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Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποίησε η Καγκελάριος
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κα Angela Merkel

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ώθηση στα δι-

μερή μας θέματα. Έτσι, λοιπόν, μπορώ να πω σε σχέση με το πρόσωπο
του κ. Fuchtel είμαστε σε θέση να δραστηριοποιηθούμε στα διμερή
μας θέματα, δηλαδή, να επιδείξουμε και επιτυχία σε επίπεδο Ελληνο-
γερμανικής συνεργασίας και τα θέματα τα διμερή και τα προγράμματα
τα οποία προωθούμε, οδεύουν προς μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Θα
ήθελα, επίσης, να αναφέρω και την TASK FORCE, υπό την αιγίδα του
κ. Reichenbach, προγράμματα που γίνονται επίσης υπό την καθοδή-
γηση της Γερμανίας, προγράμματα που έχουν σαν στόχο τον εκσυγ-
χρονισμό της τοπικής διοίκησης. Είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε αυτά
τα κοινά προγράμματα, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό ένα καινούργιο
κεφάλαιο της Ελληνογερμανικής συνεργασίας. Συνολικά συμφωνή-
σαμε ότι παράλληλα προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προς τα
μέτρα λιτότητας και εξοικονόμησης, θα πρέπει φυσικά να υπάρχει και
έναυσμα για ανάπτυξη». 

Αυτά υπογράμμισε πριν λίγες μέρες από την Αθήνα η Καγκε-
λάριος της Γερμανίας κα. Angela Merkel, στη διάρκεια της επί-
σκεψης στην Αθήνα και της συνάντησης με τον Έλληνα
Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά. 

Αντ. Σαμαράς: «Τόνισα στην Καγκελάριο ότι ο Ελληνικός λαός «ματώνει» αυτή τη στιγμή, αλλά είναι
αποφασισμένος να παραμείνει στο ευρώ και να κερδίσει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Δεν
ζητάει περισσότερα χρήματα. Δεν ζητάει ‘’χάρες’’. Το μόνο που ζητάει είναι η ευκαιρία να σηκωθεί
στα πόδια του το ταχύτερο, να ξεπεράσει την ύφεση και να πιάσει όλους τους στόχους» *02,08
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ΘΕΣΕΙΣ

Κοινωνικη έκρηξη
και ανάπτυξη...

Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ η χώρα μας εν
μέσω δημοσιευμάτων σε παγκό-
σμια δίκτυα επικοινωνίας διασύρε-
ται, καθώς τα περισσότερα από
αυτά μιλούν για μια χώρα που οδη-
γείται στην ανεξέλεγκτη χρεοκοπία

με δική της ευθύνη, ενώ οι αναφορές στον ελληνικό λαό
και στις επιδόσεις του σε όλους τους τομείς της καθη-
μερινότητας δεν είναι και οι καλύτερες. Έχει δημιουρ-
γηθεί μια εικόνα που ο καθένας παρατηρεί αν διαβάζει
καθημερινά τον παγκόσμιο τύπο. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για άρθρα τα οποία  προκαλούν φυσικά
αγανάκτηση και πικρία κυρίως για την αντιμετώπιση
μιας χώρας με αυτό τον πολιτισμό και την ιστορία χιλιά-
δων ετών. 

ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ωστόσο γεγονός είναι ότι κανείς
δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί πώς θα είναι η επόμενη
μέρα για τους εκατομμύρια Έλληνες. 

ΔΕΝ ΧΩΡΑκαμιά αμφιβολία πως η παρούσα κρίση είναι
η σημαντικότερη για την ελληνική οικονομία μετά το 1974. 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ και παρατεταμένο εκνευρι-
στικά αδιέξοδο, που οφείλεται στην ανατροπή της ισορ-
ροπίας μεταξύ κοινωνίας, κράτους και αγοράς, και υπέρ
της πολιτικής κυριαρχίας της τελευταίας. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ουσιαστικά για μια μεγάλη ανατροπή η
οποία είναι πλέον ανεξέλεγκτη  και δύσκολα υπολογί-
ζονται οι διαστάσεις της, γιατί η χώρα μας συγκλονίζεται
από μια αλληλουχία κρίσεων: κρίση οικονομική, κρίση
αξιών, κρίση αξιοπιστίας του συστήματος. 

ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ αλληλοκατηγορίες, εκατέρωθεν δια-
συρμοί, μεταξύ πολιτικών που δεν έχουν εργαστεί ποτέ
στη ζωή τους, οδηγούν σε πλήρη απαξίωση το πολιτικό
σύστημα, ενώ δεν προσφέρουν καμιά λύση στα προ-
βλήματα του πολίτη. 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ του τόπου παρακάμ-
πτονται καθημερινά με τις πράξεις τους με τόση ευκολία
από τους σύγχρονους έλληνες και κυρίως τους νέους,
που μόνο προβληματισμό και ανησυχία θα πρέπει να
προκαλεί αυτή η εξέλιξη για την ίδια τη δημοκρατία που
με τόσο αίμα απέκτησε τη σημερινή της μορφή. 

ΣΙΓΟΥΡΑ η χώρα μας από το 1993 μέχρι το 2008,
έζησε μια εκπληκτική δεκαπενταετία συνεχούς ανάπτυ-
ξης με ρυθμούς διπλάσιους από τους ευρωπαϊκούς. 

ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ επίπεδο των Ελλήνων έφτασε σε πρω-
τοφανή επίπεδα. 

ΩΣΤΟΣΟ όπως αποδείχτηκε σήμερα ένα μεγάλο
μέρος αυτού του πλούτου καταναλώθηκε άσκοπα… 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οι πολίτες αυτής της χώρας γνωρί-
ζουν ξεκάθαρα ότι και τα δυο κόμματα που βρισκόταν
στην εξουσία για τέσσερις δεκαετίες  έχουν τεράστια ευ-
θύνη για τη διαφθορά, το τεράστιο, αλλά αναποτελεσμα-
τικό και αντικοινωνικό κράτος για την κατασπατάληση
των πόρων στην κατανάλωση μέσω επιδοτήσεων, το
χρέος, τα ελλείμματα και το διωγμό της υγιούς επιχει-
ρηματικότητας. 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ είναι πλέον γνωστά σε όλους και είναι
καλό να μείνουν στο επίπεδο των άρθρων ή των σχο-
λίων. Εκείνο που επιβάλλουν οι τωρινές συνθήκες
είναι επειδή ο πολιτικός χρόνος τελειώνει,  να ξεκινή-
σει να λειτουργεί η κυβερνητική μηχανή, η οποία μέχρι
τώρα εξαντλεί τη δραστηριότητά της στις διαπραγμα-
τεύσεις με την τρόικα. 

Η ΧΩΡΑ χρειάζεται άμεσα αναπτυξιακό έργο το
οποίο θα πάρει σάρκα και οστά ως αντιστάθμισμα των
θυσιών των πολιτών. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει
άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων χωρίς καμιά
αναπτυξιακή προοπτική. Η κοινωνική έκρηξη είναι
προ των πυλών...

Σ Κ Ε Φ Θ Ε Ι Τ Ε  Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

ANAKYKΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
1998-2012
14 χρόνια η εφημερίδα 
της ομογένειας

www.elliniki-gnomi.eu
info@elliniki-gnomi.euIN
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Εκδότης-Ιδιοκτήτης: 
Γεωργία Κωστακοπούλου 

Διευθυντής Σύνταξης: 
Αποστόλης Ζώης

Συντακτική ομάδα-
Συνεργάτες-Ανταποκριτές: 
• Αθανασία Τέελ
Athanasia Theel – 
Berlin Brandenburg
• Αθηνά Τέελ
Athena Theel – 
Köln Nordrhein-Westfalen
• Ντύσσελντορφ  συνεργάτης:
Ευάγγελος Κράπης 
Evangelos Krapis
Τηλέφωνο:  01716919674
• Έλλη Παπαθανασίου – 
Εκπαιδευτικός-Καλαμπάκα
• Νίκος Σουτόπουλος – 
Αλβανία - Ηπειρος
• Sylvia Löser und 

Walter Bachsteffel – 
Παραμυθιά - Ηπειρος
• Βαγγέλης Πάλλας – 
Kύπρος - Αθήνα

Διεύθυνση:
Γερμανία: Bilker Straße 30, 
D-40213 Düsseldorf 
Eλλάδα: Καλογριανής-Καλλιθέα 3
42100 Τρίκαλα

Επικοινωνία:
Τηλ.: 0030-24310-78272
Fax: 0030-24310-78227
Κινητό: 0030-6944061282

Ιδρυτής της Ελληνικής Γνώμης: 
Απόστολος Δίκογλου 

Έφυγε  από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών,
μετά από μάχη που έδωσε τους τελευ-
ταίους μήνες με τον  καρκίνο, ο δημο-
σιογράφος της Ομογένειας και στενός
συνεργάτης επί σειρά ετών της ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Γιάννης Δελόγλου
βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά
του και την Ομογένεια. 

