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Der international bekannte
Autor Petros Markaris spricht
in der "Elliniki Gnomi"

Η εκπαίδευση
στη Γερμανία

ΔΗΜ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
«Καταρρίψαμε το στερεότυπο
του τεμπέλη Ελληνα»*10,13 *17*04

ΛΟΝΔΙΝΟ:
Ελληνική
τραγωδία
στο Riverside

Πρωτοβουλία
για Διεθνές Ινστι-
τούτο εκμάθησης
της ελληνικής
γλώσσας

*09

*11

Μιλά στην «ΕΓ»
ο καθηγητής
& διευθυντής
του Ινστιτούτου
Πειραματικής
Οφθαλμολογίας
στο Πανεπιστήμιο
του Munster,
Σόλων Θάνος *05

Ein Rundgang durch 
die Biofachmesse *15

Την απελευθέρωση των Ιωαννίνων
γιόρτασαν οι Ηπειρώτες της Κολωνίας *13

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού  Παύλος Γερουλάνος

«Επιλέξτε την Ελλάδα
για τουριστικό προορισμό»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στους Γερμανούς πολίτες να
αγνοήσουν τις ακραίες φωνές και να επιλέξουν την
Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά ως τον τουριστικό
προορισμό τους, απηύθυνε ο υπουργός Πολιτισμού
και Τουρισμού  Παύλος Γερουλάνος σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο στο περιθώ-
ριο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB.   Αφού
αρχικά ευχαρίστησε τους Γερμανούς τουρίστες που
στήριξαν πέρυσι την Ελλάδα μίλησε για μια δύσκολη
περίοδο στις σχέσεις Αθήνας-Βερολίνου που έχουν
προκαλέσει σειρά από αρνητικές δηλώσεις και
ενέργειες.  

«Η περσινή χρόνια ήταν η καλύτερη που είχε ποτέ
η Ελλάδα. Έσπασε όλα τα ρεκόρ και θέλω να ευχα-
ριστήσω τους Γερμανούς πολίτες που ήρθαν στη
χώρα μας καθώς είχαμε σημαντική αύξηση από τη
Γερμανία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους
αυτούς που μας έδειξαν εμπιστοσύνη και είμαι βέ-
βαιος ότι έζησαν από κοντά την ελληνική φιλοξενία»
τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτή η χρό-
νια είναι μια δύσκολη χρόνια για τον τουρισμό από
την Γερμανία. Δηλώσεις αρνητικές και ενέργειες και
από τις δυο πλευρές, πληγώνουν τον ιδιαίτερο

δεσμό μεταξύ των δυο χωρών. Πρόκειται για μικρές
ομάδες που δεν εκφράζουν τις πραγματικές σχέσεις
των δυο χωρών και τα συναισθήματα των δυο
λαών. Θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους σας.
Βοηθώντας τον ελληνικό τουρισμό βοηθάτε την ελ-
ληνική οικονομία και κατ´ επέκταση την ίδια την Ευ-
ρώπη. Οι Γερμανοί τουρίστες θα έχουν θαυμάσιες
διακοπές στην Ελλάδα.»  

Ακόμα  αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που έχει
η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στις ακραίες
αντιδράσεις που έχουν υπάρξει, ενώ  ο υπουργός
Πολιτισμού και Τουρισμού θέλησε να στείλει ξεκά-
θαρο μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι η Γερμανία
και οι άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν χαρίζουν τα χρήματα
τους στους Έλληνες όπως λανθασμένα αναπαράγε-
ται από ξένα ΜΜΕ. *22
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ΘΕΣΕΙΣ

Ανάπτυξη...
Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

Η μοναδική λέξη που ακού-
γεται παντού σε όλα τα συνέ-
δρια και τις ημερίδες στην
Ελλάδα τον τελευταίο καιρό
είναι μία και μοναδική με το
κλείσιμο του PSI …  Ανάπτυξη. 

Ανάπτυξη αναφέρουν σε όλες τις ανακοινώσεις
τους τα δύο κόμματα εξουσίας, για ανάπτυξη μι-
λούν όλα τα επιμελητήρια, οι αναπτυξιακοί φορείς
και αναπτυξιακές εταιρείες, ανάπτυξη όλοι ονει-
ρεύονται, αλλά μέχρι τώρα κανένας  δεν την έχει
δει…  Κατά πόσο  εύκολη ωστόσο είναι μια τέτοια
προοπτική; 

Εδώ και αρκετούς μήνες, υπό το βάρος των πιέ-
σεων της τρόικας γίνεται μια προσπάθεια να αντι-
μετωπιστούν χρόνιες παθογένειες του ελληνικού
κράτους και της οικονομίας, οι οποίες κατατάσ-

σουν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις των δει-
κτών ανάπτυξης. 

Γίνεται μια προσπάθεια να οργανωθούν συλλο-
γικές μορφές λειτουργίας του πολιτικού συστήμα-
τος.  Μέχρι εδώ βέβαια όλα είναι σωστά και
αποδεκτά.

Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει αβίαστα είναι
αν αυτές οι περίφημες «μεταρρυθμίσεις» θα αποτε-
λέσουν μια επαναλαμβανόμενη   φούσκα, που επι-
κοινωνιακά θα συγκαλύπτει την απραξία, τον
κομματισμό και τη διαφθορά, ή θα οδηγήσει πραγ-
ματικά σε μια παρατεταμένη ανάπτυξη τη χώρα. 

Δηλαδή με άλλα λόγια αν θα πιάσουν τόπο οι
τραγικές  θυσίες του ελληνικού λαού, ή θα έχουμε
μία…από τα ίδια… 

Πάντως μέχρι τώρα οι πολίτες αυτής της χώρας
ανάπτυξη ακούν και ανάπτυξη δεν βλέπουν, όπως
προαναφέρουμε, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη
λέξη να κινδυνεύει να κλείσει τον κύκλο της πριν
ακόμα τη δούμε στην πράξη.

Δικαιολογημένα λοιπόν, συνεχίζουν να έχουν
απλά ερωτήματα προς τους σχεδιασμούς και τις
πράξεις που ακολουθούνται για την επόμενη μέρα,
στην Ελλάδα οι έλληνες πολίτες… 

Το  πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό στη Δημόσια Δι-

οίκηση που παρέμεινε αναξιοποίητο εξαιτίας μέχρι
τώρα πολιτικών επιλογών και προτιμήσεων, τι θα
γίνει; Με ποιο τρόπο θα ενεργοποιηθούν άτομα που
κατέχουν επαρκή επιστημονική γνώση, αλλά εμπο-
δίζονται από καρεκλοκένταυρους και κομματόσκυλα;

Το επιστημονικό προσωπικό και οι ερευνητικοί
οργανισμοί που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν
τεχνοκρατική υποστήριξη στο κυβερνητικό έργο
και που  υποκαταστάθηκαν από κομματικά στε-
λέχη ή φαντάσματα εταιρείες-συμβούλους, τις τε-
λευταίες δεκαετίες θα συνεχίσουν να έχουν κύριο
λόγο στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής,
ή θα παραμείνουν στο περιθώριο χωρίς δικαίωμα
υποβολής έστω και μιας πρότασης;

Γιατί συνεχίζεται ακόμη και σήμερα στην εποχή
του μνημονίου, οι πολιτικές επιλογές να αξιολο-
γούνται με κριτήριο το κομματικό συμφέρον, πα-
ραβιάζοντας τις εγγυήσεις ενός σύγχρονου
κράτους δικαίου;

Συμπερασματικά, έχουν κατανοήσει ορισμένοι
ότι δεν  υπάρχουν πλέον άλλα χρονικά περιθώρια; 

Ή με άλλα λόγια αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία
για τη χώρα να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της σε
ένα παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι που αλλάζει
με ασσύληπτους ρυθμούς.

Νέο Δ.Σ. και νέα Ε.Ε. της Ομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης»

Καλή επιτυχία σε μια δύσκολη περίοδο

ΝΕΟ Δ.Σ. και νέα Ε.Ε. της Ομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης
Τσιτσάνης» είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό από το
γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας Θεσσαλι-
κών Συλλόγων Ευρώπης, μια είδηση που
την υπογράφει ο Α’ Γραμματέας Ιωάννης
Κίτσιος, η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλό-
γων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» ανέ-
δειξε το πέμπτο κατά σειρά Διοικητικό
Συμβούλιο από την ίδρυσή της το 2004.
Στις 11.03.2012 εξελέγησαν τα νέα όργανα
διοίκησης της Ομοσπονδίας, των οποίων η
σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο: κ. Γκίκας Δια-
μαντής (Πρόεδρος, Νυρεμβέργη), κ. Βόμ-
πρας Γεώργιος (Α’ Αντιπρόεδρος,
Γκύτερσλο), κ. Μιχαλέ Σοφία (Β’ Αντιπρό-

εδρος, Ντύσσελντορφ), κ. Kίτσιος Ιωάν-
νης (Α’ Γραμματέας, Νυρεμβέργη), κ. Κα-
ραμιχαηλίδης Γεώργιος (Β’ Γραμματέας,
Μπίλεφελντ), κ. Ράπτη Μαρία (Ταμίας, Νυ-
ρεμβέργη), κ. Μυλωνάς

Κωνσταντίνος (Υπεύθυνος Δημ. Σχέ-
σεων, Ντύσσελντορφ), κ. Φανή Στεργίου
(Υπεύθυνη Νεολαίας, Κολωνία), κ. Λασπά
Βασιλική (Μέλος, Σβάινφουρτ), κ. Τασίκα
Έφη (Αναπληρωματικό μέλος, Γκύ-
τερσλο), κ. Βράντζας Γεώργιος (Αναπλη-
ρωματικό μέλος, Ντύσσελντορφ), κ.
Ευσταθίου Βασίλειος (Αναπληρωματικό
μέλος, Κολωνία) και κ. Κακκαβά

Κατερίνα (Αναπληρωματικό μέλος, Νυ-
ρεμβέργη) Εξελεγκτική Επιτροπή: κ. Πο-
λύζος Σωτήριος (Πρόεδρος, Βισμπάντεν),
κ. Στεργίου Νικόλαος (Γραμματέας, Βι-

σμπάντεν), κ. Βασιλείου Αντώνιος (Μέλος,
Βισμπάντεν) και κ. Δημητρίου Δημήτριος
(Αναπληρωματικό μέλος, Κολωνία).

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Δια-
μαντής Γκίκας ευχαρίστησε τους αντιπρο-
σώπους των Θεσσαλικών Συλλόγων για
την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, επανε-
κλέγοντάς τον ως Πρόεδρο για πέμπτη
συνεχή φορά και τόνισε ότι και το νέο Δ.Σ.
θα εργαστεί όπως και το προηγούμενο και
θα χαρεί πάρα πολύ για την συνέχιση της
άριστης συνεργασίας όλων των μελών της
Ομοσπονδίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ δεν έχει παρά
να ευχηθεί καλή δύναμη και κάθε επι-
τυχία στα παραπάνω μέλη σε μια δύ-
σκολη περίοδο για τον ελληνισμό, τόσο
εντός όσο και εκτός συνόρων…

Θεσσαλοί στο Gütersloh
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Σε μία περιοχή με 2.500 Έλληνες η
Ελληνική Κοινότητα  Ντάρμστατ συνυ-
πάρχει με τους άλλους Συλλόγους της
περιοχής μας. 

ΜΙΑ από τις παλαιότε-
ρες Ελληνικές Κοινότητες
ιδρύθηκε λίγο μετά την
ίδρυση του Ελληνικού
Φοιτητικού Συλλόγου του
Ντάρμστατ με την συμμε-
τοχή και την βοήθεια Ελ-
λήνων Φοιτητών που όλα
τα προηγούμενα χρόνια

τροφοδοτούσαν την Ελληνική Κοινότητα με
"έμψυχο υλικό" καθώς ένα μεγάλο μέρος
των Ελλήνων φοιτητών έμενε στο Ντάρμ-
στατ και συνεχιζε να ασχολείται με τα κοινά.

Σκοποί

Σκοποί της Κοινότητας είναι η προώθηση
των κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελμα-
τικών και μορφωτικών ενδιαφερόντων των
Ελλήνων της Κοινότητας Ντάρμσταντ και
περιχώρων. Η προάσπιση των ανθρώπινων
και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Η οργά-
νωση όλων των Ελλήνων στην Κοινότητα
και η συνεργασία στα πλαίσια της για την σύ-
σφιξη στενών φιλικών δεσμών, κατανόησης
και αλληλοβοήθειας. Η διατήρηση, προστα-
σία και προβολή των εθίμων, της πολιτιστι-
κής και ιστορικής κληρονομιάς του
ελληνικού λαού. 

Η έμπρακτη υποστήριξη κάθε προσπά-
θειας για την βελτίωση της κοινωνικής
θέσης των Ελλήνων μεταναστών. Η εξασφά-
λιση των συνθηκών για μία ελεύθερη και
προοδευτική εκπαίδευση των παιδιών των
Ελλήνων μεταναστών και η συμβολή στην
επίλυση των προβλημάτων που προκύ-
πτουν. Η οικονομική και ηθική συμπαρά-
σταση κάθε Έλληνα που βρίσκεται σε
ανάγκη. Η συνεργασία με ελληνικές και γερ-
μανικές οργανώσεις που ακολουθούν τους
ίδιους σκοπούς. Η εμπαίδωση των φιλικών
δεσμών μεταξύ ελληνικού και του γερμανι-
κού λαού και όλων των αλλοδαπών. Η Κοι-
νότητα ακολουθεί κοινωφελείς σκοπούς.

Ανανέωση

Τον τελευταίο καιρό γίνεται μία ανανέωση
και αναδιοργάνωση με σκοπό να προσελκύ-
σουμε νέα μέλη από την νέα γενιά να ασχο-
ληθεί με τα κοινά και με την Κοινότητα. Στα
πλαίσια αυτά γίνεται μία ανοικτή πρόσκληση
για συμμετοχή όλων με ιδέες και προτάσεις
μέσω και μίας ανοικτής επιστολής προς τον
Ελληνισμό.  
Ιστοσελίδα μας: 
http://darmstadt.greekcity.de 
H Ελληνική Κοινότητα Darmstadt 
στο Facebook 
http://www.facebook.com/
groups/49599329077/

Ανοικτή επιστολή

Ανοικτή επιστολή προς τον Ελληνισμό για
συμμετοχή στα κοινά απευθύνει η Ελληνική
Κοινότητα Ντάρμστατ:

«Φίλοι και Φίλες, η κοινωνία μας σή-
μερα περνάει μία κρίση.

Δεν είναι μόνο οι συνέπειες της παγκό-
σμιας οικονομικής κακοδιαχείρισης που
έχουν πλήξει ιδιαίτερα σκληρά την Ελλάδα,
γεγονός που έχει προκαλέσει ένα νέο κύμα
μετανάστευσης, υπάρχεί επίσης μία ολοένα
διαφαινόμενη κοινωνική αποξένωση και
απομόνωση που όμως αναγκαία ζητά να
προσεγγίσουμε και πάλι ο ένας τον άλλο. 

Το κατάλληλο μέσον για αυτή την προσπά-
θεια είναι προφανές: οι ομάδες ατόμων ή
απλά "ο σύλλογος".

Αλλά γιατί να επανεφεύρουμε τον τροχό;
Ένας τέτοιος οργανισμός υπάρχει ήδη με τη
μορφή της "Ελληνικής Κοινότητας Ντάρμ-
στατ και Περιχώρων eV".

Ιδρύθηκε από τους πρώτους Ελληνες κά-
τοικους της περιοχής μας και έθεσε ως
στόχο της να προσφέρει στους ανθρώπους
ένα πρώτο σημείο συνάντησης στο οποίο
συγκεκριμένα προβλήματα της καθημερινής
ζωής όπως π.χ. βοήθεια στην μετάφραση,
στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ., να μπορούν
να αντιμετωπιστούν από κοινού. Παράλληλα
κάλυπτε και την επιθυμία για κοινωνικές εκ-
δηλώσεις, όπως παραδοσιακοί χοροί και
άλλες συγκεντρώσεις. 

Εν ολίγοις, μια ένωση από (Φιλ-) Έλληνες
για (Φιλ-) Έλληνες!

Από τότε οι στόχοι και τα συμφέροντα
σαφώς έχουν αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει
και οι άνθρωποι, κατά συνέπεια και η εικόνα
της κοινωνίας μας. Διότι χωρίς αμφιβολία η
κοινωνία μας υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές
και όχι μόνο οι αξίες και επιθυμίες, αλλά και
οι στόχοι και τα συμφέροντα επανακαθορί-
ζονται.

Αυτό με τη σειρά του απαιτεί από τους άν-
θρωπους να προσαρμοστούν αναλόγως. Οι
μεταβαλλόμενες ανάγκες πρέπει να εντοπι-
στούν, νέοι στόχοι να χαραχτούν και τελικά
να προσαρμοστούμε στις ανανεωμένες συν-
θήκες και τις ανάγκες όλων.

Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκαν οι εμ-
πνευστές της κινήσης του "Σχεδίου Μέλ-
λον». Υπήρξε συζήτηση για το πώς μπορεί
να καθιερωθεί και να διατηρηθεί η επικοι-
νωνία και να υπάρξει ένα σημείο επαφής
που θα μπορεί παράλληλα να ακολουθεί και
μεγαλύτερους στόχους. 

Υπήρξε ευρεία συναίνεση ότι μία νέα δομή
και μία νέα αρχή είναι απαραίτητη. Τα λάθη
του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναλη-
φθούν και το βλέμμα μας θα πρέπει να είναι
στραμένο στο μέλλον. 

Πολλές προτάσεις έχουν συλλεχθεί και
συμπεριληφθεί στα πρακτικά των πρώτων
συναντήσεων. Απαιτείται όμως η συμμε-
τοχή περισσοτέρων ατόμων με τις ιδέες
τους. Το κλειδί της επιτυχίας είναι να δοθεί
ΣΕ ΟΛΟΥΣ η ευκαιρία να κάνουν προτάσεις
και να εκφράσουν τις ιδέες τους, έτσι ώστε
στο τέλος να υπάρχει ένα πρόγραμμα με
προτάσεις που θα είναι προσαρμοσμένο στις
ανάγκες όλων και το πρόγραμμα αυτό θα
κληθεί να το εφαρμόσει η Κοινότητα με την
ενεργή συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν
να βοηθήσουν και έμπρακτα.

Ακόμα και το μακρύτερο ταξίδι ξεκινάει με
το πρώτο μικρό βήμα. Για τους λόγους αυ-
τούς συντάχτηκε η ανοικτή αυτή επιστολή
και πρόσκληση σε όλους να συμμετέχουν.
Για να μπορέσει το φιλόδοξο αυτό σχέδιο να
εφαρμοστεί, απαιτείται η συμμετοχή όλων.
Είναι προφανές ότι μία τέτοια σύγχρονη αν-
τίληψη που μπορεί να είναι σε θέση να κα-
λύψει τις ανάγκες όλων των ατόμων, μπορεί
να πετύχει μόνο εάν συμμετέχουν όλοι
ενεργά στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.

Το έργο της ελληνικής κοινότητας είναι να
παραλάβει όλες τις ιδέες και προτάσεις που
θα έρθουν από κάθε μορφής επικοινωνία
(ταχυδρομείο, εμαιλ, προσωπική επαφή) να
τις συγκεντρώσει, να τις προετοιμάσει και να
τις εντάξει σαν στόχους σε ένα πρόγραμμα
με στόχο να εφαρμοστούν από την Κοινό-
τητα.

Μόνο τότε πράγματικά θα μπορούμε να
πούμε ότι η «Ελληνική Κοινότητα» στις διά-
φορες δραστηριότητες τις εκπροσωπεί και
εκφράζει όλα τα μέλη της, το έργο και οι
προσπάθειές της είναι συντονισμένες στις
ανάγκες και τα συμφέροντα των μελών της
και ως εκ τούτου επίσης θα μπορεί ο καθέ-
νας να λέει:

Είμαι περήφανος που είμαι μέλος της Ελ-
ληνικής Κοινότητας!

Ελπίζουμε σε μια ευρεία ανταπόκριση και
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για
οποιαδήποτε βοήθεια και επικοινωνία έχετε
μαζί μας. Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ορέστης Μούρτζης
Συνιδρυτής και μέλος της 
ομάδας ’’Σχέδιο Μέλλον’’»

Προσπάθεια ανανέωσης στην
Ελληνική Κοινότητα Ντάρμστατ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

«Καταρρίψαμε το στερεότυπο
του τεμπέλη Ελληνα»
Μιλάει σήμερα στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ» ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος,
ο οποίος είναι «υπεύθυνος» για τη συγ-
γραφή του κειμένου της όπερας «Yasou
Aida η οποία  μετά το Βερολίνο και  στη
Neuköllner Oper, μεταφέρθηκε στο Μέ-
γαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.

«Γράφοντας το κείμενο, άρχισα να «αρ-
χειοθετώ» όλα αυτά που θα έκαναν κά-
ποιον Έλληνα με σπουδές και όνειρα για
ένα καλύτερο μέλλον να αφήσει τη χώρα
του. Και σχεδόν άρχισα να πείθομαι και ο
ίδιος... Νομίζω πως οι Έλληνες που θα
δουν αυτοί την παράσταση θα την ερμη-
νεύσουν ο καθένας μέσα από τις δικές του
εμπειρίες: οι Έλληνες που θέλουν να αφή-
σουν την Ελλάδα, ίσως βρουν ένα συγχω-
ροχάρτι και να το κάνουν, οι απόδημοι
Έλληνες, ίσως θυμηθούν γιατί την άφη-
σαν, αλλά και να ξανανιώσουν αυτό το
κεντρί που τσιμπά κάθε ξενιτεμένο». 

Αυτά αναφέρει σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος, ο
οποίος είναι «υπεύθυνος» για τη συγ-
γραφή του κειμένου της όπερας «Yasou
Aida! Η παραγωγή είχε  ανέβει  στο Βερο-
λίνο, στη Neuköllner Oper, για 23 παρα-
στάσεις. Την πρεμιέρα της παράστασης
παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο δήμαρ-
χος της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτά-
ρης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη
εργασίας στην Γερμανία και ο υφυπουρ-
γός Εργασίας της Γερμανίας Χανς-Γιοάχιμ
Φούχτελ.� Η παράσταση παρουσιάστηκε
στο Βερολίνο ως τις 26 Φεβρουαρίου και
στις 9 Μαρτίου μεταφέρθηκε  στο Μέγαρο
Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Τους βασι-
κούς ρόλους ερμηνεύουν η Ελπινίκη Ζερ-
βού, η Λυδία Ζερβάνου, η Μαρία
Ντεβιτζάκη, ο Μίκαελ Μπρίσκε και ο Φαμ-
πιάν Μαρτίνο, ενώ η συμπαραγωγή είναι
της Όπερας Neukoellner, της εταιρείας
μουσικού θεάτρου "Οι Όπερες των Ζητιά-
νων" και του Μεγάρου Μουσικής της Θεσ-
σαλονίκης.

Ο Δημήτρης Δημόπουλος ξεκίνησε την
καριέρα του σκηνή ως σταντ-απ κωμικός
το 1996 ως μέλος της ομάδας «Νύχτες
Κωμωδίας». Από το 2009 έχει γράψει και
παρουσιάσει δύο σταντ-απ μονολόγους
που έχουν παρουσιαστεί σε θέατρα και
μπαρ ανά την Ελλάδα. Ως ηθοποιός και
τραγουδιστής έχει εργαστεί στην Παιδική
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο
ελεύθερο θέατρο και στη μεταγλώττιση.

Για την περίοδο 2011-2012, εκτός από
τη συγγραφή του κειμένου της όπερας
«Yasou Aida!», συμμετέχει στο Φεστιβάλ
Κωμωδίας Ξάνθης ως καλλιτεχνικός σύμ-
βουλος και στην κριτική επιτροπή του Φε-
στιβάλ «Επινοώντας την παράσταση» στο
Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Τη σεζόν 2010-2011 έγραψε και σκηνο-
θέτησε τη μουσική κωμωδία «Δε Λουκ».

Έχει συνεργαστεί με τις Όπερες των Ζη-

τιάνων στις εξής παραστάσεις: «Τροβα-
τόρε» (βοηθός σκηνοθέτη, 2008). «Σιωπή,
ο βασιλιάς ακούει» (ηθοποιός και τραγου-
διστής, 2009-2011), «Νυχτερινά τραγού-
δια» (δραματουργός, σκηνοθέτης 2011),
«Η κόρη της καταιγίδος» (2011, διευθυν-
τής παραραγωγής).

