπόλεως/Θράκη
Θέματα Βαλκανικής επικαιρότητας, Ιστορίας, Ποντίων
12 Χρόνια Ομογενειακή Εφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf 1998 – 2009
www.elliniki-gnomi.com
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Εκδήλωση Τιμής στην Ελληνίδα Διασποράς
από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και ΣΑΕ
Φωτογραφία: Χρήστος Λέτσος
Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Στην εκδήλωση «Τιμή στην
Ελληνίδα της διασποράς», που διοργάνωσε για
τρίτη συνεχή χρονιά η Νομαρχία Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010 και παρουσίασε η δημοσιογράφος Χρύσα Σάμου στο ξενοδοχείο «PORTO-PALACE» της Θεσσαλονίκης,
βραβεύθηκαν οκτώ διακεκριμένες Ελληνίδες, από το εξωτερικό και
τη γενέτειρα, που διακρίθηκαν για τη συνολική προσφορά τους στον
οικουμενικό ελληνισμό και οι οποίες προτάθηκαν από τις Περιφέρειες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.
Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Π. Ψωμιάδης υποδεχόμενος τις διακεκριμένες απόδημες Ελληνίδες ανέφερε: «Σε αγαστή συνεργασία
με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, τιμούμε οκτώ γυναίκες
που έκαναν την υπέρβαση, θριαμβεύουν σε κάθε τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, καταθέτουν περίσσευμα ψυχής και
διαφημίζουν την Ελλάδα μας στα πέρατα της Οικουμένης. Με τη σεμνότητα και την αξιοπρέπεια που τις διακρίνει, έχουν κερδίσει επάξια τον πιο σημαντικό έπαινο, την απεριόριστη εκτίμηση και τον θαυμασμό, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των συμπολιτών τους, εκεί
όπου βρήκαν τη δική τους Ιθάκη, στον Καναδά, στην Αργεντινή,
στην Παλαιστίνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στη
Γερμανία και έχτισαν μικρές Ελλάδες. Σας ευχαριστούμε που διανύσατε χιλιάδες χιλιόμετρα για να έρθετε στη μητέρα Ελλάδα σε μια
δύσκολη εποχή. Σας ευχαριστούμε που κρατάτε ψηλά τη σημαία
της πατρίδας και μεταλαμπαδεύετε στα παιδιά και τα εγγόνια σας τις
αξίες και τα ιδανικά του ελληνισμού. Η Ελλάδα χρωστάει στους απόδημους Έλληνες για όλα όσα δεν έκανε η επίσημη Πολιτεία για τα
παιδιά της ομογένειας».

Αίσθηση προκάλεσε η απονομή και η ομιλία της Ελληνίδας
δασκάλας στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο του
Μεγάλου Δερείου Έβρου Χαράς Νικοπούλου.
Ο Νομάρχης ευχαρίστησε τις Ελληνίδες της Ομογένειας για την
αποδοχή της πρόσκλησης και ζήτησε απ’ αυτές να συνεχίσουν τις
προσπάθειές τους για την ενίσχυση και την προβολή του ελληνισμού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. «Πρέπει όλοι οι Έλληνες, όπου
γης, να γίνουμε φραγμός σε όσους καπηλεύονται την πατρίδα», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στις δυσκολίες και στις επιπτώσεις της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο κ. Ψωμιάδης ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο του ΣΑΕ Στέφανο Ταμβάκη και τα μέλη του ΔΣ του φορέα
για τη στήριξη της εκδήλωσης «Τιμή στην Ελληνίδα της Διασποράς»,
που, όπως τόνισε, «έχει γίνει πλέον θεσμός για την Ομογένεια και
για την μητρόπολή της, τη Θεσσαλονίκη». Επίσης, ο Νομάρχης έθιξε το ζήτημα του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ζητώντας «να συμμετάσχει στην επέτειο
και ο απόδημος ελληνισμός».
Τις ευχαριστίες του ΣΑΕ στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης για την πολύ καλή συνεργασία και τη συνέχιση της πρωτοβουλίας να τιμώνται
διακεκριμένες Ελληνίδες της διασποράς εξέφρασε η Γραμματέας
του ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του
ΣΑΕ Στέφανο Ταμβάκη. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που μπορούμε να τιμούμε αυτές τις γυναίκες, οι οποίες με αφοσίωση και θυσίες καταφέρνουν να προωθούν τα ιδεώδη του ελληνισμού στο εξωτερικό», είπε χαρακτηριστικά η κ. Σαραντοπούλου. Και συνέχισε: «Αυτές οι γυναίκες με το έργο τους αναδεικνύουν την ελληνική ψυχή στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προσφοράς, της πολιτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις βραβευθείσες καθεμιά ξεχωριστά, να τις συγχαρώ και
να τις προτρέψω να συνεχίσουν να εργάζονται με την ίδια αφοσίωση και τον επαγγελματισμό για τον Ελληνισμό. Θα είμαστε δίπλα
τους. Οι Ελληνίδες αυτές επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είναι αδιαμφισβήτητα πολύτιμη η γυναικεία παρουσία στο παρόν και το
μέλλον των ελληνικών κοινοτήτων της Διασποράς. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εκείνες που στα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης στήριξαν με την αφοσίωση, την εργατικότητα και πολλές θυσίες τους
ελληνικούς πυρήνες σε όλο τον κόσμο. Μοιράζονται επάξια την σημαντική κληρονομιά που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια ο Παγκόσμιος Ελληνισμός και σήμερα δικαιώνονται, αφού μεγάλος αριθμός έχει καταλάβει σημαντικές θέσεις και διακρίσεις σε όλους
τους τομείς δράσης».
Η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου κατέληξε: «Με την βοήθεια και την
στήριξη των γυναικών, πιστεύω ότι το ΣΑΕ μπορεί να διεκδικήσει πιο
δυναμικά τον ρόλο του ως ένα ανεξάρτητο οικονομικά και πνευμα-

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας με
τη Γραμματέα ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου στην τιμητική εκδήλωση
τικά οργανισμό που θα ενώνει τους ανθρώπους μας και θα μπορεί
να υπερασπίζει με πυγμή και ομοψυχία, τα συμφέροντα των Ελλήνων ανά τον κόσμο, κερδίζοντας έτσι, την ευρύτερη αποδοχή από
το σύνολο του Απανταχού Ελληνισμού».
«Αν ήμασταν πουλιά θα πετούσαμε, στα βουνά θα κελαηδούσαμε, στην όμορφη Ελλάδα μας εδώ θα κατοικούσαμε». Μ’ αυτούς
τους στίχους ευχαρίστησε το Νομάρχη για την τιμητική βράβευση η
Αλεξάνδρα Βακιτσίδη, τιμώμενη Ελληνίδα της διασποράς από την
Περιφέρεια Ωκεανίας (Αυστραλία). Για τις δυσκολίες της Ομογένειας των 100 Ελλήνων που ζουν στο ταραγμένο Κιργιστάν, καθώς και
για τα προβλήματα ανισότητας και διαφθοράς που καθημερινά αντιμετωπίζουν, μίλησε η Όλγα Κουπριάνοβα, τιμώμενη Ελληνίδα από την Περιφέρεια Χωρών πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στις δυσκολίες να κρατηθούν ζωντανές θρησκεία και γλώσσα αναφέρθηκε η
Ιωάννα Ζωναρά από την Αργεντινή (Περιφέρεια Κεντρικής και Νότιας Αμερικής), μιλώντας για τη σταδιακή συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού που ζει εκεί, παρά το ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Η Βρισηίς Μαύρου-Παιδούση (Περιφέρεια Καναδά) έκανε
λόγο για τις προσπάθειες «να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα του
ελληνισμού», αναφερόμενη στις πολύ καλές υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν τα τρίγλωσσα ελληνικά σχολεία των ομογενών
του Καναδά. Τη βοήθεια του Νομάρχη και της επίσημης Πολιτείας
στα προβλήματα της καθημερινότητας της μικρής ελληνικής κοινότητας στην Παλαιστίνη ζήτησε η Μαργαρίτα Καπετανέα, τιμώμενη
Ελληνίδα από την Περιφέρεια Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής.
«Έχουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε ζει υπό
κατοχή και σε δύσκολες συνθήκες», είπε η κ. Καπετανέα.
Στο μήνυμα της η Μαρίνα Μουστάκα (Σαν Χοζέ-ΗΠΑ, Περιφέρεια Β. Αμερικής) ως Πρόεδρος και ιδρύτρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Κληρονομιάς, που μετέφερε ο καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Λεφάκης τόνισε: «Παρακαλώ δεχτείτε τις άπειρες ευχαριστίες μου, για
την τιμητική διάκριση που τόσο γενναιόδωρα μου απονέμετε σήμερα, μια τιμητική διάκριση που με κάνει περήφανη και χαρούμενη,
αλλά συνάμα, μου δημιουργεί πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις, για τη συνέχιση του έργου στο οποίο τάχτηκα, μαζί με όλους
τους άλλους Έλληνες της Διασποράς: Τη διατήρηση και μεταλαμπάδευση της Ελληνικής μας Κληρονομιάς».
«Το έργο αυτό είναι επίπονο και εγκυμονεί πολλές δυσκολίες και
κινδύνους. Η διατήρηση της γλώσσας μας, η συνέχιση των παραδόσεων και εθίμων μας και η συνειδητοποίηση και υποστήριξη των
Εθνικών μας θεμάτων βρίσκει πολλά εμπόδια και αντιξοότητες στις
χώρες που εμείς οι Έλληνες είμαστε διασπαρμένοι και απαιτεί σκληρό αγώνα. Επιτρέψτε μου να παρομοιάσω αυτό μας τον αγώνα, με
εκείνον που οι σκλαβωμένοι μας πρόγονοι έκαναν τον καιρό της
Τουρκοκρατίας και του «Κρυφού Σχολειού», όταν ο εχθρός προσπαθούσε να μας «ξεκληρίσει». Μόνο που ο σημερινός εχθρός δεν
είναι ορατός, αλλά βρίσκεται στην καθημερινότητά μας με τη μορφή της αφομοίωσης, της απομίμησης, της κακώς εννοούμενης προόδου, της ιστορικής λήθης και της διαφοροποίησης της εθνικής μας
ταυτότητας».
«Μόνο όλοι μαζί, ενωμένοι, εσείς αδέρφια μας που ζείτε στην
Ελλάδα και εμείς που ζούμε στις χώρες της Διασποράς, θα μπορέ-

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Νομάρχης Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Ψωμιάδης με τη σύζυγό του Τζούλια

Η Μαργαρίτα Καπετανέα, τιμώμενη Ελληνίδα στην Παλαιστίνη
(Περιφέρεια Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής) με την
Πρόεδρο του Οργανισμού Ελλήνων-Ελληνοκυπρίων
Γυναικών Ν. Αυστραλίας Ελένη Χάλτης και τη Γραμματέα
του ΣΑΕ Όλγα Σαραντοπούλου
σουμε να κρατήσουμε τη δάδα της Ελληνικής μας Κληρονομιάς αναμμένη και να την παραδώσουμε στη νέα γενιά. Σταθείτε κοντά
μας και βοηθήστε μας στο έργο μας», κατέληξε η Μαρίνα Μουστάκα. Η Αθανασία Σίσκου (Περιφέρεια Ευρώπης), η οποία πρόσφατα
επαναπατρίστηκε από τη Γερμανία, έκανε λόγο για το ρόλο των ελληνικών κοινοτήτων αναφέρθηκε, με την εμπειρία της, για περισσότερα από είκοσι χρόνια, ως μέλους της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων Γερμανίας, η οποία αγωνίστηκε για τη μείωση των ανισοτήτων και των αδικιών σε βάρος γυναικών και μεταναστών. «Ο
ρόλος και η παρουσία των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες και
στους άλλους φορείς των Ελλήνων είναι πολύ σημαντική, αλλά κυρίως είναι απαραίτητη», τόνισε η κ. Σίσκου.
Στην αξία και στους αγώνες των εθελοντικών οργανώσεων, η
δράση των οποίων θα πρέπει να ενισχυθεί στην Ελλάδα, αναφέρθηκε η Έλενα Αμβροσιάδου (Ελλάδα). Η δυναμική επιχειρηματίας, που κάλυψε οικονομικά την αποστολή των μελών της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην Αϊτή, τόνισε – μεταξύ άλλων
– ότι η γυναίκα είναι αυτή που δίνει συνοχή στην κοινωνία και οι
απόδημες είναι αυτές που συνδέουν τον Ελληνισμό με την
Ελλάδα, ευχαριστώντας όλους τους εθελοντές, που με αυταπάρνηση προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Ξεχωριστή αίσθηση
προκάλεσε η ομιλία της Ελληνίδας δασκάλας στο μειονοτικό
δημοτικό σχολείο του Μεγάλου Δερείου Έβρου Χαρίκλειας Νικοπούλου, η οποία διδάσκει εκεί από το 2004. Η κ. Νικοπούλου
μίλησε για τις σχέσεις αγάπης και εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει με τους κατοίκους του Μεγάλου Δερείου και τους μαθητές, τονίζοντας την αξιοπρέπεια των Πομάκων και τη δίψα
τους να μάθουν στα παιδιά τους ελληνικά, καθώς αυτή η μειονότητα του πληθυσμού είναι μουσουλμανική με ελληνική εθνική
συνείδηση. Η όμορφη εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση προς τιμή
των διακεκριμένων απόδημων Ελληνίδων της διασποράς και εκλεκτών προσκεκλημένων.

Όλες οι τιμώμενες Ελληνίδες της Διασποράς με το Νομάρχη Θεσσαλονίκης και τη Γραμματέα ΣΑΕ
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Αποκλειστικά για την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» Γερμανίας

Συνέντευξη με την Κλαίρη Αγγελίδου
Στον Νίκο Σουτόπουλο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στο πρόσωπο τής πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου διέκρινα τον πόνο και τη θλίψη εκείνης που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη-φάντασμα της
Αμμοχώστου, αλλά και εκείνης που αγωνίζεται με εθνική αξιοπρέπεια για την επιστροφή, νομιμόμητα και δικαιοσύνη στη μεγαλόνησο. Όσο συνομιλούσαμε με την απόδημη Κύπρια φίλη
μου μαζί της διατύπωσε με σαφήνεια την άποψή της για την επιχειρούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κι έκανε ακριβοδίκαια
τον ιστορικό απολογισμό για το εθνικής σημασίας κεφάλαιο του
κυπριακού αγώνα (1955-59). Επισημαίνει τον εθνικό κίνδυνο για
την επαπειλούμενη οριστική διχοτόμηση της Κύπρου με τη λύση
της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τη διακρίνει η αγωνιστικότητα εκείνης που μάχεται για το εθνικό δίκαιο, αλλά και η
ευαισθησία μιας ώριμης Κύπριας ποιήτριας. Τέλος, τονίζει την
αξία του απόδημου ελληνισμού για τα εθνικά μας θέματα.
• Κα Κλαίρη Αγγελίδου, πώς κρίνετε την επιχειρούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου;
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη, γιατί η γνωστική πρόοδος στα χρόνια μας είναι ραγδαία
και επομένως χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα πληροφορικής και περιβάλλοντος. Η
εξαγγελθείσα από το Υπουργείο Παιδείας μεταρρύθμιση είχε
αρκετά τρωτά στα θέματα Ιστορίας και Ελληνικής Γλώσσας που
τα θεωρώ απαράδεκτα. Διαφωνώ απόλυτα. Ό,τι έδωσαν πρόσφατα στη δημοσιότητα οι εισηγήσεις είναι γενικά και καθόλου
διαφωτιστικά ως προς το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων κατά μάθημα. Επομένως, δεν είμαι σε θέση να εκφέρω αναλυτικά γνώμη, πριν μελετήσω τα συγκεκριμένα θέματα.
• Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ιστορικής μνήμης του Αγώνα
της ΕΟΚΑ 1955-59, πιστεύετε ότι δίδαξε εκείνος ο αγώνας για
την εθνική ανεξαρτησία τις επόμενες γενιές Κυπρίων;
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-59 είναι εκείνος που έδωσε ιστορικό πρόσωπο στην Κύπρο, που έγραψε συγκλονιστικές θυσίες, ολοκαυτώματα, απαγχονισμούς, βασανιστήρια, καταδίκες

άνευ δίκης, δημιούργησε κρατητήρια και είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρ’ όλο ότι οι συνθήκες της Ζυρίχης ήταν επάρατες και αποδυκνείεται του λόγου το
αληθές σήμερα. Πιστεύω ότι αυτές οι αυτόβουλες θυσίες δημιούργησαν στις νέες γενιές ένα τεράστιο χρέος, που βιώνεται
καθημερινά, γιατί τόσον το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του
Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, που δημιούργησα με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου το 1993, όσο και οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών, κρατούν ζωντανά όλα αυτά τα θέματα.
• Η λύση της διζωνική-δικοινοτικής συνομοσπονδίας είναι προτιμότερη από τη σημερινή διχοτόμηση του νησιού της Κύπρου;
Ποια είναι η δίκαιη και βιώσιμη λύση;
Η Κύπρος βρίσκεται στη χειρότερη καμπή της Ιστορίας της.
Ούτε η ήδη υπάρχουσα διχοτόμηση, ούτε η διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία είναι λύση, γιατί είναι έμμεσα κι αυτή κάποιου είδους διχοτόμηση και μάλιστα με την υπογραφή μας. Σωστή λύση είναι η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλλοίωτης,
όπως δημιουργήθηκε με τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Μια δίκαιη, βιώσιμη και αξιοπρεπής λύση. Διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία να επιδιώξει την ομαλή επανένταξη των Τούρκων
της Κύπρου στο νόμιμο κράτος και την εναρμόνιση ολόκληρης
της Κυπριακής επικράτειας με τους θεσμούς της Ε.Ε. Αποκλείω
την εκ περιτροπής Προεδρία, η οποία θα οδηγήσει την Κύπρο
σε φοβερές περιπέτειες.
• Μια αναφορά στο συγγραφικό-ποιητικό έργο σας και τη θεματολογία του;
Το έργο μου είναι βασικά ποιητικό. Δώδεκα ποιητικές συλλογές και μία ανέκδοτη. Πεζογραφικά έργα (τρία βιβλία) και πολλά άρθρα, εκπαιδευτικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Γράφω από 11 χρονών. Έχω δημοσιεύσει δεκάδες ποιήματα σε περιοδικά της Ελλάδας και της Κύπρου.
Πολλές συλλογές μου έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και ποιήματα μου έχουν μελοποιηθεί από σπουδαίους συνθέτες: Δημήτρης Λάγιος, Μάριος Μελετίου, Μπάμπης Πραματευτάκης κ.ά. Ποιήματά μου είναι δημοσιευμένα σε δικές μας
ανθολογίες και ξένες. Τα θέματα είναι: Αγάπη στην Πατρίδα και
τον Άνθρωπο, θέματα Δικαιοσύνης και Ανθρωπιάς, εμπνεύσεις
από την πολιτιστική μας παράδοση και τους εθνικούς αγώνες
της πατρίδας.

Η πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κύπρου Κλαίρη Αγγελίδου
• Υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός για θέματα εθνικής εξωτερικής πολιτικής ανάμεσα στο μητροπολιτικό κέντρο της πατρίδας και τους απόδημους του ελληνισμού; Έχει αξιοποιηθεί επαρκώς η δύναμη των αποδήμων Ελλήνων στον κόσμο;
Εκφράζω την άποψη ότι οι κατάλληλες ευκαιρίες υπάρχουν
πάντοτε. Όμως ποτέ δεν τις εκμεταλλευθήκαμε, προγραμματίσουμε τι δέον γενέσθαι. Τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα αυτοσχεδιάζουμε την τελευταία στιγμή.
Οι απόδημοι Ελλαδίτες και Έλληνες της Κύπρου τάχθηκαν
πάντα στο πλευρό της Κύπρου. Δεν τους αξιοποιήσαμε όπως θα
έπρεπε. Οι απόδημοι του ελληνισμού είναι τεράστια δύναμη και
πρέπει να αξιοποιηθεί για όλα τα εθνικά θέματα.

Τι έγινε στη μεγάλη εκδήλωση για την Κύπρο, στην Παλαιά Βουλή
ΑΘΗΝΑ. Πλήθος κόσμου και πολλών επωνύμων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για
την Κύπρο, στην Παλαιά Βουλή, την Παρασκευή (16 Απριλίου 2010), την οποία συνδιοργάνωσαν το περιοδικό Hellenic NEXUS,
η Κίνηση Πολιτών για την Κύπρο και ο Όμιλος Κυπρογένεια.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης
πολιτικοί, ακτιβιστές, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες κ.α. Παρέστησαν
ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο
Παναγιώτης Κουρουπλής, εκ μέρους της
Ν.Δ. η Ελίζα Βόζενμπεργκ, εκ μέρους του
ΛΑΟΣ ο Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος,
εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ οι Παναγιώτης Λαφαζάνης και Λαοκράτης Βάσσης, εκ μέρους
των Οικολόγων Πρασίνων η Χριστίνα Χαραλαμπάκη, εκ μέρους της Δημοκρατικής Αναγέννησης ο Γιώργος Παπαδόπουλος και εκ
μέρους του ΔΗΚΚΙ ο Μπάμπης Δεληνταδάκης. Επιπλέον, παρέστησαν οι πρώην υπουργοί Απόστολος Κράτσας, Άκης Τσοχατζόπουλος και Λευτέρης Βερυβάκης.
Το «παρών» έδωσαν, επίσης, ο πρώην
Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικόλαος Κονομής, οι πανεπιστημιακοί Γιώργος
Κοντογιώργης, Νεοκλής Σαρρής, Βασίλης
Φίλιας, Κωνσταντίνος Ρωμανός, Γιάννης
Παπαμιχαήλ, Μαριάνθη Κλάδη, Νίκος Πουλιανός, οι εκδότες Άρης Καρατζάς και Λουκάς Αξελός, οι εκδότες του «Εμπρός» Δημήτρης Καζάκης και Θανάσης Σούμπλης, ο εκδότης της παροικιακής κυπριακής εφημερίδας «Αγωνιστική Έκφραση» Λευτέρης Κωνσταντινίδης, οι συγγραφείς Γιώργος Καραμπελιάς, Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, Θόδωρος Μπατρακούλης, ο πρέσβυς ε.τ. Θέμος Στοφορόπουλος, οι δικαστικοί Μιχάλης
Δεκλερής και Μαρία Καραμανώφ. Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Κυπριακών Σωματείων Ελλάδας Γιώργος Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας, Λοϊζος
Λοϊζου, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Υποστήριξης Αγώνα για Ελεύθερη
Κύπρο, Μανώλης Μηλιαράκης, ο γραμματέας του σωματείου Βετεράνοι Κύπρου 1974

Αντώνης Δούλας, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Γιάννης Μαύρος και
Δαμιανός Βασιλειάδης, ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Ελληνισμού, Ανδρέας Αθηναίος,
ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ «Περικλής» Ανάστος Δημητρόπουλος, η εκπρόσωπος της
Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνα για τον
Έλεγχο της Λαθρομετανάστευσης Αθηνά
Κατσαφάδου, ο πρόεδρος του Κινήματος
Άμεσης Δημοκρατίας Γιώργος Κόκκας, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως
για τα Εθνικά Θέματα Παναγιώτης Παπαγαρυφάλλου, ο εκπρόσωπος του κινήματος
STOPΚΑΡΤΕΛ Θεόδωρος Τενέζος κ.ά.
Την εκδήλωση προσφώνησαν η αρχισυντάκτρια του περιοδικού Hellenic NEXUS,
Μαρία Λυσάνδρου, ο πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για την Κύπρο, Χρίστος Ρούσ-

σος, και ο πρόεδρος του σωματείου Συμπαράσταση Αγώνα Κύπρου, αντιστράτηγος ε.α.
Δημήτρης Αλευρομάγειρος. Τη συζήτηση
συντόνισε ο δημοσιογράφος Λεωνίδας Χ.
Αποσκίτης.
Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Χρήστος Σαρτζετάκης, στο συγκινητικό χαιρετισμό του τόνισε: “Το Κυπριακό είναι ένα
πρόβλημα απλούστατο στη σύνθεσή το...
Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωσις εγγυάται τα ίσα δικαιώματα, τις τρεις ελευθερίες, τότε
προς τι ο φερόμενος φόβος των Τουρκοκυπρίων έναντι της πλειοψηφίας των Ελληνοκυπρίων; Τα περί διασφαλίσεως της Τουρκοκυπριακής μειονότητας αποτελούν ένα θλιβερό πρόσχημα στο οποίο συμμετέχει ενσυνειδήτως η Ευρωπαϊκή Ένωση ...»
Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος αναπτύσσοντας το θέμα «Από τη

γεωπολιτική στη γεωοικονομική επίθεση» τόνισε με οξύνοια ότι: «Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι το πρώτο επεισόδιο
νέων πολέμων και συγκρούσεων … Επιτίθενται με τη δύναμη του χρήματος, είναι η δύναμη μιας υπό εκκόλαψη αυτοκρατορίας
του χρήματος που επιτίθεται σήμερα εδώ…
Αν αυτά περάσουν, η Ελλάδα θα παραμείνει
μια χώρα εικονική, μια χώρα τυπική, που δεν
θα μπορεί να υπερασπιστεί την εθνική της
κυριαρχία ούτε και να συμπαρασταθεί στην
Κύπρο …»
Μεγάλη αίσθηση έκανε στη συνέχεια η ομιλία της Κυπρίας σκηνοθέτιδας Θέκλας Κίττου, εκπροσώπου του ομίλου Κυπρογένεια,
η οποία, αναπτύσσοντας το θέμα “Κύπρος:
ο νεο-οθωμανικός εναγκαλισμός”, έκανε οξεία κριτική τόσο στην ηγετική ελίτ της χώρας, όσο και στην Αριστερά: «Οι τουρκικές
πρακτικές στην Κύπρο αποτελούν δείγμα
γραφής του νέου-οθωμανισμού: αρπαγή ξένης γης, βίαιος εκπατρισμός αυτοχθόνων,
δεσποτισμός … Η γεωπολιτική απαξίωση της
Κύπρου από τους Έλληνες πολιτικούς θα
καταστήσει την Ελλάδα περίγελως των εθνών … Η Αριστερά παράταξη που έχει χύσει αίμα για τη δημοκρατία, πώς θα υπερασπιστεί μια ρατσιστική Ομοσπονδία, της οποίας οι αυτόχθονες κάτοικοι θα εμποδίζονται να εγκατασταθούν στη γή τους και θα
στερούνται πολιτικών δικαιωμάτων;»
Κεντρικός ομιλητής, ο πρώην Yπουργός
Οικονομικών και Εσωτερικών και τέως Διοικητής της Kεντρικής Tράπεζας της Kύπρου
δρ. Xριστόδουλος Xριστοδούλου, ο οποίος
μίλησε για τα «Τα Οικονομικά της Διζωνικής
Ομοσπονδίας» και παρέθεσε μαρτυρίες από
την συμμετοχή του στις συνομιλίες για το
Σχέδιο Ανάν. Ήταν συνταρακτική η αποκάλυψή του ότι οι Τούρκοι ζητούσαν να αποζημιώσουν οι Ελληνοκύπριοι τους εποίκους
που θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν, καθώς και τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες
που δεν θα επιστρέψουν. Ζητούσαν, δηλαδή, από τα ίδια τα θύματα να αποζημιώσουν
τον εαυτό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή των εποίκων στα δικά τους σπίτια!
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Ρένος Κυριακίδης: Ο Ρωμανός της Πιτσιλιάς
Γράφει η Θωμαϊς Παρανιού
Ένας επιφανής Κύπριος αντιστασιακός, Τομεάρχης της
ΕΟΚΑ, ένας μεγάλος Ελληνας, ο Ρένος Κυριακίδης παρέστη στον εορτασμό της
96ης Επετείου της Ανακηρύξεως της Αυτονομίας Β.Η./ρου στην Αθήνα, ως εκπρόσωπος
του ‘Συνδεσμου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ 19551959’ και είχε την καλωσύνη να μας παραχωρήσει την ακόλουθη συνέντευξη:
• Kύριε Κυριακίδη, στον λόγο που εκφωνήσατε για την επέτειο της ανεξαρτησίας της
Β.Η./ρου, είσαστε φανερά συγκινημένος. Γενικά υπάρχει μία ιδιαίτερη σχέση και συνεργασία
ανάμεσα σε Κυπρίους και Βορειοηπειρώτες.
Θα θέλατε να μας πείτε γιατί;
Με τους αδελφούς μας Β.Η./τες έχουμε
πολλά κοινά. Είμαστε και οι δύο τμήματα του
Ελληνισμού, που γεννηθήκαμε σκλάβοι και αγωνιστήκαμε για την Ενωση με την Μητέρα
Ελλάδα. Οι αγώνες μας αυτοί ήταν πολύνεκροι, είτε στα πεδία των μαχών είτε σε τόπους
εκτελέσεων ή βασανιστηρίων. Χωριά ολόκληρα
ρημάχτηκαν και οι λαοί μας πέρασαν αφάνταστα βάσανα, αλλά οι Μεγάλες Δυνάμεις μας αγνόησαν και εμπόδισαν αυτήν την Ενωση, χωρίς να μας ρωτήσουν. Τώρα και οι δύο ζούμε
κάτω από τον ξένο δυνάστη και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, γιαυτό υπάρχει μεταξύ μας αλληλοκατανόηση και αλληλο’υ’ποστήριξη.
• Πείτε μας για τους αγώνες σας στην ΕΟΚΑ
με τον Διγενή;
Εγώ, τον Μάιο του1955 ήμουν φοιτητής στο
Πανεπιστήμιο των Αθηνών, μαζί με άλλους συμπατριώτες μου, και σπούδαζα φυσιογνώστης.
Όταν μάθαμε ότι άρχισε η αντίσταση των Κυπρίων στο νησί, κάναμε εδώ δική μας Οργάνωση, που την οναμάσαμε Κ.Α.Ρ.Η [Κύπριοι Αγωνισταί Ριψοκινδύνου Ηγεσίας] και ετοιμαστήκαμε για τον αγώνα, κάνοντας εκπαίδευση μόνοι
μας, αλλά μην γνωρίζοντας ότι ήδη είχε αρχίσει ο αγώνας στην Κύπρο από την 1η Απριλίου.
Κατέβηκα στην Κύπρο, ήρθα σε επαφή με τον
αρχηγό Γρίβα Διγενή και αυτός μου είπε:
«Πήγαινε στην Αθήνα και να μου φέρεις αυ-

τούς τους φοιτητές αμέσως κάτω, γιατί την 1η
Απριλίου μου έπιασαν τους τομεάρχες μου οι
Εγγλέζοι και δεν έχω στελέχη γενικά.». Πράγματι, γύρισα στην Αθήνα και μετά επιστρέψαμε
στην Κύπρο οκτώ φοιτητές, εγκαταλείποντας
τις σπουδές μας. Από τότε ο Διγενής ήτανε μαζί μου. Πήγαμε και οι δύο στην Κακοπετριά, το
χωριό μου, έμενε εκεί και έκανε τα λημέρια
μας πάνω στο χωριό Σπήλια.
• Γιατί ονομαστήκατε ‘Ρωμανός της Πιτσιλιάς’;
Πείτε μας για τις μάχες που συμμετείχατε.
‘Ρωμανός’ ήταν το ψευδώνυμό μου και ‘Πιτσιλιά’ είναι μία περιοχή στην Κύπρο, στους
πρόποδες του όρους Τρόοδος, που περιλαμβάνει αρκετά χωριά της επαρχίας Λεμεσού και
Λευκωσίας, μεταξύ αυτών την Κακοπετριά, τα
Σπήλια και την Κηπερούντα, μέρη όπου πολέμησα. Στις 23 Νοεμβρίου 1955 έγινε η έναρξη
της μεγάλης επιχείρησης, της Παγκύπριας επιχείρησης, την οποίαν ονομάσαμε ‘Προς την Νίκη’, κάναμε εμείς μία ενέδρα εκεί στην Κηπερούντα και πήγαμε πάνω στα λημέρια. Και ο
αρχηγός το ίδιο, μαζί μου. Στις 11/12 έγινε η επιχείρηση των Εγγλέζων, εναντίον των λημε-

ριών [η γνωστή ως Μάχη των Σπηλιών] Εκεί
τραυματίστηκα και με πιάσανε.
• Τότε η σύλληψη από τους Εγγλέζους, και μάλιστα κάτω από τέτοιες συνθήκες, σήμαινε
ΚΡΕΜΑΛΑ. Τι συνέβη με εσάς;
Δεν υπολογίζαμε κρεμάλα, τότε. Με πήγαν
στην φυλακή, στα κελλιά των μελλοθανάτων,
διότι κρατούσα όπλο μαζί μου, και το όπλο σήμαινε ΘΑΝΑΤΟΣ. Εκεί συνάντησα τον Μιχαλάκη τον Καραολή , τον Αντρέα τον Δημητρίου, ύστερα ήλθε ο Ζάχος, ο Χαρίλαος, ο Πατάτσος,
όλοι ήρθανε. Μέναμε εκεί περίπου δύο μήνες
μαζί, στα κελλιά του θανάτου. Υστερα, εις την
δίκην μου εμένα, δεν ξέρω γιατί τους έπιασε,
με δίκασαν 12 χρόνια φυλακή, ενώ θα πήγαινα
για θάνατο. Σου λέει, είναι γραμματισμένος αυτός, είναι επιστήμονας, θα είναι εις βάρος μας
να τον καταδικάσουμε, και γλύτωσα εγώ. Γιαυτό είπα ‘γλύτωσα’, θα είμαι τυχερός. Μετά πήγα φυλακή και μετά με μεταφέρανε σε φυλακή
της Αγγλίας. Με αφήσανε με την συμφωνία της
Ζυρίχης-Λονδίνου.*
• Tι έχετε να μας πείτε α) για την Συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου (11 και 19/2/1959] και β) για
τον σημερινό Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δ. Χριστόφια;
Η συμφωνία αυτή ήταν κακής ώρας γέννημα. Ποιος ρώτησε τον λαόν αν θέλει ανεξαρτησίαν, και μάλιστα πωλουμένην ανεξαρτησίαν;
Ποιος ρώτησε τον λαόν αν θέλει να κάνει Κυβέρνηση Κυπριακή και να αποξενωθεί δια παντός από την Ελλάδα, την ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ.
Ποιος υπέγραψε το άρθρο που έδινε στην
Τουρκία το μονομερές δικαίωμα να εισβάλλει
στην Κύπρο; Eμείς είμαστε τότε στην φυλακή
και παραγγείλαμε στον Μακάριο ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ, αλλά αυτός πήγε και υπέγραψε.
Από εκείνη την ημέρα άρχισε ο κατήφορος της
Κύπρου, εφ’όσον δοθηκε στον Τούρκο το συνταγματικό δικαίωμα να επεμβαίνει με φέσι.
Μόνο εμείς μιλάμε για εισβολή. Ακούσατε κανέναν από τους άλλους να πει αυτήν την κουβέντα;
Αλλά, είχαμε μίαν ελπίδα, την οποίαν ελπίδα
δεν μπορεί να την δει , ας πούμε, ο κομμουνιστής, ο οποίος δεν έχει πατρίδα, δεν έχει θρη-

σκεία. Γιαυτό και ο Δ. Χριστόφιας, εκτός από το
ότι είναι κομμουνιστής, χωρίς να ρωτήσει κανέναν πήγε και πρότεινε δικαίωμα ψήφου σε
50.000 Τούρκους εποίκους (η σταθμισμένη
ψήφος). Και είναι Προεδρικό το σύστημα στην
Κύπρο, ό.τι θέλει κάνει ο Πρόεδρος και κανείς
δεν μπορεί να επέμβει. Αυτήν την στιγμή, μία
ελπίδα έχουμε: Να καταλάβει ο Χριστόφιας και
οι περί αυτόν ότι η μόνη μας ελπίδα και δύναμις είναι η διατήρηση του Κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν χαλάσουμε την Κυπριακή
Δημοκρατία και έχει ο Τούρκος το δικαίωμα
στα χώματά μας, έστω και με έναν στρατιώτη,
η Κύπρος έσβησε, θα γίνει Τουρκική. Γιαυτό αγωνιζόμεθα και παλεύουμε εμείς οι αγωνιστές,
να μην διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι
η μόνη μας ελπιδα. Εύχομαι να το πετύχουμε
τούτο, και έχει ο Θεός.
• Τι θα θέλατε να συμβουλεύσετε τους Βορειοηπειρώτες;
Nα τιμούν τους άξιους προγόνους τους, να
μην ξεκόψουν από τις Ελληνικές τους ρίζες και
να παραμείνουν στις πατρογονικές εστίες
τους. Να μείνουν ενωμένοι, να αλληλοβοηθούνται και να καταγγέλουν στους Διεθνείς Οργανισμούς κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων
τους. Τέλος, να κάνουν πολλά παιδιά για να έχει νέους η Β.Η./ρος, αλλιώς η εθνική της ταυτότητα θα σβήσει.
Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σημείωση δική μας:
Ο κ. Κυριακίδης μιλά για μερικούς από τους
απαγχονισθέντες συμπολεμιστές του της
ΕΟΚΑ, ο πλήρης κατάλογος των οποίων έχει
ως εξής:
- 10/5/1956. Mιχάλης Καραολής ετών 23 και
Ανδρέας Δημητρίου ετών 22
- 9/8/1956 Ανδρέας Ζάχος ετών 24, Ιάκωβος Πατάτσος ετών 22 και Χαρίλαος Μιχαήλ ετών 22
- 21/9/1956 Μιχαήλ Κουτσόφτας ετών 22, Στέλιος Μαυρομμάτης ετών 20 και Ανδρέας Παναγίδης ετών 22 - 13/3/1957 Ευαγόρας Παλλικαρίδης ετών 19
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκέπασε.!
Θωμαϊς Παριανού
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Την Απελευθέρωση των
Ιωαννίνων γιόρτασε στο Γούστερ
της Μασαχουσέτης και στη
Νέα Υόρκη η Ηγεσία του ΠΣΗΕ
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Το Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας
για τα Ηπειρωτόπουλα του Εξωτερικού
Συνεργασία υπεύθυνου τύπου του ΠΣΗΕ με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δ. Κούτουλας, Χ. Δήμου, Ν. Γκατζογιάννης,
Χ. Λέκκας και η κα. Κ. Σίγκα
ΓΟΥΣΤΕΡ. Τη διπλή επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου γιόρτασαν οι σύλλογοι «Ένωσις» και «Χορός του Ζαλόγγου» στο Γούστερ της
Μασαχουσέτης. Στην Αρτοκλασία που έλαβε χώρα στον ιερό
ναό του Αγίου Σπυρίδωνα παραβρέθηκαν το Δ.Σ. του Συλλόγου
«Ένωσις» με επικεφαλής τον Πρόεδρό του και ΓΓ της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής Δημήτρη Κούτουλα, ο οποίος
είναι και Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού, το Δ.Σ. του Συλλόγου «Χορός του Ζαλόγγου» με επικεφαλής την πρόεδρό του κα. Κατερίνα Σίγκου. Ακόμη τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος
Δήμου, ο επίτιμος πρόεδρος του ΠΣΗΕ Νικόλαος Γκατζογιάννης μετά των συζύγων των, ο Πρόεδρος του Βορειοηπειρωτικού Συλλόγου Βοστόνης «Η Βόρειος Ήπειρος» Μενέλαος Σωτήρης και άλλα πολλά στελέχη ομογενειακών οργανώσεων. Ο
πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αναφέρθηκε
στην ιστορική σημασία των δύο επετείων. Μετά τον εκκλησιασμό και στο γεύμα που ακολούθησε στο ενοριακό κέντρο όπου
παρα- κάθισαν περίπου 250 άτομα τιμήθηκαν από τους συλλόγους «Ένωσις» και «Χορός του Ζαλόγγου» οι κ. κ. Νικόλαος
Γκατζογιάννης και Χρήστος Λέκκας καθώς και η Μελπομένη
Ντέμη και η Αγγελική Δούκα αντίστοιχα, για την προσφορά τους
προς τους συλλόγους τους, την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία
και το ΠΣΗΕ. Η εκδήλωση έκλεισε με το χορευτικό συγκρότημα
της κοινότητας που παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς από
την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα. Ο κ. Δήμου έλαβε μέρος και σε
μια παρόμοια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και στο γεύμα που παρέθεσε μετά τον εκκλησιασμό το γυναικείο τμήμα του Συλλόγου των «Σουλιωτισσών», μαζί με μέλη
των Συλλόγων Ηπειρωτών «Αναγέννησις», «Πύρρος», «Σουλιώτισσες» και «Θυγατέρες της Ηπείρου».