Σε όλους μας θα μείνουν ανεξίτηλα χα-
ραγμένα το κουράγιο του, η όρεξη για
ζωή, το καθαρό του βλέμμα, η αγάπη του
για  τους φίλους και την οικογένειά του
αλλά και τον απόδημο ελληνισμό που για
δεκαετίες υπηρέτησε δημοσιογραφικά με
κύρος, υπευθυνότητα και απαράμιλλο
επαγγελματισμό και πάθος. 

Ο Γιάννης Δελόγλου γεννήθηκε το 1947
στη Νέα Ζίχνη Σερρών είχε πολύπλευρη
κοινωνική παρουσία ανάμεσα στους συλ-
λόγους και τα σωματεία της ομογένειας
της Γερμανίας. 

Ως ιδρυτικό μέλος, ως πρόεδρος, Γραμ-
ματέας ή απλό μέλος. Διετέλεσε καθηγη-
τής διαιτησίας Ποδοσφαίρου. Διετέλεσε
ανταποκριτής του εθνικού ιδρύματος ρα-
διοφωνίας και ήταν μέλος των εκδόσεων
Γερμανίας και της Πανελλήνιας Ένωσης
Δημοσιογράφων. 

Ως δημοσιογράφος και συγγραφέας για
την ανεκτίμητη προσφορά του στα δρώ-
μενα του ελληνισμού, τιμήθηκε πάμπολ-
λες φορές με διπλώματα από σωματεία
και συλλόγους της Ομογένειας και την Ορ-

θόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας. Ήταν και
συγγραφέας αρκετών βιβλίων.

Άθρωπος με βαθιά γνώση και μελέτη
της ιστορίας μας και υπερασπιστής της ελ-
ληνικότητας της Μακεδονίας. Διοργανω-
τής ημερίδων για την ιστορία και την
παράδοση για την τόνωση του πατριωτι-
κού αισθήματος των συμπατριωτών μας
στη Γερμανία. Πάντα κοντά στην Ορθό-
δοξη Εκκλησία και τον αρχιεπίσκοπο Γερ-
μανίας στηρίζοντας κάθε πτυχή του έργου
τους.

Χωρίς να λογαριάζει κόπους και έξοδα

διέσχιζε  όλη τη Γερμανία και την Ελλάδα
προκειμένου να βρεθεί κοντά στα προ-
βλήματα και τις εκδηλώσεις των ομογε-
νών μας και όλων των Ελλήνων. 

Ο Γιάννης Δελόγλου, ο δικός μας άν-
θρωπος ήταν μια ιδιαίτερη, χαρισματική
φυσιογνωμία. 

Ανακοίνωση για το θάνατο του Γιάννη
Δελόγλου εξέδωσε και η Ομοσπονδία
Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευ-
ρώπη (ΟΣΕΠΕ), όπου-μεταξύ άλλων-επι-
σημαίνεται: «το πέρασμά από την ζωή
ήταν μια φωτεινή προσφορά στους αν-
θρώπους που τον γνώρισαν και συνεργά-
στηκαν μαζί του. 

Ο Γιάννης Δελόγλου μας άφησε την
κληρονομιά του, που πλουτίζει και ανα-
βαθμίζει την ποντιακή αρθρογραφία στο
χώρο της Ελλάδος και της Ευρώπης».

Το στερνό αντίο στο Γιάννη Δελόγλου
είπαν εκατοντάδες φίλοι και συγγενείς
του, που τον συνόδευσαν στην τελευταία
του κατοικία στα νεκροταφεία «Αναστά-
σεως του Κυρίου» στη Θεσσαλονίκη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον
σκεπάσει. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ και οι συνεργάτες
της εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά του.

* Στη σελίδα 22 υπάρχει κείμενο του
ιδρυτή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ κ.
Απόστολου Δίκογλου για το θάνατο του
Γιάννη Δελόγλου.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Δελόγλου
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Αδελφοποίηση: Η Θεσσαλονίκη λέει
ναι στις σχέσεις με την Κολωνία 

Κολωνία. Μεγάλο ενδιαφέρον στην συνέχιση και στην
εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων
εξεδήλωσε η Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Αθλητισμού και
Εθελοντών της Θεσσαλονίκης, Μαρία Πασχαλίδου, κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Δημαρχείο της Κολω-
νίας. Ο Δήμαρχος της Κολωνίας, Hans-Werner Bartsch,
χαιρέτησε την Ελληνίδα συνάδελφό του και υπογράμμισε
τις προοπτικές και συνέργειες που μπορούν να προκύ-
ψουν από την επανενεργοποίηση της συνεργασίας. Τόνισε,
επίσης, τη συμμετοχή του Δήμου της Κολωνίας στις δρα-
στηριότητες της Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης, η οποία
συντονίζεται από τον Εντεταλμένο της Καγκελαρίου Μέρ-
κελ, Xανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, ταυτόχρονα και Υφυπουργό
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας.

Κεντρικά σημεία της φιλικής και παραγωγικής συζήτη-
σης ήταν η συνεργασία για την προετοιμασία της οργάνω-
σης για την "Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Νεολαίας 2014» και η ανταλλαγή εμπειριών και «βέλτι-
στων πρακτικών» στον τομέα της εργασίας, των δημοτι-
κών υπηρεσιών για την νεολαία, της καταπολέμησης της
νεανικής ανεργίας, την επαγγελματική εκπαίδευση και
τέλος την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων. 

Σε αυτό το τελευταίο σημείο πήρε τον λόγο ο Φαίδων
Κοτσαμπόπουλος, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γερμανο-
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW), πληροφο-
ρόντας την αποστολή σχετικά με τις υπάρχουσες επαφές
με επιμελητήρια και συνδέσμους στη Θεσσαλονίκη και στη
συλλογική προσπάθεια που γίνεται για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων, την διατήρηση ήδη υπαρχουσών και την

δημιουργία επιχειρηματικών συστάδων (clusters) τόσο
μέσα όσο και γύρω από την Θεσσαλονίκη με γερμανική
υποστήριξη. Έτσι μεταξύ άλλων προβλέπεται για το 2013
και η διοργάνωση Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού
Φόρουμ στην Κολωνία με κεντρικό «Νεολαία και Επιχει-
ρηματικότητα».

Η επίσκεψη της Δημάρχου Θεσσαλονίκης στην Κολωνία
ήταν μέρος μιας πολυήμερης αποστολής, η οποία διοργα-
νώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Friedrich
Ebert στην Αθήνα, και αυτό στα πλαίσια των πρωτοβου-
λιών της Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης. Στην όλη επι-
τυχία της συνάντησης συνέβαλαν αποφασιστικά η Lydia
Klütsch (Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Κολωνίας)
και ο Bernd Seifert (Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας Νέων
του Δήμου).

Στην φωτό από αριστερά: Φαίδων Κοτσαμπόπουλος,
Μαρία Πασχαλίδου, Χανς-Βέρνερ Μπαρτς.

STÄDTEPARTNERSCHAFT: 
THESSALONIKI SEHR AN 
KÖLN INTERESSIERT

Köln, Sept.2012. Großes Interesse an der Fortse-
tzung und Intensivierung der Städtepartnerschast zwi-
schen den beiden Metropolen meldete die
Bürgermeisterin für Jugend, Sport und Freiwilligen der
Stadt Thessaloniki, Maria Paschalidou, anlässlich ihres
Besuchs im Kölner Rathaus. Kölns Bürgermeister Hans-
Werner Bartsch begrüßte seine griechische Kollegin und
hob die potentiellen Synergien einer Reaktivierung der
Zusammenarbeit hervor. Er unterstrich auch die Beteili-
gung der Stadt Köln an den Aktivitäten im Rahmen der
Deutsch-Griechischen Versammlung, die vom Beau-
stragten der Bundesregierung Hans-Joachim Fuchtel,
gleichzeitig auch Parlamentarischen Staatssekretär im
Bundesarbeitsministerium, koordiniert werden.

Zentrale Punkte des freundschastlichen und produkti-
ven Gesprächs waren die Zusammenarbeit bei den Vor-
bereitungen der Organisation von „Thessaloniki –
Europäische Jugendhauptstadt 2014“ sowie der Austau-
sch von Erfahrungen und „best practices“ auf den Gebie-
ten der Jugendarbeit, der Jugendhilfe, der Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit, der Qualifizierungsmaßnah-
men für Jugendliche und Schließlich der Förderung der
Jungunternehmerschast. Zu letzterem Punkt nahm Phe-
don Codjambopoulo, Vizepräsident der in Köln ansässigen
bundesweiten Deutsch-Hellenischen Wirtschastsvereini-
gung (DHW), Stellung und informierte über die bestehen-
den Kontakte mit Kammern und Verbänden in
Thessaloniki und den gemeinsamen Bemühungen um
Existenzgründungen und Existenzsicherungen sowie den
Aufbau von Clusters in und um Thessaloniki mit deutscher
Unterstützung. So wird u.a. fürs nächste Jahr ein Deu-
tsch-Griechisches Wirtschastsforum in Köln angepeilt, das
als Thema „Jugend und Wirtschast“ haben soll.