Έχει εργαστεί ως μεταφραστής στις
εταιρείες SDI Media (μετάφραση υποτίτ-
λων) και Sierra Studios (μετάφραση μετα-
γλωττίσεων). 

Γνωρίζει γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά
και ρώσικα, είναι πτυχιούχος υποκριτικής
(Ανωτέρα δραματική σχολή Ίασμος), πτυ-
χιούχος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρή-
σεων (ΤΕΙ Αθηνών) και είναι απόφοιτος
της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Η συνέντευξη

Μπορούμε να πούμε ότι το έργο
Yasou Aida! επιχειρεί μια προσέγ-
γιση των ελληνογερμανικών σχέ-
σεων σε περίοδο οικονομικής και
πολιτικής κρίσης διαμέσου της
αναφοράς σε ένα από τα εμβλημα-
τικά έργα της αποικιοκρατικής πε-
ριόδου της Ευρώπης, την Αΐντα
του Βέρντι; Και αν ναι με ποιο
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται;

«Το Yasou Aida! βασίζεται σε μια ιδέα
του σκηνοθέτη της παράσταση, Αλέξαν-
δρου Ευκλείδη, που σε συνεργασία με τον
δραματουργό της Neuköllner Oper,
Μπέρνχαρντ Γκλόκζιν, δημιούργησαν μια
νέα αφηγηματική δομή μεταφερμένη στη
σημερινή εποχή. 

Οι αρχικοί στίχοι, που μιλούσαν για τον
έρωτα μιας πριγκίπισσας από την Αιθιοπία
και του αρχηγού του στρατού της Αιγύ-
πτου που κατάκτησε τη χώρα της, έδωσαν
τη θέση τους σε ένα τρίγλωσσο λιμπρέτο
που μιλά για την ιστορία μιας Ελληνίδας

στη Φρανκφούρτη που απαρνιέται την Ελ-
λάδα για να υιοθετήσει το «Ευρωπαϊκό
Όνειρο» και ενός Γερμανού που συνειδητο-
ποιεί το πόσο οι πράξεις του ως εκπρόσω-
που της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
βλάπτουν μια άλλη χώρα. 

Οι συγκρούσεις των λαών, η σχέση
σκλαβωμένου και κατακτητή που υπάρ-
χουν στο πρωτότυπο μετουσιώνονται σε
συγκρούσεις όχι απαραίτητα λαών, όσο
των ασθενέστερων και ισχυρότερων οι-
κονομικά: η οικονομική υποδούλωση
μέσω ενός χρηματοοικονομικού συστή-
ματος που όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχει,
αλλά αδυνατούμε να κατανοήσουμε πλή-
ρως τη λειτουργία και τους σκοπούς του,
και οι συνέπειές της στους λαούς, αυτός
είναι ο θεματικός άξονας του Yasou Aida! 

Στη μουσική του Βέρντι, την οποία δια-
σκεύασε και ενορχήστρωσε ο Χαράλαμπος
Γωγιός, υπάρχει μια ισχυρή δραματουργία
που καθοδηγεί τις συγκρούσεις, τις εντά-
σεις και τη λύση του δράματος. Αυτή η
μουσική δραματουργία καθοδηγεί και τη
δική μας παράσταση, διατηρώντας έτσι μια
ισχυρή σχέση με το πρωτότυπο έργο».

Στην εποχή μας, παρατηρούμε τη
λήψη σκληρών πολιτικών αποφά-
σεων, που επηρεάζουν άμεσα τις
ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, να
νομιμοποιούνται διαμέσου της ανα-
φοράς σε έναν, στην ουσία του, με-
τααποικιακό λόγο, που βρίθει από
φαντασιακές αναπαραστάσεις (οι
«εργατικοί» Βόρειοι και οι «τεμπέ-
ληδες» Νότιοι, οι «πειθαρχημένοι»
Γερμανοί και οι «άσωτοι» Έλλη-
νες...). Ειδικά για το λαό μας πώς
σχολιάζετε όλες αυτές τις αναφορές;

«Η παράσταση βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στη διάθεση όλων μας να αναπα-
ράγουμε όλα αυτά τα στερεότυπα που μας
βοηθούν να νομίζουμε πως γνωρίζουμε

κάποιων, ώστε να μη χρειάζεται να ανα-
λωθούμε οι ίδιοι στην ανακάλυψη του
ποιος πραγματικά στέκεται απέναντί μας.
Όλα αυτά τα στερεότυπα έχουν χρησιμο-
ποιηθεί -και θα χρησιμοποιούνται πάντα-
από αρκετούς επιτήδειους που μπορούν
και ξέρουν πώς να βασιστούν σε αυτά για
να εκμαιεύσουν αυτό που θέλουν, από τον
πιο απλό πωλητή μέχρι τον πιο αδηφάγο
πολιτικό. Οι Έλληνες που δουλεύουμε για
αυτή την παράσταση, αναφέρομαι και
στους Έλληνες τραγουδιστές που συμμε-
τέχουν στην παράσταση, νομίζω πως κα-
ταρρίψαμε το στερεότυπο του «τεμπέλη
Έλληνα»: δεν νομίζω να υπάρχει κάνεις
στο θέατρο που μας φιλοξενεί στο Βερο-
λίνο που να μας χαρακτηρίσει πια «τεμπέ-
ληδες».

Το Yasou Aida! Tι αποτελεί, λοιπόν
για μας τους Έλληνες;

«Για εμένα, ως τον Έλληνα που έγραψε
το κείμενο, ήταν μια ευκαιρία να δουλέψω
σε κάτι καινούργιο που θα παρουσιαζόταν
σε μια ξένη χώρα. Γράφοντας το κείμενο,
άρχισα να «αρχειοθετώ» όλα αυτά που θα
έκαναν κάποιον Έλληνα με σπουδές και
όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον να αφήσει
τη χώρα του. Και σχεδόν άρχισα να πείθο-
μαι και ο ίδιος... Νομίζω πως οι Έλληνες
που θα δουν αυτοί την παράσταση θα την
ερμηνεύσουν ο καθένας μέσα από τις δικές
του εμπειρίες: οι Έλληνες που θέλουν να
αφήσουν την Ελλάδα, ίσως βρουν ένα συγ-
χωροχάρτι και να το κάνουν, οι απόδημοι
Έλληνες, ίσως θυμηθούν γιατί την άφησαν,
αλλά και να ξανανιώσουν αυτό το κεντρί
που τσιμπά κάθε ξενιτεμένο».

Μπορεί να λειτουργήσει ως προ-
πομπός κάποιων εξελίξεων για το
λαό και τη χώρα μας;

«Αυτό θα το ανακαλύψω, όταν παρου-
σιαστεί το έργο στη Θεσσαλονίκη τον
Μάρτιο, όπου θα είναι και η πρώτη φορά
που η πλειοψηφία του κοινού θα είναι Έλ-
ληνες! Μακάρι να μπορούσε ένα έργο τέ-
χνης να επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό τις
εξελίξεις στις οποίες αναφέρεστε. Εμείς,
οι Έλληνες και οι Γερμανοί συντελεστές
της παράστασης, θεωρώ πως κάναμε μια
μικρή -αλλά καθαρά πολιτική- κίνηση:
μέσα σε μια περίοδο όπου στο πλαίσιο
μιας οικονομικής σχέσης των λαών μας
θα έπρεπε να μισούμε ο ένας τον άλλον,
ήρθαμε κοντά και δημιουργήσαμε κάτι
κοινό, κάτι που μας ενώνει και δεν μας
χωρίζει».

Οι λαοί έχουν να χωρίσουν κάτι; Ή
όλα είναι ζητήματα καθαρά πολιτι-
κών επιλογών και συμφερόντων
του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού
συστήματος;

«Η απάντηση στην παράσταση».
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Δημήτρης Δημόπουλος 
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ΣΟΛΩΝ ΘΑΝΟΣ

«Τι σημαίνει δίκαιη πατρίδα»
Μιλά στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»  ο τρικαλινός στην
καταγωγή Καθηγητής Οφθαλμιατρικής και διευθυντής
του Ινστιτούτου Πειραματικής Οφθαλμολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο του Munster Σόλων Θάνος.

«Δυστυχώς η Ελλάδα πάντα ανθρωποαιμορραγούσε». Αυτά
δηλώνει σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο Σόλων Θάνος ο
οποίος είναι Καθηγητής Οφθαλμιατρικης και διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Πειραματικής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο του
Munster, στη Γερμανία.  Ο Σόλων Θάνος γεννήθηκε στην Παλαι-
οκαρυά Τρικάλων το 1954. 

Η συνέντευξη 
Κύριε Θάνο πιστεύετε πώς ο κόσμος θα ήταν πιο φτω-
χός ή και διαφορετικός δίχως Έλληνες; Μπορείτε να
μας πειτέ γιατί; 

«Είμαι βέβαιος για αυτό, ότι δηλαδή ο κόσμος θα ήταν σίγουρα
πολύ διαφορετικός και πολύ πιο φτωχός χωρίς τους Έλληνες.
Δεν εννοώ βέβαια τους Έλληνες σαν οντότητες ή σαν πρόσωπα
αλλά σαν κρίκους μιας διαχρονικής πολιτισμικής αλυσίδας. Σκε-
φτήτε επι παραδείγματι το αν και τι μορφές κοινωνίας και διακυ-
βέρνησης θα είχε ο σημερινός κόσμος χωρίς την ιδέα της
Δημοκρατίας. Ένα απλό βλέμμα πέραν της Μεσογείου και προς
κάθε κατεύθυνση το δείχνει ξεκάθαρα. Θα είχαμε δικτατορίες,
θεοκρατίες και μυστικισμούς παντός τύπου, αδικίες σε βάρος
ασθενών ομάδων, νόμους των δυνατών επί των αδυνάτων, γυ-
ναίκες και παιδιά χωρίς δικαιώματα, και ούτω και ούτω για να
αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα. Κλείστε για λίγο τα μάτια
και φανταστείτε να κυβερνά το δίκαιο της σαρίας και του πετρο-
βολισμού στην Ευρώπη και την Αμερική ή το δίκαιο του τρόμου
σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο και μόνο λοιπόν η ιδέα της Δημο-
κρατίας υπερδικαιολογεί την ύπαρξη των Ελλήνων και αρκεί να
μας κάνει υπερήφανους. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες, αμέτρητες
συμβολές των Ελλήνων που έχουν αφομοιωθεί σε ολόκληρο τον
κόσμο και αποτελούν πανανθρώπινες αξίες όπως η φιλοσοφία,
η επιστήμη και ο αθλητισμός. Σαν Έλληνας περιπλανώμενος στον
σημερινό κόσμο είναι πολύ δύσκολο να παραβλέψει κανείς την
ελληνική συμβολή στο καθημερινό γενέσθαι». 

Η οικονομική κρίση, εδώ και δεκαετίες έχει διώξει
εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων στην ξενιτιά, όπως και
εσάς από όσα γνωρίζω... Μια νέα κρίση δημιουργεί τις
ίδιες πλέον συνθήκες για νέους ανθρώπους. Ποιοι ευ-
θύνονται για αυτή την αιμορραγία του ελληνισμού;
Φταίνε μόνο οι πολιτικοί; Και ο λαός; Δεν έχει καμιά
ευθύνη; 

«Δυστυχώς η Ελλάδα πάντα ανθρωποαιμορραγούσε. Οι περί-
φημες μακρινές αποικίες της Αρχαιότητας είτε στην Ιταλία είτε
στην Αφρική είτε αλλού ήταν κατά μεγάλο μέρος το αποτέλεσμα
συνεχούς μετανάστευσης φτωχών ή διωγμένων ομάδων. Και
δυστυχώς αυτή η μετανάστευση δεν σταμάτησε ποτέ εκτός διαλ-
λειμάτων ούτε επί Ρώμης, ούτε επί Βυζαντινών, ούτε επί Οθω-
μανών. Και συνεχίστηκε με σταθερούς και αυξομειόμενους
ρυθμούς μετά το 1821, μέχρι σήμερα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να
κοιτάζει κανείς σε ευρωπαϊκές και αμερικάνικες Βιβλιοθήκες και
να συναντά για όλο το διάστημα που ανέφερα επιστημονικές ερ-
γασίες διωγμένων Ελλήνων που ενεργά συνέβαλαν στον Πολιτι-
σμό του τόπου που έζησαν. Δημογραφικά και πληθυσμιακά μία
μαζική μετανάστευση όπως αυτή των Ελλήνων σημαίνει πρώτον
μια κοινωνική καταστροφή για τον τόπο προέλευσης. Ποιοί εγ-
καταλείπουν τον τόπο τους; Είναι κατά κανόνα οι νέοι, οι σωμα-
τικά δυνατοί, οι νοητικά εύρωστοι και κοινωνικά ευέλικτοι ώστε
να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες ζωής και εργασίας. Στους
δέ μένοντες και μη μεταναστεύσαντες δημιουργούνται αλλαγές
στην δημογραφία, εξάρτηση απο εξωγενείς παράγοντες, πολλές
φορές εξάρτηση απο τους μετανάστες όπως ποικιλοτρόπως και
διαχρονικά έδειξε και η ελληνική Ιστορία με την ελλαδίτικη φωνή
απελπισμένη να καλεί την διασπορά της για βοήθεια. Ελαττώνεται
όμως ταυτόχρονα στους μένοντες και η απαραίτητη ευγενής
άμιλλα και ο ανταγωνισμός που είναι κοινωνικός μοχλός και κι-
νήτρια δύναμη όλων των επιστημονικών και τεχνολογικών εξε-
λίξεων.  Η ευθύνη είναι κάτι που δεν προσδιορίζεται απόλυτα και
ποσοτικά. Είνα όμως διαφανές και λογικό οτι οι έχοντες πολιτική
ευθύνη καθ΄οτι θεωρείται οτι είναι γνώστες των περιστάσεων
λόγω ̈ καρέκλας¨κατέχουν την μερίδα του λέοντος όσον αφορά
την πληθυσμιακή αιμορραγία. Εφόσον είναι εκλεγμένοι να λει-
τουργήσουν προς όφελος του λαού τους και έχουν ορκισθεί να
το πράξουν, οφείλουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, βιο-

μηχανία, παιδεία, τεχνολογική ανάπτυξη, έρευνα κλπ. Η συμπε-
ριφορά των κομματικών υπευθύνων τόσο στην τριακονταετή
διάρκεια που δημιουργήσαν την κρίση όσο και στα τελευταία δύο
χρόνια που προσπαθούν με άγριο και πρωτοφανή τρόπο να την
εκμεταλευτούν για να πάρουν ψήφους στις επόμενες εκλογές θα
ήταν κωμικοτραγικό θέατρο άν δεν υπήρχαν οι στρατιές ανέργων
και πεινασμένων. Είνα όμως εγκληματικό το να έχουν προδ΄σει
το λειτούργημά τους και ακόμη να πολιτεύνται με μόνο γνώμονα
την επανεκλογή τους, όπως συμπτωματικά δείχνει και ο τρόπος
που παζαρεύουνν την τύχη τού τόπου εστιάζοντας σε πολυπλη-
θείς ομάδες όπως αυτή των συνταξιούχων. Όμως φταίει σίγουρα
και ο απλός Έλληνας εν μέρει που παρ΄όλο που έβλεπε την κοι-
νωνική και πολιτική κατάρρευση, στις επόμενες εκλογές καιγό-
τανε να ξαναβγάλει τον ΄δικό΄του για να γευθεί κάποιο επίδομα
ή θέση στο δημόσιο. Η αλληλοεξάρτηση ανάμεσα στα πολιτικά
πρόσωπα και στους εκλογείς, γνωστή ως πελατειακή σχέση,
αποδειχτηκε καταστροφική για την Ελλάδα διότι διέγραψε και κα-
τάργησε την αξιολόγηση και την αξιοκρατία προς όφελος της πε-
λατειακής σχέσης που αναμφίβολα συνεπάγεται και ενα σίγουρο
βήμα προς την διαφθορά. Ευκαιρία είναι λοιπόν να αναλάβουνε
όλοι ανεξαιρέτως την αναλογούσα ευθύνη τους και να σκεφθούνε
αν και πώς θα βγούνε απο το τέλμα της αυτοκαταστροφής». 

Εκτιμάτε πώς όσα χρήματα και αν μας δανείσουν οι
εταίροι μας δεν θα κατευθυνθούν εκεί πού πρέπει, δη-
λαδή στην πρόοδο και ανάπτυξη της χώρας; Γιατί κατά
τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό; 

«Παρακολουθώ ότι απο την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρω-
παίκή Κοινότητα και μετα τεράστια κονδύλια έχουν πέσει στα
χέρια Ελλήνων απατεώνων, κατά τα άλλα πολιτικών, χωρίς βε-
βαίως να χρησιμοποιηθούν σε υποδομές. Πρόκειται για μεγέθη
πέραν το τρισεκαττομυρίου απο διαρθρωτικά ταμεία και όχι
μόνον για δανεικά χρήματα απο κράτη ή τράπεζες. Δέν δημιουρ-
γήθηκε ούτε μία βιομηχανία για καρφίτσες. Και σαν Θεσσαλός
παρακολουθω το τραγελαφικό κατάντημα του φράγματος του
Αχελώου στην Πίνδο που έμελλε να τροφοδοτήσει τον θεσσαλικο
κάμπο. Τα χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, ξοδευτήκαν άσκοπα,
το φράγμα έγινε, αλλά που είναι το νερό; Που είναι το ρεύμα; Και
που είναι τα χρήματα που πλήρωσαν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες;
Δεν είμαι οικονομολόγος για να εκτιμήσω το τί μέλει γενέσθαι με
τα επόμενα δανεικά χρήματα. Συνεκτιμώντας όμως με την απλή
ανθρώπινη λογικη την εμπειρία και τις γενικές γνωσεις που κα-
τέχω στο πεδίο νομίζω οτι τα χρήματα κατευθύνονται στους δα-
νειστές για την αποπληρωμή τόκων. Με άλλα λόγια
μεταβιβάζονται απο κρατικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους
ιδιωτικούς δανειστες. Αμφιβάλλω άν έστω και ένα Ευρώ εχει
φθάσει στην Ελλάδα για να προωθηθεί στην ανάπτυξη της χώρας.
Αν υποθεσουμε όμως οτι κάτι θα έφθανε στην Ελλάδα, τότε θα
κατευθυνόταν σίγουρα όχι στην πρόοδο αλλά σε ενα βαρέλι
χωρίς πάτο, καθότι η ασθένεια είναι συστημική και τροφοδοτεί
κυρίως την διεφθαρμένη πολιτική, την δικαιοσύνη, την διοίκηση,
και όχι μόνο αυτούς. Και αυτό συμβαίνει λόγω της διαφθοράς σε
όλους σχεδόν τους κοινωνικούς τομεις, θα χρειαζόταν τόμοι για
να αναπτύξει κανείς τον αραχνοϊστό της διαφθοράς αρχής γενο-
μένης απο τις κρατικές αρχές. Σαν απλό παράδειγμα σας ανα-

φέρω το θέμα της παράνομης χρηματοδότησης ιατρικών και όχι
μόνων υπηρεσιών (γνωστές ως φακελλάκι) που παριστάνουν
απόλυτη ντροπή και απαξίωση του ιατρικού επαγγέλματος. Σε
κανένα μέρος του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει αυτή η αηδια-
στική νοοτροπία να ζητάει ο γιατρός επιπρόσθετη και όχι ευκα-
ταφρόνητη πληρωμή ακόμη και απο τους φτωχούς αγρότες,
εργάτες και βιοπαλεστές. Προσωπικά θα προτιμούσα να μού κό-
ψουν το χέρι παρά να το απλώσω για φακελλάκια. Θα χρειασθεί
παιδεία, χρόνο και ριζική αλλαγή νοοτροπίας για να πάρει ο τόπος
ένα δρόμο που του αξίζει στην ευρωπαϊκή οικογένεια». 

Οι Έλληνες στο εξωτερικό δημιουργούν γνώση, επι-
στήμη και τέχνη. Γιατί αυτές οι αρετές της φυλής μας
δεν υφίστανται; Τι φταίει; Μπορεί ένας λαός με τόσα
κενά και ελλείψεις στην καθημερινότητά του να ξεφύ-
γει από μια ανεξέλεγκτη κρίση, η οποία δεν είναι μόνο
οικονομική; 

«Όντως οι Έλληνες μετανάστες εργάζονται σαν ισότιμοι πολίτες
σε πολλές χώρες τού κόσμου, δημιουργούν και χαίρουν ιδιαίτε-
ρης αναγνώρισης για την ελληνικότητά τους, την παραγωγικό-
τητά τους, την φιλοτιμία τους, και την μεσογειακή νοοτροπία τους.
Στον επαγγελματικό μου δρόμο ανα τον κόσμο πάντα συναν-
τούσα και συναντώ Έλληνες που τους θαυμάζω και τους χρησι-
μοποίησα και χρησιμοποιώ σαν πρότυπα για την δική μου
σταδιοδρομία. Μερικές συναντήσεις εχουν και ανέκδοτο χαρα-
κτήρα όπως η συνάντηση με κάποιον διακεκριμένο Ελληνοαμε-
ρικανό που δεν γνώριζε οτι η γενέτειρα των γονιών του ήταν ενα
νησάκι στο Αιγαίο, και το μοναδικό ελληνικό του χαρακτηριστικό
ήταν οτι έκαμε το σταυρό του όπως του είχε δείξει η γιαγιά του.
Δεν υπάρχει σήμερα ούτε πανεπιστήμιο, ούτε θέατρο, ούτε επι-
χείρηση, ούτε ερευνητικό κεντρο, ούτε νοσοκομείο, ούτε εργο-
στάσιο στην Δύση χωρίς αξιέπαινους συνεργάτες ελληνικής
καταγωγής που συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην πρόοδο της
κοινωνίας που ζούνε. Δυστυχώς αυτές ακριβώς τις αρετές της
φυλής μας δεν τις συναντώ πιά όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα,
όπου αναγνωρίζω εναν αλλαγμένο λαό με ξενόφερτη και αλλα-
ζονική συμπεριφορά. Τα κενά είναι δυστυχώς αναρίθμητα, και
είναι τόσα πολλά και πολυεπίπεδα για να ξεπεραστούν μόνο με
δανεικά χρήματα, γιατί τελικά είναι τα πολλά ανεξέλεγκτα χρή-
ματα και η καλοπέραση που είναι συνυπεύθυνα για την κοινωνική
αλλαγή, για να μην την ονομάσω καταστροφή. Η κρίση δεν είναι
απλώς οικονομική, είναι κυρίως κοινωνική». 