Με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Ιωάννη Γεροθανάση και τις Πρυτανικές Αρχές συναντήθηκε ο
Υπεύθυνος Τύπου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού Σπύρος Κωσταδήμας. Σε συνέχεια της αγαστής
συνεργασίας με το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας–Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος»
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συζητήθηκε η διοργάνωση του
τρίτου Θερινού Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για τους Απόδημους Ηπειρώτες 2010. Η ιδιαίτερα επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής δράσης από το Κέντρο
Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού με
πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης τον
Ιούλιο των ετών 2008 και 2009 και η υπογραφή του Συμφώνου
Συνεργασίας με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού (Ιούλιος 2009) κατέστησαν πλέον θεσμό τη φιλοξενία νέων
Απόδημων Ηπειρωτών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Ο κ. Κωσταδήμας και οι Πρυτανικές Αρχές, σε κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας, υπογράμμισαν τον μεγάλο αντίκτυπο που
είχε στην Ομογένεια η αγάπη με την οποία η κοινή γνώμη της
Ηπείρου αγκάλιασε τους νέους απόδημους συμπατριώτες της
από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Το Πανεπι-

«Οι ήρωες του 1940 περιμένουν»
Παρουσίαση βιβλίου στη Λευκωσία
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία την Παρασκευή 19 Μαρτίου εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην αντιπροέδρου της
Βουλής των Ελλήνων Γεώργιου Σούρλα με τίτλο
«Οι ήρωες του 1940 περιμένουν». Το βιβλίο αναφέρεται στους οκτώ περίπου χιλιάδες Έλληνες που σκοτώθηκαν στα ηπειρωτικά βουνά το
1940 και είτε εξακολουθούν να αγνοούνται, είτε παραμένουν ακόμα και σήμερα άταφοι. Τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου θα διατεθούν
για την ανέγερση μνημείου στα ελληνοαλβανικά
σύνορα για να αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές
στα παλικάρια του ’40. Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Παγκυπρίου Συνδέσμου
Βορειοηπειρωτών και σε αυτήν παραβρέθηκαν
μεταξύ άλλων ο επίτιμος Πρόεδρος του Κ.Σ.
της ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης, ο Πρόεδρος του
ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης, ο βουλευτής
του δημοκρατικού Συναγερμού Τάσος Μητσόπουλος, η Πρόξενος της Ελλάδος στη Λευκωσία κα Μαρία Κεχρή, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Πέτρος Τσαλικίδης εκπρόσωπος του
διοικητή της ΕΛΔΥΚ, ο Δήμαρχος Μόρφου Χαράλαμπος Πίττας, ο Τομεάρχης της ΕΟΚΑ Ρένος Κυριακίδης, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Συντακτών και δημοσιογράφων Κύπρου Κορνήλιος Χατζηκώστας, εκπρόσωποι των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ, εθνικοτοπικών Σωματείων και Συλλόγων και πλήθος κόσμου. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο π. υπουργός Παιδείας της Κυπριακής δημοκρατίας και νυν Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ.
Ουράνιος Ιωαννίδης. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Ελευθέριος Δημη-

Δεύτερος από αριστερά ο συγγραφέας
και πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής
Γιώργος Σούρλας
τρίου. Ο Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντόπουλος
Παναγιώτης ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής
της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, έκανε αναφορά στις επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού
στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου το 1940 και
παρουσίασε οπτικά ντοκουμέντα της εποχής.
Τέλος ο συγγραφέας του βιβλίου Γεώργιος
Σούρλας αναφέρθηκε στο προσωπικό του οδοιπορικό στα μέρη της θυσίας των παλικαριών όπου ακόμη και σήμερα 70 χρόνια μετά το έπος
του ’40, υπάρχουν ομαδικοί τάφοι και διάσπαρτα τα λείψανα των στρατιωτών που έδωσαν τη
ζωή τους μαχόμενοι υπέρ της ελευθερίας.
Η ομιλία του κ. Σούρλα προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους. Την όλη
εκδήλωση συντόνιζε ο βουλευτής Λάρνακας
του δημοκρατικού Συναγερμού Τάσος Μητσόπουλος. Στην εκδήλωση προβλήθηκε τέλος
και οπτικοακουστικό αφιέρωμα που ετοιμάστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό από τον παγκοσμίου φήμης μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη
Παπαθανασίου.

στήμιο Ιωαννίνων έχει ήδη καταρτίσει και καταθέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τη σχετική πρόταση για τη διοργάνωση του τρίτου εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, όσο και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού μέσω του Υπεύθυνου Τύπου συμφώνησαν ότι δράσεις
αυτής της εμβέλειας είναι εξαιρετικής εθνικής σημασίας και
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης από την Ελληνική Πολιτεία και τους φορείς της. Μέσα σε πνεύμα εμπιστοσύνης εκφράστηκε η ελπίδα ότι η σύνδεση ή η επανασύνδεση με
την Πατρίδα και την Ήπειρο, ειδικότερα για Νέους Απόδημους
Έλληνες, στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα βρει αρωγούς και τις Αρχές της
Ηπείρου, αλλά και την Τοπική Κοινωνία, ώστε να υποδεχθούμε
και αυτή τη χρονιά απρόσκοπτα τους νέους Απόδημους Ηπειρώτες. Οι δύο φορείς, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, είναι πανέτοιμοι
να υποδεχτούν τα Ηπειρωτόπουλα, για να γνωρίσουν την τοπική πολιτισμική παράδοση, να βελτιώσουν την Ελληνομάθειά
τους και να επανασυνδεθούν με την πατρίδα τους.

Δημογραφική στρατηγική
STI, των Αλβανών
Πρόκειται για τη διαδικασία νομιμοποίησης
για την κατασκευή «παράνομων», αλλά που
στην πραγματικότητα εξυπηρετεί την εθνική
στρατηγική για την Μεγάλη Αλβανία.
Εκ των πραγμάτων είναι περίπου 20 χιλιάδες σπίτια που πιστοποιείται στην περιοχή της
Βορείου Ηπείρου από την κυβέρνηση Μπερίσα, αλλά και από τη σιωπή του Έντι Ράμα, ο
οποίος αποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε
με μια κοινή στρατηγική των δύο εθνικιστικών
κομμάτων. Το βασικό ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση της Αλβανίας με μεγάλη ταχύτητα,
που διοργάνωσε η νομιμοποίηση, πριν να
πραγματοποιηθεί στην Αλβανία Πληθυσμός
Count, όπου οι πολίτες θα δηλώσει εθνικότητα και τη θρησκεία.
Τα Τίρανα, με την αξιοποίηση των εσωτερικών προβλημάτων της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε ένα τολμηρό βήμα, αλλά νομικά
επικίνδυνη αλλαγή δημογραφικών στοιχείων
των κατοίκων της Βορείου Ηπείρου, επίσημα
φέρνοντας χιλιάδες νεαρών Αλβανών από
την Αλβανία και άλλες περιοχές.
Βαθύτατα απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ
μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία
Αλβανική κυβέρνηση OK "Εποικισμός" της
νότιας Αλβανίας.
Περίπου 150 χιλιάδες νέοι κάτοικοι, προστίθενται Αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια στο
νότιο αλβανικό έδαφος, που κατοικήθηκε κυρίως από ομογενείς. Σε όλη την Αλβανία, πιστεύεται ότι είναι περίπου 1 / 5 του συνολικού πληθυσμού, που έχει κατασκευαστεί για
την καταχρηστική διαδικασία στην ιδιοκτησία
που δεν κληρονόμησε από την οικογενειακή
ρίζα. Η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε να

καταχωρήσει νέες ιδιότητες για χιλιάδες άτομα που προέρχονται από διάφορες περιοχές
της Αλβανίας, προσπαθώντας να αντιστραφεί μεταξύ δημογραφικών εκθέσεων εθνοτικών Ελλήνων και Αλβανών, ειδικά στο νότιο
τμήμα της Αλβανίας.
Καταγραφή των νέων περιουσιακών στοιχείων στη διαδικασία της νομιμοποίησης, είναι επίσης, με βάση τις εσωτερικές πολιτικές
των δύο μεγάλων κομμάτων, Πολιτικά, όπως
το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα και το
Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα στην
εξουσία, ενώ το πρόβλημα των περιουσιών
των ομογενών στη Νότια Αλβανία (Βόρειο
Ήπειρο), μπορεί να περάσει στο Δικαστήριο
του Στρασβούργου.
Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπερίσα έχει πρόσφατα περάσει νόμους που αποσκοπούν να
αναλάβει την ιδιοκτησία έχει Μεταναστεύσουν πληθυσμού, κυρίως για οικονομικούς
λόγους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού
του πληθυσμού, είναι η ελληνική μειονότητα
στα νότια της χώρας.
Η νέα καταχώρηση διαδικασία «νέοι ιδιοκτήτες», πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς εκείνους που «Νομιμοποίηση» νόμος απαγορεύει, όπως στην Αυλώνα, Σαράντα και
Ksamil επιβεβαιώνεται τελευταίες ημέρες.
Είναι αδιανόητο η εν λόγω χώρα μέλος του
ΝΑΤΟ, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, μεσιτείας ανοιχτή σε εκθέσεις της ιδιοκτησίας και τις συνέπειες της δημογραφίας
για την εθνική στρατηγική STI, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο επικίνδυνων, για Σχέσεις με
την Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία του
ΝΑΤΟ, λέει μεγάλο λάθος για μεταρρυθμίσεις και επιτεύγματα της Αλβανίας, σε όλα τα
κεφάλαια που ασχολούνται με insitutions και
τη δημοκρατία, υπογραμμίζουν την αλβανική.
George Papadimas
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Αποχαιρέτα τα
σχολεία που ήξερες…
Στις 14.04.2010 έγραψε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων Βόρειας Ρηνανιάς-Βεστφαλίας Γερμανίας προς:
Πρόεδρο Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια
Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου
Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου
Υφυπουργούς κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, κ. Ιωάννη Πανάρετο
Ειδική Γραμματεία Π.Ο.Δ.Ε κα Θάλεια Δραγώνα
Προϊσταμένη της Δ/νσης Π.Ο.Δ.Ε κα. Ρωξάνη Ελευθεριάδου
Γενικό Πρόξενο Ντύσσελντορφ κο. Μαρκουλάκη
Συντονιστές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κα Λαζαρίδου και
κο Παναγιώτου
Σχολικές Μονάδες Α/ θμιας και Β/θμιας
Θέμα: Αποχαιρέτα τα σχολεία που ήξερες …
Με μεγάλη προσοχή, όπως αρμόζει στην περίσταση, αλλά και
με τη δυσφορία του θεατή που ξαναβλέπει για πολλοστή φορά το
ίδιο έργο, η ομογένεια παρακολουθεί την ομολογουμένως φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλλει η ελληνική Πολιτεία να κλείσει
οριστικά τα σχολεία μας.
Θα ήμαστε άδικοι αν επιχειρούσαμε να προσάψουμε το θεάρεστο έργο της απαξίωσης, της υπονόμευσης και εν τέλει της οριστικής κατάργησης του ελληνικού σχολείου της διασποράς σε
μια στιγμιαία έμπνευση της σημερινής διοίκησης του υπουργείου
και των εγκαθέτων της συνδικαλιζόμενων εκπαιδευτικών. Όλα
δείχνουν πως εδώ πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο δεκαετιών
και συστηματική προσπάθεια που απλά φτάνει στην κορύφωσή
της. Όσο κι αν οι προαναφερθέντες αρμόδιοι μας θεωρούν – κατά τα λεγόμενά τους – πληθυσμό «ανέντακτo», «τραγικές φιγούρες της κοινωνίας» και «άτομα με γλωσσικές, μαθησιακές και άλλες δυσκολίες» δεν μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τον απώτερο στόχο τους και το φθηνό τρόπο με τον οποίο βάλθηκαν
να τον επιτύχουν. Με αφορμή την ενημέρωση από την αρμόδια
υφυπουργό κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της
Διασποράς (17-3-2010), θέλουμε να σταθούμε σε ορισμένα σημεία τα οποία κατά την ταπεινή μας γνώμη θίγουν βάναυσα τα πατριωτικά μας αισθήματα και προσβάλλουν τη νοημοσύνη και του
πλέον «απροσάρμοστου», «τραγικού» και «προβληματικού»
Έλληνα της διασποράς.
Καταρχάς, η επιλεγείσα έννοια του «δίγλωσσου σχολείου» είναι προφανέστατα μια νεφελώδης δομή την οποίαν ούτε οι ίδιοι
που την επικαλούνται δεν την έχουν κατανοήσει. Αναρωτιόμαστε
τι θα γίνει όταν κληθούν να την εφαρμόσουν στην πλάτη μας. Θυμίζουμε στους κ.κ. αρμόδιους εφευρέτες του εν λόγω σχεδίου ότι τα σχολεία μας είναι ήδη δίγλωσσα, με αρκετές ώρες διδασκα-

Ανακοίνωση του
Τομέα Απόδημου
Ελληνισμού
ΑΘΗΝΑ. Σχετικά με θέματα
που αφορούν
την εκπαίδευση
των Ελληνοπαίδων στο Εξωτερικό και μετά από επικοινωνία
με το ΥΠΕΠΘ
κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
1) Δεν τίθεται θέμα κλεισίματος αμιγώς ελληνικών σχολείων.
2) Θα συνεχίσει η ενισχυτική διδασκαλία και δεν τίθεται θέμα κατάργησής της.
3) Θα γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης του
εκπαιδευτικού δυναμικού και της σπατάλης του δημόσιου χρήματος δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.
4) Δεν τίθεται θέμα κατάργησης των
Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας. Απλά
το ΥΠΕΠΘ θα προχωρήσει σε σύμπτυξη τμημάτων με πολύ μικρό αριθμό μαθητών στην ίδια πόλη ή σε όμορη περιοχή.
5) Η ενδεχόμενη μείωση του αριθμού συντονιστών εκπαίδευσης δεν θα
επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων
μας καθώς θα υπάρξει συγκεκριμένος
σχεδιασμός που θα εξασφαλίζει την
εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
Κώστας Τάτσης, Γραμματέας Τομέα
(23.04.2010)

λίας της Γερμανικής γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οπωσδήποτε χρειάζονται βελτιώσεις και στη βάση αυτή είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις αναβάθμισης, οι οποίες θα πρέπει να προκύψουν μέσα από διάλογο κι όχι με ανακοινώσεις του ύφους «αποφασίσαμεν και διατάσσομεν». Αυτή είναι τακτική που παραπέμπει
σε άλλες εποχές και σκοτεινά ήθη. Ίσως για τη διορισμένη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, να είναι κάπως ενοχλητικό το αίτημα συμμετοχής μας σε
διάλογο για το μέλλον των σχολείων μας, ας κάνουν όμως λίγη υπομονή για να τους θυμίσουμε κάποια πράγματα, που αφορούν
στο παρελθόν αυτών που εμείς αποκαλούμε σχολεία μας και είναι εμφανές ότι τα έχουν ξεχάσει ή δε μπήκαν καν στον κόπο να
ενημερωθούν γι’ αυτά.
Τα σχολεία λοιπόν αυτά, στα οποία φοίτησαν πολλοί από μας
και σήμερα φοιτούν τα παιδιά μας, δεν τα έκτισαν ούτε οι γονείς
ούτε οι χορηγοί των διαφόρων προσωρινών διοικήσεων του
Υπουργείου. Τη δημιουργία τους την αποφάσισε και τη στήριξε ο
ελληνικός λαός και κυρίως ο Ελληνισμός της ξενιτιάς κι αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος για ν’ αποφασίσει αν και πότε θα κλείσουν.
Τα σχολεία μας, τα οποία σημειωτέον αναγνωρίζονται από το
Γερμανικό κράτος ως πρότυπα ενσωμάτωσης, αιφνιδίως χαρακτηρίζονται κατεδαφιστέα από την ελληνική Πολιτεία και ακατάλληλα να στεγάσουν τα παιδιά μας, προτείνοντας στη θέση τους
την κατασκευή ενός απρόσωπου πεδίου αφομοίωσης.
Τα σχολεία αυτά υπήρξαν και – παρά τις προσπάθειές σας – υπάρχουν ακόμη, γιατί όλοι εμείς που στήσαμε με κόπο το σπιτικό
μας μακριά απ’ την πατρίδα, επιθυμούμε διακαώς τα παιδιά μας
να μετέχουν της ελληνικής παιδείας και να φέρουν στη συνείδησή τους ταυτότητα ελληνική.
Τα σχολεία μας ξεκίνησαν να λειτουργούν στα πέτρινα χρόνια
της μετανάστευσης, όπου ο απόδημος Έλληνας εγκατέλειπε τα
παιδιά του στην Ελλάδα, όχι γιατί ήταν «τραγικές φιγούρες» αλλά
γιατί δεν ήθελε να τα στείλει στο Γερμανικό σχολείο και μόνο όταν ήταν σίγουρος ότι θα φοιτήσουν στο σχολείο που αυτός γνώριζε κι εμπιστευόταν, τότε μόνο τα έπαιρνε κοντά του. Οποία ειρωνεία και μεγίστη αδικία για όλους αυτούς τους ξενιτεμένους
εργάτες, να δείχνουν τόση εκτίμηση στο ελληνικό σχολείο, αρκετή ώστε να στερούνται τα παιδιά τους για χάρη του και οι αρμόδιοι Υπουργοί και οι άνθρωποί τους να προσπαθούν να το καταργήσουν. Στην ενημέρωση/δικαιολογία της κυρίας υφυπουργού, είναι ηλίου φαεινότερον ότι για άλλη μια φορά μαγειρεύεται
το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων της διασποράς, τη στιγμή
που οι Τούρκοι ετοιμάζονται ν’ ανοίξουν τα δικά τους. Για το κατόρθωμα αυτό επιστρατεύτηκε η φθηνή και ξεπερασμένη μέθοδος του αποπροσανατολισμού και στο κοινό καζάνι έχουν πέσει
όλα τα κακώς κείμενα μαζί με την προαποφασισμένη «αποτυχία
των αμιγών σχολείων»: οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και το θέμα τους, τα προβλήματα εκπαιδευτικού υλικού, η κακοδιαχείριση
και σπατάλη κονδυλίων, η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου κλπ
κλπ. Μα, ακριβώς όλα αυτά είναι που συνέτειναν και συντείνουν
στη δυσλειτουργία του σχολείου μέσα κι έξω απ’ την Ελλάδα κι εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους οι καθ’ ύ-
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λην αρμόδιοι κι όχι να εμφανίζονται ως τεθλιμμένοι συγγενείς να
μας ζητούν να κλάψουμε για ένα σχολείο που είναι ακόμη ζωντανό. Κατανοούμε την αγωνία τους να παρουσιάσουν έργο ή έστω κινητικότητα. Κατανοούμε την αφόρητη πίεση των ισολογισμών και των περικοπών. Αντιληφθήκαμε πλήρως τις προθέσεις
των συντακτών του «σχεδίου διάσωσης». Μέχρι εκεί όμως.
Ας καταλάβουν οι κύριοι προσωρινοί ένοικοι του Υπουργείου
και οι μόνιμοι εκπρόσωποί τους στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι
κανείς τους δεν κρατά τόσο βαρύ κοντύλι ώστε να υπογράψει το
χαρτί που θα κλείσει τα σχολεία μας. Ας το πάρουν απόφαση οι
μάγοι αυτοί των εντυπώσεων ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσά
τους τον άνθρωπο που θα συνδέσει το όνομά του μ’ αυτή τη μειοδοσία.
Καλούμε όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους και τους αγωνιούντες για την τύχη των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής
σε πολεμική ετοιμότητα. Καλούμε τους αρμόδιους πολιτικούς
φορείς της χώρας μας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους στέλνουν
τα παιδιά τους σε αγγλόφωνα και ιδιωτικά σχολεία, να αφήσουν
το ελληνικό Δημόσιο Σχολείο να συνεχίσει το δύσκολο δρόμο
του, απαλλάσσοντάς το από τα προχειροφτιαγμένα και ανέμπνευστα σχέδιά τους.
Καλούμε τον Έλληνα εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εργαστεί
στα σχολεία μας, να το κάνει με αγάπη προς τα παιδιά μας και το
φιλότιμό του να μην τελειώνει όταν εξαντλήσει τα προνόμια που
παρέχει σ’ αυτόν και στα παιδιά του η εργασία στην αλλοδαπή.
Καλούμε τους κατά νόμον αρμόδιους που κόπτονται για τη
σπατάλη κονδυλίων και την κακοδιαχείριση να αναλάβουν τις ευθύνες τους κι επιτέλους κάποιος να μας απαντήσει γιατί τα παιδιά
μας είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν κάθε χρόνο σχολικό περιβάλλον και το ελληνικό Δημόσιο ξοδεύει τεράστια ποσά στα ενοίκια τη στιγμή που έχει αγοραστεί κτίριο γι’ αυτό το σκοπό
(Mettmanner Straße, Düsseldorf).
Καλούμε τους Έλληνες ομογενείς να οπλιστούν με γνώση και
υπομονή, να προετοιμαστούν για δύσκολες μάχες και ν’ απομονώσουν τα διασπαστικά στοιχεία που περιέργως εμφανίστηκαν
τον τελευταίο καιρό ανάμεσά τους και βάλλουν εναντίον των θεσμικών οργάνων και της ομοσπονδίας με εξωθεσμικά μέσα και
πραξικοπηματική συμπεριφορά.
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για όλους …
Ο πρόεδρος:
Πότσης Κωνσταντίνος
Ο γραμματέας:
Κόπανος Κωνσταντίνος
Κοινοποίηση: ΣΑΕ, ΟΕΚ, Ελληνική Ορθόδοξη, Εκκλησία, Συνομοσπονδία Γερμανίας, Συλλόγους Γονέων ΒΡΒ, ΕΛΜΕ ΒΡΒ,
Σύλλογος δασκάλων ΒΡΒ, Εθιμοτυπικοί Σύλλογοι, MME Γερμανίας και Ελλάδας, Πολιτικά Κόμματα
Ταχ. Δ/ση:
Κωνσταντίνος Πότσης, Neusser Tor 4, 40625 Düsseldorf,
Tel: 0211/284327, Fax: 0211/5804589, Email: potsis@hotmail.de
Κωνσταντίνος Κόπανος, Weinheimer Str. 20, 40229 Düsseldorf

Στη μνήμη του Πολυχρόνη Καλαϊτζίδη
Αγαπητέ Πολυχρόνη,
Γεννήθηκες πριν 73 χρόνια σε μια προσφυγική ακριτική γωνιά και γνώρισες τη ζωή από την σκληρή της πλευρά. Δεν μπόρεσες να χαρείς τα παιδικά σου χρόνια γιατί στερήθηκες τα πάντα. Στερήθηκες ακόμα και αυτή
σου την ελευθερία. Όμως όπως και όλα τα προσφυγόπουλα της Νίψας και
όλοι οι κάτοικοι της ξεπεράσατε όλα τα εμπόδια με πίστη στο Θεό με δύναμη ψυχής και πατριωτική καλλιέργεια. Ανήσυχος όπως πάντα προσπάθησες να στηρίξεις ότι περνούσε από τα χέρια σου. Και τα κατάφερες. Κατόρθωσες να βάλεις μια ζηλευτή σειρά παρά τις δυσκολίες της εποχής. Και
εκεί που όλα είχαν την ευλογία του Θεού ο δρόμος γέμισε από αγάπη, από συμπαράσταση, από χαρά. Η Σοφία της καρδιάς σου έγινε από τότε πιστή σύζυγος και σύντροφός σου σε όλη τη ζωή, έγινε η μητέρα των τριών
κοριτσιών σου, της Κυριακής, της Γεωργίας και της Ιωάννας, για να γίνεται
ευτυχισμένοι παππούδες με οκτώ εγγόνια και έξι δισέγγονα. Έτσι γέμισε το
σπιτικό σας με χαρούμενες φωνές, με ευτυχία, με δόξα Θεού.
Στην πολύπλευρη ζωή σου ήρθε να συμπληρωθεί και ο δρόμος της ξενιτιάς. Όταν τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης έφευγαν τα καραβάνια
των νέων ανθρώπων από τα αγαπημένα τους πρόσωπα στην Γερμανία δοκίμασες και εσύ την τύχη σου εκεί. Εκεί όπου πέρασες τα περισσότερα
χρόνια της ζωής σου. Εκεί όπου γεννήθηκαν τα παιδιά σου, εκεί όπου έκαναν οικογένειες τα παιδιά σου, εκεί όπου χάρηκες το κλάμα, το γέλιο και
τα παιχνίδια των εγγονών και δισέγγονων σου.
Η γραφική πόλη Λέονμπεργκ έγινε για σένα πλέον μια νέα πατρίδα. Εκεί
γιόρταζες τις δεκαετίες της ζωής σου. Ακόμα και αυτή την τελευταία των
70 χρόνων πριν τρία χρόνια που σου επιφύλαξαν με έκπληξη οι κόρες, οι
γαμπροί και τα εγγόνια σου. Δούλεψες σκληρά, τίμια και φιλότιμα.
Αγαπήθηκες από τους συναδέλφους σου όσο λίγοι για την ειλικρίνειά
σου. Το εργοστάσιο της Μερσέντες στο Ζιντελφίνγκεν ήταν για σένα η μεγάλη εμπειρία της ζωής όπου διακρίθηκες ως συνδικαλιστής προστάτης
των εργαζομένων. Τίμησες το εργοστάσιο και σε τίμησε και αυτό. Αλλά να
ήταν μόνο αυτό. Υπήρξες όλα τα χρόνια στήριγμα της Ορθόδοξης εκκλησίας στην οποία πρόσφερες πολύ δουλειά στις εκδηλώσεις της. Συνοδοιπόρησες με πολλούς στην καθιέρωση του Ελληνικού Σχολείου του Λέονμπεργκ, εργάσθηκες στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων όπου τώρα πρόεδρος του είναι η νεότερη κόρη σου Ιωάννα. Πρόσφερες ανιδιοτελώς πολλές υπηρεσίες στην κοινότητα και υπήρξες από τους λίγους τους ελάχιστους πρωταγωνιστές της ίδρυσης του Ποντιακού Συλλόγου "Παναγία Σουμελά" στον οποίο έχει την ευτυχία να είναι γραμματέας η κόρη σου Ιωάννα. Έτσι ευαίσθητος όπως ήσουν πάντα τίμησες με πόνο ψυχής την ηρωική ακριτική γενιά των προγόνων σου στον Πόντο, την λεβέντικη ακριτική
γενιά του Έβρου, την γοητευτική γενιά των ξενιτεμένων στη Γερμανία από

Ο Πολυχρόνης Καλαϊτζίδης συγχαίρει το Γιάννη Δελόγλου
για την προσφορά του στην Ομογένεια
το 1961 που πρωτοξενιτεύτηκες. Και τώρα ύστερα από 50 χρόνια μετανάστευσης Ελλήνων στην Γερμανία, τώρα που με πολλές και λαμπρές εκδηλώσεις μνημονεύουν τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου, τώρα που
όλοι μιλούν με θαυμασμό για τις προσπάθειες των Ελλήνων εκείνη την δύσκολη περίοδο σε μια χώρα που δεν γνώριζαν, μια γλώσσα που δεν μιλούσαν αλλά και έναν λαό που του είχε καταστρέψει τα πάντα είκοσι χρόνια
πριν, εσύ Πολυχρόνη κλείνοντας μέσα σου χαρές και λύπες παίρνεις μέσα
σου το νέκταρ της εκτίμησης όλων και τραβάς τον αιώνιο δρόμο, κοντά σε
άλλα προσφιλή πρόσωπα, σε ανθρώπους που αγάπησες, για να τους μεταφέρεις το μεγάλο άγγελμα των ημερών, το αναστάσιμο μήνυμα του Πάσχα. Και εκεί στρατιώτης στο τάγμα των αγγέλων θα προσφέρεις ότι δεν
πρόλαβες να προσφέρεις στην επίγεια και προσωρινή για όλους μας ζωή.
Ήσουν πάντα πρόθυμος για όλους και για όλα. Ένας λαμπρός πατριώτης, ένας αγνός Έλληνας, ένας πραγματικός τραντέλλενας, ένας αξιόλογος φίλος. Το ότι δεν αποδεχόσουν το ψέμα τα λέει όλα. Καθαρά λόγια, καθαρό βλέμμα, αλήθεια και ειλικρίνεια. Σπάνια χαρίσματα για πολλούς. Εσύ
τα είχες όλα. Γι' αυτά τα σπουδαία διδάγματα θα μείνεις αθάνατος στη μνήμη μας. Καλό ταξίδι. Αιωνία σου η μνήμη.
Γιάννης Δελόγλου

n n n ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Concerto Dharma Duet

Το ταλαντούχο Ελληνόπουλο, Ivo Παπαδόπουλος, ανάμεσα στη Δάφνη Σούλη (Α) και την Κατερίνα Γιαννάκη
Μεγάλη επιτυχία είχε η Ελληνική Βραδιά που οργανώθηκε στη Ρώμη, από Ελληνόπουλο της δεύτερης γενιάς Ivo Παπαδόπουλο, Concerto με ελληνική μουσική, απαγγελία, πιάνο και Τρομπέτα. Τα μουσικά ερεθίσματα που αντήχησαν
στο Πολιτιστικό κέντρο Svendeziko, γέμισαν το θέατρο από
ενθουσιασμό, χειροκρότημα και Ελληνισμό. O Ivo Παπαδόπουλος είναι Έλληνας στην καταγωγή δεύτερης γενιάς, που
έζησε σπούδασε και μεγάλωσε στην Ιταλία. Γιος τού Παπαδόπουλου, που χρόνια δούλεψε στις δύσκολες εποχές μέσα
στα MME τα Ιταλικά, ήδη από την περίοδο του 50ντα.
Τη βραδιά διοργάνωσε η Ελληνική Κοινότητα Ρώμης σε
συνεργασία με το πολιτιστικό κέντρο Svendeziko. Κατάμεστη η αίθουσα από Έλληνες, νέους ελληνικής καταγωγής,
και πολλούς Φιλέλληνες. Από πλευράς του ΣΑΕ Ευρώπης
παραβρέθηκε και έφερε χαιρετισμό η Κατερίνα Γιαννάκη,
μέλος Συντονιστικού ΣΑΕ Ευρώπης και η Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Ρώμης και Λατίου Δάφνη Σούλη.

Αισιόδοξη προοπτική για την Κύπρο
Εάν οι Συντηρητικοί εκλεγούν
στις γενικές εκλογές στις 6 Μαΐου
στη Βρετανία, η χώρα «θα είναι
πάντοτε έτοιμη να βοηθήσει τους
Κύπριους στις προσπάθειές τους
να συμφωνήσουν μια δίκαιη, ισορροπημένη και διαρκή διευθέτηση
για την επανένωση του νησιού
τους», αναφέρεται στο πολιτικό
μανιφέστο του κόμματος, το οποίος δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Την αναφορά στο Κυπριακό, στο συγκεκριμένο μανιφέστο, χαιρέτισε η υποψήφια για τη Βρετανική Βουλή στο
Μπάρνετ, Τερέζα Βίλιερς, λέγοντας ότι είναι ικανοποιημένη
που η στήριξη των Συντηρητικών αντικατοπτρίζεται ρητώς σε
αυτό και σημείωσε ότι η ίδια άσκησε πίεση στον Γουίλιαμ Χάγκ (Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων των Συντηρητικών) για να
συμβεί. Σε αυτό, ανέφερε, θεωρεί ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η επίσκεψη του κ. Χάγκ στο βόρειο Λονδίνο.
Οι Εργατικοί, πρόσθεσε, είναι στην εξουσία στη Βρετανία
για 13 χρόνια αλλά συνεχώς αποτυγχάνουν να δώσουν στην
Κύπρο την προτεραιότητα που της αξίζει. ''Η Κύπρος αξίζει
περισσότερα από αυτό '' αναφέρει.
Πηγή: ΚΥΠΕ/ΡΠΑ/ΓΧΡ

Οι Συντηρητικοί υπόσχονται υποστήριξη
στην Κύπρο στο μανιφέστο τους
Ο Μάικ Φρίερ, Συντηρητικός υποψήφιος βουλευτής για την περιοχή Φίνσλευ και Γκόλτερς Γκρίν,
καλωσόρισε την δυνατή δέσμευση
προς την Κύπρο του Συντηρητικού
Κόμματος στο μανιφέστο τους για
το 2010. Το μανιφέστο δηλώνει ότι
μια Συντηρητική κυβέρνηση στη
Βρετανία θα είναι «πάντα έτοιμη να
βοηθήσει τους Κύπριους, στις προσπάθειες τους να συμφωνήσουν
μια δίκαιη, ισορροπημένη και διαρκή λύση για επανένωση
του νησιού τους».
Μιλώντας μετά την ανακοίνωση του μανιφέστο ο Μάικ
Φρίερ είπε, «η δυνατή δέσμευση προς την Κύπρο των Συντηρητικών στο Βόρειο Λονδίνο έχει υιοθετηθεί και από το
Κόμμα γενικά. Υποστήριξα την επίσκεψη του Γουίλιαμ Χέιγκ,
Σκιώδη Υπ. Εξωτερικών, στο Φίνσλευ τον περασμένο μήνα
όπου μίλησε σε συγκέντρωση των Συντηρητικών Φίλων της
Κύπρου. Είναι ευχάριστο που οι υποσχέσεις που έδωσε έχουν περιληφθεί τώρα και στο μανιφέστο.
«Μετά από 13 χρόνια Εργατικών αποτυχιών στο να αντιμετωπίσουν το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι μια Συντηρητική κυβέρνηση θα δώσει νέα δυναμική στο να βρεθεί μια διαρκής, ειρηνική και σωστή λύση για το Κυπριακό», πρόσθεσε ο κ. Φρίερ.
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Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων
Ιταλίας Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας
Στις 27 Μαρτίου η Ελληνική Κοινότητα
διοργάνωσε διάλεξη του Προέδρου της
Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγ. Κων/νου
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ στη Νάπολη της Ιταλίας,
επ’ ευκαιρία της Εθνικής Εορτής. Η διάλεξη έγινε στο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών
Σπουδών της Νάπολης, ένα από τα σπουδαιότερα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα
της Ιταλίας με αναγνωρισμένο κύρος σε
όλο τον κόσμο, που ιδρύθηκε το 1975,
κάτω από την αιγίδα της Accademia dei
Lincei από τους Enrico Cerulli, Elena
Croce, Pietro Piovani, Giovanni Pugliese
Carratelli, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου και το δικηγόρο
Gerardo Marotta, που είναι ο πρόεδρος
και η ψυχή του Ινστιτούτου αυτού.
Στη διάλεξη του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών παρευρέθηκαν ο Πρέσβυς
της Ελλάδος στο Βατικάνο, κύριος Μιλτ.
ΧΙΣΚΑΚΗΣ, ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος
στη Νεάπολη, Εμμ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ο
Αρχηγός του Ελληνικού Κλιμακίου ΝΑΤΟ,
στρατηγός Κωνσταντίνος ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ, ο
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Γ.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ και τα μέλη του Δ. Σ., ο εφημέριος της Ελλ. Εκκλησίας, αρχιμαν-

Από τη διάλεξη στο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών στη Νάπολη
δρίτης Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, μέλη της
Ομογένειας και Φιλέλληνες. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλ. Κοινοτήτων
και Αδελφοτήτων Ιταλίας, Νικόλαο Μπάρκα, εκπροσώπησε ο Γραμματέας Γιάννης
Κορίνθιος.
Η διάλεξη του ιστορικού και Προέδρου
της Ακαδημίας Καθ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ εί-

χε οργανωθεί για να πλαισιώσει την
Έκθεση για τη Μικρασία που ήδη έχει
στηθεί και εγκαινιάστηκε την 1 Απριλίου
στο Μέγαρο του Ινστιτούτου Φιλ. Σπουδών, στο κέντρο της Νεαπόλεως. Το κείμενο της διάλεξης θα τυπωθεί στο προσεχές τεύχος του περιοδικού της Κοινότητος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ.

Αισιόδοξη η Κυπριακή παροικία για τις εκλογές
Ο προεκλογικός πυρετός έχει ανάψει και όλοι οι υποψήφιοι
για τη βουλή και τις τοπικές δημαρχιακές εκλογές έχουν πιάσει
δουλειά ζητώντας την υποστήριξη των ψηφοφόρων.
Μεταξύ αυτών είναι και η δημοτική σύμβουλος για το
Brunswick Park Λίζα Ράττερ η οποία προσδοκά στην επανεκλογή της για δεύτερη θητεία πλάι στους συναδέλφους της δημοτικούς σύμβουλους Λίν Χίλλαν – ηγέτιδα του Δημαρχείου του
Μπάρνετ – και του Ανδρέα Ταμπουρίδη – πρώην Δημάρχου –
αμφότεροι διεκδικώντας επανεκλογή για τέταρτη θητεία ως δημοτικοί σύμβουλοι. Η δημοτική σύμβουλος Ράττερ αναμένεται
να είναι η νέα Αναπληρωτής Δήμαρχος του Μπάρνετ, Βορείου
Λονδίνου, μετά τις εκλογές του Μαίου. Η προοπτική σίγουρα
κάνουν τον πάτερ Σπυρίδωνα Παπαγαβριήλ του Ορθόδοξου
Καθεδρικού Ναού Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο
Γκόλτερς Γκρίν, και ο οποίος κατάγεται από τα Λειβάδια Λάρνακας, ένα πολύ περήφανο πατέρα για τα κατορθώματα της θυγατέρας του.