Der Besuch der Bürgermeisterin von Thessaloniki in Köln
fiel im Rahmen einer mehrtägigen Delegationsreise, die von
der Friedrich-Ebert-Stistung in Athen organisiert und finan-
ziert wurde, auch dies im Rahmen der Initiativen der Deu-
tsch-Griechischen Versammlung. Am Erfolg des Treffens
wirkten von Seiten der Stadt Köln Lydia Klütsch (Büro für
internationale Angelegenheiten) und Bernd Seifert (Jugen-
damt) federführend mit.
Im Bild von links: Phedon Codjambopoulo, Maria Pa-
schalidou, Hans-Werner Bartsch
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Πριν 30 ολόκληρα χρόνια, το 1982 για
την ακρίβεια, ιδρύθηκε ο Σύλλογος
Ηπειρωτών Ludwigshafen. Από έλλη-
νες Ηπειρώτες που το μεράκι και η
αγάπη τους για την πατρίδα και την πα-
ραδοσιακή μουσική τους ώθησε να
προχωρήσουν στην ίδρυση τοπικού
Ηπειρωτικού Συλλόγου. 

Ο Σύλλογος είχε τεράστια απήχηση τα
πρώτα χρόνια όμως την τελευταία δεκαε-
τία διάφορα προβλήματα και αντιξοότητες
τον οδήγησαν σε μαρασμό και σε ουσια-
στική αδράνεια. 

Μέχρι το 2011 που ξαφνικά μια παρέα
νέων παιδιών γεμάτα νοσταλγία για την
παραδοσιακή μας μουσική και το χορό
που τόσο είχε λείψει στην περιοχή μας,
οργάνωσε μια ελεύθερη χορευτική ομάδα
με στόχο να μπορούν όλο και περισσότε-
ροι να μαθαίνουν και να χορεύουν τα
Ηπειρώτικα τραγούδια. Αυτή η πρωτο-
βουλία ήταν και το έναυσμα για να ασχο-
ληθούν και πάλι οι Ηπειρώτες της
περιοχής με την επαναλειτουργία του έως
τότε υπό διάλυση τοπικού Ηπειρωτικού
Συλλόγου. Αφού ήρθαν σε επαφή με την
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης και
έλαβαν τις απαραίτητες πληροφορίες προ-
χώρησαν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε
ο Σύλλογος να επανακτήσει την ταυτότητα
του και μέσω Γενικής συνέλευσης να απο-
κτήσει Δ.Σ. και εγγεγραμμένα μέλη.

Στις 3 Δεκεμβρίου στους χώρους της
Ενορίας του Ludwigshafen έλαβε χώρα η
Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή πλή-

θους Ηπειρωτών που εξέλεξαν και το νέο
Δ.Σ, στο οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι
απαρτίζεται και από νέους ανθρώπους
μέλη της ιδρυτικής χορευτικής ομάδας και
το οποίο αποτελείται από τους εξής:
• Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσουμάνης
• Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Χήρας
• Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Καρακα-
τσάνης
• Ειδ. Γραμματέας: Σταύρος Χριστοδού-
λου

• Α' Ταμίας: Απόστολος Τσιρογιάννης
• Β' Ταμίας: Θωμάς Τζάκος
• Μέλος: Λάμπρος Τσιρογιάννης

Με αυτό τον τρόπο το επετειακό έτος
2012(30 χρόνια από την ίδρυσή του) βρί-
σκει τον Ηπειρωτικό Σύλλογο Ludwigsh-
afen και πάλι σε δράση με περισσότερα
από 150 Μέλη και με ιδιαίτερα έντονη πα-
ρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της Ομο-
γένειας.Στο πλευρό τους στάθηκε από την
πρώτη στιγμή και η Ενορία του Ludwig-

shafen με τον ιερέα της π. Κωνσταντίνο
Ζαρκανίτη, που με ευχαρίστηση παραχώ-
ρησε την αίθουσα εκδηλώσεων της Ενο-
ρία μας, ώστε να πραγματοποιούνται οι
πρόβες του χορευτικού συγκροτήματος
του Συλλόγου 

Στην πρώτη επίσημη εκδήλωση μετά
την επαναλειτουργία του της 3 Μαρτίου
του 2012 περισσότερα από 400 άτομα
έδωσαν το παρών για να γιορτάσουν και
να καμαρώσουν τη νεολαία και το χορευ-
τικό συγκρότημα του Ηπειρωτικού μας
Συλλόγου. Στις δράσεις του Συλλόγου αξί-
ζει να αναφέρουμε την παρουσία του χο-
ρευτικού μας ως προσκεκλημένου από
διάφορες ενορίες, καθώς και από άλλους
εθνικοτοπικούς Συλλόγους (Ποντίους,
Κρήτες, κ.α.). Επίσης τη δημιουργία  ηλε-
κρονικής ιστοσελίδας(www.epiruslu.eu),
όπως επίσης και την έκδοση επετειακών-
συλλεκτικών t-shirt για τα 30 χρόνια από
την ίδρυσή του, αλλά και φιλανθρωπικών
ενεργειών(συλλογή ρούχων και τροφί-
μων για την Ελλάδα κ.α.).

Ας ευχηθούμε λοιπόν η πρωτοβουλία
αυτή που αγκαλιάστηκε από όλους του Ηπει-
ρώτες της περιοχής να έχει ακόμη μεγαλύ-
τερες επιτυχίες και να προσελκύει συνεχώς
νέους ανθρώπους με αγάπη και ενδιαφέρον
για την προβολή της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς και την άξια εκπροσώπηση του Ελ-
ληνισμού και του Ηπειρωτισμού στην
Ευρώπη.

Δημήτριος Κατσάνος
Γεν. Γραμματέας Πανηπειρωτικής

Ομοσπονδίας Ευρώπης

Επαναλειτουργία Ηπειρωτικού Συλλόγου
Ludwigshafen και Περιχώρων

Von links nach rechts: Stavros Christodoulou, Lampros Tsirogiannis, Konstantinos Tsouma-
nis, Charalampos Karakatsanis , Thomas Tzakos, Apostolos Tsirogiannis, Sotirios Chiras



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ y y

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «Ε.Γ.»
Γενικός Γραμματέας Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW, δικηγόρος στο Ντίσελντορφ

«Σε μακροχρόνια στέρεα θεμέλια
η ελληνογερμανική φιλία»

2
Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

«...Και από ελληνικής πλευράς γίνεται oλοένα και πιο αν-
τιληπτό ότι η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς όρισε εντεταλμένο όχι μόνο για
να ασχοληθεί αποκλειστικά με τα προβλήματα και τις
ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα αλλά
και να προσφέρει συγχρόνως έμπρακτη βοήθεια και βέλ-
τιστες πρακτικές για την επίλυση καυτών θεμάτων». Αυτά
δηλώνει σήμερα ανάμεσα σε άλλα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ ο κ. Δημήτρης Κούρος, Γενικός  Γραμματέας του
Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW και
δικηγόρος στο Ντίσελντορφ.

Κληθήκατε να συμμετάσχετε ως εκπρόσωπος
του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συν-
δέσμου DHW στην τρίτη αυτόν τον χρόνο επί-
σκεψη του Εντεταλμένου της Καγκελαρίου
Μέρκελ για την Ελληνογερμανική Συνέλευση
Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ σε Ρόδο, Αθήνα, Τρί-
πολη, Πάτρα και Κέρκυρα. Τι είναι αυτό που
αποκομίσατε από την περιοδεία;

«Η επίσκεψη ήταν από γερμανικής πλευράς πολύ καλά
οργανωμένη. Τον Υφυπουργό Φούχτελ συνόδευαν ειδικοί
για βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι
περιφέρειες. Οι ειδήμονες αυτοί είχαν επιλεγεί προσεκτικά
ώστε να μπορούν, αν χρειαστεί, να κατευθύνουν άμεσα
τους αντιπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κά-
ποιον γερμανικό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που
έχει ήδη δώσει λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα ή αντι-
μετωπίζει αυτά με επιτυχία. Η ελληνική πλευρά, λόγω της
κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία και κάτω από την
επιρροή των διαφόρων δημοσιεύσεων σε μερίδα του
τύπου, δυσκολεύεται να κατανοήσει το είδος της βοήθειας
που της παρέχεται και να το εκτιμήσει κατάλληλα. Μπορεί
να πει κανείς ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και το προσωπικό
που την αποτελεί σήμερα - κατά κανόνα άτομα που για κά-
ποιους λόγους δεν μπόρεσαν να σταδιοδρομήσουν στην ευ-
ρύτερη πολιτική σκηνή - λειτουργεί με τον παραδοσιακό
τρόπο που ασκείτο η πολιτική στην Ελλάδα όλα τα τελευταία
χρόνια. Έτσι όταν προκύπτει επίσημη επίσκεψη από την
Κεντρική Ευρώπη η συζήτηση επικεντρώνεται γρήγορα στα
τετριμμένα όπως «Θα γίνουν τελικά επενδύσεις από Γερμα-
νούς επιχειρηματίες στον τόπο μας;», «...εδώ που έχουμε
τις καλύτερες παραλίες...», «...που έχουμε την καλύτερη
γραβιέρα...», «...το καλύτερο λάδι...», κλπ. Τέτοιου είδους
θεματολογία και αντιμετώπιση επισκεπτών έχει βέβαια θε-
τικό άκουσμα, κρύβει όμως τα βαθύτερα προβλήματα που
υποθάλπουν οι διάφοροι τομείς: Η πυρόσβεση π.χ. που σε
όλον τον κόσμο μπορεί να είναι και επαγγελματική, όμως
πουθενά δεν είναι μόνον τέτοια αλλά και εθελοντική. Τα οι-
κολογικά τοπικά προϊόντα που δεν διαφημίζονται όπως
πρέπει. Οι πανέμορφες παραλίες που δεν καθαρίζονται
επαγγελματικά. Η απαράδεκτη διαχείριση απορριμμάτων
που δίνει στους ξένους την εντύπωση εγκαταλειμμένης και
απεριποίητης χώρας με τον ανάλογο αντίκτυπο στον του-
ρισμό και που έρχεται σε σφοδρή αντίθεση με την σχέση
που έχει ο Έλληνας με την καθαριότητα, να ασχολείται δηλ.
με αυτήν μόνον όταν αφορά την αυλή του σπιτιού του». 

