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Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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Eλληνική γλώσσα και
παγκόσμιος πολιτισμός
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Castrop-Rauxel με τα Τρίκαλα

Φωτοβόλησαν την Κεντρική
Ευρώπη τα Ποντιόπουλα *22-23

στο Ζάπειο για τις
κρίσιμες εθνικές
εκλογές της
17ης Ιουνίου *14

ΚΑΘΑΡΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απαιτούνται από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για
την επόμενη μέρα της ελληνικής εκπαίδευσης στη Γερμανία
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ και ανησυχία επικρατεί σε χιλιάδες οικογένειες για την επόμενη μέρα της ελληνικής εκπαίδευσης στη Γερμανία, καθώς η λέξη
κατάργηση είναι αυτή που κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες σε κάθε πράξη εκπαιδευτικού χαρακτήρα από την ελληνική Πολιτεία.
Η σημερινή νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
θα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση σε όλα όσα βρίσκουν εφαρμογή ενώ κυρίως, θα πρέπει να απαντήσει σοβαρά και υπεύθυνα τι ακριβώς σχεδιάζει για
την επόμενη μέρα της εκπαίδευσης. Άλλωστε σε
πρόσφατο άρθρο του στην ηλεκτρονική έκδοση της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ο καθηγητής στην Παιδαγωγική του ΑΠΘ Γιώργος Τσιάκαλος είχε γράψει:
“Η διατύπωση «δημοκρατικό και ανθρώπινο
σχολείο» δεν αποτελεί ένα ρητορικό σχήμα, αλλά,
αντίθετα, είναι δόκιμος όρος στο χώρο της Παιδαγωγικής. Ήδη από την εποχή των δημοκρατικών
μεταρρυθμιστικών εκπαιδευτικών κινημάτων, δηλαδή από την εποχή πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, «δημοκρατικό» ονομαζόταν ένα

σχολείο στο οποίο μπορούσαν να φοιτούν όλα τα
παιδιά μαζί για να προετοιμαστούν για την κοινή
ζωή: χωρίς έκπτωση στα μορφωτικά αγαθά για
κανένα παιδί, και με μορφωτικά αγαθά προσανατολισμένα σε εκείνα τα θέματα, των οποίων η
γνώση αποτελεί το απαραίτητο κλειδί για την κατανόηση και την «κατάκτηση» του κόσμου. Αυτό
ισχύει και σήμερα.
Για να το κάνω πιο σαφές: δημοκρατικό χαρακτηρίζουμε ένα σχολείο στο οποίο όλα τα παιδιά,
ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν να
έχουν, αποκτούν όλα εκείνα τα εφόδια που χαρακτηρίζουν σήμερα ένα μορφωμένο άνθρωπο.
Αυτό ισχύει δηλαδή και για τα παιδιά, των οποίων
η αποτυχία στο σχολείο φαίνεται μερικές φορές να
έχει χαρακτηριστικά νομοτέλειας, όπως συμβαίνει
π.χ. με παιδιά που δεν μιλούν την ελληνική
γλώσσα ή ζουν σε περιβάλλον ακραίας φτώχειας
ή έχουν μια αναπηρία για την οποία παραδοσιακά
ισχύει η προκατάληψη ότι εμποδίζει την ισότιμη
εκπαίδευση”.
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AKYKΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ

AN

ΘΕΣΕΙΣ

Ζητείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα
για την ελληνική εκπαίδευση στη Γερμανία

Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ χαρακτηρίζουμε ένα σχολείο
στο οποίο όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν να έχουν, αποκτούν όλα
εκείνα τα εφόδια που χαρακτηρίζουν σήμερα ένα
μορφωμένο άνθρωπο.
ΑΥΤΟ ισχύει δηλαδή και για τα παιδιά, των
οποίων η αποτυχία στο σχολείο φαίνεται μερικές
φορές να έχει χαρακτηριστικά νομοτέλειας, όπως
συμβαίνει π.χ. με παιδιά που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα ή ζουν σε περιβάλλον ακραίας
φτώχειας ή έχουν μια αναπηρία για την οποία παραδοσιακά ισχύει η προκατάληψη ότι εμποδίζει
την ισότιμη εκπαίδευση.
ΣΥΝΕΠΩΣ, δημοκρατικό είναι ένα σχολείο όταν
προσφέρει τα μορφωτικά αγαθά προσαρμοσμένα
στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του κάθε παιδιού – αρνούμενο να κατατάξει τα παιδιά σε κατηγορίες και, αντίθετα, αποδεχόμενο την αρχή ότι στο
κοινό πλαίσιο της ανθρώπινης ιδιότητας, που μοιράζονται όλα τα παιδιά, κάθε παιδί είναι διαφορετικό
και, συνεπώς, χρειάζεται ανάλογη αντιμετώπιση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
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ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα σχολείο όπου κανένα
παιδί δεν βιώνει προσβολές και αποτυχίες αλλά,
αντίθετα, όλα τα παιδιά –το καθένα με τον δικό
του ιδιαίτερο τρόπο- βιώνουν την ευτυχία που
παρέχει η ανακάλυψη της γνώσης. Αυτά είχε
γράψει πρόσφατα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, ο
καθηγητής της Παιδαγωγικής στο ΑΠΘ κ. Γιωργος Τσιάκαλος, ο οποίος σπούδασε, έζησε και δίδαξε σε γερμανικά πανεπιστήμια για πολλά
χρόνια. Πρόκειται για διαπιστώσεις τις οποίες
δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις ποτέ δεν
έλαβαν στα σοβαρά, υιοθετώντας στην πράξη
πολιτικές και μέτρα που θα έλυναν διάφορα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, οι κυβερνήσεις υπόσχονταν αλλά
ποτέ δεν έδωσαν το 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία.
Σήμερα η καθυστέρησή μας είναι πια τόσο μεγάλη ώστε ακόμη και εάν δοθεί το 5% δεν θα
είναι πλέον αρκετό για να καλύψει τα κενά και
την απόσταση που μας χωρίζει από τις άλλες
χώρες. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Όπως τρα-

γωδία είναι και με τα όσα βρίσκουν εφαρμογή
τους τελευταίους μήνες στον τομέα της ελληνικής εκπαίδευσης στη Γερμανία. Μια τραγωδία
που διεδραμάτιζεται ερήμην των γονιών, μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών…
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της σημερινής κυβέρνησης λοιπόν με βάση το μπάχαλο που επικρατεί
στη Γερμανία, αυτό που απαιτείται είναι μια ριζική αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων στην
πολιτική ημερήσια διάταξη και στην κατανομή
των κοινωνικών πόρων. Εάν ληφθεί αυτή η απόφαση στην πράξη και όχι στα λόγια τότε πιθανόν,
η ελληνική παιδεία να ακολουθήσει άλλους δρόμους σαφώς πιο προοδευτικούς, και πιο ξεκάθαρους απέναντι στην Ομογένεια που τραβά το
δικό της Γολγοθά στην εκπαίδευση. Με άλλα
λόγια το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να απαντήσει σοβαρά και υπεύθυνα τι ακριβώς σχεδιάζει
αλλά κυρίως να προσπαθήσει να μην ακολουθεί
πάντα για τους Ομογενείς πολικές πρακτικές κατάργησης και όχι ίδρυσης και δημιουργίας…

Η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει
Γράφει ο Δημήτρης Τσαρδάκης*
Το αποτέλεσμα των
εκλογών της 17ης
Ιουνίου έδειξε την
κατεύθυνση που θα
πρέπει να ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση συνεργασίας
των τριών κομμάτων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ. Που σημαίνει ότι η Ελλάδα
πρέπει να παραμείνει μέσα στο Ευρώ
και να προσπαθήσει, μέσα σε μία Ευρώπη που δείχνει να κατανοεί ότι η
μέχρι σήμερα οικονομική πολιτική τα
ήταν αδιέξοδη, να αλλάξει τους δυσμενείς όρους της δανειακής σύμβασης.
Η ΕΛΛΑΔΑ μπορεί να τα καταφέρει
υπό ορισμένες προϋποθέσεις: Στο επίπεδο της πολιτικής διακυβέρνησης της
χώρας όλα τα κόμματα (δεξιά και αριστερά) πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί
τους, να σταματήσουν τις άγονες κοκορομαχίες και να μάθουν να συνεργάζονται,
για να προωθήσουν τα προβλήματα που
βασανίζουν την ελληνική κοινωνία. Η νέα
κυβέρνηση οφείλει άμεσα να προωθήσει
τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση,
στο ασφαλιστικό, στην παιδεία, στην υγεία,
στη δημόσια ασφάλεια των πολιτών. Πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα

της ανάπτυξης, να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας και να σταματήσει να κόβει μισθούς και συντάξεις. Η Ελλάδα έχει το
πλεονέκτημα, από την ίδια τη γεωγραφική
της θέση, αλλά και τον πολιτισμό της, και
πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις τουριστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις (είναι
αδιανόητο να μην υπάρχει υπουργείο
Ναυτιλίας), τις νέες γεωργικές τεχνολογίες, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον
πολιτισμό της (πανεπιστήμια – έρευνα).
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σεβασμό
στο περιβάλλον και στη φύση, με κοινωνική συνοχή και προπαντός με ασφάλεια
για τους Έλληνες πολίτες και τους ξένους,
έτσι ώστε να δημιουργηθεί επιτέλους ένα
κατάλληλο και σταθερό κλίμα για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι κάτι πρέπει
να αλλάξει και στις νοοτροπίες και συμπεριφορές των συνδικάτων και των διαφόρων συντεχνιών. Είναι καταστροφικό για
την ελληνική οικονομία, παραδείγματος
χάριν, να γίνονται 200 απεργίες και κινητοποιήσεις κάθε χρόνο και να διαλύεται η
χώρα κάθε φορά που μία συντεχνία θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντά της. Είναι
καταστροφικό για την ελληνική οικονομία
και την κοινωνική συνοχή, οι διάφορες
συντεχνίες να κλείνουν τους εθνικούς
δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα
μουσεία και να προκαλούν Blackout στους
εργασιακούς ρυθμούς της ελληνικής κοι-

νωνίας. Ας καταλάβουμε ότι αν δεν υπάρξει ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας,
επενδύσεις την Ελλάδα δεν πρόκειται να
έρθουν ποτέ. Τέλος, μέσα από μια σειρά
μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων της
Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούσε να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με το κράτος, έτσι ώστε και το
κράτος να ανταποκρίνεται στα προβλήματα
των πολιτών κα οι πολίτες να αντιλαμβάνονται ότι ζούνε μέσα σε μια ευνομούμενη
πολιτεία. Η νέα κυβέρνηση συνεργασίας
οφείλει τέλος να δώσει δείγμα γραφής και
να αποκαταστήσει την διαταραγμένη σχέση
των πολιτών με την πολιτική εν γένει. Αυτό
μπορεί να το καταφέρει, υπό τον όρο ότι θα
κλείσει την πόρτα οριστικά και αμετάκλητα
στο κομματικό πελατειακό σύστημα, το
οποίο υπονόμευσε τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς και μετέτρεψε την ελληνική κοινωνία σε κυνηγούς κεφαλών.
Πολιτικοί και λαός πρέπει επί τέλους να συνεργαστούμε, για να προχωρήσουμε τη
χώρα με ασφάλεια μπροστά. Η ιστορία θα
μας κρίνει όλους, από τον Πρωθυπουργό
μέχρι τον τελευταίο πολίτη, για την συνεισφορά μας στην κοινή προσπάθεια να ξαναβρεί η χώρα μας τον βηματισμό της.
* Ο Δημήτρης Τσαρδάκης είναι διδάκτωρ
φιλοσοφίας του Johann Wolfgang GoetheUniversitaet Φραγκφούρτης και Ομότιμος
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
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Σεβαστείτε την πατρίδα μου
Από τον Ιωάννη Κουτσανδρέα, παιδοψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή και γραμματέα της
Επιτροπής της Νεολαίας του Πανελληνίου
Συνδέσμου Τυφλών, όπως και του κ. Ευάγγελου Αυγουλά, Δικηγόρου, Αντιδημάρχου Ιλίου πήραμε την παρακάτω επιστολή:
“Είμαι Έλληνας της Ελλάδας. Θα μπορούσα όμως να είμαι «Έλληνας» της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας, της
Γερμανίας… Θα μπορούσα να είμαι «Έλληνας» κάθε χώρας της Ευρώπης και κάθε
χώρας του κόσμου.
Εδώ και αρκετό καιρό ακούω από πολιτικούς της χώρας μου και πολιτικούς
άλλων χωρών, για μία Ελλάδα χρεωμένη,
εξαθλιωμένη, δυστυχισμένη και κατεστραμμένη. Εδώ και πολύ καιρό ακούω για
μία κρίση χρέους και για μία οικονομική
βοήθεια προς τη χώρα μου, η οποία είναι
άφαντη στους περισσότερους. Εδώ και
πολύ καιρό βλέπω τον Λαό μου να υποφέρει οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, να ξεφτιλίζεται και να γίνεται περίγελος
και αντικείμενο κριτικής και χλευασμού σε
όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Εδώ
και πολύ καιρό νιώθω αγωνία και ντροπή,
βλέποντας δίπλα μου τους φίλους μου να
καταστρέφονται οικονομικά και κοινωνικά
και να παλεύουν να κρατήσουν με νύχια και
με δόντια την αξιοπρέπειά τους. Εδώ και
πολύ καιρό νιώθω μία αδηφάγα μηχανή να
με κατασπαράσσει και να μου ζητάει να
είμαι συνεπής απέναντι στο «χρέος» μου.
Και ακούω για ένα ισοζύγιο πληρωμών, για
μέτρα οικονομικής πολιτικής και ορισμένες
φορές για μέτρα οικονομικής ανάπτυξης.
Και ακούω για μια Ελλάδα μίασμα που θα
πρέπει να φύγει από το ευρώ. Που θα πρέ-

πει να φύγει από την ευρωζώνη. Που θα
πρέπει ενδεχομένως να φύγει κι από την
Ευρώπη. Με πονάει βαθύτατα το γεγονός
ότι αυτά τα ακούω από ανιστόρητους και
επικίνδυνους πολιτικούς. Αλλά σε αυτό, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω πολλά.
Καλώ αντίθετα τον πνευματικό κόσμο της
Ευρώπης, τον κόσμο για τον οποίο η Ελλάδα αποτελεί μέρος της μόρφωσης του,
της κουλτούρας του και της ίδιας του της
ψυχής. Τον κόσμο που μπορεί εύκολα να
φανταστεί την Ευρώπη σαν ένα ζωντανό
οργανισμό, που παράγει, δημιουργεί, ονειρεύεται, μεγαλουργεί. Και την Ελλάδα να
κυλάει αιώνες ατελείωτους στις φλέβες
αυτού του οργανισμού και να αποτελεί το
αίμα του.
Καλοί μου φίλοι, απευθύνομαι σε σάς
που γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη «ευρώ»
και η λέξη «Ευρώπη». Απευθύνομαι σε σάς
που γνωρίζετε την συμβολή της Ελλάδας
στη δημιουργία της Ευρώπης, ως μέρος
του δυτικού πολιτισμού, την συμβολή της
Ελλάδας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής
κουλτούρας, της ευρωπαϊκής τέχνης και
επιστήμης. Απευθύνομαι σε σάς που γνωρίζετε την προσφορά και τη συμβολή της
Ελλάδας στη δημιουργία της ευρωπαϊκής
ταυτότητας. Τη συμβολή της Ελλάδας, που
επί χιλιετίες επενδύει τα «κέρδη» της και
την οικονομία της όπως πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πράξει μέχρι τώρα, στο
«χτίσιμο» του οικοδομήματος του σπιτιού
της Ευρώπης. Δεν τα έχει επενδύσει ούτε
σε αποικίες, ούτε σε βιομηχανίες, για κατανάλωση και συσσώρευση πλούτου, αλλά
πάντα με επίκεντρο τον «Άνθρωπο» και ότι
τον εξελίσσει μέσα στους αιώνες. Κι αυτή η

επένδυση υπάρχει και ζει ακόμα σ’ όλοκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει και ζει μέσα
στη σκέψη και μέσα στο έργο του κάθε
πνευματικού ανθρώπου της Ευρώπης. Ο
Λαός μου έχτισε Παρθενώνες και ξέρει να
μεγαλουργεί. Ούτε κλέφτης είναι, ούτε τεμπέλης, όπως κατηγορείται από συγκεκριμένα άτομα. Και τους φόρους του πληρώνει
και με το παραπάνω. Και σίγουρα λειτουργεί έτσι η μεγάλη του πλειοψηφία. Αν ορισμένοι έφταιξαν (όπως φαντάζομαι
συμβαίνει σε κάθε χώρα του κόσμου), αυτοί
να τιμωρηθούν παραδειγματικά.
Γιατί οδηγούν τον Λαό μου στον εξευτελισμό και στην ευθανασία; Γιατί να αυτοκτονούν συνεχώς δίπλα μου άνθρωποι
οικογενειάρχες; Γιατί τα νοσοκομεία μου να
μην έχουν ούτε καν βαμβάκι και γάζες; Γιατί
οι ασθενείς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
να καταρρέουν μαζί με την κατάρρευση του
κοινωνικού κράτους; Γιατί από τα παιδιά της
Ελλάδας σβήνει το χαμόγελο;
Κι αν κάποιος μπορεί να λέγεται οικοδεσπότης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος
αυτός σίγουρα είναι η Ελλάδα. Κι αν κάποιος πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι μόνο οικονομικής φύσεως κάνει
λάθος. Κι αν κάποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα
είναι «το κακό παιδί» της Ευρώπης και ότι
μπορεί να υπάρξει Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα και πάλι κάνει λάθος.
Η Ελλάδα Είναι η Ευρώπη.
Δεν είμαι ο ειδικός για να αναλύσω τα οικονομικά στοιχεία. Ούτε και τα γνωρίζω. Δε
θα μπορούσα όμως ποτέ να δεχτώ μια οικονομική ανάπτυξη που έχει σαν αυτοσκοπό την ίδια την οικονομική ανάπτυξη.
Δε θα μπορούσα ποτέ να κατανοήσω τους

δείκτες ανάπτυξης που περιθωριοποιούν
ουσιαστικά τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Καλοί μου φίλοι, «Έλληνες» όλης της
Ευρώπης και όλου του κόσμου, που η Ελλάδα είναι και δική σας «πατρίδα». Σας είπα
αυτά που δεν σας λένε οι πολιτικοί μου. Οι
οποίοι μιλάνε μόνο για οικονομία, έχοντας
περιθωριοποιήσει εντελώς τη λέξη «Άνθρωπος» και έχοντάς τον μια στείρα αναφορά που απλά ομορφαίνει τις θεωρίες
τους. Σας καλώ επομένως αυτή τη κρίσιμη
στιγμή, κρίσιμη όχι μόνο για την Ελλάδα
αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη και για τον
υπόλοιπο όμως κόσμο.
Καλώ όλο τον πνευματικό κόσμο της Ευρώπης να πάρει θέση και να καταθέσει την
πνευματική του και την ψυχική του συγγένεια μαζί μου. Σας καλώ να επισκεφτείτε την
χώρα μου και να πούμε μαζί
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ”.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Υπό διάλυση τα ελληνικά
σχολεία στη Γερμανία
Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σκορπίσουν τον Ελληνισμό
της Γερμανίας στους πέντε ανέμους. Δεν φτάνει που στη Γερμανία το κάθε Ομόσπονδο Κρατίδιο είναι αυτοδιοίκητο, με
δικούς του κανονισμούς διοίκησης και δικό τους υπουργό
Παιδείας που συνδιαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική
του Ομοσπονδιακού κράτους με τους ομολόγους του των
άλλων Ομόσπονδων Κρατιδίων σε μια σταθερή εθνική πολιτική, έρχεται η Ελλάδα και με κάθε είδους διατάξεις ταράζει την ηρεμία των ελληνικών εκπαιδευτικών μονάδων που
λειτουργούν σε αυτά χωρίς μέχρι τώρα στα 50 χρόνια ύπαρξής τους να είχε μια σταθερή εθνική εκπαιδευτική πολιτική.
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Manheim: Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ
ΠΩΣ λοιπόν να μην αναστατωθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι στη
Γερμανία όταν η «ξένη» πολιτεία που τους φιλοξενεί τους παρέχει
νόμιμες διευκολύνσεις για τη μόρφωση των παιδιών τους και η
Ελλάδα τους απομακρύνει από την αγκαλιά της, τους αποξενώνει
από την γενέτειρα Πατρίδα και θυσιάζει τα παιδιά τους στους κόλπους της Παγκοσμιοποίησης; Τι θα πρέπει να που σε όλους αυτούς
που πέρασαν από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΕΠΘ), και στη συνέχεια Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Π.Λ.Β.Μ.Θ.) μετά την μεταπολίτευση; Γιάννης Βαρβιτσιώτης,
Γεώργιος Ράλλης, Αθανάσιος Ταλιαδούρος, Απόστολος Κακλαμάνης, Δημήτριος Φατούρος, Κώστας Σημήτης, Γεώργιος Αν. Παπανδρέου, Μαριέττα Γιαννάκου, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άρης
Σπηλιωτόπουλος, Γεράσιμος Αρσένης, Πέτρος Ευθυμίου, Άννα
Διαμαντοπούλου, Φώφη Γεννηματά κ.α.
Όλοι αυτοί δεν έκαναν αλλαγές μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα
της Ελλάδας αλλά και στην εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του
εξωτερικού με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν (κατά καιρούς),
μεγάλα προβλήματα στον συντονισμό λειτουργίας των σχολείων
αφού οι τοπικές Αρχές των κρατών δεν εναρμονιζόταν με τα πειράματα της Ελληνικής πλευράς. Ένας λόγος παραπάνω που στη
Γερμανία είναι 16 Ομόσπονδα κρατίδια, στην Ελβετία τα καντόνια,
το Βέλγιο και η Ολλανδία με διαφορετικά προγράμματα.
Έτσι λοιπόν έχουμε μια ελληνική πλευρά, που δεν φροντίζει για
την πλευρά της και μια Γερμανία που περιμένει 50 χρόνια, να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι ασυνεννόητοι αφέντες του Δια Βίου
Μάθησης, Υπουργείου Παιδείας της χώρας εκείνης που καύχημα
της είναι ο Πολιτισμός, τα γράμματα και η επιστήμη.
Ο εφιάλτης όμως που πέρασε μέσα από την απόγνωση των γονέων σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Γερμανίας άρχισε να
κάνει την εμφάνιση του και μέσα στα όργανα που εκφράζουν την
αγωνία και τους προβληματισμούς τους. Συγκεντρώσεις, συσκέψεις, επαφές, κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες αλλά και εκκλήσεις
προς κάθε κατεύθυνση κάνουν τόσο τα πρωτοβάθμια όσο και τα
δευτεροβάθμια όργανα. Από ότι φαίνεται τελικά τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Τίποτα ελληνικό σε μια χώρα που κυμάτιζε υπερήφανα
η Γαλανόλευκος σε κάθε σχολείο της Ελληνικής παροικίας. Κλείνουν τα σχολεία, αφαιρούν την σημαία και σαλαμοποιούν τα ελληνόπουλα κατά τα πρότυπα της Αμερικανοποίησης.
Και ναι μεν για ορισμένα, για μερικά. Αλλά στο σύνολο τους,
εκεί όπου τα ελληνόπουλα επιμενουν ελληΝΙΚΑ γιατί κωφεύουν
οι αρμόδιοι; Και αν τώρα το επιβάλλουν οι κανόνες του όποιου
παιχνιδιού γιατί δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους αλλά
γκρεμίζουν τα όνειρα των ξενιτεμένων με τον πιο ύπουλο τρόπο;
Τώρα που τελειώνει η σχολική σαιζόν, τώρα που σβήνουν τα φώτα
της όποιας υπηρεσίας ασχολείται με το θέμα της Παιδείας είναι η
ευκολότερη λύση στους νεκροθάφτες των ελληνικών σχολείων
στη Γερμανία να ολοκληρώσουν το δικό τους προσφιλές μακάβριο
τέχνασμα. Και μια και μιλάμε για τέχνασμα υπενθυμίζω ότι με κάθε
είδους τεχνάσματα φτάσαμε να ζούμε το κλείσιμο των σχολείων
χωρίς λυγμούς και δάκρυα. Γιατί αυτά τρέχουν από μάτια ανθρώπων που πονούν και λυγίζουν στο όνομα της Πατρίδος. Γνωρίσαμε
πολλούς αγνούς εργαζόμενους στη Γερμανία. Ανθρώπους που
εργάσθηκαν, που πρόκοψαν, που δημιούργησαν, οικογένειες, περιουσίες, που σπούδασαν τα παιδιά τους δημιουργώντας πυλώνες
ίδρυσης ελληνικών Σχολείων και τώρα αντί να καμαρώσουν τα
εγγόνια τους σε ένα ελληνικό σχολείο, σε μια εθνική γιορτή με την
στολή του τσολιά, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ψυχρές αποφάσεις κάποιων ειδικών στην ισοπέδωση των πάντων. Δίκαια λυγίζουν και πονούν, δίκαια φοβούνται την Γερμανοποίηση των
παιδιών τους, δίκαια ανησυχούν για ένα κατάντημα που οδηγεί
στην διάλυση των σχολείων.
Το πρόχειρο πέρασμα της κ. Άννας Διαμαντοπούλου από το
υπουργείο Παιδείας και το φλύαρο πέρασμα της κ. Φώφης Γεννηματά από τη Γερμανία , στολισμένο με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν ποτέ! Ψέματα και λαικισμό, οδήγησαν τα όργανα τους
στο δρόμο της αγοράς λουκέτων για τα σχολεία των προδομένων