Ο π. Σπυρίδων Παπαγαβριήλ με τη θυγατέρα του Λίζα

Σουηδική Ψηφοφορία: Μόνο
τους Πόντιους αναγνώρισαν
Tου Αριστείδη Τσιλφίδη
Χωρίς αμφιβολία, η πράξη της γενοκτονίας είναι επαίσχυντη. Εντούτοις, όταν έρθει η ώρα για την αναγνώριση μιας γενοκτονίας, είναι πιο επαίσχυντο όταν μια ομάδα βάζει τον εαυτό της μπροστά από τις
άλλες. Όμως αυτό έγινε στη Σουηδία στις
11 Μαρτίου 2010, όταν το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε για την αναγνώριση μόνο
της γενοκτονίας των Ποντίων της πρώην
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο λόγος που
η αναγνώριση ήταν επαίσχυντη, είναι επειδή αναγνώρισαν μόνο τους Έλληνες του
Πόντου -- αυτό παρά τις πρόσθετες πληροφορίες στο ψήφισμα που ανάφεραν και
άλλα ελληνικά θύματα.
Το ψήφισμα το παρουσίασαν σε 4 μέρη.
Το πρώτο μέρος ήταν η πρόταση την οποία
οι βουλευτές ψήφισαν και που ανέφερε
μόνο τους Έλληνες του Πόντου. Το δεύτερο μέρος ήταν η εισαγωγή. Το τρίτο μια γενική σύνοψη της σύμβασης γενοκτονίας
των Ην. Εθνών και προηγούμενων αναγνωρίσεων, και το τέταρτο μέρος η έρευνα
που συνόδευσε τη γενοκτονία.
Στο τέταρτο μέρος, που περιλαμβανόταν και η έρευνα, διατυπώθηκε το ακόλουθο κείμενο:
Anckarsvärd, 22 Ιουλίου 1915: "Δεν είναι
μόνο οι Αρμένιοι, αλλά και οι Έλληνες που
στο παρόν υποβάλλονται σε αυστηρές εκ-

διώξεις... Σύμφωνα με τον Έλληνα επιτετραμμένο τον κύριο Tsamados, οι εκτοπίσεις δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά
ένας πόλεμος εκμηδένισης του Ελληνικού
έθνους στην Τουρκία ... "
Οι περισσότεροι που έχουν διαβάσει για
την Γενοκτονία των Ελλήνων, θα καταλάβουν ότι οι εκτοπίσεις στις οποίες ο Έλληνας επιτετραμμένος αναφέρεται εδώ είναι
οι εκτοπίσεις των Ελλήνων της μεσογειακής ακτής της Μικράς Ασίας. Δηλαδή όχι ο
Πόντος. Αλλά γιατί αναγνώρισαν μόνο
τους Πόντιους αφού χρησιμοποίησαν γεγονότα για εκτοπίσεις άλλων Ελλήνων εκτός Πόντου;
Απλά, γιατί οι Πόντιοι δεν δέχονται αντίδραση από άλλες ελληνικές οργανώσεις.
Γιατί απ' όλες τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των θυμάτων, π.χ. Πόντιοι, Θρακιώτες, Σμυρνιοί Κωνσταντινουπολίτες κ.λπ.,
οι Πόντιοι φώναξαν πιο δυνατά. Οι Πόντιοι
ούτε καν σκέφτηκαν να συμπεριλάβουν
τους αδελφούς τους, τους Έλληνες από τα

άλλα μέρη της Ανατολής και της Θράκης
στο ψήφισμα. Θα ήταν πάρα πολύ κόσμιο
για τους Πόντιους να κάνουν κάτι τέτοιο.
Αυτό που έγινε στη Σουηδία ήταν μια επαίσχυντη πράξη. Το χειρότερο είναι ότι έγινε δύο εβδομάδες πριν από την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, μία μέρα όπου όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν την απελευθέρωση του έθνους ... ενωμένοι.
Οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν την γενοκτονία επειδή μπόρεσαν. Δεν εμποδίστηκαν από κανέναν.
Οι Πόντιοι αναγνώρισαν μόνο τον εαυτό
τους. Γιατί; Γιατί μπόρεσαν. Δεν εμποδίστηκαν από κανέναν.
Ενώ είναι άσεμνη πράξη να ολοκληρωθεί μια γενοκτονία, είναι επίσης άσεμνο να
αναγνωριστεί μόνο μια μικρή μειονότητα
μεταξύ των θυμάτων.
Οι Ποντιακές οργανώσεις κάνουν αυτό
που είναι προς συμφέρον των Ποντίων μόνο. Δεν κάνουν αυτό που συμφέρει και
τους άλλους Έλληνες και την Ελλάδα γενικά. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό.
Τα θύματα της Ελληνικής Γενοκτονίας ήταν όλα ελληνικής εθνικότητας, ανεξάρτητα από ποια περιοχή της Αυτοκρατρίας ήταν.
Τουλάχιστον ας μην αφήσουμε τις ποντιακές οργανώσεις να πάρουν αυτό το γεγονός από εμάς τους Έλληνες. Χάριν της
μνήμης των πεθαμένων.

n n n ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Ημερίδα του ΣΑΕ στη Φραγκφούρτη
FRANKFURT. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2010
στην Φραγκφούρτη από το ΣΑΕ, Περιφέρειας Ευρώπης, σε συνεργασία με τον Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο
(DHW), με ειδικό ομιλητή τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κύριο Μάρκο Μπόλαρη και θέμα
«Πρόκληση της Ιστορικής Συγκυρίας – Συνεργασίες και Πρωτοβουλίες με Μέλλον».
Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και η Οργανωτική
Συνάντηση των Επιχειρηματιών με στόχο την ενεργοποίηση του Δικτύου Επιχειρηματιών στην Περιφέρεια Ευρώπης.
Ο Συντονιστής του ΣΑΕ Ευρώπης, Γιώργος Αμαραντίδης, ευχαρίστησε τους ομογενείς επιχειρηματίες που με προσωπικά τους έξοδα συμμετείχαν στην Ημερίδα και τους ενημέρωσε για τα δύο
προγράμματα που υλοποιεί με ελάχιστο κόστος η Περιφέρεια του
ΣΑΕ: την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εύρεσης Εργασίας και τον Ευρωπαϊκό Οδηγό Ελλήνων Επιχειρηματιών «e-Οδηγός». Πληροφορίες και για τα δύο προγράμματα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα
www.sae-europe.eu.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο κ. Αμαραντίδης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές ερωτήσεις – κυρίως νέων ανθρώπων - για στήριξη στην εύρεση εργασίας, πρακτικής άσκησης και προσωπικού
δημιουργήθηκε η Δικτυακή πλατφόρμα, με σκοπό την παροχή
μιας υψηλής ποιότητας υπηρεσίας σε όλους όσους συμμετέχουν
στην αγορά εργασίας. Το ΣΑΕ Ευρώπης διαμορφώνει το πλαίσιο
αυτό ώστε η κρίση να δώσει ευκαιρίες στους νέους και νέες μας.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ κ.α.
Ο Συντονιστής του ΣΑΕ Ευρώπης ανέφερε, επίσης, ότι η Περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τις Πρεσβείες, τα
Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τα Προξενεία της Περιφέρειας την καταγραφή των Επιστημόνων, των Ελευθέρων Επαγγελματιών, των Επιχειρηματιών. Με βάση τα στοιχεία
αυτά δημιουργήθηκε μία ιστοσελίδα όπου καταγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των επιχειρηματιών, δικηγόρων, μεταφραστών, γιατρών κτλ, με στόχο να εξυπηρετούνται καλύτερα οι Έλληνες στην Περιφέρεια. Ο κ. Αμαραντίδης κάλεσε όλους τους Έλληνες Επιχειρηματίες να συμβάλλουν ουσιαστικά στα παραπάνω
προγράμματα, αναδεικνύοντας τη δυναμικότητα και τις καινοτόμες δραστηριότητες που διέπει το Δίκτυό τους. Ο Υφυπουργός Οι-

κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κύριος Μάρκος
Μπόλαρης συνεχάρη το ΣΑΕ Ευρώπης για τη σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε με τη δικτύωση των Ελλήνων Επιχειρηματιών
στην Περιφέρεια που σκοπό έχει τη δυνατότητα συντονισμού και
την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών με στόχο την αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Στην ομιλία του ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στις τρεις κύριες
προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας: την δημοσιονομική ανάταξη, την θεσμική ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα και τέλος τα
θέματα ποιότητας στα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα.
Αναφερόμενος στην πρόκληση αυτή, μίλησε για μία ευρύτερη παραγωγική αναδιάρθρωση.
Ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους ομογενείς επιχειρηματίες για
τα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης, που αποσκοπούν στη διαφάνεια, όπως η δημόσια διαβούλευση όλων των νομοσχεδίων
πριν την ψήφισή τους. Προσκάλεσε τους ομογενείς στις προσπάθειες της Πατρίδας και ενημέρωσε για το σχέδιο της Ελληνικής
Πολιτείας για την ανάταξη της χώρας.
Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, Στέφανος Π. Ταμβάκης, ανακοίνωσε ότι
το ΣΑΕ σχεδιάζει τη διοργάνωση Διεθνούς Οικονομικού και Επιχειρηματικού Φόρουμ, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας συνεργασιών
στην παρούσα φάση ο κ. Ταμβάκης, τόνισε ότι "το ΣΑΕ βρίσκεται,
για ακόμα μια φορά, στην πρώτη γραμμή βοήθειας προς την πατρίδα" και συντονίζει τη συμβολή της ομογένειας στο νεοσυσταθέν
Ταμείο Στήριξης της Ελλάδας. Ζητούμενο είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ της Ελλάδας και των ομογενών επιχειρηματιών, επισήμανε ο κύριος Ταμπάκης και προς αυτή την κατεύθυνση η εκδήλωση της Φραγκφούρτης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για
την ενημέρωση των ομογενών επιχειρηματιών για επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα, την πραγματοποίηση επαφών, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, την προσέλκυση της νέας γενιάς και η ενδεχόμενη δημιουργία βάσης δεδομένων. Το Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού, επισήμανε, μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός συντονιστικός φορέας όλων των ομογενειακών Επιχειρηματικών Δικτύων με αντίστοιχες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Ο Υπεύθυνος του Δικτύου Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και
Προβολής Τουρισμού στην Ευρώπη, Γιάννης Επιτροπάκης, έθεσε
τους στόχους και σκοπούς του Δικτύου Επιχειρηματιών στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία
έχει επέλθει η χώρα μας, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αξιο-

Στη Φραγκφούρτη
συνεδρίασε το ΣΑΕ Ευρώπης
FRANKFURT. Συνεδρίασε στις 9 και 10
Απριλίου στην Φραγκφούρτη το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης, με κύριο θέμα τις επόμενες δραστηριότητες της Περιφέρειας, την ενεργοποίηση των δικτύων, την παρακολούθηση του
έργου της Περιφέρειας και την προώθηση
προς επίλυση θεμάτων που απασχολούν
φορείς και τον Ελληνισμό της Περιφέρειας.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε στις 10
Απριλίου και ο Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκος
Μπόλαρης, ο οποίος ενημερώθηκε από το
Συντονιστή της Ευρώπης, Γιώργο Αμαραντίδη, για τα θέματα της ομογένειας.
Ο Υφυπουργός ενημέρωσε στη συνέχεια
τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου για
τις επόμενες ενέργειες της Ελληνικής Πολιτείας.
Στα πλαίσια της συνεδρίασης υπήρξε εκτενή συζήτηση πάνω στα θέματα Παιδείας
της Περιφέρειας, κατόπιν και των προτάσεων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
της Ευρώπης. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν τη στενότερη συνεργασία με τους φορείς τους
Ελληνισμού στην Ευρώπη.
Για το λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα ετοιμάζονται συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες της Περιφέρειας, προκειμένου να ενημερώσει το Συντονιστικό Συμβούλιο και να
καταγράψει τους προβληματισμούς και τις
προτάσεις των μελών του ΣΑΕ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο αποφάσισε μεταξύ άλλων:
- Την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Περιφέρεια, η οποία θα συνδυάζει πολιτιστικά γεγονότα, όπως ένα Φεστιβάλ χορού και Μουσικής, με παράλληλες
εκδηλώσεις (Ημερίδα για την Παιδεία, μία
Έκθεση Φωτογραφίας κτλ.)
- Την έκδοση ενός ενημερωτικού Λευκώματος, για τις χώρες, τον Ελληνισμό και τα μέλη του ΣΑΕ στην Περιφέρεια Ευρώπης.

Από τη Συνάντηση ΣΑΕ Ευρώπης
με τον υφυπουργό κ. Μπόλαρη
- Να εξετάσει το θέμα του ΔΟΑΤΑΠ και πάλι, καθώς το θέμα της αναγνώρισης των
πτυχίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για
τους Έλληνες νέους στην Ευρώπη.
- Να ενημερώσει τις τοπικές μας κοινωνίες
για το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών
του Παρθενώνα. Για το λόγο αυτό, ζητείται
από την Ελληνική Πολιτεία να μεριμνήσει
για τη διάθεση κατάλληλου ενημερωτικού
υλικού, που θα μπορούσε να αναρτηθεί σε
Δημαρχεία και σε άλλα σημεία των πόλεων
της Ευρώπης.
- Να έρθει άμεσα σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να οργανωθούν σύντομα Συνελεύσεις των Δικτύων
Επιστημόνων, Πολιτισμού, Γυναικών και
των Επιχειρηματιών, του οποίου το πρώτο
βήμα έγινε στις 11 Απριλίου, σε ειδική ημερίδα στην Φρανκφούρτη.
Το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του για στήριξη των Ομοσπονδιών στο
θέμα δραστηριοποίησης και δικτύωσης της
νέας γενιάς, τονίζοντας την αναγκαιότητα
πραγματοποίησης Συνελεύσεων των Νέων
σε κάθε χώρα της Περιφέρειας.
Στις 5 Ιουνίου 2010 προγραμματίζεται
συνάντηση εργασίας του Συντονιστικού
Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης.

Στην πρώτη σειρά ο Υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης,
ο Πρόεδρος ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης και η Γ. Πρόξενος
Σταυρούλα Φραγκογιάννη
ποίηση των Ελλήνων ομογενών. Σημείωσε ότι οι Έλληνες Επιχειρηματίες με την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή των χωρών υποδοχής αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της Πατρίδας μας και χρήσιμους συνεργάτες για την
Ελληνική Πολιτεία.
Ο Αντιπρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, αναφέρθηκε στους στόχους
του Συνδέσμου, όπως για παράδειγμα την βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την υποστήριξη της δικτύωσης των επιχειρηματιών, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται καταγραφή του επιχειρηματικού δυναμικού και παρεμφερών υπηρεσιών, φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρότεινε, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία
μιας πλατφόρμας επικοινωνίας επαγγελματικής εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Κοτσαμπόπουλος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, προτείνοντας ως όραμα τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Επιμελητηρίου Ομογενών, το οποίο θα
λειτουργεί ως επιχειρηματική δεξαμενή του Απανταχού Ελληνισμού και θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς τα μέλη του.
Οι παρευρισκόμενοι επιχειρηματίες τόνισαν ότι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν στην ανάπτυξη συνεργασίας γερμανών επιχειρηματιών με επιχειρηματίες στην Ελλάδα, ωστόσο χρειάζεται
να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις, καθώς και επένδυση στην
νέα γενιά των Ελλήνων, μέσω της παιδείας. Ολοκλήρωσαν λέγοντας, ότι πρέπει να απλοποιηθεί η γραφειοκρατία στην Ελλάδα
και ότι αναμένουν η Ελληνική Πολιτεία να προτείνει συγκεκριμένα θέματα, όπου θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες του εξωτερικού. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Φραγκφούρτη, Σταυρούλα Φραγκογιάννη, ο Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας,Γιάννης Βασιλείου, και σύσσωμο το Συντονιστικό
Συμβούλιο του ΣΑΕ Ευρώπης.

Συνάντηση Δρ. Σαραντοπούλου
με την κα. Χριστοφιλοπούλου
ΑΘΗΝΑ. Τα θέματα Παιδείας των Ομογενών
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που
είχε η Γραμματέας του ΣΑΕ και αναπληρωτής
εκπρόσωπος ΣΑΕ στο Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
(ΙΠΟΔΕ) και στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την Στήριξη των Ελληνικών Εδρών, Δρ.
Όλγα Σαραντοπούλου, με την υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Εύη Χριστοφιλοπούλου, αρμόδια για θέματα
παιδείας ομογενών.
Η υφυπουργός Παιδείας, επεσήμανε ότι ο
Ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί ανεκτίμητο
κεφάλαιο για την Ελλάδα που πρέπει να αξιοποιηθεί θετικά για την προώθηση και προβολή
του Ελληνικού Πολιτισμού και της Γλώσσας μας.
Η κα. Χριστοφιλοπούλου διαβεβαίωσε την
Γραμματέα ΣΑΕ για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια υγιή και ριζική αναθεώρηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού μοντέλου και στα σχολεία της Ομογένειας. Και τόνισε
ότι στόχος του υπουργείου είναι η αναβάθμιση
της Παιδείας για την ομογένεια.
Στο αίτημα της κυρίας Σαραντοπούλου να
στηριχθούν οι Έδρες Ελληνικών Σπουδών, πολλές από τις οποίες κινδυνεύουν με αναστολή
της λειτουργίας τους, η υφυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση, έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν ώστε να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά.
Από την πλευρά της η Δρ. Σαραντοπούλου επεσήμανε ότι κομβικό σημείο για τη διατήρηση
της Ομογένειας είναι η διατήρηση της εθνικής
ταυτότητας, διαδικασία που συνεπάγεται τη σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ διευκρίνισε ότι είναι
αναγκαία η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων,
όπως είναι η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα σε χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, ώστε να
διασφαλιστεί η συνέχεια του Ελληνισμού στη
νέα γενιά των Ελλήνων. «Πρέπει να αγκαλιά-

Στο Γραφείο της Υφυπουργού: Εύη
Χριστοφιλοπούλου και Όλγα Σαραντοπούλου
σουμε τους ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς, ώστε να τους κρατήσουμε κοντά στις ρίζες
τους. Θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας
και σε χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα
προβλήματα στο ζήτημα της διατήρησης της ελληνικής μας ταυτότητας και συνείδησης», είπε η
Δρ. Σαραντοπούλου.
«Κατανοούμε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και είμαστε στο
πλευρό της. Η Ομογένεια δύναται να βοηθήσει
στην αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όταν υπάρχει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στο Κράτος» επεσήμανε.
Παρέδωσε δε στην υφυπουργό, επιστολές με
τα αιτήματα στον τομέα της εκπαίδευσης εκ μέρους των συντονιστών περιφερειών Λατινικής
Αμερικής, χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ του ΣΑΕ.
Η υφυπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία με
τον Απόδημο Ελληνισμό με στόχο την πρόοδο
του Ελληνισμού της Διασποράς και ενημέρωσε
για τα θέματα εκπαίδευσης των Ομογενών τα
μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς Γιώργο Αμαραντίδη και τη
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου.
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Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να οριοθετήσουν την ΑΟΖ
Του Χρήστου Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού
Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ)
Η απουσία συμφωνίας, μεταξύ Ελλάδος και
Κυπριακής Δημοκρατίας, για τον καθορισμό
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ
των δύο κρατών δημιουργεί μία γκρίζα ζώνη με
ορατό το ενδεχόμενο αυτό το κενό να καλυφθεί
από μία συμφωνία καθορισμού της ΑΟΖ μεταξύ
Τουρκίας και Αιγύπτου. Ήδη, η κυβέρνηση της
Αιγύπτου αποφάσισε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία πάνω σε αυτό το θέμα αποδεχόμενη, εκ των πραγμάτων ότι το Καστελόριζο
δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Αυτή η πιθανότητα, σε
περίπτωση που εξελιχθεί σε γεγονός θα έχει ως
συνέπεια, εκτός από την απώλεια του φυσικού
πλούτου νοτίως του Καστελλορίζου και ανατολικώς της Κρήτης, να αποτελέσει την αλυσίδα αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, που είναι άλλωστε πάγια στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας.
Πριν από ενάμισι περίπου χρόνο, όταν η Τουρκία προκάλεσε μία περιορισμένης κλίμακας κρίση με την ενέργειά της να κάνει έρευνα για πετρέλαια 80 μίλια νότια του Καστελλορίζου, με
νορβηγικό πλοίο, επεξέτεινε τη στρατηγική των
διεκδικήσεων της στο Αιγαίο, και στην περιοχή
μεταξύ Κύπρου και Καστελορίζου. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι περιοδικές κρίσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πολιτικές συμπτώσεις ή
σπασμωδικές αντιδράσεις κάποιων φιλοπόλεμων κύκλων του στρατιωτικού κατεστημένου της
Άγκυρας, αλλά προσχεδιασμένες κινήσεις τακτι-

κής που εξυπηρετούν συγκεκριμένο στρατηγικό
στόχο δηλαδή την διαρκή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος της Κύπρου επί
συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών.
Για την Ελλάδα το πρόβλημα του Αιγαίου περιορίζεται στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας,
δηλαδή στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του βυθού
και του υπεδάφους του στο θαλάσσιο χώρο πέρα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και η διαδικασία που προτείνει είναι η προσφυγή στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης, σε αντίθεση με την Τουρκία η οποία επιδιώκει πολιτική λύση, δηλαδή στην
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας πέρα από τους
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, με βάση τη διμερή διαπραγμάτευση. Το κομβικό σημείο της
Τουρκικής διεκδίκησης είναι ο ισχυρισμός ότι τα
νησιά του Αιγαίου δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και
ως εκ τούτου η οριοθέτησή της θα πρέπει να γί-

νει με βάση τη μέση γραμμή από βορρά προς νότο, μεταξύ τουρκικών παραλίων και των παραλίων της ηπειρωτικής Ελλάδος. Σε περίπτωση υιοθέτησης αυτής της λύσης συνεπάγεται ότι τα
ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα περιβάλλονται από τουρκική υφαλοκρηπίδα με τις όποιες συνέπειες για την ασφάλειά τους. Επιπλέον, τέτοια εξέλιξη δημιουργεί ένα ντόμινο τουρκικών διεκδικήσεων, όπως χωρικά ύδατα, εναέριος χώρος και αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Σε ό,τι αφορά την περιοχή μεταξύ Καστελλορίζου και Κύπρου, ο βραχυπρόθεσμος τακτικός
στόχος της Τουρκίας είναι να αναγκάσει την
Ελλάδα να αναδιπλώνεται για να δείξει τη θέση
της για τις συντεταγμένες της υφαλοκρηπίδας. Ο
λόγος είναι απλός. Η Τουρκία έχει ήδη οριοθετήσει αυθαίρετα την Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη την οποία διεκδικεί μεταξύ Καστελλορίζου
και Κύπρου καθώς επίσης έχει ορίσει επί χάρτου
τρεις περιοχές έρευνας για την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (ΤΡΑΟ). Μία εξ αυτών ήταν σε
εκείνη που διεξήγαγε τις έρευνες, πριν ενάμιση
χρόνιο, το Νορβηγικό σκάφος και η οποία εφάπτεται της υφαλοκρηπίδας του Καστελορίζου.
Μακροπρόθεσμα, η Άγκυρα επιχειρεί να εξασφαλίσει δύο τακτικά σημεία που θα τις επιτρέψουν να προχωρήσει σε υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου: α) την αποδοχή εκ μέρους της
Ελλάδας της ύπαρξης περισσοτέρων της μίας
διαφορών στο Αιγαίο, β) την αποδοχή εκ μέρους
της Ελλάδας της ύπαρξης γκρίζων ζωνών και
συγκατάθεσής της για παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο ν’ αποφανθεί για την
κυριαρχία σε δεκάδες νησιά και βραχονησίδες

που ανήκουν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Καστελορίζου.
Το βασικό επιχείρημα της Άγκυρας παραπέμπει στο σύνδρομο της Συνθήκης των Σεβρών ότι δηλαδή στρατηγικός στόχος της Ελλάδας είναι
να εγκλωβίσει την Τουρκία στα δικά της χωρικά
ύδατα ούτως ώστε να ελέγξει τα τρία βασικά λιμάνια της Τουρκίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Μερσίνα) καθώς επίσης και τις ναυτικές οδούς που εξασφαλίζουν τη διασύνδεση της
Τουρκίας με τον κόσμο και κατ’ επέκταση να μετατρέψει την Τουρκία σε κράτος ξηράς, όπως επιχείρησαν οι δυτικές δυνάμεις με τη Συνθήκη
των Σεβρών. Για τη δε θαλάσσια περιοχή μεταξύ
Καστελορίζου και Κύπρου, η Τουρκία φοβάται ότι αν Αθήνα και Λευκωσία επιβάλουν ότι η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εντός του τομέα θαλασσίων αρμοδιοτήτων των χωρών - μελών της Ε. Ε.,
η Τουρκία με τον τρόπο αυτό θα παραιτηθεί από
τα δικαιώματά της σχετικά με την υφαλοκρηπίδα
στην Ανατολική Μεσόγειο και τις οικονομικές ζώνες. Συνεπώς, είναι στρατηγικής σημασίας να γίνει συντονισμός διπλωματικών ενεργειών στη
βάση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θαλάσσης
(1982) μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των δύο κρατών να έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα. Κατά αυτόν τον
τρόπο θα ενισχυθεί η θέση της Ελλάδος για τις
Ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο καθώς επίσης θα ενισχυθεί και η θέση της Κυπριακής
Δημοκρατίας που έχει δώσει άδεια έρευνας πετρελαίων σε διεθνείς εταιρίες στην Αποκλειστική
Οικονομική της Ζώνη.
Πηγή: www.geopolitics-gr.blogspot.com

Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΕΝΙΣΤΑΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

KALIMERA DEUTSCHLAND

Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης
τίμησαν τον Θεσσαλό νεαρό
Ραφαήλ Πατρωνίδη

Συναυλία με Ελληνες καλλιτέχνες

Από αριστερά οι καλλιτέχνες Πηνελόπη, Ζωγραφιά, Νατάσα, Δηνίσης, Μαρία
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Από αριστερά: Αθανάσιος Νιανιάς, η μητέρα του Ραφαήλ κ. Πατρωνίδη, η Ελένη Χαρίση, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Διαμαντής Γκίκας, ο προπονητής του Ραφαήλ Κώστας Βαζούρας, ο Δημήτριος Κρικέλης καθώς και ο Γεώργιος Χαρίσης μαζί με τον Ραφαήλ Πατρωνίδη
Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας και άλλων κρατών Ευρώπης «Βασίλης
Τσιτσάνης» τίμησε τον Θεσσαλό Ραφαήλ Πατρωνίδη (ετών 11) από την Νίκαια Λαρίσης την
Κυριακή 28 Μαρτίου στους αθλητικούς χώρους Tennis-Center-Noris στη Νυρεμβέργη
Γερμανίας, όπου και διοργανώθηκε το τουρνουά τένις BAVARIAN-INDOOR-OPEN 2010.
Ο Ραφαήλ Πατρωνίδης δεν περπάτησε ποτέ
στη ζωή του. Κάνει όμως βήματα πάντα προς
τα εμπρός. Στα 11 χρόνια που βρίσκεται πάνω
στη γη δεν είχε ποτέ την πολυτέλεια να τρέξει.
Ωστόσο ξεπερνάει κάθε στόχο που βάζει πολύ
πιο γρήγορα από τον καθένα γύρω του. Ο μικρός Ραφαήλ Πατρωνίδης έχει σημειώσει ένα
σημαντικό ρεκόρ. Είναι αυτή τη στιγμή ο μι-

κρότερος τενίστας σε καρότσι στον κόσμο,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αντίστοιχης παγκόσμιας ομοσπονδίας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Διαμαντής Γκίκας, ο προπονητής του Κώστας Βαζούρας (επίσης από την Θεσσαλία), ο Γερμανός ‘Εντβιν Κορνέλ εκπρόσωπος της Γερμανικής Ομοσπονδίας τένις και υπεύθυνος για το
τμήμα τένις με καρότσι, ο σύμβουλος για θέματα ενσωμάτωσης αλλοδαπών του Δήμου
Νυρεμβέργης Δημήτριος Κρικέλης και πολλοί
άλλοι.
Για τον μικρό Ραφαήλ Πατρωνίδη ήταν μια
πολύ ευχάριστη έκπληξη. Του ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ. Ήταν βραδιά
ονείρου. Ήταν αγγελικές φωνές
που σκορπούσαν το άρωμα της
μουσικής σε αποδέκτες που νοσταλγούσαν τα τραγούδια της αγάπης που ομορφαίνουν την ζωή. Ήταν μια Ελλάδα με τις
τέσσερις κόρες της και τον μονάκριβο της γιο.
Ήταν η Μικρά Ασία, η Β. Ήπειρος, η Πελαγωνία, η Ανατολική Θράκη και ο γιος της Πόντος.
Ήταν όλος ο Απόδημος Ελληνισμός που στολίζει την κοινωνία. Γι' αυτόν και από αυτόν γίνονται οι εκδηλώσεις στη Γερμανία. Για τα 50 χρόνια μετανάστευσης, παρουσίας και δημιουργίας σε όλους τους κλάδους και τομείς της ζωής εδώ στο κέντρο της Ευρώπης που βέβαια
δεν είναι μόνο η Στουτγάρδη αλλά και όλη η
Βάδη Βυρτεμβέργη με τις 85.000 Ελλήνων που
ζουν και εργάζονται σ' αυτή την όμορφη περιοχή της Ευρώπης. Η εκδήλωση που έγινε στην
αίθουσα Musik und Darstellende Kunst της
Στουτγάρδης στα πλαίσια των εκδηλώσεων για
τα 50 χρόνια Ελλήνων στην Γερμανία με τίτλο
KALIMERA DEUTSCHLAND με μουσικά ακούσματα Mozart, Bellini, Strauss και Χατζηδάκη,
άφησε τα δικά της μηνύματα στις ευαίσθητες
καρδιές εκείνων που οικοδόμησαν ένα καλύτερο αύριο στα καραβάνια των μεταναστών που
ακολούθησαν και αναζήτησαν την τύχη τους

στη Γερμανία. Η συναυλία των σοπράνο Πηνελόπης Αργυροπούλου, Μαρίας Παλάσκα, Ναστάσιας Ντοκάλου, Ζωγραφίας - Μαρίας Μάδεση και του βαρύτονου Διονύση Τσαουσίδη
που τους συνόδεψαν στο πιάνο η Δέσποινα
Αποστόλου, ο Μιχαήλ - Μενέλαος Ζέκε και ο
Μάρκος Κατσίας χάρισε στο πλούσιο ακροατήριο συγκινητικές στιγμές. Η συναυλία που είχε
εξαιρετική επιτυχία χάρις στις προσπάθειες του
διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου Νεοκαισαριωτών Στουτγάρδης που την διοργάνωσε ήταν ένα ακόμα θετικό στοιχείο στην παρουσία
των Ελλήνων στην Γερμανία. Η Πρόεδρος του
συλλόγου Νεοκαισαριωτών Νατάσα - Χατζηπαυλίδου - Τσαουσίδου στον χαιρετισμό που απηύθυνε έδωσε έμφαση στις κατακτήσεις των
Ελλήνων στη διασπορά και τόνισε ότι όλες οι
προσπάθειες τους γίνονται με γνώμονα την
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Αυτούς τους αγνούς και ανιδιοτελείς πρέσβεις του Ελληνισμού της διασποράς θα πρέπει κάποτε να προσέξει η μητροπολιτική Ελλάδα. Σε αυτή την Ελλάδα όπου συχνά ακούγονται από επίσημα χείλη ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι διπλά Έλληνες αλλά στην πράξη
τους στερούν πολλά προνόμια συλλόγων που
καρπούνται μόνο οι σύλλογοι του Ελλαδικού
χώρου. Εκδήλωση όπως αυτή των Νεοκαισαριωτών θα μείνει αξέχαστη σε όσους είχαν την
ευτυχία να την παρακολουθήσουν.
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12 Θεσσαλοί Καλλιτέχνες τιμήθηκαν στο
6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μόναχο
Με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος οι Θεσσαλοί και ιδιαίτερα η
Θεσσαλική Νεολαία πραγματοποίησαν στις 16 και 17.04.2010 το
6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μόναχο Γερμανίας που ήταν αφιερωμένο στους Θεσσαλούς καλλιτέχνες.
Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» απέδωσε στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης, που διοργανώθηκε την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 στο
Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Αγ. Πάντων στο Μόναχο Γερμανίας, τιμητική βράβευση σε δώδεκα Θεσσαλούς καλλιτέχνες για
την προσφορά τους στις τέχνες και στον πολιτισμό.
Ο θεσμός των Θεσσαλικών Φεστιβάλ καθιερώθηκε το 2005 και
συνεχίζεται με αμείωτη ενέργεια κι επιτυχία. Τη διοργάνωση ανέλαβαν η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» σε συνεργασία με τον οικοδεσπότη Θεσσαλικό Σύλλογο Μονάχου.
Ο Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Μονάχου Λάζαρος
Κελεπούρης καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και η Γιούλα
Βαλιώτη εξιστόρησε την 35ετή πορεία του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Μονάχου μέσα από τη ματιά του μετανάστη, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει ο Σύλλογος, αφού ήταν ο πρώτος Θεσσαλικός Σύλλογος στην Ευρώπη.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαμαντής Γκίκας κήρυξε την επίσημη έναρξη του έκτου Φεστιβάλ τονίζοντας ότι το φεστιβάλ στο
Μόναχο αφιερώνεται στον Θεσσαλό καλλιτέχνη και ευχήθηκε
Χρόνια πολλά στους Συλλόγους.
Στη συνέχεια παρέδωσε τις τιμητικές πλακέτες εκ μέρους της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης και αναφέρθηκε
στο σημαντικό έργο των προσωπικοτήτων που εκλήθησαν για να
τιμηθούν.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι καλλιτέχνες (με αλφαβητική σειρά): Η Βαγενά Άννα (Θέατρο), η Βαλάση Στέλλα (Μουσική), η Βλαχοστέργιου-Βασβατέκη Δέσποινα (Λογοτεχνία), ο Γιαννακάκος
Κώστας (Λογοτεχνία), ο Κιτσόπουλος Χρήστος (Μουσική), η Κλιάφα Μαρούλα (Λογοτεχνία), ο Ντίνας Άρης (Μουσική), ο Ξυρομερίτης Μάριος (Εικαστικά), ο Παπαμιχαήλ Αντώνης (Λαογραφία-Χορός), ο Παπαναστασίου Κώστας (Θέατρο), η Σαρρή Ελένη (Εικαστικά) και η Τέα Βασιλική (Φωτογραφία). Αξίζει να σημειωθεί ότι
πλην του κ.Παπαναστασίου και της κ.Σαρρή, που ζουν στη Γερμανία, τα υπόλοιπα τιμώμενα πρόσωπα ταξίδεψαν από την Ελλάδα
για να βρεθούν στο πλευρό της Ελληνικής Ομογένειας.
Στην εκδήλωση δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν η Βαγενά
Άννα, η Κλιάφα Μαρούλα και ο Ξηρομερίτης Μάριος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ενώ το βραβείο της κας Βαλάση το παρέλαβε η αδερφή της Βαλάση Λουκία, η οποία συγκίνησε ιδιαίτερα με το ταλέντο της, όταν αφιέρωσε ένα τραγούδι στους απόδημους Θεσσαλούς που έχει γράψει η ίδια, τραγουδώντας και παίζοντας σαντούρι.
Στην εκδήλωση δεν κατέστη δυνατό να παραστούν οι Άρης Ντίνας και Χρήστος Κιτσόπουλος λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν στα αεροδρόμια με τις ακυρώσεις των πτήσεων.
Ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου τίμησε τους Κωνσταντίνο Παλάγκα, Φώτη Ράπτη, Δήμητρα Ράπτη, Μαρίκα Βαλιώτη, Ζήση Βαλιώτη, Χρήστο Ζυγούρη και Μαρία Ζιάνα για την εξαιρετική
προσφορά τους στο Σύλλογο.
Την εκδήλωση της πρώτης ημέρας τίμησαν με την παρουσία
τους και χαιρέτισαν ο πατήρ Μαλαμούσης, Ιερέας στο Μόναχο εκ
μέρους της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας κ. Ξενάκης, ο Δήμαρχος Μουζακίου Γεώργιος
Κωτσός, ο Γραμματέας Αποδήμων ΠΑΣΟΚ Κώστας Τάτσης, ο Συντονιστής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παύλος Χατζησαββίδης,
το μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, ο Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Χαϊδαρίου Αθανάσιος Σακκάς, ο πρόεδρος των απανταχού Μουζακιωτών Στέφανος Κούτρας, η εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων Αναστασία Ντικ και άλλοι εκπρόσωποι ελληνικών Συλλόγων και φορέων.
Την παράσταση της δεύτερης βραδιάς έκλεψαν πάλι τα χορευτικά συγκροτήματα των Συλλόγων Σβάινφουρτ, Ντύσσελντορφ,

Η Θεσσαλική Νεολαία λίγο πριν την έναρξη του
6ου Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης

Λεβέντικο τσάμικο – Χορευτικό του Θεσσαλικού
Συλλόγου Ντύσσελντορφ

O Δήμαρχος Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός με τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαμαντή Γκίκα

Ο Κώστας Παπαναστασίου (γνωστός από τη συμμετοχή του
στη γερμανική τηλεοπτική σειρά "Lindenstraße" όπου έγινε πασίγνωστος σε όλους ως «Παναγιώτης Σαρικάκης», λόγω της
μεγάλης θεαματικότητας της σειράς) με τον πρόεδρο του
Θεσσαλικού Συλλόγου Μονάχου Λάζαρο Κελεπούρη και τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαμαντή Γκίκα

Μονάχου και Νυρεμβέργης, όπου παρουσίασαν λεβέντικους παραδοσιακούς και άλλους χορούς και έτσι είπαν πάλι ένα δυναμικό

«παρών» και σ’ αυτό το φεστιβάλ. Εκπρόσωποι των διοικητικών
συμβουλίων του κάθε Συλλόγου τίμησαν τα παιδιά τής χορευτικής
ομάδας βραβεύοντάς τα με ένα μετάλλιο της Ομοσπονδίας. Ο νέος πρόεδρος της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης Ιωάννης Βόμπρας χαιρέτησε την εκδήλωση και ευχαρίστησε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για την υποστήριξη και καθοδήγηση.
Οι πρόεδροι των Θεσσαλικών Συλλόγων Μαρία Θεοχάρη (Νυρεμβέργη), Λάζος Κελεπούρης (Μόναχο), Βασιλική Λασπά (Σβάινφουρτ), Σοφία Μιχαλέ (Ντύσσελντορφ) και Σωτήριος Πολύζος (Βισμπάντεν) χαιρέτισαν το κοινό και έδωσαν ραντεβού στο επόμενο
φεστιβάλ του 2011 που προτάθηκε να γίνει στο Βισμπάντεν ή στο
Γκύτερσλο.
Αμέσως μετά οι επίσημοι άνοιξαν το χορό και ξεκίνησε πραγματικό τρικούβερτο Θεσσαλικό ολονύκτιο γλέντι με τη τοπική μουσική ορχήστρα.
Η Ομοσπονδία δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει και να πετύχει υψηλούς στόχους, να γιορτάσει πολλά φεστιβάλ και να ενώσει ακόμα πιο πολύ τους Θεσσαλούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου! Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης στο Μόναχο.
Την εκδήλωση της δεύτερης μέρας τίμησαν με την παρουσία
τους ο Πατήρ Ιωάννης, Ιερέας στο Μόναχο, ο Δήμαρχος Μουζακίου Γεώργιος Κωτσός, ο εκπρόσωπος του ΣΑΕ Ευρώπης και
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Κρητών Ευρώπης Ιωάννης Επιτροπάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Σπύρος Ξενάκης, το
μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη, ο Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Χαϊδαρίου Αθανάσιος Σακκάς, ο πρόεδρος των απανταχού Μουζακιωτών Στέφανος Κούτρας και άλλοι εκπρόσωποι ελληνικών Συλλόγων και φορέων καθώς και πλήθος Ελληνίδων και Ελλήνων από διάφορες πόλεις της Ευρώπης.

Ο Βαυαρός Υπουργός Εσωτερικών, Joachim Herrmann,
ομιλεί προς το εκκλησίασμα

και το Δήμο Μονάχου για τα μέτρα που λαμβάνουν για την ενσωμάτωση των συμπατριωτών μας, καθώς επίσης και τη βαυαρική
κοινωνία για τη φιλία και αγάπη της. Ευχαρίστησε και τις μεγάλες
εκκλησίες της Βαυαρίας για τη συμπαράστασή τους στο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.
Παρέστησαν ο Βαυαρός Υπουργός Εσωτερικών Ιωακείμ Ηέρμαν και ο Γενικός Πρόξενος Μονάχου Ανδρέας Ψυχάρης. Ο κ.
Χέρμαν μετέφερε τους χαιρετισμούς της Βαυαρικής Κυβέρνησης, αναφέρθηκε διεξοδικά στις καλές παραδοσιακές σχέσεις
των δύο λαών και επήνεσε την προσφορά των Ελλήνων στη βαυαρική κοινωνία, προβάλλοντας τους ως υπόδειγμα επιτυχημένης
ενσωμάτωσης. Ο κ. Ψυχάρης τόνισε ιδιαίτερα τη φιλική στάση της
Βαυαρίας και στο σημερινό πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι στη
Πατρίδα μας.
Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των ελληνικών συλλόγων
Μονάχου και συμπατριώτες μας της πρώτης γενιάς μεταναστών,
μαζί με παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, ντυμένα με ελληνικές
και βαυρικές παραδοσιακές στολές. Με τον εθνικό μας ύμνο και
τον ύμνο της Βαυαρίας επισφραγίστηκε η συγκινητική αυτή θρησκευτική εκδήλωση. Η βαυαρική τηλεόραση παρευρέθη και έδειξε πλάνα της εκδήλωσης στο κεντρικό βραδυνό δελτίο ειδήσεων.

Λεβέντικο τσάμικο – Χορευτικό του
Θεσσαλικού Συλλόγου Μονάχου

50 χρόνια
μετανάστευση στη Γερμανία
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την υπογραφή της
εργατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας (30 Μαρτίου 1960) η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας- Αρχιερατική Επιτροπεία
Βαυαρίας- τέλεσε σήμερα ευχαριστήρια προσευχή στον ιερό
Ναό των Αγίων Πάντων Μονάχου. Όπως είναι γνωστό το Μόναχο ήταν ο πρώτος σταθμός χιλιάδων Ελλήνων συμπατριωτών μας
που πήραν το δρόμο της ξενητειάς και ο Ναός του Σωτήρος Μονάχου (Σαλβάτορκιρχε) η πρώτη πνευματική τους στέγη. Στα πενήντα χρόνια οι μετανάστες δούλεψαν σκληρά και παράλληλα
καλλιέργησαν τις αιώνιες αξίες του Γένους μας μέσα από πολυποίκιλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ορθόδοξη πνευματικότητα, λογοτεχνία, ζωγραφική, χορό μουσική και εμπλούτισαν τη βαυαρική
κοινωνία.
Την ευχαριστήρια προσευχή τέλεσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος
Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης ο οποίος και στη προσφώνησή του ευχαρίστησε το Βαυαρικό Κράτος

Liebe Griechinnen und Griechen,
am 9. Mai 2010 entscheiden Sie mit Ihrer Stimme über die
Zukunft unserer Heimat. Die schwarz-gelbe Koalition in Nord rhein-Westfalen muss fortgesetzt werden!
10 GUTE GRÜNDE SPRECHEN FÜR DIE CDU NORDRHEINWESTFALEN:
1.) Sicher durch die Krise: mit über 230.000 Arbeitslosen
weniger als 2005 und über 200.000 zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Jobs.
2.) Schüler gefördert: mit über 8.000 zusätzlichen
Lehrerstellen und 50 Prozent weniger Unterrichtsausfall.
3.) Ältere unterstützt: mit dem neuen Wohn- und Teilhabegesetz
Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben im Alter geschaffen.
4.) Kinder und Familien gestärkt: Zahl der Betreuungsplätze
für unter Dreijährige auf über 90.000 mehr als verachtfacht; mehr
als 2.400 Kindertageseinrichtungen arbeiten mittlerweile im Verbund als Familienzentren.
5.) Solide Finanzen gesichert: 2008 erstmals seit 30 Jahren
weniger Ausgaben als Einnahmen im Landeshaushalt.

Auf Initiative des Lions Club Düsseldorf-Carlstadt wird in Zusammenarbeit
mit der Landeshauptstadt Düsseldorf
erstmals der Düsseldorfer Integrationspreis ausgeschrieben. Dieser Projektwettbewerb möchte herausragende
Leistungen der Integrationsarbeit in Einrichtungen der Jugendförderung, in
Familienzentren, von Migrationsdiensten oder von Migrantenvereinen
prämieren.
Ein besonderes Augenmerk richtet
der Wettbewerb auf Projekte, die – so
Beigeordneter Burkhard Hintzsche –
"den Schul- und Bildungsbereich aktiv
gestalten, Begegnungen zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen ermöglichen oder die Gleichstellung zwischen Mädchen und Jungen fördern".
Der Lions Club hat drei Preisgelder in
Höhe von 3.000, 2.000 und 1.000 Euro
für den Wettbewerb gestiftet.
Die Wettbewerbsausschreibung,
das Meldeformular sowie die Bewertungskriterien können im Internet unter
www.duesseldorf.de - Stichwort: Integration - abgerufen werden. Für Rückfragen steht Dorothea Radler vom Amt
für soziale Sicherung und Integration,
Telefon 0211-8925798, zur Verfügung.
Es ist ebenfalls möglich, Fragen per
Mail an die "fachstelle.integration@
duesseldorf.de" zu richten. Einsendeschluss ist Mittwoch, 30. Juni. Die
Prämierung soll im Herbst im Rathaus
der Landeshauptstadt Düsseldorf
(arz)
vorgenommen werden.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Friedrich G. Conzen Vorsitzender der
CDU-Ratsfraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

ProWein 2010

Düsseldorfer
Integrationspreis
ausgeschrieben
Wettbewerb von Lions Club
und Landeshauptstadt

6.) Bürokratie abgebaut: seit 2005 wurden 138 Behörden
kommunalisiert, privatisiert oder zusammengelegt.
7.) In Zukunft investiert: mit vier neuen Fachhochschulen
und 24 neuen Forschungszentren.
8.) Den Mittelstand unterstützt: mit sieben Mittelstandspaketen und Bürgschaften für über 14.000 mittelständische Unternehmen.
9.) Infrastruktur verbessert: 1,3 Milliarden Euro für den Bau
und Erhalt von Autobahnen, Bundes- und Landstraßen.
10.) Innere Sicherheit ausgebaut: jährliche Zahl der
Polizeianwärter seit 2008 mehr als verdoppelt.
Diese Leistungsbilanz kann sich sehen lassen. So muss es
in Nordrhein-Westfalen weitergehen. Deshalb fordere ich Sie
auf: Wählen Sie am Sonntag, dem 9. Mai 2010, mit beiden
Stimmen CDU!