Μπορείτε να μας πείτε ποιά προβλήματα και
ποιές ελλείψεις διαπιστώσατε στη λειτουργία
του ελληνικού κράτους; Υπάρχουν προϋποθέ-
σεις βελτίωσης; Και αν ναι με ποιό τρόπο ή με
ποιές πολιτικές;

«Προϋποθέσεις βελτίωσης υπάρχουν και πολλές μάλιστα.
Αυτό το λέω διότι η νέα γενιά που ασχολείται πλέον με την
τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει περάσει οπωσδήποτε από τα
θρανία του παλαιοκομματισμού και αντιλαμβάνεται την
θέση που κατέχει όχι σαν σημείο διαχείρισης επιδοτήσεων

αλλά ως ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Οι νέοι άνθρωποι ευ-
τυχώς δίνουν την εντύπωση ότι δεν θέλουν να είναι μικρο-
γραφία του τύπου του πολιτικού που έφερε την Ελλάδα στο
χείλος του γκρεμού. Του πολιτικού - με την έννοια του αν-
θρώπου που ασχολήθηκε στο παρελθόν με τα κοινά και όχι
μόνον του πολιτικού-βουλευτή - με την λαϊκίστικη και
δήθεν προοδευτική φρασεολογία που είχε όμως ως κεν-
τρικό στόχο να μην αλλάξει τίποτε ουσιαστικό, αποκλείον-
τας συγχρόνως από τα κοινά κάθε καινοτομία και καθένα
που είχε ζήλο και όρεξη για εργασία. Οι πρωτοβουλίες της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και τα αλλεπάλληλα ταξίδια
του Υφυπουργού Φούχτελ στοχεύουν και σε αυτόν τον
τομέα. Ευελπιστούμε ότι μέσω των συναντήσεων, των συ-
ζητήσεων και των συνεργασιών αυτών, βασικά τα νέα στε-
λέχη θα γνωρίσουν μίαν άλλη, τελείως καινούργια γι
αυτούς πτυχή ελπιδοφόρας, ουσιαστικής, συμμετοχικής και
αποτελεσματικής ενασχόλησης με τα κοινά σε επίπεδο το-
πικής αυτοδιοίκησης». 

Εκτιμάτε πώς το κλίμα είναι καλύτερο σήμερα
για την ενίσχυση της ελληνογερμανικής φιλίας
και συνεργασίας σε διάφορους τομείς; Υπάρχει
η διάθεση και από τις δύο πλευρές; Ποιά η
άποψή σας;

«Το κλίμα της ελληνογερμανικής φιλίας στηρίζεται σε μα-
κροχρόνια στέρεα θεμέλια που βασίζονται πρωταρχικά

στους πάνω από 440.000 ελληνικής καταγωγής πολίτες της
Γερμανίας που ζουν και σε μεγάλο μέρος ευημερούν σε μια
χώρα που απλόχερα έδωσε και δίνει σε αυτούς ακριβώς το
ίδιο που έδινε και δίνει στους Γερμανούς πολίτες. Αλλά και
από ελληνικής πλευράς γίνεται oλοένα και πιο αντιληπτό ότι
η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που σε αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς όρισε εντεταλμένο όχι μόνο για να ασχοληθεί
αποκλειστικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα αλλά και να προσφέρει συγ-
χρόνως έμπρακτη βοήθεια και βέλτιστες πρακτικές για την
επίλυση καυτών θεμάτων. 

Αυτό ακόμη και αν δεν θέλουν πολλοί να το αντιληφθούν
είναι «CONSULTING» σε υψηλό επίπεδο και μάλιστα δίχως
κανένα κόστος απολύτως. Ας αναλογιστεί κάποιος πόσο κο-
στίζει μια μελέτη για την σύνταξη πρότασης διαχείρισης
απορριμμάτων από μία συμβουλευτική εταιρεία ή μίας πρό-
τασης για την οργάνωση αγροτουρισμού ή εθελοντικής πυ-
ροσβεστικής. Μόνο έτσι θα καταλάβει το μέγεθος, την
σημασία και την αξία της βοήθειας που παρέχεται αυτή την
στιγμή στην Ελλάδα αφιλοκερδώς και με σίγουρο όφελος.
Εξ άλλου να μην ξεχνάμε αυτό που υπενθύμισε πριν από
μερικές μέρες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτά-
ρης, ότι «αν θέλεις να βοηθήσεις κάποιον να ξεπεράσει την
πείνα του, δεν πρέπει να του δώσεις να φάει ένα ψάρι, αλλά
να τον μάθεις να ψαρεύει». Και η Ελλάδα έχει αναμφισβή-
τητα αρκετή θάλασσα! Ας μην ξεχνάμε ότι τα προβλήματα
της πατρίδας μας, σε αντίθεση με τα προβλήματα άλλων
χωρών, δεν προέκυψαν σε καθεστώς ευνομούμενου κρά-
τους και διοίκησης, αλλά κατά κανόνα επειδή δεν υπήρχε
καν κάτι τέτοιο».

Σε ποιούς τομείς μπορεί να υπάρξει συνεργασία;

«Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το ελληνικό κρά-
τος και ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση πολύ λίγα είναι τα πε-
ριθώρια να αποκλείσει κανείς τομείς συνεργασίας.
Υπάρχουν όμως τομείς με μεγάλες προοπτικές και όπου
πρέπει άμεσα να υπάρξουν συνεργασίες διότι πολλοί από
αυτούς μπορούν γρήγορα να προσφέρουν θέσεις εργασίας
και άλλοι να λειτουργήσουν ευεργετικά για τις τοπικές κοι-
νωνίες. Τέτοιοι τομείς είναι π.χ. ο αγροτουρισμός, η διαχεί-
ριση απορριμμάτων, η οργάνωση πυροσβεστικών ομάδων
από εθελοντές πολίτες που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα
και είναι σωστά εξοπλισμένοι, κλπ. Ένας άλλος πολύ ση-
μαντικός τομέας είναι αυτός της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης. Εδώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας
μεταξύ γερμανικών και ελλαδικών φορέων για την καλυ-
τέρευση και την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, ώστε οι σπουδαστές να εξοπλίζονται με τέτοια
διπλώματα που να τους δίνουν την δυνατότητα απασχόλη-
σης ή ίδρυσης δικής τους επιχείρησης όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Και ποιός ο ρόλος του Γερμανο-Ελληνικού Επι-
χειρηματικού Συνδέσμου σε αυτή την προοπτική;

«Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος DHW
συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες της Ελληνογερμανι-
κής Συνέλευσης στον τομέα του. Συγχρόνως στηρίζει τον
Εντεταλμένο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Φούχτελ
διότι πιστεύει στην αποστολή του, την οποία έχει αγκαλιάσει
με πολλή αγάπη και μεγάλες ελπίδες. 

Μετά από σχεδόν είκοσι έτη δραστήριας παρουσίας στα
επιχειρηματικά δρώμενα της Γερμανίας ο DHW έχει όχι
μόνον βαρύνοντα λόγο στις ελληνογερμανικές επιχειρημα-
τικές σχέσεις αλλά γνωρίζει τα θέματα, τα προβλήματα και
τις ανάγκες της Ελλάδος, οπότε μπορεί να βοηθήσει στην
σωστή κατεύθυνση και να οδηγήσει τα πράγματα έτσι ώστε
να υπάρξουν σύντομα τα όσον το δυνατόν πιο θετικά απο-
τελέσματα. Είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες
θα βγουν πιο δυνατοί από την κρίση και ότι η νέα γενιά θα
αναδείξει τον “ NEO EΛΛΗΝΑ” που κρύβει μέσα της και που
θα εκπλήξει θετικά τους πάντες».