από την επίσημη ελληνική πολιτεία μέτοικων στην Κεντρική Ευρώπη. Σημάδι και αυτό της ανύπαρκτης πολιτικής των συνθημάτων «Ελλάς – Παιδεία – Ελευθερία» που βάζει σε σκέψεις μικρούς
και μεγάλους. Ευτυχώς όμως τα κάθε είδους φερέφωνα των αναμεταδιδομένων συνθημάτων δεν συγκινούν την πλειοψηφία και
δεν παρασέρνουν, όπως κάποτε, τις μάζες των ΕλληΝΙΚΗΤΩΝ της
ξενιτειάς. Ευτυχώς για τους Απόδημους της Κεντρικής Ευρώπης
που ζουν σε κοινωνίες δικαίου έχουν την παροχή της Παιδείας
χωρίς διακρίσεις. Γιατί αν δεν είχαν και αυτή τότε θα οδηγούνταν
τα παιδιά τους σε θυσίες υπέρ των «προοδευτικών» απόψεων του
κάθε αποτυχημένου ένοικου του Υπουργείου Εθνικής; Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Τι μας λέει όμως η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Βαυαρίας από το Μόναχo; «Εδώ και πολλά χρόνια τα σχολεία μας και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, δέχονται μόνιμα
επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις, το Υπουργείο Παιδείας ακόμα
και από Πανεπιστημιακούς Κύκλους όπως ο κ. Δαμανάκης. Πριν
ένα χρόνο η Κυβέρνηση προχώρησε στην συρρίκνωση τμημάτων
σχολικών μονάδων και διευθύνσεων βάζοντας σε μόνιμη αβεβαιότητα το μέλλον των σχολείων. Προχώρησαν στην εργασιακή
ομηρία των εκπαιδευτικών και σε συνεχόμενη προμελετημένη
υποβάθμιση της Ελληνόγλωσσης παιδείας. Ξεκίνησε στη Βουλή
η συζήτηση για το ΤΕΛΟΣ της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ,οδηγώντας ,ΟΧΙ σε αναβάθμιση αλλά σε μαρασμό και κλείσιμο των
σχολείων μας που με τόσες θυσίες και όνειρα έχτισαν οι μετανάστες, ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ.
Απόσυρση του Ν(τρο) μου στο σύνολό του. Η διατήρηση και
αναβάθμιση των σχολείων μας είναι θέμα εθνικό γιατί :
4 Οι μαθητές μετέχουν της Ελληνικής παιδείας με φορέα το Ελληνικό κράτος και φέρουν στη συνείδησή τους ταυτότητα Ελληνική .
4 Τα σχολεία μας πρέπει να παρέχουν σύγχρονη Ελληνική , Γερμανική και Ευρωπαϊκή παιδεία στους μαθητές μας.
4 Τα σχολεία μας πρέπει να έχουν ισοτιμία τίτλων σπουδών σε
όλες τις βαθμίδες.
4 Τα σχολεία μας πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά
μας να φοιτήσουν στα Γερμανικά πανεπιστήμια και όχι μόνο.
4 Τα σχολεία μας πρέπει να ενώνουν και όχι να διαχωρίζουν μαθητές.
4 Τα σχολεία μας πρέπει να αναγνωρισθούν και είναι ,εδώ και
χρόνια δίγλωσσα.
4 Τα σχολεία μας πρέπει να είναι ενσωματωμένα στην Γερμανική
κοινωνία ΟΧΙ όμως να κινδυνεύουν να αφομοιωθούν από αυτήν.
Τα σχολεία μας πρέπει να γίνουν πρότυπα ενσωμάτωσης με
πλήρες κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή ,δωρεάν παιδεία και
μόνο αν αγωνιστούμε όλοι μαζί θα το πετύχουμε ,γιατί : Όποιος
αγωνίζεται μπορεί να χάσει-όποιος δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει.
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
της βόρειας Ρηνανίας –Βεστφαλίας από το Ντύσσελντορφ πέρα
από διάφορα έγγραφα που δείχνουν την αγωνία των 110.000 Ελλήνων που ζουν εκεί ,μας δίνει την εικόνα που επικρατεί από κείμενο αγανακτισμένων ηλικιωμένων μεταναστών : « 50 χρόνια πριν
,στη βαλίτσα με τα όνειρα για καλύτερη ζωή είχαμε και ένα αλφαβητάρι….Στα 25 χρόνια διεκδικήσαμε και κάναμε σχολεία…Αγωνιστήκαμε να τα κάνουμε καλύτερα….. Να φέρουμε δασκάλους
από την πατρίδα…….να φέρουμε βιβλία. Να έχουμε σχολικά κτήρια
…να μορφώνονται τα παιδιά και τα εγγόνια μας για να μην αναγκαστούν ποτέ να γίνουν μετανάστες σαν εμάς. Καμαρώνουμε τους
πρώτους επιστήμονες. Σήμερα δεν πιστεύουμε σε αυτά που ακούν
τα αυτιά μας. Γκρίνια, φαγωμάρα…. Άχρηστα λέει τα σχολεία….τραγικές φιγούρες τα παιδιά …Μας παίρνουν λέει τους δασκάλους γιατί
είναι πολλοί …Από τον επόμενο χρόνο θα σταματήσουν οι εγγραφές στα λύκεια …λες και θέλουνε να καταστρέψουν σε μια νύχτα

αυτό που πασχίζουμε χρόνια….Δεν έχουν λεφτά λέει…Μάλλον δεν
περίσσεψαν από το μεγάλο φαγοπότι…..».
Ήταν Φεβρουάριος του 2012 όταν η ΣΤ΄τάξη του Ελληνικού σχολείου του Ντύσσελντορφ με μια επιστολή προς τον
Γενικό Πρόξενο ξάφνιασε τους γονείς και συγκλόνισε την
τοπική κοινωνία. Οι μαθητές στης ΣΤ΄τάξης γράφουν: «κ. Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ, μετά την ενημέρωση, που είχαμε σχετικά με την τύχη των Ελληνικών σχολείων
και τη δική μας τύχη, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αγωνία
μας και τις απόψεις μας σχετικά με αυτό το θέμα: Οι γονείς μας
ήρθαν στη Γερμανία, για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Τα Ελληνικά σχολεία μας βοήθησαν να κρατήσουμε την Ελληνική μας
γλώσσα, τη θρησκεία μας, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά μας,
την Ελληνικότητα μας. Αν κλείσουν τα σχολεία πολλά παιδιά θα
αναγκαστούν να φύγουν στην Ελλάδα και να μείνουν σε συγγενείς
για να τελειώσουν το λύκειο. Γυρίζουμε, έτσι στη δεκαετία του ’60,
που οι γονείς μετανάστες στη Γερμανία, άφηναν πίσω τα παιδιά
τους στους συγγενείς. Τα παιδιά που θα μείνουν στη Γερμανία και
θα μπούν στα Γερμανικά σχολεία, θα υποβαθμιστούν σε μικρότερη
τάξη. Η πιθανότητα να σπουδάσουν θα χαθεί, αφού το Γερμανικό
σύστημα κατάταξης των μαθητών δεν επιτρέπει την εγγραφή μας
«στα καλά σχολεία». Εμείς διεκδικούμε το δικαίωμά μας στη μόρφωση και την εκπαίδευση. Αφήστε μας να τελειώσουμε το σχολείο
που εσείς μας δώσατε το δικαίωμα να διαλέξουμε. Το σχολείο μας
που με κόπο, χαρά και αγάπη, από μακρινές αποστάσεις κάθε
πρωί για χρόνια επισκεπτόμαστε.
• Διεκδικούμε τα όνειρά μας!
• Διεκδικούμε τη μόρφωσή μας!
• Διεκδικούμε το σχολείο μας!
Είναι θέμα «καυτό» που αφορά όλους μας και χρειάζεται άμεση
λύση. Γι΄αυτό προτείνουμε:
-Τη συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας των σχολείων μας
-Το δικαίωμα νέων εγγραφών στην Α΄Λυκείου
- Να μη χάσουμε τη δυνατότητα να αποφοιτήσουμε από Λύκειο».
Αναστατωμένη από τα γεγονότα των τελευταίων μηνών είναι
και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης που επισημαίνει από την Στουτγάρδη:
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Βάδης – Βυρτεμβέργης μετά από αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και εκθέτοντας τους προβληματισμούς και την
αγωνία των Γονέων και της μαθητικής κοινότητας για την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κρατίδιό μας μετά την ισχύ του
Νόμου 4027/04-11-2011 που αφορά την ελληνική Εκπαίδευση
στο εξωτερικό ανακοινώνει τα εξής:
• Το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προβεί σε διορθωτικές αλλαγές και βελτιώσεις άρθρων του Νόμου για την Ελληνόγλωσση
Εκπαίδευση στο Εξωτερικό.
• Το Λύκειο της Στουτγάρδης θα δέχεται κανονικά εγγραφές μαθητών στην Ά Λυκείου το σχολ. έτος 2012 – 2013 όπως και όλα
τα Λύκεια που λειτουργούν στη Γερμανία.
• Σχεδιάζεται παράταση της μεταβατικής περιόδου πέραν του ενός
έτους ώστε ακόμα και οι μαθητές που φοιτούν στην Έ τάξη να
έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Λύκειο και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους.
• Σύμφωνα πάντοτε με το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζεται να λειτουργήσουν περισσότερα των 14 ΤΕΓ που έχουν προγραμματιστεί
για το σχολ. έτος 2012 – 2013 ώστε να εξυπηρετηθεί η πλειοψηφία
των μαθητών της Βάδης – Βυρτεμβέργης.
• Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας μας διαβεβαίωσαν ότι η θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης θα καλυφθεί το
επόμενο χρονικό διάστημα.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θα συνεχίσουμε με ζήλο τον κοινό
μας αγώνα ώστε να υλοποιηθούν οι πάγιες θέσεις μας:
4 Δημόσια και δωρεάν Παιδεία με φορέα αποκλειστικά και μόνο
το Υπουργείο Παιδείας.
4 Κάθε μαθητής στη Βάδη – Βυρτεμβέργη να έχει τη δυνατότητα
πρόσβασης στην ελληνική Εκπαίδευση.
4 Ύπαρξη όλων των τύπων Σχολείων (ΤΕΓ, ενταγμένα, αμιγή, δίγλωσσα κ.α.)
4 Απρόσκοπτη λειτουργία του Λυκείου με παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
4 Συνέχιση της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων.
4 Η εκμάθηση της ελληνικής Γλώσσας να γίνεται σε επίπεδα με
κριτήρια ηλικιακά και γνωστικά.
4 Ύπαρξη μεταβατικού σταδίου τουλάχιστον 5 ετών με στόχο την
ποιοτική αναβάθμιση και μετεξέλιξη των εκπαιδευτικών μονάδων
και όχι για τη διακοπή της λειτουργίας τους.
Με συνέπεια, διαφάνεια και έντονη αγωνιστική διάθεση θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας διεκδικώντας μια ποιοτική ελληνική
Εκπαίδευση για τα παιδιά μας».

ΙΟΥΝΙΟΣ / IOYΛΙΟΣ 2012
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

y ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ y

Dr. ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

«Χωρίς την Ελλάδα η Ευρώπη
θα χάσει το πιστοποιητικό γέννησής της»
«Χωρίς την Ελλάδα η Ευρώπη ίσως απαλλαγεί πρόσκαιρα
από κάποια χρέη, θα χάσει όμως για πάντα το πιστοποιητικό γέννησης της για να δανειστώ τα λόγια του Valery
Giscard d’ Estaing. Για να παραμείνουμε στις εκτιμήσεις
των γερμανών για την Ελλάδα, θα αναφέρω απλά τη ρήση
του κορυφαίου πνευματικού τους εκπροσώπου του
Johann Wolfgang von Goethe: «ότι είναι η καρδιά και ο
νους για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα». Αυτά δηλώνει ανάμεσα σε άλλα σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο Αναπληρωτής Καθηγ. Dr. Θωμάς
Σαββίδης, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος
του Οργανισμού Διεθνοποίησης της Ελληνικής Γλώσσας.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία σας
ικανοποιεί; Είναι αυτό που πρέπει να προσφέρεται στα
παιδιά;
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ
Ο ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ γεννήθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών. Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Τσοτυλίου Koζάνης
και σπούδασε Βιολογία και Χημεία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βοτανική στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς της Αυστρίας. Πήρε το διδακτορικό του
δίπλωμα στην Βοτανική και σήμερα είναι Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στον Τομέα Βοτανικής. Εργάστηκε ερευνητικά στα Πανεπιστήμια Χαϊδελβέργης, Γκαίττιγκεν και στο Κέντρο Πυρηνικών
Ερευνών της Καρλσρούης (Γερμανία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην δομή των φυτικών οργανισμών
και στην προστασία του περιβάλλοντος από τοξικά και ραδιενεργά στοιχεία. Παράλληλα προσπαθεί να αξιοποιήσει τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα ως πηγή επιστημονικής γνώσης
στον χώρο των θετικών επιστημών.
Ποια είναι η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην
ανάπτυξη του παγκόσμιου πολιτισμού;
«Το γεγονός ότι ο παγκόσμιος πολιτισμός χρησιμοποίησε ως
όχημα την ελληνική γλώσσα είναι προφανές από την κυριαρχία
της ελληνικής γλώσσας στην ορολογία όλων ανεξαρτήτως των
επιστημών. Αλλά και οι ίδιες οι επιστήμες ονοματίζονται με ελληνικά ονόματα. Αναφέρω ενδεικτικά έναν πρόχειρο κατάλογο: Aetiology, Anemology, Angiology, Anthropology,
Astrology, Astronomy, Biology, Botanology, Bryology, Cardiology, Carpology, Cetology, Chemistry, Chorology, Chronology, Cosmology, Craniology, Cryptology, Dactylology,
Dendrology, Deontology, Dermatology, Ecology, Economics,
Endocrinology, Entomology, Epidemiology, Epistemiology,
Eschatology, Ethnology, Ethology, Etymology, Genealogy, Geodesy, Geography, Geology, Geometry, Gerontology, Glottochronology, Gynaecology, Haematology, Helminthology,
Herpetology, Hippology, Histology, History, Horology, Hydrology, Hypnology, Ichtyology, Lexicology, Limnology, Lithology, Logic, Malacology, Mathematics, Mechanics,
Meteorology, Metrology, Mycology, Myology, Myrmecology,
Mythology, Nomology, Nosology, Odontology, Oenology, Oncology, Oneirology, Ontology, Oology, Ophiology, Ophthalmology, Ornithology, Orology, Osteology, Otology, Paedology,
Palaeontology, Pathology, Pedology, Penology, Petrology,
Pharmacology, Philoogy, Phrenology, Physics, Physiology,
Phytology, Pdology, Penology, Petrology, Pharmacology, Philology, Phrenology, Physics, Physiology, Phytology, Psephology, Psychiatrics, Psychology, Pteridology, Philosophy,
Rhinology, Scatology, Seismilogy, Selenology, Semiology,
Speleology, Stomatology, Teratology, Theology, Topology, Toxicology, Zoology, Zymology.
Πολλοί θεωρούν ότι μόνο η ιατρική ορολογία είναι ελληνική
και αυτό γιατί αυτή η επιστήμη είναι πιο κοντά στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Αγνοούμε ότι τα εκατομμύρια φυτών
και ζώων του πλανήτη φέρουν, στην πλειοψηφία τους, ελληνικά ονόματα, άσχετα αν αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες. Με άλλα λόγια, ο πλανήτης είναι διάσπαρτος με ελληνικά
ονόματα. Για να μην προχωρήσω σε άλλες επιστήμες, όπως η
χημεία, με ατέλειωτες σειρές χημικών ενώσεων που η διεθνής
ονοματολογία χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα για να ονοματίσει αλλά και να περιγράψει με ένα όνομα τις ιδιότητες μιας
χημικής ένωσης. Πέρα όμως από την καθαρά επιστημονική
ορολογία, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί απλά ένα εργα-

λείο των επιστημών, και βασικές έννοιες σκέψης και έκφρασης
στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι και πάλι ελληνικές που τις εισήγαγε κατά καιρούς η αναγκαιότητα. Αναφέρω και πάλι ενδεικτικά τις παρακάτω έννοιες με τον χρόνο της υιοθέτησής
τους (σε παρένθεση) από τους λογίους της Ευρώπης: analysis
(1667), synthesis (1611), antithesis (1529), problem (1382),
hypothesis (1596), method (1541), theory (1605), practice
(1553), empiric (1605), paradigm (1483), music (1250), orchestra (1606), melody (1569), rhythm (1557), harmony (1532),
rhapsody (1542), organ (1000), hypocrisy (1225), theater
(1374), drama (1515), tragedy (1374), comedy (1374), poetry
(1447), lyrism (1859), symptom (1398), diagnosis (1681), therapy (1846), politic (1420), democracy (1531), tyranny (1374),
anarchy (1539), despotism (1727), oligarchy (1577), idea
(1430), ideology (1796), logic (1362), dilemma (1656), category
(1588), program (1633), system (1638), organization (1432),
etiology (1656), symbol (1450), syllable (1384), phrase (1530),
dialect (1551), dialogue (1551), theme (1300), theorem (1551),
axiom (1485), physic (1390), energy (1581), plastic (1632),
meter (900), machine (1549), metal (1300), mass (900), magic
(1386), myth (1838), mystery (1315), phenomenon (1639), period (1413), phase (1812), dynamic (1827), fantasy (1382), crisis (1543), criterion (1647), dogma (1600), psalm (961), bible
(1095), church (825), martyr (900), liturgy (1560), orthodox
(1630), catholic (1551), hymn (1667), symmetry (1563), assymetry (1652) panic (1420), mania (1607), aesthesis (1879)”.
Εκτιμάτε πώς οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν κατανοήσει
αυτή τη συμβολή;
«Ατυχώς πολλοί θεωρούν ότι η ελληνική χρησιμοποιεί ξενόγλωσσους όρους όταν αυτοί φαίνονται να ομοιάζουν με τους
αντίστοιχους ελληνικούς. Δεν μπορούν να κατανοήσουν την
αντίστροφη πορεία, ότι δηλ. μια μικρή χώρα δάνεισε έναν επιστημονικό όρο στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ακόμα
και λέξεις που καταγράφονται επίσημα ως αγγλικές τελικά είναι
ελληνικές και αναφέρω ενδεικτικά μερικές:
kiss (Αγγλ.) - kusen (Γερμ.). «Κύσον με και την χείρα δός την
δεξιάν», «Κύσε δε ζείδωρον άρουραν».
Dollar = basket used for exchanging and measure products,
Τάλαρος = κάλαθος.
Τreasure ή Thesaurus = Θησαυρός.
Spend, Spending = έξοδο, θυσία, Σπονδή. 'Kαι με το δεξί
"σπένδει" (χύνει)'.
Wine (Αγγλ.), Wein (Γερμ.), Vino (Ιταλ. + Ισπαν.), Vin (Γαλλ.),
Οίνος.
Church (Αγγλ.), Κirche (Γερμ.), Kήρυξ, κήρυγμα”.

«Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας πρέπει να αρχίζει από
τα αρχαία ελληνικά, άσχετα αν αυτά ομιλούνται σήμερα ή όχι. Η
αρχαία ελληνική παραπέμπει στην οργάνωση της γλώσσας η
οποία υιοθετήθηκε από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Για παράδειγμα η γερμανική γραμματική είναι αντιγραφή της αρχαίας
ελληνικής από τον Martin Luther (1483-1546). Πέρα από αυτό
η αρχαία ελληνική, ως πρωτογενής γλώσσα, οργανώνει τον
νου, τον καθοδηγεί να λειτουργεί με τη λογική και όχι με κωδικοποίηση λέξεων και αντικειμένων. Μεγάλοι επιστήμονες των
προηγούμενων αιώνων αποδίδουν την επιτυχία τους, στους
επιμέρους κλάδους των επιστημών, στην μελέτη της αρχαίας
ελληνικής που κυριαρχούσε στο τότε εκπαιδευτικό σύστημα. Για
παράδειγμα ο τιμημένος με Nobel Φυσικής το 1932 Werner Heisenberg (1901-1976) ανέφερε στην αντιφώνησή του στη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών : «Η μεγαλύτερη πνευματική μου
άσκηση ήταν η θητεία μου στην αρχαία Ελληνική». Όταν ρωτήθηκε πως έφτασε στην διατύπωση της ατομικής θεωρίας απάντησε «Μελετώντας τους αρχαίους έλληνες φιλοσόφους».
Το έλλειμμα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σήμερα
έγκειται στο ότι στοχεύει μόνο στη σωστή χρήση της από τους
φυσικούς χρήστες της δηλ. τους έλληνες. Δεν αναδεικνύει τον
πρωταρχικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση
και των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. Αλλά πώς να γίνει αυτό
όταν οι δάσκαλοι των ελληνικών αγνοούν τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, τουλάχιστον τις βασικές. Όποιος, λέει ο Γκαίτε,
δεν ξέρει ξένες γλώσσες, δεν ξέρει τίποτε από τη δική του. Ή
αντίστροφα για να μελετήσεις σωστά τη γλώσσα σου μάθε
ξένες, τουλάχιστον αυτές που δημιουργήθηκαν δευτερογενώς
από τη δική σου. Αλλά και η γνώση γλωσσών τελείως απομακρυσμένων πολιτισμών (Κίνα, Ιαπωνία) θα βοηθήσουν στην
ορθότερη εκτίμηση της δικής μας, της ελληνικής».
Πιστεύετε πώς το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας
είναι μόνο οικονομικό ή έχει σχέση με συμπεριφορές
και νοοτροπίες άγνωστες για άλλες εποχές, στην ελληνική κοινωνία; Βλέπετε φως στον ορίζοντα;
«Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτιστικό και
προκαλείται από συμπεριφορές και νοοτροπίες άσχετες προς
την ελληνική ιστορία και παράδοση. Εξ΄ άλλου είναι και το
πρώτο που πλήττουν όλα τα ξένα μέσα όταν αναφέρονται στην
ελληνική κρίση. Θυμόσαστε γερμανικό περιοδικό με εξώφυλλο που χλευάζει αρχαίο ελληνικό άγαλμα ή την ακρόπολη
κάθε φορά που ακολουθεί κάτι αρνητικό για την Ελλάδα. Ο πολιτισμός και η συμβολή της Ελλάδος στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
ανά τους αιώνες δεν αναιρείται με μια οικονομική κρίση κάποιων ετών. Το είπε γλαφυρά ο Γκύντερ Γκρας ότι ο πλούτος
αυτής της Ελλάδος κοσμεί τα μουσεία όλων αυτών των
χωρών. Πως λοιπόν να παραδεχτούν στο βάθος της ψυχής
τους ότι η χώρα αυτή είναι φτωχή».
Και μια τελευταία ερώτηση. Αξίζει να έχει η χώρα μας
με αυτή την ιστορία και τον πολιτισμό να έχει μια τέτοια
απαξιωτική συμπεριφορά κυρίως από ΜΜΕ της Γερμανίας και άλλων χωρών;
«Αν αρχίσουμε από τη Γερμανία και από την εκπρόσωπο
της πολιτικής της, την κ. Μέρκελ, δεν ξέρω αν της το είπε κανείς, αλλά τα δύο ονόματα που φέρει είναι αμιγώς ελληνικά:
Αγγελική και Δωροθέα. Οι γονείς και ο νονός της πιστεύω ότι
με τα δύο αυτά ελληνικά ονόματα, παρακάμπτοντας τα τόσα
γερμανικά, θέλησαν να προσδώσουν κύρος και όχι να απαξιώσουν την νυν Καγκελάριο της Γερμανίας. Χωρίς την Ελλάδα η Ευρώπη ίσως απαλλαγεί πρόσκαιρα από κάποια χρέη,
θα χάσει όμως για πάντα το πιστοποιητικό γέννησης της για
να δανειστώ τα λόγια του Valery Giscard d’ Estaing. Για να παραμείνουμε στις εκτιμήσεις των γερμανών για την Ελλάδα, θα
αναφέρω απλά τη ρήση του κορυφαίου πνευματικού τους εκπροσώπου του Johann Wolfgang von Goethe: «ότι είναι η
καρδιά και ο νους για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάδα για την
ανθρωπότητα».
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Αδελφοποίηση της πόλης
Castrop-Rauxel και των Τρικάλων
Δεκτή από το Δήμαρχο κ. Johannes Beisenhertz έγινε η αντιδήμαρχος κ. Κάκλα η οποία
ήταν προσκεκλημένη και του Έλληνα γιατρού και επιχειρηματία κ. Κωνσταντίνου Μπούλμπου
Ταξίδι στη Γερμανία πραγματοποίησε
τον περασμένο μήνα η αντιδήμαρχος
του Δήμου Τρικκαίων κ. Βάσω Κάκλα,
η οποία συμμετείχε ως προσκεκλημένη του Χορευτικού Ομίλου Τρικάλων
και του Έλληνα γιατρού και επιχειρηματία κ. Κωνσταντίνου Μπούλμπου ο
οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του
αρχηγού της αποστολής του ΔΣ του
Χ.Ο.Τ. κ. Δημητρίου Αλέκου.
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Castrop-Rauxel έγινε
δεκτή από το Δήμαρχο κ. Johannes Beisenhertz που τη διαβεβαίωσε, ότι το ΔΣ
στις 5/7/2012 θα υπερψηφίσει την αδελφοποίηση της πόλης Castrop-Rauxel και
της πόλης των Τρικάλων. Η αδελφοποίηση
θα γίνει πάνω σε θέματα παιδείας (ανταλλαγές μαθητών, σπουδαστών, και εκπαιδευτικών προγραμμάτων )πολιτισμού(
ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών, ομάδων) και οικονομίας.
Η κ. Κάκλα δεσμεύτηκε να μεταφέρει στο
Δ.Σ. Τρικάλων την επιθυμία της πόλης για
αδελφοποίηση. Μίλησε για την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει ολόκληρη η
Ελλάδα και τόνισε ότι η αδελφοποίηση των
δύο πόλεων θα συμβάλει στη σύγκλιση
των δύο λαών. Η Ευρώπη πρέπει να αντλήσει τη δύναμη από τη φιλία των λαών της
και να ενώσει ,αυτό που η πολιτική χωρίζει.
Στο 12ο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που
πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο
Agora η Αντιδήμαρχος συναντήθηκε με τη
ελληνική ομογένεια, που αριθμεί πολλά
μέλη και είναι ιδιαίτερα δραστήρια.Την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της κος Ιωάννης Παπαδόπουλος και το σύνολο των
καλεσμένων καλωσόρισε ιδιαιτέρα την
Τρικαλινή αποστολή και την Αντιδήμαρχο
κ.Κάκλα που τους συνόδευε. Από τη μεριά
της η Αντιδήμαρχος, με τη βοήθεια ενός
διερμηνέα, πήρε το λόγο και τόνισε ότι η
αδελφοποίηση των δύο πόλεων συμβάλλει
στη σύγκληση των δύο λαών. Ύστερα από
αυτό ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του χορευτικού προγράμματος .Πήραν μέρος χορευτικά συγκροτήματα από όλο τον κόσμο, τις