Griechenland: Gegen den Strom schwimmen
Von Rudolf Knoll*
Alle Aussteller, die zur ProWein vom 21.
bis 23. März in Düsseldorf pilgerten,
waren hoffnungsfroh. Alle? Nein, ein südosteuropäisches Land, das derzeit in der
Europäischen
Union
nicht
gut
angeschrieben ist, befürchtete, dass die
überwiegend hausgemachten Probleme auch den Weinabsatz im wichtigen Exportland Deutschland weiter beeinträchtigen werden. Hier ist
Griechenland inzwischen bei knapp 118.000 hl angelangt, in Glanzzeiten
war es fast das Doppelte.
Das Land hat rund 300 Milliarden Euro Schulden und steht im kritischen
Visier der Medien und der Politik (am Rande bemerkt: Deutschland hat
ungefähr die fünffache Schuldenlast und profitiert zum Beispiel davon,
dass die Griechen – warum auch immer - viel Waffenimport made in Germany betreiben). Müssen jetzt auch die Weinerzeuger für das zumindest
momentan schlechte Image der Hellenen büßen?
Die Frage wurde kurz vor der ProWein auf der Weinmesse Oenorama in
Athen häufig an Leute gestellt, die deutsch sprachen. Die Antwort konnte
nur lauten: abwarten. Und wer als Händler schlau ist, wird sich vielleicht
sagen: jetzt erst recht, schwimmen wir gegen den Strom. Denn die
Griechen können schon seit etlichen Jahren mit hervorragenden Weinen
aufwarten. Ihr Problem ist nur, dass die Etiketten oft schwer verständlich
sind und nur Griechenland-Kenner mit Sortennamen wie Xynomavro, Agiorgitiko (rot) und Assirtiko, Malagousia und Moschophilero oder Regionen wie Amynteon, Naoussa, Nemea etwas anfangen können.
Andererseits kann das die Neugierde von Genießern reizen, die glauben,
schon alles zu kennen. Deshalb sollte unvoreingenommen probiert werden.
Dann wird man feststellen, dass Betriebe mit ebenfalls komplizierten Namen leicht verständliche, spannende Weine offerieren, zum Beispiel KyrYianni (aus den Regionen Naoussa, Amynteon), Gaia, Tselepos, Skouras
(Nemea), Evharis (Zentralgriechenland), Gerovassiliou (Chalkidike), Biblia
Chora (Makedonien) und Creta Olympias-Mediterra (Kreta und Nemea).
Selbst der „große Grieche“ Tsantali, der früher mehr mit Masse als mit
Klasse im Exportgeschäft tätig war, hat sich umgestellt und beschäftigt
sich mit Weinen aus verschiedenen Regionen sogar intensiv mit Öko-Weinbau. Ein Grundsatzproblem Griechenlands auf einem Markt wie Deutschland werden sie dennoch alle miteinander kaum lösen können. Die weit
verbreitete griechische Gastronomie ist nicht bereit, sich intensiv mit den

Der Raub der Angela
Von Vicky Prokopi*
Das Leben schrieb und schreibt die
wahrsten Geschichten. Eine davon
handelt von Angela. Angela, eine Karrierefrau mit wenig Sinn für Stil und
Koketterie, ohne Händchen für Frisur
aber mit Vorliebe für Biosandaletten,
möchte es erleben!!! Urlaub auf Kreta.
Einmal so richtig abhängen. Je entspannter Angela ist, desto
empfänglicher wird sie für die Avancen vieler hübscher sonnengebrannter Griechen. Und genau da trifft Sie ihren Jorgo!
Ein athletischer jüngerer Mann, leicht meliert, aus gutem
Haus, Radler, Kanufahrer, Akademiker mit perfekten Englischkenntnissen. Angela ist angetan, ja überwältigt. Sie lässt

Mit einem neuen Aussteller- und Besucherrekord ist die ProWein 2010 am
23. März mit großem Erfolg zu Ende gegangen. Über 3.300 Aussteller und
36.000 Fachbesucher aus aller Welt nutzten das wichtigste Treffen der
internationalen Wein- und Spirituosenbranche für ihre Geschäfte.
(Foto: Rene Tillmann / Messe Düsseldorf)
guten Weinen aus ihrer Heimat zu befassen. So zieren die Weinkarten bei
den meisten „Griechen um die Ecke“ nur einfache, simple Tropfen, die eher
abschrecken als Lust auf ein zweites Glas zu machen. Und deutsche
Touristen, die Urlaub in Griechenland machen, stehen in den dortigen Tav(Kn)
ernen in der Regel vor dem gleichen Problem …

* Rudolf Knoll, geborener Münchner, Jahrgang 1947, ist seit mehr als 40
Jahren im Weinjournalismus tätig. Er ist regelmäßiger Mitarbeiter der
Zeitschriften «Vinum» und «WEIN+MARKT» und hat bereits mehr drei
Dutzend Weinbücher geschrieben. Für seine Tätigkeit wurden ihm schon
mehrere Preise für Weinpublizistik verliehen. 1985 erschien sein Buch
“Griechischer Wein” und im Frühjahr 2004 „Griechenland genießen“ in
Zusammenarbeit mit Monica Kellermann.

sich auf eine Liaison mit ihm ein. Ein Liebesspiel beginnt,
eins nach allen Regeln der Kunst. Sie hält ihn hin, macht ihm
Szenen, schmollt oder rollt mit den Augen. Im Griechischen
nennt man das τσαλίμια. Er hingegen ist auf sie eifersüchtig,
tut so als ob er ohne sie nicht leben kann. Ein Liebespaar
eben. Dabei hat er immer das Spiel in der Hand. Angela war
drauf und dran alles für ein Leben mit Jorgos in Griechenland
aufzugeben, als sie erfuhr, dass Jorgos davon lebte, das
Geld von abenteuerfreudigen Touristinnen zu verprassen,
um dann wieder zu Frau und Kind reuevoll zurückzukehren.
Ja, der Schreck sitzt noch tief im Nacken, als ihr Dritte zutrugen, wie es wirklich um Jorgo steht!
Die Geschichte ist so alt wie Kreta selbst. Nichts ist mehr
neu unter der Sonne. Eine Sonne, die bereits vor
Tausenden von Jahren auf eine hübsche Phönizische
Prinzessin schien. Eine Sonne, die wusste, dass MisterGreek-Lover-Zeus die Gestalt eines Stieres annimmt, um
Europa, eben besagte Prinzessin, zu entführen. Eine

Sonne, die auch die Kurzsichtigkeit Europas kannte, da sie
sich von einem Stier entführen ließ, obwohl sie auf einen
Prinzen wartete.
Aber auch eine Sonne, die Hera, die tollende Ehefrau
kannte. Zeus war bei Fremden ein Stier, aber sobald er zu
Hause war, wurde er zum Lämmchen. Somit durchzechte
er mit Europa, was sie so an Mitgift mitbrachte, kehrte aber,
nachdem nichts mehr da war, zum Olymp, um seiner, im
wahrsten Sinne des Wortes, Göttergattin um Verzeihung
anzuflehen. Die Jahre vergingen, die Regierungen wechselten, die Götter verloren ihren Einfluss, doch eines blieb: die
Herren der Schöpfung waren wahre Meister der Täuschung
und die Damen ließen sich immer wieder gerne in die Irre
führen. Bis zu unserem Paradebeispiel Angela und Jorgos,
denn wie heißt es so schön: Nichts Neues unter der Sonne.
*Vicky Prokopi arbeitet in Nürnberg
als selbstständige Übersetzerin
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Thomas Rachel würdigt das
Ausbildungsengagement von 15
griechischen Unternehmern in NRW

Gruppenfoto beim Pressetermin zum Aktionstag am 21.04.2010 im Bundeskanzleramt.
Staatsministerin Böhmer gemeinsam mit dem Projekt „Lesewelt Berlin e. V.“ und Unterstützern
des Aktionstags. (Foto: José Girib΅s, „Aktion zusammen wachsen“)

"Bildungspatenschaften direkt"
sollen Startchancen junger
Migranten verbessern
DÜSSELDORF. Ende März wurden 100
Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund für die erfolgreiche Integration junger Menschen in die Arbeitswelt
gewürdigt. 15 davon waren griechische Unternehmerinnen und Unternehmer, viele
davon Jungunternehmer.
„Unternehmer und Unternehmerinnen mit
eigener Zuwanderungsgeschichte leisten
gerade in Nordrhein-Westfalen einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg
des Landes. Für ausländische wie für
deutsche Jugendliche sind sie fabelhafte Vorbilder. Hier wünsche ich mir noch viele weitere Betriebsinhaber mit Migrationshintergrund, die sich in der Berufsausbildung engagieren“, betonte der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Thomas
Rachel MdB, in Düsseldorf anlässlich der Veranstaltung „Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund –
Starke Partner für Ausbildung in NRW“. Die
Veranstaltung
stand
unter
der
Schirmherrschaft des nordrhein - westfälischen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers.
Nach der Verleihung der Urkunden an die
Betriebsinhaber besuchte Staatssekretär
Thomas Rachel auch den Stand des DHW-

Ausbildungsprojektes „Brücke zur Qualifizierung und Integration“, das zum bundesweiten Ausbildungsprogramm „JOBSTARTER“ des BMBF, einer umfassenden
Initiative zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation, gehört.
„Wir sind sehr stolz, dass wir als DHW so
viele griechische Unternehmerinnen und Unternehmer zur Ausbildung gewinnen konnten.
Insbesondere erfreut uns das Engagement
von Jungunternehmern. Das erfüllt uns mit
großer Hoffnung für die Zukunft und ermuntert
uns, den sehr erfolgreichen eingeschlagenen
Weg fortzusetzen“, unterstrich DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo.
Die ausgezeichneten Unternehmen sind:
AIGES Domains & Hosting OHG, Köln;
ASKITIS Greekcuisine, Düsseldorf; SIMEION
Agentur für Kommunikation, Düsseldorf;
Restaurant APHRODITE, Köln; NIKOLAOU
Lebensmittelgroßhandel, Düsseldorf; Restaurant LIMANI, Köln; GRAPHICA Team, Düsseldorf; Restaurant OASIS, Köln; TRANSHELLAS Reisen, Düsseldorf; Restaurant KOLOSSOS, Neuss; CHRISTOFORIDIS Tankstellen
GmbH, Düsseldorf; NATURAMA Reisen,
Köln; KYTARO Der Grieche, Düsseldorf; ZAZARA Cuts & Glory, Düsseldorf; Restaurant
HAFENPERLE, Düsseldorf.

Dimitris Krikelis in
den Integrationsrat gewählt
NÜRNBERG. „Philos“ e.V. – Städtepartnerschaftsverein
zwischen Nürnberg und Kavala, gratuliert recht herzlich
allen gewählten Integrationsbeiräten und wünscht allen viel
Mut, Kraft und Erfolg. „Philos“ e.V. freut sich ganz
besonders über die Wahl seines Mitglieds, Herrn Dimitris
Krikelis. Weiter so!

BERLIN. Zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien hat
Staatsministerin Maria Böhmer einen
bundesweiten Aktionstag "Bildungspatenschaften direkt" ausgerufen. Dabei werden sich
am 9. Juni erstmals zahlreiche lokale und regionale Patenschaftsprojekte aus ganz Deutschland der Öffentlichkeit vorstellen. "Mit dem Aktionstag möchte ich ein Zeichen setzen: die Unterstützung von jungen Migranten muss oberste
Priorität haben. Denn ihre Bildungs- und Ausbildungssituation ist alarmierend: So verließen
2008 insgesamt 15 Prozent der ausländischen
Jugendlichen die Schule ohne Abschluss. Bei
den deutschen Jugendlichen waren es 6,2
Prozent. Um die Start-Chancen der Migranten zu
verbessern, ist das Engagement von Bildungspatinnen und Bildungspaten von entscheidender Bedeutung. Sie unterstützen Kinder und
Jugendliche aus Zuwandererfamilien beispielsweise dabei, Deutsch zu lernen, helfen ihnen bei
den Hausaufgaben oder bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Der Aktionstag rückt
diesen wertvollen ehrenamtlichen Einsatz stärker
in den Blick. Zudem möchte ich weitere Freiwillige für ein Engagement als Bildungspate
gewinnen", betonte die Staatsministerin.
Zu der Auftaktveranstaltung für den Aktionstag hatte sich Maria Böhmer mit Kindern und
zwei Patinnen des Patenschaftsprojektes
"Lesewelt" des Vereins "Lesewelt Berlin e.V.- Wir
lesen vor" getroffen. Vor Ort waren auch die
Schauspieler Pegah Ferydoni, bekannt aus der

Fernsehserie '"Türkisch für Anfänger", sowie Tyron Ricketts, Kommissar bei der Serie "Soko
Leipzig"- beide sind prominente Unterstützer des
Aktionstages. Am 9. Juni organisieren Patenschafts- und Mentoringprojekte bundesweit Veranstaltungen rund um das Thema "Erzählen". Die
Bandbreite der geplanten Aktivitäten ist groß:
Patinnen und Paten diskutieren mit Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern über die Bedeutung
von Patenschaften, sie erzählen gemeinsam mit
ihren Patenkindern in einer Kindertagesstätte
Geschichten oder stellen ihre Arbeit bei einem
Tag der Offenen Tür vor. Staatsministerin Böhmer und die Schauspieler Pegah Ferydoni und
Tyron Ricketts werden am Aktionstag einzelne
Projekte besuchen. Insgesamt bestehen im Rahmen der "Aktion zusammen wachsen" Kontakte
zu mehr als 500 Patenschaftsprojekten.
"Ich hoffe, dass sich viele Projekte aus ganz
Deutschland beteiligen. Wer beim Aktionstag
mitmacht, setzt ein wichtiges Zeichen für die Integration. Die Förderung von jungen Migranten
sichert den Zusammenhalt in unserem Land", betonte Böhmer. Als Partner für den Aktionstag
wurden für Patenschaften wichtige Organisationen gewonnen. Unter ihnen die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement sowie zahlreiche Wohlfahrtsverbände. Die Flötotto Systemmöbel GmbH stellt
300 Sitzsäcke für die Aktivitäten der Projekte am
Aktionstag kostenlos zur Verfügung.

Nach »Großer Woche« 98 Kilo Lamm
Sportverein Hellas und Griechische
Gemeinde feierten orthodoxes Osterfest
GIESSEN (srs). 98 Kilogramm brachten insgesamt sechs Lämmer auf die Waage, die am
Sonntag der Sportverein Hellas und die
Griechische Gemeinde ihren Gästen für ein
gemeinsames Osterfest zubereiteten. 200
Menschen saßen im Hellas-Vereinsheim am Alten Launsbacher Weg sowie in einem vor dem
Vereinsheim aufgestellten Festzelt beisammen.
Sie feierten und unterhielten sich, während
aus Lautsprechern Musik aus verschiedenen
Regionen Griechenlands erklang. Immer
wieder einsetzender Regen verhinderte die Verlegung des Fests unter freien Himmel.
Das Osterfest bildet für die griechisch-orthodoxe Gemeinde den Höhepunkt des Kirchenjahres und den wichtigsten Anlass, mit Familie
und Freunden zusammenzukommen. »Das ist
für uns der größte Feiertag des Jahres, das Fest
der Feste«, hob Hellas-Vorsitzender Efstratios
Pananis hervor. In der Karwoche vor
Ostersonntag, der so genannten »Großen
Woche«, hatte die Gemeinde sich jeden Tag zu
einem Gottesdienst versammelt, unter anderem in der Petruskirche. In Gießen leben
nach Angaben der Gemeinde über 600 aus
Griechenland stammende Menschen.
In diesem Jahr beging die griechisch-orthodoxe Kirche das Osterfest zeitgleich mit den
katholischen und protestantischen Christen.

Für das leibliche Wohl der 200 Gäste sorgten
unter anderen Grillmeister Ilias Efstathios (r.)
und Konstantin Dulgeris (l.). (Foto: srs)
Dies ist nur rund alle vier Jahre der Fall. Ansonsten können die Feierlichkeiten bis zu fünf
Wochen auseinander liegen, da die orthodoxe
Kirche – was Ostern betrifft – dem julianischen
Kalender folgt, während die westlichen Kirchen
den gregorianischen Kalender zum Maßstab
nehmen. Der Sportverein Hellas existiert in
Gießen seit 1978. Im Vereinsheim werden
wöchentlich griechisch-deutsche Sprachkurse
angeboten. Auch eine Tanzgruppe trifft sich
dort regelmäßig. Zur kommenden Saison will
Hellas fünf Fußballmannschaften stellen. Erstmals hat der Verein eine Damenmannschaft für
den Ligabetrieb angemeldet.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
der Gießener Allgemeinen Zeitung.
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Zuhause in Offenbach
Integrationspreis für Griechen
Von Stephen Wolf
Zwei Dutzend Kinder halten sich an den Händen und tanzen zu
griechischen Liedern, Erwachsene hasten geschäftig durch die Räume,
in denen Poster der Akropolis oder verschiedener griechischer Inseln
hängen. Es ist ein unscheinbares Haus, das die Griechische Gemeinde
in der Speyerer Straße seit Jahren nutzt.
Die Fäden laufen im Büro des Vorsitzenden der Gemeinde, Christos
Michailidis, zusammen. Hier werden Gemeindemitglieder über die Kommunalwahlen und Europawahlen informiert, über Arbeitsrecht, Schwerbehinderung und Arbeitsschutz, Gesundheits- und Schulthemen aufgeklärt. Doch auch die Unterhaltung darf nicht zu kurz kommen. Es gibt drei
Altersstufen, die sich an Gruppentänzen versuchen. Auch Sirtaki, der
Kunsttanz, wird geprobt. Etwa 3500 Griechen leben in Kreis und Stadt
Offenbach. Dass sie sich in die deutsche Gesellschaft integriert haben,
ist gewiss auch der Griechischen Gemeinde in Offenbach zu verdanken.
Der Verein kümmert sich nicht nur um Griechen, sondern steht allen Einwanderern - ganz gleich welcher Nationalität - zur Seite und setzt sich für
das friedliche Zusammenleben in der Region ein.
Deshalb bekommt die Organisation am 22. April den städtischen Integrationspreis 2010 verliehen. Durch ihr langjähriges ehrenamtliches
Wirken hätten Vereinsmitglieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene dabei unterstützt, sich zu integrieren, so das Urteil der Jury.
Ihr gehören neben Bürgermeisterin Birgit Simon (Grüne) auch Mitglieder der Kirchen, Sportvereine und des Ausländerbeirats an. 370 Menschen kommen regelmäßig in das Gemeindezentrum und nehmen an
Sprach-, Tanz- oder Computerkursen teil. Hausaufgabenbetreuung und
muttersprachlicher Unterricht gehören auch zum Angebot.
"Dass wir den Integrationspreis gewonnen haben, ist ein Ansporn für
uns", sagt Milia Tsombanidou, die Vize - Vorsitzende der Gemeinde. Die
Zeiten, da griechische Einwanderer davon träumten, wieder in die alte
Heimat zurückzukehren, seien vorbei.
"Wir versuchen, so viel Informationen wie möglich weiterzugeben",
bekräftigt Christos Michailidis. Am Abend gibt es noch eine Veranstaltung zu Therapien bei Darmkrebs, die mit dem Ketteler-Krankenhaus und
dem Ausländerbeirat organisiert wird. Michailidis, der seine Mitarbeiter
herzt und ruhig und gelassen spricht, ist in seinem Element, wenn er
stolz den modern eingerichteten Computerraum zeigt.

Soziale Kontrolle und Spaß
Allerdings beschönigt er die Dinge nicht. "Es ist nicht so, dass Griechen
keine Probleme in Deutschland hätten, aber wir kämpfen darum, dass unsere
Jugendlichen sich immer wieder in der Gemeinde sehen lassen", sagt er. Die
Mischung aus sozialer Kontrolle und Unterhaltung scheint aufzugehen.
"Doch damit ist auch viel Arbeit verbunden, es ist kein Selbstläufer",
sagt der Vereins-Chef, der hier seit 14 Jahren aktiv ist. Alles in allem aber
sei er zufrieden mit der Entwicklung der Gemeinde. Mit der Stadt arbeite
der Verein hervorragend zusammen. "Wir versuchen, durchaus auch unsere Traditionen zu pflegen, doch mindestens genauso wichtig ist es,
dass unsere Kinder auf der Straße deutsch sprechen. Denn das ist ihre
Heimatsprache."
http://www.fr-online.de/offenbach (20.04.2010)

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
der Frankfurter Rundschau
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50 Jahre Deutsch-griechisches
Anwerbeabkommen
Sie kamen als Gast und blieben als Ellwanger
ELLWANGEN. Am 30. März 1960 unterzeichnete
Deutschland ein Anwerbeabkommen mit Griechenland. Das
Ziel: Gastarbeiter sollten das deutsche Wirtschaftswunder
auf Touren halten. Bis zum Anwerbestopp 1973 strömten
400.000 Griechen ins Land – auch nach Ellwangen. Zum 50.
Jahrestag erzählen drei von ihnen ihre Geschichte.
Von Patrik Stäbler
n Der erste Gedanke war: eisige Kälte. „Wir sind im November 1960 angekommen – alle in kurzärmligen Hemden“,
erinnert sich Nikolaos Chaliassos, „und gleich am nächsten
Tag hat es geschneit!“ Der 20-Jährige gehörte zu den ersten
griechischen Gastarbeitern, die sich beworben und nach Ellwangen gekommen waren. „Ellwangen? Das hatte ich noch
nie gehört. Doch ich war Elektriker und Varta suchte Arbeiter, also hat es mich dorthin verschlagen.“ Denn eine Zahl
übte Magnetwirkung auf den jungen Chaliassos aus: „1,88
Mark pro Stunde sollten wir bekommen. Dreimal so viel wie
in Griechenland.“ Was er nicht wusste: Es war der Bruttolohn. „Übrig geblieben ist davon nur etwa eine Mark.“
Der Empfang in Ellwangen sei herzlich gewesen, sagt
Chaliassos – vor allem an das erste Weihnachtsfest in
Deutschland denkt er gern zurück. „Ellwanger Familien
haben uns zu sich nach Hause eingeladen. Das hat mich
beeindruckt.“ Wie im Vertrag vereinbart, arbeitete Chaliassos ein Jahr am Fließband, ehe er zum Elektriker umsattelte.
Während es viele Landsmänner alsbald zurück nach
Griechenland zog, fühlte sich Chaliassos immer wohler in
Ellwangen und schlug Wurzeln: 1963 Heirat mit Ehefrau Annemarie, 1976 das eigene Haus, 1978 die deutsche Staatsbürgerschaft – „weil ich das so wollte“, betont er.
Inzwischen ist Chaliassos, der auch als Übersetzer für
das Oberlandesgericht tätig war, im Ruhestand. Seine Ferien verbringt er meist in Griechenland, „doch nach einer
Woche freue ich mich auf daheim“. Daheim? „Ellwangen
natürlich. Das ist meine Heimat.“
n Der erste Gedanke war: totale Verweigerung. „Ich wollte
nichts mit Deutschland zu tun haben – nicht die Sprache,
nicht die Menschen, nicht das Land“, erinnert sich Fotini Papadopoulou an das Jahr 1973, als sie Ellwangen erstmals
bewusst erblickte. Neun Jahre zuvor war sie zwar in der
Sankt-Anna-Klinik geboren worden, doch kurz darauf hatten
ihre Eltern sie zu Verwandten nach Griechenland geschickt,
wo sie ihre Kindheit auf einem „idyllischen Bauernhof am
Meer“ verbrachte. „Meine Eltern hatten nicht die
Möglichkeit, mich in Ellwangen zu behalten. Erst nach dem
Familienzuzugsgesetz 1973 konnten sie mich holen.“
Für die Neunjährige brach mit dem Umzug eine Welt
zusammen. Es dauerte lange, ehe sie sich öffnete – auch
gegenüber der fremden Sprache. „Die Schulen waren mit
den Gastarbeiterkindern überfordert. Doch ich hatte das

Glück, an der Mittelhofschule auf eine äußerst engagierte
Lehrerin zu treffen, die sich um uns gekümmert hat“, erzählt
Fotini Papadopoulou. Doch nicht nur in der Schule knüpfte
sie Kontakte, auch die Stadt schloss sie nach der schwierigen Anfangszeit ins Herz. „Die Offenheit und das Vertrauen
der Ellwanger waren einmalig.“
Heute ist Fotini Papadopoulou selbst waschechte Ellwangerin und hat neben der griechischen auch die deutsche
Staatsbürgerschaft. Als ihre Eltern nach 30 Jahren Deutschland zurück nach Griechenland zogen, wusste sie sofort:
„Eine Rückkehr war für mich keine Option. Ich trage
Griechenland im Herzen, bin aber hier in Ellwangen verwurzelt. Das ist meine Heimat.“
n Der erste Gedanke war: alles anders. Im Zug aus
München kam der damals 16-jährige Kosta Ignatiadis mit
seiner Mutter 1968 in Ellwangen an. „Umgebung, Häuser,
Landschaft, Menschen – alles war anders als in meinem
Heimatdorf in Griechenland.“ Auch Ignatiadis stand
zunächst bei Varta am Fließband, „für ein paar hundert Mark
im Monat“. Es folgten Jobs bei Zeiss in Aalen und bei Bosch
in Stuttgart, ehe er mit 19 Jahren zum Wehrdienst zurück
nach Griechenland musste. „Schon damals wusste ich,
dass ich danach wieder nach Ellwangen will.“
Gesagt, getan: Doch zurück auf der Ostalb hatte Ignatiadis genug vom Fließband. Stattdessen stieg er 1974 bei
Bruder Johann ein, der ein Jahr zuvor den Gasthof Grüner
Baum gekauft und darin die Pilsbar Retsina eröffnet hatte.
„Wir haben die erste Konzession für ein griechisches Lokal
in Ellwangen erhalten“, erzählt Ignatiadis. Anfangs seien die
Deutschen skeptisch gewesen, doch schon bald konnten
sie nicht genug von den hellenischen Spezialitäten bekommen. Dies galt umso mehr, nachdem das Retsina 1979 den
ersten Gyros der Stadt servierte – „das hat einen wahren
Boom ausgelöst“.
Heute hat Ignatiadis ein Haus in Griechenland und besucht das Land regelmäßig. Doch dort leben? „Nein, das
könnte ich nicht“, sagt er und winkt ab. „Ich bin seit 42
Jahren hier in Ellwangen und mein Lokal ist ein Teil meines
Lebens. Das ist meine Heimat.“
(29.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
der Ipf- und Jagst-Zeitung
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Migration als Heimat
Kettwiger Ausstellung zeigt ein Stück griechische Kulturgeschichte
ESSEN. Von einer alten Tuchmacherdynastie in Kettwig an der Ruhr, von griechischen Frauen, die hier zu
Hunderten im Akkord spinnen, von griechischen Männern, die am Sonntag fein gekleidet an der Ruhr
flanieren gehen, von Produktionsverhältnissen und anderen Verhältnissen – davon handelt die Ausstellung
„Spurensuche. Die Griechen von Kettwig“, die vom 30.
April bis 30. Mai im Kunstraum Kreativ.Quartier Scheidt’schen Hallen, der alten Produktionsstätte der Tuchmacherdynastie in Essen Kettwig, zu sehen sein wird.
Seit der Industrialisierung hat Migration die Entwicklung des Ruhrgebiets entscheidend geprägt. In
den 1950er Jahren wurden verstärkt Migrantinnen
und Migranten aus dem Mittelmeerraum in Deutschland als Arbeitskräfte eingesetzt. So hatte damals
auch die Kettwiger Tuchfabrik Joh. Wilh. Scheidt AG
ihren Arbeitskräftebedarf durch griechische Gastarbeiter decken können.
Zu Gast sind viele von ihnen heute schon lange
nicht mehr, denn schon längst ist Deutschland zu ihrer
zweiten Heimat geworden. Die Ausstellung „Spurensuche. Die Griechen von Kettwig” des Vereins
Stadt.Land.Ruhr.2010 verarbeitet erstmals diese unverwechselbare Geschichte der Kettwiger Griechen
in einer wahrhaft multiperspektivischen Erzählung.
Sie zeigt anhand von eindrucksvollen Exponaten, Fotografien und Tondokumenten die großen emotionalen Themen der Migration und ein Herzstück
deutscher Unternehmensgeschichte, verwoben mit
den individuellen Erlebnissen der einstigen Gastarbeiter in Essen-Kettwig.
STADT.LAND.RUHR.2010 ist ein local-hero-project
der Stadt Essen und die Ausstellung ist einer von Kettwigs Beiträgen zum Kulturhauptstadtprogramm 2010.
Im Mai wird eine ganze Woche im Zeichen der Symbiose zwischen Deutschen und Griechen in Kettwig stehen. Neben der Ausstellung und den griechischdeutschen Theater- und Literaturabenden wird ein Kul-

tur-Fest am 8. und 9. Mai (Europa Tag) auf der Promenade des Kettwiger Stausees den fulminanten Abschluss der Kulturwoche bilden.
• Ausstellung „Spurensuche. Die Griechen von Kettwig“, 1. Mai bis 30. Mai.
Eröffnung 30.04. 18.00 Uhr, durch Frau Dr. GierdenJülich, Staatssekretärin im Ministerium für Generationen, Frauen, Familie und Integration des Landes NRW.
Öffnungszeiten: Di.-So. 15.00 bis 20.00 Uhr
wollboden Kreativ.Quartier Scheidt’schen Hallen,
Ringstraße 51, Tor 1, 45219 Essen
• Szenischer Abend „Griechische Lyrik. Ein Fenster zur
Welt“, 2. Mai, 19.30 Uhr.
Rezitation, Musik, Tanz und Videoprojektionen,
deutsche Moderation.
Gastspiel des Griechischen Theaters Wuppertal, Anna
Karavia.
Alter Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345, 45219 Essen
• Schauspiel „Anna, hoch über den Wolken“, 5. Mai,
19.30 Uhr.
Gastspiel des Griechischen Theaters Wuppertal, Anna
Karavia.
Alter Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345, 45219 Essen
• Literaturlesung mit Musik „Der Kreis der anwesenden
Autoren“, 6. Mai, 19.30 Uhr.
Niki Eideneier vom Romiosini Verlag, Köln, und fünf in
Deutschland lebende griechische Autoren lesen aus
ihren Werken.
kunstraum Kreativ.Quartier Scheidt’sche Hallen,
Ringstraße 51, Tor 1, 45219 Essen
• Griechisch-deutsches Kulturfest „The Taste and
Sound Of Greece. So schmeckt und klingt Griechenland“, 8. und 9. Mai, ab 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr.
Musik und Tanz auf großer Bühne und Kulinarisches
aus Griechenland und Deutschland im weiß-blauen Zeltdorf auf der Seepromenade.
Seepromenade des Kettwiger Ruhrstausee, Promenadenweg, 45219 Essen

Fremde Heimat
Im Rahmen der Veranstaltungen anlässlich der fünfzig Jahre seit dem Beginn der Massenauswanderung, vor
allem aus Südeuropa nach Deutschland,
finden diverse Veranstaltungen statt, die
nicht nur an dieses Ereignis erinnern,
sondern man setzt sich damit kritisch
auseinander und wirft viele Fragen auf.
Eine Art und Weise, wie man sich mit
der Auswanderung auseinandersetzen
kann, ist auch die Literatur und das Theater.
In Nürnberg befassen sich mit diesem
Thema nicht nur Griechen oder Einwanderer anderer Nationalitäten, sondern
Griechen und Türken stellen gemeinsam ihre Erfahrungen, ihren Schmerz,
ihre Probleme auf der Bühne vor und
stellen viele offene Fragen in den Raum.
Es handelt sich um eine
deutschsprachige Theatersensation in

Nürnberg unter dem Titel „Fremde
Heimat“.
Griechische und türkische Schauspieler treten erstmals gemeinsam auf der
Bühne auf. Durch die Kunst wollen sie
ihre eigene Geschichte und ihr gemeinsames Fremdsein verstehen.
Stationen auf dieser unendlichen
Lebensreise „Auswanderung 1960 nach
Nürnberg“ sind die Schlüsselbegriffe
wie Arbeitskräfte, Gastarbeiter, Ausländer, Heimat …
Premiere: 28.05.2010
im Hubertussaal in Nürnberg.
Weitere Vorstellungen:
29. + 30.05.2010.
Informationen:
www.griechischerkunstclub.de,
Irini Pappa 0151-58553228
www.theater-o.com, Emel Kabakci
0174-3760002.
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NRW hilft Griechenland - Feuerwehraktion für den Peloponnes
ATHEN. Rechtzeitig zum Osterfest traf in Piräus ein besonderes
Osterei für die westgriechische Hafenstadt Patras ein: Aus den langen Reihen brandneuer Automobile fernöstlicher Fabrikation ragt
im Freihafengelände ein roter "Leiterwagen" hervor: Ein MANFeuerwehrfahrzeug mit einer bis zum 7. Stockwerk hinaufreichenden Drehleiter.
Die Geschichte der deutsch-griechischen Feuerwehraktion
reicht in das Jahr 2007 zurück, als in Griechenland Wälder so groß
wie Luxemburg abbrannten. NRW-Innenminister Hugo Wolf (FDP)
entschied dann, einer Reihe von Gemeinden auf dem besonders
betroffenen West-Peloponnes insgesamt 7 Feuerwehrautos zur
Verfügung zu stellen.
Die Löschfahrzeuge wurden in den letzten 10 Jahren von der
Landesfeuerwehrschule in Münster zur Ausbildung verwendet
und sollen in diesem Jahr ausgesondert werden. Der jetzt ausgelieferte Drehleiterwagen geht in die Provinzhauptstadt Patras.
"Der Wagen wird uns ermutigen und helfen, eine Freiwillige Feuerwehr aufzubauen", sagt Vassilis Kantzaris von der Patrenser
Stadtverwaltung.
Tatsächlich ist das System Freiwilliger Feuerwehren in

Griechenland noch sehr unterentwickelt. Für Berufsfeuerwehren
ist es manchmal schwierig, große Waldbrände in entlegenen
Gebirgsorten zu bekämpfen. Der Aufbau örtlicher Freiwilligen-

gruppen ist deswegen ein wichtiger Ansatz, die sommerlichen
Flächenbrände besser in den Griff zu bekommen.
Nach dem Drehleiterwagen für Patras sollen in den nächsten
Monaten 6 weitere Feuerlöschfahrzeuge nach Griechenland
geliefert werden, in die Gemeinden Aegio, Olympia, Andritsena,
Megalopoli und Kalavryta, einem Bergstädtchen im 2400 m hoch
aufragenden Chelmos-Gebirge. Im Zweiten Weltkrieg hat Kalavryta besonders unter der deutschen Besatzung gelitten.
"Jetzt geht es darum, ein Zeichen der Solidarität im heutigen Europa zu setzen" sagte der Gesandte der Deutschen Botschaft, Guy
Féaux de la Croix bei der Übergabe des Drehleiterwagens an die
Patrenser Feuerwehrleute. "Wenn es in Griechenland brennt, kann
uns dies in keiner Weise gleichgültig sein".
Allerdings werden 7 Feuerwehrautos alleine nicht ausreichen,
die u.a. von der Klimaerwärmung und der Besiedlung bisheriger
Naturflächen angetriebenen Brände effektiv einzudämmen. Die
NRW-Schenkung ist immerhin ein weiterer Schritt in der deutschgriechischen Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Wälder vor
großräumiger Zerstörung retten und Menschen vor großen
Gefahren bewahren soll.