Από αριστερά οι Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, 
ο Αντώνης Σαμαράς και ο Δημήτρης Κούρος

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δημήτρης Κούρος συνομιλεί 
με τον Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Κυβέρνησης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας,
Δρ. Χέρμπερτ Γιακόμπι
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για τον ελληνικό τουρισμό

Πότσνταμ, Σεπτέμβριος 2012 - Με τα μέχρι τώρα
πεπραγμένα των τελευταίων 30 ετών, ένα είναι σί-
γουρο: Οι Πολιτικοί που ανέλαβαν την τουριστική πο-
λιτική της χώρας απέτυχαν ολοσχερώς. Η νέα
Κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Ιουνίου και ιδιαίτερα
οι Αξιωματούχοι του νέου Υπουργείου Τουρισμού, ενώ
ξεκίνησαν «δυναμικά», δεν είναι σίγουρο εάν θα είναι
ικανοί να ξεπεράσουν άμεσα και χωρίς άλλες καθυστε-
ρήσεις μία σειρά εγκλωβισμών, προβλημάτων και κα-
τεστημένων που είναι εδώ και χρόνια καταστροφικά για
τον ελληνικό τουρισμό. 

Όταν οι περισσότερες χώρες και πόλεις ακολουθούν
πιστά οργανωμένες στρατηγικές με σκοπό να προβλη-
θούν με μία ξεκάθαρη ταυτότητα και προφίλ, και μάλι-
στα σχεδιάζοντας ανταγωνιστικά «τουριστικά προϊόντα
και υπηρεσίες», τα οποία ακολουθούν τις τάσεις των
καταναλωτικών αγορών, στην Ελλάδα χάνονται πολύ-
τιμοι χρόνοι γιατί ο καθένας ασχολείται «με τα ρούχα
του», και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις στον «μικρόκο-
σμο» που προσπαθεί να επιβιώσει, μιας και δεν τον ενη-
μερώνει κανείς, για το τί συμβαίνει στις αλλλοδαπές
αγορές.

Είναι επιτακτική ανάγκη τα φλέγοντα ζητήματα του
τουρισμού να επιλυθούν όχι με βάση κομματικές επι-
λογές, αλλά εντάσσοντας όλους τους σχετικούς φορείς
σ΄ένα κοινά αποδεκτό πλαίσο στρατηγικής και δρά-
σεων. Για να γίνει εφικτή η τουριστική ανάπτυξη, συνι-
στούμε:

1. Το Υπουργείο Τουρισμού ν΄αλλάξει σταδιακά την
νοοτροπία και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, εκ-
παιδεύοντας το προσωπικό του στις νέες και σύγχρονες
συνθήκες ανάπτυξης προσωπικού, δίνοντας του την
κατάρτιση και τα κίνητρα να βελτιώσει την παραγωγι-
κότητά του.

2. Η διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής δεν μπο-
ρεί να βασιστεί μόνο σε ανταλλαγές απόψεων και συ-
ζητήσεων, αλλά στην συνεχή άντληση και ανάλυση
στοιχείων βάσει επιστημονικών προσεγγίσεων και ερ-
γαλείων έρευνας αγορών και καταναλωτικών life sty-
les με δημογραφικά και «μικρο-μάρκετινκ» κριτήρια.

3. Την δημιουργία τμημάτων «Product Manage-
ment» στο Υπουργείο Τουρισμού με σκοπό τον σχεδια-
σμό ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι «Διευθύνσεις Παραγω-
γής» θα σχεδιάζουν και επικαιροποιούν το τουριστικό
προϊόν βάσει ενός Master plan, το οποίο θα είναι η Βί-
βλος για τους Πάντες και τα Πάντα στον Τουρισμό.

4. Την δημιουργία ενός τμήματος «Crisis manage-
ment» στο Υπουργείο Τουρισμού για την πρόβλεψη,
άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων. 

5. Το Υπουργείο Τουρισμού να αξιοποιήσει σωστά
όλο το δυναμικό στελεχών και ανθρώπων του Τουρι-

σμού, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία
και εμπειρία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις επιμέρους
αγορές-στόχους. Εδώ κυριαρχεί ως επί το πλείστον ο
κομματισμός και δογματισμός, και όχι ο τεχνοκρατι-
σμός.

6. Την άμεση αναδιοργάνωση των Γραφείων Εξω-
τερικού του Ε.Ο.Τ. με αναθεώρηση του ρόλου τους στις
επιμέρους δυνητικές αγορές προέλευσης. Η μέχρι
τώρα λειτουργία τους είναι όχι μόνο παθητική, αλλά και
παλαιομοδίτικη. Η επάνδρωσή τους δεν πληρεί τις
απαιτήσεις των αγορών-στόχων στις οποίες δραστη-
ριοποιούνται.

7. Ο νέος Επενδυτικός Αναπτυξιακός Νόμος θα
πρέπει όχι μόνο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συν-
θήκες και προϋποθέσεις απελευθέρωσης των επενδυ-
τικών σχεδίων, αλλά και να παρέχει την απαραίτητη
ευελιξία στους επενδυτές να υλοποιήσουν επενδύσεις
ακολουθώντας την τουριστική πολιτική, κάτι που
ακόμη δεν συμβαίνει, γιατί απλά δεν υπάρχει μία αξιό-
πιστη τουριστική πολιτική. Οι υποβληθείσες προτάσεις
του ΣΕΤΕ θα πρέπει να ενσωματωθούν άμεσα στο τε-
λικό πλαίσιο. 

8. Ο ρόλος του Invest in Greece πρέπει να αλλάξει
και να συμβαδίσει με τους άξονες που θα προσδιορι-
στούν στο Master plan του ελληνικού τουρισμού. Επί-
σης είναι επιτακτική ανάγκη να επανεξετασθούν τα ήδη
εγκεκριμμένα κονδύλια που έχουν υπολογισθεί από
την Task Force για τα 180 έργα τα οποία είχαν υποβάλει
οι Περιφέρειες και Νομαρχίες, και τα οποία μπορούν να

δημιουργήσουν μέσα στην επόμενη τριετία γύρω στις
120.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.  

9. Η εκπόνηση ενός στρατηγικού επικοινωνιακού
σχεδίου το οποίο θα θέτει βασικές κατευθύνσεις και θα
καταγράφει δράσεις και στρατηγικές για τις επόμενες
δύο περιόδους είναι αναμφισβήτητα επιτακτική ανάγκη,
αλλά χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής. Οι εταιρείες που θα
αναλάβουν το επικοινωνιακό έργο θα πρέπει να είναι
γνώστες της τουριστικής βιομηχανίας και των τάσεων
που επικρατούν, να μιλούν την αντίστοιχη γλώσσα της
αγοράς-στόχου, και να γνωρίζουν την νοοτροπία των
καταναλωτών και προμηθευτών.

10. Ταχύτερη και μεγαλύτερη αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών μάρκετινγκ και πωλήσεων. Η ρα-
γδαία αύξηση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων
(facebook, twitter,..) δεν επαρκεί για την διείσδυση
στις αγορές-στόχους και την προβολή του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Η εφαρμογή και εξέλιξη επιπρόσθετων τεχνολογιών,
όπως είναι π.χ. η ολοκληρωμένη προβολή τουριστι-
κών προορισμών (Destination Marketing Technolo-
gies) συμπεριλαμβανομένου και του δυναμικού
ξενοδοχειακών και παραθεριστικών καταλυμάτων
(Channel management) του εκάστοτε προορισμού,
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μία πετυχημένη
προβολή.

11. Η άντληση των κονδυλίων από τα ΕΣΠΑ προ-
γράμματα δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε: Τόσο οι
όροι χρηματοδότησης – ειδικά όσον αφορά το ύψος της
ιδίας συμμετοχής για τις επιχιερήσεις,  όσο και οι προ-
ϋπολογισμοί που προσφέρονται δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.  Η τροποποίησή τους είναι επιτακτική.
Μόνο έτσι θα μπορέσουν ακόμη και οι μικρές επιχειρή-
σεις να αναβαθμίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους, και να γίνουν ανταγωνιστικότερες.

12. Ο τουρισμός – εφόσον είναι η βαριά βιομηχανία
της Ελλάδας, πρέπει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Μόνο έτσι θα καλλιεργηθεί η κατάλληλη
νοοτροπία στις νέες και επόμενες γενεές και θα δημι-
ουργηθεί ευνοϊκό κλίμα επαγγελματισμού και επαγγελ-
ματικής κατάρτισης.

Σε μία εποχή που η κρίση δημιουργεί απαισιοδοξία,
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού και οι αν-
τίστοιχοι φορείς έχουν στα χέρια τους μία μοναδική ευ-
καιρία: Να βάλουν τα σωστά θεμέλια για την
επανατοποθέτηση του ελληνικού τουρισμού στην παγ-
κόσμια σκακιέρα. Η χειρουργική επέμβαση δεν είναι
εύκολη. Ο ασθενής ή θα ζήσει ή θα πεθάνει.