Η αντιδήμαρχος κ.Κάκλα με τον δήμαρχο Johannes Beisenherz, τον Ελληνα επιχειρηματία Κωνσταντίνο Μπούλμπο
και το μέλος του ΔΣ κ. Αλέκο Δημήτριο

εντυπώσεις κέρδισε ο Χορευτικός Όμιλος
Τρικάλων με τους 12 χορευτές υπό τη διδασκαλία της κας Κάτιας Μάνου που καταχειροκροτήθηκαν για τις χορευτικές
επιδόσεις και για τις πολύ ωραίες ενδυμασίες τους από το πολυπληθές ακροατήριο,
κάτω από συνθήκες βροχής. Στην εκδήλωση η κ. Κάκλα συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη της Περιοχής κ.Gay Suberkrub
ο οποίος μίλησε με τα θερμότερα λόγια για
την Ελλάδα και εξέφρασε την επιθυμία να
παραβρεθεί στα μέρη μας .Εντυπωσιακό
ήταν το κλείσιμο της βραδιάς όταν όλα τα
ελληνόπουλα ζητωκραύγασαν τη νίκη της
εθνικής και την πρόκριση της εθνικής ομάδας στους οκτώ.
Πολλή σημαντική ήταν και η συνάντηση
της εκπροσώπου του Δήμου κας Κάκλα
με τον Γερμανό Βουλευτή του SPD
κ.Frank Schwabe. Η Αντιδήμαρχος περιέ-

Η αντιδήμαρχος με τον δήμαρχο της Castro-Rauxel,
τον αντιδήμαρχο και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας

γραψε την άσχημη οικονομική κατάσταση
της χώρας τόνισε την αύξηση της ανεργίας, τις δραματικές μειώσεις αποδοχών
των εργαζομένων τα κλειστά καταστήματα
και τις επιχειρήσεις, τις αυτοκτονίες που
για τους Έλληνες είναι μια κατάσταση
αδιέξοδης πολιτικής και ζήτησε από τον κ.
Schwabe να μεταφέρει στην ομάδα του
την ανάγκη αλληλεγγύης και στήριξης της
Ελλάδας επισημαίνοντας την πίστη της στον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας
μας. Ο Βουλευτής διαβεβαίωσε ότι το κόμμα
του επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια της
Ελλάδας για έξοδο από την κρίση και υπάρχουν προτάσεις για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του μνημονίου. Επίσης
δήλωσε την επιθυμία να επισκεφτεί τα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή το Σεπτέμβριο μαζί με τον συντοπίτη επιχειρηματία κ.
Κωνσταντίνο Μπούλμπο.

Η αντιδήμαρχος με τον δήμαρχο Joannes Beisenherz
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«Η Ελλάδα χρειάζεται τεχνοκρατική γνώση»
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ
«Δυστυχώς, ο μέσος Έλληνας δεν έχει συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται
η χώρα μας». Αυτά δηλώνει σήμερα στην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο κ. Μιλτιάδης Μακρής
ο οποίος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Southampton της Αγγλίας. Ο κ. Μακρής αφού
τελείωσε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήγε στο
Πανεπιστήμιο του Essex της Αγγλίας για τις
Διδακτορικές του σπουδές. Εχει διδάξει στα
Πανεπιστήμια του Bristol, Exeter και Leicester της Αγγλίας. Ερευνητικές του μελέτες
έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα διεθνή οικονομικά ακαδημαϊκά περιοδικά. Τα κύρια
ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στη
μικροοικονομία, τη δημοσιονομική πολιτική,
τα διεθνή οικονομικά και πολιτική οικονομία.

Η συνέντευξη
Πού οδηγείται η Ευρώπη μετά την επικράτηση Ολάντ; Η Γερμανία θα συνεχίσει να είναι παντοδύναμη οικονομικά
και πολιτικά; Ή μια ενδεχόμενη ήττα
της Μέρκελ το επόμενο χρονικό διάστημα θα αλλάξει τους συσχετισμούς;
“Η επικράτηση Ολάντ μπορεί να οδηγήσει σε
κάποια επιμήκηνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής και ίσως στή χορήγηση κάποιων αναπτυξιακών κεφαλαίων με σκοπό τη
τόνωση τής ανάπτυξης. Αλλά δεν περιμένω κάποια ριζική αλλαγή στο πλάνο δημοσιονομικής
εξυγίανσης πού έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.) και Ευρωζώνη, ακόμα και αν ηττηθεί η
Μέρκελ το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο λόγος
είναι ότι το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει βασιστεί εξ’αρχής στην οικοδόμηση μιας οικονομίας
που (θα) διέπεται από έναν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Αξιοπιστίας που θα πληγεί ανεπανόρθωτα (κατά τα πιστεύω των αρχιτεκτόνων) αν
υπάρχει στην Ευρωζώνη μια χώρα, είτε αυτή
λέγεται Ελλάδα είτε Ιταλία ή Βέλγιο, ή όπως αλλιώς θέλει ο κάθε ένας, που να έχει (είχε) υπέρογκο χρέος χωρίς διάθεση να υιοθετήσει τις
απαραίτητες διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές. Ο λόγος που τέτοια αξιοπιστία είναι πολύ
σημαντική, φαίνεται με τον πλέον πειστικό
τρόπο από το κόστος δανεισμού της Ιταλίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρών που είχαν
παρόμοιο χρέος με την Ελλάδα σε σχέση με το
Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν δύο με τρία χρόνια
πριν (γύρω στο 90-100% του ΑΕΠ). Συγκεκριμένα, τα 10ετή spreads για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία είναι, αντίστοιχα, γύρω στο
0.4 και 4.6, ενώ για την Ελλάδα είναι γύρω στο
27!! Οι χώρες αυτές, και όχι μόνο, είχαν το σθένος και τη κοινωνική συνοχή να υιοθετήσουν τα
απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα πριν είναι πολύ
αργά στα μάτια των κεφαλαιοαγορών με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού τους να συγκρατηθεί σε επίπεδα που διατηρούν το χρέος τους
βιώσιμο (με την Ιταλία να περιμένει όντως μέχρι
να βρεθεί ένα βήμα πριν το γκρεμό – εξού και
οι πρόσφατες πιέσεις, με το κόστος δανεισμού
της να είναι λίγο πιο πάνω από το 6% αυτή τη
στιγμή). Γι’ αυτό και δε θα έπρεπε να μας εκπλήσσει – αλλά να μας λυπεί και ταυτόχρονα να
μας εγείρει – η προ μηνών δήλωση του Κου
Μόντι ότι «Η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα...εμείς κρατήσαμε τις υποσχέσεις μας και πήραμε τα απαραίτητα μέτρα...». Γι’αυτό και σαν χώρα θα
έπρεπε να παραδειγματιστούμε από την προεκλογική τιμιότητα των δύο κυβερνώντων κομμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, και τις
οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης συνα-

σπισμού τους τα τελευταία δυο χρόνια, όπου
ένα μείγμα εισπρακτικο-διαρθρωτικών μέτρων
φαίνεται να εξασφαλίζουν τη μείωση του χρέους
με λίγες σχετικά κοινωνικές αντιδράσεις και
παρά τη μείωση της ανάπτυξης και το κίνδυνο
μιας δεύτερης ύφεσης. `Ενα εξίσου σημαντικό
σημείο είναι ότι όλα τα χρόνια πρίν τη κρίση το
κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη ήταν χαμηλό εξαιτιάς της αξιοπιστίας της οικονομικοπιστωτικής πολιτικήτης των Γερμανών που
«δανείστηκαν» οικιοθελώς τα υπόλοιπα μέλη
της Ευρωζώνης προσχωρώντας σε αυτήν. Και
δυστυχώς οι πιο πολλοί ξεχνάνε ότι την αξιοπιστία της οικονομικο-πιστωτικής πολιτική τους
οι Γερμανοί την κέρδισαν μέσω δικών τους θυσιών ακόμα και σε πολύ δύσκολες για αυτούς
στιγμές όπως η Γερμανική επανένωση δύο δεκαετίες πριν. Επίσης οι πιο πολλοί ξεχνάνε ότι η
πίστη των Γερμανών στην ορθότητα της δημοσιονομικο-πιστωτικής πειθαρχίας είναι τόσο
ισχυρή που οδήγησε, κατά γενική ομολογία, στη
κρίση και μερική διάλυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ισοτιμιών (ERM) – τον προπομπὀ της
ΟΝΕ - το 1992 που στοίχισε μόνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο 3.3 δισεκατομμύρια στερλίνες και την
έξοδό της από το ΕRΜ».

Και η χώρα μας; Ποια είναι η επόμενη
μέρα; Εκτιμάτε ότι θα πρέπει να γίνουν
μεταρρυθμίσεις και αν ναι από ποιους
τομείς αυτές πρέπει να ξεκινήσουν;
“Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι αρκετά
απαισιόδοξος για το μέλλον της χώρας μας.
Αντί να επικεντρονώμαστε στις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουνε για τον εξορθολογισμό και την ανασυγκρότηση του κράτους,
στις πολιτικές ανασυγκρότησης της χώρας,
και στη δημιουργία μιας νέας παραγωγική
βάσης που θα είναι ο πυλώνας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας,
το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου
καταναλώνετε, δυστυχώς, σε αλληλοκατηγορίες για πρακτικές που υιοθετήθηκαν στο παρελθόν και σε πατριωτικἐς ρητορεύσεις.
Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν
άμεσα, αν θέλουμε σαν χώρα να μπούμε σε
αναπτυξιακή τροχιά.
Πρώτον, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της
μαύρης οικονομίας. Δεύτερον, η ιδιοτικοποίηση
ζημιογόνων για το Δημόσιο οργανισμών. Τρίτον, αλλά εξίσου σημαντικό, η ριζική αναβάθμιση της ανωτάτης παιδείας στα πρότυπα
χωρών όπως οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο που ηγούντε του διεθνούς ερευνητικού
έργου. Φυσικά και τα σύνολα των ανθρώπων
που θα ζημιωθούν από τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις του οικονομικού μας μοντέλου θα
αντισταθούν με σθέναρότητα και πείσμα. Τα σύνολα αυτά ὀμως πρέπει να καταλάβουν ότι το
πραγματικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν είναι
μεταξύ μιας σχετικής οικονομικής ευημερίας που θα απορρέει από τα κεκτημένα τους - σε
μια περήφανη αλλά φτωχή και απομονωμένη
χώρα με δυσοίωνο μέλλον έναντι προσωρινών
και επώδυνων θυσιών για ένα καλύτερο μέλλον σε μία σύγχρονη χώρα».

Μπορεί το πολιτικό προσωπικό που
αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην εξουσία
να δώσει λύσεις; Πιστεύετε ότι η όλη
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι
μη αναστρέψιμη; Ποια η άποψή σας;
“Δυστυχώς, το πολιτικό προσωπικό που
αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην εξουσία δεν
μπορεί να δώσει λύσεις. Ο λόγος είναι ότι καταναλώνετε, όπως ανέφερα και παραπάνω, σε
αλληλοκατηγορίες για πρακτικές που υιοθετήθηκαν στο παρελθόν και σε πατριωτικἐς ρητο-

ρεύσεις. `Ενα άλλο σημανικό εμπόδιο για τις
απαραίτητες μεταρυθμίσεις είναι ότι ένα μεγάλο
μέρος των ψηφοφόρων και, ως εκ τούτου,
πολτικών βλέπει παντού ξένους πολιτικο-οικονομικούς δαχτύλους. Τόσα χρόνια που ως
χώρα μέλος της ΕΕ και ΟΝΕ χρησιμοποιούσαμε
την αξιοπιστία της οικονομικο-πιστωτικής πολιτικής των Γερμανών για την αύξηση του βιοτικού μας επιπέδου (μέσω φθηνών δανείων και
Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που καταλήγανε σε λάθος χρήσεις και επί το πλείστον σε
υπερκατανάλωση και τραπεζικές καταθέσεις)
οι Γερμανοί ηταν καλοί. Τώρα, που αποφάσισαν
(με τις υπόλοιπες δημοσιονομικά υγιείς χώρες)
ότι δεν είναι πια διατεθιμένοι να χρηματοδοτούν
για πάντα τις υπερκαταναλωτικές συνήθειες
των Νότιο-Ευρωπαίων, είναι κακόβουλοι. Δε
φταίνε οι Γερμανοί εταίροι μας που κακοδιαχειριστήκαμε τα πολιτικο-οικονομικά εφόδια που
μας πρόσφερε η σύμπραξή μας όλα αυτά τα
χρόνια (σε αντάλλαγμα φυσικά με την επέκταση
των αγορών τους και με τη φτηνότερη για αυτούς νομισματική ισοτιμία).
`Ενα άλλο σημανικό εμπόδιο για τις απαραίτητες μεταρυθμίσεις είναι ότι ένα μεγάλο μέρος
των ψηφοφόρων και των πολιτικών που αυτή
τη στιγμή είναι κοντά στην εξουσία πιστεύει ότι
οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θα συνεχίζουν να μας
δανείζουν γιατί αλλιώς θα καταρεύσει το Ευρωπαικό οικοδόμημα. Το επιχείρημα αυτό ήταν
σωστό δυο χρόνια πριν, στην αρχή της δανειακής κρίσης.
Αυτός ήταν και ο λόγος που η Ελλάδα πήρε
(έστω και καθυστερημένα – ίσως εξαιτίας λαθεμένης πολιτικής προσέγγισης των δικών μας
και Ευρωπαίων πολιτικών) τόσο σημαντική δανειακή βοήθεια από τους εταίρους μας. Αλλά
τότε (και τώρα ακόμη) κάποιοι πολιτικοί και
συνδικαλιστές διάλεξαν τη παρακόληση των
διαφόρων διαρθρωτικών μέτρων που έπρεπε
να παρθούν για τη βελτίωση της οικονομίας
μας. Πλέον όμως οι Ε.Ε. και Ευροζώνη έχουν
πάρει τα μέτρα τους για να μετριάσουν τις συνέπειες μιας ασύνταχτης Ελληνικής χρεωκοπίας. Εχουν αναδιαρθρώσει τα χαρτοφυλάκιά
τους (ως αποτέλεσμα και του πρὀσφατου
῾κουρέματος’ του Ελληνικού χρέους) και
εχουν τονώσει τους μηχανισμούς έκτακτης δανειακής υποστήριξης με το Ευρωπαϊκό `Οχημα
Χρηματοϊκονομικής Σταθερότητας (ΕFSF) να
είναι τώρα στα 750 δισεκατομμύρια Ευρώ. Επίσης οι υπόλοιπες χώρες έχουν προχωρήσει σε
σημαντικές μεταρυθμίσεις που μετριάζουν το
κίνδυνο εξάπλωσης μιας πιστωτικής κρίσης
στην Ευροζώνη.
Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, αλλά επίπονη. Αυτό που χρειάζεται είναι η χρησιμοποίηση τεχνοκρατικής γνώσης και πάνω από όλα

η αποφυγή «προσφοράς» ψεύτικων ελπίδων.
Δυστυχώς όμως, ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων και κομμάτων αντιδρά σθεναρά σε οποιαδήποτε, έμμεση ή άμεση, τεχνοκρατική
επιτήρηση των οικονομικών πολιτικών μας από
Ευρωπαίους και `Ελληνες τεχνοκράτες. Να
θυμίσω εδω ότι ένας από τους λόγους για την
είσοδο μας στην Ευροζώνη ήταν η απαγκίστρωση της νομισματικής μας πολιτικής από τις
εκλογικές διαθέσεις και τον καιροσκοπισμό του
εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, καθώς και η
ευρύτερη αποδοχή ότι ένα τεχνοκρατικό σώμα
όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήταν
πιο κατάλληλο για την άσκηση νομισματικής
πολιτικής. Τωρα όμως αντιστεκόμαστε στην
προσωρινή εποπτεία της δημοσιονομικής μας
πολιτικής από τεχνοκράτες. Θα το καταλάβαινα
αν τα επιχειρήματα ήταν πολιτικο-οικονομικά.
Αλλά δυστυχώς, κάποια συμφέροντα έχουν καταφέρει να επισκιάσουν μια δημιουργική επί της
ουσίας αντιπαράθεση επι του θέματος με έναν
άκρατο ξενοφοβισμό και ένα μπαράζ αποπροσανατολιστικών ρητορεύσεων».

Πώς βλέπουν οι ξένοι πλέον τη χώρα
μας; Είναι δικαιολογημένες οι πρόσφατες δηλώσεις της κ.Λανγκάρτ;
“Πολλοί ξένοι έχουν συνηδητοποιήσει το
δράμα το Ελληνικού λαού που καλείτε να αναπροσαρμόσει το πολιτικο-οικονομικό μοντέλο
του άμεσα και δραστικά. Παρ’όλα αυτά η κωλυσιεργεία της πολιτείας στη θέσπιση και εφαρμογή αναγκαίων εκσυγχρονιστικών μέτρων και
η παρακώληση των διαφόρων διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων από τα διάφορα συμφέρωντα
έχουν δημιουργήσει και ένα αρνητικό κλίμα σε
ένα σημαντικό κύκλο ξένων.
Οι δηλώσεις της Λανγκάρτ ήταν ατυχείς και
άστοχες αλλά και ένα τρανό παράδειγμα αυτού
του κλίματος. Ενώ έθιγε ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελλληνικής οικονομίας, αυτό της
φοροδιαφυγής, απέτυχε να επισημάνει ότι το
πρόβλημα αυτό εστιάζεται σε πολλούς (αλλά
όχι όλους) ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ενώ ταυτόγχρονα το μεγαλύτερο
βάρος των φόρο/εισπραχτικών μέτρων και της
μισθολογικής αναπροσαρμογής το επωμίζοντε
τα χαμηλά οικονομικά στρώματα με πάρα πολλούς `Ελληνες να έχουν φθάσει στην εξαθλίωση”.

Πιστεύετε ότι ο Έλληνας έχει συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας; Τι είναι αυτό που
πρέπει να κάνει και δεν το κάνει;
“Δυστυχώς, ο μέσος Έλληνας δεν έχει συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η
χώρα μας. Εξακολουθούμε να συνωμοσίολογούμε και να κλείνουμε τα μάτια στα πολλά
ελαττώματα μας, ενώ μονίμως διαμαρτυρόμαστε για τα πάντα.
Κλείνοντας, η γνὠμη μου είναι ότι σε αυτές τις
κρίσιμες ώρες θα πρέπει να σταματήσουμε να
κοιτάμε το παρελθόν και να κοιτάξουμε το μέλλον. Επίσης, πατριωτισμός και εθνική περηφάνεια δεν είναι να προσκολούμαστε στο μεγαλείο
των προγόνων μας και να επαναπαυόμαστε σε
αυτό, αλλά να τιμάμε τη μνήμη και τη κληροδότηση τους με το να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας
και να προσπαθούμε συνεχως να βελτιώνὀμαστε σαν άνθρωποι και «ως πολιτικά όντα». Πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό ότι δύσκολες
αλλά μακρόβιες αποφάσεις παίρνονται μέσω
(έστω και ένθερμων κάποιες φορες) συζητήσεων περί των πραγματικών διαστάσεων των
διαφόρων προβλημάτων που καλούμαστε να
λύσουμε και όχι μέσω δαιμονιοποίησης των αντίθετων απόψεων».
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«ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη:
Η Ευρώπη είναι στο πλευρό της
Δέκα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του Κύκλου Ευρωβουλευτών
"Φίλοι της Ελλάδας", σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του Κύκλου είναι μια
πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Γ. Χατζημαρκάκη (Γερμανία, ALDE), και αποσκοπεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση
για την Ελλάδα και την ελληνική κουλτούρα. Βασικό θέμα της ιδρυτικής εκδήλωσης ήταν η επισήμανση της σοβαρής
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η
Ελλάδα λόγω της τρέχουσας κρίσης,
καθώς και η διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν
αποτελεί μόνο γενέτειρα της Δημοκρατίας,
αλλά και ένα σύμβολο της θέλησης της Ευρώπης να παραμείνει ενωμένη και να αναπτύξει περαιτέρω την Ευρωπαϊκή ιδέα.
Στόχος του Κύκλου Ευρωβουλευτών
«Φίλοι της Ελλάδας» είναι, να συμμετάσχει
σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν
στην ανάπτυξη μίας θετικής αντίληψης,
τόσο για την χώρα όσο και για τον πολιτισμό της. Επιπροσθέτως, στόχος του Κύκλου είναι η δρομολόγηση πρωτοβουλιών
οι οποίες θα βοηθήσουν την Ελλάδα στη
διαδικασία μεταρρυθμίσεων που έχει ξεκινήσει, ώστε να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα,
ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει μόνη της
την κρίση αλλά έχει και την Ευρώπη στο
πλευρό της. Ο ευρωβουλευτής Γιώργος
Χατζημαρκάκης,, δήλωσε: "Αυτός ο κύκλος αποτελεί ένα φόρουμ ανταλλαγής
ιδεών και συντονισμού προσπαθειών που
πιστεύει στους Έλληνες και θέλει να στηρίξει την Ελλάδα με έμπρακτο τρόπο."