Griechischer Folkloreverein aus Thrakien feiert Geburtstag
Von Fabian Dilks
LÜDENSCHEID. Mit einem rauschenden Fest feierte der griechische FolkloreTanzverein Thrakien am Ostersonntag im
Kulturhaus sein 30-jähriges Bestehen.
Vor allem die Auftritte der beiden Tanzgruppen sorgten dabei für eine
außergewöhnliche Stimmung unter den
mehr als 300 Gästen. Im Jahr 1978 von
vier griechischen Mitbürgern gegründet,
wurde der Verein nur zwei Jahre später in
das Vereinsregister der Stadt Lüdenscheid aufgenommen. Seitdem vermittelt der Folklore-Tanzverein vor allem die
griechische Kultur, griechische Sitten
und Gebräuche, Traditionen und Tänze
aus der Region Thrakien. In unter-

schiedlichen Tanzgruppen werden traditionelle Tänze aus Thrakien wie der
„Zonaradikos“ oder die „Baiduska“ vermittelt und von Kindern und jungen Heranwachsenden erlernt. 50 Familien
gehören dem Verein mittlerweile an, rund
60 Kinder und Jugendliche sind in den
beiden Tanzgruppen aktiv. Hinzu kommen eine 2002 ins Leben gerufene
Frauengruppe und eine Tanzgruppe
ausschließlich für Erwachsene.
Die Geschichte des Vereins stand
auch am Sonntag im Mittelpunkt der
Feier. Mit einer aufwändigen Bildergalerie wurde die Entstehung und Entwicklung visualisiert, des Weiteren wurde die
Region Thrakien mit Hilfe einer großen
Leinwandpräsentation vorgestellt. Zu

den geladenen Gästen zählte neben den
befreundeten griechischen Vereinen der
Stadt auch Bürgermeister Dieter Dzewas, der in seiner Rede auch Bezug zum
angeblich angespannten Verhältnis zwischen den beiden Nationen Stellung nahm
und deutlich machte, dass es „wichtig
und richtig ist, die Wurzeln des Elternhauses zu pflegen“. Dzewas sicherte
weiterhin die Unterstützung der Stadt Lüdenscheid zu: „Ich kann mir kein Stadtfest
ohne
griechische
Vereine
vorstellen.“
Im Anschluss an den offiziellen Teil
wurde bei Musik und Tanz bis spät in die
Nacht gefeiert.
Quelle: LN
(Foto: LN Björn Othlinghaus)
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Buchvorstellung: Emmanouil Roidis

Griechen in Köln – Ελληνες στην Κολωνία

Der Ehemann
erfährt’s zuletzt

«Wir geben kein gutes Bild ab»

Literarische Neuentdeckung
– erstmals auf Deutsch!
Ironisch, hintersinnig, originell: meisterhafte Erzählungen des «griechischen
Voltaire»
Erzählungen. Hg. von Andrea
Schellinger.
Aus dem Neugriechischen
übersetzt von Gerhard Blümlein und Sigrid Willer. Nachwort von Tilman Spengler.
ca. 380 Seiten, 9 x 15 cm
Leinen, fadengeheftet mit
Lesebändchen
März 2010
ISBN 978-3-7175-2198-3
€ 22,95 [D] | € 23,60 [A] | CHF 39,90 (UVP)
Über die Ehe und andere Katastrophen
Warum Ehemänner zu bedauern und Eintagsfliegen zu
beneiden sind: Bei Roidis bekommt man eine ganz neue Sicht
auf die Welt geboten. Ob auf dem Hühnerhof oder dem Tanzparkett, in der Taverne oder im Boudoir, stets fördert der
wache Blick des Erzählers Unvermutetes zutage. Gewandt
wechselt der Autor zwischen geistreich plauderndem Exkurs
und raffiniert gesetzter Pointe. Selbst harsche Kritik an
sozialen Missständen verbindet er mit der abgeklärten Ironie
des Weltmannes und der souveränen Eloquenz des Connaisseurs. Roidis’ Werk markiert den Beginn der modernen
griechischen Erzählkunst. Erstmals werden die Kabinettstücke
dieses literarischen Neuerers nun auf Deutsch vorgelegt.
Emmanouil Roidis (1836–1904) wurde auf der Insel Syros geboren. Zum Studium der Philologie und Philosophie ging er
nach Berlin, anschließend lebte er in Rumänien und Ägypten,
um sich 1863 endgültig in Athen niederzulassen. Roidis zählt zu
den bedeutendsten Literaten und Kulturkritikern seines Landes.
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Von Katrin Diener
5000 Griechen leben in Köln. Seit die finanziellen Probleme
Griechenlands bekannt geworden sind gehen sie hart mit
ihrem Heimatland ins Gericht - fühlen sich aber gleichzeitig
auch unfair behandelt.
KÖLN. Mit den Bildern von Demonstrationen, Ausschreitungen
und Streiks wechselt die Stimmung. Wenn die Nachrichten laufen,
legen die Männer im griechischen Zentrum an der Liebigstraße die
Canasta-Karten zur Seite. Dann diskutieren sie laut die
Geschehnisse in ihrem Herkunftsland. „Die Gehaltskürzungen im
Öffentlichen Dienst sind zwar hart, aber doch völlig richtig“, sagt Apostolos Kaltekis, 64, Immobilienmakler. „Die meisten Angestellten
werden überbezahlt und sind dazu noch korrupt.“ Und dann folgt
ein ganzer Schwall Worte voller Wut. Eine kleine Rede über die
Zustände in Griechenland. Über Bestechung und unfaire
Bezahlung. „Bei uns herrschen Zustände wie bei der Mafia, nur
dass unsere Mafia die Regierung ist.“
Kaltekis ist vor 40 Jahren nach Deutschland ausgewandert. 5000
Griechen leben in Köln. Seit die finanziellen Probleme Griechenlands bekannt geworden sind, wird er oft von Nachbarn und Freunden auf sein Heimatland angesprochen. Auf mögliche Hilfen von der
Europäischen Union, 300 Milliarden Euro Schulden und vom Staat
gefälschte Bilanzen. „Wir geben da kein gutes Bild ab“, sagt er.
Auch Kosmas Loutsopoulos empfindet das so. „Das ist echt
peinlich für unser Land“, sagt der 62-Jährige vom DeutschGriechisches Kulturzentrum in Porz. Hier findet Donnerstagsmorgens regelmäßig ein griechisches Frühstück statt. Viele Gespräche
hier drehen sich in diesen Tagen um die Schuldenkrise. „Aber dafür
kann man doch nicht das Volk verantwortlich machen“, sagt Loutsopoulos. „Der Staat ist schuld, nicht die kleinen Menschen.“
Viele der in Deutschland lebenden Griechen haben sich in den
vergangenen Wochen angegriffen gefühlt. Durch die Vorschläge
deutscher Politiker an Athen, Inseln zu verkaufen. Oder durch ein
Titelbild der Zeitschrift „Focus“. Es zeigt die Venus von Milo, eine
bekannte griechische Marmor-Skulptur, mit einem ausgestreckten
Mittelfinger neben dem Schriftzug „Betrüger in der Euro-Familie“.
„Das ist ein schlechter Umgang mit unserer Kultur und
Geschichte“, sagt Kalliopi Papadopoulou. „Solche Bilder beleidigen
uns.“ Die 40-Jährige lebt seit drei Jahren in Deutschland, arbeitete

Kosmas Loutsopoulos vom Deutsch-Griechischen
Kulturzentrum in Porz empfindet die Schuldenkrise
Griechenlands als peinlich für sein Volk. (Bild: Rakoczy)
vorher in Griechenland in einer Buchhandlung. „In Griechenland
wird sehr unfair bezahlt“, sagt Papadopoulou. „Die Leute im öffentlichen Dienst bekommen extrem viel Geld und die in der freien
Wirtschaft kaum etwas.“ So verdiene ein Zollbeamter mit diversen
Zuschlägen mehrere tausend Euro. Papadopoulou erhielt ihren
Lohn in Abhängigkeit vom Umsatz. „In guten Monaten bekam ich
1000 Euro“; sagt Papadopoulou. „Das hat nicht zum Leben gereicht. Deswegen hab ich mir mit Babysitten Geld dazu verdient.“
Immobilienmakler Kaltekis ärgert sich sehr über diese Ungerechtigkeiten. Er bemängelt die Tatenlosigkeit der Regierung.
„Ärzte geben vor dem Staat an, sie würden nur 10 000 Euro im Jahr
verdienen. Und nur dafür zahlen sie dann auch Steuern. Aber kontrolliert werden die Angaben zum Einkommen nicht.“ Auch das
müsse sich noch ändern. „Die Regierung hat sich in den vorherigen
Jahren nie getraut zu handeln“, sagt Kaltekis, „weil sie Angst hatte,
sich unbeliebt zu machen und nicht wiedergewählt zu werden.“
Kaltekis sieht die Krise auch als Chance für das Land. „Vielleicht ändert sich durch den Druck der EU etwas. Wenn nichts passiert,
werden die Probleme nur noch größer.“
(ksta 16.03.2010)
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
Kölner Stadt-Anzeigers und der Autorin
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Stellungnahme zum Kurzartikel „Was sind eigentlich Griechen?“ von Andreas Kilb,
erschienen in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ausgabe vom 13.03.2010
Sehr geehrter Herr Kilb,
wissen Sie, wo wir landen würden, stellten wir die Frage, „was
eigentlich Deutsche sind“?
Hierzu passt wie gegossen das deutsche Sprichwort „Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen“. Somit haben Sie unnötig Unfrieden in einer so toll funktionierenden multikulturellen Frankfurter Gesellschaft gestiftet und die langjährigen Bemühungen der ausländischen Vereine um Integration und friedliche Koexistenz der Migrantinnen und Migranten mindestens empfindlich nach hinten
gerückt. Es ist schwer nachzuvollziehen, was Sie zu diesen parolenhaften Zeilen veranlasst hat. Zum geschichtlichen und großen Teil Ihres
Beitrags reicht eigentlich der Hinweis, dass Geschichte sich nicht sporadisch darstellen und schon gar nicht auf die Stufe des Alltags reduzieren lässt: „Ach, gönnen Sie es mir doch.“ Unter diesem Motto legen Sie der griechischen Regierung die Forderung nahe, sie solle der
kleinen, Vardar-Republik (von uns richtig gestellt) „ihren Namen gönnen“. Durch Ihre umgangssprachlich formulierte Forderung bagatellisieren Sie einen Namenstreit, der nachweislich berechtigt ist. Denn
die Führung dieser Republik betreibt eine Politik des Irredentismus und
der Geltendmachung von Gebietsansprüchen unter bewusster Verfälschung der historischen Wahrheit und der Usurpation des nationalen
und historischen Erbes Griechenlands. Grund genug zum Namenstreit
ist allein die Tatsache, dass in den Schulen der Vardar-Republik regelrecht und systematisch, vor allem mit expansivem Gedankengut
gelehrt wird, Alexander der Große sei kein Grieche und der Gebietsanspruch dieser Republik reiche sogar bis an die Grenze von Thessalien. Es ist kein Zufall, dass der Flughafen von Skopje den Namen
Alexanders des Großen trägt, die alte Straßenachse nach „Alexander
der Mazedonier“ umbenannt wurde und im Jahre 2010 die Errichtung
einer meterhohen Statue Alexanders des Großen auf dem Zentralen
Platz von Skopje geplant ist. Hinzu kommt noch die Herausgabe der
„Mazedonischen Enzyklopädie“, in der es von Ungenauigkeiten wimmelt. Die Skopjaner sind Nachkommen von Slawen und stehen in
keinem Zusammenhang mit den antiken griechischen Makedonen.
Kulturgüter sollten unter den besonderen Schutz gestellt werden,
damit nicht irgendwer beliebig und je nach Interessenlage sich sogar
durch Diebstahl derselben einen nationalen Vorteil verschafft. Für den

„Die Griechen stammen nicht von Griechen ab. Das ist
eine historische Wahrheit, die den Griechen insgeheim
keine Ruhe lässt, weshalb sie die slawische Minderheit
im Norden des Landes immer noch tüchtig triezen und
der kleinen Balkanrepublik Mazedonien ihren Namen
nicht gönnen.“
Andreas Kilb, FAZ vom 13.03.2010
Namenstreit hat sich allein die Skopjeführung verantwortlich gemacht,
als sie 1991 willkürlich ihre Unabhängigkeit mit dem Namen „Republik
Mazedonien“ ausgerufen hat. (vgl. dazu „Die Namensfrage...“ des
Griechischen Außenministeriums).
Das sind für uns eindeutige destabilisierende und Frieden
gefährdende Faktoren in dieser Region. Wie schlimm noch soll eine
Provokation aussehen, damit diese, Herr Kilb, auch in Ihren Augen
ernst genug erscheint? Oder anders gefragt. Wäre es genauso eine
Bagatelle, wenn Johann Wolfgang von Goethe als Nachfahre der Bürger einer anderen Nation präsentiert und dafür auch noch eine Statue
aufgestellt würde?
Hätten die Skopjaner den Namen ihrer bereits bestandenen Republik nach dem Namen des Flusses Vardar (griechisch „Axios“)
beibehalten wollen, so hätten wir heute überhaupt keinen Namenstreit. Sicher haben sich verschiedene Völker durch Teileroberungen in
Makedonien bzw. an ihrem eroberten Teil niedergelassen. Bulgarien
hat z. B. mit Respekt auf die Geschichte d. h. auf den Ursprung des Namens Makedonien seinem Teil einen Namen aus der eigenen

„Jeder vierte heutige Grieche stammt von diesen
Zuzüglern ab, ebenso viele haben slawische oder
albanische Wurzeln ...“
Andreas Kilb, FAZ vom 13.03.2010

Geschichte bzw. den Gebirgsnamen Pirin gegeben. Völkerwanderungen und Kulturvermischungen gab es auch in der Antike und sie gibt
es heute noch, wobei wir in der Bundesrepublik Deutschland und
damit in Europa den Zustrom von Volksgruppen direkt erleben. Die
Frage ist, wie das Mutterland damit umgeht und ob es auf die Wahrung
der sprachlichen und kulturellen Identität Wert legt, was Griechenland
mit Recht und erfolgreich praktiziert. Unerklärlicherweise ist die Abstammungsfrage der Griechen vielen Menschen ein Dorn im Auge. Ihre
Behauptung, Herr Kilb, in dieser Frage entspringt höchstwahrscheinlich
der inzwischen widerlegten Ansicht des Schriftstellers, Publizisten und
Historikers, Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861), „dass das alte Hellenentum im Mittelalter ausgerottet worden und die Neugriechen überwiegend slawischer und albanischer Abstammung seien. Mit dem Ziel,
jeder abweichenden Meinung über die Abstammungsfrage der
Griechen entgegenzuwirken und den ununterbrochen Zusammenhang
zwischen alten und Neugriechen unwiderlegbar nachzuweisen, hat
Griechenland Literatur- und Dramenwettbewerbe ausgeschrieben, an
denen auch ausländische Wissenschaftler teilnahmen. Dabei hat die
größte Rolle die griechische Sprache gespielt, die bis heute, sicher mit
Veränderungen erhalten ist. Sie haben auch die in Griechenland ansässigen Juden angesprochen und versucht, auch sie mit der Abstammungsfrage in Verbindung zu bringen. Hierbei ist, auch wenn nicht direkt zusammenhängend, der Hinweis als Information notwendig, dass
es in Griechenland immerhin keine Judendeportationen gegeben hat.
Das ist Griechenland.
Wenn nicht Sie, vielleicht Kollegen von Ihnen mit Wirtschaftskenntnissen sollten lieber prüfen, ob die deutsche Wirtschaft mit u. a. spekulativen Machenschaften innerhalb ihrer Wirtschaftsbeziehungen zu
Griechenland einen zu großen Nutzen hatte und somit auch zu dieser
Wirtschaftskrise Griechenlands beigetragen hat, gleich wohl ob es
Telekom oder Siemens, jetzt auch Mercedes ist. In diesem Punkt
stützen wir uns auf die öffentlichen Medien.
Unsere Schlussfolgerung: Herr Kilb, Sie gehören nicht zum Format
der FAZ, aber wir bleiben nach wie vor Leser der FAZ.
Dimitrios Papadopoulos (dimitrios.pa@web.de)
Thomas Papadopoulos (papadopoulos.t@gmx.de)
(25.03.2010)

"Wir haben lange über unsere Verhältnisse gelebt"

Der gebürtige Grieche Jannis Goudoulakis zur Finanzkrise in seinem Heimatland
n Herr Goudoulakis, Sie sind in
Griechenland geboren und haben
einen großen Teil Ihres Lebens in
Deutschland verbracht, haben die
deutsche Staatsbürgerschaft und sind
Mitglied des Leverkusener Integrationsrats. In Ihrer griechischen Heimat
wurden jetzt drakonische Sparmaßnahmen beschlossen, um den Staatsbankrott abzuwenden. Sind Sie skeptisch oder optimistisch, dass der EUPartner die Finanzkrise meistert?
Jannis Goudoulakis: Die Einschnitte,
die die griechische Regierung
beschlossen hat, sind zwar schmerzhaft,
aber richtig. Die Leute auf der Straße
sagen, dass es eine schwere Last ist,
doch sie haben mehrheitlich erkannt,
dass vieles an der Verschuldung in die
eigene Verantwortung des Volkes fällt.
Ich bin optimistisch, dass es klappt, den
Gürtel enger zu schnallen.
n Wie sollte eine Finanzhilfe idealerweise aussehen?

Jannis Goudoulakis (71) ist
Mitglied des Leverkusener
Integrationsrats. Er lebt seit den
60er Jahren in Deutschland.
(Foto: Ralf Krieger)

Goudoulakis: Wir Griechen haben
lange über unsere Verhältnisse
gelebt und tragen eine große Schuld
an der maroden Finanzsituation. Wir
dürfen aber jetzt nicht von Finanzhaien mit überzogenen Krediten
über den Tisch gezogen werden. Es
ist richtig, dass der griechische Premierminister Georgios Papandreou
nicht um Geldgeschenke bettelt. Wir
müssen erst Vertrauen wiedergewinnen, um faire Kredite erhalten.
n Derzeit wird in den Medien viel
über Schlendrian und Fakelaki
berichtet. Das sind Briefumschläge
mit Bestechungsgeldern. Was sind
Ihre Gefühle, Herr Goudoulakis,
angesichts
solcher
Negativ bo tschaften?
Goudoulakis: Mir persönlich war
das immer ein Dorn im Auge. Gerade
Ärzte haben es perfektioniert, ein Extrageld zu bekommen. Ich hoffe,
dass das jetzt aufhört. Auch das

Gesundheitsministerium hat vor, rigoros gegen Fakelaki anzugehen.
n Hat sich Ihrer gefühlten Einschätzung nach die Stimmung zwischen Deutschland und Griechenland verschlechtert?
Goudoulakis: Leider Gottes ja. Zumal die Unnachgiebigkeit von Kanzlerin Angela Merkel in puncto Finanzhilfen wird kolportiert. Sie wird
als Provinzpolitikerin bezeichnet, die
den Prozess der Europäischen Einigung gar nicht selbst erlebt hat.
n Mitunter wird Angela Merkel auch
vorgeworfen, die Euroskeptiker
geweckt zu haben. Was ist Ihr Eindruck?
Goudoulakis: So sehe ich das
auch. Ich habe den Eindruck, dass
Merkels Härte auch der bevorstehenden Landtagswahl in NordrheinWestfalen geschuldet ist. Ich finde,
sie hätte anders reagieren sollen und
wie Frankreichs Staatspräsident

Nicolas
Sarkozy
Vertrauen
gegenüber Griechenland bekunden
sollen.
n Immerhin birgt jede Krise die
Chance, aus Schaden klug zu werden. Welche Lehre ziehen Sie als Europäer aus dieser Schuldenmisere?
Goudoulakis:
Bezogen
auf
Griechenland muss ein Umdenken
stattfinden. Das Volk kann nicht mehr
über seine Verhältnisse leben. Aber
auch für die Europapolitik wünsche
ich mir Veränderungen. Wir müssen
uns mehr als Ganzes verstehen,
einen Bundesstaat etablieren, in dem
es politische Richtlinien gibt, die für
alle bindend sein sollten.
Das Gespräch führte Jan Sting.

(KStA/Leverkusener
Journal - 02.04.2010)
Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung des Kölner
Stadt-Anzeigers

Am 26.02.2010 schrieb Nikolaos Basigos aus Heilbronn
an das Focus Magazin, Chefredaktion, Herrn H. Markwort:
Focus-Ausgabe Nr.: 08/10 vom 22.02.2010, Cover-Bild, Cover-Titel, Ihr „Tagebuch“, Seite 13 und „Griechenland-Ausführungen“ ab Seite 120
Anlagen: Offener Brief und „Protestnote“ durch Unterschriftenlisten
Sehr geehrter Herr Markwort,
soweit mir bekannt ist, war Mitte der 1950er, und
als Sie es besuchten, das Darmstädter LudwigGeorgs ein humanistisches Gymnasium.
Mir ist nicht bekannt, ob und wenn, wie intensiv
sich mancher Lehrer von damals wegen Ihren heutigen ironischen und plakativ medienwirksamen
Analogien zwischen der Homerischen Odyssee
und den „BlackHat-Hackern“-Internetviren, „im
Grabe umdreht“.
Ihre offenkundig mediale „Kassandra-Zuneigung“ ist unternehmerisch nachvollziehbar, weiß
ich doch sehr wohl, dass eines der obersten (wenn
auch ungeschriebenen) Printmedien-Gesetze
lautet: Only bad news are good news! Und es
müssen viele Exemplare für jeweils € 3,20 in der

Woche verkauft werden, nicht wahr? Herrn Burdas
Bambi-Veranstaltungen kosten viel Geld.
Sie auch nur in Nuance für „griechenfreundlich“
zu halten, erachte ich als blanken Illusionismus. Bin
ich aber auch dann ein Illusionist (und bis dato 195
weitere Griechen der Region Heilbronn am Neckar
– siehe beiliegende Protestnote/Unterschriftenlisten), wenn ich die Erwartung habe, dass Ihr Magazin Focus in einer seiner nächsten Ausgaben
beiliegenden offenen Brief „objektiv und unzensiert“ veröffentlicht/ behandelt?
Von wem stammt das mittlerweile geflügelte
Wort „Fakten, Fakten, Fakten und immer an die
Leser denken!“?
Abschließend drei direkte, persönliche Fragen an
Sie: Auch wenn ich seit über 40 Jahren in Deutsch-

land lebe, bin ich Grieche. Bin ich ergo Ihrer Meinung nach schon pauschalisiert ein Dieb und/oder
ein Betrüger?
Und wenn nicht, wie erkläre ich dies vielen
deutschen Lesern Ihres Magazins, welche leider
nicht über weitere Hintergrundinformationen zu den
von Ihrer Ausgabe 08/10 beschriebenen Themata
verfügen?
Und wie erklären dies meine Kinder ihren
Klassenkameraden im Gymnasium?
Ihren Fragen und einer jedweden Kontaktaufnahme stehe ich gern und mit besonderem Interesse zur Verfügung. Der guten Ordnung halber setze ich Sie darüber in Kenntnis, dass Kopien dieses
Schreibens nebst allen Anlagen an die Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine Zeitung, an

das Handelsblatt, an einige weitere deutsche und
griechische Zeitungen, an die griechische
Botschaft in Berlin und an eine Anzahl von InternetInformationsmedien ergehen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Nikolaos Basigos
Gruppenbacher Str. 29 - 74074 Heilbronn
Tel.: 07131-250055 – Fax: 07131-250513
basigos@t-online.de
Aus Platzgründen können wir die Anlagen nicht
mit abdrucken. Wir schicken sie Ihnen aber gern
per E-Mail zu. Anfrage an: redaktion@elliniki-gnomi.com, Stichwort: Nikolaos Basigos.
Την παρούσα Protest επιστολή υπογράφουν 600
Έλληνες και Ελληνίδες τής παροικίας Heilbronn.
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Εκλογές στην Ελληνική κοινότητα Στουτγάρδης
Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου

Αναμνηστική πλάκα
για τον Νίκο Σκαλκώτα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Εξήντα ακριβώς χρόνια συμπληρώθηκαν
στις 19 Σεπτεμβρίου 2009 από την ημέρα του θανάτου του
Έλληνα συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα. Με αφορμή την επέτειο
αυτή, o σύλλογος ΕΞΑΝΤΑΣ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να
τιμήσει τον μεγάλο μουσικό δημιουργό. Αφετήρια της πρωτοβουλίας αυτής υπήρξε το γεγονός ότι ο Νίκος Σκαλκωτας
έζησε, σπούδασε και δημιούργησε στο Βερολίνο από το
1921 έως το 1933. Με τη δραστηριοποίηση του ΕΞΑΝΤΑ και
την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο αναρτήθηκε αναμνηστική πινακίδα στο σπίτι που έζησε ο
συνθέτης από το 1928 έως την ημερομηνία της οριστικής επιστροφής του στην Ελλάδα το 1933. Η αναμνηστική πινακίδα αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος της γερμανικής πρωτεύουσας, με βάση του οποίου αναρτώνται πινακίδες σε ανάμνηση αξιόλογων προσωπικοτήτων που πέρασαν απo την ιστορία της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
εντοπισμός της κατοικίας του Σκαλκωτα στο Βερολίνο έγινε επίσης από το Σύλλογο ΕΞΑΝΤΑ, μετά από διεξοδική έρευνα σε διάφορα ιστορικά αρχεία, μιας και αυτή μέχρι
τούδε ήταν άγνωστη. Τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας στην
πρόσοψη της κατοικίας Nürnberger Str. 19 στην περιοχή
Willmersdorf του Βερολίνου, έγιναν στις 30 Μαρτίου 2010
απο τον Έλληνα πρέσβη κ. Αναστασία Κρικάκι.
Πηγή: www-exantas.de

Η Ελληνική Κοινότητα Duisburg
διοργανώνει ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
την ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2010
Τη βραδιά αυτή θα μας κρατήσει μουσική συντροφιά εξαιρετική ελληνική λαϊκή ορχήστρα και το ελληνικό χορευτικό συγκρότημα. Φυσικά δεν θα λείπουν τα παραδοσιακά
σουβλάκια, λουκάνικα, σαλατικά και ελληνικά ποτά. Σας καλούμε όλους, Έλληνες και ξένους, μέλη, γνωστούς και φίλους, γονείς και παιδιά να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Έναρξη: 20:00 η ώρα
Είσοδος: 5 Ευρώ (Παιδιά και Μαθητές ελεύθερη είσοδο)
Ort: Centrum Westende, KleinkunstBühne, Westender
Str. 30, 47138 Duisburg-Meiderich
Anfahrt: Autobahn A59, Ausfahrt DU-Mittelmeiderich/DURuhrort, dann links auf die Bürgermeister-Pütz-Str fahren.
Bei der Westender Str. rechts abbiegen. Das Centrum
Westende liegt nach ca. 200m auf der rechten Seite.

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ. Στην καθοριστικής σημασίας Γενική Συνέλευση της Ελληνικής κοινότητας Στουτγάρδης θριάμβευσε η αδιαφορία
των 13.000 και πλέον Ελλήνων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γ. Συνέλευση έγινε με την
παρουσία 80 περίπου ατόμων χωρίς βέβαια
να σημαίνει ότι όλοι αυτοί ήταν και μέλη της.
Αλλά και αν ακόμα ήταν οι ψηφοφόροι δεν ξεπερνούν το πέντε
έως το επτά τοις εκατό κάθε φορά που γίνονται εκλογές γεγονός που φανερώνει ότι η αποχή αυτή έχει και τα βαθύτερα αίτιά
της. Το ότι επιμένουν ακόμα μερικοί να διαλαλούν ότι θέλουν
μέλη με επίπεδο δεν προσβάλει μόνον τα τωρινά μέλη αλλά και
όσους ήταν παλαιότερα μέλη και τώρα για διαφόρους λόγους
απέχουν. Βέβαια δεν ξέρουμε τις σκέψεις τού θηλυκού μυαλού
περί επιπέδου, αλλά το ότι μέσα στην αίθουσα οι 50 περίπου ήταν συνταξιούχοι και βρίσκονται πάντα εκεί γιατί θεωρούν την
κοινότητα στέκι ψυχαγωγίας, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι,
που "έφαγαν" τη ζωή τους στα εργοστάσια, έστρωσαν το χαλί
της μετανάστευσης στις νεότερες αποστολές εργατών που ήρθαν στη Γερμανία αφού αρκετοί από αυτούς άρχισαν να συνεννοούνται, φανερώνει τον υψηλό δείκτη επιπέδου υπερηφάνειας
αλλά και πατριωτικού μεγαλείου.
Όμως, αν περί επιπέδου λόγος γίνεται, μήπως θα μπορούσαν
να εξηγήσουν κάποιοι γιατί αυτή η νεολαία δεν συμμετέχει σε ένα θεσμό που εκπροσωπεί τον Ελληνισμό; Φοιτητές, νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι σε σημαντικές θέσεις, εκπαιδευτικοί,
παιδιά όλοι μεταναστών αναρωτήθηκαν γιατί απέχουν; Ή μήπως και αυτοί για κάποιους δεν έχουν επίπεδο; Όμως επειδή με
λάθος χειρισμούς με αδέξιες τοποθετήσεις και φλύαρες πα-

ρεμβάσεις ορισμένων χάθηκε πολύτιμο δυναμικό μελών, που αγωνιούν για την σωστή λειτουργία της κοινότητας, ας αναθεωρήσουν την στάση τους και ας χαρίσουν απλόχερα την καλημέρα τού Θεού ακόμα και σε αυτούς που τους θεωρούν κατωτέρου επιπέδου, τουλάχιστον για το καλό του συνόλου.
Είναι και αυτοί παιδιά του ίδιου θεού. Πέρα από αυτό, όμως,
κάθε χρόνο έχει και ένα σημαντικό ποσό παθητικό. Μήπως θα
πρέπει να νοικοκυρευτούν κάποια πράγματα; Η πρόταση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας Γιώργου Παπαδόπουλου να γίνει μια επιτροπή για να χειριστεί το οικονομικό πρόβλημα αλλά και το κτιριακό πρόβλημα,
που υπάρχει κάθε λίγα χρόνια παρά το γεγονός ότι πέρασαν 53
χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η κοινότητα, λύσει οριστικά αυτό
που βασανίζει συνεχώς το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο.
Επίσης η πρόταση του Δρ. Κώστα Καρρά, που διετέλεσε επί
σειρά ετών πρόεδρος στην κοινότητα και στην ομοσπονδία κοινοτήτων, να γίνει μια επιτροπή από πρώην προέδρους της κοινότητας για να οργανώσουν φέτος α) Γιορτή για τα 50 χρόνια
Ελλήνων στη Γερμανία, β) για τα 30 από την ένταξη της Ελλάδας
στην τότε Κοινή Αγορά τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από το ιστορικό "ΟΧΙ" ανοίξει περισσότερους διαύλους επικοινωνίας με περισσότερο Ελληνισμό. Αλλά
και η πρόταση της Δέσποινας Αλεξίου να συσταθεί επιτροπή
Κοινωνικής Μέριμνας θα φέρει την κοινότητα κοντά σε ασθενείς και αναξιοπαθούντες.
Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν, αν τελικά γίνουν, μετά τις 25
Απριλίου τρέχοντος έτους που θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Εκείνο που τώρα πρέπει να
φροντίσουν όλοι είναι η κινητοποίηση περισσοτέρων Ελλήνων
να συμμετάσχουν στις εκλογές, αφού βέβαια εγγραφούν πρώτα ως μέλη.

Ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Φόρουμ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας και ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας του Βερολίνου στο Νομάρχη Π. Ψωμιάδη
Τον Πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Φόρουμ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας Ευάγγελο Κατσαβέλη, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας του Βερολίνου Αχιλλέα Λύκο, δέχτηκε ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης στο γραφείο του στη Νομαρχία.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέματα της
τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, καθώς και ζητήματα που
απασχολούν την ελληνική Ομογένεια του Βερολίνου, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόθεση της ελληνικής κοινότητας να αγοράσει από το γερμανικό κράτος το κτίριο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, όπου στεγάζεται η κοινότητα, το ελληνικό
νηπιαγωγείο και 19 ακόμη σύλλογοι.

Κοινότητα Μονάχου
• Στο 6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης,
που έλαβε χώρα στις 16-17 Απριλίου στην
πόλη του Μονάχου, ήταν αφιερωμένο στους
ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών
με θεσσαλική καταγωγή, παραβρέθηκαν ο
πρόεδρος της Ε.Κ.Μ κ. Χενάκης Σ. και τα μέλη του ΔΣ κ. Γιάκης Γ. και Ζιάνα Μ. Κατά την
πρώτη ημέρα ο πρόεδρος της Ε.Κ.Μ απηύθυνε χαιρετισμό και ευχήθηκε καλή επιτυχία
και συνέχεια στους διοργανωτές.
• Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 συνε-

Αναμνηστική φωτογραφία. Ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης
με τον Αχιλλέα Λύκο (Α) και τον Ευάγγελο Κατσαβέλη.

δρίασε η Επιτροπή παιδείας της Ελληνικής
Κοινότητας Μονάχου. Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση αυτή ήταν η συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά
και την προετοιμασία της συνάντησής της
με τους αρμόδιους φορείς της παροικίας
η οποία θα γίνει την Τρίτη 11.05.2010.
• Την Τετάρτη 07.04.2010 επισκέφτηκε και
είχε συνάντηση με το Δ.Σ. της Ε.Κ.Μ το μέλος της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε και Ευρωβουλευτής
Μπάμπης Αγγουράκις. Ο κ. Αγγουράκις
βρέθηκε στην πόλη του Μονάχου μετά από
πρόσκληση που είχε από την οργάνωση

του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος
(DKP). Στην συνάντηση η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η Ελλάδα σχετικά με την οικονομική κρίση.
• Υπό την αιγίδα της Ε.Κ.Μ. το μουσικό
σχολείο Αλίμου της Αθήνας θα παρουσιάσει το έργο της Τσακμάκης Ελένης με τίτλο " Στους Δελφούς με τον Ηνίοχο" την Πέμπτη & Παρασκευή 29-30.04.2010 και ώρα
10:00 στο πνευματικό κέντρο των Αγίων
Πάντων, ενώ στις 02.05.2010 στο ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί από την Θεατρική
Ομάδα Μονάχου το έργο "Στο σταθμό του
Μονάχου".
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Ελληνική Κοινότητα Karlsfeld

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Ο Σύλλογος μας γιορτάζει την 90η επέτειο της Απελευθέρωσης της Θράκης. Διοργανώνουμε το 9ο Φεστιβάλ παρουσίασης
παραδοσιακών Χορών. Την Κυριακή 16.05.2010 στο Ντύσσελντορφ, Rather Schule, Rather Kreuzweg 21, από τις 12.00 μέχρι
20.00 ώρα. Σας προσκαλούμε να τιμήσουμε όλοι μαζί την μεγάλη εθνική Επέτειο της όμορφης Θράκης μας, με γλέντι και χορό,
με Παραδοσιακή μουσική και τραγούδια.
Akritas, Thrakischer Kulturverein Düsseldorf und Nordrhein –
Westfalen e.V.

ΚΑΡΛΣΦΕΛΝΤ. Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για τα
αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν τα
σπασμένα του κεφαλαίου και της κρίσης των πολιτικών που
μοναδικό στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου.
Το πρόβλημα όλων αυτών που μιλούν για το τέλος του
κόσμου είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν χρήματα για να ξαναδοθούν στις τράπεζες, κάποιος πρέπει να πληρώσει για
τον ειδικό φόρο καυσίμων (πάνω από ένα δις περίπου το
χρόνο) που με νόμο χαρίζεται στους εφοπλιστές και τις αεροπορικές εταιρείες, όπως και κάποιος πρέπει να πληρώσει για τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων και μία σειρά ακόμη μέτρων μεταφοράς χρημάτων στο κεφάλαιο. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι τα χρήματα αυτά (δεκάδες δις κάθε χρόνο), αν δεν χαριστούν
στο κεφάλαιο τότε όντως υπάρχει πρόβλημα καθώς δεν υπάρχουν προσχήματα για την επιβολή των πολιτικών της
ΕΕ και του ΔΝΤ. Αν αυτές δεν επιβληθούν τότε όντως κατά επέκταση έχει πρόβλημα το κεφάλαιο.
Οι τομές που ανέλαβε η κυβέρνηση έχουν στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα
για να ξαναδοθούν εκεί που δίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα αλλάζουν το νομοθετικό πλαίσιο
σε πολλούς τομείς αυξάνοντας τα όρια συνταξιοδότησης,
τη νομοθεσία για τις απολύσεις, τους μισθούς, τη φορολόγηση και πολλά άλλα για να μπορεί το κεφάλαιο να λειτουργεί καλύτερα και να έχει περισσότερα κέρδη.
Βέβαια η πολιτικές αυτές δεν θα μπορούσαν να αφήσουν απέξω και τους Έλληνες μετανάστες. Άλλωστε και

αυτοί εργαζόμενοι είναι και με βάση τη λογική του κεφαλαίου πρέπει να πληρώσουν. Δεν αναφερόμαστε βέβαια
μόνο στις έμμεσες επιπτώσεις. Αυτή τη φορά η λαίλαπα
της πολιτικής που προωθείται είναι άμεση. Αφορά τη φορολόγηση, το ασφαλιστικό, την εκπαίδευση και πολλά ακόμη. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε επιμέρους ομάδες εργαζομένων και στο σύνολο της φορολόγησης, η καθιέρωση τεκμηρίων για τα ακίνητα, οι αποφάσεις
στον χώρο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Γερμανία είναι μερικές από τις ιδιαίτερα επίπονες άμεσες επιπτώσεις στους Έλληνες μετανάστες. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη χρηματοδότηση των Κοινοτήτων. Βέβαια εμείς
δεν περιμένουμε οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση και
για το λόγο αυτό δεν υποβάλουμε πλέον αιτήσεις χρηματοδότησης. Άλλωστε τα προηγούμενα χρόνια οι χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο των κοινοτήτων και πολλούς άλλους στόχους που θα τους παρουσιάσουμε όταν έρθει η ώρα.
Η επίκληση προσχημάτων όπως παλαιότερα περί ισχυρής Ελλάδας ή σήμερα ότι κινδυνεύει η Ελλάδα δείχνει
την επικινδυνότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται για
να εξασφαλιστούν τα υπερκέρδη του κεφαλαίου. Εμείς από την πλευρά μας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα δεν είναι
καιρός ούτε για παραμύθια αλλά ούτε και για παραμυθάδες.
Για το Δ.Σ.
Παναγιώτης Μπαλογιάννης, Πρόεδρος
Χρήστος Ζαμανάκος, Γραμματέας
(21.04.2010)

Δωρεά ομογενών με τη συνδρομή της ΟΕΚ Γερμανίας
Ένα πυροσβεστικό όχημα, που προστέθηκε σήμερα στο στόλο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, θα
θυμίζει σε όλους την ανιδιοτελή προσφορά των ομογενών μας, αλλά
και τα αισθήματα φιλίας που τρέφουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα. Η
παράδοση του οχήματος, τύπου Mercedes TLF 16/25, έγινε σε μια σεμνή, αλλά συγκινητική τελετή. Όλοι είχαν να πουν ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Νικόλαο Μίχο, πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας του
Νέου Ίζενμπουργκ (Neu Isenburg), με πρωτοβουλία του οποίου εξασφαλίστηκε το όχημα από την αντίστοιχη υπηρεσία της γερμανικής πόλης. Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά τού Φιλέλληνα δημάρχου του
Νέου Ίζενμπουργκ, Ντιρκ-Όλιβερ Κβίλινγκ.
Το όχημα μετέφερε στη Χαλκιδική ο ίδιος ο κ. Μίχος, ο οποίος είναι
και δημοτικός σύμβουλος, ενώ εδώ και 18 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής πυροσβέστης στους 35.000 κατοίκους του
Νέου Ίζενμπουργκ. Η “γέφυρα” με τη Χαλκιδική στήθηκε μέσω της
Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος Νομού
Χαλκιδικής, η οποία με τη σειρά της δώρισε το όχημα στο Δήμο Κασσάνδρας, ενώ η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Γερμανίας
συνεισέφερε στη μεταφορά τού οχήματος στην Ελλάδα. Στην τελετή
που έγινε στο δημαρχείο της Κασσάνδρας, ένα μεγάλο “ευχαριστώ”
εκ μέρους όλων των κατοίκων της περιοχής απηύθυνε ο δήμαρχος,
Αριστείδης Κανέλης, προς τον κ. Μίχο, τον πρόεδρο και τον ταμία της
ΟΕΚ Γερμανίας, Κώστα Δημητρίου και Κοσμά Λουτσόπουλο, αντίστοιχα, οι οποίοι ήρθαν από την Κολωνία, ειδικά για την τελετή.
“Ο αγώνας που κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την πυροπροστασία της πανέμορφης περιοχής μας ενισχύεται σημαντικά με τη
δωρεά αυτού του χρήσιμου εργαλείου από την Ελληνική Κοινότητα του
Νέου Ίσενμπουργκ”, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Κανέλης, ευχαριστώντας θερμά τον κ. Μίχο και την ΟΕΚ Γερμανίας αλλά και τους εθελοντές πυροσβέστες της Κασσάνδρας. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και

O δήμαρχος Κασσάνδρας, Αριστείδης Κανέλης
(δεύτερος από αριστερά), με τον κ. Μίχο, τον Πρόεδρο
και τον Ταμία της ΟΕΚ Γερμανίας
το μήνυμα του υφ. Προστασίας του Πολίτη, Σπύρου Βούγια, ο οποίος
ευχαριστεί θερμά τους ωραίους αυτούς Έλληνες της Γερμανίας για
την τόσο σημαντική χειρονομία τους, τονίζοντας ότι “όλοι μαζί βάζουμε ψηλά τον πήχη και έχουμε υποχρέωση να τον φτάσουμε”.
Πανευτυχής ο κ. Μίχος παρέδωσε τα κλειδιά του οχήματος στο δήμαρχο, με την ευχή “να είναι αχρείαστο”. Μεταξύ άλλων, επισήμανε
την ηθική ικανοποίηση που απολαμβάνει ένας εθελοντής πυροσβέστης, παρ’ όλες τις δυσκολίες, κυρίως γιατί έχει συνειδητοποιήσει ότι η
πρόληψη είναι αυτή που προλαμβάνει το κακό.
Αν και τον έχει στερηθεί η οικογένειά του, ώρες ατελείωτες, ο κ. Μίχος με χαρά διαπιστώνει ότι ο 17χρονος γιος του Απόστολος, ο οποίος τον συνόδευσε από τη Δευτέρα στο μακρινό ταξίδι από τη Γερμανία

στη Χαλκιδική, εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον να ενταχθεί και ο ίδιος
στο Σώμα των Εθελοντών Πυροσβεστών.
“Πιστέψτε μας ότι ο κάθε πόνος για την πατρίδα είναι διπλός για εμάς, όπως και οι χαρές που θέλουμε να δούμε όλοι μαζί”, τόνισε ο κ.
Μίχος, με τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει να κάνει ό,τι περνάει από το
χέρι του να συνδράμει τη δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Η ιδέα και οι
προσπάθειες του κ. Μίχου για την απόκτηση μεταχειρισμένων πυροσβεστικών αυτοκινήτων και τη μεταφορά τους στην Ελλάδα ξεκίνησαν πριν
από 10 χρόνια. Η πρώτη δωρεά έγινε το 2000, στο Δήμο Κραννώνα, του
Νομού Λάρισας, απ’ όπου κατάγεται ο ίδιος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΕΚ Γερμανίας, Κώστας Δημητρίου, τόνισε ότι παρ’ όλο που
τελευταία οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας μπορεί να έχουν
“σκιαστεί”, το ενδιαφέρον των Γερμανών για την πατρίδα μας είναι δεδομένο και το επιδεικνύουν σε περιπτώσεις όπως η σημερινή. Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι η Ομοσπονδία των Ελλήνων της Γερμανίας θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες.
Πηγή: www.sae.gr

Νέο Δ.Σ. στην Ε.Κ. Αννοβέρου
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Αννοβέρου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Δημοσθένης Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ανέστης Σταυροχρήστου
Γραμματέας: Σπυρίδων Ντίσιος
Ταμίας: Παναγιώτα Φύσσα
Μέλη του Δ.Σ.: Μαρία Αραμπατζή, Ιωάννης Γιαννακός, Παναγιώτης Δραγκόζης, Μαρία Καραμπουρνιώτη, Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Πλαστηράκης, Χρήστος Τσαντός.
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Μαρία Περ. Ράλλη (1912-1976)

Και οι Ελληνίδες διακρίθηκαν στη Λογοτεχνία...
Το βράδυ, βράδυ θα το βρει, κι η μια στιγμή την άλλη
και μόνο το τι χάσαμε δε θα γυρίσει πάλι!
Πίσω μου χύθηκε λαός και πάει να με προφτάσει *
κρύψε, καρδιά μου, τ’ όνειρο μην μπει και στο χαλάσει ...

ποπνιχτίλα της σκλαβιάς, σβήσαμε τα φώτα και τα ξανανάψαμε
ευθύς, για να ’δει πούθε θα πατήσει ο νιοφερμένος χρόνος, να
μπει στο σπιτικό μας, δίχως να σκουντουφλήσει στον παλιό.
Κάτι πανάθλια μελομακάρονα του ’χαμέ του χρόνου τού νιοφερμένου ετοιμάσει, για τα καλωσορίσματα, με πολύ κόπο κι
αυτά αποχτημένα.
Δεν είχε προλάβει ο πατέρας μου να μας αγκαλιαστεί όταν
ξάφνου η ξώπορτα σεισμοτινάχτηκε απανωτές φορές, ίσαμε
που ανοίχτηκε, και πεντ’ έξι παλικαράδες μυστικοί των Ες - Ες
χυθήκανε στο διάδρομο.
Κάτι αγριοφωνάρες αβγατίσανε την τρομάρα μας σε χίλια
κομμάτια.
Ποιος έριξε από την ταράτσα; και κάρφωσε ο επικεφαλής το
όπλο κατάστηθα του πατέρα μου.
Χρονιάρα ώρα, όλοι βρισκόμαστε εδώ μαζεμένοι, γιε μου!
Πνίγηκε, βραχνή στο λάρυγγα της η φωνή τού γονιού μου. Μη
μας γυρεύετε τ’ άδικο , πρόσθεσε αχαμνά. Πηγαίνετε στη δουλειά σας. Χρόνια πολλά στα σπίτια σας, χριστιανοί!..