* Ο Ανδρέας Στεφανής, είναι Διευθύνων Σύμβου-
λος της γερμανικής Συμβουλευτικής Εταιρείας
Stefanis Marketing Consulting GmbH, με έδρα στο
Πότσνταμ Γερμανίας.

Η συρρικνωμένη σαιζόν 2012 πλησιάζει για τους περισσότερους επιχειρηματίες της τουριστικής
βιομηχανίας προς το τέλος της. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων δημιουργεί πολλά ερωτηματικά
και έντονους προβληματισμούς. Θα μπορέσουμε όμως να διαμορφώσουμε μια διαχρονική πολιτική
τουριστικής ανάπτυξης «εδώ και τώρα»  παρ΄όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν;
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Συνέντευξη της Μαργαρίτας Μυλωνάκη με αφορμή το βιβλίο της  
«Σωπάστε να ακούσω», εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος

«Αν αυτό δεν είναι
γενοκτονία, τότε τι είναι;»
Η Μαργαρίτα Μυλωνάκη γεννήθηκε στα
Ανώγεια της Κρήτης από μητέρα Πόντια
και πατέρα Ανωγειάνό. Εί.. Το Το”Σω-
πάστε ν’ ακούσω” είναι το πρώτο της
μυθιστόρημα. Ζει στην Αθήνα. Το μυθι-
στόρημά της «Σωπάστε να ακούσω», εκ-
δόσεις Μπαρτζουλιάνος είναι ένα
τρυφερό ανάγνωσμα γεμάτο από αγάπη
που μας αφηγείται την ιστορία της γενο-
κτονίας των Ποντίων. Η ιστορία της για-
γιάς της είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο
που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή.

Ποια ήταν η αφορμή για να γραφεί το
μυθιστόρημα «Σωπάστε να ακούσω»,
εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος;

«Την αφορμή μου την έδωσε  η μάνα μου.
Όλα μας τα χρόνια, μου διηγείται τις ίδιες
ιστορίες από τον Πόντο, ακόμη και σήμερα.
Οι διηγήσεις της ήταν πάντα δακρύβρεκτες,
γιατί αφορούσαν την μάνα της την Ευσαία και
την οικογένειά της, που οι τούρκοι τους στέ-
ρησαν τα δικαιώματά τους κι έζησαν την
απόλυτη κόλαση της γενοκτονίας. Η μάνα
μου λοιπόν ήταν η αφορμή και η αιτία και ότι
άλλο συνεπάγεται κι έγραψα αυτό το βιβλίο».

Από τον τίτλο και μόνο «Σωπάστε να
ακούσω» ο αναγνώστης αντιλαμβάνε-
ται ότι θέλετε να του διηγηθείτε μια
ιστορία. Είναι ένα εύρημα ή μια τεχνική
για να προσελκύσετε τον αναγνώστη;

«Ούτε το ένα είναι, ούτε το άλλο. Η γιαγιά
μου η Ευσαία, μέχρι που πέθανε, έκλεινε με
τις παλάμες της τ’ αυτιά της κι έλεγε «σωπά-
στε ν’ ακούσω» και το έκανε συχνά, για να
ακούσει έλεγε το κλάμα του χαμένου παι-
διού της και να πιστέψει πως ήταν ακόμη
ζωντανό. ‘Ήξερα από την αρχή, πώς αυτός
θα ήταν ο τίτλος του βιβλίου, πολλά χρόνια
πριν ξεκινήσω να το γράφω. Πιστεύω πως
είναι μοναδικός, γιατί είναι αληθινός».

Γράφετε στο οπισθόφυλλο ότι το βιβλίο
είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.
Δεν φοβηθήκατε μήπως αντί για μυθι-
στόρημα γράψετε μια μαρτυρία;

«Μέσα από αυτό το μυθιστόρημα, βγαίνει
η μαρτυρία που είχα ανάγκη να καταγγείλω,
γιατί είναι μια αληθινή ιστορία που πονάει
ακόμη κι εμάς, τις επόμενες γενιές. Το ίδιο
το μεγαλείο του πόνου, ήταν αυτό που με
έκανε να θέλω να το περιγράψω και ήθελα
μαζί μ’ εμένα, να νοιώσουν όλοι όσοι διαβά-
σουν αυτό το βιβλίο, τα ίδια συναισθήματα
που ένοιωθα γράφοντάς το. Συναισθήματα
που όλοι γνωρίζουμε, μα αφήνουμε να ξε-
χαστούν στον χρόνο και δεν τα θυμόμαστε
παρά μόνον όταν μας τα θυμίσουν άλλοι».

Η Ευσαία αυτό το σπάνιο όνομα είναι μια
γυναίκα ατσάλι που πέφτει επάνω της να
σηκώσει το βάρος της οικογένειας .
Υπάρχουν όμως σήμερα τέτοιες γυναίκες;

«Η Ευσαία δεν ήταν μια γυναίκα από ατσάλι.
Ήταν μια απλή καθημερινή γυναίκα που είχε

μεγάλη καρδιά για να χωράνε όλοι. Οι συνθή-
κες την ανάγκασαν στην πορεία να φανεί δυ-
νατή και ν’ αντέξει όλους τους καημούς που
βίωσε. Οι συνθήκες  είναι αυτές που καθορί-
ζουν τις αντοχές μας και μας αποκαλύπτουν
καινούργια πράγματα για τον εαυτό μας. Γυ-
ναίκες σαν την Ευσαία, υπήρχαν και θα υπάρ-
χουν πάντα και ο πόνος που σου φυλάει ένα
παιδί, είναι ο ίδιος για όλες τις μάνες».

Ο Πόντος η καρδιά του ελληνισμού
είναι μια υπόθεση πονεμένη. Οι Πόν-
τιοι δολοφονήθηκαν, κυνηγήθηκαν
και τους έδιωξαν από τα σπίτια τους.
Ήταν λοιπόν άλλη μια γενοκτονία;

«Με όλη τη σημασία της λέξης! Μια κα-
θαρή γενοκτονία που έμεινε στα αζήτητα για
πολλούς και διαφόρους λόγους. Υπέστησαν
πολλά οι έλληνες του Πόντου αφού τους
στέρησαν την αξιοπρέπεια, τους βασάνισαν,
τους θανάτωσαν και τους στέρησαν το δι-
καίωμα να ζήσουν  στην πατρίδα τους τον
Πόντο, μια πατρίδα 3000 χρόνων.  Αν αυτό
δεν είναι  γενοκτονία, τότε τι είναι; Πόντιοι
και μη, πρέπει να γνωρίζουμε την έννοια της
γενοκτονίας κι αφού δεν την μαθαίνουμε στα
σχολεία, καλό θα ήταν, εμείς οι ίδιοι οι γονείς
να την διδάξουμε στα παιδιά μας, γιατί επι-
βάλλεται να κοιτάξεις πίσω σου, όταν θέλεις
να κάνεις σταθερά βήματα μπροστά».

Μέσα από το μυθιστόρημα πλάθετε εξαι-
ρετικές μορφές ελλήνων. Τον Σταύραγα,
τον Χρήστο. Παλικάρια με ντομπροσύνη
και αλληλεγγύη  για τον συνάνθρωπο.
Μήπως αυτά τα απλά πράγματα τους
βοήθησαν για να αντέξουν τις συνθήκες
κατατρεγμού και εξόντωσης;

«Φυσικά και ήταν αυτές οι αξίες που τους
βοήθησαν να ανταπεξέλθουν σε πολύ δύ-
σκολες καταστάσεις. Αυτές οι αξίες καθορί-
ζουν  το ποιόν του ανθρώπου, κι είναι αυτές
οι αξίες που και σήμερα έχουμε ανάγκη όλοι
μας, κι αν δεν τις έχουμε, τότε πρέπει να τις
αποχτήσουμε, αν θέλουμε να επιβιώσουμε
με αξιοπρέπεια. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζό-
μαστε ανθρώπους δίπλα μας και στις χαρές

για να τις μοιραστούμε, και στις λύπες, για
να τις μοιραστούμε κι αυτές και να μη λυγί-
σουμε από το βάρος».

Η κάθοδος των Ποντίων και η προ-
σπάθειά τους να φτάσουν στο λιμάνι
της Αμάσειας και να μπουν στο λι-
μάνι για να ταξιδέψουν προς την Ελ-
λάδα μου θυμίζει την κάθοδο των
μυρίων.  Τι φάνταζε η θάλασσα για
τους Πόντιους;

«Η θάλασσα για τους μύριους ήταν η σω-
τηρία, αφού θα επέστεφαν στα σπίτια τους,
στην πατρίδα τους, ενώ για τους Πόντιους  η
θάλασσα φάνταζε ξερίζωμα και ξενιτεμός,
απόλυτος πόνος γιατί άφηναν πίσω τους πε-
θαμένους τους και όλα όσα γνώριζαν όλη
τους τη ζωή. Άλλη υπόσταση υποθέτω πως
είχε το όραμα και η σωτηρία για τους μύρι-
ους και άλλη για τους Πόντιους».