Η ΧΩΡΑ (ΜΑΣ)
Nτίνος Σιώτης
Είμαστε πολύ κοντά στη βουβαμάρα της
σκόνης στην τραγωδία των πραγμάτων
στο χάος των ανειδίκευτων ωρών η
αγορά συμμορφώνεται με τα κελεύσματα
της βροχής των συμφερόντων απομακρυνόμαστε απ’ τη ροή του χρόνου ό,τι με
την ψυχή ζητούσαμε το χάσαμε μας
έχει καταβάλει το έλεος της προσμονής
πετάμε χαμηλά με τα περιττά σκουπίδια
είμαστε άνεργοι άγγελοι είμαστε οι ανασφάλιστοι εφιάλτες του εαυτού μας η
χώρα πονά η χώρα χωρά στην παλάμη

Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό στην
Ευρώπη.
Αλλά θέλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα: Θέλουμε να δρομολογήσουμε
πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν
την Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση.
Τη στιγμή που η Ελλάδα είναι ήδη απασχολημένη με μία πολύ σημαντική διαδικασία μεταρρύθμισης, που απαιτεί σεβασμό
από όλους, θα θέλαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις.
Ο Κύκλος Ευρωβουλευτών "Φίλοι της
Ελλάδας" θέλει να περάσει το μήνυμα ότι
η Ελλάδα δεν είναι μόνη: η Ευρώπη είναι
στο πλευρό της.
Στην ειδική εκδήλωση παραβρέθηκαν:

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του κύκλου οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για τους τρόπους που μπορεί να
βοηθηθεί ο τουρισμός στη χώρα. Στο
πλαίσιο αυτό έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο
Δρακόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που υπογράμμισε ότι η οικονομική
ανάκαμψη της Ελλάδας βασίζεται σημαντικά στον Τουρισμό παρουσιάζοντας ένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον πλάνο ανάπτυξης.
Οι ευρωβουλευτές ως πρώτη πράξη
στήριξης υπέγραψαν μία δημόσια πρόσκληση για τους Ευρωπαίους τουρίστες
να επιδιώξουν να περάσουν φέτος τις διακοπές τους στην Ελλάδα, ενώ θα λειτουργήσουν και οι ίδιοι ως πρεσβευτές για την
προώθηηση της τουριστικής κίνησης στην
Ελλάδα.

Διακήρυξη
Ο κύκλος των ευρωβουλευτών υιοθέτησε την παρακάτω διακήρυξη:
Η Ελλάδα αποτελεί τη γενέτειρα της Δημοκρατίας - χωρίς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ανεπαρκής. Αυτή τη
στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία σοβαρή
κρίση.
Για το λόγο αυτό πρέπει να δράσουμε
άμεσα: Η Ελλάδα αποτελεί ένα σύμβολο συμβολίζει τη θέληση της Ευρώπης να
επιδείξει αλληλεγγύη και να σταθεί δίπλα
της.
Ο Κύκλος Ευρωβουλευτών "Φίλοι της
Ελλάδας" αποσκοπεί να ενώσει τα μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους
Φίλους της Ελλάδας μαζί, επιθυμεί να δεσμευθεί με διάφορες πρωτοβουλίες για
την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την

το καθεστώς της χώρας βάφει με αίμα
το μαυροφορεμένο ντελίριο το γκρίζο
λοφίο της ανεργίας η χώρα πενθεί και
ο λαός της φιλοξενεί πράσα μπρόκολα
και σταμναγκάθι εισαγωγής η χώρα
στοιβάζει μάρμαρα εξαγωγής για τα
μουσεία της αλλοδαπής η χώρα μας
υποδέχεται τους επιτρόπους της η χώρα
μας κοιτά το ρολόι και όντως έχει έρθει
η ώρα η χώρα χορεύει γυμνή μπροστά
στους δανειστές το χορό της Σαλώμης:
της ζητούν το κεφάλι μιας επιστροφής
που δεν θα έρθει η χώρα πέφτει σε ύπνο
χωρίς όνειρα σε χαντάκι χωρίς νερά σε
λάσπες χωρίς χώμα η χώρα η χώρα μας
Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

των τοκογλύφων η χώρα χρωστά χρέη
αρχαίου δράματος η χώρα φοβάται τη
φτώχεια η χώρα ευλογεί τα βουνά της
και τα λαγκάδια και τα πελάγη της με
παρατεταμένα δάνεια η χώρα ανέχεται
τους βιαστές της και πλέον δείχνει την
έξοδο στους ντόπιους η χώρα ανέχεται
τους συμμάχους η χώρα διχάζει τα νέα
παιδιά της που ζουν δίχως δικαιοσύνη

*Δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης των περιοδικών (δε)κατα και Poetix. Ο
Ντίνος Σιώτης γεννήθηκε στην Τήνο στις 19
Δεκεμβρίου του 1944.
Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και Συγκριτική Λογοτεχνία στο San
Francisco State University. Στην Αμερική
και τον Καναδά, όπου έζησε από το 1971
έως το 1989 και από το 1997 έως το 2004,
εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εφημερί-

δες, σε περιοδικά στο ραδιόφωνο, αλλά και
ως Σύμβουλος Τύπου στην πρεσβεία της
Ελλάδας στην Οτάβα και στα Προξενεία της
Ελλάδος του Σαν Φρανσίσκο, της Νέας
Υόρκης και της Βοστόνης.
Από το 1976 έως το 1997 διεύθυνε τον
εκδοτικό οίκο Wire Press. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει οργανώσει και λάβει μέρος
σε ημερίδες, συνέδρια και συμπόσια για την
ελληνική λογοτεχνία και τον πολιτισμό στην

Γ. Χατζημαρκάκης (Γερμανία, ALDE)
J. Creutzmann (Γερμανία, ALDE)
M. Yannakoudakis
(Ηνωμένο Βασίλειο, Συντηρητικοί)
J. Leinen (Γερμανία, Σοσιαλιστές)
A. Werthmann
(Αυστρία, μη εγγεγραμμένοι)
Ε. Θεοχάρους (Κύπρος, ΕΛΚ)
F. Engel (Λουξεμβούργο, ΕΛΚ)
N. Σαλαβράκος (Ελλάδα,
Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας)
N. Τζαβέλλα (Ελλάδα, Ευρώπη
Ελευθερίας και Δημοκρατίας)
C. Wikström (Σουηδία, ALDE)
Γ. Δρακόπουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ε. Σκαρβέλη, EOT ΒελγίουΛουξεμβούργου
Ν. Κατηφόρης, Σύμβουλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
Δ. Κούστας, ΓΤΕ Βρυξελλών.
Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική. Οργανώνει εκδηλώσεις για τα ελληνικά γράμματα
από το 1971 στη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο, το Μοντρεάλ, το Βανκούβερ, τη Μινεάπολη, το Λος Άνζτελες, το
Μπόκα Ρατόν και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Από το 1979 έως το 2009 συνεργάζονταν
τακτικά με το Βήμα της Κυριακής με κριτικές και άρθρα για το βιβλίο και την επικοινωνία.
Έγραφε κριτική βιβλίου στην Βιβλιοθήκη
της Ελευθεροτυπίας. Έχει εκδώσει, στα ελληνικά και στα αγγλικά έντεκα πολιτικά και
λογοτεχνικά περιοδικά, 18 συλλογές ποίησης (τρεις στα αγγλικά και μία στα γαλλικά), ένα μυθιστόρημα, μία νουβέλα και
μία συλλογή με αφηγήματα.
Το πιο πρόσφατο βιβλίο του ποίησης είναι
η συλλογή Ξεφλουδίζοντας το ποίημα
(Απόπειρα). Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε δέκα γλώσσες.
Από την άνοιξη του 2005 εκδίδει το περιοδικό (δε)κατα και από τον Μάρτιο του
2009 το περιοδικό Poetix. Το 2007 η συλλογή του Αυτοβιογραφία ενός στόχου (Κέδρος, 2006) τιμήθηκε με το Κρατικό
Βραβείο Ποίησης.
Τον Οκτώβριο του 2010 εγκαινίασε στο
Μέγαρο Αθηνών (Megaron Plus) τη σειρά
Poets of the World, παρουσιάζοντας τον
αμερικανό ποιητή Charles Simic.
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Θυρανοίξια Καθεδρικού Ναού
Αναστάσεως Κυρίου στα Τίρανα
Ανταπόκριση: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Λεωνίδας Παπάς-“Βορειοηπειρώτης” (blog)
ΤΙΡΑΝΑ: Με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 τα θυρανοίξια (εγκαίνεια) του
Καθεδρικού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα της Αλβανίας. Ανάμεσα σε ένα πλήθος πιστών που παρέστη στα εγκαίνεια του Ι. Ναού της Αναστάσεως, παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων,
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μπαμίρ Τόπι, η πρόεδρος της Βουλής Γιοζεφίνα Τοπάλι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Εντι Ράμα, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι των άλλων
θρησκευτικών κοινοτήτων. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης
παρέστη ο πρέσβης στα Τίρανα Νίκος Πάζιος. Μεταξύ άλλων Αρχιερέων ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ενώ το
Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, που μετέφερε μήνυμα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου.
Ο νέος Καθεδρικός των Τιράνων είναι από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονήματα, όχι μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και της
Αλβανίας γενικότερα που χτίσθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Κατασκευάστηκε στο οικοδομικό δακτύλιο που περιβάλει την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας και ήρθε να προστεθεί στα
μνημειώδη κτήρια σε αυτό το χώρο, που ανήκουν σε τρεις ιστορικές περιόδους: 1) της τουρκοκρατίας που είναι το τζαμί του
Etem Beu (1794) και ο πύργος ωρολογίου (1822), 2) στα λεγόμενα
«ιταλικά» της δεκαετίας 1930-40 όπου στεγάζονται ο δήμος και
τα περισσότερα υπουργεία και 3) σε αυτά της κομουνιστικής περιόδου που είναι η όπερα, το εθνικό μουσείο, το 15όροφο ξενοδοχείο (που χτίσθηκε σε σημείο που προϋπήρχε ορθόδοξη
εκκλησία), η κεντρική τράπεζα κλπ. Ο 35 μέτρων πύργος του
ωρολογίου που αποτελεί σήμα κατατεθέν για τα Τίρανα, πλέον δεν
θα είναι μόνος του αφού λίγα μέτρα πιο νότια και στο ίδιο ύψος,
θα είναι το νέο καμπαναριό της εκκλησίας.
Για τους ορθοδόξους χριστιανούς της Αλβανίας, αλλά και για
τον θρησκευτικό ηγέτη τους αυτή ήταν μία κορυφαία στιγμή,
καθώς έγιναν στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας με μεγαλοπρέπεια τα Θυρανοίξια του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως
του Κυρίου και συνέπεσαν με τη συμπλήρωση 20 χρόνων παρουσίας του κ. Αναστασίου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Δύο δεκαετίες άοκνων προσπαθειών του, κάτω από αντίξοες συνθήκες, για
την αναστήλωση της κατεδαφισμένης εκ βάθρων από το καθεστώς Χότζα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, που επισφραγίστηκαν με την επαναλειτουργία του Καθεδρικού ναού, στις
παρυφές της πλατείας Σκεντέρμπεη, πλάι ακριβώς στο ιστορικό
μουσουλμανικό τέμενος Ετφέμ Μπέη. Σίγουρα, η παρουσία μιας
ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας δίπλα σ’ ένα μουσουλμανικό
τζαμί σε μια χώρα πολυθρησκευτική όπως η Αλβανία, δεν είναι
ασυνήθιστο και βεβαίως δεν ανεγέρθη ο ναός για να «ισοφαρίσει»
την παρουσία του τεμένους. «Οι θρησκευτικές κοινότητες, οι μουσουλμάνοι (σουνίτες ή μπεκτασήδες), οι χριστιανοί (ορθόδοξοι ή
ρωμαιοκαθολικοί) όχι απλώς έχουν υποστηρίξει την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά και έχουν από κοινού καταβάλει προσπάθειες
όπου είναι δυνατόν, για μια θετική συνεργασία», ανέφερε ο κ.
Αναστάσιος. Ορθόδοξος χριστιανικός ναός, του Αγίου Γεωργίου,

Οι βασιλικού ρυθμού ναοί, έχουν σημείο αναφοράς το ιερό και
αυτό υλοποιείται αρχιτεκτονικά με την κόγχη (άγιο βήμα) και τις
κιονοστοιχίες (στρόγγυλες κολώνες) που δίνουν την αίσθηση μιας
πορείας που οδηγεί στο ιερό θυσιαστήριο.

Οι παραπομπές του Καθεδρικού
Ναού Αναστάσεως στην Αγία Σοφία

υπήρχε στο κέντρο των Τιράνων έως τις αρχές του ’60 οπότε το
καθεστώς Χότζα τον κατεδάφισε και στη θέση του έχτισε ξενοδοχείο. Με την εγκατάστασή του στην Αρχιεπισκοπή, τον Ιούνιο του
1992, ο κ. Αναστάσιος ήγειρε, μεταξύ άλλων, αίτημα επιστροφής
του οικοπέδου, που είχε παράνομα καταληφθεί, για την ανέγερση
ναού, το οποίο ικανοποιήθηκε από την κυβέρνηση με την παραχώρηση το 2002 έκτασης σε άλλο σημείο της πλατείας.
Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, καθώς ακραίοι κύκλοι δεν
έβλεπαν με καλό μάτι την προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου, όμως
η καλή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία είχε αίσιο αποτέλεσμα.
Αρχιτεκτονικό γραφείο Ελλήνων ομογενών από τις ΗΠΑ ανέλαβε
τον σχεδιασμό και το 2004 άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης.

Στιλιστικά και μορφολογικά
στοιχεία του νέου ναού
Σύμφωνα με τον Πολιτικό Μηχανικό Λεωνίδα Παππά (MSc Monument Restauration), ο ναός αρχιτεκτονικά αποτελεί μύξη δύο
μορφών της Παλαιοχριστιανικής Περιόδου, του περίκεντρου και
της βασιλικής. Ο περίκεντρος ναός έχει άξονα αναφοράς την κατακόρυφη στο κέντρο του τρούλου και όλα αναπτύσσονται γύρο
από αυτόν. Το μοναδικό αρχαίο περίκεντρο κτήριο που σώζεται
μερικώς στην περιοχή μας είναι το Βαφτιστήρι του Βουθρωτού
και είναι ίσως το σπουδαιότερο μνημείο που έχουμε, όχι μόνο για
την αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και τη διακοσμητική με ψηφιδωτά αξία αλλά για το συμβολισμό που έχει, ως ιστορικός σταθμός
στην αλλαγή εποχής, δηλαδή τον εκχριστιανισμό της περιοχής.
Αυτής της μορφής οι ναοί σταμάτησαν να χτίζονται περίπου τον
5οαιώνα γιατί ήθελαν να δώσουν περισσότερη έμφαση στο ιερό.

Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης είναι από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονήματα παγκοσμίως και με μεγάλο συμβολισμό
για την Ορθοδοξία, όποτε κάθε αναφορά σε αυτή δεν είναι μόνο
θεμιτή αλλά κάποιες φορές επιβάλλεται... Οι τέσσερεις πεσσοί (κολώνες)και ο τρούλος του νέου Καθεδρικού των Τιράνων παραπέμπουν στην Αγία Σοφία. Οι μεγάλοι περιμετρικοί πεσσοί της
Αγίας Σοφίας, ο τρούλος με τα παράθυρα δεν έχουν μόνο τέλειες
αρχιτεκτονικές αναλογίες αλλά έπρεπε να γίνουν έτσι για την στατικότατα (αντοχή) του κτηρίου που είναι με πέτρες και κονίαμα
(λάσπη). Με τα υλικά που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν ήταν απαραίτητοι οι μεγάλοι πεσσοί και τα μικρά παράθυρα, έγιναν όμως
όπως προείπα για να παραπέμπουν εκεί.

Συμβολισμοί
Ο ναός είναι γεμάτος με ορθόδοξους συμβολισμούς. Ο σταυρός
τα στάχια, οι τέσσερεις λαμπάδες του καμπαναριού που συμβολίζουν τους τέσσερεις ευαγγελιστές είναι κάποιοι από αυτούς. Είναι
πραγματικά ένας αξιόλογος προορισμός κάθε φοιτητή της θεολογίας και της αρχιτεκτονικής.

Σημείο αναφοράς για τον
Χριστιανισμό στην Αλβανία
Παρά την ανεξιθρησκία και την ειρηνική συμβίωση των θρησκευτικών κοινοτήτων που τόσο πολύ φημίζεται η Αλβανία, η Ορθόδοξη, που είναι πληθυσμιακά δεύτερη στη χώρα, αντιμετωπίζεται
με την μεγάλη καχυποψία μέχρι εχθρότητας. Στους καθολικούς που
αποτελούν το 1/3 των ορθοδόξων, το αλβανικό κράτος έδωσε πολύ
πρόθυμα μεγάλο οικόπεδο στο κέντρο των Τιράνων ενώ για τους
ορθοδόξους που προϋπήρχε εκκλησία στο κέντρο και έπρεπε να
αποζημιωθεί, έπρεπε να γίνουν τεράστιες προσπάθειες του μακαριότατου κ. Αναστασίου και το θέμα διευθετήθηκε μετά από 15 χρόνια. Ας γίνει αυτό άλλη μία αφορμή για να αγαπήσουμε περισσότερο
αυτή την εκκλησία και να γίνει σημείο αναφορά για κάθε ορθόδοξο
που διαβιεί ή περνάει από τα Τίρανα. Γιατί η αρχιτεκτονική αναφορά
δεν έχει κανένα νόημα αν δεν αποκτήσει χρηστικότητα. Γιατί τα κτήρια δεν έχουν καμία αξία αν δεν τα «αξιοποιούμε», γιατί η ίδια η λέξη
εκκλησία σημαίνει συνέλευση ή συνάθροιση.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»

4ο Παγκόσμιο Συνέδριο-Αντάμωμα Θεσσαλών
ΘΕΣΣΑΛΟΙ απ΄ όλη τη Γη θα συναντηθούν
φέτος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου στις 16 Ιουλίου 2012 για
το καθιερωμένο πια Παγκόσμιο Συνέδριο-Αντάμωμα, που έχει διανύσει μια δυναμικά εξελισσόμενη πορεία τα τελευταία τρία συναπτά
χρόνια σε διαφορετικούς δήμους της Θεσσαλίας. Ο Δήμος Βόλου καθώς και η Περιφέρεια
Θεσσαλίας είναι συνδιοργανωτές με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «ο Ασκληπιός»,
ενώ τόσο το θέμα του φετινού συνεδρίου όσο
και οι ομιλητές που θα τοποθετηθούν αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠ΄ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ»
Το θέμα του, ιδιαίτερα επίκαιρο και ουσιαστικό,
αλλά και με διπλή στόχευση.
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών πρότεινε λόγω των δύσκολων κοινωνικοπολιτικών

εξελίξεων στην Ελλάδα, έναν ανοικτό διάλογο και
προβληματισμό από κάποιους διακεκριμένους
Θεσσαλούς και μη, Απόδημους απ΄ όλο τον
κόσμο, ώστε να γίνουν τοποθετήσεις σύμφωνα
με τον τομέα που δραστηριοποιείται ο καθένας
(Τεχνολογία, Εκπαίδευση, Επιστήμες κ.α.) , προκειμένου να καταγραφούν οι δυσλειτουργίες που
μέχρι τώρα εμπόδιζαν στο να στηθούν στέρεες
γέφυρες σε όλους τους τομείς ή να προταθούν
ενδεχομένως τρόποι που θα συμβάλλουν στην
εξωστρέφεια της Θεσσαλίας.
Βασικός υποστηρικτής του εγχειρήματος θα
είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με
υπεύθ. Καθηγ. τον κ. Χούστη, που θα διαθέσει
τη τεχνογνωσία του προκειμένου να επιτευχθεί
η άρτια επικοινωνία μέσω διαδικτύου εκείνων
που λόγω των μεγάλων αποστάσεων δεν θα
μπορέσουν να παραβρεθούν.

Η δεύτερη στόχευση αφορά την προβολή του
έργου καθώς και της παράδοσης συμβολικού
χρηματικού ποσού που συγκέντρωσαν οι ομογενείς-μέλη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας για
το ίδρυμα «Άσπρες Πεταλούδες» στο Βόλο. Πρόκειται για ένα ίδρυμα κλειστής περίθαλψης αυξημένης φροντίδας βαριά νοητικά υστερούντων
ατόμων που ξεκίνησε το 1970 να προσφέρει τις
θεάρεστες υπηρεσίες του.
Το βράδυ της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί
Θεατρική παράσταση αφιερωμένη στους Απόδημους Θεσσαλούς, σε διασκευή της σπουδαίας
κωμωδίας του Μελ Μπρούκς και σκηνοθεσία
των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, «
Να ζει κανείς ή να μη ζει» με ένα θίασο λαμπερών, κωμικών ηθοποιών σε ανοικτό θέατρο της
πόλης, όπου θα κλείσει και το φετινό Θεσσαλικό
αντάμωμα. Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής
είναι: Σούλα Μπαρτζιώκα, Γιώργος Πορνάρας,

Μαρία Σπανού, Μαρία Μπακλαβά-Στρατίκη.
Η ΕΡΤ & το Δίκτυο Θεσσαλίας θα είναι Χορηγός
επικοινωνίας καθώς και τα ομογενειακά μέσα του
εξωτερικού «COSMOS FM» ραδιόφωνο της Ν.Υ.,
Ελληνική Γνώμη ομογ. Εφημερίδα στη Γερμανία,
Soﬁa Times Magazine στη Βουλγαρία, «Πατρίδες»
εφημερίδα του Καναδά. Χορηγοί επίσης είναι το
ΤΕΕ και το επιμελητήριο Μαγνησίας.
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Eχουν «παντρέψει» με επιτυχία
το μπουζούκι με την ηλεκτρική κιθάρα
Δύο αδέλφια, παιδιά Ελλήνων μεταναστών, ο Βασίλης Μανιατόπουλος (φωνητικό) και ο
Γιάννης Μανιατόπουλος (ηλεκτρική κιθάρα - μπουζούκι) δημιούργησαν τους Tri State Corner

Συνδυάζουν με επιτυχία το μπουζούκι
με την ηλεκτρική κιθάρα, συγκεντρώνοντας στις συναυλίες μεγάλο αριθμό
θαυμαστών τους. Πρόκειται για δύο
αδέλφια, παιδιά Ελλήνων μεταναστών,
ο Βασίλης Μανιατόπουλος (φωνητικό)
και ο Γιάννης Μανιατόπουλος (ηλεκτρική κιθάρα - μπουζούκι) τα οποία
μεγάλωσαν στο Μπόττροπ (Bottrop)
της Γερμανίας, δημιουργώντας τους
Tri State Corner.
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Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια πενταμελή hard
rock μπάντα που αποδεικνύει ότι το μπουζούκι και οι κιθάρες που εκπέμπουν
αγριότητα, δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν,
ή μάλλον πολλά πράγματα τους ενώνουν.
Η πρώτη τους επιτυχία είχε τίτλο, «Έλα
να δεις», ανοίγοντας το δρόμο για μια καριέρα εκτός Γερμανίας. Τα δύο αδέλφια
συναντήσαμε σε καφετέρια στο Ντύσσελντορφ, και μας έκανε εντύπωση η
αγάπη που τρέφουν για την πατρίδα και
τον ελληνισμό γενικότερα. Στο ερώτημα τι
ακριβώς είναι οι Tri State Corner είπαν
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ πως δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που επιτάσσει η σύγχρονη
ευρωπαϊκή πραγματικότητα...
Μίλησαν για μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου όλοι οι λαοί και οι φυλές του
κόσμου συμβιώνουν δημιουργώντας μάλιστα ο καθένας στον τομέα του. Εκτός

Νέο άλμπουμ

από τους δύο, οι Tri State Corner αποτελείται από τον Χρήστο Ευθυμιάδη
(ντραμς), Christoph Tkocz (κιθάρα) και
Markus Berger (μπάσο). Όσο για τοις
κουλτούρες αυτές που αντιπροσωπεύονται στο μουσικό σχήμα είναι η ελληνική, η
γερμανική και η πολωνική.
Πώς όμως ξεκίνησαν; Πριν από αρκετά
χρόνια, ανέφεραν ότι ξεκίνησαν να παίζουν ελληνικά τραγούδια σε συγκεντρώσεις Ελλήνων της Γερμανίας, γάμους,
ακόμα και σε διάφορες ταβέρνες και
εστιατόρια που είχαν «ζωντανή» μουσική
κτλ. Η μουσική επιλογή τους ξεκινούσε,
όπως διευκρίνισαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ, από το έντεχνο ενώ έπαιζαν και
μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό μέχρι Καζαντζίδη, Αγγελόπουλο, ρεμπέτικα, δημοτικά, τα πάντα από ελληνική μουσική και
ρεπερτόριο, λένε και τα δύο αδέλφια.
Παράλληλα, όπως τονίζει ο Βασίλης
ασχολούμασταν και με τη ροκ. Ένας από
εμάς προτιμούσε τη ροκ και ο άλλος την
ελληνική μουσική.
Τελικά μας λέει ο Γιάννης αποφασίσαμε

να παντρέψουμε αυτά τα δύο και έτσι προέκυψε η μπάντα μας. Πάντως και οι δύο
αποφάσισαν να «βάλουν» το μπουζούκι
στην μπάντα τους το 2005, όταν έπαιξαν σε
συναυλία σε μια περιοχή που ονομάζεται
Clausthal Zellerfeld.
Τότε, λέει ο Βασίλης εμφανιστήκαμε
μαζί με ένα πολύ γνωστό πανκ-ροκ συγκρότημα στη Γερμανία, τους Donots, ενώ
το ακροατήριο σύμφωνα με τον Γιάννη
ήταν σε ικανοποιητικό αριθμό. Αν και στην
αρχή το κοινό ένιωσε κάτι παράξενο στη
συνέχεια και όταν ολοκληρώθηκε η συναυλία εισπράξαμε πολλά χειροκροτήματα. Οι κριτικές που γράφτηκαν ήταν
πολύ θετικές. Πάντως σήμερα τα κομμάτια τους παίζονται σε πολλά ραδιόφωνα σε
ολόκληρη τη Γερμανία ενώ δεν σκέφτονται να πειραματιστούν και με κάποιο άλλο
παραδοσιακό όργανο.
Τον τελευταίο καιρό είναι περιζήτητοι σε
συναυλίες σε πολλά φεστιβάλ της Γερμανίας ενώ ετοιμάζονται να αναοίξουν τα
φτερά τους και σε χώρες εκτός της Γερμανίας.