Μετά κρίσιν εποχή θα υπάρξει στη χώρα μας; Πώς μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και δίκαιη πατρίδα; 

«Βεβαίως θα υπάρξει η μετά κρίσην εποχή, το ζητούμενο είναι
πια μορφή θα έχει η Ελλάδα, πιο κοινωνικό μοντέλλο θα κυριαρ-
χίσει, και άν η χώρα θα συνεχίσει με το ίδιο κωμικοτραγικό τρο-
πάριο, που την οδήγησε στην κρίση. Δεν είναι και καθόλου βέβαιο
αν στην μετά κρίσην εποχή θα κυβερνήσει κάποιος δημοκρατικός
θεσμός δεδομένου του ότι ακραίες δυνάμεις ενδυναμώνονται και
ίσως να πάρουν την κυβερνητική σκυτάλη με όλα τα επακό-
λουθα. Η ερώτηση σε πολιτικό επίπεδο είναι το άν οι ίδιες θεσμι-
κές δυνάμεις που έφεραν την καταστροφή είναι σε θέση να
αλλάξουν την πορεία της χώρας , που το θεωρώ πολύ αμφίβολο.
Δίκαιη πατρίδα σημαίνει πάταξη της διαφθοράς, αξιοκρατική κα-
τανομή αγαθών, ίσες δυνατότητες παιδείας, επαγγελματισμού και
διαβίωσης για όλους. Η λύση σε πολιτικό επίπεδο είναι η αυτα-
πάγγελτη παραίτηση και η αυτοκαταγγελία όλων όσοι τα τελευ-
ταία 30 χρόνια λήστεψαν ή έκλεψαν το κράτος ή έκλεισαν τα μάτια
στου κλέφτες, η διάλυση της σημερινής Βουλής και η διοίκηση
του κράτους απο διεθνώς αναγνωρισμένους τεχνοκράτες για
τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια, μέχρι να καθαρίσει το τοπίο και να
αποδοθούν ευθύνες στους πολιτικούς και τους φοροδιαφυγάδες.
Επειδή η τεράστια οικονομική απάτη αφορά όλους τους Ευρω-
παίους φορολογούμενους πολίτες, και λόγω του ότι και η ελλη-
νική Δικαιοσύνη φαινεται να είναι κάθε άλλο παρά δίκαια, ο μόνος
τρόπος τιμωρίας είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός όπως π.χ. το ποι-
νικό δικαστήριο της Χάγης ή κάποιο ειδικό δικαστήριο σε ευρω-
παϊκο επίπεδο, το οποίο και προτείνω να εκδικάσει το ελληνικό
καθεστημένο. Ο προβληματισμός σε κοινωνικό επίπεδο είναι άν
οι Έλληνες πολίτες είναι διατεθειμένοι να συνειδητοποιήσουν οτι
είναι ένας λαός όπως όλοι οι λαοί και οτι δεν συνιστούν κάτι το
ιδιαίτερο στον πανκοσμιοποιημένο μας Πλανήτη. Το μεγάλο πρό-
βλημα στην προοπτική ανάπτυξης είναι το άν θα μειώσει την τε-
χνολογική-βιομηχανική απόσταση απο άλλες παραγωγικές
χωρες φέρνοντας και αξιοποιώντας μέρος του τεράστιου και
άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού απο την διασπορά.
Βιώσιμη πατρίδα σημαίνει μια πατρίδα που εισπράττει απο τον
πολίτη αλλά και προσφέρει στον πολίτη. Που δημιουργεί υποδο-
μές για το άτομο, την οικογένεια, την παιδεία, την υγεία, και που
σέβεται τα δικαώματα του πολίτη απαιτώντας απο αυτόν σεβασμό
στους θεσμούς και τους νόμους».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗy y

Tο 1821 ως παγκόσμιο σύμβολο
ελευθερίας και δημοκρατίας των λαών
Εάν κάποιοι επιδιώκουν την οικονο-
μική υποδούλωση της Ελλάδος και των
άλλων λαών της περιοχής όσο και αν
φαίνεται ότι πετυχαίνουν κάτι τέτοιο,
τελικά θα σκοντάψουν στο 1821, που
στέκεται διαρκώς μπροστά μας ως
σύμβολο, αξιοπρέπειας, ανθρωπιάς,
ελευθερίας και αγωνιστικότητας για τη
Δημοκρατία όλων των λαών και όλων
των ανθρώπων. 

ΟΙ ΛΑΟΙ των Βαλκα-
νίων είναι τόσο συγγε-
νείς μεταξύ τους ώστε
σήμερα να μπορούμε να
μιλάμε σχεδόν για ένα
λαό, μολονότι γλωσσικά
και εθνοτικά υφίστανται
διαφοροποιήσεις. Μέσα

από την γνήσια δημοκρατική παιδεία και
μόρφωση των ανθρώπων πραγματικά θα
μπορούσαν τα Βαλκάνια και η ανατολική
Μεσόγειος να καταστούν μία ανοιχτή,
ελεύθερη και δημοκρατική κοινοπολιτεία,
με πλήρης σεβασμό του ενός λαού προς
τον άλλο και με ειλικρινές πνεύμα συνερ-
γασίας και αδελφοσύνης. 

Από την άποψη αυτή όσοι σήμερα στην
Τουρκία ή και αλλού επιθυμούν και ορα-
ματίζονται την επαναφορά ενός Νεοθω-
μανικού μορφώματος με όποια έννοια η
οποία είναι πραγματικά εκτός της ιστορι-
κής πραγματικότητας, τότε πραγματικά
βλάπτουν τον ίδιο το λαό τους, παρασύ-
ροντάς τον σε ένα παρελθόν που παρήλθε
ανεπιστρεπτί.  

Είναι αλήθεια βέβαια και πρέπει να
έχουμε το θάρρος και την εντιμότητα να
αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία έδειξε πολύ μεγαλύτερη
ανοχή και σεβασμό στους υπόδουλους
λαούς, από όση έδειξαν ή θα έδειχναν οι δυ-
τικοί κατακτητές αρχής γενομένης με τους
σταυροφόρους. 

Αυτό όμως δεν μειώνει το γεγονός της
υποδούλωσης των λαών και της ανάγκης
των για ελευθερία και δεν μπορεί επίσης
να μειώσει την παγκόσμια σημασία της
επανάστασης του 1821 προς όφελος της
δημοκρατίας στα Βαλκάνια και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, αλλά και σε ολόκληρο
τον δυτικό κόσμο, αφού η ελεύθερη
πλέον Ελλάδα επρόκειτο να διαδραματίσει
ουσιαστικό ρόλο στους επόμενους δύο
παγκόσμιους πολέμους που συγκλόνισαν
τον ελεύθερο και δημοκρατικό κόσμο. 

Εάν ήμουν ο Νταβούτογλου αυτό που
πρωτίστως θα έκανα περνώντας από
οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, πρώτα
από όλα θα κατέθετα στεφάνι τιμής σε όλα
τα ιστορικά μνημεία και τους ιστορικούς
τόπους τιμώντας κάθε ήρωα του ’21 ο
οποίος έδωσε την ζωή του για να ξανα-
γεννηθούν στα Βαλκάνια η Δημοκρατία
και η ελευθερία και να ξανακερδηθεί η αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια. 

Όσο και αν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα
θέλουν να ξεχάσουν οι ίδιοι ή να κάνουν
και εμάς να ξεχάσουμε την ολόκληρη
ιστορία του ελληνικού λαού και των

άλλων λαών των Βαλκανίων και της Με-
σογείου, αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορική
αλήθεια και πραγματικότητα δεν υφίσταν-
ται. Στα Βαλκάνια, το Αιγαίο, τη Μεσόγειο
και στην ευρύτερη περιοχή δεν υφίσταται
ιστορικά μόνον η Τουρκία και η Νεοθω-
μανική Αυτοκρατορία που οραματίζεται ο
κύριος Νταβούτογλου. 

Επίσης, η Ελλάδα και τα άλλα Βαλκανικά
και Μεσογειακά έθνη δεν γεννήθηκαν
όπως υποστηρίζουν κάποιοι σύγχρονοι
μελετητές μετά το 1821. Όλα αυτά τα έθνη
υφίστανται αναλόγως το καθένα, πολύ
πριν εγκαθιδρυθεί η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία μετά την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης. Και επί τέσσερις ή πέντε
αιώνες δεν ήσαν και λίγα τα δεινά που πέ-
ρασαν οι Έλληνες, οι Αλβανοί, οι Σέρβοι,
οι Βούλγαροι, οι Αρμένιοι, οι Άραβες και
πολλοί άλλοι ακόμη και αυτοί οι ίδιοι οι
Τούρκοι που βρέθηκαν κάτω από την
Οθωμανική κυριαρχία και τυραννία. Διότι
το έπος του ’21 τιμά και τον τουρκικό λαό
και κάθε Τούρκο που πιστεύει στην αν-
θρωπιά, την ελευθερία, την δημοκρατία
και τον αλληλοσεβασμό ανθρώπου σε άν-
θρωπο ή λαού σε λαό. 

Το έπος του ’21 εγκαινίασε την ελευθερία
και την Δημοκρατία στα Βαλκάνια, όχι μόνο
των υπόδουλων στην Οθωμανική αυτο-
κρατορία λαών και εθνών, αλλά και αυτού
του ίδιου του τουρκικού λαού. Εάν λοιπόν
ήμουν ο κ. Νταβούτογλου ή όποιος άλλος
επιφανής Τούρκος, αφενός θα ζητούσα συ-
γνώμη από κάθε λαό και κάθε άνθρωπο

που επί τετρακόσια ή περισσότερα χρόνια
καταδικάστηκε σε έναν απάνθρωπο ανατο-
λικό μεσαίωνα και σε κάθε μορφή βασανι-
σμού, καταρράκωσης, καταδυνάστευσης
και εξόντωσης από τον Μεσαιωνικό και αν-
τιδημοκρατικό Οθωμανισμό, αφετέρου δε,
θα εργαζόμουν με κάθε τρόπο για την προ-
άσπιση της ιστορικής αλήθειας, της Δημο-
κρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
αναγνωρίζοντας κάθε ιστορικό δικαίωμα
άλλων λαών και εθνών. 

Διότι μόνο η κοινή και μη παραμορφω-
μένη για πολιτικές σκοπιμότητες αλήθεια
μπορεί να υπηρετήσει μία ειρηνική, δημο-
κρατική και βιώσιμη συνύπαρξη όλων
των λαών στα Βαλκάνια, το Αιγαίο και τη
Μεσόγειο.  Και εάν οι Έλληνες ή άλλοι λαοί
έπραξαν τις όποιες βιαιοπραγίες εναντίον
των Τούρκων αμάχων στην προσπάθεια
των να αποκτήσουν την ελευθερία, τότε
και αυτοί οφείλουν μια ιστορική συγνώμη
προς τον τουρκικό λαό, όσο δίκαιος και
νόμιμος αν ήταν ο αγώνας τους. Διότι
όποιος ασελγεί, βιάζει, προσβάλει ή φο-
νεύει αμάχους ανθρώπους, γέρους, γυ-
ναίκες ή παιδιά αποδεικνύει ότι είναι
κατώτερος και αυτών των άλογων ζώων,
όσο και αν θέλει να αγωνίζεται για το δί-
καιο της πατρίδας του. 

Μολονότι βέβαια κάτι τέτοιο από ελλη-
νικής πλευράς είναι σταγόνα στον ωκεανό
μπροστά στην επί 400 χρόνια Οθωμανικής
καταδυνάστευσης, όπως αναγνωρίζει ο
Τούρκος Πασάς της Άρτας που ευλογεί
τον στρατηγό Μακρυγιάννη και του εύχε-

ται να ελευθερώσει την πατρίδα του, ανα-
γνωρίζοντας ο ίδιος μπροστά στους συμ-
πατριώτες του πασάδες πόσο είχε αδικηθεί
ο ραγιάς «διότι του κλέβουμε τις γυναίκες,
τα παιδιά και το βιός του». Για αυτό εάν
ήμουν ο κ. Νταβούτογλου, πρώτα θα ζη-
τούσα συγνώμη από κάθε λαό και κάθε
άνθρωπο που αδικήθηκε, ληστεύτηκε,
προσβλήθηκε, θυσιάστηκε και αφανίστηκε
από την οθωμανική βαρβαρότητα και τον
οθωμανικό μεσαίωνα και μετά θα επιχει-
ρούσα όποια περιοδεία μου στην Ελλάδα ή
όπου αλλού στα Βαλκάνια. 

Εν τέλει, εάν ήμουν ο κ. Νταβούτογλου
θα αγωνιζόμουν με κάθε τρόπο προκειμέ-
νου στα Βαλκάνια και στην Μεσόγειο να
διασωθεί η Δημοκρατία, η Ειρήνη και η αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτως εθνι-
κών συμφερόντων και ανεξαρτήτως
θρησκείας, εθνικής, φυλετικής ή όποιας
άλλης διαφοροποίησης. Διότι εάν η σύγ-
χρονη Τουρκία θέλει πραγματικά να τιμήσει
τον εαυτόν της και τον τουρκικό λαό και να
επανορθώσει τα σφάλματα του παρελθόν-
τος, θα πρέπει να εργασθεί για μια πραγμα-
τική Δημοκρατική ενότητα των Βαλκανίων
και της Μεσογείου, αποποιούμενη κάθε
δικό της υποσυνείδητο ιστορικό  πνεύμα
κατοχής, εκμετάλλευσης, εξουσίας και
εξουθένωσης των άλλων λαών. 

Το γεγονός ότι επί 400 ή περισσότερα
χρόνια η οθωμανική αυτοκρατορία εξου-
σίαζε, λήστευε και εξουθένωνε τους
λαούς και τους ανθρώπους των Βαλκα-
νίων, της Μεσογείου και της Ασίας, αυτό
με τίποτε δεν δημιουργεί ιστορικό δίκαιο
συνέχισής του με όποιο νεοθωμανικού
τύπου σχηματισμό και ιδεολόγημα, του-
λάχιστον με τη δική μας ανοχή και συγκα-
τάθεση. Εάν η σύγχρονη νεοθωμανική
ιδεολογία του στρατηγικού και ιστορικού
βάθους, όπως αυτή που διαβάζουμε στα
βιβλία του κ. Νταβούτογλου, οραματίζεται
αναβίωση ενός σκοτεινού αυτοκρατορι-
κού παρελθόντος που στηρίχτηκε στη βία,
στο φόβο, την τρομοκράτηση και τον αφα-
νισμό ιστορικών λαών, τότε κάθε ευαί-
σθητος Έλληνας, Τούρκος, Βούλγαρος,
Αλβανός, Σέρβος ή όποιος άλλος Χριστια-
νός ή Μουσουλμάνος, σίγουρα  έχει έν-
σταση και  δεν μπορεί να το αποδεχτεί ή
ακόμη χειρότερα να το επικροτήσει.  

Εάν πάλι το ιστορικό και στρατηγικό βάθος
του κ. Νταβούτογλου αναφέρεται στην υπε-
ράσπιση της δημοκρατίας και της ειρήνης με
αμοιβαίο σεβασμό συμβίωσης και συνεργα-
σίας των λαών της Βαλκανικής, τότε αυτό θα
πρέπει να δηλωθεί με ειλικρίνεια και δίχως δι-
πλωματικά υπονοούμενα, διότι  η οθωμανική
αυτοκρατορία παρήλθε όπως και κάθε άλλη
αυτοκρατορία που δεν σεβάστηκε το δίκαιο,
τη δημοκρατία και την ελευθερία των πολιτών
της. Σήμερα, τόσο η Τουρκία όσο και οι άλλοι
λαοί της περιοχής θα πρέπει να σφυρηλατή-
σουν ένα γνήσια φιλικό, δημοκρατικό, συ-
νεργατικό και συμβιωτικό μέλλον, ελεύθερο
από κρυπτοεξουσιαστικά σύνδρομα του
ενός επί του άλλου. Τέλος σήμερα, που ολό-
κληρος ο ισλαμικός κόσμος αναζητά την δη-
μοκρατική του εποχή, δεν χωρά κανένας
νεοθωμανισμός, όσο αναμορφωμένος και
εάν εννοείται αυτός.
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Επισημαίνεται η αποκάλυψη ταφής
σκύλου που αποτελεί γνώρισμα της
περιόδου, καθώς ζώα όπως ιπποειδή
και άλλα προσφιλή ζώα στον άνθρωπο
πολλές φορές ενταφιάζονταν κοντά ή
και εντός των οικισμών. Παράλληλα,
ταφή αλόγου και σκύλου αποκαλύ-
φθηκε και στον κόμβο Πετροπόρου,
στα ανατολικά του χωριού στη χιλιομε-
τρική θέση 46+450 χλμ της Ε. Ο Λάρι-
σας –Τρικάλων, σε θέση που απέδωσε
κεραμική της Ύστερης Εποχής Χαλκού. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για στοιχεία που παρουσιά-
ζει ο αρχαιολόγος κ. Λεωνίδας Χατζηαγ-
γελάκης,  στα πλαίσια των ανασκαφικών
ερευνών που έχει κάνει μέχρι σήμερα η
παραπάνω Εφορεία. 

Συγκεκριμένα, μία από τις σημαντικότε-
ρες ενδείξεις για αυτήν τη σχέση αγάπης
και συντροφιάς μεταξύ των αρχαίων Ελ-
λήνων με τους σκύλους, σημειώνει ο κ.
Χατζηαγγελάκης, που διαρκεί πάνω από
3.000 χρόνια, μάς δίνει και ο Όμηρος στην
Οδύσσεια (ραψωδία ρ΄ 300-309), όπου
περιγράφει το γνωστό και συγκινητικό πε-
ριστατικό του θανάτου του σκύλου του
Οδυσσέα Άργου, τη στιγμή που αναγνω-
ρίζει τον αφέντη του μετά από 10 έτη
απουσίας. Πληροφορίες για ανάλογες τα-
φικές συνήθειες αντλούμε από τον Όμηρο
και από την προετοιμασία της θυσίας τεσ-
σάρων αλόγων και δύο σκύλων από τον
Αχιλλέα για την νεκρική πυρά του ήρωα
και φίλου του Πατρόκλου. 

Γενικότερα, η τακτική της ταφής ζώων
παρατηρείται σποραδικά ήδη από τη Μέση
Εποχή του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο,
ενώ διευρύνεται στην Ύστερη Εποχή του
Χαλκού.

Ειδικότερα για τις ανασκαφικές εργα-
σίες όπως τονίζει ο αρχαιολόγος, η  ΛΔ΄
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρ-
χαιοτήτων προώθησε τη διενέργεια ανα-
σκαφικών ερευνών, οι οποίες προέκυψαν
κατά την διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού
Λάρισας –Τρικάλων, στο τμήμα Φαρκαδό-
νας – Μεγαλοχωρίου, όπου εντοπίστηκαν
και διερευνήθηκαν διεξοδικά κάποια τμή-
ματα της εθνικής οδού, τα όποια απέδιδαν
πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων. Τα
αρχαία αντικείμενα αποτυπώθηκαν, κατα-
γράφηκαν, φωτογραφήθηκαν και συντη-
ρούνται στα εργαστήρια της Εφορείας. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα αρ-
χιτεκτονικά στοιχεία και τα ευρήματα που
αποκαλύπτονται και σήμερα στον κόμβο
Πετροπόρου, όπου η αρχαία πόλη Πέ-
λιννα, και στο παρακείμενο Πετρωτό, στη
θέση «Ασβεσταριά», όπου αποκαλύπτον-
ται αρχιτεκτονικά λείψανα μιας εγκατά-
στασης Μέσης και Ύστερης (Μυκηναϊκής)
Εποχής του Χαλκού.

Έτσι, προσθέτει ο ίδιος, στη χιλιομετρική
θέση 43+700, αποκαλύφθηκαν κατά τη
διάρκεια των εκσκαφών τα πρώτα αρχαι-

ολογικά στοιχεία στη βόρεια πλευρά της
εθνικής οδού, στη θέση «Ασβεσταριά ». 

Οι αρχαιολογικές εργασίες έχουν φέρει
στο φως αξιόλογα στοιχεία για την ανθρώ-
πινη δραστηριότητα στην περιοχή. 

Κατά την διάρκεια της έρευνας αποκα-
λύφθηκαν οικιστικά κατάλοιπα, όπως
τμήματα οικοδομημάτων των οποίων οι
τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από λίθους
συνταιριασμένους και προσαρμοσμένους
ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι περιμετρικά των
τοίχων ανευρίσκονται επιφάνειες δαπέ-
δου από πατημένο πηλό καστανωπής
απόχρωσης με πολλά λίθινα και οστέινα
εργαλεία. 

Ακόμη, αποκαλύπτονται στρώματα κα-
ταστροφής από αργούς ασβεστόλιθους με
τμήματα αγγείων (πίθων και άλλων
οστράκων) ανάμεικτα  με καμένα στοιχεία.

Εκτός από τα οικιστικά κατάλοιπα ερευ-
νήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο,  και αρκε-
τοί τάφοι, 16 στο σύνολο. Αποκαλύφθηκαν
τάφοι κιβωτιόσχημοι και λακκοειδείς, κτε-
ρισμένοι ή ακτέριστοι με τους νεκρούς να
ανήκουν τόσο σε ενηλίκους όσο και σε
παιδιά, με τον σκελετό σε στάση εκτετα-
μένη, πλην ενός λακκοειδούς τάφου όπου
ο νεκρός ήταν τοποθετημένος σε στάση
συνεσταλμένη.

Σε έναν τάφο, που είναι απλός λακκοει-
δής, το κρανίο του νεκρού ήταν καλυμ-
μένο από τμήμα αποθηκευτικού αγγείου
που φέρει εμπίεστους κύκλους. 

Το τμήμα του αγγείου τοποθετήθηκε
εκεί με σκοπό να καλύψει το κρανίο και
βρέθηκε in situ καθώς από την μελέτη της
στρωματογραφίας περιμετρικά του τάφου
δεν προκύπτει κάποια διαταραχή. 

Όλες οι ταφές βρέθηκαν intra muros, θε-
ωρούνται δηλ. εντός οικισμού παρά την

απουσία σαφούς οριοθέτησης της κατοικη-
μένης περιοχής και η παρουσία των αρχιτε-
κτονικών καταλοίπων είναι αποσπασματική,
η σωστική ανασκαφική έρευνα συνεχίζεται
και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα επεκτείνον-
ται προς τα νότια και ανατολικά. Επίσης εν-
τοπίστηκαν και αποκαλύφθηκαν και 22
τάφοι λακκοειδείς και κιβωτιόσχημοι.

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών, για
την διαμόρφωση του κόμβου στον Πετρό-
πορο αποκαλύφθηκε ένα κτίριο σε σχήμα
Π και νοτίως αυτού, στρώμα καταστροφής
που σε ικανή έκταση παρατηρείται μεγάλη
ποσότητα κεραμικής και πολλά ίχνη καύ-
σης. Στα ευρήματα περιλαμβάνεται τμή-
ματα χαρακτηριστικά της εποχής του
Χαλκού, καθώς και οστέινα εργαλεία, λε-
πίδες οψιανού και πυριτόλιθου, χάλκινη
βελόνη, υφαντικά βαρίδια και ειδώλιο γυ-
ναικείας μορφής τύπου Φ. 

Αντίστοιχα, στη θέση «Ασβεσταριά» Πε-
τρωτού καταγράφηκε πληθώρα μικρών
κινητών ευρημάτων και κεραμικής. Βρέ-
θηκαν αγγεία εισηγμένα και εγχώρια ακέ-
ραια ή τμήματα αυτών, όπως πίθων και
αμφορέων, κυπέλλων, κυλίκων, φιαλών
κ.τ.λ. Τα περισσότερα όστρακα που ανή-
καν σε αποθηκευτικά σκεύη και αγγεία
χρηστικά και ορισμένα έφεραν πλαστική
διακόσμηση από αιχμηρές αποφύσεις ή
ανάγλυφες ταινίες που μιμούνταν σκοινί.

Ενδεικτικά της Μυκηναϊκής εποχής είναι
τα τμήματα αγγείων με αμείβοντες, με με-
τόπες, με κυματοειδή και ταινιωτό διάκο-
σμο, σχηματοποιημένα άνθη και ενάλληλα
τρίγωνα. Τα αρχαιολογικά στοιχεία στις θέ-
σεις αυτές χρονολογούνται στη Μέση και
Ύστερη (Μυκηναϊκή).Εποχή του Χαλκού. 

Η συνέχιση, σημειώνει ο κ. Χατζηαγγε-
λάκης,  της σωστικής ανασκαφικής έρευ-
νας είναι σημαντική, καθώς στην εν λόγω
θέση να αποδειχθεί ότι εκεί θα μπορούσε
να τοποθετηθεί η ομηρική «Οιχαλία». 

Η γειτνίαση άλλωστε της Οιχαλίας με
την Πέλλινα φαίνεται από το γεγονός ότι ο
επώνυμος ήρωας Πέλιννος αναφέρεται
ως Οιχάλιος. 

Ο Στράβων αναφέρει: «…την δε Οιχα-
λίαν πόλιν Ευρύτου λεγομένην εν τε τας
τόποις τούτας ιστορούσι και εν Ευβοία και
εν Αρκαδία», καθώς επίσης «…μίαν είναι
πόλιν Ευρύτου Οιχαλιήος δήλον ούν ότι
την Θετταλικήν εφ΄ ης φησιν «οι τ΄ είχον
Οιχαλίην πόλιν Ευρύτου Οιχαλιήος».

Ακόμη η περαιτέρω έρευνα της γενι-
κότερης περιοχής, πιστεύουμε, καταλή-
γει ο αρχαιολόγος,  ότι θα αποδώσει
σημαντικές πληροφορίες για την οικι-
στική δραστηριότητα, σε συνάρτηση με
όλο το οικιστικό δίκτυο στην ευρύτερη
περιοχή της Φαρκαδόνας κατά την
Εποχή του Χαλκού.