Γράφει ο Νίκος Αν. Βλαχάκης
Εισαγωγικά: Μετά την παρουσίαση της ζωής και τού έργου κάποιων Ελλήνων Λογοτεχνών, από σήμερα, στις λαμπρές σελίδες τής
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ θα ασχοληθούμε και
με την παρουσίαση τής ζωής και του έργου
Ελληνίδων Λογοτεχνών και γι’ αυτό παρουσιάζουμε, όσο γίνεται συνοπτικά, τα σχετικά με την Ελληνίδα Μαρία Περ. Ράλλη (1912-1976).
Βιογραφικά: Η Μαρία Περ. Ράλλη γεννήθηκε στον Πειραιά και
ήταν αδερφή τής μεγάλης ηθοποιού Κατίνας Παξινού και γυναίκα
τού πολιτικού Περικλή Ράλλη, που καταγόταν από την Κορώνη Πυλίας κι είχε διατελέσει κάμποσες φορές βουλευτής, Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γεν. Δ\τής Μακεδονίας και Υπουργός Εσωτερικών (1935). Η Μαρία πρόσφερε πολλά στα Γράμματα,
στην Ποίηση και στην Πεζογραφία αλλά και στην Καλλιτεχνική κίνηση του τόπου μας, αφού είχε διατελέσει Γραμματέας Εθν. Εταιρείας Λογοτεχνίας και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εθν. Λυρικής
Σκηνής. Στην Ποίηση και στην Πεζογραφία κινήθηκε εύστοχα.
Εργογραφία:
Α) Ποιητικά: Γυναικεία λόγια (’32), Εξομολογήσεις (’34), Στίχοι
(’38), Λόγια, σε νεκρό (’43, για τον άδικο χαμό του γιού της).
Β) Πεζογραφήματα:1) Μυθιστορήματα: Μια γαλάζια γυναίκα(’44), Για μια ζωγραφιά και για ένα σκύλο (’45), Ένας κούκος
σωπαίνει τη νύχτα, 2) Ταξιδιωτικά: Δρομολόγια και καθυστερήσεις (’56), Περίπατος στη Γερμανία (’56), Περίπατος στη Ρουμανία και στη Μόσχα (’64) κ.ά.
Αξιολόγηση: Κάμποσοι κριτικοί, άνθρωποι των Γραμμάτων ασχολήθηκαν κατά καιρούς με το έργο της Μαρίας: Κλ. Παράσχος, Απ. Σαχίνης, Γ. Χατζίνης, Β. Ρώτας, Μιχ. Ρόδας κ.ά. σε εφημερίδες και περιοδικά. Θα περιοριστούμε σε δυο: Ο Μ. Περάνθης: «... Η λογοτεχνική της επίδοση αναφέρεται τόσο στο
στίχο, όσο και στον πεζό λόγο (διήγημα, μυθιστόρημα και ταξιδιωτική εντύπωση). Ρωμαλέα στην έκφραση της, διεισδυτική και
πρωτότυπη στην αποτύπωση των εντυπώσεων και αντιδράσεων
της, τεχνουργεί μιά γεμάτη νεύρο και ένταση πεζογραφία (...)
Την ίδια ζωντάνια, και συχνά ορμή θα βρούμε να εμψυχώνει την
ποιητική της διάθεση. Η γυναικεία αισθαντικότητα τραγουδάει
σε όλους τους τόνους, από την πληγωμένη τρυφερότητα ως το
σφοδρό πάθος» κι ο Β. Ρώτας: «Σπαραχτικότερο μοιρολόι μάνας δεν έχω διαβάσει έξω από τα λαϊκά μας μοιρολόγια κι από
το μοιρολόι της Σάρας στη ’Θυσία τού Αβραάμ’» κι ο Στρ. Μυριβήλης: «Πουθενά δεν είδα ακόμα να δίνεται με τόση τόλμη, ο-

«Ορόσημα των
Ελληνογερμανικών
σχέσεων»
Γράφει η Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων διοργάνωσε αυτό το συμπόσιο για τη Δημοκρατία
και τον Κοινοβουλευτισμό σε συνεργασία με
την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας στις
16 και 17 Απριλίου 2010
στο Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας.
Για τις ελληνογερμανικές σχέσεις μίλησαν επιστήμονες από τις δύο χώρες, από
την περίοδο πριν την ελληνική Επανάσταση, την εποχή του Όθωνα, πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά το 1960,
Έλληνες μετανάστες και Έλληνες εξόριστοι στη Γερμανία, τονίζοντας τις καλές
σχέσεις των δύο λαών σε διάφορες τομείς. Το διήμερο συμπόσιο έκλεισε με διάλογο δύο πρέσβεων, των κυρίων Κριεκούκη και Schultheiss. Το Ίδρυμα της Βουλής
διοργάνωσε έκθεση με τίτλο «Από τον γερμανικό Φιλελληνισμό στις ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας» με φωτογραφικό υλικό και βιβλία, που παρουσιάζουν με τον
καλύτερο τρόπο τις ελληνογερμανικές
σχέσεις. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο
φουαγέ του Ινστιτούτου Goethe από 16 έως 29 Απριλίου.

Από το έργο της «Για μια ζωγραφιά και για ένα σκύλο»

ξύτητα παρατήρησης και συνθετική πρωτοτυπία το ερωτικό πάθος από μια γυναίκα»! Επιτρέψτε μας να παραθέσουμε κάποια
χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το έργο της.
ΠΟΙΗΤΙΚΟ:

Γυναίκα
Κι όμορφη αν είσαι κι άσχημη, πάντα μια ιστορία
τ’ αδύνατο το σχήμα σου θα κρύβει τραγική.
Κι αν σε φωνάζουν Δέσποινα, Βιολέτα και Μαρία,
έχεις μιας μοίρας όνομα: Μαγδαληνή.
Λόγια σε Νεκρό
Μετρώ σου τα χαρίσματα και δε σου τ’ αποσώνω,
καθένα που προβάλλεται μ’ άλλο το δευτερώνω.
Τρέμω, καλάμι, σαν γνοιαστώ τι θα ’σουν αν μου ζούσες,
ξέρω πως μες στα χέρια σου τον κόσμο θα κρατούσες.
Βράχια μέσα στα στήθια μου γκρεμίσαν τα μεγάλα
όνειρα που σε πότισε το μητρικό το γάλα ...
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΟ:
Απόσπασμα «Από το ένα στο άλλο»
... Τα μεσάνυχτα, κατά τα πατροπαράδοτα, μισό για να ξεγρουσουζέψουμε τη γρουσουζιά, μισό για να διώξουμε την α-

Το έργο αυτό αποτελείται από α’ & β’ μέρος. Το α’ μέρος με
τίτλο ’Ελληνική Πατρίδα’ έχει ως Κύρια Ιδέα: Σ’ όλη τη γη έχουν
μείνει τα ελληνικά κατορθώματα για παράδειγμα και για μίμηση.
Τούτο είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο, που δε χρειάζονται
αποδεικτικά λόγια. Η Ελλάδα είναι πράγματι η χώρα που εχθροί
και φίλοι την επιβουλεύονται, την αγαπούν και τη νοσταλγούν.
Στο β’ μέρος η διηγηματογράφος μας παρουσιάζει παραστατικά
τις τραγικές στιγμές που πέρασε η Ελληνική πατρίδα κάτω από
την μπότα τής Ναζιστικής Γερμανίας!.. (...) Παρουσιάζει τη πείνα
και τη δυστυχία, τους φόνους και τις ομαδικές εκτελέσεις, που
’γιναν στο Ελληνικό γένος από τους κατακτητές τού Βοριά, που
θέλησαν να ταπεινώσουν την Ελλάδα, «που ’ριξαν πέτρες στο
πηγάδι που τους πότισε»!.. (...) Στο β' μέρος υπάρχει η φοβέρα
και το κακό, ο θάνατος κι ο εξολοθρεμός, η πείνα κι η ανέχεια,
η φρίκη κι η καταστροφή ,αλλά κατά βάθος και η περηφάνια!..
Πόσο, αληθινά, όμορφο είναι το σημείο, που περιγράφει για τη
σημαία τού αγκυλωτού, που στήθηκε πάνω στον ιερό βράχο της
Ακρόπολης: (...) Ο βράχος της Αθηνάς μηδέ εσείστη στο άκουσμα, μηδέ συνοφρυώθη. Τρεις χιλιάδες χρόνια είχανε μορφοποιήσει τον πολιτισμό τού ... Άσπρος, κάτασπρος στα μαρμαρά
του, είχεν υψώσει και την βάσταζεν πάντα αψηλά τη δική του, ακατάλυτη σημαία. Γαλανή, ανέφελη, βαμμένη θαλασσιά απ’
τους ορίζοντες. Δεν εγνοιαζότανε από κουρέλια αυτός. Είτε με
αγκυλωτούς σταυρούς, είτε τρίχρωμα. Ήτανε πάντα κουρέλια,
που του εφόρτωνε στη ράχη ένας οποιοσδήποτε υπολοχαγός
Χανς μηδέ ενός τετάρτου αιώνα άνθρωπος. Τι αίσθηση να σου
κάνει; Ο βράχος είχε το μέτωπό του μακριά, στην Ανατολή
στραμμένο. Ήξερε, πως η μοίρα του ήτανε αιώνια»!..
Αγαπητοί μας φίλοι! Ας ελπίσουμε ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν ...
(13-4-2010)

Νέο τεύχος του Περιοδικού
«Ελληνική, Διεθνής Γλώσσα»
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 1 (78) Ιανουάριος – Μάρτιος 2010 του περιοδικού, το οποίο
εκδίδει κάθε τρεις μήνες από το 1990 ανελλιπώς ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας Αθηνών.
Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα για την προώθηση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας σε ομογενείς και ξένους σε όλο τον κόσμο
και είναι αποτέλεσμα της άοκνης προσπάθειας
των μελών και των φίλων του Οργανισμού.
Μέσα στις σελίδες του διαβάζει κανείς «καλά νέα» για τις προσπάθειες Ελλήνων και ξένων φίλων της Χώρας και της Γλώσσας μας για
την επέκταση της διδασκαλίας της Ελληνικής
(σε όλες τις μορφές της) σε όλο τον κόσμο.
Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνονται άρθρα
για την Αρχαιομάθεια ως πύλη για την ευκολότερη εκμάθηση της Νεοελληνικής Γλώσσας,
τους Έλληνες Υπουργούς στο Περού, τον 9ο

Διαγωνισμό Αρχαίων Ελληνικών, τους Πρεσβευτές Ελληνισμού 2010, τις Κλασικές Σπουδές στα Κανάρια Νησιά καθώς και διάφορα
άλλα άρθρα για την Ελληνική Γλώσσα στον κόσμο.
Πολύ ενδιαφέρον είναι και το άρθρο της κ.
Στόινα Πορομάνσκα, Καθηγήτριας στο Νέο
Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας με θέμα
«Οι αιώνιες λέξεις και η διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής».
Εξ άλλου η παρουσίαση των εκδηλώσεων
των σχετικών με την Ελληνική Γλώσσα καθώς
και η αλληλογραφία και οι βιβλιοπαρουσιάσεις
που δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος φέρνουν
τους αναγνώστες σε επαφή με τα όσα γίνονται
για την προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας.
Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν σε χιλιάδες
παραλήπτες σε 76 Χώρες (Πανεπιστήμια και
Σχολεία στα οποία διδάσκεται η Ελληνική,

Ομογενειακούς Συλλόγους κ.λπ.), αποστέλλεται επίσης στα Μέλη και σε πολλούς συνδρομητές. Το περιοδικό μπορείτε να το διαβάσετε
στην ιστοσελίδα: www.odeg.gr.
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Ελλάδα: Η ωραία πατρίδα μας - Περίπατος στα Κύθηρα

Το νησί που χάρισε στον κόσμο τη Θεά του Ερωτα
ΤΑ ΕΦΤΑΝΗΣΑ
«Από την Κέρκυρα, όνειρο μες στη χαρά του Μάη,
ως τον Κάβο - Μάλλια,
σκιάχτρο κοντά στα Κύθηρα,
κάθε κορφή γελάει και κάθ’ ακρογιάλια»
Κωστής Παλαμάς
Γράφει ο Ντένης Κονταρίνης*
Fotos: www.Kythira.gr
Στα Κύθηρα, σ’ αυτό το λησμονημένο από το χρόνο νησί,
μπορεί να πει κανείς ότι κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολο να
βρεις κάποιο σημείο που αναζητάς. Κάποιον προορισμό. Είναι
έτσι φτιαγμένο τούτο το νησί, που σχεδόν όλα είναι κρυμμένα
με μια ιδιόμορφη, με μια εξαίρετη επιμέλεια της φύσης. Είναι τέτοια η μορφολογία τού εδάφους που πολλές φορές δυσκολεύεσαι να ανακαλύψεις τον προορισμός σου. Δυσκολεύεσαι να
καταλάβεις αν το μέρος που βρίσκεσαι είναι αυτό που ήθελες
να πας. Τα Κύθηρα, μαζί με την κοινότητα των Αντικυθήρων γεωγραφικά πολιτιστικά αλλά και ιστορικά βρίσκονται στο εφτανησιακό σύμπλεγμα, ενώ διοικητικά αποτελούν την επαρχία Κυθήρων και ανήκουν στην Νομαρχία Πειραιώς.
Τα Κύθηρα, γνωστά και με το όνομα Τσιρίγο, σύμφωνα με τη
μυθολογία μας είναι το νησί που γεννήθηκε η θεά Ουράνια
Αφροδίτη. Βρίσκεται στη νότια Πελοπόννησο, πάνω στα κύματα
του ακρωτηρίου Μαλέα και μοιάζει να είναι εκεί ριγμένο και λησμονημένο, κάπως ξέμακρα από τα υπόλοιπα νησιά του εφτανησιακού συμπλέγματος. Οι κάτοικοί του κυρίως ασχολούνται
με το εμπόριο και τον τουρισμό, ενώ δεν έχουν ακολουθήσει τα
μεταναστευτικά ρεύματα. Κύρια προϊόντα του νησιού είναι το
λάδι και το φημισμένης ποιότητας μέλι.
Η πολιτιστική κληρονομιά των Κυθήρων είναι εξαιρετικά
πλούσια αφού κι’ αυτό το νησί όπως και τα άλλα νησιά του εφτανησιώτικου συμπλέγματος, έχει κατακτηθεί από πάρα πολλούς λαούς οι οποίοι έχουν αφήσει πάνω του τα σημάδια τους.
Σε κάθε κορφή και σε κάθε πλαγιά του νησιού βρίσκονται σκόρπια βυζαντινά μνημεία και αγγλικά κτίσματα. Οι αρχαιολόγοι σε
μόνιμη βάση πολύ συχνά φέρνουν στο φως σημαντικά στοιχεία.
Η αρχιτεκτονική τού νησιού θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακουμπάει στην τεχνοτροπία των Ενετών αλλά και της Πελοποννήσου και των Κυκλάδων.
Πρώτη εντύπωση σαν πλησιάζει κανείς τη Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού, είναι το Κάστρο. Το επιβλητικό βενετσιάνικο οχυρό, μοιάζει να βρίσκεται σκαρφαλωμένο σ’ ένα λόφο που αφήνει τις ρίζες του να καταλήξουν στη θάλασσα
Στο νησί υπάρχει ένα πλήθος από αξιοθέατα, που αξίζει να επισκεφτεί κανείς. Κυριότερα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
τα πολυάριθμα και διάσπαρτα χωριά, σε μικρή απόσταση το ένα
απ’ το άλλο. Κυριότερα αξιοθέατα είναι, η Χώρα.
Πρωτεύουσα του νησιού η Χώρα βρίσκεται στο νότιο μέρος
και μαζί με το Καψάλι συνθέτουν μια από τις πιο γραφικές και εντυπωσιακές εικόνες. Στην κορφή του λόφου της Χώρας βρίσκεται το ενετικό Κάστρο – όπως και πιο πάνω αναφέρω - που
χτίστηκε το 1503. Μέσα στο Κάστρο βρίσκεται το ιστορικό αρχείο του νησιού που έχει χαρακτηριστεί σαν αξιόλογο – δεύτερο μετά της Κέρκυρας - αφού τα κείμενα του ανάγονται στον
16ο αιώνα. Μέσα στο Κάστρο υπάρχουν οι εκκλησιές της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της Παναγίας της Ορφανής και του
Παντοκράτορα. Στενά σοκάκια με κάτασπρα μικρά σπιτάκια, και
χαρακτηριστικές καμάρες με κυκλαδίτικο ύφος, συνθέτουν τις
πιο όμορφες εικόνες της Χώρας.
Κοντά στο Κάστρο υπάρχουν παλαιά αρχοντικά, ενετικά κτίρια και πολλά άλλα που χτίστηκαν επί Αγγλοκρατίας. Στην μικρή
κεντρική πλατεία της Χώρας είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες του νησιού. Ακόμη στη Χώρα υπάρχει ένα πλήθος από
μικρά εκκλησάκια. Στην είσοδο της Χώρας υπάρχει το αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού όπου αξίζει μια επίσκεψη αφού τα
εκθέματα θα σας ταξιδέψουν μέχρι τη γέννηση της Ουράνιας
Αφροδίτης. Στα κεντρικά σοκκάκια της Χώρας υπάρχουν πάρα
πολλά καταστήματα συνήθως με τουριστικά είδη.
Επίνειο της Χώρας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το Καψάλι. Ένας πανέμορφος παραδοσιακός μικρός οικισμός αλλά και
μία από τις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές του νησιού. Χτισμένος σε μια από τις ωραιότερες ειδυλλιακές τοποθεσίες του νησιού, ο οικισμός Καψάλι, βρίσκεται ακριβώς στο φυσικό λιμάνι
που σχηματίζεται κάτω από το βενετσιάνικο Κάστρο της Χώρας.
Ανεπτυγμένο τουριστικά το Καψάλι διαθέτει ωραιότατα ξενοδοχεία, γραφικές ταβέρνες, τουριστικά καταστήματα, κέντρα
διασκέδασης. Αξιοθέατο της περιοχής το Μοναστήρι τού Αγίου
Ιωάννη στη θέση Εγκρεμός, όπου σύμφωνα με την παράδοση εκεί εξεκίνησε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να συγγράφει την
Αποκάλυψη πριν να μεταβεί στην Πάτμο. Στα βόρεια του νησιού, στην περιοχή της Κακιάς Λαγκάδας, υπάρχουν τα ερείπια
της βυζαντινής πρωτεύουσας των Κυθήρων. Τότε η πρωτεύουσα λεγόταν Άγιος Δημήτριος. Όμως το 1537 ο γενίτσαρος πειρατής Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα κατέστρεψε και λεηλάτησε
τον Άγιο Δημήτριο και από τότε έπαψε να είναι η πρωτεύουσα
του νησιού. Σημαντικά είναι τα ερείπια της μικρής πόλης που έχουν απομείνει μέχρι σήμερα και που συγκεντρώνουν πάρα
πολλούς επισκέπτες ... Ένα ακόμη πάρα πολύ όμορφο και αξιό-

Πρώτη εντύπωση σαν πλησιάζει κανείς τη Χώρα είναι το Κάστρο

Αβλέμονας, η αρχοντιά και η Ολύμπια ήρεμια του ψαρά

Στενά σοκάκια με κάτασπρα μικρά σπιτάκια, και χαρακτηριστικές καμάρες με κυκλαδίτικο ύφος, συνθέτουν τις πιο όμορφες εικόνες της Χώρας

Μέσα στο Κάστρο υπάρχουν οι εκκλησιές της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της Παναγίας της Ορφανής και του Παντοκράτορα

Στη Φελωτή υπάρχουν δύο-τρία σπιτάκια, ένας μικρός μόλος για
τις ψαρόβαρκες και μια συμπαθητική παραλία με βότσαλα

Αγία Πελαγία, Παραλία "Φυρή Άμμος"

Μυλοπόταμος, το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας

λογο τουριστικό χωριό, είναι ο Μυλοπόταμος. Στο χωριό αυτό υπάρχουν πάρα πολλά φυσικά και πολιτιστικά αξιοθέατα. Ένα από αυτά είναι και το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας. Το σπήλαιο αυτό βρίσκεται στο όρμο Κόκαλα και είναι μόλις λίγο πιο ψηλά από την επιφάνεια της θάλασσας. Το τέμπλο που βρίσκεται στην
πρώτη αίθουσα είναι ζωγραφισμένο με σπάνιες αγιογραφίες
Βαθύτερα μέσα στο σπήλαιο βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι της
Αγίας Σοφίας. Το σπήλαιο είναι ευρύχωρο και γεμάτο με σταλακτίτες. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάρα πολλούς επισκέπτες.
Πάρα πολλά τα αξιοθέατα που προσφέρει το νησί των Κυθήρων Θα δούμε ακόμη πιο πολλά σε μια άλλη μας επίσκεψη.
Πηγές: www.kythera.gr, Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμο

* Dennis Kontarinis. Με κεφαλονήτικες ρίζες, έχει γεννηθεί στην Πάτρα, μεγάλωσε στην Κέρκυρα και έχει ζήσει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε με νεανικές συνεργασίες στα παιδικά περιοδικά
Ελληνόπουλο, Θησαυρός των Παιδιών, Σινεάκ και άλλα. Ένα τυχαίο γεγονός
στα μαθητικά του χρόνια τον έφερε στο χώρο της δημοσιογραφίας, την οποία
υπηρέτησε για 42 χρόνια ενώ παράλληλα εργάστηκε για μια 10ετία στον ελληνικό κινηματογράφο σαν σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1969 μετανάστευσε στις ΗΠΑ και εργάστηκε στην «Πρωινή», στα περιοδικά «Greek
American Review» και «Estiator» και παράλληλα συνεργάστηκε με τις εφημερίδες «Παροικιακός Λόγος», του Σικάγου, «Hellenic American News», της
Πενσυλβάνια, «Πατρίδες», του Καναδά ενώ για αρκετά χρόνια ήταν ο ανταποκριτής της ημερήσιας «Αλήθεια» της Χίου. Το 2002 και για τρία χρόνια ήταν
ο αρχισυντάκτης και υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού «Pan Gregorian»
της ομώνυμης εταιρείας των οργανωμένων ελληνοαμερικανών εστιατόρων
Συνεργάζεται με αρκετές ηλεκτρονικές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο.
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Βιβλιοπαρουσίαση

«Ίμβρος παιπαλόεσσα το νησί του Ερμού, τ’ ουρανού και των δακρύων»
Το νέο βιβλίο του συγγραφέα Γιώργου Λεκάκη (www.lekakis.com) κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ενδοχώρα» (endohora@yahoo.gr).
Πρόκειται για μια πολυτελή έγχρωμη έκδοση,
176 σελ. μεγάλου σχήματος, με πολλές φωτογραφίες, παλαιότερες (ασπρόμαυρες) και νεώτερες της νήσου!
Το βιβλίο προλογίζουν πρόεδρος Συλλόγου
Ιμβρίων (Αθηνών), δικηγόρος κ. Πάρις Ασανάκης, ο οποίος σημειώνει «η μέχρι τώρα εμπειρία
μας λέει ότι σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια
αναδείξεως της Ίμβρου έχουν να επιδείξουν μη
Ίμβριοι, επώνυμοι ή ανώνυμοι - σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και μη Έλληνες - και ιδίως εκείνοι που ήρθαν, είτε από παιχνίδια της μοίρας, είτε από συνειδητή επιλογή, σε επαφή με τους
Ιμβρίους και την Ίμβρο. Ένας από αυτούς είναι
και ο Γιώργος Λεκάκης, τακτικός επισκέπτης και
ένθερμος φίλος της Ίμβρου. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, προϊόν πολυετούς ερευνητικής εργασίας, γραμμένο με μεράκι και διανθισμένο από την τριβή του με τον τόπο και τους
ανθρώπους του, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ιστορικής τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για μια γωνιά του ελληνισμού, άγνωστη εν πολλοίς στο ευρύ κοινό, που
εξακολουθεί, πέρα από κάθε προσδοκία ένθεν
κακείθεν, να υπομένει, να επιμένει και να ελπίζει. Αποτελεί συνάμα έναν “ψαγμένο” οδηγό περιήγησης στην ανεξερεύνητη Ίμβρο. Ελπίζουμε
να αναγκασθεί να εκδώσει την “ Ίμβρο Παιπαλόεσσα - το ιερό νησί του Ερμού, του ουρανού
και των δακρύων”, αλλά και της ελπίδας, πολλές
ακόμη φορές, ώστε να ανταπεξέλθει στη ζήτηση, να συμπεριλάβει τις νεότερες εξελίξεις που
αναμένουμε και να εμπλουτίσει την πρώτη αυτή
έκδοση με περισσότερες γνώσεις που θα εξακολουθεί να αποκτά για την Ίμβρο και τους
Ιμβρίους».
Και ο αρχιμανδρίτης και δρ. βυζαντινολογίας
Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, ο οποίος γράφει, μεταξύ άλλων «το “εμείς εκεί στην πατρί-

Ανακοίνωση
του Παγκόσμιου
Συμβούλιου Κρητών
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών
ανακοινώνει ότι στις 30 και 31 Ιουλίου
και 1η Αυγούστου 2010 θα πραγματοποιήσει τριήμερο Συνέδριο στο Λασίθι με στόχο την αλληλογνωριμία και
την τόνωση των δεσμών των Κρητών
της διασποράς με την ιδιαίτερή τους
πατρίδα, τη διατύπωση απόψεων που
σκοπό θα έχουν την ανάπτυξη της
Κρήτης καθώς και τον καταρτισμό ενός πλαισίου δράσης και συνεργασίας των οργανώσεων των αποδήμων
Κρητών. Το συνέδριο θα έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και πολιτιστικό.
Στοιχεία που ενδιαφέρουν όλους
τους Κρήτες και ενδυναμώνουν ιδιαίτερα τη σχέση των αποδήμων με την
Κρήτη.
Καλούνται οι Σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες, οι φορείς, οι Κρήτες της
διασποράς αλλά και οι διαμένοντες
στην Κρήτη να παρακολουθήσουν τις
εργασίες του Συνεδρίου μας, βοηθώντας έτσι ουσιαστικά στην επίτευξη
των στόχων μας. Καλούμε όλους
τους Κρητικούς να στηρίζουν ενεργά
τους Κρητικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες της περιοχής τους. Ας εμπνευστούμε όλοι από τις ιδέες του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών που
συνοψίζονται στο: "μια Κρήτη δυνατή,
μέσα σε μια Ελλάδα ισχυρή και υπολογίσιμη".
Το επόμενο διάστημα θα πληροφορηθείτε το ακριβές σημείο, τις θεματικές ενότητες, τα θέματα των εργαστηρίων (workshops) καθώς και τους
εισηγητές του Συνεδρίου. Η αγάπη
για την Κρήτη, μας ενώνει και μας κάνει δυνατούς!

δα”, μας το κάνει ο Γιώργος Λεκάκης με το βιβλίο αυτό να λέμε “εμείς εδώ στην Ίμβρο”. Μας
προσφέρει μια αναψυχή στις πληγωμένες αναμνήσεις και μια παρηγοριά στα βάσανά μας ...
Ξέρεις τι θα πει να ’σαι ξένος στον τόπο σου; Ξέρεις τι θα πει να μην έχεις θέα στο μέλλον; Ξέρεις τι θα πει να ’σαι αγιάτρευτο θύμα μιας άλλης πατρίδας; Αλλά, “εμείς εδώ στην πατρίδα,
στην Ίμβρο”, ελπίζουμε, καρτερούμε και πορευόμαστε, ή κατά πως προστάζει ο ποιητής ... βάδιζε, βάδιζε, λοιπόν ψηλώνοντας το μέτωπο σου
... / Οι αιώνες είναι παιδιά που σαρώνονται, μη
το ξεχνάς. / Εσύ είσαι άντρας! Κι οι Ίμβριοι είναι, το έδειξαν και το δείχνουν!».
Στα κεφάλαια του βιβλίου, διαβάζουμε, μεταξύ άλλων: Την ετυμολογία, την συγκοινωνία (οδικός,θαλάσσιος και εναέριος τρόπος πρόσβα-

σης στο νησί), την έκταση και τον πληθυσμό, την
γεωμορφολογία, το κλίμα της νήσου. Επίσης,
την ιστορία της, με ειδικά κεφάλαια για την νομισματοκοπία, τον Ίμβριο ιστορικό Κριτόβουλο,
την Ίμβρο κατά τον Piri Reis, την «Κατάσταση
Goeben», τα δημευμένα ως μαζμπούτ, τον δεκάλογο των Ελλήνων της Τουρκίας, τα δημευμένα ως καγιούμ, τις απαλλοτριώσεις, κ.ά. Και τα
άρθρα «Το πραγματικό πρόβλημα είναι η τουρκοποίηση – ο Θεός να φυλάει», του Τ. Μπαράν
στην εφημ. “Vatan”. Το άρθρο «Το συμβούλιο
της Ευρώπης καλεί την Τουρκία να λάβει μέτρα
για την προστασία της ελληνικής μειονότητος σε
Ίμβρο και Τένεδο» του Γ. Λεκάκη στην εφημ.
«Ελευθερία» του Λονδίνου. Και το άρθρο «Άρατε πύλας» του Ν. Γκότση, από το περιοδικό
«Ενδοχώρα».
Το βιβλίο συνεχίζει με τους επιφανείς Ιμβρίους, και την λαογραφία της νήσου, με ειδικά κεφάλαια για την Λαμπρή και το γεμιστό αρνί, την
κουζίνα, την μπουγάδα και τον θάνατο στην
Ίμβρο. Συνεχίζει με τον πλούτο (και την πανίδα
και την χλωρίδα). Και ακολουθεί το κεφάλαιο
των εντυπώσεων των περιηγητών: Του Ιωάννη
Ευγενικού του νεώτερου («Το ομορφότερο απ’
όλα τα νησιά του Αιγαίου»!), του Κυριάκου του
εξ Αγκώνος («Τείχη που ξεχωρίζουν για την ποιότητα της αρχιτεκτονικής τους»), του Όλ. Ντάππερ («Νησί σκεπασμένο με δένδρα και δάση και
κυρίως μ’ ένα είδος αγριοαχλαδιάς»), του Τζ.
Γουέλερ («Νησί με πολλές πηγές με έξοχο νερό»), του Τζ. Μόντακ («Οι κάτοικοι του νησιού είναι όλοι Έλληνες»), του Σ. Γκουφιέ («Η ανάμνηση αυτών των ευχάριστων τόπων θα ακολουθεί
τον ταξειδιώτη παντού, όπου κι αν τον φέρει η
μοίρα του»), του Ζ. Μπ. Ντέππινγκ («Η Ίμβρος
στην αρχαιότητα ήταν πολύ πιο σημαντική»), του
Α. Συνβέτ («Πολύ γοητευτική»), του Αλ. Κόνζε
(«Μια επίζηλη θέση για τα ελληνικά κράτη, που
βασίζονταν στην θαλάσσια δύναμη τους») και
του Κ. Φρίντριχ («Παραδεισιακά, ωραία φαίνονται τα νερά»).

Και ακολουθεί η περιήγησις, κατά τον τρόπο
του Γ. Λεκάκη: Πρώτα τα ελληνικά χωριά και τοπωνύμια της Ίμβρου: Παναγιά (Gokceada ή
Imroz), Άγιοι Θεόδωροι (Zeytinli - το πανόραμα
της Παναγιάς), Άγ. Ευλάμπιος, Άγ. Κήρυκος
(Kuzu Limani), Αγρίδια (η αετοφωλιά της Ίμβρου
- Tepekoy), Αλυκή (Tuzla), Αρασιά, Αρίδα, Γλυκύ
(Eski Bademli), Κασκαβάλια, Κάστρο (Kalekoy το μόνο παραθαλάσσιο χωριό), Κόκκινα, Μάρμαρος, Πύργος (Yuvali), Ροξάδο (όπου έγινε η
δοκιμή για το αρχαίο φράγμα του Μαραθώνος),
και το Σχοινούδι (Derekoy - η σπονδυλική στήλη
της Ίμβρου). Ακολουθεί μια χριστιανική περιήγησις με μνεία στην Παναγιά την Ιμβριώτισσα
(τώρα στην Σαλαμίνα Πειραιώς). Στο δεύτερο
μέρος της περιηγήσεως, τα μη ελληνικά χωριά
της Ίμβρου: Έσελεκ (Eselek), Ουγουρλού
(Ugurlu), Σαχίν-Καγιά (Sahinkaya), Σιρίν-Κιοϊ
(Sirinkoy). Τέλος, τα νησιά γύρω από την Ίμβρο.
Και ο Κανονισμός της κοινότητος Σχοινουδίου
( Ίμβρου)! Ακολουθούν τα άρθρα «Απόδραση …
στην Ίμβρο. Μουσικοχορευτικό συγκρότημα
Νάουσα Πάρου: Το πρώτο ελληνικό χορευτικό
συγκρότημα στο μαρτυρικό νησί» και το «Οι
πρώτοι Έλληνες πρόσκοποι στην Ίμβρο».
Το βιβλίο κλείνει με την βιβλιογραφία της
Ίμβρου, με ιδιαίτερα κεφάλαια για την αρθρογραφία για το νησί, τις διημερίδες, τα συμπόσια
και τα συνέδρια, που έγιναν γι’ αυτό και τις περιοδικές εκδόσεις, που εκδόθηκαν είτε στο νησί, είτε από Ιμβρίους για το νησί τους!
Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε:
• στην πόλη των Αθηνών (κεντρική διάθεση:
Χαρ. Τρικούπη 24, εντός στοάς, τηλ. 21064.40.021),
• στη Θεσσαλονίκη ( endohora@yahoo.gr , τηλ.
6977.93.462.806),
• στην Αλεξανδρούπολη (Νικηταρά 23, ΤΚ
68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ. και τηλεομοιότυπο
25510-32.423)
• και σε επιλεγμένα καλά βιβλιοπωλεία.

Μνημόσυνο για τα θύματα του Ναζισμού
MΟΝΑΧΟ. Εφέτος συμπληρώνονται 65 χρόνια από την απελευθέρωση
των κρατουμένων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεων, όπου και
πολλοί έλληνες συμπατριώτες μας υπέφεραν τα πάνδεινα και βρήκαν και
φρικτό θάνατο. Στη Βαυαρία υπάρχουν δύο στρατόπεδα συγκεντρώσεων
ένα στη πόλη Φλόσσενμπουργκ και ένα στην πόλη Νταχάου.
Στις 25 Απριλίου 2010 τελέστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Φλόσσενμπυργκ (Flossenbürg) της Βαυαρίας διεκκλησιαστικό μνημόσυνο για τη
μνήμη των εκεί βασανισθέντων, θανόντων και ταφέντων, θυμάτων του ναζισμού. Στο στρατόπεδο υπάρχει και τάφος με 450 Ελληνες, που βασανίστηκαν εκεί και δολοφονήθηκαν από τους ναζιστές. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε επίσημη εκδήλωση στην οποία παρέστησαν η Πρόεδρος της
Βαυαρικής Βουλής κ. Στάμμ, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Χέρμανν, εκπροσωποι της Γερμανικής Κυβερνήσεως, η Πρόεδρος του Εβραικού Συμβουλίου της Γερμανίας κ. Κνόμπλοχ και επιζώντες κρατούμενοι από Αμερική,
Βραζιλία καί άλλα κράτη. Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και ο φοιτητής της Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου Γεώργιος Σιώμος.
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης μετέβη στον τάφο των
Ελλήνων συμπατριωτών μας και ετέλεσε τρισάγιο για την ανάπαυση των
450 αδικοχαμένων ηρώων συμπατριωτών μας. Η Βαυαρική τηλεόραση εκάλυψε ζωντανά την επίσημη εκδήλωση και στην ιστοσελίδα της δημοσίευσε την φωτογραφία που δείχνει τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλα-

μούση να καταθέτει, μαζί με τον κ. Σιώμο, λουλούδια στον τάφο των 450
Ελλήνων. Επισυνάπτω τη φωτογραφία της βαυαρικής τηλεοράσεως.
Αξιότιμοι γονείς και αγαπητά μας παιδιά,
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
„ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ“ Bergisch Gladbach διοργανώνει ενα Πρωτομαγιάτικο Γιορτινό Τραπέζι στήν
ύπαιθρο και προσκαλεί ολα τα μέλη και φίλους
του. Σκοπός του Συλλόγου και πάλι είναι να
προσφέρει μια αλλιώτικη ανάπαυλα από την καθημερινότητα και να προωθήσει την επικοινωνία των γονέων και των παιδιών τους σε αυτό
το όμορφο περιβάλλον.
O Σύλλογος θα προσφέρει Αρνάκι για μεζέ, τον
χώρο με Κιόσκι που παρέχει Ψησταριά με κάρβουνα. Ο καθένας σας μπορεί να φέρει μαζί
του οτιδήποτε για φαγητό, ποτό,παιχνίδια, μουσική και προπάντων ΚΕΦΙ και ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ !
Ραντεβού 01.05.2008 απο τις 10:00 μέχρι
00:00 στούς χώρους BLOCK- und
GRILLHÜTTE, Großgrimberger Weg, 51519
Odenthal-Huttchen.
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: «ΠΕΡΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

και των εν αυτοίς ευρισκομένων»
Γράφει ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης*
www.lekakis.com
Ο Πλούταρχος (46-127 μ. Χ.) εκ Χαιρωνείας Βοιωτίας ήταν εκ των μεγίστων αρχαίων
συγγραφέων μας . Εσπούδασε εν Αθήναις υπό τον Αμμώνιο και συνέχισε τις σπουδές του
σε Αλεξάνδρεια και Ρώμη, όπου έμεινε επί
μακρόν, σχετιζόμενος με την αυλή του αυτοκράτορος Τραϊανού. Εκεί έγινε διδάσκαλος του Αδριανού. Επιστρέφοντας εν
Ελλάδι, έγινε άρχων και ιερεύς του Πυθίου Απόλλωνος και επιμελητής των Πυθίων Αγώνων εν Δελφοίς!
Στο έργο του αυτό, αναφέρεται σε 25 ποταμούς, με τα ονόματα, την ιστορία, αλλά και άγνωστες γι’ αυτούς γνώσεις. Κάποιοι μάλιστα δεν αποδίδουν στον ίδιο τον Πλούταρχο το έργο,
αλλά σε κάποιον που τον μιμείται, τον οποίο ως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις αποκαλούν Ψευδο-Πλούταρχο.
Ο ποταμός Ισμηνός
Ο Ισμηνός είναι ποταμός της Βοιωτίας, που ρέει παρά την πόλη των Θηβών και εκβάλλει στην λίμνη Αλύκη (νυν Υλίκη). Πρότερα εκαλείτο Λάδων. Ιδού τι μας παραδίδει ο Πλούταρχος γι’
αυτόν:

Όπως έχει καταντήσει σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος του Ισμηνίου Απόλλωνος, στον Ισμήνιο λόφο των Θηβών ...