Η οικογένεια του Σταύραγα αλλά και
η τοπική κοινωνία είχε τρομερούς
συνεκτικούς δεσμούς. Τηρούσαν
όλα τα έθιμα και τους κανόνες της
θρησκευτικής ζωής. Δεν επηρεάστη-
καν από τις αλλαγές και τις συνθήκες
πίεσης που εξασκούσαν οι Τούρκοι;

«Πιστεύω πως η θρησκεία πρώτη δεν
άφησε ν’ αναμιχθούν παραπέρα οι έλληνες
με τους τούρκους. Όλα τα έθιμα λίγο πολύ
έχουν να κάνουν μ’ αυτή. Έμειναν αυστηρά
πιστοί στους δικούς τους κανόνες κι αυτούς
διατήρησαν οι γενιές που έζησαν ανακατε-
μένοι με τους τούρκους. Υπήρξαν λιγοστές
εξαιρέσεις που παραβίασαν τους κανόνες κι
αυτούς τους παραβάτες τους τιμωρούσαν,
αγνοώντας τους σε όλη την υπόλοιπη ζωή
τους».

Μου έκανε εντύπωση η φιλία της Ευ-
σαίας και της Αισέ. Αυτό ήταν μια
εξαίρεση ή οι Πόντιοι συνυπήρχαν
αρμονικά με τους Τούρκους;

«Από μαρτυρίες της γιαγιάς μου της Ευ-
σαίας, οι έλληνες ζούσαν αρμονικά με τους

τούρκους στο Τεκνετσούκ. Η φιλία της Ευ-
σαίας με την τουρκάλα Αισέ, είναι ένα καλό
παράδειγμα για να ξέρουμε πως υπήρξαν
τέτοιες φιλίες δυνατές και αξεπέραστες.
Αφού συνυπήρχαν σ’ ένα τόπο έλληνες και
τούρκοι, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς.
Άλλωστε δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα,
απλοί άνθρωποι ήσαν όλοι τους και κοίταζαν
τη δουλειά τους, μέχρι που ξεκίνησε το
κακό».

Έχετε επισκεφτεί τα μέρη όπου έζη-
σαν οι πρόγονοί σας;

«Έχω ταξιδέψει στα μέρη των προγόνων
μου νοερά, όταν έγραφα το βιβλίο. Δεν τα
κατάφερα ακόμη να πάω, μα το θέλω πολύ
και θα το κάνω αυτό το ταξίδι. Τώρα πια επι-
βάλλεται. Φαντάζομαι θα είναι μοναδική εμ-
πειρία για κάποιον που έχει τις ρίζες του εκεί
να ψάξει να τις βρει και να πατήσει τα χώ-
ματα που πατούσαν οι παππούδες του…
θέλω να την ζήσω αυτή την εμπειρία».

Τι είναι αυτό που κάνει και σήμερα τους
Πόντιους να είναι περήφανοι αλλά και
άξιοι  συνεχιστές των πατεράδων τους;
Γιατί είναι μια γροθιά όλοι τους;

«Τα βιώματά  οι γονείς, τα πέρασαν στα
παιδιά τους, τις αξίες όπως πατρίδα, θρη-
σκεία, οικογένεια κι αυτό περνά από γενιά σε
γενιά και  ακούς τις επόμενες γενιές να μι-
λούν με πάθος για τον Πόντο, γνωρίζουν τη
ποντιακή γλώσσα και ξέρουν να χορεύουν
τους χορούς τους. Μη ξεχνάμε πως και τα
γονίδια έχουν μνήμη και θυμούνται».

*Ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης κατάγεται από
την Λέσβο και γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπού-
δασε στην Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία
και στην Θεολογική Σχολή Αθηνών. Πραγμα-
τοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μπέρ-
μιχαμ και μετεκπαιδεύτηκε στο Μόναχο, όπου
και εργάστηκε για μια πενταετία ως δάσκαλος
στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Την τελευταία δε-
καετία ζει στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας και
εργάζεται ως Σχολικός Σύμβουλος Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στην Άρτα.
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Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγ-
ματοποίησε την Τρίτη 9 Οκτωβρίου η
Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δη-
μοκρατίας της Γερμανίας κ. Angela
Merkel η οποία σε δηλώσεις της εξέ-
φρασε την απόφασή της να βοηθήσει
την Ελλάδα και ακόμα κατανόησε την
ανάγκη να πάρουν τέλος σύντομα οι
δοκιμασίες του Ελληνικού λαού. 

Ανάμεσα σε άλλα ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας κ. Σαμαράς συναντήθηκε στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, με την Καγκελάριο της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ.
Angela Merkel, όπου ανέφερε τα εξής: 

«Τόνισα στην Καγκελάριο ότι ο Ελληνι-
κός λαός «ματώνει» αυτή τη στιγμή, αλλά
είναι αποφασισμένος να παραμείνει στο
ευρώ και να κερδίσει το στοίχημα της αν-
ταγωνιστικότητας. Δεν ζητάει περισσό-
τερα χρήματα. Δεν ζητάει «χάρες». Το
μόνο που ζητάει είναι η ευκαιρία να ση-
κωθεί στα πόδια του το ταχύτερο, να ξε-
περάσει την ύφεση και να πιάσει όλους
τους στόχους. Η Καγκελάριος, από την
πλευρά της, έδειξε απόλυτη κατανόηση
και σεβασμό για τις θυσίες του Ελληνικού
λαού και τόνισε ιδιαίτερα ότι οι θυσίες
αυτές δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Συζη-
τήσαμε για το πώς μπορεί να γίνει αυτό
πραγματικότητα, στα πλαίσια των αποφά-
σεων που θα ληφθούν μέσα στο επόμενο
διάστημα από τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά

και πέρα από αυτές. Ήδη αναγνωρίζεται
από όλους ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σε-
λίδα και ότι η εικόνα της στο εξωτερικό
έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το πιστοποιεί
άλλωστε και η χθεσινή αναφορά του Eu-
rogroup στη χώρα μας. Επίσης η αξιοπι-
στία μας  έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Η
Καγκελάριος είναι από τους πρώτους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες που αυτό το αναγνωρί-
ζουν και θα έλεγα ότι και η επίσκεψή της
στην Αθήνα το αποδεικνύει έμπρακτα. Συ-
ζητήσαμε ακόμα και αποφασίσαμε πρακτι-
κούς τρόπους στενότερης συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε το-
μείς, όπως η Υγεία και η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Και εδώ η Ελλάδα έχει να ωφεληθεί
άμεσα από τη γερμανική τεχνική, τεχνο-
λογική και επενδυτική βοήθεια. Η Καγκε-
λάριος εξέφρασε την απόφασή της να

βοηθήσει την Ελλάδα και ακόμα κατα-
νόησε την ανάγκη να πάρουν τέλος σύν-
τομα οι δοκιμασίες του Ελληνικού λαού».

Σε δηλώσεις της η  Καγκελάριος κα.
Angela Merkel, τόνισε:

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να
δώσουμε ώθηση στα διμερή μας θέματα.
Έτσι, λοιπόν, μπορώ να πω σε σχέση με το
πρόσωπο του κ. Fuchtel είμαστε σε θέση να
δραστηριοποιηθούμε στα διμερή μας θέ-
ματα, δηλαδή, να επιδείξουμε και επιτυχία
σε επίπεδο Ελληνογερμανικής συνεργασίας
και τα θέματα τα διμερή και τα προγράμματα
τα οποία προωθούμε, οδεύουν προς μια
πολύ σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα, επίσης,
να αναφέρω και την TASK FORCE, υπό την
αιγίδα του κ. Reichenbach, προγράμματα
που γίνονται επίσης υπό την καθοδήγηση
της Γερμανίας, προγράμματα που έχουν σαν

στόχο τον εκσυγχρονισμό της τοπικής διοί-
κησης. Είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε
αυτά τα κοινά προγράμματα, ανοίγοντας με
τον τρόπο αυτό ένα καινούργιο κεφάλαιο
της Ελληνογερμανικής συνεργασίας. Συνο-
λικά συμφωνήσαμε ότι παράλληλα προς τις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προς τα
μέτρα λιτότητας και εξοικονόμησης, θα πρέ-
πει φυσικά να υπάρχει και έναυσμα για ανά-
πτυξη. Γι’ αυτό, θα στηρίξουμε οτιδήποτε
είναι αναγκαίο ώστε να δοθεί στην Ελλάδα
πρόσβαση στις πιστώσεις της Ευρώπης, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
έχουμε αυξήσει το κεφάλαιο κατά 10 δισε-
κατομμύρια ευρώ, θα κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να έχουμε βήματα προόδου και
στη συνεργασία σε επίπεδο της επενδυτικής
τράπεζας KfW και θέλουμε, ήδη, το Νοέμ-
βριο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, να συμφωνήσουμε τη μακροχρόνια
προοπτική – τις χρηματοοικονομικές προ-
οπτικές- για τα επόμενα χρόνια και να δια-
πιστώσουμε, λοιπόν, ποια διορθωτικά μέσα,
ποιοί πόροι, δηλαδή, μπορούν να διατεθούν
στην Ελλάδα, για τα αντίστοιχα προγράμ-
ματα. Τα επόμενα χρόνια, λοιπόν, θα συνε-
χιστεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
θα πρέπει να δείξουμε πόσο γρήγορα μπο-
ρούμε να αναπτυχθούμε και πόσο γρήγοροι
μπορεί να είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης και πως
θα μπορέσει η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω -το ανέφερα
και προηγουμένως- υπάρχουν πρόοδοι. Η
Γερμανία θέλει να είναι ένας καλός εταίρος
και ένας  πραγματικός φίλος».