Ταφή αλόγου
και σκύλου στον
κόμβο Πετροπόρου
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Την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012, έκανε την πρε-
μιέρα της η ¨ΟΡΕΣΤΕΙΑ¨ του Αισχύλου σε μετά-
φραση του Ted Hughes, στο Riverside του Λονδίνου
η οποία και θα συνεχιστεί μέχρι τις 24 Μαρτίου. 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ αναφέ-
ρει για τον Αισχύλο, ότι δίκαια ονομά-
στηκε δημιουργός της τραγωδίας. Το
ύφος του υψηλό και μεγαλοπρεπές, οι
ιδέες του υψηλές, βασικότερη των
οποίων είναι η έννοια της δικαιοσύνης,
που βίωσε βαθύτατα μετά την νίκη των
Ελλήνων κατά των Περσών. Βασικό

του θέμα είναι η σχέση θεών και ανθρώπων , ποια είναι
τα όριά του ανθρώπου, πόσο ελεύθερος είναι , τι παθαίνει
αν υπερβεί τα όριά του. Η ύβρις και η πληρωμή για την
ύβρι – ο θείος νόμος ορίζει να τιμωρείται η ύβρις και ο
υβριστής. Έχοντας αυτά υπόψη για τον μεγάλο τραγικό
ποιητή, έρχεται η δουλειά του Ted Hughes, ο οποίος με
την πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας επιτυγχάνει
να παρουσιάσει με μεγάλη επιτυχία τις τραγικές φιγούρες
της παράστασης , ώστε ο θεατής να μπορέσει να κατα-
νοήσει τις έννοιες της απιστίας, της αμαρτίας, του φόνου,
του δίκαιου και του άδικου, του ελέους και του φόβου.

Συνεχίζοντας στην τραγωδία όπως παρουσιάστηκε, θα
ήθελα να πω ότι οι ηθοποιοί ήταν απόλυτα συνειδητοποι-
ημένοι στην δραματικότητα του έργου. Έπαιξαν τον ρόλο
τους τόσο παραστατικά , ώστε η καρδιά του θεατή πολύ
συχνά σφίγκεται και αγωνιά με τον πόνο που φαίνεται στα
πρόσωπά τους. Καταφέρνουν να βάλουν τον θεατή συμ-
μέτοχο στο έργο, όταν αυτός καλεί τον εαυτό του να
πάρει θέση  στα ερωτήματα του τι είναι δίκαιο και τι άδικο,
στον φόνο του συζύγου από την άπιστη σύζυγό του ή
στον φόνο της μάνας από τον ίδιο της τον γιο.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω την σημασία της μουσικής
μέσα σε αυτήν την παράσταση. Οι πρωτοπόροι αυτοί μου-
σικοί / δημιουργοί, συνόδευαν τους ηθοποιούς σε όλη
την διάρκεια του έργου είτε με απλούς ήχους είτε με τα
ολοκληρωμένα μουσικά τους κομμάτια, χρησιμοποιών-
τας αρχαία Ελληνικά μουσικά όργανα . 

Το όλο εγχείρημα της παρουσίασης αυτής της παρά-
στασης, ανήκει στην σκηνοθέτη Αναστασία Ρεβή. Χρησι-
μοποίησε πολύ λιτά σκηνικά, που δεν κεντρίζουν το

ενδιαφέρον των θεατών αλλά έτσι καταφέρνει να απο-
σπάσει την προσοχή τους το πάθος των ηθοποιών . Χρη-
σιμοποίησε μυρωδιές, γεύσεις και ήχους της Ελλάδος σε
όλη την διάρκεια του έργου και έτσι όλες οι αισθήσεις του
ξενόγλωσσου θεατή κεντρίζονται για να επιτύχει, να τον
κάνει πραγματικά, να ζήσει με ένταση μία Ελληνική τρα-
γωδία. Εξάλλου πόσοι είναι αυτοί οι σκηνοθέτες που
προσπάθησαν και ανέβασαν με επιτυχία Ελληνική τρα-
γωδία σε ξένη γλώσσα;

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι δεν είναι πολλές οι
παραστάσεις της σημερινής εποχής όπου μπορούν να
προσφέρουν τόσο μεγάλη συγκίνηση και τόσα πολλά  συ-
ναισθήματα να κατακλύζουν τους θεατές, όπως αυτό το
έργο των 2.500 ετών.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ελληνική τραγωδία 
στο Riverside του Λονδίνου
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προσκύνημα στην
Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου στο
Εssex της Αγγλίας

ΤΗΝ Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο
Εssex της Αγγλίας, επισκέφθηκε πρό-
σφατα, ανήμερα της εορτής της Οσίας
Ξένης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος επικε-
φαλής μικράς ομάδος κληρικών.

Τον Σεβασμιώτατο κ. Ιγνάτιο υποδέχ-
θηκαν δια θερμών λόγων και ειλικρινούς
αγάπης ο Πανοσιολογιώτατος Άγιος Κα-
θηγούμενος και γνήσιος συνεχιστής του
έργου αλλά και της πορείας του αειμνή-
στου χαρισματικού Γέροντος Σωφρο-

νίου, Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος, ο π.
Ζαχαρίας λόγιος κληρικός της Ιεράς
Μονής και πύρινος ομιλητής, οι πατέρες
και όλοι οι αδελφοί της Ιεράς Μονής.

Κατά την αντιφώνηση του ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος εξέφρασε
τις ευχαριστίες του προς τον εν Τριάδι

Άγιον Θεόν που τον ηξίωσε για άλλη μια
φορά να βρεθεί στο Μοναστήρι του Τιμίου
Προδρόμου να ακούσει μία καθαρά, θεό-
πνευστη ομιλία του Αγίου Σιλουανού του
Αθωνίτου περί πνευματικής ζωής και πώς
επιτυγχάνονται οι ιερές αναβάσεις από τα
γήινα στα ουράνια και δεν παρέλειψε να

ευχαριστήσει τον Άγιο Καθηγούμενο π.
Κύριλλο  και όλους τους παρευρισκομέ-
νους όχι μόνο για την ζεστή, εγκάρδια,
αληθινή  υποδοχή τους, αλλά κυρίως
γι΄αυτά που προσφέρουν σε ολόκληρο
τον χριστιανικό κόσμο, δηλαδή άνθρωποι
προσευχής και εναρέτου ζωής, παραδείγ-
ματα φωτεινά για όσους πραγματικά αγω-
νίζονται το δρόμο του θεού και επιποθούν
την καρδιακή ένωση τους με τον Θεό,
όπως εκήρυττε και ο αείμνηστος π. Σω-
φρόνιος.  Στο τέλος του ιερού προσκυνή-
ματος, ο Σεβασμιώτατος και οι πατέρες
τέλεσαν Τρισάγιο στον τάφο του αγίου Γέ-
ροντος π. Σωφρονίου και παίρνοντας την
ευχή των πατέρων ανεχώρησαν απ’ το
Μοναστήρι, ενισχυμένοι πνευματικά και
ιδιαίτερα ωφελημένοι εκ της ιεράς αυτής
επικοινωνίας και συμπροσευχής.

Σκηνοθέτης: Αναστασία Ρεβή
Σχεδιαστής: Μαρία Κονομή
Κινηματογραφιστής/Σχεδιαστής φωτισμού:
Γιάννης Κάτσαρης
Μουσική: Daemonia Nymphe
Παραγωγή : Martina Reynolds
Μουσικοί: Σπύρος Γιασαφάκης – Εύη Στεργίου
Ηθοποιοί: Helen Bang, Joe Robert Buckingham,
Tobias Deacon, Ryan Hurst, Denise Moreno,
Laura Morgan, Kitty Paitazoglou, Claire Porter,
George Siena, Dimitra Tzanidaki-Kreps,
Matthew Wade, Adam Youssefbeygi
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Με περηφάνια 
ψηλά τη γαλανόλευκη

ΕΙΚΟΝΕΣ μιας μίζερης και χρεωμένης
Ελλάδας ταξιδεύουν μήνες τώρα σε ολό-
κληρο δυστυχώς  τον κόσμο. «Διαφημί-
ζουν» τη χώρα μας για τη διαφθορά και τη
κατάντια της και δεν διστάζουν να χρεώ-
νουν την ανικανότητα των πολιτικών και
την ανεντιμότητά τους,  σε ολόκληρο τον
ελληνικό πληθυσμό. 

Στιγμές αγανάκτησης ανήκουν στη κα-
θημερινότητα του μέσου Έλληνα και ο
δρόμος έχει γίνει το δεύτερο σπίτι του,
αφού με τις τελευταίες σταγόνες ελπίδας
που του απομένουν, προσπαθεί με δια-
δηλώσεις , καταλήψεις και απεργίες , να
σταματήσει τη κατηφόρα που έχει πάρει
η πατρίδα του.

Ποτέ δεν ήταν ο Έλληνας  ξακουστός
για τη φτώχεια του, ούτε ζήτησε  ποτέ τη
συμπόνια της Ευρώπης,  ούτε παζάρεψε
την ελεημοσήνη ξένων αφεντάδων με
αντάλλαγμα τα νησιά και την ιστορία του.

Η χώρα μας μυρίζει χαρέμι.
Οι πασάδες, ελεηνοί και παχύσαρκοι

από τα μεγαλεία τους, κρατούν  στην
ομηρία τους αθώες ζωές  και χαράσουν
στα σώματά τους την ανανδρία και  τις
ορέξεις τους. Πουλάνε τη πατρίδα τους
για τριακόσια γραμμάρια κόπρανα και τα
κόκαλα των προγόνων τους , που έγρα-
ψαν με  αίμα  ιστορία, τρίζουν και δο-
νούνται. Φτάνει πια.

Ήρθε η ώρα να δείξουμε και να απο-
δείξουμε για ποιο λόγο είμαστε περήφα-
νοι που είμαστε Έλληνες.

Ας υπενθυμίσουμε αυτούς που μας
ευτελίζουν δημοσίως σε ποια χώρα
πρωτοέλαμψαν οι τέχνες και τα γράμ-
ματα και ποια χώρα «εισβάλει» πρώτη
στα ολυμπιακά στάδια , συμβολίζοντας
την  ιστορική προέλευση των αγώνων.

Ας διαφημίσουμε την Ελλάδα μας από
τις πιο μαγευτικές της γωνιές.  Ας προ-
σκαλέσουμε τουρίστες από όλο τον
κόσμο στα παραθαλάσσια ταβερνάκια,
δίπλα στης πιο γαληνευτικές παραλίες
μας . Ας τους κεράσουμε τους μεσογει-
ακούς μας μεζέδες με ουζάκι και ρετσίνα.
Ας τους αφήσουμε να απολαύσουν τη
ζεστή αυγουστιάτικη θάλλασα και ας τους
ξεναγήσουμε στα αξιοζήλευτα και παγκο-
σμίως ξακουστά αρχαιολογικά μας μνη-
μεία, αιώνια απόδειξη της ελληνικής
ιστορίας μας. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε
με περηφάνια ψηλά τη γαλανόλευκη.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ

«Σεβασμό στο
δικαίωμα να έχουν
τα παιδιά μας
πρόσβαση στην
Ελληνόγλωσση
Εκπαίδευση»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ διαμαρτυ-
ρίας, στην οποία παράλ-
ληλα εκφράζεται και η
αγωνία για το αύριο, στο
πλαίσιο της αλλαγής στο
Νόμο 4027/2011 απέ-

στειλε στην Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη
Χριστοφιλοπούλου, ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων των μαθητών των ελλη-
νικών σχολείων (νηπιαγωγείου, δημοτι-
κού, γυμνασίου, λυκείου) στην περιοχή
Μπήλεφελντ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφα-
λίας Γερμανίας. Την επιστολή υπογρά-
φουν ο Πρόεδρος Γιώργος Βόμπρας
και ο γραμματέας Ι. Βολιώτης. Ειδικό-
τερα, η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
Ως εκπρόσωποι των Γονέων και Κηδε-

μόνων της περιοχής Μπήλεφελντ  Γερ-
μανίας θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε
την αγωνία και όχι μόνο,  εκατοντάδων
Γονέων που ενώ τα παιδιά τους φοιτούν
σε κάποια βαθμίδα της Ελληνόγλωσσης
Εκπαίδευσης,  Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύ-
κειο είδαν να  καταργείται δια νόμου η
βαθμίδα του Λυκείου.

Οι άνθρωποι αυτοί άκουσαν μεγαλό-
στομες εξαγγελίες για προγράμματα ενι-
σχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές του
Γυμνασίου π.χ. γερμανικά που δεν έγιναν
ποτέ πράξη, βίωσαν το γεγονός ότι, τα
παιδιά τους στην Α Λυκείου να περιμέ-
νουν στο Β τετράμηνο ακόμα τα βιβλία

του Νέου Λυκείου από την Ελλάδα, και
τέλος είδαν τη διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας να συρρικνώνεται σε μία ώρα
την εβδομάδα στο Λύκειο λόγω έλλειψης
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Αυτή η δυσλειτουργία σε συνδυασμό
με την κατάργηση δια νόμου του Λυ-
κείου ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής.

Ζητούμε την απόσυρση του Άρθρου
περί κατάργησης του Λυκείου και απαι-
τούμε σεβασμό στο δικαίωμα μας να
έχουν τα παιδιά μας πρόσβαση στην Ελ-
ληνόγλωσση Εκπαίδευση. Άλλο είναι η
αύξηση της παροχής δίγλωσσης εκπαί-
δευσης και άλλο η απαξίωση η δική  μας
και των παιδιών μας και εξηγώ,  μα είναι
δυνατόν να αποφασίζεται  δια νόμου
μέχρι ποια βαθμίδα σχολείου θα πάνε τα
παιδιά μας;

Κυρία Υφυπουργέ ευελπιστούμε στη
γρήγορη αποκατάσταση αυτής της ανω-
μαλίας που τόση αναστάτωση κόστισε
στην ομογένεια και κυριολεκτικά απειλεί
να διαλύσει τα σχολεία του εξωτερικού.

Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμί-
σουμε και είμαστε σίγουροι ότι σας είναι
γνωστό ότι, ο αριθμός των συμπατριω-
τών μας που μετανάστευσαν στη Γερμα-
νία μόνο κατά το έτος 2011 ανέρχεται
στις εννέα χιλιάδες (πηγή Destatic). Αρ-
κετοί από αυτούς ήρθαν χωρίς τα παιδιά
τους τα οποία θα ακολουθήσουν στη συ-
νέχεια. Δηλαδή ο αριθμός παιδιών που
είναι απόλυτα εξαρτημένοι από αυτόν
τον τύπο σχολείου αυξάνει διαρκώς. Νο-
μίζω  πως χρωστάμε στους ανθρώπους
αυτούς που πήραν τον δρόμο της ξενι-
τιάς το να σταθούμε δίπλα τους, να τους
δώσουμε τη δυνατότητα να μάθουν στα
παιδιά τους γράμματα και να συνεχίσουν να
διατηρούν την επαφή τους με την πατρίδα.
Να μη φανούμε αυτή τη στιγμή λιγόψυχοι
αφήνοντας τη χειρότερη παρακαταθήκη
στις επόμενες γενιές».

Τα Γερμανικά σαν δεύτερη
ξένη γλώσσα από το Δημοτικό
αλλά και πάλι στο Λύκειο
Φαίδων Κοτσαμπόπουλος (DHW):
«Iστορική απόφαση με πολύ καλές προοπτικές για τους 
μαθητές και την εξέλιξη των γερμανοελληνικών σχέσεων»

Αθήνα/Κολωνία. Μεταξύ Γερμανικών
και Γαλλικών θα μπορούν να επιλέγουν
σαν δεύτερη ξένη γλώσσα από το νέο σχο-
λικό έτος οι μαθητές των δημοτικών,
ακόμα και στο ίδιο σχολείο. Επίσης τα γερ-
μανικά θα επιστρέψουν ως γλώσσα επιλο-
γής από την Α' Λυκείου. Σχετική χάρτα
συνεργασίας υπογράφηκε από την υφυ-
πουργό καθηγήτρια Εύη Χριστοφιλο-
πούλου και τον διευθύνοντα σύμβουλο
του Ινστιτούτου Δρα. Μπρούνο Γκρος.

Με αφορμή την υπογραφή της παρα-
πάνω χάρτας συνεργασίας ο Αντιπρόεδρος
του Γερμανο - Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου (DHW) Φαίδων Κοτσαμπό-
πουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος (DHW) ως φορέας του γερ-
μανο-ελληνικού επιχειρηματικού γίγνε-
σθαι στην Γερμανία χαιρετίζει την απόφαση
της ελληνικής κυβέρνησης. 

Σε καιρούς κρίσης αλλά και της παγκο-
σμιοποίησης η πολυγλωσσία αναδεικνύε-
ται πολίτιμο εφόδιο των νέων για την
ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητάς τους
και την καλλίτερη ενσωμάτωσή τους στις
αγορές εργασίας ανά τον κόσμο. Η επί-
τευξη αυτού του σκοπού ήταν πάντοτε
στις προτεραιότητες του DHW. 

Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας

στα δημοτικά σχολεία δεν θα καλλιτερεύ-
σει μόνον τις γλωσσικές γνώσεις των μα-
θητών αλλά θα τους φέρει και πιο κοντά
στον γερμανικό πολιτισμό. Είμαστε σίγου-
ροι ότι με αυτήν την συμφωνία θα επιρρε-
ασθούν λίαν θετικά τόσο οι σχέσεις μεταξύ
των δύο λαών όσο και η παραδοσιακή
γερμανοελληνική συνεργασία σε όλα τα
επίπεδα».

Φαίδων Κοτσαμπόπουλος (DHW)
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«ΘΕΛΟΥΜΕ να δημιουργήσουμε ένα Ίδρυμα που θα ανα-
λάβει να οργανώσει την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας
στο εξωτερικό και στους απόδημους έλληνες», δήλωσε ο ευ-
ρωβουλευτής των Ελευθέρων Δημοκρατών κ. Γιώργος Χα-
τζημαρκάκης στο πλαίσιο του Σεμιναρίου της Ομάδας της
Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευ-
ρώπη (ALDE) που οργάνωσε στις Βρυξέλλες σε συνεργασία
με τον ευρωβουλευτή κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη με θέμα: «Η
διατήρηση της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό - Προ-
οπτικές και Προκλήσεις».

«Είναι η αρχή για αυτή την ιδέα και καταθέτουμε σήμερα
τις πρώτες μας σκέψεις. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στον
κόσμο που να επηρέασε τόσο πολύ άλλες κουλτούρες και πο-
λιτισμούς, όσο η ελληνική. Είναι χαρακτηριστικό πως το 20%
της αγγλικής γλώσσας προέρχεται από την ελληνική. Όμως
οι Ελληνες της διασποράς - και ανήκω σε αυτούς - έχουμε
πρόβλημα να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο την εκμάθηση
της μητρικής γλώσσας στις ξένες χώρες. Δυσκολία που κα-
ταγράφεται και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας. Υπάρχει
οικονομική κρίση, υπάρχει οργανωτικό πρόβλημα και γιαυτό
αναζητούμε τρόπους για να δούμε πως θα δώσουμε λύση στο
πρόβλημα της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας σε υψηλό
επίπεδο. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, δυσκολίες στη
διάδοση και διατήρηση της μητρικής γλώσσας είναι πιθανόν
πιο εύκολο να ξεπεραστούν μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών
και όχι μόνο μέσω του  κράτος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε
ένα Ίδρυμα για αυτό το σκοπό και κάνουμε την αρχή για αυτή
την μεγάλη ιδέα», τόνισε ο κ. Χατζημαρκάκης.  

Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν η αποσαφήνιση μιας προ-
σανατολισμένης και στοχευμένης προσέγγισης για την εκμά-
θηση της μητρικής γλώσσας πέρα από τα σύνορα της χώρας
προέλευσης. Επιπλέον, επικεντρώθηκε στο πώς θα προωθη-
θεί μια καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές και περιφερει-
ακές κυβερνήσεις σχετικά με καινοτόμες μεθόδους
εκμάθησης και αποτελεσματικά συστήματα χρηματοδότησης. 

Ο υπεύθυνος της ελληνικής εκπαίδευσης στη δυτική Ευ-
ρώπη κ. Μανόλης Αλεξάκης εισηγήθηκε τη δημιουργία
ενός "Διεθνούς Ινστιτούτου Διδασκαλίας της Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού" επεσήμανε πως "είναι η κατάλληλη
στιγμή να τεθεί σε σύγχρονη βάση η προβολή και προώθηση
της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού, μέσα από τη Σύ-
σταση ενός Ινστιτούτου. Αυτό θα έχει ως στόχο να συντονίσει
και να συστηματοποιήσει, σε συνεργασία με φορείς που
έχουν ήδη ασχοληθεί με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλι-
κού, με την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, τη διδασκαλία
της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, ώστε: α) να δημιουργηθεί
ένα "πρότυπο μοντέλου διδασκαλίας της Ελληνικής", β) με
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και γ) με το να
παράξει "πολιτιστικά πακέτα" τα οποία θα μπορούν  να απο-
τελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας και σεμιναρίων που θα
απευθύνονται σε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, σε επαγ-
γελματίες, σε φιλότεχνους ανά τον κόσμο".  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος προσωπικότητες από τον
πολιτικό, πανεπιστημιακό και δημοσιογραφικό χώρο καθώς

κι’ εκπρόσωπος της Επιτρόπου για θέματα εκπαίδευσης, πο-
λιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Α. Βασιλείου (Κύπρος). 

Ο εκπρόσωπος της Επιτρόπου Jonathan Hill τόνισε την
ιδιαίτερη σημασία της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας
ενός παιδιού που μεγαλώνει εκτός των συνόρων της χώρας
του, πριν διδαχθεί τη γλώσσα της χώρας στην οποία μεγα-
λώνει και παρουσίασε το πρόγραμμα «Έρασμος για Όλους»
ως μία ευκαιρία για προώθηση της ιδέας της διατήρησης της
μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν μοντέλα ενσωμάτωσης
της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικά συστήματα του
εξωτερικού τα οποία σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν
σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, η Δρ. Ευγενία Αρβανίτη παρουσίασε την
ενσωμάτωση άλλων γλωσσών συμπεριλαμβανομένης και
της ελληνικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας
ενώ ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Καναδά Δ. Καρύγιαννης
(Φιλελεύθεροι) επεσήμανε την εξάλειψη του ρατσισμού στον
Καναδά σχετικά με τις γλώσσες καθώς και  τις αλλαγές που
έχουν γίνει στη χώρα σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Ανέ-
φερε μάλιστα ότι το Σύνταγμα του Καναδά έχει μεταφραστεί
και στα ελληνικά, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα στους
Έλληνες ομογενείς να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Ο κος Μ. Δαμανάκης, ιδρυτής του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ (Εργα-
στήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών) ,
πραγματοποίησε παρουσίαση για τη διδασκαλία της ελληνι-
κής γλώσσας εντός κι εκτός της Ευρώπης. Το παρόν στην
εκδήλωση έδωσε και η Ευρωβουλευτής Χ. Παλιαδέλη (Σο-
σιαλιστές), η οποία στην ομιλία της επικεντρώθηκε περισ-
σότερο στο φλέγον ζήτημα της ελληνικής κρίσης.  

Ο κος Ν. Μεγγρέλης, διευθυντής της ERT World,  σχολίασε
τη συνεχή προσπάθεια της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης να
προάγει την ελληνική γλώσσα.  Παρουσίασε τις ιδέες της δη-
μόσιας τηλεόρασης για την προώθηση της γλώσσας, οι οποίες
όμως δεν ευοδώθηκαν λόγω της υπάρχουσας κρίσης καθώς
και την πιθανή παροχή οπτικοακουστικού υλικού προκειμένου
να προωθηθεί το Διεθνές Ίδρυμα Ελληνικής Γλώσσας.

Ο κος Χατζημαρκάκης  ως συνδιοργανωτής και συντονι-
στής της εκδήλωσης έκανε ορισμένες καίριες παρατηρήσεις
και εξέθεσε, τόσο τη δική του εμπειρία ως Έλληνας του εξω-
τερικού όσο και των παιδιών του. Στη διάρκεια της συζήτη-
σης, υπήρξαν αναφορές στους τρόπους με τους οποίους η

Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επωφεληθεί και να διδαχθεί
από τα μοντέλα τα οποία παρουσιάστηκαν ώστε να διαφυ-
λάξει την πολιτισμική ταυτότητα η οποία είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την εκάστοτε εθνική γλώσσα.
Στοιχεία για τους ομιλητές: 

Jonathan Hill εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για
την Επίτροπο Ανδρούλλα Βασιλείου.  Είναι υπεύθυνος για
γλωσσικές πολιτικές.