Το νέο τους άλμπουμ με τίτλο “Historia”
κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2011. Το
“Historia”, όπως εξηγούν οι ίδιοι προέρχεται από το αγγλικό “history” και το ελληνικό “ιστορία”. Είναι ένα concept album,
δηλαδή τα τραγούδια τους ακούγονται και
σαν μονάδες αλλά και σαν ιστορία. Μια
συγκεκριμένη ιστορία ενός μετανάστη, ο
οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο
βαθμό μεταναστών. Η ιστορία του θα μπορούσε να είναι και η ιστορία πολλών
άλλων ατόμων τις εποχής των μεταναστών. Το άλμπουμ μιλάει για αυτούς που
κάποια στιγμή άφησαν την πατρίδα τους,
για να έχουν την τύχη τους εκτός Ελλάδος, για τους φόβους τους, για το αδιέξοδο που ο καθένας ένιωσε, αλλά και για
την αγάπη και τη νέα ευκαρία που συναντήσανε-μην ξεχνάμε ότι πολλοί μετανάστες βρίσκονται ακόμα στο εξωτερικό μαζί
με τις οικογένειές τους- η αγάπη και η νοσταλγία για την πατρίδα τους όμως πάντα
μένει. Όλα αυτά, σημειώνουν, λοιπόν σε
ένα concept άλπουμ, με δυναμικούς ρυθμούς και επίσης ελληνικούς στίχους σε
κάποια κομμάτια και φυσικά χωρίς να λείπει το μπουζούκι.
Οι ιστοσελίδες των
Tri State Corner είναι ως εξής:
www.tristatecorner.com
www.facebook.com/tristatecornermusic

«Συνάντηση εθνικοτοπικών Ομοσπονδιών Ευρώπης»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης κ. Διαμαντής Γκίκας παρευρέθηκε στο 31ο
Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας,
που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία
το Σάββατο 02 Ιουνίου 2012 στο Ludwigshafen Γερμανίας και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των
Διοικητικών Συμβουλίων των Ευρωπαϊκών εθνικοτοπικών Ομοσπονδιών Ποντίων, Κρητών και Ηπειρωτών.
Στη συνάντηση όπου συμμετείχαν ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη κ. Ιωάννης Μπουρσανίδης, ο Γραμματέας της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη κ. Ηλίας Μαυρίδης, ο

Πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης κ. Ιωάννης Επιτροπάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Δημήτριος Κα-

τσάνος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού της Περιφέρειας Ευρώπης κ. Γεώργιος Αμαραντίδης καθώς
και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσα-

λικών Συλλόγων Ευρώπης κ. Διαμαντής
Γκίκας, συμφωνήθηκε από κοινού η διοργάνωση μιας συνάντησης όλων των Ευρωπαϊκών εθνικοτοπικών Ομοσπονδιών
(και των άλλων περιοχών της Ελλάδος
όπου στη συνάντηση δεν παρευρέθηκε
εκπρόσωπός των) και συγκεκριμένα προτάθηκε η συνάντηση να γίνει στις 14
Οκτωβρίου 2012 στη Φρανκφούρτη, όπου
θα συζητηθούν από κοινού ζητήματα που
αφορούν τους εθνικοτοπικούς Συλλόγους
που εδρεύουν στην Ευρώπη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Από το γραφείο τύπου
της Ομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
Α’ Γραμματέας Ιωάννης Κίτσιος
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Παρουσία του Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ
συνέδριο για την αειφόρο ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που αφορά την εταιρική
σχέση Ελλάδας - Γερμανίας για τη δημιουργία Ελληνογερμανικού Δικτύου Δήμων Περιφερειών και Πολιτών, ο
Δήμος Καστοριάς, υλοποίησε Συνέδριο στην Καστοριά από
21 έως 24 Ιουνίου με θέμα: «Αειφόρος Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα» με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και το Ίδρυμα Friedrich Ebert.
TIΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του Συνεδρίου χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Καστοριάς, κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης, όπως και ο Υφυπουργός
του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, Μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής
Βουλής, κ. Hans-Joachim Fuchtel, Επίτροπος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, κα Ρόδη
Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας, κ. Γεώργιος
Δακής, ο Γενικός πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Wolfgang Hoelscher-Obermaier,
ο κ. Lothar Riebsamen, μέλος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος και η Διευθύντρια του Ιδρύματος Friedrich Ebert στην Αθήνα,
κα Νικόλ Κατσιούλη.
Στο συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία σε Έλληνες και Γερμανούς

ειδικούς εισηγητές να προσεγγίσουν εξειδικευμένα θέματα που
ενδιαφέρουν την ελληνική περιφέρεια στους τομείς της δημοτικής ανάπτυξης, της εξυγίανσης υδάτινων πόρων, της βιοκαλλιέργειας και του οικοτουρισμού, με στόχο τη μεταφορά
τεχνογνωσίας με βάση την αντίστοιχη γερμανική εμπειρία.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας συντονιζόμενες από ειδικούς με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για εμβάθυνση της
ελληνογερμανικής συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς. Κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε και έκθεση με παραδοσιακά τοπικά προϊόντα με τη συμμετοχή ιδιωτών και συλλόγων
της περιοχής μας.

ΚΑΒΑΛΑ

Ελληνογερμανικοί αναπτυξιακοί δεσμοί
σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Με φόντο μια ευρύτερη αναπτυξιακή συνεργασία, με κεντρικό
άξονα τον τουρισμό, υλοποιείται από χθες και μέχρι και σήμερα
διήμερο Ελληνογερμανικό Φόρουμ στον πολυχώρο «Batis
Multiplex» με τίτλο «Το νέο πρόσωπο του Τουρισμού – Η άλλη
Ελλάδα», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο χωρών.

κές. Ο καιρός δεν προσφέρεται για κατηγορίες, αλλά πρέπει ακόμα
πιο μαχητικά να βρούμε τον τρόπο να ξεφύγουμε από την ύφεση
που απειλεί την κοινωνική συνοχή και καταστρέφει ζωές. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μάς έδωσε το ερέθισμα. Δεν
μπορώ παρά να ευχαριστήσω την Καγκελάριο, κα Μέρκελ, η οποία
διέθεσε τα στελέχη, ώστε να επαναλάβουμε το εγχείρημα που έγινε
και στο παρελθόν για συνεργασία, συζήτηση, κατανόηση, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Αυτό που γίνεται σε όλη τη χώρα είναι
πρωτοποριακό και αποτελεί μόνο το ερέθισμα για να συνεργαστούμε πάνω σε παραγωγικούς τομείς και να βελτιώσουμε την παραγωγή της χώρας μας, προς όφελος και των δύο λαών αλλά και
της Ευρώπης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Καβάλας.

2
Του ΘΑΝΑΣΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Το Φόρουμ στην Καβάλα, κατά τη χθεσινή μέρα, είχε ως θέμα τις
«Ειδικές μορφές Τουρισμού- Πεδίο ανάπτυξης Ελληνογερμανικής
Συνεργασίας», ενώ σήμερα, κεντρικός της άξονας είναι το «Βιωματικό Εργαστήριο σε Διαδρομές της Περιφέρειας ΑΜΘ». Στα πλαίσια
του Φόρουμ, το «παρών» έδωσε ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Hans-Joachim Fuchtel, με την ιδιότητα του Εντεταλμένου
της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Wolfgang Hoelscher Obemaier. Από την
περιφέρεια ΑΜ – Θ, χαιρετισμό απηύθυνε ο περιφερειάρχης, Άρης
Γιαννακίδης, καθώς και ο δήμαρχος Καβάλας, Κωστής Σιμιτσής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης με πολιτικούς της γερμανικής τοπικής
αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των
ελληνογερμανικών σχέσεων σε επίπεδο δήμων και περιφερειών, για
τη δημιουργία και προώθηση αδελφοποιήσεων σε διάφορους τομείς.

«Τόπος μαγικός, μοναδικά πλούσιος, ιστορικό δέλεαρ…»
τοις άλλοις και την δημιουργία καλύτερης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα, ενώ προτεραιότητα αποτελεί και η κοινή δράση για την ελληνογερμανική συνεργασία, στο πλαίσιο της DGV. Αναφέρθηκε,
επίσης, στην υλοποίηση κοινών συνεδρίων μεταξύ των δύο
χωρών, Ελλάδας και Γερμανίας, καθώς και στις συμπράξεις παροχής τεχνογνωσίας , ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει και την επαφή
των δημάρχων των δύο χωρών, αλλά και ευρύτερα των ανθρώπων
που συναποτελούν τη δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και
την έναρξη συγκεκριμένης δουλειάς σε επίπεδο τεχνογνωσίας.
«Ο καιρός δεν προσφέρεται για κατηγορίες,
αλλά για έξοδο από την ύφεση»

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας: το «κλειδί» της ανάπτυξης
Ο Υφυπουργός, κ. Hans Joachim Fuchtel, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε με έμφαση στις επενδύσεις που πρέπει
να γίνουν, με γνώμονα την ανταγωνιστική τεχνογνωσία και την εκμετάλλευση των ευκαιριών. Σ’ αυτό το επίπεδο, η Στρατηγική Υλοποίησης της αποστολής εμπειρογνωμόνων, η επαγγελματική
κατάρτιση, οι οικονομικές επαφές και η επιμόρφωση, αποτελούν
τον καταλύτη, ώστε οι επενδύσεις να είναι εύστοχες και παραγωγικές, με φόντο την ανάπτυξη, σε κάτι που μπορεί να συμβάλλουν
και οι αμοιβαίες επισκέψεις τεχνιτών με επιχειρηματικά ταξίδια. Ο
κ. Fuchtel έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στον τομέα των αδελφοποιήσεων μεταξύ των πόλεων, όπου η Καβάλα είναι εκ των πραγμάτων πρωτοπόρα σ’ αυτόν τον τομέα, κάτι που θα επιφέρει συν

Ο δήμαρχος Καβάλας, Κωστής Σιμιτσής, αφού ευχαρίστησε τους
εκπροσώπους της Γερμανικής τοπικής αυτοδιοίκησης για την παρουσία τους στην Καβάλα, μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την
προσπάθεια που γίνεται και από τις δύο πλευρές για σύσφιξη των
αναπτυξιακών σχέσεων, μέσα από συνεργασίες που δεν άπτονται,
μόνο, του τεχνοκρατικού και τεχνογωσιακού πεδίου, αλλά αφορούν σε μια ευρύτερη επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών, ενώ
έκανε και μια σύντομη αναδρομή στο «καπνικό» παρελθόν της Καβάλας, αλλά και στην τουριστική δυναμική της περιοχής. «Στο απόγειο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας και τις
χώρες του ευρωπαϊκού κόσμου, απειλώντας όλες τις χώρες της
Ε.Ε., χρειάζεται να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε τα αίτια, να
ψάξουμε για τις ευθύνες και τις διεξόδους, να βρούμε τις προοπτι-

Με… λογοτεχνική και πολύ γλαφυρή «εικονογραφική» παραστατικότητα, ο περιφερειάρχης ΑΜ – Θ, Άρης Γιαννακίδης, αναφέρθηκε
στην φυσική και πολιτισμική ομορφιά της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας έμφαση τόσο σε ιστορικά κομβικά σημεία, όπου η Θράκη
και η Ανατολική Μακεδονία διαδραμάτισαν μεγάλο ρόλο, όσο στο
πολιτιστικό στίγμα που άφησε και εξακολουθεί να φήνει η περιοχή
σε όλη την Ευρώπη. «Από το Βυζαντινό Διδυμότειχο, τα αρχαιολογικά Άβδηρα, την Μαρώνεια, ταξιδεύουμε ιστορικά στην Καβάλα
των Φιλίππων και στα χνάρια της Λυδίας της Φιλιππισίας και τον
προϊστορικό οικισμό του Αρκαδικού στην Δράμα. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη… Τόπος μαγικός, μοναδικά πλούσιος, ιστορικό
δέλεαρ, επανασυνδέεται με την ιστορική του γεωγραφία στην νέα
εποχή στην νέα οικονομία. Οι τόποι και οι λαοί έχουν την δική τους
μοίρα . Και η μοίρα της Περιφέρειάς μας συνδέθηκε με την γεωγραφική της θέση, καθως εκτείνεται στην είσοδο της Ενωμένης Ευρώπης και λόγο αυτής της θέσης λειτουργούσε πάντα ως
συνδετικός κρίκος Δύσης και Ανατολής, Βορρά και Νότου. Σ’ αυτά
τα εδάφη άφησαν τα ίχνη τους πολλοί από τους πρωταγωνιστές της
ιστορίας. Εδώ ανταμώνει ο μυστικισμός της Ανατολής με τον ορθολογισμό της Δύσης. Από τους χαρακτηρισμούς των πόλεων
μπορεί κάποιος να κατανοήσει τον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισαν ιστορικά και πολιτισμικά. Η Καβάλα είναι η αρχόντισσα αισθητικής αρχιτεκτονικής και διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμών με
προνομιακή θέση, η οποία αναγνωρίστηκε σε όλες τις ιστορικές περιόδους και της έδωσε τον 19ο αιώνα τον χαρακτηρισμός “Θερμοπύλες της Μακεδονίας”», ανέφερε ο κ. Γιαννακίδης.
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H «Ελληνική Γνώμη» στο
Κέντρο Τύπου του Ζαπείου
Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Τάσος Χριστοδουλίδης
ΑΘΗΝΑ: Ήταν αναμφίβολα οι πιο κρίσιμες
εκλογές για το εθνικό κοινοβούλιο της Ελλάδας, καθώς μετά από αυτές της 6ης Μαίου
2012 σηματοδότησαν την νέα μεταπολίτευση
στη νεώτερη πολιτική ιστορία της. Ταυτόχρονα
όμως, στις εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου
2012 κρίθηκε αρχικά η παραμονή της Ελλάδας
στο ευρώ, η τύχη της ευρωζώνης και η εφαρμογή του μνημονίου από τους ξένους δανειστές και εταίρους στην Ε.Ε., κάτι που έχει
άμμεσες συνέπειες για την εξελικτική πορεία
τής ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης από
το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών καθορίζεται κατά συνέπεια και η σχέση της Ε.Ε. με
τις Η.Π.Α., κάτι που με τη σειρά του θα έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Για όλους τους παραπάνω
σημαντικούς και κρίσημους λόγους, καθώς οι
πολιτικές εξελίξεις στην μικρή Ελλάδα έχουν
αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα, ήταν στραμένα σε αυτήν το βράδυ της
17ης Ιουνίου τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας, αναμένοντας τα αποτελέσματα των
εθνικών εκλογών. Περισσότεροι από 700 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι (460 ξένοι, 172 Ελληνες και 88 ανταποκριτές) από τα διεθνή ΜΜΕ
και παγκόσμια δίκτυα ενημέρωσης συνολικά
από 49 χώρες με τις δημοσιογραφικές τους
αποστολές στην Αθήνα, καλύπτουν το πολιτικό
γεγονός για την ανάδειξη του νέου εθνικού κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε όλους
αυτούς βρέθηκε και η δημοσιογραφική αποστολή της «Ελληνικής Γνώμης» με τους συνεργάτες της, τον ανταποκριτή Νίκο Σουτόπουλο
και το φωτογράφο Τάσο Χριστοδουλίδη.
Ποιο κόμμα θα στεφόταν νικητής των εκλογών; Όλα έδειχναν ότι ήταν σε εξέλιξη μια διπολική και ολομέτωπη προεκλογική
σύγκρουση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερή πολιτική παράταξη που εκπροσωπούνταν κυρίως από τα κόμματα της Νέας
Δημοκρατίας (Ν.Δ.) και του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.) αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, το καθένα από αυτά
ηγούνταν μιας άτυπης συμμαχίας κομμάτων
με φιλο-μνημονιακά ή αντι-μνημονιακά χαρακτηριστικά επίσης αντίστοιχα. Ωστόσο, κυρίαρχο αίσθημα ήταν η αγωνία για τη
δημιουργία της αναγκαίας και απαραίτητης κυβέρνησης συνεργασίας για την πολυπόθητη
πολιτική σταθερότητα στη χώρα, που φαίνονταν ότι θα ήταν το ζητούμενο από την επόμενη
μέρα μέρα των εθνικών εκλογών, πράγμα
απαραίτητο, για τις ομαλές πολιτικές εξελίξεις
στην Ελλάδα, χώρα της Ε.Ε. Αυτό είναι αναγκαίο να συμβεί για την επιβίωση της ίδιας της
Ευρώπης, μπροστά στην σημαντική πρόκληση
της οικονομικής κρίσης και των γεωπολιτικών
εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή που πρέπει
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Συνέντευξη Τύπου
του Αντ. Σαμαρά
Αφού προηγήθηκε η επίσημη εκτίμηση του
εκλογικού αποτελέσματος από το ΥΠΕΣ, ακολούθησε άφιξη στις 10.00 μ.μ. στο Ζάππειο

Μέγαρο του νικητή των εκλογών και αρχηγού
της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ο
οποίος και δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ».
Απηύθυνε κάλεσμα για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα στο εξωτερικό ότι «θα
σεβαστούμε τις υπογραφές και τις υποχρεώσεις της χώρας».

Τελικά αποτελέσματα
Αυτά είναι τα οριστικά αποτελέσματα των
εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012. Οι νικητές
αυτών των εκλογών είναι τρεις: Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αποχή.
Η ΝΔ με αύξηση του ποσοστού της από το
18,85% στο 29,66, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που
βρέθηκε από το 4,6% του 2009 στο 16,78 τον
Μάιο και χθες στο 26,88.
Η αποχή αύξησε το ποσοστό της από το
35% στις 6 Μαΐου, στο 37,5% και ουσιαστικά
ήρθε πρώτο κόμμα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η αποχή το 2009 ήταν στο 29%. Η
αύξηση της αποχής ήταν ένα ακόμη χαρακτηριστικό που καθόρισε και αυτό το εκλογικό
αποτέλεσμα.
Χαμένος; Το ΚΚΕ που μείωσε τα ποσοστά του σημαντικά: από το 8,47% στο 4,5%,
με απώλειες 14 εδρών. Οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» ελαφρά ζημιωμένοι αλλά σταθερά
στην τέταρτη θέση, η δε «Χρυσή Αυγή» διατήρησε το ποσοστό της στην πέμπτη θέση.
Με καταγεγραμμένο το 99,83% των εκλογικών τμημάτων, η ΝΔ κερδίζει τις εκλογές
με ποσοστό 29,66% και 129 έδρες, δηλαδή
ενισχυμένη κατά 21 έδρες σε σχέση με τις
εκλογές του Μαΐου.
Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό
26,89%, δηλαδή με διαφορά 2,77% από τη
ΝΔ, και έδρες 71, δηλαδή ενισχυμένος κατά
19 έδρες.
Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,28% και 33
έδρες, χάνει οκτώ έδρες.
Τέταρτο κόμμα οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» με 7,51% και 20 έδρες, χάνει δηλαδή
13 έδρες.
Πέμπτο κόμμα η «Χρυσή Αυγή» με ποσοστό 6,92% και 18 έδρες, χάνει τρεις
έδρες.
Η ΔΗΜΑΡ έκτο κόμμα με ποσοστό 6,25%

και έδρες 17, χάνει δύο έδρες και το ΚΚΕ καταγράφει σημαντικές απώλειες καθώς χάνει
14 έδρες και μπαίνει στη βουλή ως έβδομο
κόμμα με ποσοστό 4,5% και 12 έδρες.
Ο εκλογικός χάρτης άλλαξε ολοκληρωτικά
και αυτό σημαίνει ότι η βουλή δεν θα έχει
καμία σχέση με αυτήν που ήταν λίγους μήνες
πριν. Ακόμα διαφορές καταγράφονται και από
τη βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της
6ης Μαΐου 2012.

Σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εθνικές εκλογές
της 17ης Ιουνίου 2012 ήταν πρώτο θέμα σε όλα
τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με έκτακτες μεταδόσεις, αναλύσεις και πολιτικά ρεπορτάζ. Τα
ξένα ΜΜΕ μετάφρασαν το αποτέλεσμα των
εκλογών ως επικράτηση του ευρώ σε μία διχασμένη Ελλάδα, ενώ διέβλεπαν τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης συνασπισμού
με ευρωπαϊκή κατεύθυνση -που αποτελεί και
το νέο στοίχημα για το ελληνικό μέλλον στο ενιαίο νόμισμα.
«Τώρα το μέλλον της χώρας στο ευρώ ενδέχεται να εξαρτάται από τις διαβουλεύσεις
για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού», αναφέρει το «BBC» επισημαίνοντας
ότι «η ελληνική δεξιά θα επιχειρήσει τη συγκρότηση κυβέρνησης». Το δίκτυο μεταφέρει
τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά ότι «η Ελλάδα ψήφισε υπέρ της παραμονής στο ενιαίο
νόμισμα». Και στη δήλωσή του αρχηγού της
Νέας Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα «θα σεβαστεί
τις υποχρεώσεις», ο ανταποκριτής του BBC
στην Αθήνα, Μάρκ Λόουεν, αναφέρει πως
«αυτό υποδεικνύει ότι ο κ. Σαμαράς επιθυμεί

να προχωρήσει με τις περικοπές δαπανών
που απαιτούν οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας».
«Οι Έλληνες ψήφισαν υπέρ του ευρώ» είναι
ο τίτλος στο ηλεκτρονικό πρωτοσέλιδο του
«Sky News» επάνω από τη φωτογραφία του
Αντώνη Σαμαρά. Πρώτη είδηση η Ελλάδα και
στον «Guardian», που παρακολουθεί με
ζωντανή ροή της εξελίξεις επισημαίνοντας ότι
«ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχασε, αλλά θα είναι μία
σκληρή αντιπολίτευση».
«Η χώρα βγήκε από τις κάλπες κομμένη
στα δύο. Η Ελλάδα διχασμένη, νίκη της δεξιάς
υπέρ του ευρώ» λέει στο δικτυακό της τόπο
η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», αναφέροντας ότι η συντηρητικοί απηύθυναν έκκληση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αλλά
από την Αριστερά ήλθε «όχι» και οδηγούνται
σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το
ΠΑΣΟΚ. «Ανάσα ανακούφισης για την Ευρώπη» με τη νίκη των κομμάτων υπέρ του
ευρώ, γράφει η εφημερίδα που καλύπτει με
μπαράζ από ρεπορτάζ και βίντεο τις ελληνικές
κάλπες.
«Δυνατή η πλειοψηφία. Οι νεοναζί στο Κοινοβούλιο» λέει επίσης στο πρωτοσέλιδό της η
ιταλική «La Stampa».
H «Corriere della Sera» σημειώνει πως
η δεξιά με τους Σοσιαλιστές συγκροτούν πλειοψηφία υπέρ του ευρώ και σε άρθρο της μιλά
για «νίκη του ευρώ έναντι της δραχμής».
Με επιφυλακτική... ανακούφιση υποδέχθηκαν τα γερμανικά ΜΜΕ τα πρώτα αποτελέσματα, μετά τις ομιλίες Σαμαρά και Τσίπρα,
έχοντας επισημάνει νωρίτερα τον κίνδυνο
νέου αδιεξόδου στην Αθήνα:
«Λίγο από ελπίδα» τιτλοφορεί το «Spiegel» το ρεπορτάζ του για το τοπίο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας
πως η έκβαση των εκλογών δίνει «μόνο μία
σύντομη ανάσα». «Η χώρα είναι βαθιά διχασμένη, η νέα κυβέρνηση ξεκινά υπό δύσκολες
συνθήκες και παραμένει η απειλή του χάους
εάν οι Έλληνες δεν καταφέρουν τελικά να συνεννοηθούν» τονίζει το περιοδικό.
Ανάλογη η προσέγγιση και της οικονομικής
«Handelsblatt», που γράφει πως φαίνεται
μεν ότι η Αθήνα οδεύει σε σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά «τα προβλήματα της χώρας δεν
εξαφανίστηκαν και η Ελλάδα έχει ελάχιστο
χρόνο». Η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί
πρέπει «να σηκώσει τα μανίκια και να δράσει,
και μάλιστα ενταντικά».
Εκτενής η κάλυψη του γαλλικού «Monde»
για τις εκλογές στην Ελλάδα: στην δικτυακή
της έκδοση η εφημερίδα είχε συνεχή ροή ειδήσεων ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες και
μέχρι αργά το βράδυ. Οι αναγνώστες απηύθυναν αρκετά ερωτήματα για το πώς εξελίχτηκαν τα πράγματα, άλλοι (όπως και ο Monde)
έδωσαν έμφαση στην παγίωση της παρουσίας
της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το
«CNN» μεταφέρει τη δήλωση του Αντώνη
Σαμαρά ότι πρόκειται για «νίκη για όλη την Ευρώπη». Το αμερικανικό δίκτυο φιλοξενεί πλήθος θεμάτων για την Ελλάδα και ρεπορτάζ για
την «οικονομική και πολιτική κρίση που έχει
δραματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή
των Ελλήνων».
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ΝΕΣΤΩΡ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ

Ο άνθρωπος που βάλθηκε να
μετατρέψει την έρημο σε κήπο
"Εγεννήθη εν Κομοτηνή και ετίμησεν
το ελληνικόν όνομα δια της ιδιοφυΐας
του" γράφει το Λεύκωμα ΜακεδονίαςΘράκης της Θρακικής Εστίας, περιγράφοντας, σε έκδοση του 1932, έναν από
τους εθνικούς ευεργέτες της Ελλάδας,
το Νέστορα Τσανακλή.
ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ στην Γκιουλμουλτζίνη
της Θράκης (σημερινή Κομοτηνή), στις 21
Νοεμβρίου του 1836, ο Τσανακλής εγκαταστάθηκε σε νεαρή ηλικία στο Σουέζ της
Αιγύπτου, απ' όπου ξεκίνησε το εμπόριο
καπνού, "κατορθώνοντας να ανυψώση τη
βιομηχανία των σιγαρέττων εις τοιούτον
βαθμόν ώστε τα σιγαρέττα του να καταστώσι παγκοσμίου φήμης", όπως αναφέρεται στην αρθρογραφία της εποχής.
"Όταν το 1859 έφερε καπνό και εργάτες
από την ιδιαίτερή του πατρίδα, τη Θράκη,
και ίδρυσε στο Σουέζ το πρώτο εργοστάσιο σιγαρέττων, οι ομόφυλοί του εγέλασαν
με το άνθρωπο αυτόν, ο οποίος αντί να εκμεταλλευθεί κάτι που υπήρχε, μια χρυσοφόροβο φλέβα γνωστή και ασφαλή- τη γη
της Αιγύπτου και τους Φελλάχους τηςεζητούσε, όπως ο Θεός, να δημιουργήσει
εκ του μηδενός" γράφει χαρακτηριστικά ο
ποιητής, πεζογράφος και δημοσιογράφος
Κώστας Ουράνης.