Σε απόδοση:
«Ο Ισμηνός είναι ποταμός της Βοιωτίας κοντά στην πόλη των
Θηβών. Παλαιότερα, εκαλείτο «Πόδι του Κάδμου» για την εξής
αιτία: Ο Κάδμος, αφού κατατόξευσε τον δράκοντα-φύλακα της
πηγής, εθεώρησε το ύδωρ αυτής μολυσμένο, από τα αίματα των
φονευμένων από τον δράκοντα. Τότε περιτριγυρνούσε την χώρα αναζητώντας καθαρή πηγή. Όταν έφθασε στο Κωρύκαιο[1]
άντρον, συμφώνως με πρόνοια της θεάς Αθηνάς, επάτησε το
δεξί πόδι βαθύτερα στον πηλό (δηλ. την λάσπη). Επειδή δε αναπήδησε ποταμός από τον τόπο εκείνο, ο ήρως, αφού εθυσίασε
βόδι, ονομάτισε τον τόπο αυτόν «Πόδα του Κάδμου».
Μετά όμως από κάποιο χρονικό διάστημα ο Ισμηνός, υιός του
Αμφίονος και της Νιόβης, τοξευθείς υπό του Απόλλωνος και υποφέρων από τον πόνο, ερρίφθη στον προαναφερθέντα ποταμό, ο όποιος εξ αυτού ονομάσθη Ισμηνός[2]».
Σχόλια:
Ο Βοιωτικός Κηφισός ποταμός κατέρχεται αδιαίρετος έως
την Λειβαδιά [3] και τα πεδία της Αλιάρτου κι εκεί αποσχίζεται
και γίνεται ο εγχυτήρ δυο ποταμών: Τον Ισμηνό και τον Ασωπό.
[4] Ο μεν Ισμηνός φθάνει έως την θάλασσα της Ευβοίας, ο δε
Ασωπός στην Αττική.
Ο ποταμός Ισμηνός πηγάζει από την Μελία πηγή. Στην πορεία
του, ενώνεται με τον Θεσπιό ποταμό και μαζί εκβάλλουν στην λίμνη Υλίκη. Στην εκβολές του [5], υπήρχε η πολίχνη Ισμήνη. Στα
αρχαία κείμενα αναφέρεται και με το όνομα Κνώπος [6].
Ο Ιππόλυτος (και το «Χρονικόν» Πασχάλη) τον αναφέρει 8ο
στον κατάλογο των 40 πλέον ονομαστών ποταμών που παραδίδει. [7]
Η Νιόβη, που αναφέρει ο Πλούταρχος, ήταν η γνωστή θυγατέρα του Ταντάλου. Ο Απόλλων φόνευσε τους 9 (ή 6 ή 5) Νιοβίδες, αδελφούς του Ισμηνού, καθώς αυτοί κυνηγούσαν στον Κιθαιρώνα.
Κατ’ άλλην εκδοχή, ο Ισμηνός ο ονοματίσας τον ποταμό, ήταν
ο υιός του Απόλλωνος και της Μελίας [8]. Ο Απόλλων για να τιμήσει τα παιδιά, που απέκτησε από την Βοιωτή κόρη, Τήμενο και
Ισμηνό, χάρισε στον μεν πρώτο την μαντική τέχνη, στον δε δεύτερο την αθανασία, ονοματίζοντας με το όνομά του τον κύριο
ποταμό των Θηβών.
Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή: Ο ποταμός να ονοματίσθηκε από τον Ισμηνό, υιό του Ασωπού[9] και της Μετόπης/Μετώπης
(θυγατέρας του Λάδωνα), μητέρας δυο υιών [10] και 22 θυγατέρων [11], επίσης λατρευόμενος ως ποτάμιος θεός στην Βοιωτία!
Η κρήνη του Άρεως, για την οποία μιλά ο Πλούταρχος, βρισκόταν άνωθεν του Ισμηνίου ιερού. Την φρουρούσε ένας δράκος (κρηνοφύλακας) [12]. Πλάι σε αυτήν ήταν το μνήμα του Καάνθου (> Κανάθου). Αυτός ήταν ο αδελφός της Μελίας, ο οποίος εκδικούμενος για την αρπαγή της αδελφής του από τον θεό,
πυρπόλησε το Ισμήνιο άλσος και ιερό και γι’ αυτό φονεύθηκε από τον Απόλλωνα.
Ο Ισμηνός ποταμός πριν ενωθεί με τον Θεσπιό, παρέρρεε τον
Ισμήνιο λόφο (νυν Λόφος Καστελλίων), επί του οποίου έκειτο το
Ισμήνιον τέμενος υπέρ του θεού Απόλλωνος. Το Ισμήνιον ιερόν
ήταν πολύ σπουδαίο την αρχαία εποχή και το ονομάτισε ο ίδιος
ο Λοξίας Απόλλων. Αναφέρεται ότι ήδη τον 4ο αι. π.Χ. φυλάσσονταν σε αυτό επιγραφές (τα «καδμήια γράμματα») με τα οποία

μπορούσαν να διαβάζουν αρχαιότερες επιγραφές! Τα «καδμήια γράμματα» δηλ. η Γραμματική και η γραφή του Κάδμου (και
κατ’ επέκτασιν των Δωριέων) διαδέχθηκε την Γραμμική Γραφή Β
(14ος π.Χ. αι.), μάλλον περί τον 13ο π.Χ. αι. «Η γουν Κάδμου
γραμματική επί τε των Τρωικών ησκείτο ως δίκτυς εν ταις Εφημερίσι φησί, και μέχρι των Ευκλείδου του μετά ταύτα άρξαντος
διέμεινε χρόνων (…) Παρεδέχοντο δε οι αρχαίοι συγγραφείς
συνεχή και αδιάπτωτον την χρήσιν του προευκλειδείου ελληνικού αλφαβήτου εν γένει επί 9 σχεδόν αιώνας, ήτοι από του 1300
π.Χ. περίπου, μέχρι του 403 π.Χ. ωνόμαζον δε το πανελλήνιον
τούτο αλφάβητον “Κάδμου γραμματικήν”», λέει ο καθηγητής
Απ. Αρβανιτόπουλος [13]. Καδμήιες επιγραφές φυλάσσονταν επίσης και στην Καδμεία Ακρόπολη των Θηβών [14], την οποία ίδρυσε ο Αργείος Κάδμος, ερχόμενος εκεί εκ Φοινίκης [15]. Αυτά τα καδμήια γράμματα ήταν η καθομιλουμένη παλαιο-ελληνική γλώσσα των Ελλήνων, που ζούσαν στην Φοινίκη, χώρα της
Μέσης Ανατολής όπου είχε εγκατασταθεί ο Αγήνωρ από το
Άργος. Λίγα γνωρίζουμε γι’ αυτά τα πανάρχαια ελληνικά σήμερα, καθώς και λίγους κανόνες της καδμηίας Γραμματικής. Εξ
αυτών η ρίζα ισ- (> Ισμήνη, Ισμηνός, κλπ.) που έδωσε πανάρχαιες ελληνικές λέξεις σχετικές με τον ίμερο (πόθο, ιμείρω = ποθώ,
Ισμήνη = η ποθητή)[16]. Γι’ αυτό και τον Ισμηνό οι Θηβαίοι τον έλεγαν «ποθητό ποταμό», τον δε θεό του ερωτικού πόθου τον έλεγαν Ίμερο, κλπ. Εξ αυτής της πανάρχαιας καδμηίας ρίζας και
η Ιστάρ (> Αστάρτη). [17] Γι’ αυτό και οι Θηβαίοι είχαν ετήσια εορτή υπέρ της θεάς Ιστάρ, κατά την οποία 6 έγγαμες καλλονές
των Θηβών διασκέδαζαν τους πολέμαρχους στην Καδμεία. Εισέρχονταν, φορώντας την φορεσιά της Ουρανίας Αφροδίτης
και ακολούθως ανέβαζαν την φορεσιά, προς τιμήν της Πανδήμου … [18] Τα καδμηία γράμματα τα είδε και ο ίδιος ο Ηρόδοτος: «Είδον και αυτός Καδμήια γράμματα εν τω ιρώ του Απόλλωνος του Ισμηνίου εν Θήβησι τήσι Βοιωτών, επί τρίποσι τισί εγκεκολαμμένα, τα πολλά όμοια εόντα τοίσι Ιωνικοίσι. Ο μεν δη
εις των τριπόδων επίγραμμα έχει “Αμφιτρύων μ’ ανέθηκ’ ενάρων από Τηλεβοάων” Ταύτα ηλικίην είη αν κατά Λάιον τον Λαβδάκου του Πολυδώρου του Κάδμου». [19]
Το Ισμήνιο ιερό ήταν περίφημο σε όλους τους Έλληνες για το
χρηστήριό του, το μαντείο του Τηνέρου (στο Τηνερικό πεδίο).

Υπεξέπεμπε έμμετρους (μετρικούς) χρησμούς εξ «εμπυρομαντείας» [20], είτα «από κληδόνων» [21], αλλά και κλασικά «δια
σποδού». Σε αυτό αποδίδονται οι μαντεψιές των μαχών της
Αλιάρτου, του Δηλίου [22], κ.ά.
Το Ισμήνιο ιερό βρισκόταν έξω των τειχών της πόλεως. Προ
της εισόδου του ιερού υπήρχε ο «Μαντούς Δίφρος». Αυτός ήταν ένας λατρευτικός λίθος [23], της θυγατρός του Τειρεσία.
Κατά την είσοδο, στον πρόναο, δέσποζαν τα αγάλματα της Αθηνάς και του Ερμού, όχι τυχαία έργα, αλλά γλυπτά καλλιτεχνήματα του Σκόπα και του Φειδία! Στα δεξιά του ναού, μαρμάρινες
απεικονίσεις της θυγατέρας του Κρέοντα, Ηνιόχης (ή Πύρρας).
Εντός του ναού, κυριαρχούσε ένα άγαλμα από ξύλο κέδρου
[24], έργο του Σικυώνιου γλύπτη Κανάχου (ποιηθέν περί το 500
π.Χ.). Εντός του ναού, ο Παυσανίας είδε και περιγράφει αναθήματα του Κροίσου («χρυσό σάκο, χρυσή αιχμή και ξυστή λόγχη»), που πριν ήταν αφιερωμένα στο Αμφιαράειον. Ακόμη, χρυσοί τρίποδες [25] με τα καδμήια γράμματα, αφιερώματα Βοιωτών (του Αμφιτρύωνος, του πυγμάχου Σκαίου, του Λαοδάμαντος, κ.ά.). Με την λατρεία του Ισμηνίου Απόλλωνος συνδεόταν
η Δαφνηφορία. Αφιερώματα των «δαφνηφορησάντων», των ενιαυσίων ιερέων. [26] Παλαιότερος αυτών ήταν του Ηρακλέους,
τον οποίο με καμάρι έδειχναν οι Βοιωτοί στους επισκέπτες του
ναού. Γιατί στην πόλη των Θηβών εορταζόταν με κάθε επισημότητα η Δαφνηφορία [27], εορτή υπέρ του Απόλλωνος. Κι αυτό
γιατί, όταν οι Οιταίοι εισέβαλαν στις Θήβαις, έγινε εκεχειρία κάποιων ημερών για να γιορτασθεί η Δαφνηφορία. Σε μια απ’ αυτές τις ημέρες, ο στρατηγός των Θηβών, Πολεμάτας, είδε στον
ύπνο του μια παρθένο να του δίδει πανοπλία και να τον συμβουλεύει να τελεί η πόλη ανά 9ετία δαφνηφορία προς τιμήν του
Απόλλωνος. Μετά τρεις ημέρες οι Θηβαίοι ενίκησαν. Κι έτσι καθιερώθηκε ο τακτικός εορτασμός της Δαφνηφορίας. Στην γιορτή αυτή, προηγείτο ένα παιδί, στενός συγγενής του αρχιδαφνηφόρου ιερέως. Κρατούσε τον «κοπώ», που ήταν ένας κλάδος ελιάς, εστεμμένος με δάφνες και άνθη, ενώ η λαβή του ήταν περιτετυλιγμένη δια κροκωτού υφάσματος. Στο ανώτατο άκρο του
έφερε μια σφαίρα και μια μικρότερη στο μέσον του. Από την μεγάλη και κορυφαία σφαίρα εξαρτώνταν μικρά χάλκινα σφαιρίδια, από δε την μεσαία πορφυρές ταινίες. [28] Το παιδί που έ-
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φερε τον κοπώ ακολουθούσε ο αρχιδαφνηφόρος. Αυτός είχε
λυτή κόμη, έφερε ποδήρη χιτώνα, ιφικράτιδες και χρυσό ζωστήρα. Ακολουθούσαν οι παρθένες δαφνηφόρες, που τραγουδούσαν ειδικά τραγούδια, τα «δαφνηφορικά μέλη» [29]. Ο αρχιδαφνηφόρος αφιέρωνε στον Απόλλωνα ορειχάλκινο τρίποδα ή
άλλα αναθήματα. [30] Η όλη γιορτή είχε χρονολογικό χαρακτήρα και ήταν μια συμβολική κάθαρση. Η λατρεία του Ισμηνίου
Απόλλωνος ήταν στην ακμή της για 300 περίπου χρόνια (600300 π.Χ.). Κατά τ’ άλλα Ισμηνός ποταμός διέρρεε ήρεμα την πεδιάδα των Θηβών. Τον ρου του τάραξε η γέννηση του Διονύσου,
όταν ο Ισμηνός «πυρός ατμώ σελάγιζεν» [31], προς προσαπαγγελία της γέννας του Διός και της Σεμέλης!
Ήταν τόσο αγαπητός ο ήρωας κι ο ποταμός στην αρχαία Βοιωτία, που πολλοί Θηβαίοι έπαιρναν το όνομά του.
Τέλος, ο Ισμηνός ποταμός έπαιζε και τον ρόλο του ποταμού
της κάθαρσης για τους μελλόνυμφους. [32] Έπαιρναν νερό από το ποτάμι και ελούοντο, μετά την δύση του ηλίου, υπό γυναικών με δάδες. Άλλωστε υπήρχε αρχαιότατο έθιμο να παίρνουν
ποταμίσιο νερό για την παιδοποιία (τεκνοποιία). Το νερό των ποΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Προφανώς εννοεί το Κωρύκειον άντρον.
Σχετικά για το άντρο αυτό βλ. άρθρο μου στο
περ. «Ελληνικό Πανόραμα» τ. Μαρτίου 2003.
[2] καθώς εξιστορεί ο Σώστρατος στο β’ κεφάλαιο «Περί ποταμών».
[3] Ο Ν. Γρηγοράς αναφέρει την Λειβαδειά ως
Λεμβαδία. Αυτό είναι πολύ σωστό τοπωνύμιο, διότι διασώζει το αρχικό της όνομα, όταν την ονομάσαν έτσι διότι για να φθάσεις σε αυτήν πήγαινες
με λέμβους! Διότι εκεί κυριαρχούσε η μεγάλη λίμνη της Κωπαΐδος (που ήθελε κουπί για να την
διαβείς). Πρόκειται λοιπόν για το προκατακλυσμιαίο τοπωνύμιό της! Τα τοπωνύμια Ακραίφνιο και
Ύπατο – που διασώζονται έως σήμερα – δηλώνουν το προς Α. τέλος της Κωπαΐδος.
[4] βλ. σχ. Νικηφ. Γρηγορά.
[5] μεταξύ του Πτώου όρους και της λίμνης
Υλίκης.
[6] Από τον Κνώπο του Απόλλωνος. Και παρ’
αυτού πόλις Κνώπος – σχολ. Νικάνδρου.
[7] Οι 7 προηγούμενοι: Ινδός ή Φισών, Νείλος
ή Γηών, Τίγρις, Ευφράτης, Ιορδάνης, Κηφισσός, Τάναϊς.
[8] Η Μελία ήταν θυγατέρα του Ωκεανού. Σήμερα Μελίας λέγεται ένας ποταμός στα Β, του
Ορχομενού.
[9] Η κατ’ εξοχήν της προσωποποίησης των
ρεόντων υδάτων στην ελληνική μυθολογία.
[10] Ο άλλος ήταν ο Πελάγοντας.
[11] Μεταξύ αυτών οι: Αίγινα, Άρπινα, Εύβοια,
Θήβη, Ισμήνη, Κέρκυρα, Κλεώνη, Πλάταια, Τανάγρα, Φιλύρα, κ.ά.

ταμών το θεωρούσαν ζωοποιό και γόνιμο.
Παρά τον Ισμηνό εφύετο η βοιωτική ένυδρη βοτάνη σίδη [33].
Όταν δε, γέρασαν ο Κάδμος και η Αρμονία, μεταβλήθηκαν σε
όφεις, παρά τον Ισμηνό και χάθηκαν μέσα στην γη…
Σήμερα ο Ισμηνός ποταμός ξέπεσε να καλείται «Ρεύμα του
Αγίου Ιωάννου»! Και ρέει ταπεινά ΝΔ των Θηβών, μεταξύ του Λόφου Καστελλίων και του προαστίου των Θηβών, Άγ. Θεόδωροι.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ο Κιθαιρών.
Φωτογραφίες: Γιώργος Λεκάκης

Ο Ισμηνός ποταμός, σήμερα στην Βοιωτία ...

[12] Κατά την παράδοση, οι Θηβαίοι είχαν γεννηθεί από δράκο, γι’ αυτό και ήταν ανδρείοι, ενώ όλοι οι βασιλείς τους έκαμαν πολέμους και
φόνους!
[13] βλ. σχ. στο σύγγραμμά του προς τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Επιγραφική», τ. 1, έκδ. 1937.
[14] Η Καδμεία ακρόπολις των Θηβών δεν είναι κτίσμα των Σημιτο-Φοινίκων, γιατί απλούστατα δεν είναι… παραθαλάσσια ακρόπολις.
Οι Σημιτο-Φοίνικες ως ναυτικοί δεν εισέρχονταν στα ενδότερα, στα μεσόγεια μέρη. Έκαναν εμπόριο μόνο στις παραλίες.
[15] βλ. σχ. Ευριπ. «Φοίνισσες». Επί Κάδμου
δεν υφίσταντο οι Σημιτο-Φοίνικες ως λαός, παρά μόνο, ίσως, ως επαγγελματική τάξη, ως αλιείς φοινίκης/πορφύρας. Ως Φοίνικες την εποχή του λογίζεται ο λαός του Φοίνικα, αδελφού του Κίλικα (γενάρχη των Κιλίκων), του
Κάδμου και της Ευρώπης, όλα παιδιά του Αγήνορος εξ Άργους!
[16] εξ αυτής της ρίζας και η ονομασία της πόλεως Ιμέρα της Σικελίας.
[17] εξ αυτής της ρίζας και η λέξη ιshmas (στα
σανσκρ. ο έρωτας).
[18] Σε μια τέτοια γιορτή, οι 6 «κοπέλλες» με τα
κρυμμένα μαχαίρια, ήσαν ο Πελοπίδας και οι
φίλοι του… Η νύχτα αυτή έμεινε στην ιστορία
ως η «Συνωμοσία της φορεσιάς»… Ίσως γι’
αυτό να έλεγαν πως ο Ισμηνός «φέρει βάκχιον
ύδωρ» (“Hist. Alex. Magni”).
[19] «Ιστορίες», Ε, 59.

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

[20] Η εμπυρομαντεία έβγαζε συμπεράσματα
για τα μελλούμενα από τον τρόπο που άναβε η
φωτιά - βλ. σχ. Φιλόχορο, σχολ. Σοφοκλή.
[21] Επιβίωση αυτών είναι το έθιμο του κλήδονα, με το «αμίλητο νερό», που τελείται ακόμη
στην Ελλάδα κάθε 24 Ιουνίου, κατά την δημοφιλή εορτή τ’ άη Γιάννη του Κλήδονα Στην αρχαία Σμύρνη υπήρχε σχετικό ιερό του Κληδονίου Διός. Κλήδονα ή Κληδονάρη λένε τον άη
Γιάννη στην Μακεδονία – βλ. σχ. βιβλίο μου
«Τάματα και αναθήματα», εκδ. Γεωργιάδη.
[22] Το Δήλιο ήταν κώμη της Τανάγρας, 30
στάδια από την Αυλίδα, με ιερό όμοιο με αυτό
της Δήλου!
[23] σχετικά με την λατρεία της πέτρας βλ. άρθρο μου στο περιοδικό «Ενδοχώρα», τ. Αυγούστου 2005.
[24] Παρόμοιο άγαλμα, αλλά χάλκινο, του ιδίου γλύπτη υπήρχε στο ιερό των Βραγχίδων.
[25] Αναθήματα του Κροίσου και του Αμφιτρύωνος (Ηρόδ. Α,92, Ε,59-61). Γενικώς, «οι Θηβαγενείς ετριποδοφόρουν» (σχολ. Πινδάρου).
[26] Η λατρεία του Δαφνηφόρου Απόλλωνος
ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στην Βοιτωία.
Δαφναία ή Δαφνηφορεία Ιερά του υπήρχαν
και στην Χαιρώνεια και στην πόλη των Θηβών.
Αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα: Στην πόλη
των Αθηνών, στην Φλύα Αττικής (σ’ αυτόν ανέθηκε ο Λυκομήδης τα παράσημά του πρώτου
καταληφθέντος περσικού πλοίου στην Σαλαμίνα!), στην Ερέτρια (με ψηφίσματα της πόλεως),
στην Δαλματία, στην Αντιόχεια (με πηγή, άγαλ-

μα του Βρυάξιδος, λαμπρούς αγώνες), κλπ.
[27] Πλην των Θηβών, άλλες πόλεις που εόρταζαν την Δαφνηφορία ήσαν οι Δελφοί, Χαιρώνεια (όπου συνδεόταν με την Σαωδίνα
Άρτεμη), ίσως να ήταν μέρος των Θαργηλίων
των Αθηναίων, ενώ εξ επιγραφής γνωρίζουμε
ότι εορταζόταν και στην Θεσσαλία και από
τους Μάγνητες της Μ. Ασίας.
[28] Αποσυμβολίζοντας τον κοπώ, ο Πρόκλος
λέγει πως η μεγάλη σφαίρα με τα σφαιρίδια
συμβόλιζε τον Ήλιο με τους πλανήτες, η δε μικρότερη με τις ταινίες, την Σελήνη με τις ημέρες. Γι’ αυτό ο Muller συμπέρανε πως η δαφνηφορία «ήταν μια συμβολική αναπαράστασις
της πορείας του ενιαυτού, των εποχών και της
εναλλαγής φωτός και σκότους».
[29] Τέτοια έγραψαν ο Αλκαίος, η Σαπφώ, ο Σιμωνίδης, κ.ά. Στις «Ωδές» του Πινδάρου, τρία
παρθενικά άσματα είναι δαφνηφορικά. Γι’ αυτό ο Κριστ λέγει πως τα δαφνηφορικά είναι υποκατηγορία των παρθενικών.
[30] Ο Παυσανίας είδε τον τρίποδα που αφιέρωσε ο Αμφιτρύων εις ανάμνησιν της δαφνηφορίας του Ηρακλέους.
[31] βλ. σχ. Νόννου «Διονυσ.» 8.
[32] Τον ίδιο ρόλο για τους Αθηναίους έπαιζε η
9κρηνος πηγή Καλλιρρόη (νυν ΙΝ Αγ. Φωτεινής, επί της κοίτης του Ιλισσού ποταμού), για
τους Τρώες ο ποταμός Σκάμανδρος, απ’ τον
οποίο έπαιρναν νερό τραγουδώντας «λάβε
μου Σκάμανδρε την παρθενίαν», κλπ.
[33] βλ. σχ. Ευτέκνιο.
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ΑΘΗΝΑ. Ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο έστειλε το μήνυμα ότι η Οδύσσεια για
μια νέα Ιθάκη αρχίζει. Εξέφρασε μάλιστα τη σιγουριά του ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί!!!
Αναρωτιέμαι αν συνειδητοποίησε ο Γιώργος
Παπανδρέου, επικαλούμενος την Οδύσσεια του
Ομήρου, τι στην πραγματικότητα σημαίνει ο παραλληλισμός του «δρόμου για την Ιθάκη». Αν δεν
πρόκειται για άγνοια, τότε πρόκειται για την περίπτωση που λέει ο λαός: «Η λανθάνουσα γλώσσα
λέει την αλήθεια».
Επικαλούμενος το έπος της Οδύσσειας τονίζει
στο λόγο του τα ακόλουθά:
«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία, μια νέα
Οδύσσεια για τον Ελληνισμό. Όμως, πλέον, ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει τα νερά. Μπροστά μας έχουμε ένα ταξίδι με απαιτήσεις από όλους μας, αλλά με μια
νέα συλλογική συνείδηση και κοινή προσπάθεια
θα φθάσουμε εκεί ασφαλείς, πιο σίγουροι, πιο
δίκαιοι, πιο περήφανοι».
Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορούσε να κάνει πιο αποτυχημένο ή, με μια άλλη εκδοχή, πετυχημένο παραλληλισμό.
Γνωρίζει άραγε, τι γράφει ο ποιητής στην
Οδύσσεια σχετικά: Για όσους δεν διάβασαν το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας,
θα παραθέσουμε ορισμένα χωρία, που δείχνουν
πραγματικά, τι περιμένει τον Ελληνισμό, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιώργου Παπανδρέου, αν
υποθέσουμε ότι ο ίδιος είναι ο Οδυσσέας και οι
σύντροφοί του είναι οι Έλληνες:
Αποφασίζοντας ο Δίας να στείλει τον Οδυσσέα στην Ιθάκη, λέει:
«Για τρέχα, Ερμή – μαντατοφόρο μας δεν έχουμε άλλο, ξέρεις- τον ορισμό μας τον αλάθευτο της ομορφομαλλούσας ξωθιάς να πεις, ο καρτερόψυχος να στρέψει πια Οδυσσέας, πίσω στο
σπίτι του, ασυντρόφιαστος κι από θεούς κι ανθρώπους».
Ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη ασυντρόφιαστος κι από θεούς κι ανθρώπους1. Αυτό σημαίνει ότι οι σύντροφοί του (οι Έλληνες) θα έχουν

γκρεμοτσακιστεί και μόνος θα γυρίσει στην Ιθάκη.
Το λέει ο Όμηρος στην αρχή της τραγωδίας:
«…κι όμως δεν τους γλύτωσε, κι ας το ποθούσε τόσο.
Τι από τις ίδιες του εχάθηκαν τις ανομιές εκείνοι –
Οι ανέμυαλοι, που τ’ ουρανόδρομου τα βόδια
εφάγαν Ήλιου,
Κι αυτός τη μέρα τους αρνήστηκε του γυρισμού. Για τούτα
Και μας για λέγε, κάπου αρχίζοντας, κόρη θεϊκιά του Δία2».
Αφού οι σύντροφοι του Οδυσσέα φάγανε τα
βόδια του Ήλιου, λέει ο ποιητής με το στόμα του
Οδυσσέα:
«Τρόπος γιατριάς πια δεν απόμενε, τι είχαν
σφαχτεί οι γελάδες!
Ίδια στιγμή οι θεοί τους έστελνα σημάδια: τα
τομάρια
Εσέρπαν και τα κρέατα ολόγυρα στις σούβλες
μοκανιόνταν,
Ψημένα κι άψητα, κι ακούγονταν βοδιών φωνές τρογύρα.
Έξι μερόνυχτα ξεφάντωναν οι γκαρδιακοί συντρόφοι του Γήλιου τις γελάδες τρώοντας τις πιο
παχιές που επιάσαν3».
Τις ορμήνιες να μη φαν τα βόδια για να γλυτώσουν, αμέλησαν οι σύντροφοι του Οδυσσέα,
γι’ αυτό ήρθε το μοιραίο:
«και βρείτε εκεί τα’ αρνιά τα ολόπαχα να βόσκουν και τα βόδια του Γήλιου, που τα πάντα πάνωθε θωρεί κι ακούει τα πάντα.
Χέρι σ’ αυτά αν δεν βάλεις έχοντας το γυρισμό στο νου σου.
Μπορείτε με τα χίλια βάσανα να’ ρθείτε στην
Ιθάκη.
Μα να βάλεις χέρι, τότε χάθηκες κι εσύ και το
καράβι κι οι σύντροφοί σου, αυτή είν’ η ορμήνια
μου. Και συ να γλυτώσεις.
Θα φτάσεις πίσω δίχως σύντροφους, αργά,
συφοριασμένος4».
Αυτά τα αποκαλυπτικά μάς διηγείται ο ποιητής.
Εμείς απλώς θα αναλύσουμε τις αναλογίες.
Αν λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου παραλληλίζει τον εαυτό του με τον Οδυσσέα, το καράβι με
την Ελλάδα και τους συντρόφους του με τους
Έλληνες ή τον Ελληνισμό, τότε βγαίνουν τα συ-

μπεράσματα, χωρίς πολύ σκέψη.
Πρώτον, πως ότι και να γίνει ο ίδιος ο Γιώργος
Παπανδρέου θα γλυτώσει και μάλιστα με πλουσιοπάροχα δώρα που θα του δώσουν οι Φαίακες. Άραγε οι Φαίακες να είναι εκείνοι που τον
στηρίζουν; Και ποιοι είναι αυτοί; Ας βγάλει ο καθείς τα συμπεράσματά του. Όμως σίγουρο είναι
ότι με τη χρεοκοπία της η Ελλάδα και καταλήγοντας στο ΔΝΤ θα βουλιάξει. Οι Έλληνες θα πνιγούνε, ούτως ή άλλως. Το είπε και ο Γκουρού της
οικονομίας Σόρος, ο οποίος τονίζει ότι με τα υψηλά επιτόκια θα οδηγηθούμε σ’ ένα φαύλο κύκλο θανάτου: «Υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος
να έχει η Ελλάδα να πληρώσει μεγάλα επιτόκια
και να μη βγει ποτέ από την κρίση, επειδή θα πρέπει στη συνέχεια να γίνουν και άλλες μειώσεις
στον προϋπολογισμό, που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ύφεση, η οποία θα επιφέρει μείωση
κρατικών εσόδων».
Το μόνο που δεν ταιριάζει σ’ όλη αυτή την παράθεση και τον παραλληλισμό με την Οδύσσεια,
είναι ότι εκείνοι που φάγανε τα βόδια του Ήλιου
και το γλένταγαν, δηλαδή εκείνοι που καταλήστεψαν το κράτος, δεν θα πνιγούν, δηλαδή δεν θα
πληρώσουν. Το παρακράτος του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δημοκρατίας και οι διαπλεκόμενοι μαζί
τους θα βγουν το πολύ με μερικές γρατζουνιές
από την κρίση.
Εκείνοι που θα πληρώσουν είναι πάντοτε τα
φτωχά λαϊκά στρώματα που πάντοτε πληρώνουν
και τώρα πάλι θα πληρώσουν τις ανομίες και τα
ανομήματα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δημοκρατίας κι εκείνων που για διάφορους λόγους (ιδιοτελείς ή μη) τους στήριξαν.
Γιατί να πληρώσουν οι έντιμοι και ανιδιοτελείς
πολίτες, ή όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν απομείνει ακόμη;
Δεν θα τα καταφέρουμε λοιπόν όλοι μαζί!!!
Συμπέρασμα: Ή εμείς ή εσείς! Συνένοχοι δεν
θα γίνουμε!
Μαζί, δεν υπάρχει λύση!

της Ελλάδος αναπτύχθηκε, με συνέπεια να
θεωρηθεί «οικονομικό θαύμα». Την περίοδο 1955-1963 η δραχμή αποτελούσε ένα από τα «σκληρά» νομίσματα, όπως ήταν το αμερικανικό δολάριο, το γερμανικό μάρκο
και το ελβετικό φράγκο.
Είχαμε τον μικρότερο πληθωρισμό της
Ευρώπης, ήτοι μέσο ετήσιο πληθωρισμό
2%, με δεύτερη τη Γερμανία. Η Ελλάδα, μετά την Ιαπωνία, είχε τον μεγαλύτερο ρυθμό
αναπτύξεως. Ο προϋπολογισμός ήταν πλεονασματικός και χρηματοδοτούσε και το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Την περίοδο αυτή χωρίς τον πακτωλό των
οικονομικών ενισχύσεων της ΕΟΚ, έγιναν
μεγάλα έργα που ως σήμερα αποτελούν τη
σοβαρότερη οικονομική υποδομή της χώρας.
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οδικά δίκτυα,
φράγματα ποταμών, αρδευτικά δίκτυα, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εργοστάσια Ζακχάρεως και Λιπασμάτων, εξηλεκτρισμός με
Υδροηλεκτρικά και θερμικά εργοστάσια,
μονάδες παραγωγής Αλουμινίου, και σιδηροβιομηχανίας, καθώς και επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που είχαν ιδρυθεί από το Πολεμικό μας Ναυτικό
πριν από τον Β’ ΠΠ, με πρόγραμμα ναυπηγήσεως 12 Αντιτορπιλλικών και 2 Υποβρυχίων (όπως σημειώνεται στο Janes Fighting
Ships του 1939) και είχαν καταστραφεί τελείως από Αμερικανικά και Αγγλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα την άνοιξη του
1944.
Το 1961 ο αείμνηστος Πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Καραμανλής, πρώτος από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, συνέδεσε
τη χώρα του με την ΕΟΚ των 6. Το 1979, με
προσωπική του προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ενέταξε στην Ελλάδα
στην ΕΟΚ των 9. Ακολούθησαν από το 1963
Κυβερνήσεις Κέντρου, Δικτατορία, Κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και από το 1981
Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Ο δικηγόρος Γεώργιος Κ. Στεφανάκης,

τακτικός και πολύτιμος συνεργάτης της
ΕΣΤΙΑΣ, την 19.1.2010, σε άρθρο του με τίτλο «Οικονομική πολιτική εθνικής απαξίωσης» γράφει μεταξύ άλλων:
Mετά την πρώτη τετραετή σπατάλη διακηρύχθηκε το 1985 ότι «είτε η Ελλάδα θα φάει το δημόσιο χρέος της, είτε αυτό θα φάει
την Ελλάδα».
Την 21η Απριλίου 1991 στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της πνευματικής ζωής και του πολιτικού κόσμου της χώρας, μεταξύ των οποίων
του Α. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη, ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακηρύχθηκε
επίτιμος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής.
Επειδή συμπληρώνονταν 10 έτη από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναφέρθηκε στα πολιτικά
και οικονομικά πλεονεκτήματα της εντάξεως (αντίγραφο της ομιλίας υπάρχει στο
Αρχείο του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ.
Καραμανλής» ή στο Πανεπιστήμιο).
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναφερόμενος στα οικονομικά πλεονεκτήματα δήλωσε ότι εάν την περίοδο 1981-1990 η
Ελλάδα δεν εισέπραττε –χάρις στην ένταξη
μας στην ΕΟΚ - 18 και πλέον δισεκατομμύρια δολάρια (δωρεάν ή δάνεια), θα είχαμε
οριστικά χρεοκοπήσει.
Το 1988 θεμελιώθηκε η Μονάδα Φυσικού Αερίου. Δεν αναφέρθηκε όμως ότι το
1979 ο Κων/νος Καραμανλής ως Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Ράλλη, επισκέφθηκε τη Μόσχα και υπέγραψε με τον Κοσύγκιν
συμφωνία για το φυσικό αέριο. Ο Κοσύγκιν
είχε αναλάβει την υποχρέωση για τεχνικοοικονομική μελέτη, εξοπλισμό, τεχνική επίβλεψη μέχρι πλήρους λειτουργίας της μονάδας, καθώς και τη χρηματοδότηση του
έργου.
Στο φύλλο της 2ας Μαρτίου 2010 της
ΕΣΤΙΑΣ υπάρχει άρθρο του επίτιμου Καθηγητού Οικονομίας κ. Κριμπά με τίτλο «Οικονομική αφετηρία συγκρούσεως ΗΠΑ – Ευ-

ρώπης», όπου αναφέρει ότι ο φόρος στις
ΗΠΑ είναι 28%. Στην Αμερική συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή και κλείστηκαν στη
φυλακή όλοι οι αρχηγοί της Μαφίας. Με
χαμηλό ποσοστό φόρου και αυστηρές κυρώσεις για φοροφυγάδες στην Αμερική αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της οικονομικής αναπτύξεως, που εξασφαλίζει θέσεις εργασίας. Στο Βέλγιο και
Αίγυπτο εγκρίνονται επενδύσεις σε 4 μέρες.
Σε επιστολή μου στην ΕΣΤΙΑ ανέφερα ότι
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου κ. Γ. Βασιλείου είχε δηλώσει ότι μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, α) για
να προσελκύσει επενδύσεις και β) για να
καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Με μικρό
συντελεστή φορολογίας, οι πολίτες δεν θα
διακινδυνεύουν διαπόμπευση και μεγάλες
ποινές.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ είχε την αξιέπαινη και
εθνικής σημασίας πρωτοβουλία, κάθε Κυριακή να διανέμει βιβλία που αναφέρονται
στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». Στο βιβλίο «Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης», στη σελίδα 78
αναφέρεται στη φοροδιαφυγή κατά την αρχαιότητα και σημειώνει: «Σε περιόδους ηθικής κρίσης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, υπήρχε μεγάλη φοροδιαφυγή, αδίκημα που
τιμωρούνταν βαρύτατα.
Ο φοροφυγάς εξοριζόταν από την πόλη,
δημευόταν η περιουσία του ή πουλιόταν ως
δούλος. Δίκτυο πληροφοριοδοτών ενημέρωνε σχετικά τις αρχές. Παράλληλα, ωστόσο, τιμωρούνταν και οι συκοφάντες που κατέδιδαν με ψευδή στοιχεία συμπολίτες
τους.»
Η φοροδιαφυγή όπως κατά την αρχαιότητα στην Αθήνα και σήμερα στις ΗΠΑ στην
Κύπρο και αλλού, καταπολεμείται με αυστηρές ποινές και μικρό συντελεστή φόρου.
Θα πρέπει νομίζω να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω κατά τη συζήτηση του φορολογικού
νομοσχεδίου.

Τι σημαίνει Ιθάκη;
Του Δαμιανού Βασιλειάδη, εκπαιδευτικού

Χωρίς αμφιβολία μερικά άρθρα του γερμανικού τύπου παραήταν επικριτικά μέχρι και
προσβλητικά για την Ελλάδα. Ως Γερμανός
μόνιμος κάτοικος της χώρας αυτής (και φορολογούμενος) δεν αισθάνομαι τόσο καλά όπως συνήθως. Ο λόγος είναι ορισμένες αντιδράσεις, που αποκαλύπτουν τον ευνόητο θυμό μεν, την παντελή έλλειψη λογικής δε. Ιδιαίτερα ενοχλητικό γίνεται αυτό, όταν ξεσπαθώνει ο τύπος σχετικά. Πριν ακόμα από το
ανθελληνικό άρθρο στο FOCUS έγραφε η
στήλη ΖαπΖαπ της «Ελευθεροτυπίας» (17/02)
με παχιά γράμματα: Νέο ελληνικό έδεσμα για
τους «φίλους» μας τους Γερμανούς: Χωριάτικη με σως ροχάλα. Κάνει και ωραία παπάρα
… Η κυρία Πετρούτσου εξηγεί: «όταν θα
φθάσουν οι Γερμανοί τουρίστες … τι ροχάλα
θα ρίχνουν τα γκαρσόνια και οι εστιάτορες
προτού σερβίρουν το φαγητό, δεν λέγεται! …
Εγώ, πάντως … θα βοηθήσω τους φίλους …»
Αμ’ έπος αμ’ έργον! Το ίδιο «έξυπνο» στις
23/02: «Με το να βρίζεις τους Γερμαναράδες
τι καταλαβαίνεις; Τίποτε. Υπομονή, όπου να
‘ναι φτάνει το καλοκαιράκι και μαζί κι οι Γερμανοί τουρίστες …» Στην ίδια στήλη της
23/03 (προφανώς δεν την συνέτισε κανείς) η
κυρία Πετρούτσου συμβουλεύει τους Γερμανούς: «Εγώ πάντως αν ήμουν ένας μέσος
Γερμανός που θα πήγαινε στην Ελούντα ή
στον Αστέρα, θα το σκεφτόμουν πολύ να έρθω στην Ελλάδα για διακοπές. Θα προτιμούσα τον εσωτερικό τουρισμό …»
Ωραία συμβουλή! Νομίζει στα σοβαρά, ότι
οι Γερμανοί πρέπει να κάνουν διακοπές στη
Γερμανία, όταν δεν πηγαίνουν στην Ελλάδα;
Σκοτιστήκανε! Υπάρχουν τόσες και τόσες χώρες με ήλιο και με θάλασσα, αρκετές απ’ τις
οποίες πιο φτηνές και με καλύτερο σέρβις.
Με τις κακόγουστες εξυπνάδες της η κα Π.
δεν βλάπτει τους Γερμανούς, αλλά μόνο τον
ελληνικό τουρισμό!
Dr. Gerhard Blümlein
Λασκαράτου 29
11141 ΑΘΗΝΑ, Tηλ. 210 20 24 915
gerbluemlein@yahoo.com

Η υποχρέωση
της Ελλάδος
και το φορολογικό
Νικόλαος Μάρτης, Πρώην Υπουργός
4 Απριλίου 2010

Άρθρο της έγκριτης
εφημερίδας
ΕΣΤΙΑΣ της 2ας
Μαρτίου 2010, με
τον τίτλο «Υπό κηδεμονίαν η Ελλάς» αναφέρει ότι: «η υπερχρέωση της τελευταίας 30ετίας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια την χώρα μας σε πτώχευση».
Επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν
γνωρίζουν και ηλικιωμένοι που ίσως λησμονούν ότι υπήρξε περίοδος που στην Ελλάδα
έγιναν μεγάλα έργα και είχαμε πλεονασματικό προϋπολογισμό, ο οποίος χρηματοδοτούσε δημόσιες επενδύσεις, θα αναφερθώ
στην περίοδο αυτή, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω γεγονότα που προηγήθησαν αυτής της περιόδου.
Ο πόλεμος των 216 ημερών κατά του Φασισμού και Ναζισμού, η τριπλή εχθρική κατοχή από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους και ο εμφύλιος, ενισχυόμενος από τις
Κομμουνιστικές γειτονικές χώρες, έπληξαν
την δεκαετία 1940-50 τις υποδομές της οικονομίας μας. Επακολούθησαν τα σωτήρια
αναγκαία σκληρά μέτρα λιτότητας της Κυβερνήσεως Κέντρου (Καρτάλη), καθώς και
η απελευθέρωση της οικονομίας και ο διπλασιασμός της τιμής του δολαρίου (Μαρκεζίνη), με συνέπεια να ισορροπήσει η οικονομία.
Το 1955 ανέλαβε Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που είχε πάθος δημιουργίας και με το έργο του η οικονομία
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1. Ομήρου Οδύσσεια, μετάφραση Καζαντζάκη –
Κακριδή, Αθήνα 1965, (Οδύσσειας Ε, 29 –32)
2. Ομήρου Οδύσσεια, ό., π., σ. 17 (Οδύσσεια Α,
5 -10).
3. Ό., π. σ., 173 (Οδύσσεια Μ, 93 -98).
4. Ό., π., σ. 150 (Οδύσσεια, 108 -114).