Θεόδωρος Σκυλακάκης, Ευρωβουλευτής και συνδιορ-
γανωτής  αυτής της εκδήλωσης, Οικονομολόγος. 

Χρυσούλα Παλιαδέλλη, Ευρωβουλευτής και Αρχαιολό-
γος. Μετείχε στην ανασκαφή και την αρχαιολογική έρευνα
της Βεργίνας. Έχει υποστηρίξει προγράμματα επιμόρφωσης
λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Έχει οργανώσει  πιλοτικό πρόγραμμα για παιδιά της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα
την Αρχαιολογία στην Εκπαίδευση.

Ευγενία Αρβανίτη από το πανεπιστήμιο Πατρών στη
θέση του Λέκτορα σε θέματα διαφορετικότητας και ετερό-
τητας. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών "Εκπαίδευση Ενηλίκων" του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η κυρία Αρβανίτη έχει εργαστεί σε
διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας.

Δημήτρης Καρυγιάννης, εκλέχτηκε ήδη από το 1988
Ομοσπονδιακός Βουλευτής στον Καναδά. Έχει εργαστεί για
την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και
γλώσσας στον Καναδά. Ήταν Υφυπουργός Πόρων και Ανά-
πτυξης και Υφυπουργός Μεταφορών. Ο Καναδάς αποτελεί
παράδειγμα μιας πρωτοπόρας χώρας σε θέματα εκμάθησης
της μητρικής γλώσσας. 

Μιχάλης Δαμανάκης είναι Καθηγητής Διαπολιτισμικής
Παιδαγωγικής και  Διευθυντής του Εργαστήριο Διαπολιτι-
σμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), το
οποίο είναι ένα από τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ο Μανόλης Αλεξάκης έχει επιλεγεί στη θέση του συντο-
νιστή εκπαίδευσης για τη Δυτική Ευρώπη στο Γραφείο των
Βρυξελλών. Είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας. 

Νίκος Μεγγρέλης, Δημοσιογράφος και Διευθυντής της
ΕΡΤ World. Η τηλεόραση παίζει βασικό ρόλο όχι μόνο στην
προβολή αλλά και στην εκμάθηση της γλώσσας, του πολιτι-
σμού, της κουλτούρας. 

Πρωτοβουλία για Διεθνές Ινστιτούτο 
εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας

Βρυξέλλες: Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)
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Οι σωτήρες του σωτήριου έτους 2012 κατεβάζουν
αδίστακτα τα ρολά των ελληνικών σχολείων στην
Γερμανία. Αυτών των σχολείων που κατακτήθηκαν με
κινητοποιήσεις και αγώνες ξενιτεμένων και λειτούρ-
γησαν με την ευαισθησία της τότε ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. 

ΒΕΒΑΙΑ και στην Ελλάδα το Υπουρ-
γείο Παιδείας συγχώνευσε τελευταία
συνολικά 1933 σχολεία, από τα οποία
1523 στην πρωτοβάθμια και 410 στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να κλείσουν 1056 σχο-
λεία, 851 από τα 10798 (7,8%) στην
πρωτοβάθμια και 205 από τα 3185 στη

δευτεροβάθμια (6,5%), ενώ οι καταργήσεις και συγχω-
νεύσεις συνεχίζονται.  Η κατάσταση των περικοπών που
πνίγουν της Παιδεία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει
τους πιο κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς της ευρω-
ζώνης δυσκολεύει και έχει επιπτώσεις στην λειτουργία
των ελληνικών σχολείων της διασποράς σε ότι αυτό συ-
νεπάγεται. 

Έτσι δημιουργείται μια «ανθελληνική» κρεατομηχανή
από αυτές που ισοπεδώνουν συνειδήσεις, που «σαλαμο-
ποιούν» τις μαθητικές ηλικίες και τροφοδοτούν με υλικό
τις τακτικές της ενσωμάτωσης στην Γερμανική κοινωνία
που οδηγεί σε νέες γενιές φτηνών εργατικών χεριών,
μέρος και παράθυρο της παγκοσμιοποίησης για διάλυση
της υπερήφανης πολιτιστικής κληρονομιάς των απογό-
νων του μεγάλου φιλόσοφου Αριστοτέλη.

Με ένα έντεχνο σχέδιο τρομοκρατίας και αποπροσανα-
τολισμού ότι θα κλείσουν τα σχολεία, φοβίζοντας τους γο-
νείς που αναστατωμένοι παίρνουν τα παιδιά τους από τα
ελληνικά σχολεία και αφού αυτά αποδυναμωθούν και
ανακληθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά, θα
έρθουν οι αρχιτέκτονες της διάλυσης των σχολείων να
τα κλείσουν από έλλειψη μαθητών!! 

Ένα σχέδιο παλιάς ανέντιμης τακτικής που εφαρμό-
στηκε σε διάφορες περιοχές με άχρηστα σκηνικά. Αυτό
δείχνει ότι οι αδιάβαστοι (μορφωμένοι) μάγοι του Υπουρ-
γείου Παιδείας κάνουν κόλαση την ζωή των ξενιτεμένων
Ελλήνων της Γερμανίας που επιμένουν ΕλληΝΙΚΑ, που
θέλουν τα βλαστάρια τους να παραμείνουν συνεχιστές της
δικής τους παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και
θα επιμένουν για να κρατήσουν τα παιδιά τους στο ύψος
που πρέπει, Ελληνόπουλα όπως άλλωστε αρμόζει, θα επι-
μένουν για να θυμίζουν στους πολιτικάντηδες τον αγωνι-
στικό τους παλμό για υπερήφανη λύση (επί δικαίων και
αδίκων). 

Οι ξενιτεμένοι γονείς έχουν διαπιστώσει από πολλού τα
σκόρπια τεχνάσματα του Υπουργείου και είχαν πάντα την
πικρή γεύση, τα ίδια κενά στις υποσχέσεις για λύση του
προβλήματος πότε από την ηγεσία του Υπουργείου και
πότε από τις κάθε είδους δαιδαλώδεις υπηρεσίες του που
ασχολούνται με το εξωτερικό. 

Ένα Υπουργείο που αντί να επουλώσει τα τραύματα της

λειτουργίας των σχολείων στη Γερμανία προκαλεί και-
νούρια κάνοντας τα Ελληνόπουλα να χάσουν τον προσα-
νατολισμό τους την ισορροπία τους ,το ενδιαφέρον τους
για ελληνόγλωσση εκπαιδευση και ελληνομάθεια.

Οι αποσταθεροποιητικές παρεμβάσεις του με αρνητικά
πάντα κριτήρια οδηγεί τους γονείς σε αγανάκτηση και
απόγνωση . Από όλες τις γωνιές της Γερμανίας αγωνίζε-
ται ο Ελληνισμός για να κρατήσει τα παιδιά του σε δύο
πυλώνες, σε δύο κατευθύνσεις .

Ο μεν πρώτος, αυτός της Γερμανικής εκπαίδευσης,
που είναι υποχρεωτικός βάση του Γερμανικού συντάγ-
ματος και ανταποκρίνεται πλήρως στο πρόγραμμα του, ο
δε δεύτερος που είναι μεν προαιρετικός αλλά  αναγκαίος,
ο Ελληνικός πυλώνας που κρέμεται στις αποφάσεις του
κάθε υπουργού παιδείας της Ελλάδος που διαπραγμα-
τεύεται με διακρατικές συμβάσεις το όλο θέμα.

Στον  μεν πρώτο η κατάσταση ήταν και παραμένει στα-
θερή και προοδευτικά προσβάσιμη, στον  δε δεύτερο η
εκάστοτε Ελληνική κυβέρνηση και ο κάθε υπουργός παι-
δείας δημιουργεί ασύμφορα μοτίβα ,αποφασίζει χωρίς
την συμμετοχή των φορέων και εκπροσώπων των γο-
νέων και οδηγεί στη διάλυση των σχολείων.Και αυτό γιατί
δεν υπάρχει σταθερή εθνική πολιτική.

Ετσι αυτές οι συχνές αλλαγές είναι «πειράματα με ληγ-
μένα φάρμακα«,γιατί συνεχώς γεννιούνται νέα μοντέλα
και νέα προγράμματα που δεν αποσυντονίζουν μόνο τους
φορείς των γονέων αλλά και τους εκπαιδευτικούς που
προς τιμή τους καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες για
να κλείσουν τα όποια κενά δημιουργεί η προισταμένη
τους αρχή.

Οι έχοντες την εξουσία τώρα κατάλαβαν τι συμβαίνει
και τρομοκρατήθηκαν που αρκετοί έχοντες οικονομική
επιφάνεια έβγαλαν τα χρήματά τους εκτός Ελληνικών συ-
νόρων. Ηταν τόση η αναστάτωσή τους με αποτέλεσμα να
ανοίξει ο Πρόεδρος της Βούλης των Ελλήνων  κ. Φίλιπ-
πος Πετσάνλικος, τραπεζικό λογαριασμό για να βοηθή-
σουν οι απόδημοι Ελληνες την άθλια οικονομία της
χώρας.

Από την άλλη μεριά όμως, ο πολλές φορές υφυπουρ-
γός παιδείας κ. Φ. Πετσάνλικος που ο ίδιος έζησε αρκετά
χρόνια στη Βόννη γνωρίζει από πρώτο χέρι τι πρόσφεραν
οι Απόδημοι τότε με το συνάλλαγμα τους και πως αξιο-
ποιήθηκε αυτό. Εάν συνέχιζε το καθεστώς του συναλ-
λάγματος που τόση ανάγκη έχουν όλες οι χώρες, (όπως
τότε η Ελλάδα), θα έπαιρνε τα ίδια καταστροφικά μέτρα
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό η ελ-
ληνική κυβέρνηση; Γιατί λοιπόν τόσο γρήγορα ξέχασαν
την προσφορά των Απόδημων και τόσο εύκολα σαλαμο-
ποιούν ξενιτεμένα ελληνόπουλα στο όνομα της Παγκο-
σμιοποίησης; 

Ποιοι επιτέλους διοικούν αυτό το ταλαίπωρο Υπουργείο
Παιδείας και ποιοι είναι αυτοί που θυσιάζουν τα ελληνό-
πουλα στις ορέξεις αυτών που θέλουν να αφελληνίσουν
τα κύτταρα του ελληνικού Έθνους; Οι πολιτικοί όλων των
κομμάτων δεν είναι αυτοί που τόνιζαν με ύφος δέκα Καρ-
διναλίων, σε κάθε επίσκεψη τους στο εξωτερικό ότι εσείς
οι Απόδημοι είστε δυο φορές Έλληνες. 

Γιατί τόση υποκρισία και τόσο θέατρo; Μήπως τελικά η

πολιτική είναι μια κωμωδία, και οι πολιτικοί είναι οι κα-
κόγουστοι πρωταγωνιστές της; Λέω μήπως γιατί δεν
μπορεί λογικός νους να τους πάρει στα σοβαρά. Αυτοί
που υποτίθεται μέσα από την παιδεία θα έπρεπε να μας
οδηγήσουν στην οδό της σωτηρίας, μας οδηγούν αδίστα-
κτα στην οδό της απώλειας. 

Τα όποια επικοινωνιακά εξαπτέρυγα των ευφάνταστων
σεναριογράφων του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορούν
να καταλάβουν ότι έτσι πάμε από την τραγωδία του Ευ-
ριπίδη, «Ικέτηδες» στην ανθρωποφαγία της Ευρώπης; 

Ας μην ανησυχούν όμως γιατί ο Απόδημος ελληνισμός
έχει τους φορείς του, τους αγωνιστές του, τους αγνούς
πατριώτες που η αγάπη τους για την πατρίδα, για τον πο-
λιτισμό της, για την γλώσσα της, για την θρησκεία της, για
το μεγαλείο της, για τις αξίες της, για την ιστορία της, είναι
συνώνυμα με τα πιστεύω τους, με τα παιδιά τους. Ας
δουν αυτοί τι παρέλαβαν και που κατάντησαν την Πολι-
τεία του Περικλή! Ο ελληνισμός της Γερμανίας είναι δρο-
μοδείκτης σε πολλά γεγονότα, παίρνει τα μέτρα και τις
αποφάσεις του και απαντά κατάλληλα στους υποκριτές
πολιτικάντηδες, την κατάλληλη πάντα στιγμή.

Ας τελειώσω όμως για τώρα με το θρυλικό ποίημα του
Γερμανού ποιητή Φρειδερίκου Σίλλερ (1759 -1805) για
τους Έλληνες που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα
ΦΩΝΗ.  Θα έπρεπε να διδασκόμαστε σε όλες τις βαθμίδες
των σχολείων μας. Ιδού λοιπόν, τι έγραφε ο επιστήθιος
φίλος του μεγάλου Γκαίτε και μας το αποκρύπτουν.

Καταρρέουν τα ελλληνικά
σχολεία στη Γερμανία

2
Στουτγκάρδη: Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ

ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ ΕΛΛΗΝΑ
Όπου και να γυρίσω τη σκέψη μου
Όπου και να στρέψω την ψυχή μου

Μπροστά μου σε βρίσκω.
Τέχνη λαχταρώ

Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική
Εσύ μπροστά μου,

Μπροστάρης και αξεπέραστος.
Επιστήμη ζητώ

Μαθηματικά, Φιλοσοφία, 
Ιατρική εσύ μπροστά μου

Μπροστάρης και αξεπέραστος.
Δημοκρατία, Ισονομία, Ισοπολιτεία ζητώ

Εσύ μπροστά μου
Μπροστάρης και αξεπέραστος.

Αθλητισμό γυρεύω
Το γιατρικό του κορμιού μου 

Εσύ μπροστά μου
Μπροστάρης και αξεπέραστος.

Καταραμένε Έλληνα
Καταραμένη γνώση, 
Γιατί να σ΄αγγίξω;

Για να καταλάβω πόσο μικρός είμαι 
Πόσο ασήμαντος και μηδαμινός; 

Γιατί, γιατί δεν μ΄αφήνεις στην ησυχία μου 
και στην ξεγνοιασιά μου; 
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«Δώδεκα Θεσσαλικά
μαθηματικά διαμάντια
στο Ντύσσελντορφ»

8ο Φεστιβάλ 
Θεσσαλών Ευρώπης 
στο Ντύσσελντορφ 
Γερμανίας

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεσσαλικών Συλ-
λόγων Γερμανίας και άλλων κρατών Ευ-
ρώπης «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» α.Σ. και
ο Σύλλογος Θεσσαλών Ντύσσελντορφ
«Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με τη συμμετοχή των
Συλλόγων-Μελών (Μονάχου, Βισμπάν-
τεν, Ελβετία, Νυρεμβέργη, Σβάινφουρτ,
Βερολίνο, Γκύτερσλο, Μπίλεφελντ και
Κολωνία) διοργανώνουν το 8ο Φεστιβάλ
Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ
στις 31 Μαρτίου 2012. 

Πρόκειται για την επόμενη μεγάλη
εκδήλωση της Ομοσπονδίας Θεσσαλι-
κών Συλλόγων Ευρώπης που οι Θεσ-
σαλοί θα εορτάσουν όλοι μαζί ένα
τρικούβερτο παραδοσιακό Θεσσαλικό
γλέντι. Την βραδιά θα διασκεδάσουν
καλλιτεχνικά ο δεξιοτέχνης στο κλα-
ρίνο από Ελλάδα κ. Μιχαλές Δημή-
τριος και η κ. Θυμιούλα Ελένη
(τραγούδι). Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου
2012 (Griechisch-Orthodoxe 
Kirchengemeinde, 
Hl. Apostel Andreas Düsseldorf
Am Schönenkamp 1, 
40599 Düsseldorf).

Το πολιτιστικό γεγονός θα αρχίσει το
Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 με μια ει-
δική εορταστική εκδήλωση, όπου θα
γίνει ειδικό αφιέρωμα στις επιστήμες.
Το 8ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης
είναι αφιερωμένο στις Μαθηματικές
διακρίσεις και επιτυχίες μαθητών του
τόπου μας (Θεσσαλία). Θα βραβευτούν
από κάθε Παράρτημα Θεσσαλικού
Νομού της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας (ΕΜΕ) τρεις μαθητές, οι
οποίοι θα παρευρεθούν προσωπικά
στην εκδήλωση συνοδευόμενοι από
εκπροσώπους των αντίστοιχων Ελλη-
νικών Μαθηματικών Εταιρείων της
Θεσσαλίας. Στην εκδήλωση θα παρευ-
ρεθεί επίσης και ο Διευθυντής της
εταιρεία ΕΡΓΟΝ-ΔΟΜΙΚΗ κ. Ιωάννης
Χολέβας (Χορηγός της εκδήλωσης)
που θα ενημερώσει το θεσσαλικό
κοινό για  τον τομέα των φωτοβολταϊ-
κών στην Ελλάδα και για τις επενδυτι-
κές δυνατότητες  που υπάρχουν. 

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει με το εορ-
ταστικό μέρος όπου οι Σύλλογοι-Μέλη
της Ομοσπονδίας θα παρουσιάσουν με
τα χορευτικά τους παραδοσιακούς θεσ-
σαλικούς χορούς και όχι μόνο. Στόχος
του 8ου Φεστιβάλ Θεσσαλών είναι α) η
σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των Ομογε-
νών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ιδι-
αίτερα η γνωριμία θεσσαλικής νεολαίας
Ευρώπης, β) η ενημέρωση για την ανά-
πτυξη, το μέλλον της ιδιαίτερης πατρίδας
μας Θεσσαλίας, γ) οι τρόποι συνεργασίας
των Θεσσαλών Ομογενών με την Περι-
φέρεια Θεσσαλίας και δ) ένα πλούσιο πο-
λιτιστικό πρόγραμμα.
Από το γραφείο τύπου της Ομοσπον-
δίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
Ιωάννης Κίτσιος - Α’  Γραμματέας

Την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
γιόρτασαν οι Ηπειρώτες της Κολωνίας 

ΣΤΗΝ κατάμεστη αίθουσα της Ελληνικής
Κοινότητας στην Κολωνία εορτάστηκε στις
25.02.2012 με ιδιαίτερη λαμπρότητα η 99η
επέτειος της Απελευθέρωσης των Ιωαννί-
νων. Το πρόγραμμα άνοιξε ο  Πρόεδρος του
τοπικού Ηπειρωτικού Συλλόγου κ. Γεώρ-
γιος Δημητρίου που αναφέρθηκε στο ιστο-
ρικό της ημέρας. Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο κ. Σπύρος Κωσταδήμας, Γενι-
κός Γραμματέας της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Ευρώπης ο οποίος αναφέρθηκε
στα ιστορικά γεγονότα της απελευθέρωσης
των Ιωαννίνων. Κλείνοντας την ομιλία του
αναφέρθηκε εν ολίγοις και στη δραματική
κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα
και ζήτησε από όλους να τη βοηθήσουν,  ο
καθένας με όποιο τρόπο μπορεί και θέλει.
«Μας χρειάζεται η πατρίδα μας… και δεν θα
την αφήσουμε έτσι…» τόνισε. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ακόμη ο πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Κολωνίας κ. Στα-
μάτης Μπαμπαλίτης καθώς και ο πρόεδρος
του επαναδραστηριοποιημένου Ηπειρώτι-
κου Συλλόγου Ludwigshafen κ. Κώστας
Τσουμάνης.

Στη συνέχεια τα παιδικά χορευτικά συγ-
κροτήματα της Ελληνικής Κοινότητας Κολω-
νίας και του Ελληνικού Σπιτιού του Porz -
Κολωνίας παρουσίασαν παραδοσιακούς χο-
ρούς. Τέλος το όλο το πρόγραμμα έκλεισε το
νέο  χορευτικό συγκρότημα του Ηπειρώτικου
Συλλόγου Ludwigshafen  με παραδοσιακούς
ηπειρώτικους χορούς. Την εκδήλωση  τίμη-
σαν με την παρουσία τους πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων κ. Κώ-
στας Δημητρίου και η Διευθύντρια του Γυ-
μνασίου και Λυκείου Κολωνίας κ. ΄Ελσα
Αθανασίου όπως και πολλοί φορείς των Ελ-
ληνικών Συλλόγων της Κολωνίας και της ευ-

ρύτερης Περιοχής. Η βραδιά συνεχίστηκε με
χορό και κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες.

Γεώργιος Βρυζάλας, Γραμματέας –Υπεύθυνος
Τύπου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΣΗΕ)

Σεμινάριο για την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό
ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα „Η διατήρηση της μητρικής γλώσσας

στο εξωτερικό- Προοπτικές και προκλήσεις“, την 7η Μαρτίου
2012 στις Βρυξέλλες (στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου), πήρε μέρος ο υπεύθυνος Τύπου του Παγκόσμιου Συμβου-
λίου Ηπειρωτών Εξωτερικών (ΠΣΗΕ) και γενικός γραμματέας της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Σπύρος Κωσταδή-
μας, προσκεκλημένος των ευρωβουλευτών κ. Γιώργου Χατζη-
μαρκάκη (Ελευθέρων Δημοκρατών) και Θεόδωρου Σκυλακάκη.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η  στοχευμένη προσέγγιση για την
εκμάθηση της μητρικής γλώσσας πέρα από τα σύνορα της χώρας
προέλευσης. Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Χατζημαρκάκης τό-
νισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ιδρύματος  που θα ανα-
λάβει την οργάνωση εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στο
εξωτερικό. Σε περιόδους μάλιστα κρίσης, όπως είναι η σημερινή,
είναι απαραίτητη η εξεύρεση πόρων μέσω ιδιωτικών πρωτοβου-
λιών και όχι μόνο μέσω του κράτους.  Στην εκδήλωση έλαβαν
μέρος προσωπικότητες από τον πολιτικό, πανεπιστημιακό και
δημοσιογραφικό χώρο: Ο εκπρόσωπος της Επιτρόπου Α. Βασι-
λείου (Κύπρος), Jonathan Hill παρουσίασε το νέο πρόγραμμα
της ΕΕ «Έρασμος για Όλους» ως μία ευκαιρία για προώθηση της
ιδέας της διατήρησης της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό. Το
πρόγραμμα «Erasmus για όλους», που θα έχει επταετή διάρκεια
και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισ. ευρώ, προβλέπεται
να ξεκινήσει το 2014.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος της ελληνικής εκπαίδευσης στη Δυ-
τική Ευρώπη στο Γραφείο των Βρυξελλών κ. Μανόλης Αλεξά-
κης εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός "Διεθνούς Ινστιτούτου
Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού".

Η Δρ. Ευγενία Αρβανίτη από την Πάτρα και ο ομοσπονδιακός
βουλευτής Καναδά Δ. Καρύγιαννης (Φιλελεύθεροι)  παρουσία-
σαν τον τρόπο  ενσωμάτωσης άλλων γλωσσών συμπεριλαμβα-
νομένης και της ελληνικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Αυστραλίας και του Καναδά αντίστοιχα. 

Ο κ. Μ. Δαμανάκης, καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγι-
κής και Διευθυντής του Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μετα-

ναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), αναφέρθηκε στη διδασκα-
λία της ελληνικής γλώσσας εντός κι εκτός της Ευρώπης.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και η ευρωβουλευτής Χ.
Παλιαδέλη (Σοσιαλιστές), καθώς και ο κ. Ν. Μεγγρέλης, διευ-
θυντής της ERT World, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεχή προ-
σπάθεια της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης να προάγει την
ελληνική γλώσσα. Πριν την επίσημη έναρξη του σεμιναρίου οι
καλεσμένοι είχαν μια συνάντηση-συζήτηση με τους ευρωβου-
λευτές κ.κ. Γιώργο Χατζημαρκάκη, Γιώργο Σταυρακάκη, Σπύρο
Δανέλλη καθώς και τον Δημήτρη Καρυγιάννη, ομοσπονδιακό
βουλευτή στον Καναδά.  Η συζήτηση περιστράφηκε στα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα και τη στάση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας και του Καναδά  απέ-
ναντί της. Τέλος πρέπει να δοθούν εύσημα στους διοργανωτές
της εκδήλωσης για τον άψογο τρόπο οργάνωσης καθώς και στις
κυρίες Χριστίνα Αλέξογλου - Πατέλκου και Γεωργία Τσίτση από
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσω-
μάτωση" του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
(DHW) για την προετοιμασία της ομάδας από τη Βόρεια Ρηνανία
Βεστφαλία, που συμμετείχε στο σεμινάριο.
Σπύρος Κωσταδήμας, Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

Χορός, από γιορτή των Ηπειρωτών στην Κολονία

Βρυξέλλες, στο σεμινάριο για την ελληνική γλώσσα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗy y

Οι 'Ελληνες οι οποίοι ζούνε μακριά από
την αγαπημένη τους πατρίδα, σε όποια
άκρη της γης και αν βρίσκονται, προ-
σπαθούν να διαφυλάσσουν με κάθε
δύναμη ψυχής τα ήθη, έθιμα και τις
παραδόσεις μέσω τον κοινοτήτων
τους. Οι κοινότητες αποτελούν τον
συνδετικό κρίκο με την πατρίδα για να
αισθάνονται λίγο πιο κοντά σε αυτή.