Ό,τι φαινόταν ουτοπία την εποχή εκείνη,
αποδείχθηκε "φλέβα χρυσού" για τον Τσανακλή, το μικρό εργοστάσιο του οποίου
μεταφέρθηκε μέσα σε λίγα χρόνια από το
Σουέζ στο Κάιρο κι έγινε η "μητέρα" μιας
σειράς μεγάλων εργοστασίων, διασπαρμένων σε διάφορες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, που παρήγαγαν ημερησίως
τέσσερις χιλιάδες κιλά αιγυπτιακών σιγαρέττων, ο καπνός των οποίων ήταν κατά
80% ελληνικός και για την αγορά του
οποίου εισέρχονταν στην Ελλάδα
1.500.000 λίρες το χρόνο!
Και μπορεί το εμπόριο καπνού να ήταν
εκείνο που έκανε γνωστό, αλλά και βαθύπλουτο τον Τσανακλή, αλλά ο ίδιος "είχε βαλθεί να μετατρέψει την έρημο σε … κήπο!".
Ο Κώστας Ουράνης και πάλι γράφει πως
ο Τσανακλής ήθελε να βγάλει σταφύλια
στην άμμο της ερήμου.
"Διαβάζοντας, προ τριάντα ετών, την
ιστορία της Αιγύπτου, επληροφορείτο ότι
στην εποχή των Πτολεμαίων ένα μεγάλο
μέρος της καλλιεργημένης Αιγύπτου
απλωνόταν βορείως του Δέλτα και προς
Δυσμάς- έως τη Μεσόγειο. Εκεί, έλεγαν οι
ιστορικοί, υπήρχαν οι περίφημοι κήποι της
Κλεοπάτρας, εκεί υπήρχαν οι μεγάλοι
ελαιώνες και απέραντα αμπέλια, εκεί παραγότανε ο εξαίσιος στην ελληνιστική

εποχή μαριώτης οίνος, τον οποίο ο Αθηναίος εκθειάζει ως 'κάλλιστον, λευκόν τε,
εύπνουν και ευανόδοτον' και ο επίσης περίφημος ταινιωτικός οίνος, για τον οποίο
ελέγονταν ότι όταν ανακατεύονταν με
νερό 'ανελύετο βραχέως το μέλι το αττικόν ανακιρνάμενον'. Προχωρώντας στην
ιστορία ο Τσανακλής έμαθε ότι όλη εκείνη
η έκτασις, ερημωθείσα από την επιδρομή
των Αράβων το 600 μετά Χριστόν, είχε εγκαταλειφθεί από τους ανθρώπους και ότι
ο βραχίων του Νείλου, ο οποίος την άρδευε, είχε προσχωθεί εις την άμμο" αναφέρει ο Ουράνης, εξηγώντας πώς η
ιστορία οδήγησε τον Τσανακλή σ’ αυτό το
νέο εγχείρημα. Αφού παρότρυνε, λοιπόν,
την αιγυπτιακή κυβέρνηση να ξαναδώσει,
με αρδευτικά έργα, ζωή στην έρημο, αγόρασε 25.000 στρέμματα ερήμου και άνοιξε
ένα μεγάλο αρτεσιανό πηγάδι, πενήντα
μέτρων βάθους για να δημιουργήσει το
δικό του "παράδεισο".
Ο Τσανακλής είχε την υπομονή "να
σπέρνει επί 20 χρόνια, εκατομμύρια,
χωρίς να θερίζει τίποτα", αλλά το φιλόδοξό του σχέδιο, που φάνταζε, στα σπάργανά του, ουτοπία, έγινε τελικά
πραγματικότητα και τελικά … η έρημος
μεταβλήθηκε σε κήπο και η άμμος παρήγαγε σταφύλια!

Ένας μεγάλος ευεργέτης
Εκτός, όμως, από πετυχημένος επιχειρηματίας, ο Νέστωρ Τσανακλής υπήρξε
μέγας ευεργέτης, αναπτύσσοντας έντονη
φιλανθρωπική δράση, όχι μόνο στο Κάιρο,
αλλά και στη γενέτειρά του, την οποία και
ποτέ δεν λησμόνησε όσο ζούσε.
Από τη θέση του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου αφοσιώθηκε στην
προαγωγή υλικού και ηθικού έργου, προσφέροντας μυθικά για την εποχή ποσά, για
την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου
Κωνσταντίνου & Ελένης, την ενίσχυση
των Ελληνικών Σχολείων κ.ά. Στην Κομοτηνή- μεταξύ άλλων- διέθεσε πακτωλό
χρυσών λιρών Αγγλίας για την ανέγερση
της Τσανάκλειου Σχολής.
Μάλιστα, για τη μεγάλη φιλανθρωπική
του δράση τού απονεμήθηκε και παράσημο από το Ελληνικό Κράτος.

«Παρακάθ’ Ζώρας Μελισσανίδης»
Νίκαια: Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου
ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ που λατρεύτηκε και λατρεύεται από
εκατοντάδες ποντίους κάθε ηλικίας, μια λέσχη ενός προσφυγικού συλλόγου, μια νέα ομπρέλα που σκεπάζει προστατεύοντας τις νοσταλγίες χιλιάδων ξεριζωμένων από
τον Πόντο αλλά και τους απογόνους τους που τιμούν με
ιδιαίτερο τρόπο και θρησκευτική ευλάβεια όσα βίωσαν
και διδάχτηκαν, έγινε χώρος συσπείρωσης ,φιλοξενίας,
αγάπης, στήριξης και διάδοσης πολιτισμού αλλά και ψυχαγωγίας αγκαλιάζοντας την φύτρα εκείνων που έφυγαν
με την νοσταλγία του ξεριζωμού. Η λέσχη του συλλόγου
«Ένωσις Ποντίων Νίκαιας –Κορυδαλού»που στεγάζει
όλες τις δραστηριότητες των ποντίων της περιοχής πήρε
το όνομα ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ενός επιδέξιου λυράρη, φιλάνθρωπο και μέγα ευεργέτη του Ζώρα (Γιώργου) Μελισσανίδη, ύστερα από απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου και των μελών του συλλόγου
που υπεραγαπούσαν τον δεξιοτέχνη λυράρη, με την
χρυσή ψυχή όπως συνηθίζουν να λένε. Η ονομασία σε
«Παρακάθ’ Ζώρας Μελισσανίδης» δεν έγινε απλά αποδεκτή αλλά καταχειροκροτήθηκε και τιμήθηκε από όλους.
Στην τελετή της ονοματοθεσίας παραβρέθηκαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ.κ. Πολύκαρπος, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Λεωνίδας Αθανασιάδης, οι
βουλευτές κ.κ. Τάσος Νεράντζης και Γιάννης Τραγάκης, ο δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, ο πρώην δήμαρχος κ. Στέλιος Λογοθέτης, ο
πρόεδρος της επιτροπής Ποντιακών Μελετών κ. Χρήστος
Γαλανίδης, ο αντιπρόεδρος του «Σωματείου Παναγία
Σουμελά» κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο Έφορος της
Ιεράς Μονής ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ κ. Παντελής Ανθρακόπουλος, ο ειδικός σύμβουλος του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά», κ. Βασίλειος Φωτιάδης, οι

στρατηγοί ε.α. κ.κ. Νικόλαος Σαμψών και Γεώργιος Ταμουρίδης, ο γνωστός ηθοποιός κ. Λάζος Τερζάς, ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Νεοτάκης Λουκανίδης
και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων. Από την οικογένεια
του αείμνηστου λυράρη και ευεργέτη Ζώρα Μελισσανίδη
παραβρέθηκαν τα παιδιά του, γνωστοί επιχειρηματίες και
αθλητικοί παράγοντες, Δημήτρης, Ιάκωβος και Όλγα,
καθώς επίσης και ο συνώνυμος εγγονός του Γιώργος Μελισσανίδης, για να γευτούν την χαρά της αναγνώρισης των
δραστηριοτήτων του μεγάλου απόντα, να εισπράξουν τα
χειροκροτήματα του πλήθους για να τα μεταφέρουν με την
προσευχή τους σε αυτόν που δόξασε τον Πόντο, τίμησε την
Ελλάδα και άφησε άξιους απόγονους για να συνεχίσουν το
σύνθημα του πατέρα τους που είχε οδηγό ως το τέλος του
«Όταν δίνεις χαρά, παίρνεις χαρά»!
Στους παραβρισκόμενους απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Νικόλαος Κοπαλάς που ευχαρίστησε όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιτυχία των
εκδηλώσεων του συλλόγου, τους συνεργάτες του στο Δ.Σ.,
μέλη και τους φίλους του συλλόγου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν το Δ.Σ. στην απόφαση του να ονομάσει την λέσχη σε «Παρακάθ’ Ζώρας
Μελισσανίδης». Λόγους που τιμούν τον ακούραστο Ζώρα
για την πολύτιμη προσφορά του στην κοινωνία. Ο άνθρωπος – καλλιτέχνης που χάρισε τις μελωδίες του στην βασίλισσα Φρειδερίκη για να πάρει τάμα της για την Φλώρινα.
Αυτό και πολλά άλλα δρώμενα του μεγάλου ευπατρίδη
έμαθαν οι παραβρισκόμενοι από την προβολή ντοκιμαντέρ
μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων της λέσχης. Ακολούθως
το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Νίκαιας–Κορυδαλλού
με τα παιδιά του αείμνηστου Ζώρα, Δημήτρη, Ιάκωβο, Όλγα
και τον εγγονό Γεώργιο Μελισσανίδη έκαναν τα αποκαλυπτήρια της αναθηματικής πλάκας με την οποία ονομάζεται
από τούδε η λέσχη «Παρακάθ’ Ζώρας Μελισσανίδης» μέσα

σε συγκινησιακό περιβάλλον και πλήθος χειροκροτημάτων. Στην εκδήλωση ήταν ξεχωριστή η παρουσία της χορωδίας του συλλόγου με την συνοδεία του λυράρη Γιάννη
Κυβεντίδη. Η μεγάλη ντίβα του λαϊκού πενταγράμμου και
της ποντιακής μούσας Λιζέτα Νικολάου, χάρισε με την
βελούδινη φωνή της νοσταλγικά τραγούδια αφιερωμένα
στον Ποντιακό Ελληνισμό. Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων έκλεισε με το πολυσύνθετο χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου με χορούς από τις αλύτρωτες
πατρίδες επικεφαλής του οποίου είναι ο χοροδιδάσκαλος
Ηρακλής Παπαγιαννίδης, ενώ οι γυναίκες πρόσφεραν
νοστιμιές του Πόντου κάνοντας ένα φανταστικό ταξίδι στο
χρόνο και την ιστορία.
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Ein Interview mit dem Direktor der Griechischen
Kulturstiﬅung Berlin, Dr. Eleﬅherios Ikonomou
2

uns angeboten werden. Dies hat uns auch in unserer Arbeit
bestätigt, die in letzter Zeit nicht besonders leicht war und
wohl in Zukunﬅ auch nicht sein wird. Ich bin sehr dankbar,
dass wir immer wieder durch die Hilfe von privaten Sponsoren und Kooperationsarbeiten mit griechischen und deutschen Partnern solche kulturellen Programme anbieten
können, wie ich sie zuvor bereits benannt habe.

Berlin: Von ATHANASIA THEEL
Dr. Eleﬅherios Ikonomou ist seit 1996 Direktor der
Griechischen Kulturstiﬅung in Berlin und damit für
den gesamten deutschsprachigen Raum in Europa
verantwortlich, wozu neben Deutschland auch
Österreich und die Schweiz in den Zuständigkeitsbereich der Zweigstelle Berlin fallen. Zuvor war er
Professor für Architektur in London. Bei der Ausrichtung einer großen Veranstaltung über die Kultur
der 30er Jahre in Griechenland in der dortigen
Zweigstelle wurde er von dem Direktor der Kulturstiﬅung in Athen angefragt, ob er nicht in Berlin die
1995 neu eingerichtete Zweigstelle übernehmen
wolle. Insgesamt gibt es 14 Zweigstellen, die unter
anderem in den Balkanländern, Washington und
Odessa ihren Sitz haben. Die Stiﬅung wird von dem
griechischen Kulturministerium und dazu von privaten Sponsoren sowie Partnern unterstützt.

Was kann die kulturelle Arbeit nach Ihrer Ansicht erreichen, welches auf politischer Ebene eher schwer
umzusetzen ist?

Welche Ziele verfolgt die Griechische Kulturstiﬅung?

Unser Hauptziel ist selbstverständlich die griechische
Kultur zu vermitteln. Je nach Jahr gibt es dementsprechend verschiedene kulturelle Anliegen, die wir mittels Veranstaltungen umzusetzen versuchen. Insgesamt
bewegen wir uns in den Bereichen Kino, Literatur, größere
und kleinere Ausstellungen, wobei die kleineren im Rahmen eines monatlichen Programms stattﬁnden. Dabei
können griechische Künstler ihre Arbeiten präsentieren,
aber auch deutsche Künstler sind teilweise vertreten, welche sich mit dem Thema Griechenland in ihren Werken auseinandergesetzt haben.
Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt in dem Bereich Literatur, welchen wir durch die Kooperation zwischen der Literaturwerkstatt Berlin und EUNIC („European Union
National Institutes of Culture“) Berlin anlässlich des internationale Poesiefestivals im Juni aufgreifen konnten.
Zudem möchte ich unsere Veranstaltung im Monat zuvor
noch hervorheben, welche unter dem Motto „Neues griechisches Kino“ stattgefunden hat. Dabei wurden 13
aktuelle griechische Spiel- und Dokumentarﬁlme aus den
Jahren 2009 bis 2012 gezeigt. Dieses Projekt erfolgte in
Kooperation mit dem Kino Arsenal hier in der Stadt. Wie
Sie heraushören können, arbeiten wir viel mit anderen
Partnern zusammen und unterstützen uns gegenseitig.
Womit befasst sich die diesjährige große Ausstellung
und was verbinden Sie hintergründig damit?

Die Ausstellung „Mythos Olympia – Kult und Spiele“ ist
eine für mich sehr beeindruckende archäologische und
kulturhistorische Ausstellung, die vom 31. August 2012
bis zum 7. Januar 2013 im Martin-Gropius Bau hier in Berlin stattﬁnden wird. Über 600 archäologische Exponate
werden dafür von Griechenland nach Deutschland gebracht, die erstmals hierzulande präsentiert werden. Die Ausstellung ist schwerpunktmäßig den Olympischen Spielen
in der Antike gewidmet. Dieses Projekt ist in Zusammenarbeit mit vielen griechischen und deutschen Partnern
vorangetrieben und realisiert worden.

Für mich ist es ein besonderes Projekt. Vor vier Jahren
hatte ich die Idee zu dieser Ausstellung und jetzt bald ist
es soweit das Ergebnis sehen zu können. Zudem ist es das
erste Mal, dass Griechenland so viele archäologische
Funde ins Ausland ausleiht. Darunter sind 120 Stücke, die
selbst in Griechenland noch gar nicht dem Publikum
zugänglich waren und nun erstmalig in Deutschland zu
sehen sein werden. Für mich zeigt sich damit, wie wichtig
unserem Land das deutsche Publikum und die Vermittlung
der griechischen Geschichte ist.
Sie haben eben das deutsche Publikum angesprochen. Ist die momentane Krise Griechenlands durch
negative Reaktionen o.ä. des hiesigen Publikums für
Sie bemerkbar geworden?

Nein, bisher habe ich nichts im Rahmen unserer Veranstaltungen davon mitbekommen. Natürlich geht viel durch
die Medien über die Unstimmigkeiten der Griechen und
Deutschen, aber darunter beﬁndet sich nun einmal auch
viel Sensationsjournalismus. Unser Publikum besteht aus
einem großen Stammpublikum und Menschen, die auf anderen Wegen von uns gehört oder gelesen haben und an
unseren Veranstaltungen teilnehmen. Insgesamt sind
diese fortgehend gut besucht. Zudem habe ich vielmehr
positive Rückmeldungen von unseren Besuchern bekommen. Neulich haben wir unsere Mailinglist aktualisiert und
um Rückantwort der jeweiligen Erfassten gebeten. Viele
haben uns auf diesem Weg zu unseren weiter laufenden
Programmen gratuliert, die trotz der schwierigen Lage von

Sie kann eine Menge erreichen. Meiner Ansicht nach
können durch das Arbeiten auf kultureller Ebene alle Diﬀerenzen zwischen den Menschen ausgeglichen werden und
sie damit auch wieder zusammengebracht werden. Ein
gutes Beispiel dafür ist ein bereits seit drei Jahren bestehendes Projekt, welches jedes Jahr im September zwischen Schulklassen und Bibliotheken in Zusammenarbeit
mit unseren Neugriechisch-LehrerInnen stattﬁndet. Im
Rahmen des Projekts wird (neben anderen auch) die griechische Sprache in verschiedenen Bibliotheken vorgestellt
und Schulklassen können - ausgerichtet an das jeweilige
Niveau - daran teilnehmen. So kann vom Grundschüler bis
zum Abiturienten jeder dabei sein. Es gibt viele Wörter im
deutschen Sprachgebrauch, die ihren Ursprung in der griechischen Sprache haben und sich damit sehr ähneln, wenn
nicht sogar identisch sind. Es gibt einige Bereiche in denen
wir dies feststellen können; beispielsweise in der Philosophie oder im Sport. Vielen der teilnehmenden Schüler war
dies zuvor gar nicht bewusst, und bisher haben sich immer
die Begeisterung sowie das Interesse dafür gezeigt, mehr
von diesen Parallelen zu entdecken und zu begreifen. So
können wir auf kultureller Ebene mittels der Sprache eine
Verknüpfung und die Verbundenheit der Völker zeigen, die
Nähe schaﬀt und gegenseitiges Interesse weckt.
Sie bieten in der Zweigstelle der Griechischen Kulturstiﬅung Berlin auch Sprachkurse für Neugriechisch an?

Ja, aber leider nur hier in Berlin und nicht in unserem
gesamten Zuständigkeitsbereich. Unsere LehrerInnen
haben zuvor griechische Philologie direkt in Griechenland
studiert und unterrichten nun Neugriechisch in den
Räumen unserer Stiﬅung hier in Berlin. Unsere Kursgebühren sind niedrig gehalten und zurzeit haben wir um
die 100 Teilnehmer pro Semester. Wir könnten durchaus
noch mehr aufnehmen.
Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Arbeit oder wo
sehen Sie noch Förderungsbedarf?

Es könnte viel mehr gemacht werden. Es gibt viele Ideen,
aber es ist nicht immer möglich die Partner zu ﬁnden, die
entsprechenden Räumlichkeiten oder Plätze zu bekommen und natürlich auch genügend ﬁnanzielle Unterstützung zu erwerben. Besonders fehlt es im Bereich
Theater, oder auch ein Symphonieorchester übersteigt unsere momentanen Möglichkeiten. Vorerst wird wohl keines
davon möglich sein, aber ich bin mit unserer bisherigen
Arbeit sehr zufrieden und mit dem, was wir bisher zur kulturellen Vermittlung beigetragen haben.
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DHW-Sektion der Metropolregion Rhein-Neckar:

«Immobilien in Hellas - rechtssicher
erwerben, übertragen, beleihen»
Mannheim, Juni 2012. Trotz Krise in Griechenland war
der Veranstaltungsraum von relativ früh voll. Viele deutsche
und griechische Immobilienbesitzer nutzten die Gelegenheit,
um sich aus Expertenmunde vor Ort zu informieren. Auf Einladung der Sektion der Deutsch-Hellenischen Wirtschaﬅsvereinigung für die Metropolregion Rhein-Neckar referierte der
Athener Notar Panagiotis Kabolis zum Thema "Immobilien in
Hellas - rechtssicher erwerben, übertragen, beleihen - mit
und auch ohne Grundbuch". Eigens für den Vortrag in die Metropolregion angereist, erklärte der deutschsprachige Notar
dem interessierten Publikum die Besonderheiten und Tücken
des hellenischen Grundstückswesens. Mit Tipps, Ratschlägen
und Beispielen empfahl der Praktiker mit Rechtswissenschaﬅsstudium in Athen, Newcastle und Heidelberg die sichersten Vorgehensweisen und Methoden.
Die vielfachen Nachfragen und unterschiedlichen Erfahrungsberichte der zahlreichen Teilnehmer führten zu einem
sehr fruchtbaren Austausch in einem fachkundigen Rahmen.
Ein besonderes Kapitel widmete der Referent der Einführung
des neuen Grundbuches für Griechenland. Darin erläuterte er
den Verfahrensstand, die praktische Umsetzung und welche
Punkte Inhaber von Grundstücksrechten (Eigentümer, Hypothekeninhaber, Inhaber dinglicher Rechte wie Wohnrechte und
dergleichen) dabei zu beachten haben. Im neuen Grundbuch-

system sind inzwischen zwar erst 3 % Prozent des hellenischen Bodens erfasst, diese machen allerdings bereits 18 %
aller Grundstücksrechte in Hellas aus.