n n n ΑΠΟΨΕΙΣ
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά.
Με λύπη παρακολουθώ τις εκδηλώσεις αγανάκτησης ορισμένων ελληναράδων, σχετικά με το γνωστό εξώφυλλο του
FOCUS.
Ασφαλώς και είναι καταδικαστέο από κάθε Έλληνα το εξώφυλλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω όμως το νόημα αυτών των εκδηλώσεων από όλους αυτούς τους μαϊντανούς της εθνικοφροσύνης και τα μπρόκολα της Δημοκρατίας, αφού τόσες φορές εμείς έχουμε σατιρίσει και βρίσει άλλους λαούς, όταν αυτοί δεν προσκυνούν το ελληνικό … μεγαλείο. Πόσα έχουν γραφεί για Γερμανούς, Αμερικανούς κ.λ.π. κ.λ.π.;
Η Κυβέρνηση της Χώρας ζήτησε και έλαβε εξηγήσεις, ο δε
Αντιπρόεδρος κύριος Πάγκαλος έθεσε πολύ σωστά και το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων.
Ακούω και βλέπω στις τηλεοράσεις ότι ορισμένοι ανεγκέφαλοι εξωθούν τους Έλληνες σε μποyκοταζ των γερμανικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ερωτώ λοιπόν όλους αυτούς τους Καραγκιόζηδες. Τι θα γίνει αν και οι Γερμανοί αρχίσουν μποϊκοτάζ
και δεν πατήσει ούτε ένας Γερμανός τουρίστας στην Ελλάδα;
Μήπως ορισμένοι, που τους έχει ξεχάσει ακόμα και η μάνα
τους, βρήκαν την ευκαιρία να μας υπενθυμίσουν τη θλιβερή ύπαρξή τους; H δεν καταλαβαίνουν ότι με κανιβαλικές κραυγές
και αναθέματα δεν λύνεται κανένα πρόβλημα;
Μας λέει η μεγάλη συντρόφισσα ΑΛΕΚΑ και ο προστάτης
των Εξαρχείων ΑΛΕΞΗΣ για την … κακούργα την E : Ένωση,
που μας έστελνε τα δισεκατομμύρια επί 30 χρόνια για να φτιάξουμε υποδομές ώστε εκτός από ψευτομαγκιά να παράγουμε
και κάτι χρήσιμο. Εμείς όμως επί 30 χρόνια είμαστε το μαύρο
πρόβατο της Ευρώπης, ζούμε από τις επιδοτήσεις τις οποίες
σπαταλήσαμε στη μεγάλη ζωή, αλλά και με δανεικά.
Προ καιρού σε σχετική δημοσκόπηση οι … ένδοξοι απόγονοι
αυτών που έδωσαν τα φώτα στην ανθρωπότητα, αξιολογούσαν
ως την καλύτερη Κυβέρνηση, αυτήν της περιόδου 1981/1989.
Δηλαδή τότε που ζούσαμε με τα λεφτά της κακούργας ΕΟΚ και
με δανεικά. Κανένας από αυτούς τους άμυαλους δεν σκέφτηκε ότι τα κονδύλια από την Ένωση κάποτε θα τελείωναν και ότι τα δανεικά πρέπει κάποτε επίσης να επιστραφούν. Έχουν δίκιο οι μεγάλοι της Ένωσης που λένε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Έχουμε ζαλίσει την ανθρωπότητα, επικαλούμενοι τους αρχαίους μας προγόνους.
Πότε επί τέλους θα σταματήσουμε να επικαλούμαστε τα επιτεύγματα των προγόνων μας, για να καλύπτουμε τη δική μας
μηδενικότητα; Εάν εμείς δικαίως είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτούς, δικαίως και αυτοί θα πρέπει να ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ για εμάς.
Και άλλοι λαοί έχουν λαμπρούς προγόνους και πολιτισμό.
Δεν επαναπαύονται όμως στις δάφνες των προγόνων τους.
Δημιουργούν κι αυτοί κάτι, σε αντίθεση με εμάς.
Εμείς τα περιμένουμε όλα έτοιμα και όταν δεν μας τα προσφέρουν, ή δεν κάνουνε αυτά που εμείς επιθυμούμε, αρχίζουμε να βρίζουμε και να απειλούμε τους πάντες.
Φτιάχνουμε σενάρια ότι οι όλοι επιβουλεύονται την Ελλάδα
γιατί τη … φοβούνται και άλλα παραμύθια Θυμάμαι κάποια συνέντευξη του Θ. Πάγκαλου που όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αληθεύει κάτι τέτοιο, απάντησε: Όχι μόνο δεν αληθεύει, αλλά μας αγνοούν και αυτό είναι πολύ χειρότερο.
Διατυμπανίζουμε αυτάρεσκα ότι εμείς είμαστε πολιτισμένοι
και οι άλλοι βάρβαροι.
Σκόπιμα αποσιωπούμε και δικά μας εγκλήματα κατά άλλων
λαών αλλά και ημών των ιδίων, τα οποία βαφτίζουμε αγώνες
για δημοκρατία, λευτεριά κ.λ.π. Τρανό παράδειγμα είναι ο εμφύλιος, 1945/1949, και τα φρικιαστικά εγκλήματα που διέπραξαν και οι δύο πλευρές. Ζήσαμε και ζούμε καθημερινά την εκμετάλλευση και την απαξίωση και το ρατσισμό των ξένων εργατών στη Χώρα μας. Προ καιρού έβλεπα στην τηλεόραση κάτι κωλόπαιδα του FRAPPE; να λένε ότι αυτοί είναι Έλληνες και
ως εκ τούτου δεν πρέπει να δουλεύουν στα χωράφια, γιατί αυτές οι δουλειές είναι για Αλβανούς. Παρακολούθησα προ καιρού στην τηλεόραση μια κυρία φορτωμένη κοσμήματα, βαμμένη σαν παλιάτσος και ντυμένη με την τελευταία λέξη της μόδας, να ωρύεται ότι ζει στα όρια της φτώχιας. Μας λέει δε, ότι
επιστρέφοντας από το εξοχικό της, άκουσε τα φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης και παρά λίγο να της φύγει το τιμόνι από
τα χέρια. Αυτά βέβαια λέγονται και γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
Και καλά αυτή, ο δημοσιογράφος που παρουσίαζε την εκπομπή δεν έπρεπε να τη στείλει στο Διάβολο; Αλλά είπαμε, αυτή
είναι η ΕΛΛΑΔΑ.
Επίσης άκουσα στην τηλεόραση ότι στην Ελλάδα υπάρχουν
16 εκατομμύρια. Κινητά!!.
Ο πληθυσμός της Χώρας είναι 10 εκατ. Αν αφαιρέσουμε ορισμένες κατηγορίες, όπως παιδιά, φυλακισμένους, τους για
λόγους υγειάς; τους πραγματικά φτωχούς κ.λ.π. που αδυνατούν να έχουν κινητό, τότε αναλογούν από δυο κινητά στον κάθε Έλληνα. Πόσα εκατ. ευρώ κάθε μήνα πάνε στην κυριολεξία
στον ... αέρα !.Να ένα μέγαρο μέρος τής φτώχειας. Στην κάθε
οικογένεια.
Οι μεταρρυθμίσεις που προσπαθεί η σημερινή Κυβέρνηση,
αλλά και η προηγούμενη, είναι μονόδρομος. Έχουν γίνει σχεδόν σ’ ολόκληρη την Ένωση εδώ και χρόνια.
Δεν μας λένε όμως, η κυρία Αλέκα και ο κύριος Τσίπας, σε
ποια χώρα λειτουργεί εκτός από την Ελλάδα, το μοντέλο του όχλου και του πεζοδρομίου και πού αυτή η χώρα πάει μπροστά;
Και γιατί κατέρρευσαν οι πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες
που με τα όπλα και τα άρματα μάχης προστάτευαν … τα εργατικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις των λαών.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Παναγιώτης Λιακέας, Bochum
Tel. 049-234-356259
Fax 0049-234-5309643
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Ελληνο-Γερμανικές σχέσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Ντύσσελντορφ
Ανοικτή επιστολή
Κύριε Διευθυντά,
Οι πρόσφατες επανειλημμένες προσβλητικές γιά την Ελλάδα θέσεις και απαράδεκτα σχόλια της Γερμανίδας καγκελαρίου κυρίας Merkel, επιβάλλουν μιά σύντομη αναδρομή στις
Ελληνο-Γερμανικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ελληνικές αγορές Γερμανικού κύριου αμυντικού υλικού τις τελευταίες δεκαετίες. Πριν από τον Β’ ΠΠ Ελλάδα και Γερμανία είχαν
άριστες εμπορικές σχέσεις, κυρίως με ανταλλαγές προϊόντων
(clearing). Κατά τον Β’ ΠΠ, ο Χίτλερ αναγνώρισε την επτάμηνη
ηρωική άμυνα των Ελλήνων στις επιθέσεις της Ιταλίας και Γερμανίας, αφ’ ενός δηλώνοντας στο Reichstag στις 4 Μαΐου
1941 ότι «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε, ο
Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία και συνθηκολόγησε μόνο όταν η εξακολούθηση της αντιστάσεως δεν ήταν δυνατή και δεν είχε κανένα νόημα. Ο
Ελληνικός λαός αγωνίστηκε τόσο γενναία, ώστε και αυτοί οι εχθροί του δεν μπορούν να αρνηθούν την προς αυτόν εκτίμηση. Εξ όλων των αντιπάλων που μας αντιμετώπισαν, μόνον ο
Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με παράτολμο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς το θάνατο.» και αφ’ ετέρου δηλώνοντας το 1944 στη διάσημη Γερμανίδα κινηματογραφήστρια
Leni Riefenstahl και επαναλαμβάνοντας στη πολιτική του Διαθήκη, πριν αυτοκτονήσει τον Απρίλιο του 1945, ότι «Η είσοδος
της Ιταλίας στον πόλεμο αποδείχτηκε καταστροφική γιά μας.
Εάν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα και δεν χρειάζονταν τη βοήθειά μας, ο πόλεμος θα είχε πάρει διαφορετική
τροπή. Θα είχαμε προλάβει να κατακτήσωμε το Λένινγκραντ
και τη Μόσχα πριν μας πιάσει το Ρωσικό ψύχος».
Επίσης κατά τον Β’ ΠΠ, σε αντίθεση προς τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη που η Γερμανία είχε κατακτήσει πριν επιτεθεί
στην Ελλάδα γιά να αντιμετωπίσει την ήττα του Μουσολίνι από
τις Ελληνικές Ε.Δ., ο Χίτλερ μετά την κατάληψη της Ελλάδας

H Ελλάδα του 2030
Του Κώστα Πικραμένου
Το Ελληνικό Κράτος (της Συνθήκης
του Λονδίνου,1830) βρίσκεται σήμερα,
στις αρχές του 21ου αιώνα, σε φάση υπαρξιακού προβληματισμού. Ενώ η συμμετοχή της Ελλάδος στις δομές της
ΕΟΚ (μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση) εμπέδωσε τις δημοκρατικές αρχές (κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, αποστρατικοποίηση της πολιτικής ζωής
κλπ), η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας βασίστηκε σε ένα παρασιτικό σύστημα 1) αδιαφανούς απορρόφησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων (επιδοτήσεις,
Διαρθρωτικά Ταμεία κλπ), 2) Φτηνού
τουριστικού προϊόντος χαμηλής ποιότητας 3) ρουσφετολογικών προσλήψεων
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Η ψεύτικη ευημερία που προσέφερε
η Ευρωπαϊκή Ένωση για 30 χρόνια τελείωσε ή τελειώνει το 2013 (έτος λήξης
του ΕΣΠΑ). Η σημερινή πολιτική και οικονομική ελίτ παρακολουθεί αμήχανη τη
μετάβαση της σύγχρονης Ελλάδος σε
μία εποχή που θα χαρακτηρίζεται από
μαζική ανεργία, ύφεση και εγκληματικότητα η οποία θα οδηγεί τα δυναμικά τμήματα της κοινωνίας μας (νέοι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) να
μεταναστεύουν εκεί που παράγεται ο
παγκόσμιος πλούτος (Σκανδιναβία, Κίνα, Ινδία, Τουρκία, Ρωσία, Περσικός
Κόλπος).
Η σημερινή Ελληνική πολιτική και οικονομική ελίτ θα πρέπει παράλληλα να
“διαχειριστεί” μία ανερχόμενη οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά Τουρκία η οποία επιθυμεί να παίξει τουλάχι-

δεν κράτησε Έλληνες αιχμαλώτους, επέτρεψε στους Έλληνες
Αξιωματικούς να αποχωρήσουν με τον οπλισμό τους και επέτρεψε το σχηματισμό Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Αμέσως μετά τον Β’ ΠΠ Έλληνες εφοπλιστές, με πρώτο τον
Αριστοτέλη Ωνάση, έδωσαν παραγγελίες κατασκευής εμπορικών πλοίων στα τότε ανασυγκροτούμενα από τις τεράστιες καταστροφές Γερμανικά Ναυπηγεία του Κιέλου. Ακολούθως το
Ελληνικό ΠΝ εμπιστεύτηκε το 1967 την κατασκευή στα ίδια
Ναυπηγεία 4 Υποβρυχίων Γερμανικής σχεδιάσεως, νέου τύπου 209, που δεν είχαν ξανακατασκευασθεί. Με την συμπαράσταση του Ελληνικού ΠΝ ο τύπος αυτός Υποβρυχίων εξελίχθηκε με επιτυχία και η Γερμανία πούλησε περί τα 70 συνολικά Υποβρύχια τύπου 209 σε διάφορα ΠΝ. Το Ελληνικό ΠΝ παρήγγειλε αμέσως μετά τη μεταπολίτευση το 1974 άλλα 4 Υποβρύχια ίδιου τύπου. Το 2000 το Ελληνικό ΠΝ παρήγγειλε στα
ίδια Γερμανικά Ναυπηγεία ακόμη 4 Υποβρύχια νέου τύπου
214, που δεν είχαν ξανακατασκευασθεί και ήταν επακόλουθο
να παρουσιάσουν τεχνικά προβλήματα, λόγω των οποίων μόλις πριν λίγες ημέρες αποφασίστηκε η παραλαβή τους καθώς
και η αύξηση του αριθμού τους από 4 σε 6. Αμέσως μετά ακολούθησαν οι σκληρές επικρίσεις και άδικες θέσεις της κυρίας Merkel, σε βάρος της Ελλάδας. Γιά να μην επεκταθώ και
σε άλλες πρόσφατες παραγγελίες σημαντικής αξίας Γερμανικού υλικού από την Ελλάδα, όπως αρμάτων μάχης κτλ, περιορίζομαι μόνο να αναφέρω την κατασκευή 4 Φρεγατών τύπου
ΜΕΚΟ γιά το Ελληνικό ΠΝ.
Μετά τα περιληπτικά προαναφερθέντα, γίνεται καταφανές
ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερά σημαντικό εμπορικό εταίρο
της Γερμανίας και της οφείλεται καλύτερη αντιμετώπιση και
σεβασμός από την κυρία Merkel.
Μετά τιμής,
Ναύαρχος Νίκος Παππάς Π.Ν.
Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Επτανήσου 44, 11361 Αθήνα,
Τηλ: 210 8213810
(22-3-2010)

στον περιφερειακό ρόλο τον 21ο αιώνα.
Οι επιλογές της Ελληνικής ελίτ είναι
δύο:
Το αισιόδοξο σενάριο:
1) Η ανόρθωση της οικονομίας μέσω
της παραγωγής προϊόντων τα οποία θα
καταναλώνει η παγκόσμια αγορά στις
δεκαετίες που έρχονται. Τα προϊόντα
αυτά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από
υψηλή τεχνολογική προστιθέμενη αξία.
Η βιοτεχνολογία, η νανο-τεχνολογία, τα
φωτοβολταϊκά, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η υγεία αποτελούν τους στρατηγικούς τομείς. Ο Τουρισμός που θα απευθύνεται στις μεσαίες τάξεις αναδυόμενων οικονομιών όπως της Κίνας, της
Ρωσίας, της Ινδίας και του Περσικού
Κόλπου αποτελεί επίσης στρατηγική επιλογή. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν επενδύσεις τόσο σε οικονομικούς πόρους όσο και ανθρώπινους. Εδώ βρίσκεται η
ευθύνη των Ελληνικών τραπεζών και
των Ελλήνων εφοπλιστών. Αν δεν επενδύσουν μαζικά τα υπερ-κέρδη τους
στους εν λόγω τομείς η Ελλάδα θα βρεθεί σε επίπεδα Βουλγαρίας της δεκαετίας του ’90.
Το απαισιόδοξο σενάριο:
2) Η σταδιακή ένταξη της Ελλάδος
στη δυναμική που δημιουργεί η Τουρκική οικονομία. Τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου θα αποκτήσουν άμεση οικονομική εξάρτηση από τη γείτονα χώρα, η οποία με αιχμή του δόρατος το λιμάνι της
Σμύρνης και τα τουριστικά θέρετρα του
Bodrum (Αλικαρνασσός) και Μαρμαρά
θα “συντηρεί” κατ’ ουσίαν τους εναπομείναντες κατοίκους της Λέσβου, Χίου,
Σάμου και Δωδεκανήσων. Ήδη οι τοπικές κοινωνίες στα νησιά του Αν. Αιγαίου
στρέφουν τις ελπίδες τους στη Μικρασιατική Ακτή. Τούρκοι επιχειρηματίες θα

εξαγοράσουν προβληματικές Ελληνικές
επιχειρήσεις δημιουργώντας σταδιακά
ένα ενιαίο οικονομικό χώρο γύρω από
το Αιγαίο με κέντρο αποφάσεων την
Κων/πολη. Αυτή τη φορά δε οι “Νέοι
Φαναριώτες” θα είναι η μεσαία συντηρητική μουσουλμανική τάξη της Τουρκίας. Η γνώση της Τουρκικής γλώσσας
θα θεωρείται σε λίγα χρόνια απαραίτητο
προσόν για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η επιλογή της κυβέρνησης του ΓΑΠ
για προωθημένη Ελληνο-Τουρκική συνεννόηση και λύση “όλων των προβλημάτων” εξυπηρετεί τη δεύτερη επιλογή.
Η συν-διαχείριση του Αιγαίου (υπόγειου
και υπέργειου) και της Ανατολικής Μεσογείου εξυπηρετεί τη νέο-οθωμανική
στρατηγική του Τούρκου ΥΠΕΞ Ahmet
Davutloglu ο οποίος μιλάει καθαρά για
οικονομική αλληλεξάρτηση και μηδενικά προβλήματα με τις γειτονικές χώρες
της Τουρκίας. Βέβαια η αλληλεξάρτηση
λειτουργεί υπέρ του οικονομικά –δημοσιονομικά ισχυρού κράτους.
Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα του
2030 (200 χρόνια από τη δημιουργία του
Ελληνικού Κράτους) θα είναι μία νέο-οθωμανική οικονομική επαρχία όπως η
Βοσνία –Ερζεγοβίνη, τα Σκόπια, η Αλβανία, η Βουλγαρία, το Κόσοβο, το Ιρακινό
Κουρδιστάν, η Συρία. Και βέβαια όλα
αυτά χωρίς η Τουρκία να είναι καν μέλος της Ε.Ε.
Βέβαια μέχρι το 2030, ποιος ζει και
ποιος πεθαίνει, θα έλεγε και ο κυρ Μήτσος στο καφενείο. Είναι και αυτό μία άποψη ..!
Σημ. Ε. Γνώμης: Ευχαριστούμε την
www.diaspora-grecque.com για την αποστολή του άρθρου.
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Πασχαλινό Αντάμωμα
του Ηπειρώτικου Συλλόγου «ΔΩΔΩΝΗ» του Düsseldorf
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Πασχαλινό
Αντάμωμα του Ηπειρώτικου Συλλόγου
«ΔΩΔΩΝΗ» του Ντύσσελντορφ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Απριλίου Ελληνορθόδοξο Ενοριακό Κέντρο του Düsseldorf.
Η Πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου
Ντύσσελντορφ Ιωάννα Αθανασίου καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο νέο και ανανεωμένο
Δ.Σ. του Συλλόγου και τόνισε ότι καλεί όλους
τους Ηπειρώτες του Ντύσσελντορφ και της περιοχής να πλαισιώσουν το Σύλλογο για να μπορέσουν όλοι μαζί να τον αναβαθμίσουν. Κατόπιν το λόγο πήρε ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρας Ιωάννης Ψαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα που πρέπει, ως κόρη οφθαλμού,
εμείς οι Έλληνες της διασποράς, να διαφυλάττουμε. Στον χαιρετισμό του ο Υπεύθυνος Τύπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού και Γενικός Γραμματέας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Σπύρος
Κωσταδήμας μετέφερε τις πασχαλινές ευχές
τόσο του γνωστού στο Ντύσσελντορφ Προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού Χρυσόστομου Δήμου καθώς και

Τιμητική διάκριση στον χοροδιδάσκαλο κ. Καπούτση
του Προέδρου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Ηλία Γαλανού και ενημέρωσε

Panagiotis Varlangas
zum Vorsitzenden
Integrationsrates gewählt
GÜTERSLOH (gpr). Panagiotis Varlangas gehört zu den
„Neuen“ im Integrationsrat und ist in der konstituierenden
Sitzung am vergangenen Donnerstag gleich zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden. Der 42-jährige
Wirtschaftsinformatiker ist angetreten, um mehr Menschen für die Aufgaben zu begeistern, die sich der Integrationsrat vorgenommen hat: Dazu gehören das Engagement für Jugend und Ausbildung sowie die Auseinanderersetzung mit den Belangen von Senioren. Nach seiner
Wahl machte Varlangas deutlich, dass er für die
Wahrnehmung seiner Aufgaben auf die Erfahrung der Mitglieder angewiesen sei, die sich schon seit Jahren im Integrationsrat engagieren.
Das sind immerhin zehn Kandidaten und Kandidatinnen:
Adnan Genc, Seref Cetin, Zuhal Gültekin, Zerrin Göbel,
Alev Korkmaz (alle Türkische Vereinsliste Gütersloh), Denho Cinar und Isar Bulut (Syrisch-orthodoxe Kirchenvereine), Panagiotis Varlangas und Haroula Saxoni (Griechische Liste), Irwin Subryan (Liste International). Mit Zerrin
Göbel, Alev Korkmat, Panagiotis Varlangas und Haroula
Saxoni sind insgesamt vier „Neue“ dazugekommen.
Quelle: Stadt Gütersloh - 20.04.2010

τους παρευρισκόμενους για τις δύο εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα και αφορούν τη νε-

Καταγγέλλουμε εθνικιστικές συμπεριφορές
και πράξεις που καταφέρονται κατά
της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ. Ενώ η Εθνική Ελληνική Μειονότητα και ο πολιτικός της εκπρόσωπος, η ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ», βρίσκεται στην
πρωτοπορία της προσπάθειας για την ένταξη της χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στοχεύει στην ηρεμία και την ειρηνική συνύπαρξη με την πλειοψηφία, ομάδες ακραίων εθνικιστών συνεχίζουν να την προκαλούν και να
θίγουν τα εθνικά της σύμβολα.
Έτσι χθες, με τη μόνη σκοπιμότητα για να προκαλέσει τους κατοίκους, το αποκαλούμενο Μέτωπο για την Εθνική Αλβανική
Ενοποίηση, συνεδρίασε σε ιδιωτικό χώρο στη Χιμάρα, αν και
στην αρχή κάτι τέτοιο είχε προβλεφθεί στην πόλη Φίερι.
Μάλιστα κατά τη συνεδρίαση , όπως σημειώνει και ο τύπος, οι
συμμετέχοντες από Αλβανία, Κόσοβο και Σκόπια καταφέρθηκαν
κατά της Ελλάδας και της Ε.Ε. Μειονότητας.
Ωστόσο το γεγονός πως αλβανικά ΜΜΕ τόνιζαν σήμερα πως
στη Χειμάρρα δεν καταγράφηκε κανένα επεισόδιο και η αστυνομία είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δείχνει περίτρανα πως
η εν λόγω εκδήλωση επεδίωκε να προκαλέσει και να αναστατώσει την πόλη και πως πιθανόν τα νήματα να κινούνται από κρατι-

Ο διάλογος για την Παιδεία
στο εξωτερικό συνεχίζεται...
FRANKFURT. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου που έχει ξεκινήσει για την παιδεία και σε συνέχεια της κινητικότητας
και των συνεργιών που επιδεικνύει το Συντονιστικό Συμβούλιο
του ΣΑΕ Ευρώπης εδώ και χρόνια πάνω στο θέμα, συναντήθηκε ο κύριος Γιώργος Αμαραντίδης, Συντονιστής της Περιφέρειας, το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 με τους εκπροσώπους της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων στη Γερμανία που συνεδρίασαν στα γραφεία της Περιφέρειας Ευρώπης
του ΣΑΕ. Παρόν στη συνεδρίαση ήταν επίσης ο Γραμματέας της
ΟΕΚ Γερμανίας κύριος Μανώλης Ανέστης καθώς επίσης ο
Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού του ΠΑΣΟΚ κύριος
Κώστας Τάτσης.
Ο κύριος Αμαραντίδης συνεχάρη τους εκπροσώπους των
Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων της Γερμανίας για το οργανωμένο και μεθοδικό έργο που επέδειξαν από την πρώτη
στιγμή της δημιουργίας της Συνομοσπονδίας και ευχαρίστησε
για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία που υπάρχει.
Ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τις επαφές του ΣΑΕ
με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και μετέφερε τις θέσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας τονίζοντας, ότι το ΣΑΕ Ευρώπης επιδιώκει τη διατήρηση της στενής
συνεργασίας με τα όργανα που εκφράζουν τους γονείς και
τους μαθητές, προκειμένου να αναπτυχθεί και να εκσυγχρονι-

ολαία μας: Β’ Συνέδριο Νεολαίας Ηπειρωτών
Ευρώπης στις 16 του Μάη στη Φραγκφούρτη
και στο Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας
Ηπειρωτών Εξωτερικού.
Στη συνέχεια η Γραμματέας του Συλλόγου
Αλεξία Μυριούνη μίλησε για τα έθιμα του Πάσχα όπως αναφέρονται στην νεοελληνική λογοτεχνία και μαθητές διάβασαν αποσπάσματα
από Πασχαλινά διηγήματα. Τέλος τα παιδικά
χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. Κλείνοντας το πρόγραμμα ο Σύλλογος πρόσφερε
στον Βασίλη Καπούτση , ο οποίος το καλοκαίρι
επιστρέφει στην Ελλάδα, τιμητική διάκριση για
την πενταετή προσφορά του στο Σύλλογο ως
χοροδιδάσκαλος. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς μοιράστηκαν από το Σύλλογο κόκκινα αυγά και παραδοσιακό τσουρέκι.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου Κολωνίας Βασίλειος Ροκάς, ο επιχειρηματίας Θωμάς Μποροδήμος, πρώην ταμίας της Ομοσπονδίας και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, ο
γιατρός Χριστόδουλος Φώνιας, στελέχη άλλων
ομογενειακών οργανώσεων και πολλοί εκπαιδευτικοί. Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες.

στεί η Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό. Τόνισε επίσης την πάγια
θέση του ΣΑΕ που αφορά στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης
του θεσμικού ρόλου των ομογενειακών φορέων μέσα από τη
συμμετοχή τους σε σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα. Αναφερόμενος στα συστήματα εκπαίδευσης σημείωσε ότι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι συνολικότερες και να βασίζονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικής,
προκειμένου να προσφέρουν ποιότητα εκπαίδευσης, αντίστοιχη του 21ου αιώνα.

κές δομές.
Αυτό ενισχύεται, όπως κι από το γεγονός πως αρκετοί από
τους παρευρισκόμενους έφεραν μαζί τους όπλα.
Της χειρονομίας αυτής προηγήθηκε εκστρατεία ορισμένων
θερμοκέφαλων εθνικιστών, οι οποίοι εγραψαν προκλητικά συνθήματα στις οδικές αρτηρίες που διασχίζουν το χώρο της Μειονότητας, που αναφέρονται σε ένα ανύπαρκτο θέμα, θέμα που η
ιστορία ήδη το έχει κλείσει.
Επίσης τις μέρες αυτές άγνωστοι έσκισαν προκλητικά την ελληνική σημαία που βρίσκεται στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο του
Βουλιαρατίου και έξω από τα γραφεία της Ομόνοιας.
Η ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ» καταγγέλλει με δριμύτητα αυτές τις
προκλήσεις και τις πράξεις που καταφέρονται κατά της Εθνικής
Ελληνικής Μειονότητας και ζητάει από τις αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον πλήρη σεβασμό όλων των δικαιωμάτω
της.
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ “OMONOIA” - 24.04.2010)
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Για το θέμα της Ελλάδας

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

Αξιότιμη Σύνταξη της Ελληνικής
Γνώμης Ντύσσελντορφ,
διάβασα το τεύχος της εφημερίδας
σας μέσω του site www.nextdeal.gr
Πραγματικά δεν υπάρχει Έλληνας ή
αλλοδαπός στην Ελλάδα που να μην
ανησυχεί για την κατάσταση της χώρας, το ίδιο και εσείς.
Όμως με εκτίμηση θέλω να πω ότι
δεν ευθύνονται οι Ευρωπαίοι, Γερμανοί, Γάλλοι, κλπ. για την κατάσταση αυτή, μήτε είναι και υποχρεωμένοι συνέχεια να ακούνε τα προβλήματα τής
Ελλάδας που είναι σαν και αυτά ενός
μικρού εγωκεντρικού παιδιού. Ναι, ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα, ναι θέλω
να βελτιωθεί το άθλιο κλίμα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κυρίως εκ των έσω
και όχι με αυτό θα έλεγα τον εγωκεντρισμό. Δεν είμαστε το κέντρο του
κόσμου και δεν είμαστε μόνο εμείς
που αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
Υπάρχουν και άλλοι, και αυτοί πρέπει

να ακουστούν, σε αυτούς έχουμε τα
αυτιά μας κλειστά.
Η ΕΕ σύμφωνα με τους υπάρχοντες
νόμους συνεισέφερε στην Ελλάδα με
επιδοτήσεις, μέσω του Ταμείου συνοχής, μέσω προγραμμάτων κ.λπ. Οι κυβερνήσεις και οι ημέτεροι τα έφαγαν.
Δεν είναι λοιπόν υπαίτιοι για αυτή μας
την κατάσταση. Άρα πράττουν τα ανάλογα και ό,τι σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες. Το ότι διασύρθηκε η
χώρα, το ότι έγινε κέντρο κερδοσκοπίας έγινε με αποκλειστική ευθύνη των
πολιτικών και μόνο με δικές τους πρωτοβουλίες. Το ότι συνεχίζει να μην έχει
λυθεί το πρόβλημα και απ ότι φαίνεται
θα γίνει σίριαλ είναι γιατί δεν έχουμε
πάρει τα κατάλληλα μέτρα για δημοσιονομική εξυγίανση, πραγματικό περιορισμό των δαπανών και ολοκλήρωση πραγματικών μεταρρυθμίσεων. Σε
αυτό δεν ευθύνονται οι Γερμανοί.
Από την άλλη τα ΜΜΕ είναι ελεύθε-

Το Γερμανικό Συμβούλιο
Τύπου εξετάζει τα
ανθελληνικά άρθρα του FOCUS
KΟΛΩΝΙΑ. Με επιστολή του ο Γενικός Διευθυντής του Γερμανικού Συμβουλίου Τύπου ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο και Εκπρόσωπο Τύπου του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο ότι
το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την καταγγελία που τους απεστάλη τέλη Φεβρουαρίου. Η αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον τα ανθελληνικά
άρθρα του FOCUS αντιβαίνουν ή όχι στον γερμανικό κώδικα τύπου. Το Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου είναι ο καθ ύλην αρμόδιος φορέας για καταγγελίες
σχετικά με άρθρα σε έντυπα μέσα και εκπομπές στην τηλεόραση. Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ήταν η μόνη οργάνωση που κατήγγειλε τα παραπάνω κείμενα στο Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου.
(28.03.2010)

ρα να γράφουν ό,τι θέλουν και σύμφωνα με την γραμμή που έχουν χαράξει, έτσι δεν κάνουμε και εμείς στην
Ελλάδα και μάλιστα με χειρότερο τρόπο;
Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν
πρέπει να βλέπουμε εχθρούς και όλο
το σύμπαν να επιδιώκει την καταστροφή μας, γιατί την καταστροφή την έχουμε διαπράξει εμείς με αυτά που λέμε και που κάνουμε, μαζί με τα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζουμε. Αν
κάτι βοηθούσε άμεσα στην διάσωση
της χώρας, είναι να παύσουμε να μιλάμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε, λαμβάνοντας μέτρα που έχουν
στόχο την βελτίωση του κλίματος, την
μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη, προς
μία τέτοια κατεύθυνση δεν φαίνεται ακόμα να βαδίζουμε.
Με εκτίμηση
Έλενα Ερμείδου
Αθήνα

Το μουράγιο...
O νέος τ' αυτοκίνητο
με δάνειο το παίρνει
κι η τράπεζα απλήρωτη,
απ' τα μαλλιά τον σέρνει ...
... Συνήθως τις καταστροφές,
τις λέμε ... παρεμβάσεις
αυθαίρετα τις παίρνουμε,
χωρίς λαού αποφάσεις ...
... Όμως ποτέ δεν είν' αργά,
χρειάζεται κουράγιο
και το καράβι πιο γοργά,
θα δέσει στο μουράγιο ...
Θώδης Κώστας (Ρωσία)

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

Για όσους αγαπούν τη φύση,
βουνό και θάλασσα

Μοναδική ευκαιρία!!!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη μαγευτική Αρκαδία παραθεριστικό διαμερισματάκι, ατομική θέρμανση, δική του αυλή, πανταχόθεν ελεύθερο, τον Αργολικό στα πόδια του, ησυχία απόλυτη, μέσα σε ελαιώνες και περιβόλια, εύκολη πρόσβαση, ενσωματωμένο σε πολυτελές ιδιόκτητο δίπατο σπίτι (βρίσκεται σε αποπεράτωση), σε ευνοϊκή τιμή. Εάν είστε προς αναζήτηση,
μην πείτε ΟΧΙ, προτού να το δείτε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Συνεννόηση για μια επιτόπια επίσκεψη στο τηλ.
6937457545
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ΣΚΟΠΙΑΝΟ:

Ονομαστική ανοιχτή ψηφοφορία στη Βουλή!
Το Πανελλαδικό ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ συνιστά ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΗΘΙΚΗ πράξη!
Του Καθηγητή
ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τι εννοούσε ο ΥΠΕΞ κ Δρούτσας
όταν είπε ότι το «Βόρεια Μακεδονία» είναι «μέσα στα πλαίσια της λύσης που … θέλουμε;» …Θα σας υπενθυμίσω ότι πριν πολλά χρόνια ό
τότε ΥΠΕΞ κ Θεόδωρος Πάγκαλος
σε επίσκεψή του εδώ στη Θεσσαλονίκη μας είχε υποδείξει, εμφανώς με
διδακτική πρόθεση ο συμπαθής και
ευτραφής καλός άνθρωπος, «λιγότερη ενασχόληση με τον Μέγα Αλέξανδρο και περισσότερη με τα ... τρέχοντα θέματα ...»
Μήπως υφαίνεται ως σάβανο για εμάς τους Μακεδόνες και τη Μακεδονική γη, αυτό που μας είπε ο κ Δρούτσας, που έλεγε ο κ Πάγκαλος, που αποσιώπησε επί 10 χρόνια ο κ Σημίτης, που μάσησε ο «ανηψιός» του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Πρωθυπουργός, και τώρα
βγαίνει μπροστά ο Αυστριακής παιδείας κ Δρούτσας επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου σε στυλ «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν ...» να μας ανακοινώσει ότι το «Βόρεια Μακεδονία» είναι μέσα στη λύση που … θέλουμε! (Και εάν κάποιοι από εμάς
ΔΕΝ θέλουμε …)
Επειδή διαθέτω την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι έμαθα τα γράμματα
που απαιτούνται για να διαβάζει κανείς και τις ίδιες τις γραμμές όπου αραδιάζονται οι κάθε λογής ρήσεις των κάθε λογής εν ενεργεία και «επί
τιμή» εθνοπατέρων και εθνομητέρων αλλά και τα διαστήματα
ΑΝΑΜΕΣΑ σε αυτές τις γραμμές καταθέτω τη σημερινή μου άποψη με
πλήρη γνώση ότι κάποιους θα στενοχωρήσω ...
Προφανώς για λόγους που εμείς οι Έλληνες ΔΕΝ γνωρίζουμε τόσο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας όσο και οι Αμερικανοί το Κρατίδιο των
Σκοπίων το αποκαλούν επισήμως εδώ και χρόνια … ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
(Πόσες φορές το επανέλαβε στο Βερολίνο ο τότε Καγκελάριος για να
το … εμπεδώσει ο τότε Πρωθυπουργός μας;)
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε βιβλίο που χρησιμοποιώ για
μάθημά μου στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και είναι στην αγγλική γλώσσα διάβασα στο σημείωμα του εκδότη - Mc
Graw Hill Book Company τουτέστιν ενός από τους πλέον «βαρβάτους» διεθνώς εκδοτικούς οίκους - ότι ο συγγραφέας του συγκεκρι-

μένου βιβλίου Organizational Behavior καθηγητής Δρ Fred Luthans
είχε λέει επισκεφθεί και είχε διδάξει ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ του προγράμματος U.S.A.I.D. σε Πανεπιστήμια της Αλβανίας ( πάει καλά ) και της
... άκουσον, άκουσον ... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ! (εδώ σίγουρα κάτι δεν πάει
καλά ). Με άλλα λόγια ούτε ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος είναι
γνωστός για τέτοιου είδους ... λάθη ούτε και η χορηγός της υποτροφίας του συναδέλφου κ Luthansa είναι καμία άγνωστη φιλανθρωπικη
ή φιλεκπαιδευτική εταιρεία καθώς είναι η United Stateς Agency for
International Development (δηλαδή η Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης – το «μακρύ χέρι της Παγκοσμιοποίησης»)!
Πιο επίσημη αναγνώριση των Σκοπίων ως Δημοκρατία της
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πέρα από τη λειτουργία πρεσβείας των ΗΠΑ στα
Σκόπια δεν υπάρχει! Αυτά κάνουν οι ξένοι που δυστυχώς ΔΕΝ
διαβάζουν ιστορία αλλά κόμικς. Χρειάζεται να κάνουμε το ίδιο και
εμείς;
Σε τι οφείλεται αυτή η συνεχιζόμενη πρεμούρα της αναγνώρισης
των ΣΚΟΠΙΩΝ από την ΕΛΛΑΔΑ με όνομα που θα είναι του τύπου
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;
Καθώς διαβάζω την ανακοίνωση του κ Δρούτσα διαπιστώνω ότι
μάλλον δεν έχει πρόβλημα με την αναγνώριση των Σκοπίων ως
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ…
Εγώ όμως και αμέτρητοι, Μακεδόνες και Θρακιώτες και Μοραΐτες και Ρουμελιώτες και Θεσσαλοί και Νησιώτες πιστεύω ότι έχουμε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα με το όνομα ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Οι αντιδράσεις μεμονωμένων βουλευτών για το θέμα των Σκοπίων μοιάζει ολοένα και περισσότερο ως απλά και μόνο ένα κακόγουστο επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι! Πολλοί στους δρόμους ρωτάμε τους άνδρες και τις γυναίκες Βουλευτές που εκλέγονται εδώ
στον Ελληνικό Βορρά- Δεν μπορεί να μας θεωρείτε τόσο, μα τόσο
αφελείς που να πιστεύετε ότι θα εκτονωθεί ο θυμός μας με μεμονωμένες αντιρρήσεις και διαμαρτυρίες....
Επειδή στις εκλογές του 1996 είχα τιμηθεί στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με σχεδόν 25.000 σταυρούς (οι τοπικοί μηχανισμοί μου στέρησαν το δικαίωμα να εκλεγώ όπως το ήθελαν οι
Σαλονικιοί και για το λόγο αυτό ΔΕΝ συμμετείχα ΠΟΤΕ ξανά σε εκλογικές διαδικασίες μέχρι σήμερα) πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα να
ζητήσω ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να γίνει ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ψηφοφορία
στη Βουλή των Ελλήνων για το όνομα των Σκοπίων.
Δεκαετίες ολάκερες η Ελλάδα αρνιόταν να αναγνωρίσει το Κρά-

τος του Ισραήλ πίσω από την επίφαση της «φιλίας μας με τον Αραβικό Σύνδεσμο» και άλλα συναφή ενώ παράλληλα και εμπόριο κάναμε
με το Ισραήλ και τους Άραβες και καλές σχέσεις με όλους είχαμε.
Γιατί πρέπει σώνει και καλά να δώσουμε στους απογόνους του Κίρο Γκλιγκόρωφ την ταυτότητα, την αναγνώριση που απεγνωσμένα ψάχνουν στις «διμερείς» (ανάθεμα την αφέλειά μας…) μεταξύ Ελλάδος
και Σκοπιανών ... συνομιλίες;
Εμάς ως Έθνος δεν μας αρκεί ο προσδιορισμός του FYROM ή της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Με τον όρο
αυτό στην περασμένη δεκαετία του ΠΑΣΟΚ και την πενταετία της Ν.Δ.
και εμπόριο κάναμε και διπλωματικές σχέσεις αναπτύξαμε και βοηθήσαμε τους Σκοπιανούς με πολλούς τρόπους...
Το τι εισπράξαμε ως αντάλλαγμα ... αφήστε το! Τα υπόλοιπα Έθνη
έτσι και αλλιώς εδώ και πολλά χρόνια τους αποκαλούν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
αλλά θα ήθελα, έστω και αν χαρακτηριστώ αφελής, να πιστεύω ότι κάπου σε κάποιο σκοτεινό επίπεδο του ατομικού και συλλογικού τους υποσυνείδητου αυτούς που έχουν διαβάσει και σέβονται την ιστορία θα
τους τρώνε κάποιες τύψεις...
Υπάρχει λόγος Κύριοι και Κυρίες - 300 - της Βουλής, (ή, έστω όσοι
μένουν αφού αφαιρεθούν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ -οι οποίοι από την εποχή της 5ης ολομέλειας του
ΚΚΕ και μετά ΔΕΝ είχαν πρόβλημα με το «Μακεδονικό ζήτημα» και τις
αξιώσεις παλαιότερα του «συντρόφου» τους Κίρο Γκλιγκόρωφ και τώρα των διαδόχων του να απαλλάξουμε τη Διεθνή Κοινότητα από τις ενοχές της; ...
Εάν υπάρχουν κάποιοι λόγοι τότε γνωστοποιήστε τους και σε μας
να το χωνέψουμε!!! Γιατί αποτελεί καταφανή ΕΜΠΑΙΓΜΟ η συνεχιζόμενη μεθόδευση των ΔΙΜΕΡΩΝ συζητήσεων με επικεφαλής τον εκπρόσωπο της Ουάσιγκτον.
Να προχωρήσει η ΑΝΟΙΧΤΗ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Ψηφοφορία στη Βουλή.
Φυσικά, το ΜΟΝΟ ΗΘΙΚΟ και ΘΕΜΙΤΟ για μια τέτοιου ιστορικού
μεγέθους απόφαση θα ήταν ένα ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ πανελλαδικό
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (έτσι απλά και μόνο για να δούμε ποιοι στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να φυλάμε Θερμοπύλες και πώς αξιολογούνται όσοι θυσιάζονται για αυτές πίνοντας το ουίσκι ή τη βότκα από άκρου σε άκρο της Ελλαδικής Επικράτειας …)
Αλλιώς ΣΙΓΟΥΡΑ πολύ σύντομα επικαλεσθούν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ τους
και θα μας απαγορεύσουν οι ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ να έχουμε Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Υπουργείο Μακεδονίας, Αεροδρόμιο Μακεδονίας ή οτιδήποτε άλλο συνδέεται με το Ιστορικό μας όνομα …