ΓΙΑ τον λόγο αυτό, την Κυριακή στις 5
Φεβρουαρίου η Ελληνική κοινότητα του
Lippstadt κάλεσε όχι μόνο τα μέλη της
αλλά και κάθε Έλληνα, σε αυτή την σημαν-
τική γιορτή για την κοπή της βασιλόπιτας.
Το αποτέλεσμα ήταν η αίθουσα της Italie-
nische Katholische Mission Kloster να γε-
μίσει από καλεσμένους όλων των ηλικιών
σε κλίμα γιορτινό, με άφθονο καφέ και
όλων των λογιών παραδοσιακών γλυκών

που με την μυρωδιά τους προκαλούσαν
τον κόσμο, οι οποίοι με τη σειρά τους τα
απολάμβαναν.

Αρχικά τον λόγο πήρε η πρόεδρος της
κοινότητα κα Γκόλια η οποία δεν μπο-
ρούσε να κρίψει την χαρά της για την τόση
μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και ευ-
χαρίστησε όλους τους καλεσμένους που
τίμησαν την εκδήλωση. Ανάμεσα στους
καλεσμένους ήταν ο δήμαρχος τοu Lipp-
stadt ο κος Κρίστοφ Ζόμερ, ο πρόεδρος
της Ελληνικής κοινότητας του Gütersloh
κος Παναγιωτόπουλος όπως επίσης ο
πάτερ της Ελληνικής ενορίας, ο κος Δη-
μήτριος Προφιλίδης και πολύ άλλοι καλοί
φίλοι. 

Η κα Κόλια τόνισε και είπε εκ μέρος
όλων πόσο έχουν αγαπήσει αυτή την πόλη
και πόσο πολύ χαίρεται για την άριστη
συμβίωση και συνεργασία μεταξύ των Ελ-
λήνων και των Γερμανών. Επίσης, μίλησε
με τα καλύτερα λόγια για τον κο Παναγιω-

τόπουλο, επισημαίνοντας το πόσο δρα-
στήριος είναι και πόσο οργανωμένη είναι
κοινότητα του Gütersloh η οποία κάθε
φορά θέτει υψηλότερους στόχους. Στη
συνέχεια έκανε μια μικρή αναφορά στην
ιστορία του εθίμου της κοπής της βασιλό-
πιτας και καλωσόρισε την παρουσία των
Ελληνόπουλων της περιοχής τα όποια
τραγούδησαν και χόρεψαν για τους καλε-
σμένους.

Μία από τους καλεσμένους ήταν και η
κα Μόκου, η οποία διδάσκει στα παιδιά
την μητρική τους γλωσσά. Με αφορμή την
21η Φεβρουαρίου, η οποία έχει καθιερω-
θεί με πρωτοβουλία της UNESKO ως η
παγκόσμια ημέρα της μητρικής γλώσσας,
για την προώθηση της γλωσσικής πολυ-
μορφίας, υπογράμμισε πόσο σημαντική
είναι η εκμάθηση και παρακολούθηση της
Ελληνικής γλώσσας για διάφορους λό-
γους από τους οποίους το ψυχολογικό και
μαθησιακό κομμάτι είναι το σημαντικό-

τερο. Αφενός τα παιδιά γνωρίζουν τον πο-
λιτισμό και τις ρίζες τους και αφετέρου δι-
δάσκονται την γλώσσα δημιουργώντας
μία γερή βάση για την ευκολότερη εκμά-
θηση άλλων γλωσσών. Κλείνοντας ζήτησε
βοήθεια από όλους τους γονείς και τους
παρακινεί να στέλνουν τα παιδιά τους στο
ελληνικό σχολείο ώστε να μπορεί να συ-
νεχίσει να υπάρχει η γλώσσα αναλλοίωτη
και στις επόμενες γενιές. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κος
Ζόμερ, ο οποίος έδωσε τα συγχαρητήρια
του για την εκδήλωση, υπογραμμίζοντας
τον θαυμασμό του για την ενότητα των
Ελλήνων, η οποία είναι εμφανής σε κάθε
συμμετοχή τους στις διάφορες γιορτές και
εκδηλώσεις της κοινότητας. 

Επίσης, ανέφερε ότι δεν μπορεί να φαν-
ταστεί την πόλη του Lippstadt χωρίς την
παρουσία Ελλήνων, οι οποίοι ανήκουν
πλέον στην Γερμανική κοινωνία ως ανα-
πόσπαστο στοιχείο της. Μίλησε ακόμη για
την άριστη ένταξή τους χωρίς όμως να ξε-
χνούν ποτέ την προέλευση και τις παρα-
δόσεις τους, εκπροσωπώντας την Ελλάδα
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο φέρνοντας
ως παράδειγμα την συγκεκριμένη εκδή-
λωση.

Τέλος, πρόσθεσε λίγα λόγια και ο κος
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε
στις δύσκολες ώρες που περνάει η πα-
τρίδα μας και έκανε θερμή παράκληση να
βοηθήσουμε όλοι τους συμπατριώτες που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελ-
λάδα επιλέγοντας ως προορισμό τους την
Γερμανία. 

Ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της
βασιλόπιτας. Μετά το πέρας της εκδήλω-
σης τα μέλη της κοινότητας και οι καλεσμέ-
νοι συγκεντρώθηκαν στο «σπίτι των
κουλτούρων» ή «das Haus der Koultou-
ren» όπως το ονομάζουνε οι Γερμανοί,
όπου τους περίμενε ένα πλουσιοπάροχο
γεύμα. Στον χώρο αυτό πραγματοποιούν-
ται διάφορες εκδηλώσεις για μικρούς και
μεγάλους σε στενή συνεργασία με την κοι-
νωνική λειτουργό την κα Καλαϊτζίδου.

ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Η  Ελληνική κοινότητα του Lippstadt 
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
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ICH selbst war immer der Ansicht, dass Menschen die
sich für Bioprodukte interessieren, genauso gut Vogelfutter
essen könnten. Außerdem hätten Sie keine Freude am
Leben, würden wie todkranke Menschen durchs Leben gei-
stern und mit Ihren Essgewohnheiten, die sie nicht für sich
selbst behalten können, andere Menschen bis zum Umfal-
len langweilen können. Ich muss ehrlich zugeben, ich wurde
eines Besseren belehrt.  Ob es daran liegt, dass ich als al-
lererstes die Halle mit den Premiumweinen betrat, weiß ich
nicht. Gemütliche Menschen die wohlgenährt und lässig von
einem Stand zum anderen schlenderten. Aussteller die
beim Nebenmann den einen oder anderen Wein probierten.
Klar, dass ich meine Landsleute alles Allererstes aufsuchte.
Und dann fiel der Satz der meine Meinung um 180 Grad
änderte. „Weißt Du meine Gute, was wir nicht verkaufen,
das trinken wir selbst“! Nun wußte ich es auch offiziell:
Krise hin oder her, der Grieche wird nie seine Gelassenheit
und seinen Sinn für den Genuss verlieren. Sind die Sachen
auf der Biofachmesse auch etwas was man nicht nur ver-
kaust, sondern am liebsten selbst konsumiert? 

Würde Lucullus das Menü für eines seiner sagenhasten
Mahle heute planen, auf der Biofachmesse würde er bestel-
len. Was das Gourmetherz begehrt, Käse aus Holland, 

Büffelmozzarella, Parmesan, Salami aus Milano, Wein,
Wein, Wein und ab und zu mal weder Wein. Internationalität
war ganz großer Aufhänger. Jalapenos aus Mexico, Liquor
aus Ecuador, Schokolade aus der Schweiz! Es gab nichts
was es nicht gab. Ziegenfrischkäse in Sesam gerollt, gefüllte
Datteln in weißer Schokolade, Rosmarinschokolade aus
Griechenland. Die Qual der Wahl bei einfachen Lebensmit-
teln, wie es der Reis z.B. ist. Reis auf den Vulkan gewachsen
oder Reis aus den Regenwäldern? Wildreis, Risotto, Ba-
smati, Dustreis, Jasminreis, Milchreis und Naturreis.

Auffallend war aber das Modeschlagwort fair trade. So-
zialprojekte hin oder her, bei Vielen hatte ich das Gefühl,
dass diese Sozialprojekte nur der Werbung wegen gestartet
wurden. Genauso wie in der Politik es plötzlich Mode  ist zu
integrieren, in den Schulen auf Nachhaltigkeit zu bestehen
sind Lebensmittellieferanten auf einmal sozial engagiert. 

Aber zurück zu Lucullus! Dieser Zeitgenosse hätte heu-
tzutage allein aus Loyalität ausschließlich Produkte gewählt,
die er auch damals kannte. Da wäre z.B. die Limnio – Traube.
Sie gibt auch heute einen vorzüglichen Wein, wie ihn die
Menschen auf Limnos bereits in der Antike kannten. Aristo-
teles war ein Liebhaber dieses Weines, der heute z.B. vom
Ktima Mitroulis  auf die Art und Weise hergestellt wird, wie
schon damals. Da wird die Hälste der Trauben weggeschnit-
ten und nach der Ernte werden die Trauben nicht gepresst,
nur die natürliche Abtropfmenge kommt in den Wein. Aus
dieser Limnio Traube gibt es heute Weine mit dem vielver-
sprechenden Titel „Philoxenia“ und „Philosophia“.  Ob durch
den Genuss des „Philoxenia“-Weines die Gastfreundlichkeit
rapide ansteige, weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, aber
Philosophieren kann man allemal. 

Lucullus würde auch ganz bestimmt die Produkte aus Ko-
rinth, von Talhinia Organics oder Kallisti, die auf der Messe
vertreten waren, wiedererkennen. Pistazien, Korinthen, ge-

trocknete Früchte, Olivenpaste und Sesamriegel. Einen
Stand weiter Köstliches aus Kreta. Ein ganz außergewöhn-
liches Produkt  ist das Olivenöl der Fa. Evripidis mit Gesch-
mack, also Olivenöl mit Basilikum, mit Zitrone oder
Knoblauch. Dürste es wohl kaum gegeben haben, aber heute
ein absolutes Muss für den Einkaufskorb. Auch hier würde
Lucullus zuschlagen und, obwohl das Olivenöl neu erfunden
wurde, es sehr gerne in seinem Speiseplan aufnehmen. 

Was Lucullus besonders zu schätzen wissen würde, wäre
wenn aus Freunden Geschästspartner werden. Da wäre er
bei Organic 3 an der richtigen Adresse. Den aus drei Freun-
den wuchs eine Geschästsidee und die machte außer-
gewöhnliche Produkte. Aloe Vera Kekse z.B., die nach
„mehr“ verlangten und ein frischer Granatapfelsast, der un-
vergesslich bleibt. Für Lucullus wäre auch der „Ntakos“ aus
Kreta, köstlichster Zwieback der mit Olivenöl, Tomaten und
Basilikum belegt wird, eine Spezialität, die von seinen be-
kannten Mahlen nicht fehlen durste. 

Auf der Biofachmesse gab es ein Produkt das sozusagen
als Flaggschiff hervorsticht. Wein! Bei Tsantali bin ich in den
Genuss von exquisiten Weinen gekommen, die mich schwer
beeindruckten. Vor allem der Asyrtiko war exzellent von
einem charmanten jungen Mann serviert der was von sei-
nem Handwerk versteht.  

Zeitgleich zur Biofachmesse fand auch die Vivaness statt,
die Messe für Naturkosmetik und Wellness. Dort entdeckte
ich etwas was ich nur von Hörensagen meiner Eltern und
meiner Großeltern kannte. Heute trägt es den wunderbaren
Namen Earcandels und ist eine hohle Kerze, die man früher
bei Ohrenschmerzen einfach das eine Ende in das Ohr stec-
kte und das andere Ende anzündete. Diese Ohrkerzen
waren beliebtes Heilmittel früher und heute ein einfaches
und günstiges Entspannungsmittel. Unmittelbar angren-
zend zu den Ohrenkerzen war ich überrascht einen zyprio-
tischen Hersteller kennenzulernen. Sicher hätte bei Ihm
Lucullus sein Rosenöl und seinen Rosentee bestellt. Ich
kannte nur bulgarische Rosen als Grundlage für Luxuspar-
fume, aber das in Zypern Rosen von höchster Qualität den
Bioweg durch die Welt einschlagen, hätte ich nicht gedacht.
Auch wieder ein paar Schritte weiter lernte ich einen Her-

steller kennen, der vor allem durch seine Persönlichkeit be-
sticht. Ein Gentleman der alten Schule der Vieles über Oli-
venöl in der Kosmetikbranche zu erzählen hatte. Ich lernte
mal eine richtige grüne Seife kennen, eine Seife aus echtem
hochwertigem Olivenöl die meilenweit von der grünen Seife
beim Supermarkt entfernt ist. Die Seife von Bioselect hat
mir gezeigt wie man einfache Dinge, die man glaubt zu ken-
nen, neu definieren kann. 

Das absolute highlight aber, das in meiner aber vor allem
in Lucullus Rangliste auf Platz 1 befördern würde ist die La-
vendelschokolade von Kallisti. Ein Biss, zartschmelzend,
der die ätherischen Öle des Lavendels von der Zunge direkt
in jede Körperzelle befördert.  Nein, Bio ist kein Vogelfutter,
es ist etwas für Gourmets und Lucullus würde sich sehr
wohlfühlen. Ja, wir essen und trinken unsere Produkte lie-
ber, als sie zu verkaufen. 

«Was wir nicht verkaufen, das trinken wir selbst»
Ein Rundgang durch die Biofachmesse
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PASSA MERA Band 
- Modern Times

MODERN Times nennt sich der Konzerta-
bend der Passa Mera Band, die am 28. April
im Kölner Arkadas Theater spielt. Der Titel
verweist auf ein Verschmelzen verschiedener
Stil- und Kunstformen zu einem Gesamtkun-
stwerk. Beim letzten Austritt im Arkadas-
Bühne der Kulturen- hinterliessen sie damit
einen bleibenden Eindruck. 

Das Ehepaar Kate und Kostas hat das Ziel,
ein Feurwerk aus griechischen Rhythmen,
Pop und Jazz zu produzieren. Sie setzen auf
renommierte Musiker aus der Kölner Jazz-
Szene, um dem Publikum krästig einzuhei-
zen. Der spannende Konzert¬abend enthält
viel Live-Musik, Tanzeinlagen und Video-
kunst. 

Die Eigenkompositio¬nen zu Modern
Times werden dem Publikum durch kleine

Geschichten nahe gebracht. Nicht nur Fre-
unde griechischer Musik kommen auf ihre
Kosten. 

Die Arrangements lassen den  Mu¬sikern
Raum für Improvisationen. 

Die Musik selbst wirkt so lyrisch, leicht und
ungezwungen. Die Bläsergruppe sorgt für
den nötigen Balkan-Flair und trägt dazu bei,
dass die Zuschauer tanzen. Fazit: wir erwar-
ten wieder ein wunderschönes Konzert mit
kunstvollen und lebens¬bejahenden Bildern.
Es ist kein Zufall, dass die aktuelle CD "Life"
heißt und eine Hymne an das Leben ist. Die
interkulturelle Veranstaltung wird gefördert
durch das Kulturamt der Stadt Köln.

Mehr Infos: www.passamera.de
passa mera on www.youtube.de
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PETROS MARKARIS

«Europa hat im Namen 
des Euro und 
der Finanzmärkte 
ihre gemeinsamen 
Werte vernachlässigt»
„Wir haben Europa mit dem Euro identifiziert und
alle gemeinsamen europäischen Werte einfach an
den Rand geschoben. Es geht dabei nicht nur um
moralische, sondern primär um kulturelle Werte.
Europa hat im Namen des Euros und der Fi-
nanzmärkte seine gemeinsamen Werte verna-
chlässigt. Das einzige was in Europa noch Wert hat
sind die Wertpapiere“. 

DER international bekannte Autor Petros Markaris
stellt seine Ansichten in der „Elliniki Gnomi“ über die
Schwierigkeiten des griechischen Volkes dar. Er
berichtet von den gemeinsamen Werten der Europäis-
chen Union, die einer einheitlichen Finanzpolitik zum
Opfer gefallen sind. So findet dieses Interview in Zeiten
einer ökonomischen Krise statt, die absehbarer nicht
hätte sein können und durch jahrelanges Stillschweigen
ihr volles Ausmaß entfalten konnte.  

Wohin steuert die griechische Gesellschast? Be-
findet sich außer der Politik auch die Kultur in
der Sackgasse? 

„Es gibt eine einfache und eine komplizierte Antwort
auf Ihre Frage. Die einfache Antwort ist, dass
Griechenland ins Taumeln geraten ist und vor
mehreren Abgründen steht. Der erste Abgrund ist
jener seines politischen Systems und der dazugehöri-
gen politischen Klasse. Der zweite ist der Abgrund für
die Rentner und Arbeitnehmer. Ihre Renten, Gehälter
und Löhne wurden seit zwei Jahren mehrfach gekürzt.
Ihre Kaufkrast liegt am Nullpunkt. 

Sie haben nicht einmal genung Geld um ihre Miete
zu zahlen oder Heizöl zu kaufen. Trotzdem werden sie
jeden zweiten Monat erneut zur Kasse gebeten. Dazu
steigt die Zahl der Arbeitslosen fast täglich. Der dritte
Abgrund ist jener der kleinen und mittleren Un-
ternehmer. 

Sie sind durch die Rezession sehr hart getroffen,
sind mutlos und sehen fast keine Überlebenschancen.
Man sieht überall in Athen verödete Straßen mit
geschlossenen Geschästen und Läden.

Die komplizierte Antwort hat mit den Werten zu tun,
die man während und wegen der Krise, über Bord
geworfen hat. 

Das ist aber kein spezifisch griechisches, sondern
ein europäisches Problem. Wir haben Europa mit dem
Euro identifiziert und alle gemeinsamen europäischen
Werte einfach an den Rand geschoben. Es geht dabei
nicht nur um moralische, sondern primär um kul-
turelle Werte. Europa hat im Namen des Euro und der
Finanzmärkte seine gemeinsamen Werte vernachläs-
sigt. Das einzige was in Europa noch Wert hat sind die
Wertpapiere“.

Kann ein Volk wie Griechenland Ansichten und
Verhaltensweisen, die sich über Jahrzehnte
entwickelt haben, plötzlich ändern?

„Nein, das vermögen sowohl die Griechen als auch
die anderen Europäer nicht. Deshalb rede ich ja von
gemeinsamen Werten. Das große europäische kul-
turelle Projekt war, Völker und Staaten mit unter-
schiedlicher Geschichte, unterschiedlicher Kultur und
unterschiedlichen Traditionen unter das Dach der
gemeinsamen europäischen Werte zu bringen. Jetzt
versucht man den Südeuropäern, und nicht nur den
Griechen, Verhaltens- und Denkweisen aufzuzwingen
die nicht die ihrigen sind. Das geschieht nicht wegen
einer einheitlichen Kultur, die unmöglich ist, sondern
wegen einer einheitlichen Finanzpolitik. Die Kultur
wird dadurch das Opfer der Finanzpolitik“.

Glauben Sie, dass dieses entsprechende politi-
sche System  seinen Kreis geschlossen hat?
Was glauben Sie  müsste noch geschehen?

„Das politische System Griechenlands hat in den let-
zten zwei Jahren abgewirtschastet. Das Problem ist,
dass es immer noch, am Rande des Abgrundes, seine
Schattenkriege führt, und sich in der Illusion wähnt,
dass zwar das Land zugrunde gehet, die politische
Klasse aber überleben wird. Es spielt für die meisten
politischen Parteien kaum eine Rolle, dass die
Bevölkerung und die Wählerschast dem politischen
System den kalten Rücken zeigen. Bei den Wahlen von
2009 schafften es fünf Parteien ins Parlament. Inzwis-
chen sind zwei Splitterparteien zustande gekommen,
und laut den letzten Umfragen, haben acht bis neun
Parteien Aussicht ins neue Parlament gewählt zu wer-
den. Wenn sich die Umfragen bewahrheiten, dann wird
es keine absolute Mehrheit für die zwei großen
Parteien PASOK und Nea Demokratia mehr geben, die
das Land seit 1975 abwechselnd regiert haben. Ander-
erseits ist es eine offene Frage, ob eine Koalition-
sregierung in Zeiten einer Krise und in einem
politischen System, das mit Koalitionsregierungen
keine Erfahrung hat, funktionsfähig sein wird“.

Wie wird der nächste Tag in der Eurozone aus-
sehen? Welche Verpflichtungen haben Deutsch-
land und die anderen mächtigen Staaten? Kann
es sein, dass es zum Zerfall der EU-Zone
kommt?

„Ich habe große Zweifel, ob die EU-Staaten in ihrer
heutigen Lage und mit den Politikern, die in der EU die
Entscheidungen treffen, die Krise meistern können.
Einerseits, weil die zwei führenden Staaten Deutsch-

land und Frankreich, alle Entscheidungen, die die Krise
betreffen, mit dem Blick auf ihre nationale Politik tre-
ffen. Das hat zur Folge, dass die Entscheidungen en-
tweder mit Verspätung getroffen werden oder zu mild
ausfallen. Die Situation wird gravierender, weil der
drittgrößte Staat der EU, das Vereinigte Königreich, bis
jetzt jede Zusammenarbeit verweigert. Dazu kommt
noch, dass mehrere andere Staaten der EU entweder
rechtsextreme euroskeptische Parteien in ihren
Regierungskoaltionen haben oder, dass ihre Regierun-
gen von solchen Parteien an der Macht gehalten wer-
den. Es ist übrigens auch in Griechenland eine akute
Gefahr, dass die Regierungskoalition, zu der es vo-
raussichtlich nach den nächsten Wahlen kommen
wird, eine Koalition der Mitte-Rechts Partei Nea
Demokratia, mit der extrem nationalistischen Partei
LAOS sein könnte. Diese Realität lässt wenig Raum für
Hoffnungen übrig“.

Wie sieht die Situation für Griechenland aus in
Anbetracht dieser Entwicklungen? Kann Grie-
chenland der gesamten Entwicklung Folge lei-
sten und in der EU- und Eurozone verbleiben?
Ist seine Zurückweisung eine Frage der Zeit?

„Die politische Klasse Griechenlands muss jetzt in
allerletzter Minute mit den Schattenkriegen aufhören
und die Reformen durchsetzen, die das Land dringend
braucht. Diese Reformen hätten längst umgesetzt
werden müssen und sind mit dem Überleben des Lan-
des verbunden. Sie haben nicht unbedingt mit dem
Memorandum oder mit dem Sparpakett zu tun, die
uns die EU aufgezwungen hat. Es ist kritisch, dass das
Land den Schritt nach vorne wagt und es wäre viel
besser gewesen, wenn wir es aus eigener Initiative un-
ternommen hätten. Es ist aussichtslos wenn die
Regierungen fortdauernd horizontale Kürzungen
vornehmen, nur um die notwendigen Reformen weiter
zu verschieben. Der Durchschnittsbürger kann keine
weiteren Kürzungen ertragen. Es geht nicht nur um
das Verbleiben des Landes in der Eurozone. Es geht
um sein Überleben“.

2
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Frage: Frau Dr. Skarpelis-Sperk, sie waren langjährig
Mitglied des Deutschen Bundestages und sind Präsiden-
tin der Vereinigung Deutsch-Griechischer Gesellschasten
(VDGG). 
• Welche Aufgaben stellen sich die Gesellschasten
und der Dachverband?

Antwort: Der Dachverband steht und fällt mit den
vielfältigen Aktivitäten unserer 45 Gesellschasten, die ein
Netz über Deutschland ausbreiten – nicht so dicht,  wie
wir uns das wünschen, aber doch immer dort vor Ort,
wo Griechen arbeiten oder studieren. 