Der Mangel an einer katastermäßigen Erfassung großer Teile
des hellenischen Grunds und Bodens führt stets zu vielen Problemen und Missverständnissen und bildet vielfach den ausschlaggebenden Grund für die Entscheidung gegen den Kauf
einer Immobilie in Griechenland. Dass dies aber nicht sein muss
und das Notar- und Grundstückswesen entgegen landläuﬁger
Meinung bei konsequenter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Instrumentariums gut funktioniert, machte der Vortrag
des Referenten deutlich. „Nichtsdestotrotz drängt die DHW weiterhin die griechische Regierung, das Katasterwesen den europäischen Normen schnellstmöglich anzupassen und
Rechtssicherheit im Kauf und Verkauf von Immobilien zu garantieren. Nur so wird einer der wichtigsten Wirtschaﬅsbereiche
in Griechenland wieder angekurbelt und Investitionen in den
Bereichen Tourismus und Ferienimmobilien wieder möglich“,
betonte Manos Zoulakis, Leiter der DHW-Sektion in der Metropolregion Rhein-Neckar in seinem Schlusswort.
Zur Info:
Notar Panagiotis Kabolis, Aspropyrgos/Attika: Ath.- Diakou- Straße 4, 19300 Aspropyrgos, Tel. 0030- 210
5573377, www.pkabolis.gr
DHW-Sektion Metropolregion Rhein-Neckar, c/o Sommer
& Zoulakis Räe, info@sommer-zoulakis.net,
C4/11 in 68159 Mannheim, Tel. + 49 (0) 621- 400 42 98 0

DHW UNTERSTÜTZT INITIATIVEN VON GRIECHENLAND-BEAUFTRAGTEN H.-J. FUCHTEL
Köln/Berlin. Eine Delegation des Vorstands der Deutsch-Hellenischen Wirtschaﬅsvereinigung (DHW) hat dem Beauﬅragten
der Bundeskanzlerin für die Deutsch-Griechische Versammlung,
Hans-Joachim Fuchtel, parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesarbeitsministerium, einen oﬃziellen Besuch gestattet.
Der DHW-Delegation gehörten Gründungspräsident Jannis Bourlos-May, DHW-Vizepräsident Phedon Codjambopoulo und
Konstantina Kapellé von der Sektionsleitung der DHW in BerlinBrandenburg an.
Nachdem nun zentrale Entscheidungen zur Stabilisierung
Griechenlands getroﬀen wurden, möchte Staatssekretär Fuchtel Potenziale der Zusammenarbeit zwischen Städten, Gemeinden und Regionen sowie von Organisationen der
Zivilgesellschaﬅ aktivieren. Die DHW unterstützt diese Initiativen von Staatssekretär Fuchtel und erklärt sich bereit, dabei
aktiv mitzuwirken.
DHW und Staatssekretär Fuchtel haben nach dem Gespräch
folgende Prioritäten auf wirtschaﬅlichem Gebiet gesetzt:
• Gemeinsamer (Koordinierungsstelle und DHW) Aufruf zu
einem Griechenland-Engagement von Beamten deutscher
Bundes- und Landesministerien sowie staatlicher Institutionen
der Bundesrepublik.
• Unterstützung von Kooperationen auf Ebene der Kammern
und der lokalen Unternehmerorganisationen bei Aufbau und
Entwicklung von zukünﬅigen Partnerschaﬅen zwischen

Städten oder Regionen, sog. Know-How-Partnerschaﬅen.
• Unterstützung bei der Entwicklung von Ausbildungsplänen
und Ausbildungsordnungen für Handwerks- und Dienstleistungsberufe in Anlehnung an das deutsche „Duale Ausbildungssystem“ in Zusammenarbeit mit den griechischen IHKs
und HWKs.
• Ergreifung von Maßnahmen zur Erleichterung und Koordination der Aufnahme von arbeitslosen Fachkräﬅen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, zur Förderung von deutsch-griechischen
Unternehmenskooperationen im Mittelstand (Aufbau krisensicherer, überlebens- und wettbewerbsfähiger Betriebsgrößen)

und zur Information über Möglichkeiten der Betriebsnachfolge
in Deutschland.
Staatssekretär Fuchtel erklärte nach dem Treﬀen gegenüber
der Presse: „Die DHW als bundesweite Interessenvertretung
des deutsch-griechischen Wirtschaﬅspotenzials ist ein wichtiger Partner in unseren Bemühungen um Intensivierung und
Anbahnung von Know-How-Partnerschaﬅen. Solche Partnerschaﬅen zwischen deutschen und griechischen Kommunen,
Regionen, Kammern und Verbänden können uns voran bringen. Deshalb lade ich jeden einzelnen Bürger und Kommunalpolitiker aber auch jeden Unternehmer beider Länder ein, jetzt
noch intensiver zusammenzuarbeiten.“
Von seiner Seite betonte DHW-Vizepräsident Codjambopoulo: „Wir haben in Staatssekretär Fuchtel einen entschlossenen
und sehr engagierten Politiker kennen gelernt, der keine Scheu
kennt, heiße Eisen anzupacken und einmal beschlossene Projekte schwungvoll durchzusetzen. Wir haben mit ihm ein sehr
oﬀenes und vertrauensvolles Gespräch geführt und waren über
seine Detailkenntnisse bezüglich der Situation in Griechenland
sehr angenehm überrascht. Das war eine überzeugende Vorstellung seines mit Leidenschaﬅ vertretenen Mandats für diesen so wichtigen Bereich der deutsch-griechischen
Beziehungen . Wir unterstützen seine Initiative „Deutsch-Griechische Know-How-Partnerschaﬅen“ und wir freuen uns, mit
ihm für Griechenland zusammen zu arbeiten.
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Young workers für Europe
Ein Projekt ist vorbei, gehen wir das
neue an. So sagten sich die Verantwortlichen des aktuellen forum (af).

2
Von Sylvia Löser und Walter Bachsteﬀel
JUGENDLICHE des af waren in den letzten drei Jahren höchst erfolgreich im
Epirus tätig (wir berichteten mehrfach),
nun werden die nächsten Schritte geplant
und sogar auf Westmakedonien ausgeweitet. Projektleiterin Miriam Jusuf und
Bildungsreferentin Verena Falterbaum
trafen in Begleitung zweier Techniker von
TÜV Nord Bildung und evangelischer Jugendhilfe Schweicheln im Epirus ein und
machten sich auf den Weg von Paramythia nach Kommeno, Ioannina und Kastoria, um mit Verantwortlichen mögliche
Arbeiten festzulegen.
Lassen wir Miriam Jusuf und Verena Falterbaum selbst berichten:
„Am Freitag, den 4.05.2012, ﬂogen wir
gemeinsam mit Hans Hitzler (TÜV NORD
Bildung Bergkamen, Techniker Gartenlandschaﬅsbau) und Norbert Beckers
(Evangelische. Jugendhilfe Schweicheln
e.V., Malermeister) nach Griechenland in
den Epirus.
Kommeno:
Am nächsten Tag fuhren wir, begleitet
durch Kerstin Lohr (Honorarkonsulin),
Sylvia Löser und Walter Bachsteﬀel (freie
JournalistInnen), nach Kommeno, um
dort gemeinsam mit dem Bürgermeister
Giannoulis, Ortsvorsteher Dimou und einigen Gemeindevertretern konkrete Ve-

reinbarungen für den Handwerkseinsatz
im Herbst 2012 zu treﬀen. Wir wurden
sehr herzlich empfangen und konnten direkt an die gewachsene deutsch-griechische Partnerschaﬅ anknüpfen, die durch
die intensive Vorbereitung und den Einsatz
im Frühjahr 2011 aufgebaut worden ist.
Hans Hitzler stellte seine Pläne für den
Weiterbau an der Gedenkstätte neben
dem Friedhof in der Gemeinde vor. Geplant ist ein Aufsatz auf das bisherige
Denkmal aus Edelstahl sowie eine Bepﬂanzung (Kirschlorbeer) um das Denk-

mal. Des Weiteren werden ein Weg gepﬂastert und Tische und Bänke gebaut.
Kommeno ist eine Opfergemeinde, in der
deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg
ein Massaker an der Zivilbevölkerung
verübten.
Ioannina:
In den alten Stadtmauern beﬁndet sich
die Synagoge der Jüdischen Gemeinde
von loannina. Während des Zweiten Weltkrieges wurden ca. 2000 Mitglieder der
Gemeinde ins Konzentrationslager deportiert, nur zwei Frauen überlebten. Bis
dahin lebten dort Christen, Moslems und
Juden friedlich zusammen. Gemeindevorsitzender Professor Elisaf Moisis
äußerte uns gegenüber den Wunsch, die
Wandﬂächen des Eingangsbereiches und
des Innenhofes der Synagoge zu reinigen
und mit einem neuen Kalkanstrich zu versehen. Ebenfalls einen neuen Anstrich
sollen die Fenstergitter der Synagoge bekommen. Ein an den Innenhof angrenzender kleiner Garten mit Wandelgang, der
momentan sehr zugewachsen und ungepﬂegt ist, soll von uns wieder lebendig
gestaltet werden. Es gibt viel Unkraut zu
ziehen, eine Hecke zu schneiden und in
den vorhandenen Bäumen das Totholz
aufzuasten. Sehr schnell fanden Professor Moisis, Malermeister Norbert Beckers von der ev. Jugendhilfe Schweicheln

und wir eine Einigung darüber, wie wir
dieses Projekt gemeinsam bewältigen
können. Der Einsatz mit den Auszubildenden der Jugendhilfe ist für Mai des
kommenden Jahres anvisiert.
Kastoria/Kleisoura:
Am 08.05.2012 waren wir in Kastoria
und in Kleisoura im Nordwesten Griechenlands, Region Westmakedonien. Kleisoura ist eine Opfergemeinde, in der
deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg
ein Massaker an der Zivilbevölkerung
verübten. Aus Vergeltung richteten sie
216 Frauen, Kinder und alte Männer hin.
Wir wurden sehr herzlich von Bürgermeister Chatzimeanidis und Vize Bürgermeisterin Eirini Georgosopoulos-Miskias
empfangen. Innerhalb eines ersten
Gespräches wurden sie über die Arbeit
des aktuellen forums nrw e.V. und über
unser Projekt young workers for europe
informiert.
Im Anschluss wurden uns verschiedene
Einrichtungen und Gebäude für mögliche
Handwerksprojekte vorgestellt. Das Interesse an einer Kooperation ist sehr groß
und wir freuen uns über die weitere gemeinsame Projektentwicklung.“

Soweit die unmittelbar
Beteiligten
Die Berichterstatter begleiteten bisher
alle Projekte des af in so verschiedenen
Epirus-Gemeinden wie Kefalovriso, Kommenon, Lingiades uns Paramythia, lernten viel im Umgang mit den Jugendlichen
und freuen sich darauf, an der Entwicklung weiter teilzuhaben.
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Αννόβερο: Δεν τα κατάφερε η Ελλάδα
στο Διεθνές Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Διεθνές Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Αννοβέρου 2012, καθώς το τουρνέ
εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή, στη διάρκεια μιας
ηλιόλουστης ημέρας.

τίστοιχες εθνικές τους ομάδες όπου από
κλήρωση συγκροτήθηκαν 4 όμιλοι και
αγωνίστηκαν με κανονισμούς FIFA στις
30 Ιουνίου 2012 για την κατάκτηση του
Διεθνούς Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου
Αννοβέρου 2012.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του προγράμματος της
Γερμανικής πολιτείας για την Ενσωμάτωση Πολιτών „Bürger Integration“, επαναλήφθηκε και εφέτος το Διεθνές
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αννοβέρου
που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά από την Πόλη του Αννοβέρου το Σαββάτο 30 Ιουνίου 2012. Η Ελλάδα κλήθηκε
να υπερασπίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας που κατέκτησε πέρσι στην πρώτη
διοργάνωση.
Σε τύπο μικρού μουντιάλ „MINI WM“
κλήθηκαν ερασιτέχνες Αθλητές της περιοχής από 20 χώρες συγκροτώντας τις αν-

Αποτελέσματα
Δυστυχώς, όπως μας πληροφορεί, από
το Αννόβερο, ο Δ. Παγανόπουλος, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην διοργανωτική
επιτροπή, Vereinssekretär des Griechischen Sportvereins Iraklis Hellas Hannover και Γραμματέας του Ελληνικού
Αθλητικού Σωματείου Ηρακλής Ελλάς Αννοβέρου, δεν εξελίχτηκε τόσο επιτυχές
για την Ελληνική ομάδα. Ίσως, σύμφωνα
με τον ίδιο, οφείλεται στο γεγονός, ότι
από την αρχικά συγκροτημένη ομάδα
υπήρξαν παρά πολλές ακυρώσεις τις τε-

λευταίες μέρες από τραυματισμούς παιχτών σε τουρνέ των Σωματείων τους ή
λόγο αναχώρησης για προετοιμασία με
την ομάδα τους και για την αντικατάσταση
τους στο Ελληνικό Τίμ δεν υπήρχαν επιλογές. Η Ελληνική ομάδα ήταν το μεγάλο

«ΕΛΛΑΣ» Βούππερταλ
Βούππερταλ: Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ κυματίζει υπερήφανα σε ένα
από τα αθλητικά κέντρα του Βούππερταλ ,μιας ιστορικής
πόλης που φιλοξενεί 5.500 Έλληνες, ακμαίου βιομηχανικού κέντρου, πηγή της φαρμακοβιομηχανίας Μπάγιερ,
έδρα φημισμένων κλωστοϋφαντουργείων, γενέτειρα
του θεωρητικού Ένγκελκς. Στην φιλόξενη Γερμανική μεγαλούπολη όπου δεσπόζει ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός
Ζωοδόχου Πηγής, έδρα Ελληνικών σχολικών μονάδων
όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οι Έλληνες διατηρούν Ελληνική κοινότητα,
διαφόρους πολιτιστικούς συλλόγους ενώ ένα μεγάλο
μέρος ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες,
ελεύθερα επαγγέλματα και διακρίνεται στον επιστημονικό τομέα.
Εκεί στο αθλητικό κέντρο περισσότερα από 100 παιδιά Ελλήνων μεταναστών δίνουν τη δική τους μάχη
μέσα στο γήπεδο για διάκριση. Παιδιά ηλικίας από πέντε
εως 13 χρονών προπονούνται συνεχώς για να κερδίσουν κατηγορία αποκτώντας παράλληλα εμπειρίες που
θα είναι χρήσιμες για την εξέλιξη τους. Με την στήριξη
και την παρακολούθηση των γονέων τους, με την καθοδήγηση του προπονητή και την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι παιδικές ομάδες της «ΕΛΛΑΣ»
Βούππερταλ ,μιας ομάδας γέννημα από τον ΑΠΟΛΛΩΝ
δίνει το παρόν της στα αθλητικά δρώμενα της πόλης.
Άλλωστε οι κάθε είδους διακρίσεις αποδεικνύουν την
σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα αυτής της
ομάδας «των μικρών ηρώων» της τρίτης και της τετάρ-

της γενιάς των Ελλήνων μέτοικων στην κεντροευρωπαϊκή χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί Γερμανοί
μάνατζερ ταλέντων παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις
παιδικές ομάδες των Ελλήνων και κινούνται για την
απόκτησή τους σε μεγαλύτερους συλλόγους.
Σε πρόσφατη επίσκεψή μας διαπιστώσαμε ότι κάνουν ότι μπορούν για να διακρίνεται η ΕΛΛΑΣ σε όλους
τους τομείς. Μας μίλησαν με ενθουσιασμό εκφράζοντας
τις απόψεις τους για ότι ενδιαφέρει τον σύλλογο, τα παιδιά τους και την Ελληνική παροικία.
Ο κ. Γιώργος Κατσικάς που κατάγεται από το Κεφαλόβρυσο Τρικάλων μας είπε: Καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια όχι απλά να διατηρήσουμε τον σύλλογό μας
που είναι καύχημα για τον Ελληνισμό, αλλά να φέρουμε
στους κόλπους της ομάδας όλα τα Ελληνόπουλα. Θεωρούμε ότι αυτή η συνάντηση των παιδιών στις προπονήσεις και στους αγώνες θα τα δόσει περισσότερα
εφόδια για την Ελληνική γλώσσα. Πιστεύω ότι πέρα από
το ποδόσφαιρο είναι και ένα είδος σχολείου.
Ο κ. Σάββας Πισκελίδης που κατάγεται από την
Κερκίνη Σερρών μας είπε: Στην πόλη μας κατοικούν

φαβορί όπως έδειξε στον πρώτο αγώνα
με την Γερμανία αλλά περισσότερο από μια
ισοπαλία 0:0 δεν κατάφερε να φέρει. Το
ίδιο ακολούθησε και με τις υπόλοιπες
ομάδες στον όμιλο. Η εθνική μας έμεινε
αήττητη αλλά και δεν μπόρεσε να σκοράρει γι αυτό και αποκλείστηκε στον πρώτο
γύρο, αφού ο όμιλος είχε 5 ομάδες και
περνούσαν μόνο οι δυο πρώτες. Πρωταθλήτρια 2012 αναδείχτηκε στα πέναλτι η
Τουρκία.
Στις φωτογραφίες εμφανίζονται: Το
Ελληνικό Team και ο Χορηγός κ. Μικρούλης (δεύτερος από δεξιά δίπλα στον κ. Παγανόπουλο, ο οποίος κρατά την ελληνική
Σημαία) λείπει ο τερματοφύλακας Αλέξιος
Μπούστος οποίος ήταν ακόμα στα αποδυτήρια. Στην άλλη φωτό είναι ο κ. Παγανόπουλος, σε κάποια διαδικασία στη βάση
της διοργάνωσης, και η τρίτη είναι Ομαδική με τα Team.

5.500 Έλληνες και οι περισσότεροι είναι μέλη διαφόρων
συλλόγων. Η «ΕΛΛΑΣ» έχει 255 τακτικά μέλη και θα
έλεγα ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα γιατί ο σκοπός μας είναι η φροντίδα και η αγάπη των παιδιών στον
αθλητισμό. Διατηρούμε αυτές τις άριστες εγκαταστάσεις
που αλλού θα τις ζήλευαν μεγαλύτεροι σύλλογοι.
Έχουμε άριστο φίλαθλο κοινό, νιώθουμε την ζεστασιά
και την αναγνώριση της πλειοψηφίας των συμπατριωτών μας αλλά θέλουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο
για συμπαράσταση στα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται
με αγάπη στο άθλημα.
Ο κ. Νικόλαος Ολυμπιάδης που κατάγεται από τον
Πειραιά μας είπε: Οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις, το
όμορφο περιβάλλον και οι χαρούμενες φωνές των παιδιών που γεμίζουν την περιοχή με Ελλάδα μας ανακουφίζει και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε αυτό που
υπάρχει σήμερα εδώ. Δεν ζητάμε για εμάς τίποτα. Θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου, τους θέλουμε
όλους σε αυτό το πανέμορφο τοπίο για να το κάνουμε
μια καινούργια Ελλάδα μέσα στην καρδιά της Γερμανίας,
μέσα στο κέντρο της Ευρώπης.
Ο κ. Γιάννης Παππάς που κατάγεται από την Ηγουμενίτσα μας είπε: Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε από τον κ.
Λάμπρο Κατσίδη που ήταν και ο πρώτος πρόεδρος.
Εμείς συνεχίζουμε το έργο του ιδρυτή και των προκατόχων μας για να κρατήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό.
Πέρα από αυτό όμως εδώ συγκεντρωνόμαστε και συνεορτάζουμε τις διακρίσεις των Ελληνικών ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών ομάδων όπως βέβαια και
τις αντίστοιχες εθνικές μας ομάδες. Είμαστε όλοι φίλαθλοι Ελληνικών ομάδων και βέβαια της Εθνικής που
μας έκανε υπερήφανους το 2004 κατακτώντας το Ευρωπαϊκό κύπελλο στην Πορτογαλία.
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Προτάσεις για ανάκαμψη της παραγωγικότητας
χρήση διπλού νομίσματος, π.χ. της ευροδραχμής που πρόσφατα
πρότεινε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών παράλληλα με το
ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει νόμισμα που να χρησιμοποιείται σε
εσωτερικές συναλλαγές και το οποίο να μπορεί να υποτιμηθεί και
να διατεθεί από το κράτος για να δραστηριοποιήσει την αγορά. Το
ευρώ είναι υπερτιμημένο για την ελληνική πραγματικότητα και
έχει παγώσει την εσωτερική οικονομία. Το αντίθετο επόμένως θα
πρέπει να συμβεί με ένα νόμισμα που θα υποτιμάται διαρκώς
έναντι του ευρώ. Θα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλες τις συναλλαγές και θα οδηγήσει μοιραία σε αύξηση των συναλλαγών, όσο
χρόνο θα υφίσταται υποτίμηση.