Dies ist umso erstaunlicher, weil die Unterstützung
unser ehrenamtlichen Arbeit nur mit minimaler finan-
zieller Unterstützung der Bundesregierung erfolgt und
unser Vorstand –alle arbeiten ehrenamtlich und selbst
die Reisekosten werden je nach finanzieller Lage von den
Vorstandsmitgliedern selbst getragen. Wir konzentrie-
ren  uns deswegen (mehr oder minder freiwillig) auf eine
große Fachtagung im Jahr – im letzten Jahr über die
Energiesituation in Griechenland, im Jahr davor über die
Flüchtlingssituation in der Ägäis – die letztere mit Un-
terstützung der Friedrich-Ebert-Stistung. In diesem Jahr
planen wir eine Fachtagung zur systematischen Aufar-
beitung der Hetzkampagne, insbesondere der BILD-Zei-
tung gegenüber Griechenland und deren Folgen in der
deutschen veröffentlichten und öffentlichen Meinung. 

Wir verleihen alle zwei Jahre einen Ehrenring für Men-
schen, die sich um die deutsch-griechischen Beziehungen
sehr verdient gemacht, wie z.B. Dimopoulos-Vossikis,
Rondholz, Mangakis, Eisenmeier, Tsatsaronis, Bölke….

Wir organisierten und organisieren Spendenaktionen
wie z.B. die Unterstützung des Waldschutzes,  der Da-
soprostasia mit einem Feuerwehrwagen und Schulung
sowie die Aufforstung eines Hügels in Kaissariani. Diese
Aktivitäten haben Tradition in unserer Gesellschast seit
den 60er Jahren – von der Aktion „Rettet die Akropolis“
über die aktive Hilfe für einen Straßenbau auf einer klei-
nen griechischen Insel bis nun zur geplanten Hilfe für
Energiesparaktionen an griechischen Schulen. Ich
fürchte, wir müssen demnächst zu Spenden für die  Un-
terstützung armer Kinder in Griechenland aufrufen !

Daneben versuche ich als Präsidentin, meine Verbin-
dungen in den wissenschastlichen und politischen Raum
zu nutzen, um der gezielten Kampagne der BILD-Zei-
tung  und ihrer konservativen Verbündeten in der „se-
riösen“ Presse wie FOCUS, STERN und anderen
entgegenzutreten. Erfreulicherweise waren hier schnell
Freunde gefunden: Z. B. von dem Mitglied des Sach-
verständigenrates Professor Peter Bofinger, dem Dire-
ktor des IMK Professor Gustav Horn und v.a. deutschen
Professoren wie K.G. Zinn, dem ATTAC-Kreis, den Öko-
nomen des deutschen Gewerkschastsbundes und dem
Vorsitzenden von Ver.di Frank Bsirske, Abgeordneten
des deutschen Bundestages aller Fraktionen namentlich
Elke Ferner, Thomas Rachel, Axel Schäfer, Viola von Cra-
mon, Anette Groth und viele andere.  Eine Gegenposition
zu Frau Merkels Politik aufzubauen, die nicht in einem

bloßen Nein besteht, ist schwierig und zeitraubend, aber
dringend notwendig. In intensiver Diskussion wurden
auch zwei Tagungen der Evangelischen Akademie in
Loccum 2010 und im März 2011 zur Eurokrise und zur
Situation in Griechenland mitentwickelt.  Auf der letzten
Tagung habe ich unter anderem einen Europäischen
Marshallplan für den Süden Europas mit Schwerpunkt

Energieeffizienz und erneuerbare Energien und einem
energischen Programm gegen die katastrophale Jugen-
darbeitslosigkeit vor allem in Griechenland aber auch in
Spanien gefordert. 

Die 45 Gesellschasten repräsentieren einen bunten
Strauß von Ideen, kulturellen Aktivitäten und auch ge-
sellschastlichem Leben wie Tanz und gemeinsames Fei-

DEUTSCH - GRICHISCHE - VERSAMMLUNG II

Thessaloniki 
und wie weiter?
Fragen an Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk
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ern. Die Programm-Schwerpunkte der einzelnen Gesell-
schasten hängen auch davon ab, ob sich in ihnen über-
wiegend Akademiker, Lehrer und Studenten
zusammenfinden oder mehr „Gastarbeiter“ und ihre Kin-
der. Also von „Archaia Ellada“, byzantinischer Kunst,
dem griechischen Freiheitskrieg und dem Aufbau des
griechischen Staates (unsere Bayern wie z.B. die DGG
Bamberg !), dem Terror und Grauen der deutschen Be-
satzung Griechenlands im zweiten Weltkrieg, der  grie-
chischen modernen Literatur , Kunst und Musik von
Kavafis zu Ritsos, von Theodorakis zu Merkouri, der An-
kunst der Gastarbeiter und ihre gelungene Integration in
die deutsche Gesellschast, der Unterdrückung der De-
mokratie durch die Junta und die offenen Arme für die
griechischen Verfolgten durch die Gesellschast, die Hip-
pies auf Kreta und Ios, die Hilfe von Helmut Schmidt für
die Aufnahme Griechenlands und der iberischen Halbin-
sel in die Europäische Union und, und , und…..

Dieser bunte Strauß, über den jede Gesellschast auto-
nom entscheidet – auch hier arbeiten alle ehrenamtlich
-  verwirrt nicht nur gelegentlich die deutschen Behörden
und die deutsche Öffentlichkeit, nämlich dass hohe Lite-
ratur, Archäologie mit Tanzen und Feiern und dem ge-
meinsamen Begehen griechischer Feste und Sitten wie
Ostern und dem Anschneiden der Vassilopita zusammen
gehören können! Kultur darf auch Spaß machen und zum
Leben gehört auch das gemeinsame Feiern.…. so sind
wir halt, denn jede Kultur, jedes wirklich soziale und
auch politische Leben verkommt zu Phrasen über Ge-
meinsamkeit oder gerinnt zu  bloß  intellektuellen  Di-
skussionen, wenn man sich nicht auch auf persönliche
Begegnungen und Freundschasten einlässt, gespeist aus
verschiedenen Ländern, verschiedenen Lebenserfahrun-
gen und gesellschastlichen Schichten. 

Frage: Auf der Zweiten Deutsch-Griechischen Ver-
sammlung (DGV II) in Thessaloniki wurden vor dem Hin-
tergrund der ökonomischen Krise zahlreiche
zielführende und zukunststrächtige Themenbereiche wie
Katastrophenmanagement, Tourismusförderung, Um-
weltfragen, moderne Verwaltung unter breiter Beteili-
gung griechischer und deutscher Bürgermeister
erörtert. Großes Interesse fand auch der Themenkom-
plex, der sich mit Jugendarbeitslosigkeit und Perspekti-
vlosigkeit besonders für südeuropäische Jugendliche
befasste. Viele Kontakte in den unterschiedlichsten Be-
reichen wurden geknüpst, etliche Projekte angeschoben.
• Wie können neben wirtschastlichen Vereinbarun-

gen Ihrer Meinung nach Kontakte zwischen Jugend-
lichen beider Länder hergestellt und vertiest wer-
den?

Antwort:  Dazu drei nicht ganz billige Vorschläge: Er-
stens, die Errichtung eines Deutsch-Griechischen Ju-
gendwerks nach dem Vorbild des Deutsch-Griechischen
bzw. Deutsch-Polnischen Jugendwerkes, um einen sy-
stematischen Jugendaustausch zu fördern. Einer der
Schwerpunkte könnte – im Unterschied zu den vorher
genannten Beispielen –zusätzlich zum  Sprachenlernen
und dem kulturellen Austausch – auch die Förderung
von beruflichen Fertigkeiten ( Lehre und/oder Technike-
rausbildung) sein. Warum dafür nicht europäische Pro-
gramme mobilisieren ? 

Zweitens, einen substantiellen Ausbau der Stipendien-
programme z.B. des Deutschen Akademischen Austau-
schdienstes (DAAD) u.a. für ein Grundstudium in
Deutschland, besonders für junge Leute aus weniger be-
tuchten Familien. Drittens, einen Austausch für drei
Jahre mit den besten anwendungsorientierten  wissen-
schastlichen Gesellschasten (z.B. der Fraunhofer-Gesell-
schast), um die Umsetzung in Wissenschast, Wirtschast
und Gesellschast Griechenlands vorzubereiten und zu
fördern. Diese Programme sollten aber rückkehrorien-
tiert sein, was die griechische Seite zu einer Übernahme
oder Rückübernahme verpflichten würde. 

Frage: Seit dem Ausbruch der ökonomischen Krise sind
in weiten Bereichen die deutsch-griechischen Beziehun-
gen eingetrübt. Gegenseitige Schuldzuweisungen be-
stimmen den Alltag vieler Griechen und Deutschen. 
• Kann nach Ihrer Meinung vor diesem Hintergrund
eine nachhaltige Verbesserung der künstigen und in
Thessaloniki verabredeten Zusammenarbeit gelingen? 
• Wie kann auf dieser Basis aufgebaut werden?

Antwort: Da ist so viel Porzellan auf beiden Seiten zer-
schlagen worden ––das wird sehr schwierig sein.  
• Auf jeden Fall muss als erstes die verantwortliche Po-
litik auf beiden Seiten mit gutem Beispiel vorangehen,
vor allem die deutsche Politik.  Die hat leider nicht nur
geschwiegen, sondern tapfer Öl in die Wogen gegossen.
Ein deutliches „hört endlich auf“ habe ich weder vom de-
utschen Bundespräsidenten noch aus unserem Bunde-
skanzleramt noch vom Außenminister gehört. Nur die
Opposition im Bundestag hat sich da verantwortlicher
verhalten. Das ist sehr zu bedauern, denn diese Art von

unverantwortlicher Politik hat auch dem deutschen An-
sehen nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa
deutlich geschadet.  
• Wir brauchen aber nicht nur ein „Aufhören“ im Besch-
impfen und Belasten der Griechen, sondern die
Rückkehr des Prinzips Hoffnung nach Griechenland. 

Was derzeit die Taskforce mit deutscher, niederländi-
scher und finnischer Unterstützung betreibt, ist nichts
anderes als die Organisation einer ökonomischen und
sozialen Depression im Süden Europas – nicht nur in
Griechenland – sondern in ganz Europa. In Griechenland
ist die Gefahr einer  weitgehenden,  sozialen Implosion
unmittelbar bevorstehend.

Es sind nicht die Ratten, die das sinkende Schiff ver-
lassen, sondern die besten jungen und fähigsten Griech-
innen und Griechen, die sich auf den Arbeitsmärkten
Europas, der USA und Australiens  „verkaufen“können .
Das ist nicht nur ein Problem für Griechenland, sondern
auch für Europa !
• Konkrete Zusammenarbeit auf der Ebene von Gemein-
den und Regionen , die auf Hilfe und nicht auf Ausnu-
tzung einer Notsituation in Griechenland besteht, sind
sicher die beste Methode, um Vorurteile überzeugend
abzubauen und reale Verbesserungen schnell zu bewir-
ken. Große Worte und Programme sind notwendig –
aber man muss sie auch vor Ort sehen und „begreifen“
können. 
• Der deutsche Generalkonsul in Saloniki hat hier wich-
tige Denk- und Organisationsarbeit geleistet. Ich
wünsche mir dringend, dass seine Vorarbeit und weiter-
laufende Arbeit nicht nur das öffentliche verdiente Lob
erntet, sondern auch die finanzielle und organisatorische
Unterstützung, die es dringend braucht, um dem Projekt
wirklich nachhaltige Durchschlagskrast zu bringen. Bis
jetzt sind die Mittel, die Herr Staatssekretär Fuchtel aus
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erfreu-
licherweise mobilisiert hat, gut für den ersten Anfang,
aber leider viel zu wenig, um wirklich einen Sprung nach
vorn und eine Umkehr aus der Rezession zu mehr Wa-
chstum und Beschästigung und vor allem gegen die ka-
tastrophale Jugendarbeitslosigkeit zu schaffen. 
• Wir brauchen eine Umkehr in der Politik der Eu-
ropäischen Kommission und der großen Länder des eu-
ropäischen Nordens, Deutschland an erster Stelle. Wir
können nicht auf die Ergebnisse der Wahlen in Fran-
kreich und Deutschland warten. 

Griechenland und seine Jugend braucht ein Zeichen
der Hoffnung jetzt!

Dr. Sigrid 
Skarpelis-Sperk, 
Walter Bachsteffel



Berlin: Für die Elliniki Gnomi
Athanasia Theel

Kann aus der Krise in Europa ein Fest gemacht
werden? Die erst Anfang des Jahres neu-
gegründete Initiative von Wissenschastlern und
Künstlern, „Europäische Gemeinschast für kultu-
relle Angelegenheiten“ (EGfkA), sieht darin einen
Weg sich mit den damit verbundenen Problemen
auseinanderzusetzen. 

Griechenland, als von den Medien erklärtes Mutterland
der Krise, bietet den ersten Schauplatz des Festes am
23.02.2012 in der Kulturbrauerei (Berlin). Im Vorder-
grund stehen an diesem Abend nicht nur die ökonomi-
schen und politischen Aspekte der Geschehnisse,
sondern die betroffenen Menschen und die Kunst im
Sinne des Zusammenkommens. 

So berichten Theaterwissenschastsstudentinnen der
Freien Universität Berlin (ebenfalls Mitglieder der Initia-
tive) von ihren Erfahrungen, die sie im Januar diesen
Jahres für einen Monat in Griechenland gemacht haben.
Die Depression der Menschen vor Ort sei spürbar. Zudem
weisen sie auf die Doppelbelastung von zwei Jobs hin
unter der viele Griechen stehen oder, dass gar keine Ar-
beit vorhanden ist. Es sei ein Leben in Angst vor einer
ungewissen Zukunst. 

Der Berliner Theaterwissenschastler Dr. Erhard Ertel
beschreibt dies als Identitätskrise. Er berichtet von der
häufig gestellten Frage griechischer Freunde an ihn, was
die Deutschen über die Griechen nun denken. Es scheint
darauf keine klare Antwort zu geben, doch es zeigt sich
wie groß die Unsicherheit selbst unter Freunden gewor-
den ist, u. a. hervorgerufen durch die vielen negativen
Berichte der Medien über die „faulen Griechen“.

Hinsichtlich dessen geht es der Initiative auch darum
der weitverbreiteten,  einseitigen Berichterstattung ent-
gegenzutreten und neue Blickwinkel aufzuzeigen. 

Giorgios Valais, Mitglied der „blitz theatre group“ aus
Athen, sieht sich mit der Intention des Festes verbunden,
wobei kein Unterschied zwischen dem Griechen und
dem Deutschen gemacht werden soll, sondern es um die
Verfolgung eines gemeinsamen Zieles geht. 

An diesem Abend zeigt sich deutlich, dass dieses eine
„andere Idee von Europa“ ist, welches die „Gemeinschast
in Verschiedenartigkeit, in Vielfalt und in gegenseitigen
Respekt“ anstrebt.

Die austretenden Künstler arbeiten im Wege ihrer Per-
formances und Präsentationen auf dieses Ziel hin und
machen dabei nicht nur die dramatische Lage Griechen-

lands deutlich, sondern auch die Notwendigkeit der
Kunst in ihrem Land.

Die Theatergruppe „Roswitha“ (Athen) präsentiert sich
erstmals in Deutschland mit einer griechischen Insze-
nierung „Die Schuldigen“ mit eingeblendeten deutschen
Untertiteln auf der Bühne. 

Der Veranstaltungsraum ist bereits prall gefüllt, als
das Kollektiv der „blitz theatre group“ eine Lecture Per-
formance mit dem Rückblick ihrer Arbeiten sowie der
politischen und sozialen Geschehnisse in Griechenland
und Europa der letzten acht Jahre zeigt. 

Die griechische Journalistin und Performerin Margarita
Tsomou lässt danach lautstark die wütenden Demonstra-

tionsschreie von Aufnahmen des Syntagma-Platzes in-
nerhalb einer Performance durch den Raum ertönen.
Rufe wie „Das Parlament, das Bordell soll brennen“ un-
terstreichen die Verzweiflung und die Wut der Griechen
vor Ort. 

Die darauf folgende Podiumsdiskussion mit Eleni Va-
ropoulou (Theaterkritikerin und Übersetzerin), Georgios
Pappas (in Berlin ansässiger griechischer Journalist),
Danai Spilioti (Theaterwissenschastlerin und  Co-Gründe-
rin sowie Schauspielerin der Athener Micro-Theater-
compagnie Roswitha) und Margarita Tsomou unter der
Leitung von Kai-Morten Vollmer, macht nochmals deut-
lich worum es den Beteiligten dieser Veranstaltung geht:
„Die Schaffung einer aufgeschlossenen Solidarität, ein
durch die Kunst bewirkter mentaler und offener Horizont
und die Arbeit hin zu einem mündigen sowie vielstimmi-
gen Europa.“ 

Es ist erstaunlich wie sich die Menschen an diesem
Abend näher kommen, abschließend zusammen zu der
Musik der griechischen Band „Rembetiko“ tanzen und
trinken und im Prinzip durch die bestehende Krise ve-
reint werden. 

Vielleicht sind es sogar wie es Georgios Pappas be-
schreibt, „die Geburtswehen einer neuen europäischen
Öffentlichkeit“.

Dieses erste Fest hat mit dem Internationalen Forsch-
ungskolleg „Verflechtungen von Theaterkulturen“ der FU
Berlin, der „Consense“-Gesellschast zur Förderung von
Kultur mbH – Maschinenhaus Kulturbrauerei, der
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, der Neuköllner
Oper (bereits bekannt durch den Bericht über die Oper
„Yasou Aida“ in der letzten Ausgabe) und der Kommu-
nikationsagentur „MedienZirkus Berlin-Wien UG“, zahl-
reiche Unterstützer gefunden.

Im Wege direkter Demokratie wird Portugal zum
nächsten Krisenschauplatz (stattfindend in einem Vier-
teljahr in Berlin) gewählt. 

Wieder unter dem Motto „KRIS€NFESTe schließen
nicht aus, sondern laden ein!“

ELLINIKI GNOMIy y

Kris€enfest Griechenland
«Die Zeiten sind schlecht, Das braucht ein Fest!»

«Βlitz theatre groupe» im Benaki Museum Athen

Szenenfoto «Die Schuldigen» der Theatergruppe «Roswitha» aus Athen
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Imbiss zu Verkaufen !!
gut laufender Imbiss in top Lage, 

mit festem, langjährigen Kundenstamm, 
an liebevollen und gewissenhasten 
Existenzgründer oder Gastronom 

zu verkaufen.
Handy: 015771988857

47877 Willich

Ζητείται συνεργάτης 
μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, 

με εμπειρία σε πωλήσεις/δημοσιές σχέσεις, 
άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών (και βασική

γνώση Ελληνικών), γνώση Η/Υ, από γραφείο εργα-
σίας με έδρα στην Ελλάδα. Αμοιβή ικανοποιητική.

Πληροφορίες, αποστολή βιογραφικού
mariosgr@gmail.com, +306944762268 

Μετά από μήνες κατεβαίνω στην Ομό-
νοια.  Νοιώθω πως δεν έχει περάσει
μέρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το
σκηνικό της πλατείας και των δρόμων
που συνορεύουν με αυτήν. Νοιώθω
όμως ότι πλέον έχω έρθει εγώ πιο
κοντά στο σκηνικό αυτό και κυρίως έχω
πλησιάσει οσο δεν φανταζομουν ποτε-
τους ανθρώπους της πιο «κακόφημης»
πλατείας της Αθήνας.  Παρουσίες που
ανακαλυπτω μεσα μου αλλα και γυρω
μου, όλο και περισσότερο καθώς περ-
ναει ο καιρος. Μέρα με την μέρα. 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ των ναρκωτικών, ντήλερς, βί-
ζιτες, μαύροι, άσπροι, Έλληνες, ξένοι, άστε-
γοι. Άστεγοι. Άστεγοι παντού. Χωρίς ΣΤΕΓΗ.
Την στέγη που για δεκαετίες ολόκληρες
υπήρξε  το όνειρο ζωής του Έλληνα και που

σήμερα στερείται ένα
μεγάλο μέρος αυτών
των  πολιτών. Των Ευ-
ρωπαίων πολιτών, θα
φτάσουμε και εκεί. Η
στέγη που προσφέρει
στον άνθρωπο ασφά-
λεια, προστασία, το
μέρος που μπορεί κά-

ποιος να κάνει έρωτα, να μιλήσει με φίλους,
να διασκεδάσει ή να κρυφτεί όταν έχει τις
μαύρες του. Ο άστεγος δεν είναι μόνο εκτε-
θειμένος στο κρύο ή την ζέστη, τους κινδύ-
νους κλπ. Είναι και αποκομμένος από τους
ανθρώπους, όντας ανάμεσα τους, αποκομ-
μένος από την ίδια την ζωή.

Κάτω από τις εξωτερικές σκάλες του νοσο-
κομείου «Ευαγγελισμός» υπάρχει ένας άστε-
γος. Τον είχα δει πριν τα Χριστούγεννα ,  ένα
βράδυ που πέρασα τυχαία από εκεί. Καθώς
περίμενα στο αυτοκίνητο παρατηρούσα τις κι-
νήσεις του. 

Πρέπει να είναι γύρω στα 40 , ένα ψηλό
παιδί , που κάτω από την σκάλα του νοσοκο-
μείου πάντα, καθόταν στα στρωσίδια του.
Αφού έφαγε από ένα πλαστικό μπολ, άρχισε
να ψάχνει τον κάδο με τα σκουπίδια μπροστά
του , μήπως βρει κάτι περισσότερο. Ικανοποι-
ημένος από το βραδινό του –φαντάζομαι ότι
συγκριτικά με άλλες βραδιές, θα ήταν καλύ-
τερη εκείνη η βραδιά, ξεσκόνισε τα ψίχουλα

από την μπλούζα του και ετοιμάστηκε να ξα-
πλώσει.

Η φίλη μου Α. τον τελευταίο καιρό επισκέ-
πτεται συχνά το νοσοκομείο του Ευαγγελι-
σμού και τον έχει δεί και εκείνη. Της είχε
ζητήσει 1-2 ευρώ «για να φάει τα μακαρόνια
του», την είχε βρει στους διαδρόμους του νο-
σοκομείου.  Προχτές στο μετρό του Συντάγ-
ματος, είδε αυτό το άστεγο παιδί να ετοιμάζεται
για την μεγάλη βουτιά στις ράγες του συρμού.
Κάποιος , τελευταία στιγμή ,τον άρπαξε « τι πας
να κάνεις;;» τον ρώτησε, «Δεν αντέχω άλλο»
του λέει, «έχω αξιοπρέπεια και κοίτα πως κα-
τάντησα ζητιάνος! Ξέρεις πού μένω; Ξέρεις
πού μένω; Στις σκάλες του Ευαγγελισμού!». 

Όλοι γύρω είχαν σαστίσει νεαρός που κυ-
ριολεκτικά του έσωσε την ζωή, προσφέρ-
θηκε αμέσως να του δώσει 10 ευρώ αλλά

δεν τα δέχτηκε, του είπε «είναι πολλά, θέλω
μόνο 2 ευρώ να φάω τα μακαρόνια μου». 

«θέλω μόνο 2 ευρώ, να φάω τα μακαρό-
νια μου». Ήτοι, όχι  «να ονειρευτώ» , όχι «να
πορευτώ», « να ζήσω», «να μιλήσω σε άν-
θρωπο». Μόνο «να φάω σήμερα. Αυτό
ζητάω».  Άντρας, 40 ετών, Αθήνα- 2012 

Πριν μερικές μέρες στο μετρό του Συντάγ-
ματος, με πλησίασε ένας κύριος περίπου 70
ετών. Φορούσε παλτό, κασκόλ, μου θύμισε
κάποιον μεγάλο σε ηλικία καθηγητή μου
από το σχολείο. Καθώς πέρασα από μπρο-
στά του, με σταμάτησε ευγενικά και πολύ
διακριτικά-σχεδον ανέκφραστα(!), μου ζή-
τησε αν έχω ένα ευρώ. Δεν είχα. Δεν είχα!

Άστεγοι πεθαίνουν από το κρύο σε όλη
την Ευρώπη, «υπάρχει πολύ δυστυχία πίσω
από τις βιτρίνες, εδώ και πολλά χρόνια » μου

λέει ο φίλος Τ. που ζεί μόνιμα στο Παρίσι
εδώ και χρόνια.