Από τον κ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, πήραμε το παρακάτω
άρθρο:
“Αγαπητή Κυρία Κωστακοπούλου και συντάκτες, μερικές προτάσεις για την ανάκαμψη της παραγωγικότητας. Έχουν γίνει πολλές εδιαφέρουσες κριτικές στην Ελληνική Γνώμη όπως και αλλού
για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας και αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις διαχειρίσεως του χρέους. Σαν βιολόγος, θα ήθελα
νακάνω μερικές προτάσεις για τη καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου στην Ελλάδα.
Ας εξετάσουμε πρώτα τι αποτελεί παραγωγικότητα. Υπάρχουν
τριών ειδών: Η πρωτογενής παραγωγικότητα, δηλαδή η οικονομική αξιοποίηση του φυσικού και ορυκτού πλούτου που μας προσφέρεται κατά κάποιο τρόπο δωρεάν και υπολείπεται από εμάς
μόνο το έργο και τα κεφάλαια συλλογής και διάθεσής του στη
αγορά. Η δευτερογενής παραγωγικότητα αφορά τα τεχνολογικά
προϊόντα. Ενώ π.χ. η Ελλάδα εξάγει στην Ευρώπη λάδι και τυρί
φέτα, εισάγει όχι μόνο πλήθος τροφίμων από την Ευρώπη αλλά
επιπλέον πάσης φύσεως τεχνικά ή τεχνολογικά προϊόντα, από
λάμπες φωτισμού, βίδες και μικροεργαλεία μέχρι τηλεοράσεις,
ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αυτοκίνητα και
ό,τι άλλο μπορεί να σκεφθεί κανείς. Θα έπρεπε μάλλον να είχε
απασχολήσει αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό τους πολιτικούς
και όχι να σηκώνουν τώρα τα χέρια μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο
σε απόγνωση. Τέλος υπάρχει η τριτογενής παραγωγικότητα, η
διακίνηση κεφαλαίων μέσω τομέων όπως π.χ. ο τουρισμός, οι
αγοραπωλησίες ακινήτων και σχετικές οικοδομικές εργασίες και
οι τραπεζικές συναλλαγές. Η τριτογενής παραγωγικότητα ήταν
στην Ελλάδα ένας υγειής οικονομικός τομέας. Με την υποτίμηση
των ομολόγων και τη μείωση καταθέσεων που έφεραν τις ελληνικές τράπεζες σε αμηχανία και την στάση στις οικοδομικές εργασίες και αγοραπωλησία ακινήτων και αυτός ο τομέας
παραγωγικότητας απειλείται με κατάρευση.
Όσον αφορά δυνατές λύσεις, αυτές θα πρέπει ιδανικά να προέρχονται από μέσα από την χώρα και χωρίς εξωτερικούς δανεισμούς. Τι τέτοιες λύσεις μπορούν να υπάρξουν; Εστιαζόμενοι στην
πρωτογενή παραγωγικότητα, την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, υπάρχει μία πιθανή λύση που θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή και είναι η
εξής. Έχουν εγκαταλειφθεί στην επαρχία σπίτια και χωράφια που
πλέον ανήκουν σε πολλαπλούς κληρονόμους πλείστοι των
οποίων καν δεν το γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέρονται. Όποια κριθούν
όντως εγκαταλελλειμένα όχι λόγω της πρόσφατης δυσπραγίας
αλλά επί δεκαετίες, θα μπορούσαν να δημοπραττηθούν από το
κράτος σε Έλληνες υπήκοους. Αυτό και μόνο θα έφερνε οικονομικό όφελος και από τις οικοδομικές εργασίες αποκαταστάσεως
των παλαιών κτιρίων, αλλά και με την επιστροφή του κόσμου στην
ύπαιθρο και ευκαιρίες για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμένων
χωραφιών.
Σπαταλήθηκαν στους παχείς χρόνους οι επιδοτήσεις της ΕΟΚ
σε αποζημειώσεις για σοδειές που ήταν συχνά πλασματικές, συντελώντας μαζί με άλλους λόγους στην εγκατάλειψη της υπαίθρου
με αντίστοιχη μείωση της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Έπειτα
για λόγους κάποτε αλλά όχι πάντα εύλογους, τα πευκοδάση υπερασπίστηκαν από την οικοπεδοποίηση δίχως πάντα πρόληψη να
προστατευθούν και να παραμείνουν οι ήδη υπάρχουσες γεωργικές περιοχές παραγωγικές. Επιπλέον με δήθεν κριτήριο την υπεράσπιση του φυσικού πλούτου, ενώ υπερασπιστήκαμε τα
πευκοδάση που είναι πτωχά σε βιοποικιλότητα και πάμπτωχα σε
παραγωγικότητα, παραδόξως οικοπεδοποιήσαμε σπάνιους βιοτόπους, όπως τον εποχιακό και πλούσιο βιότοπο της λίμνης Τάκκας στη Αρκαδία, μοναδικό στην Ελλάδα.
Πρώτα απ’όλα πρέπει να υπάρξει μια πιο κριτική επανεξέταση
της διατηρήσεως των ελληνικών δασών. Η ιδανική πολιτική προς
αυτόν τον τομέα θα ήταν μιά προγραμματισμένη αντικατάσταση
δασών που αποτελούνται από τη μη οικονομικά ωφέλιμη τραχεία
(Pinus brutia) και χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis) τα δύο συνηθισμένα μικρότερα είδη πεύκης που βρίσκονται σχεδόν παντού,
με τη δασική πεύκη (Pinus sylvestris) που είναι οικονομικά ωφέλιμη, ό,που αυτό ενδείκνυται. Ακόμη προτιμότερη θα ήταν η σταδιακή μετάβαση από πευκοδάση σε δάση ετεροθαλών δένδρων
όπως οι δρύες, καστανιές κ.ά. των οποίων η διαχείριση θα έχει
πολύ μεγαλύτερο οικονομικό ώφελος. Άλλες περιοχές που έχουν
αποψιλωθεί τόσο που κινδυνεύουν να ερημωθούν ή έχουν πληγεί
από πυρκαγιές θα πρέπει να αναβαθμίζονται ενεργητικά. Όχι μόνο
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με παθητικές αναδασώσεις αλλά με ενίσχυση του εδάφους με νέες
τεχνολογίες σαν αυτές που μετέτρεψαν περιοχές της ερήμου σε
εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο νότιο Ισραήλ, ώστε να επιστρέψουν πιο γρήγορα οι περιοχές αυτές σε υγειή και αξιοποιήσιμη φυσική κατάσταση.
Τέλος θαλάσσιες περιοχές που δεν είναι τουριστικά αξιοποιήσιμες, όπως στον Παγασητικό και Αμβρακικό κόλπο, μπορούν να
παραχωρηθούν από το κράτος για ιχθυοκαλλιέργειες, έναν τομέα
στον οποίο η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat είναι
πέμπτη σε παραγωγή στην Ευρώπη ενώ υπολείπεται π.χ. της
Τουρκίας.
Όσον αφορά την δευτερογενή παραγωγικότητα, υπάρχουν
πλείστοι Έλλήνες επιστήμονες και δυστυχώς οι πλέον φιλόδοξοι
και αξιόλογοι δεν είχαν άλλη επιλογή από την φυγή τους στο εξωτερικό. Οι ανθούσες οικονομίες της Δύσεως δεν επωφελήθηκαν
λίγο από την εργατικότητα των Ελλήνων επιστημόνων στις χώρες
τους. Καλό θα ήταν να επιδιώξουν οι Έλληνες ακαδημαϊκοί να
συμπράξουν μαζί τους σε ερευνητικά προγράμματα σαν την πιο
σύντομη οδό για την είσοδο νέας τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Επίσης ας δωθούν κίνητρα σε όσους έχουν κατάλληλες τεχνικές
γνώσεις για την επιστροφή τους στην Ελλάδα στην οποία συντείνουν και συναιθηματικοί δεσμοί. Ένα τουλάχιστον τέτοιο κίνητρο
θα ήταν η δημιουργία φορολογικής σταθερότητας. Η έλλειψη φορολογικής σταθερότητας είναι ένας από τους παράγοντες ελλείψεως επενδύσεων στην Ελλάδα και ένας σημαντικός παράγοντας
της συρρικνώσεως του βιομηχανικού τομέα. Διότι η μεν φοροδιαφυγή πλήττει το κράτος μία φορά αλλά η έλλειψη φορολογικής
σταθερότητας μαζί με την φορολογική διαφθορά πλήττει την οικονομία διπλά, καταστρέφοντας επιπλέον παραγωγικές ελληνικές
επιχειρήσεις. Είναι ίσως εύκολο ένας ελεύθερος μικροεπαγγελματίας να φοροδιαφύγει και να συνεχίσει τη δουλειά του ή να κάνει
κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο για μια σημαντική επιχείρηση ούτε να φοροδιαφύγει ούτε να κλείσει και να γίνει κάτι άλλο.
Επομένως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο το Ελληνικό
κράτος να προσφέρει μακροχρόνια φορολογική σταθερότητα, κίνητρα και έλεγχο της φορολογικής διαφθοράς και ακόμη και φορολογικές ελαφρύνσεις σε νέες επιχειρίσεις.
Πώς θα μπορούσαν να γίνουν φορολογικές ελαφρύνσεις όταν
το κράτος αδυνατεί να αποπληρώσει τα δάνειά του; Πολλοί έχουν
επισημάνει την έλλειψη ρευστότητας.
Η Ελλάδα, δεν δικαιούται να κόψει νόμισμα. Θεωρητικά μία
λύση θα ήταν να αποκτήσει τέτοια δυνατότητα μέσω της εξόδου
από τη νομισματική ένωση. Αυτό θα μπορούσε όμως μόνο να
λύσει το πρόβλημα αν οι δανειστές της Ελλάδος χρησιμοποιούν
το ίδιο νόμισμα, είναι δηλαδή μόνο Ελληνικές τράπεζες, που δεν
ισχύει. Τα χρέη σε ξένο νόμισμα θα παραμένουν και μάλιστα θα
αυξηθεί η εξάρτηση από ξένους δανειστές εάν οι ελληνικές τράπεζες υποστούν σχετική μείωση του κεφαλαίου τους συγκριτικά
με ξένες τράπεζες μέσω της υποτιμήσεως του νομίσματος. Θα
μπορούσε αυτό το μέτρο να έχει επιτυχία εάν πληρωθούν πρώτα
όλα τα δάνεια προς ξένους δανειστές προτού υιοθετηθεί το νέο
νόμισμα (π.χ. η δραχμή). Θα παραμένει η προϋπόθεση ότι στη νέα
οικονομία θα πρέπει να κόβεται τόσο νόμισμα όσες οφειλές υπάρχουν σε τόκους δανείων και εφόσον υπάρχει ισοζύγιο εξαγωγών
με εισαγωγές. Προφανώς η πρώτη προϋπόθεση δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε τα δάνεια προς ξένους δανειστές και μάλιστα ζητούμε ξένα δάνεια για την
αποπλήρωση δανείων που σημαίνει ότι εντείνεται η υπερχρέωση.
Μία πιθανή εναλλακτική λύση που αξίζει να μελετηθεί, είναι η
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Ανεξάρτητα με το θέμα της υιοθεσίας άλλου ή διπλού νομίσματος, ουσιαστικά απαραίτητη λύση είναι η εξισορρόπηση των εισαγωγών με τις εξαγωγές, δηλαδή είσοδος συναλλάγματος μέσω
εξαγωγών. Με άλλα λόγια η αύξηση της ελληνικής παραγωγικότητας. Παρατηρείται το παράδοξο ότι ενώ σύμφωνα με στοιχεία
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)
οι Έλληνες δουλεύουν ή τουλάχιστον δηλώνουν ότι δουλεύουν
σημαντικά περισσότερες ώρες από οποιαδήποτε άλλη χώρα του
Οργανισμού, η οικονομία δυσπραγεί. Σε δεύτερη θέση στην κατάταξη αυτή βρίσκεται η Ιταλία, της οποίας επίσης η οικονομία βρίσκεται σε δυσπραγία. Ενώ οι Ολλανδοί, Νορβηγοί και Γερμανοί
δουλεύουν παραδόξως τις λιγότερες ώρες. Η εξήγηση πού έδωσε
ο Marc Chandler, γενικός διευθυντής νομισματικής στρατηγικής
του οίκου Brown Brothers Harriman, είναι ότι οι ώρες αυτές εργασίας δεν αποδίδουν τόσο σε τελική παραγωγικότητα όσο οι κατά
πολύ λιγότερες ώρες εργασίας π.χ. των Γερμανών. Οτιδήποτε δηλαδή έργο παράγεται μέσα σε αυτές τις ώρες, η οποιαδήποτε σωρεία υπογραφών ή εγγράφων ή ό,τι άλλο, δεν συνεπάγεται τελικά
σε ουσιαστική παραγωγικότητα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία
του προβλήματος. Να αυξηθεί η παραγωγικότητα σε στιγμή που
δεν υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια και η οικονομία δυσπραγεί.
Για να γίνει αυτό δεν αρκούν τα λόγια και οι πολιτικές δηλώσεις,
που είναι άλλωστε συχνά εκδηλώσεις αμηχανίας. Χρειάζονται
μέτρα που θα μπορούσαν να δραστηριοποιήσουν την οικονομία
και να συμπεριληφθούν στους στόχους ενός χαμηλού κόστους
αναπτυξιακού προγράμματος.
Θα κλείσω με μία πρόταση στο πρόβλημα της διαφθοράς του
δημοσίου (τα λεγόμενα γρηγορόσημα και όλα τα σχετικά). Πρέπει
να βρεθεί τρόπος αλλαγής και αυτό είναι δύσκολο να γίνει υπό την
αρχηγία πολιτικών που εθώπευσαν αυτό το σύστημα για δεκαετίες. Επειδή αυτές οι αλλαγές δεν πρόκειται να γίνουν αφήνοντας
τα πράγματα στη μοίρα τους, μία Γόρδια λύση θα ήταν να γίνεται
έλεγχος σε δοσοληψίες του δημοσίου από επιτροπές όλως
δι’όλου εκτός του συστήματος, ιδανικά Έλληνες, που να προέρχονται από υγιείς τομείς της οικονομίας. Να συσταθούν δηλαδή
για κάθε δημόσια υπηρεσία επιτροπές Ελλήνων πολιτών επαγγελματιών που προέρχονται από υγιείς χώρους όπως π.χ. οι τράπεζες ή από ξένους οργανισμούς, οι οποίοι να αποσπώνται σαν
μισθωτοί για μικρά διαστήματα π.χ. 6-12 μηνών στις δημόσιες
υπηρεσίες και να ελέγχουν και ίσως ακόμη και να διαχειρίζονται
τους διάφορους διαγωνισμούς, προσλήψεις, απολύσεις, κλπ. Και
για να μείνουν ανεπηρέαστοι από το παρόν σύστημα ασφαλώς θα
ήταν καλύτερα οι θέσεις στις επιτροπές αυτές να ανακυκλώνονται. Λύση στην οικονομική δυσπραγία μπορεί να δωθεί από ένα
δίκαιο κράτος που θα αξιοποιήσει τους αναξιοποίητους πόρους
της χώρας και το αξιόλογο ανθρώπινό της δυναμικό”.
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Φωτοβόλησαν την Κεντρική Ευρώπη
τα Ποντιόπουλα της Ομογένειας
Τριάντα ένα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς. Τριάντα ένα
χρόνια ιστορικής διαδρομής στην Κεντρική Ευρώπη. Εκεί όπου πριν από
τριάντα χρόνια ένα χρόνια έβαλαν τα
γερά θεμέλια ιδρύοντας την Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης (Ο.Σ.Ε.Π.Ε.), κάποιοι μέτοικοι
της πρώτης γενιάς των μεταναστών
και που τώρα διδάσκει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.

2
Ludwigshafen: Γράφει ο Γ. Δελόγλου
MIA ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ που αγκάλιασε χιλιάδες που συγκροτούν όλα αυτά τα χρόνια
το δυναμικό των Ποντιακών Συλλόγων της
Κεντρικής Ευρώπης. Μέσα από τους Συλλόγους όπου καλλιεργούνται όλα τα ιδανικά του Ποντιακού Πολιτισμού πορεύονται
σε ένα οδοιπορικό σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή όλα εκείνα τα ελληνόπουλα που
τρέφονται με αξίες για να γίνουν οδηγοί και
μεταλαμπαδευτές επόμενων γενιών που
οικοδομούν μια κοινωνία δικαίου στους
δύσκολους και πονηρούς καιρούς που
ζούμε. Ξεπηδούν από ένα ορμητήριο πολιτιστικής ελπίδας και συγκροτούν ένα
σχολείο πολιτιστικής κατεύθυνσης για να
απαντήσουν με ειλικρίνεια σε μικρούς και
μεγάλους.
Όλα αυτά όμως εκπορεύονται και δρομολογούνται από αποφασισμένους ανθρώπους, από ακλόνητους και αλύγιστους
ρεαλιστές που εμπνέουν και παρουσιάζουν ιδέες και διδάγματα για να γίνουν οι
νέοι καλύτεροί τους! Φωτοβολούν δρόμους που οδηγούν σε κόσμους, σε εποχές,
σε παραδείσους.
Τριάντα ένα χρόνια από την ίδρυσή της
η Ο.Σ.Ε.Π.Ε. και βγαίνει κάθε χρόνο ανανεωμένη μέσα από τα βλαστάρια της.
Κάθε χρόνο, από την ίδρυσή της, συγκεντρώνει όλο το άρωμα του δυναμικού της
και αφιερώνει φεστιβάλ Ποντιακών
χορών Νεολαίας για να ζήσουν όλοι μαζί
την ελπίδα του αύριο μέσα από τη μουσική
το τραγούδι και το χορό. Δημιουργεί ένα
παραδεισένιο κήπο φωτοβολημένο από
εκατοντάδες Ποντιόπουλων που σκορ-

πούν το χαμόγελο της ελπίδας απέναντι
από το δράμα που έζησαν οι πρόγονοί
τους. Σε αυτή την κορυφαία εκδήλωση
που συγκλονίζει την Ευρώπη δεν είναι τυχεροί μόνο οι χιλιάδες των παρευρισκομένων, αλλά και χιλιάδες τηλεθεατές της
δημόσιας τηλεόρασης ΕΤ3 που μεταδίδει
αυτό το μεγάλο γεγονός και μέσω δορυφορικού προγράμματος για τον ελληνισμό
της Διασποράς.
Μήπως όμως ύστερα από τα φεστιβάλ
που είναι και η βάση των διοργανώσεων,
τα Σεμινάρια ιστορία που ρίχνουν φως στα
άδυτα της τρισχιλιετούς ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού, τα σεμινάρια χοροδιδασκαλίας που παράγουν πολιτισμό, τη
συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής
Νεολαίας που δεν ήταν απλά η έκπληξη
στις τάξεις της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. αλλά και δεξαμενή ιδεών και διάδοχη κατάσταση στο
μέλλον, τα Συναπαντήματα Νεολαίας και
άλλες εκπληκτικές διοργανώσεις, η δημιουργία Έδρας Ποντιακών Μελετών στη
Γερμανία που είναι και το πολυπληθέστερο
δυναμικό της Ο.Σ.Ε.Π.Ε.; Και πάλι πρόσφυγες και πάλι άθελά τους πολυταξιδεμένοι οι ξενιτεμένοι Πόντιοι κατακτούν το
κέντρο της Ευρώπης διδάσκοντας ειρήνη
στους λαούς, μέσα από τον πολιτισμό που
έχει όνομα και όραμα.

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Το Λουντβιχσχάφεν, μια πανέμορφη
πόλη που την διασχίζει ο Ρήνος ποταμός,
είναι η γενέτειρα πόλη της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. εκεί
στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 1981 εκλέχτηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο,
ύστερα από επαφές και διεργασίες προηγούμενων μηνών. Σε αυτή την πόλη
διοργανώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία
τα φεστιβάλ 23-5-87, 24-05-97, 22-062001, 04-06-2005 και το φετινό 02-062012 και που έχουν την καταγραφή του
Γιάννη Δελόγλου στην μακρόχρονη δημοσιογραφική του παρουσία στην Κεντρική
Ευρώπη. Στο τριήμερο των εκδηλώσεων
που πήραν μέρος Έλληνες από διάφορες
πόλεις της Γερμανίας και των γύρω κρατών, η συμμετοχή, ο συντονισμός και ο
ενθουσιασμός ήταν το κυρίαρχο στοιχείο
της επιτυχίας. Στην Reingoldhalle του
Mannheim που διευθύνει μαζί με ξενοδοχεία της περιοχής ο συμπατριώτης μας κ.
Λέανδρος Καλογεράκης διοργανώθηκε
δεξίωση στην οποία παρευρέθηκαν προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Συλλόγων.
Ο διακεκριμένος καθηγητής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδο-

νίας κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης τόνισε ότι
είναι περήφανος για τους Ποντίους της
Γερμανίας που γνώρισε κατά τη διάρκεια
που βρισκόταν στη Γερμανία ως υποψήφιος διδάκτορας. Είδα την πρόοδό τους ,
είδα το έργο που προσφέρουν και τι έχουν
καταφέρει. Εμείς στην Ελλάδα ζηλέψαμε
το φεστιβάλ που διοργανώνετε, το αντιγράψαμε και το ξεκινήσαμε κι εμείς ως
αντίγραφο, αλλά τα αντίγραφα δεν μπορούν να φτάσουν τα πρωτότυπα. Εγώ την
Ελλάδα την αγάπησα όταν ξενιτεύτηκα.

ΣΤΗΝ EBERT HALLE
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Χαρούμενες φωνές, αγκαλιές, καινούργιες γνωριμίες δίνουν μια εικόνα ζωντάνιας και θαυμασμού σε παιδιά κάθε
ηλικίας που ανταμώνουν από διαφορετικές πόλεις και συλλόγους. Μια ψυχική δύναμη που ξεχωρίζει και διδάσκει, ένα
χαμόγελο που υπόσχεται ελπίδα. Η τεράστια αίθουσα καταπίνει στο εσωτερικό της
τις 2,000 και πλέον θεατών και τα 1,300
Ποντιόπουλα με τις πληθωρικές τους φορεσιές περιμένουν τον χρόνο τους για να
δείξουν ταλέντο και αρετές μπροστά στο
κοινό που αγωνιά και αυτό με τη σειρά
του. Στο βάθος ακούγεται τραγουδιστά η
φωνή άγνωστης καλλιτέχνιδας «Σουμελά
λεν την Παναγιά – Σουμελά λεν κι εσένα »
ενώ από το μικρόφωνο ο παρουσιαστής
των εκδηλώσεων διακεκριμένος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Λάζος Τερζάς αναφωνεί: Η νεολαία
μας των Ποντιακών σωματείων, μας ταξιδεύει στο παρελθόν. Είναι συγκλονιστικό
που ανταμώνουμε με τη νεολαία μας τόσο
ευαισθητοποιημένη. Ένα ταξίδι μνήμης
των παιδιών μας, άνα ταξίδι ιστορίας πίσω
στο χρόνο στην Παναγία Σουμελά, ο Βαριάβας και ο Σωφρόνιος μεταφέρουν από
την Αθήνα μια από τις εικόνες που φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, την Παναγία την Αθηνιώτισσα και την τοποθετούν
εκεί στο όρος Μελάς, εξ ου και Παναγία
Σουμελά και παρέμεινε αυτή η ονομασία
16 ολόκληρους αιώνες και έπαιξε ένα
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ιστορικό θρησκευτικό ρόλο εθνικής σημασίας στα παιδιά μας, στη νεολαία μας.
Ματώνει η ψυχή μας αλλά παράλληλα εισπράττουμε δύναμη για την περαιτέρω
πορείας μας δια μέσου των αιώνων. Μια
πορεία ορθοδοξίας, μια πορεία ιστορία και
πολιτισμού. Όταν αιώνες τώρα από αυτήν
την ράτσα, τεμέτερον την ρωμαίϊκην την
ράτσαν εκπορεύεται Πόντος Ελληνικός,
Πόντος Ορθοδοξίας. Και όταν αυτός ο
Πόντος ο Ελληνικός, ο Πόντος Ορθοδοξίας εκπορεύεται εκ βαθέων ψυχής , αυτή
η ράτσα δεν χάνεται. Δεν χάνεται γιατί
είναι βαθιές οι ρίζες, εδώ στη φιλόξενη
Γερμανία η ράτσα μας αυτή των ομόδημων Ελλήνων συντελεί στην ανάπτυξη
της οικονομίας του Γερμανικού κράτους.
Και από το βάθος προβάλλεται η θεία
λειτουργία στην Παναγία Σουμελά του
Πόντου από τον Παναγιώτατο Πατριάρχη
Βαρθολομαίο και την δεσπόζουσα παρουσία του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου
για να καταχειροκροτηθεί με ενθουσιασμό από όλους, να ρίξει ρίγη συγκίνησης
και σεβασμού σε αυτούς που συντέλεσαν
για να επαναλειτουργήσει αυτό το θεϊκό

κάλλος. Η άλλη έκπληξη της συναρπαστικής βραδιάς ο εκλεκτός ηθοποιός και τραγουδιστής Αχιλλέας Βασιλειάδης τραγουδά
και συγκινεί: «Την πατρίδαμ έχασα έκλαψα
και πόνεσα θλίγουμε και αροθυμώ κι ανασπάλω κι μπορώ…. ». Και τώρα η πιο μεγάλη στιγμή του φεστιβάλ, είναι το μέλλον,
όλα τα χορευτικά συγκροτήματα όλων των
Συλλόγων της Κεντρικής Ευρώπης κάνουν την είσοδο με λεβέντικους ρυθμούς
Ποντιακού χορού. Τα 1300 και πλέον Ποντιόπουλα ξεχύθηκαν στην τεράστια αίθουσα από όλους τους διαδρόμους και
αποθεώθηκαν μέσα σε κλίμα ζάλης και ενθουσιασμού. Χορεύοντας εμφανίστηκαν
όλα μαζί με αιλουροειδείς κινήσεις και με
τον ίδιο τρόπο αποχώρησαν αφήνοντας
άφωνους, αμήχανους και άναυδους μικρούς και μεγάλους! Στην αίθουσα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αριανζού κ.κ.
Βαρθολομαίος, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Φραγκφούρτη κ. Ευθαλία Κακιοπούλου, ο επίτιμος Πρόεδρος της
Ο.Σ.Ε.Π.Ε. κ. Χρήστος Γαλανίδης, ο επιχειρηματίας – χορηγός κ. Δημήτριος Εμμανουηλίδης, η αρχιδήμαρχος της πόλεως

Dr. Eva Lohse, ο Συντονιστής Περιφέρειας
Ευρώπης του Σ.Α.Ε. κ. Γιώργος Αμαραντίδης, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των
Θεσσαλών, Κρητών και Ηπειρωτών και
άλλων φορέων έδωσαν τι δικό τους επικοδομητικό στίγμα στο λαμπρό γεγεονός
των Ποντίων.
Η μεγάλη γιορτή χαράς και πολιτισμού
συνεχίστηκε με την παρουσίαση χορών
από όλες τις περιοχές του Πόντου με τα
χορευτικά συγκροτήματα των Συλλόγων.
Με το κλείσιμο των χορών από τους
Συλλόγους ακολούθησε ο χορός Σέρρα
από το μικτό συγκρότημα χορευτών της
περιοχής και στο τέλος έγινε απονομή
επαίνων από όλους τους προέδρους των
Συλλόγων, επαίνων και μεταλλίων σε όλα
τα παιδιά που συμμετείχαν στην κορυφαία
διοργάνωση της Ο.Σ.Ε.Π.Ε.
Στη συνέχεια ακολούθησε χορός από
όλους με τους καλλιτέχνες:
Λύρα: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Παντελής Κυρκενίδης, Νίκος Μωυσιάδης
και Παύλος Σεμερτζίδης.
Τραγούδι: Αχιλλέας Βασιλειάδης,
Αλέξης Παρχαρίδης, Πόλυς Εφραιμί-

δης, Κώστας Πανίδης, Πάυλος Ιντζές
και Ελπίδα Κεφαλίδου.
Αγγείο και Γαβάλ: Χρήστος Σαββίδης
Νταούλι: Τάσος Τσαουσίδης, Κώστας
Τυρέκογλου, Δημήτρης Καρτάλης,Γιώργος Σταθόπουλος και Βασσιλική Γκίκα.
Η επιτυχία των εκδηλώσεων επισφραγίστηκε από τη συνάντηση της Κυριακής
στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό όπου η διακονία
σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο δεξιώθηκε την Οργανωτική Επιτροπή του
φεστιβάλ, το διοικητικό συμβούλιο και την
Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της
Ο.Σ.Ε.Π.Ε. Την Τράπεζα ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ.κ. Βαρθολομαίος
ενώ ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Π.Ε ευχαρίστησε το δ.σ. του τοπικού συλλόγου για τη
συνεργασία, τη φιλοξενία και την προσφορά τους για να αντιφωνήσεις ο κ. Αναστάσιος Καραγκιοζίδης και να συγχαρεί
την Ο.Σ.Ε.Π.Ε για ταα δρώμενα του τριημέρου. Ο Επίσκοπος πέρα από τις ευχές
του αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για
τον Ποντιακό Ελληνισμό, τις δραστηριότητές του και τη συμμετοχή του στα δρώμενα της εκκλησίας.
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