«Τις προάλλες» συνεχίζει,  « εντόπισαν
έναν νεκρό από πολλές ημέρες πριν- άστεγο
από την μυρωδιά»! Που;; Στο μαγευτικό Πα-
ρίσι! Όμως, και η φίλη μου η Χ. μου έλεγε
πως και στο Βερολίνο υπάρχουν άστεγοι,
«είναι βέβαια άστεγοι εκ πεποιθήσεως, είναι
τρόπος ζωής».

Αλήθεια, σ’ αυτήν την Ευρώπη θέλαμε να
μοιάσουμε; Την Ευρώπη της αποξένωσης,
της φτώχειας και της υποκρισίας; Για αυτήν
την Ευρώπη, κολλήσαμε  την ταμπέλα  «Ψω-
ροκώσταινα»  στην ΕΛΛΑΔΑ; Γι’ αυτήν την
Ευρώπη χάσαμε τους εαυτούς μας, και ξε-
χάσαμε ποιοι είμαστε; Μήπως τελικά στη
φράση «Ενωμένη Ευρώπη»  υποβόσκει  η «
Ενωμένη βουτιά»;

Η μεγάλη
βουτιά
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Αθήνα: Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Φωτό: Μαρία Χατζηγεωργιάδου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στους Γερμανούς πολίτες
να αγνοήσουν τις ακραίες φωνές και να
επιλέξουν την Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά
ως τον τουριστικό προορισμό τους, απηύ-
θυνε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρι-
σμού Παύλος Γερουλάνος σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο στο
περιθώριο της Διεθνούς Τουριστικής Έκ-
θεσης ITB.

Δηλώσεις

Αφού αρχικά ευχαρίστησε τους Γερμα-
νούς τουρίστες που στήριξαν πέρυσι την
Ελλάδα μίλησε για μια δύσκολη περίοδο
στις σχέσεις Αθήνας-Βερολίνου που
έχουν προκαλέσει σειρά από αρνητικές
δηλώσεις και ενέργειες.

«Η περσινή χρόνια ήταν η καλύτερη που
είχε ποτέ η Ελλάδα. Έσπασε όλα τα ρεκόρ
και θέλω να ευχαριστήσω τους Γερμανούς
πολίτες που ήρθαν στη χώρα μας καθώς
είχαμε σημαντική αύξηση από τη Γερμανία.
Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους
αυτούς που μας έδειξαν εμπιστοσύνη και
είμαι βέβαιος ότι έζησαν από κοντά την ελ-
ληνική φιλοξενία» τόνισε χαρακτηριστικά
και πρόσθεσε: «Αυτή η χρόνια είναι μια δύ-
σκολη χρόνια για τον τουρισμό από την
Γερμανία. Δηλώσεις αρνητικές και ενέρ-
γειες και από τις δυο πλευρές, πληγώνουν
τον ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ των δυο
χωρών. Πρόκειται για μικρές ομάδες που
δεν εκφράζουν τις πραγματικές σχέσεις
των δυο χωρών και τα συναισθήματα των
δυο λαών. Θα ήθελα να κάνω έκκληση σε
όλους σας. Βοηθώντας τον ελληνικό του-
ρισμό βοηθάτε την ελληνική οικονομία και
κατ´ επέκταση την ίδια την Ευρώπη. Οι
Γερμανοί τουρίστες θα έχουν θαυμάσιες
διακοπές στην Ελλάδα.»

Η οικονομική κρίση

Μάλιστα αναφέρθηκε στα αποτελέσματα
που έχει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα
και στις ακραίες αντιδράσεις που έχουν
υπάρξει: «Το κόστος είναι μεγάλο για την
Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η μείωση μισθών
και συντάξεων. Ο Έλληνας αναγκάζεται να
αλλάξει όλο τον τρόπο ζωής του. Αν δεν
καταλαβαίνετε τον πόνο πρέπει να κατα-
λάβετε το φόβο που νιώθουν οι Έλληνες
γιατί δεν γνωρίζουν τι θα γίνει την επό-
μενη μέρα. Τώρα, διάφορες δηλώσεις και
ενέργειες, είναι φωνές της μειοψηφίας και
δυστυχώς οι εξτρεμιστικές φωνές πάντα
βρίσκουν πεδίο αναπαραγωγής. Ο τουρι-
σμός ήταν και θα είναι ο κινητήριος μο-
χλός για την έξοδο της Ελλάδας από την
κρίση. Όποιος έρχεται στην Ελλάδα ενι-
σχύει αυτήν την προσπάθεια. Καλώ τους
Γερμανούς να βάλουν στην άκρη τις δη-
λώσεις που έγιναν τους τελευταίους
μήνες και να θυμηθούν τις όμορφες στιγ-
μές που έχουν περάσει στην Ελλάδα.»

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
ρωτήθηκε για όλους και για όλα από τους
εξήντα Γερμανούς και Έλληνες ανταποκρι-

τές που είχαν γεμίσει ασφυκτικά την αί-
θουσα. Μάλιστα θέλησε να στείλει ξεκά-
θαρο μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι η
Γερμανία και οι άλλες χώρες της Ε.Ε. δεν
χαρίζουν τα χρήματα τους στους Έλληνες
όπως λανθασμένα αναπαράγεται από ξένα
ΜΜΕ:

«Δεν είναι χρήματα που μας δίνετε και
θα τα κατασπαταλήσουμε. Υπάρχει ένα
λάθος ότι στην Ελλάδα χαρίζονται χρή-
ματα. Όχι δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα δα-
νείζεται και θα επιστρέψει στο ακέραιο τα
χρήματα αυτά και παραπάνω μάλιστα. Δεν
μας δίνουν λεφτά απλά, δίνουν λεφτά σε
μια χώρα που έχει μεγάλες προοπτικές. 

Αν μπορούμε να φανταστούμε την Ευ-
ρώπη κατακερματισμένη τότε εντάξει. Αλ-
λιώς, πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο
που έχουμε πάρει. Η ευρωζώνη πρέπει να
δίνει ισχυρή απάντηση. 

Κάθε φωνή αμφισβήτησης και δισταγ-
μού πρέπει να σταματήσει. Τέτοιες φωνές
κοστίζουν στην Ελλάδα. 

Η δέσμευση υπάρχει, η διάθεση υπάρ-

χει, είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν την πο-
ρεία.»

Πως πάνε οι κρατήσεις

Στη συνέχεια ρωτήθηκε σχετικά με τις
ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα για
τις κρατήσεις από τη Γερμανία: «Η εικόνα
μπορεί να αντιστραφεί με τις κρατήσεις της
τελευταίας στιγμής αλλά σίγουρα υπάρχει
ζημιά από το κλίμα των τελευταίων
μηνών» σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος
και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε τόσο ακυρώ-
σεις όσο ένα κλίμα "ας περιμένουμε να
δούμε τι θα γίνει". Πέρυσι είχαμε αύξηση
10% στις αφίξεις και 10% στα έσοδα. Η
μαύρη τρύπα ήταν η Αθήνα. Η αύξηση
ήρθε από τη γερμανική αγορά αλλά και από
τη Ρωσία, την Τουρκία, το Ισραήλ, τις βαλ-
κανικές χώρες. Η στρατηγική μας είναι το
άνοιγμα νέων αγορών αλλά η σημασία της
Γερμανίας για την Ελλάδα είναι τεράστια.»

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
παραδέχθηκε ότι οι απεργίες δημιουργούν

πρόβλημα ωστόσο σημείωσε πως στην Ελ-
λάδα όλοι πλέον αντιλαμβάνονται πόσο ση-
μαντικός είναι ο τουρισμός για τη χώρα
ενώ σε σχέση με τη γραφειοκρατία που
αποτρέπει τις επενδύσεις μίλησε για ση-
μαντικές αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σή-
μερα για την απλοποίηση των διαδικασιών.

Η προβολή της χώρας

Στη συνέχεια ρωτήθηκε σχετικά με το αν
η Ελλάδα σκέφτεται τρόπους προκειμένου
να αντεπιτεθεί απέναντι στις επιθέσεις που
δέχεται από ξένα ΜΜΕ: «Πολλοί θα έλεγαν
ότι η πρώτη σκέψη για να αντιστρέψεις το
κλίμα είναι να ρίξεις χρήμα στη διαφήμιση,
όμως η αξία μιας διαφήμισης στην τρίτη
σελίδα δεν έχει κανένα νόημα όταν στην
πρώτη έχει ένα πολύ αρνητικό δημοσί-
ευμα για τη χώρα. Προσπαθούμε να χτί-
σουμε μια σχέση εμπιστοσύνης» τόνισε
μεταξύ άλλων ο υπουργός Πολιτισμού και
Τουρισμού.

Τέλος σε ερώτηση σχετικά με το αν θα
βοηθούσε την Ελλάδα η επιστροφή στη
δραχμή και μια άλλη ισοτιμία, ξεκαθάρισε
ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθούσε τον
τουρισμό για ένα με δυο χρόνια ωστόσο
το κοινωνικό κόστος θα ήταν τεράστιο.

Αμέσως μετά ο Παύλος Γερουλάνος
έλαβε μέρος στην τριμερή συνάντηση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και
Ταξιδιών με θέμα τη βίζα και την απλοποί-
ηση των διαδικασιών ενώ το απόγευμα
συναντήθηκε με τον υφυπουργό Οικονο-
μικών της Γερμανίας Χανς Φούχτελ, στον
οποίο έχει αναθέσει η Καγκελάριος Άνγ-
κελα Μέρκελ τα θέματα συνεργασίας με
την Ελλάδα.

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Αγνοήστε τις ακραίες φωνές»
«Επιλέξτε την Ελλάδα για τουριστικό προορισμό»

Βερολίνο, Διεθνούς Τουριστική Έκθεση ITB

Βερολίνο, Διεθνούς Τουριστική Έκθεση ITB

Βερολίνο, Διεθνούς Τουριστική Έκθεση ITB
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Από το σημερινό φύλλο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  επιχει-
ρεί να ανιχνεύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές διαφό-
ρων περιοχών της χώρας. Η αρχή γίνεται με την
περιοχή του Κισσάβου στο νομό Λάρισας. 

ΜΕΛΕΤΗ που την έχουν συντάξει η Παγώνα Κατσιμπίρη
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Oικονομίας
και Οικολογίας, ο Γιώργος Ευθυμίου, στο ΤΕΙ Λάρισας, Πα-
ράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυ-
σικών Πόρων, και οι Βασίλειος Δέτσης στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο και Αθανάσιος Σκορδίλης της Greenways Αρ-
χιτεκτονική Τοπίου ΕΠΕ, καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη
αναπτυξιακή πρόταση στη βάση της ανάδειξης και αξιοποί-
ησης των τοπικών πλεονεκτημάτων και της παράλληλης
συμπληρωματικής διασύνδεσής τους με τον ευρύτερο
χώρο, για την παραπάνω περιοχή, προκειμένου να δημιουρ-
γηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης και συγκράτησης του πλη-
θυσμού σε αυτή.   

Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε η περιοχή του Ν.Δ. Κισ-
σάβου με έμφαση στους οικισμούς Αμπελάκια, Τέμπη και
Σπηλιά, οι οποίοι υπάγονται πλέον στο Δήμο Τεμπών και
έδρα τα ιστορικά Αμπελάκια, τα οποία απέχουν από τον αυ-
τοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκη 5χλμ. ενώ η Σπηλιά
~20χλμ..  Αποτελέσματα  Από την ανάλυση των στοιχείων
προέκυψε ότι το 54,17% θεωρεί την κτηνοτροφία και το
43,75% τη γεωργία-δασοκομία-μελισσοκομία (43,75%,
14,58%,14,58% αντίστοιχα), ως τομείς με μέλλον στην πε-
ριοχή. Στο πλαίσιο της διερεύνησης για τη δημιουργία νέων
ευκαιριών απασχόλησης, στην ίδια ερώτηση ετέθη η προ-
οπτική ανάπτυξης του Τουρισμού, η οποία απέσπασε ένα
ποσοστό της τάξης του  91,67%.  Σε αυτοτελή ερώτηση σχε-
τικά με το ρόλο του τουρισμού στην περιοχή, το 81,25% θε-
ωρεί ότι αυτός είναι σημαντικός.  Παρά τη συμμετοχή των
κατοίκων σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
(43,75%), μόνο το 31,25% εξ αυτών σκέπτεται να ασχοληθεί
με ένα διαφοροποιημένο αγροτικό προϊόν (ολοκληρωμένη,
βιολογική γεωργία, νέοι αγρότες κτλ.). 

Σχετικά με την ηλικιακή κλάση των απασχολούμενων
στον πρωτογενή τομέα, τα αποτελέσματα της έρευνας υπο-
δεικνύουν ότι από το 18,75%, μόνο το 4,17% είναι κάτω των
40 ετών, ενώ από το 31,25% που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί
με κάποια εναλλακτική αγροτική δραστηριότητα, το 10,42%
είναι κάτω των 40 ετών.  

Μεταξύ των ασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα κα-
νένας δεν είναι απόφοιτος Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, αλλά το ποσοστό των αποφοίτων 3βάθμιας
εκπαίδευσης ανέρχεται στο 8,33% μεταξύ αυτών που
σκοπεύουν να ασχοληθούν με κάποια εναλλακτική αγρο-
τική δραστηριότητα (31,25%).   

Παρατηρούμε λοιπόν, αναφέρουν οι κ.κ. Ευθυμίου, Δέ-
τσης και Κατσιμπίρη μια βαθμιαία αύξηση του ποσοστού
των νεώτερων ηλικιών και της ανώτερης εκπαίδευσης στο
κομμάτι του πληθυσμού που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί
με κάποια διαφοροποιημένη αγροτική δραστηριότητα, γε-
γονός που κρίνεται σημαντικό καθώς οι μορφωμένοι και
καταρτισμένοι αγρότες έχουν περισσότερες δυνατότητες
να ενημερωθούν για καινούργιες τεχνικές διαχείρισης της
εκμετάλλευσης και στη συνέχεια να τις υιοθετήσουν. 

Την ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού υποστηρίζει το
75% του δείγματος και θεωρεί ότι θα βοηθήσει στην ανά-
πτυξη της περιοχής. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η
επιλογή αυτή τείνει να εξαρτάται από την ηλικία του δείγ-
ματος – αν και υπάρχουν περιορισμοί στις τιμές των κε-
λιών – με μεγαλύτερη αποδοχή στις ηλικίες άνω των 51
ετών (93,76%) οι οποίες αποτελούν το 1/3 του δείγματος,
και στις ηλικίες μεταξύ 18 – 40 ετών οι οποίες αποτελούν
το 37,50% του δείγματος.  Τα αποτελέσματα της έρευνας
υποδεικνύουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι ένα ση-
μαντικό τμήμα του δείγματος σε ποσοστό 79,17% επιθυμεί
να συμμετάσχει στη διαχείριση της προστατευόμενης πε-
ριοχής. Η ουσιαστική συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων
ανάλογα με τις ικανότητές τους, στις δραστηριότητες του
φορέα διαχείρισης, δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν οι
απαραίτητες δομές όσμωσης ανάμεσα στο φορέα και την
τοπική κοινωνία.   Τα  ευρήματα της δειγματοληψίας υπο-

δεικνύουν, ακόμα καταλήγει η μελέτη ότι ο πολιτισμός, η
ιστορία και η παράδοση από τη μια  και το φυσικό περιβάλ-
λον/αισθητική από την άλλη, αποτελούν το δίπτυχο πάνω
στο οποίο μπορεί να βασισθεί η τουριστική ανάπτυξη στην
περιοχή. Συγκεκριμένα η ανάδειξη του  πολιτιστικού τουρι-
σμού εκλαμβάνεται ως ο τομέας που δύναται να υποστηρίξει
τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής σε ποσοστό 70,83%, ενώ
ο φυσιολατρικός τουρισμός σε ποσοστό 62,50%.   Προτάσεις
Όσον αφορά τον πρωτογενή και τριτογενή τομέα, επισημαί-
νεται ακόμα στην μελέτη, το πρόβλημα της διαφοροποίησης
της αγροτικής παραγωγής δεν εστιάζεται μόνο στο τρόπο πα-
ραγωγής (βιολογικής ή μη), αλλά και στην καλλιέργεια νέων
ειδών που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν ακόμα αναγνω-
ρισμένη αξία, καθώς η παραγωγή τους είναι  τοπική και προ-
ορίζεται συνήθως για οικιακή χρήση.   Το τελευταίο είναι
ιδιαίτερα σημαντικό διότι οι συγκεκριμένες μικροκλιματικές
συνθήκες και η τοπογραφία κάνουν συνήθως το προϊόν μο-
ναδικό. Στον Κίσαβο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να καλ-
λιεργηθεί η κρανιά, ένα δένδρο αυτοφυές στην περιοχή, που

προσαρμόζεται άριστα στην υψομετρική ζώνη των 300 – 800
μέτρων.  Στο πλαίσιο της διατήρησης/αναβίωσης ποικιλιών
που παραδοσιακά καλλιεργούνταν στην περιοχή, προσφέρε-
ται η καλλιέργεια μηλιάς (ποικιλία φιρικιά), βερικοκιάς (ποι-
κιλία καϊσιά), ροδιάς και αμπέλου (ποικιλία σαββατιανό,
ντιμπαντίκι, μπαρμάκι, μοσχάτο, σταυρωτό ή αμπελακιώτικο)
και των παραγώγων του (τσίπουρο), ελιάς, συκιάς (ποικιλία
κρεμέζικο, καρτσιώτκο) καθώς και καρυδιάς και αμυγδαλιάς.
Η καλλιέργεια των παραπάνω ειδών έχει μειωθεί σημαντικά
και οι ποικιλίες τείνουν προς εξαφάνιση.    

Τέλος η  παραγωγή εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων,
όπως φαρμακευτικά ή αρωματικά βότανα, ξυλοκάρβουνα,
μέλι, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα μικρής κλίμακας παρα-
γωγής, και την αξιοποίηση της βιομάζας προτείνεται, για την
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και υποστηρίζει την
ενίσχυση των τοπικών οικονομιών μέσω της  ενθάρρυνσης
της βιολογικής γεωργίας και κυρίως της βιολογικής κτηνο-
τροφίας με σύγχρονες τεχνολογικά και αναβαθμισμένες εκ-
μεταλλεύσεις.  

ΕΛΛΑΔΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναπτυξιακές ευκαιρίες στον Κίσσαβο
Από το σημερινό φύλλο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ανιχνεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές περιοχών της χώρας
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

Κίσσαβος, από τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 
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Διαχριστιανικό Συνέδριο στην Τανζανία
Του Σεβ. Μητροπολίτη 
Ζιμπάμπουε Σεραφείμ

ME EYΘΥΝΗ της Γραμματείας της Πί-
στεως και Τάξεως του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Εκκλησιών πραγματοποιήθηκε
από τις 8 - 14 Μαρτίου στο Ντάραμ Σαλάμ,
πρωτεύουσα της Τανζανίας, Διαχριστιανικό
Συνέδριο για να εξετάσει τη πορεία των Δι-
μερών Διαχριστινιακών Διαλόγων για την
ενίσχυση της ενότητας και της συνεργα-
σίας των Χριστιανών, με τη συμμετοχή 25
Θεολόγων από τις πέντε ηπείρους του
Πλανήτη μας (πέντε από κάθε ήπειρο). 

Το Συνέδριο αυτό γίνεται κάθε τέσσερα
χρόνια κι είναι η πρώτη φορά που γίνεται
έξω από την Ευρώπη και μάλιστα στην
Αφρική για να τονισθεί και μια άλλη διά-
σταση για τις ευθύνες των Χριστιανών να
περιορισθεί το πρόβλημα της Φτώχειας,
να δοθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης των
πληθυσμών της Γης σε υπηρεσίες υγείας
και Παιδείας. Σκοπός του δέκατου αυτού
Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των συνο-
πτικών εκθέσεων των υφιστάμενων Δια-
λόγων στο χώρο του Χριστιανισμού κι η
ετοιμασία προτάσεων που μπορούν να
βοηθήσουν στην ορατή ενότητα και συ-
νεργασία των Χριστιανών σε μια δύσκολη
πορεία της Ιστορίας της Ανρωπότητας,
όπου η συστράτευση όλων μας για τη
προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και του Πλανήτη μας, θα μας βοηθή-
σουν να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκες

απειλές που σχετίζονται με την παγκόσμια
ασφάλεια, τρομοκρατία, κλιματικές αλλα-
γές, οικονομική κρίση, μετανάστευση, βία,
ανεργία, τοπικές και περιφερειακές συρ-
ράξεις (Αραβική άνοιξη).

Η συνεργασία των Κυβερνήσεων με τις
πολιτικές δυνάμεις των δικών τους χωρών
και στον χώρον των Διεθνών Οργανισμών
και Πολιτικών Ενώσεων όπως η Ευρω-
παϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση
κ.τ.λ. αποδεικνύεται με τις κρίσεις που αν-
τιμετωπίζουμε να μη είναι και η καλύτερη.
Απουσιάζει η ενότητα κοινής δράσης με
αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο διχασμός κι η
απουσία καλής θέλησης να δοθεί προτε-
ραιότητα στις παγκόσμιες αξίες που μας
προστατεύουν όλους (universal values).
Σε επίπεδο κρατών  εσωτερικοι διχασμοί
λειτουργούν σε βάρος των λαών, και στο

Διεθνή Χώρο ρισκάρουμε την παγκόσμια
ασφάλεια μας και την αισιόδοξη επιβίωση
του Πλανήτη μας.

Τα θέματα της Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
θα τα εξετάσουν τα Μέλη των Ηνωμένων
Εθνών στο επόμενο μεγαλύτερο Συνέδριο
που θα γίνει στην Ιστορία των Ηνωμένων
Εθνών στα τέλη Ιουνίου  στη Βραζιλία
(RIO+20) με τη συμμετοχή 70,000 ανθρώ-
πων με θέμα την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δέ.κα
χώρες από τις πλούσιες χώρες και δέκα
από τις φτωχές χώρες θα εξετάσουν μαζί
σοβαρά θέματα που σχετίζονται με το κοι-
νόν πλέον σπίτι ολόκληρης της Ανρωπό-
τητας που λέγεται Πλανήτης Γη.

Αν στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού
αιώνα, όταν ο παγκόσμιος πληθυσμός
ήταν δύο δισεκατομμύρια δεν μπορέσαμε

με το διάλογο να αποφύγουμε τους δύο
πρώτους παγκόσμιους πολέμους, σήμερα
που ξεπεράσαμε τα εφτά δισεκατομμύρια,
οι εντάσεις κι οι ισορροπίες είναι πολύ πιο
ευαίσθητες για να φτάσουμε στα άκρα
χωρίς να μας εγγυάται και κανείς σοβαρός
επιστήμονας που γνωρίζει τη ανεξέλεκτη
δύναμη της πυρηνικής ενέργειας αν θα
υπάρξει κάποιος νικητής. Θα είμαστε όλοι
ηττημένοι ή μάλλον δεν είμαστε ακόμη  σί-
γουροι αν θα παραμείνουν ζωντανοί.

Oι δυστυχίες και ο πόνος που έζησε η
Ανθρωπότητα με τους δύο παγκόσμιους
πολέμους την οδήγησαν το 1948  στη δη-
μιουργία του Οργανισμού των Ηνωμένων
Εθνών και του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Εκκλησιών για την ενισχυση της ενότητας
όλων μας για να προστατευθεί η υπόθεση
της Ειρήνης και η ευημερία των Λαών.

Ο ρόλος των Χριστιανών και μάλιστα της
Ορθοδοξίας προς την κατεύθυνση αυτή
πρέπει να είναι γόνιμος και δυναμικός. Η
εφαρμογή  σημαντικών αποφάσεων των
Διορθοδόξων Συνδιασκέψεων των Τοπι-
κών Ορθοδόξων Εκκλησιών με προτωβου-
λία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου σε συνεργασία με τους υπο-
λοίπους Προκαθημένους θα δώσουν νέα
ελπίδα για να οδηγηθεί η Ανθρωπότητα μα-
κρυά από τα αδιέξοδα που την οδήγησαν
όλοι εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στην
εξυπηρέτηση πολιτικών, εθνικιστικών,
στρατιωτικών, ιδεολογικών και οικονομι-
κών συμφερόντων.

Τανζανία, Διαχριστιανικό Συνέδριο