Επίσημη επίσκεψη της Καγκελαρίου Angela Merkel στην Αθήνα

«Καλός εταίρος
και ένας πραγματικός φίλος»
Ο  Ελληνικός λαός «ματώνει» αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Σαμαράς
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DHW-Mitglied ALTHOM GmbH kooperiert mit HSBA
Hamburg/Köln, Sept.2012. Die HSBA Hamburg School
of Business Administration führt im Rahmen des Master-
Studiengangs Global Management and Governance jedes
Jahr ein einwöchiges Projekt im Ausland durch. Im Rah-
men dieses Projekts bearbeiten die Master-Studenten
zusammen mit Studenten der Partnerhochschule im
Ausland eine reale Fallstudie, die von einem Unterneh-
men bereitgestellt wird. Dieses Jahr wurde das Projekt
von Prof. Jan Ninnemann (Logistik) betreut.

n Das Hamburger Unternehmen ALTHOM GmbH –
Dienstleister im Bereich Offshore Consulting, Offshore
Production Management, Engineering Solutions, Engi-

neer Recruitment, Technical
Documentation & Professio-
nal Translation Services – hat
die Studenten des diesjähri-
gen Projektes betreut. Ihre
Aufgabe: Die Verlagerung
von Unternehmensprozessen

und –funktionen ins Ausland. Ein Team untersuchte in
Athen und mit Unterstützung von Stephan Lindner,
Executive Director der ALTHOM GmbH, den relevanten
Markt nach Möglichkeiten zur Produktionsverlagerung
speziell für den Lustfahrtbereich. Entwickelt wurde ein

Business Plan, der vor allem die Anwendung der theo-
retisch erworbenen Fachkenntnisse praxisnah
ermöglichen soll. 

n Alkiviadis Thomas, Geschästsführer der ALTHOM
GmbH, freute sich über den erfolgreichen Abschluss
des Projektes und betonte: „Das Verbinden von Wis-

senschast und Wirtschast bietet den
Absolventen entscheidende Vor-
teile ihrer Berufstätigkeit und dient
als Innovationsmotor der globalen
Wirtschast. Für ALTHOM war es ein
Gewinn, dass sich 19 Master-Stu-

denten der HSBA eine Woche lang intensiv mit unserer
Fragestellung auseinander gesetzt haben. Die Absch-
lusspräsentation und die Diskussion der Ergebnisse
haben ALTHOM darin bestärkt, Griechenland als Pro-
duktionsstandort zu forcieren.“

n Prof. Dr. Jan Ninnemann, der das Projekt als HSBA-
Professor betreut hat, erklärte zur Kooperation zwischen
der Hochschule und ALTHOM: „Die HSBA hat die ALTHOM
als sehr professionelles, überaus interessiertes, sehr kon-
struktives, engagiertes und innovatives Unternehmen
kennen gelernt. Kurze Entscheidungswege und hohe Fle-

xibilität waren ein
großes Plus. Die
Studenten haben es

sehr geschätzt, an einem realen Projekt zu arbeiten und
konnten in ihren Abschlussbericht eine Vielzahl von Fakten
und Einschätzungen zum griechischen Markt zusammen-
tragen, die für die ALTHOM GmbH eine wichtige Entschei-
dungshilfe darstellten.“

Die Deutsch-Hellenische Wirtschastsvereinigung (DHW)
mit Sitz in Köln ist die bundesweite Interessenvertretung
von 30.000 griechischen und griechischstämmigen Unter-
nehmern, Selbständigen und Managern in Deutschland.
Sie setzt sich u.a. für die Förderung der deutsch-griechi-
schen Wirtschasts- und Handelsbeziehungen und des un-
ternehmerischen Nachwuchses ein. Sie ist Mitglied des
Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und
gehört zu den Erstunterzeichnern der Kampagne „Charta
der Vielfalt“ der Bundesregierung. Die DHW ist beim De-
utschen Bundestag als NGO akkreditiert. www.dhwv.de
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Mythos Olympia – Kult und Spiele

Gespräch mit Prof. Gereon Sievernich
über das Kulturereignis des Jahres in Berlin
Prof. Gereon Sievernich ist seit 10 Jahren Direktor
des Martin Gropius Baus in Berlin. Seine Hauptauf-
gabe besteht darin wichtige internationale Ausstel-
lungsprojekte nach Berlin zu holen. Eines davon ist
das diesjährige Projekt Mythos Olympia – Kult und
Spiele, welches vom 31. August 2012 bis 07. Ja-
nuar 2013 im Berliner Martin-Gropius-Bau besucht
werden kann.

Einleitend zur Ausstellungsankündigung wird auf
Ihrer Homepage getitelt: „Der Martin-Gropius-
Bau holt mit der Ausstellung „Mythos Olympia –
Kult und Spiele“ das Kulturereignis des Jahres
nach Berlin.“ Können Sie dies genauer erläutern? 

Wir haben jedes Jahr ca. 10 bis 12 Ausstellung, die wir
präsentieren. Mythos Olympia – Kult und Spiele ist die
diesjährig größte Ausstellung, die wir haben. Mit 3000
Quadratmetern Fläche, die dafür genutzt werden. Sie ist
der Höhepunkt unseres Ausstellungsjahres 2012 und
auch insgesamt ein großartiges Ereignis hinsichtlich die-
ses wunderbaren Themas.

Wie ist diese Zusammenarbeit zwischen Deu-
tschland und Griechenland entstanden für die
Ausstellung? Wie lief insgesamt der Entste-
hungsprozess bis zur Eröffnung?

Dies war eine Initiative der Griechischen Kulturstistung
Berlin und insbesondere des dortigen Direktors Dr. Ele-
sterios Ikonomou. Daraufhin wurde Absprache mit dem
Deutschen Archäologischen Institut gehalten. Dessen
Präsident (nun a.D.) Prof. Dr. Hans-Joachim Gehrke hatte
dieses Projekt ebenfalls bereits seit längerer Zeit im Kopf
gehabt. So kamen also die Interessen zusammen. An-
schließend haben wir noch Prof. Dr. Heilmeyer, den ehe-
maligen Direktor der Berliner Antikensammlung der
Staatlichen Museen zu Berlin, dafür gewinnen können
das Projekt zu kuratieren gemeinsam mit dem griechi-
schen Kollegen Herr Dr. Kaltsas und der Kollegin Frau
Hatzi. So wurde dieses Projekt zu einem deutsch-grie-
chischen Projekt an dem wir seit 2009 gearbeitet haben.
Auch bei der Erstellung des Katalogs sowie bei der wis-
senschastlichen Arbeit waren beide Seiten beteiligt. Ins-
gesamt ist uns eine wunderbare Zusammenarbeit mit
allen genannten und den weiteren Beteiligten gelungen.

Was bietet die Ausstellung " Mythos Olympia - Kult
und Spiele" dem Besucher? Zu welchen Schlus-
sfolgerungen kann der Beobachter kommen und
was soll durch die Ausstellung erreicht werden?

Die Besucher erwartet eine unglaubliche Fülle an Ar-
tefakten, wovon 500 aus Griechenland stammen und
insgesamt werden 800 Objekte ausgestellt. Darunter Ar-
tefakte aus dem Louvre, den vatikanischen Sammlungen
und den Staatlichen Museen zu Berlin sowie aus weite-
ren beteiligten Museen. Es ist offensichtlich, dass hier
eine gewaltige Leistung auf sich genommen wurde um
diese Vielzahl nach Berlin zu transferieren.  

Die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert. Der erste
Abschnitt widmet sich der Präsentation der wertvollsten
Grabungsfunde. Daran anschließend eine Darstellung
der antiken Spiele in Olympia und im dritten Abschnitt
die Dokumentation der Ausgrabungsgeschichte. Mit
dem letzten Teil wollen wir den fortlaufenden Prozess
der Ausgrabungen lebendig sowie verständlicher ma-

chen.  Besonders spannend sind auch die Darstellungen
des menschlichen Körpers, welche bekanntlich eine wi-
chtige Rolle in der griechischen Kultur insbesondere in
der Klassik darstellen. So können die Besucher einen
schönen noch sehr statischen Kursus begutachten. Bis
zu dem Torso eines Diskuswerfers in einer gewaltigen
Bewegung. Eine spannende Möglichkeit bietet die Aus-
stellung um zu verfolgen, welche Darstellung der men-
schliche Körper in der griechischen Kunst gefunden hat.
Auch die Vasenmalerei mit ihren interessanten Aspekten
sind zu sehen, und wie dort der Mensch in den Mittel-
punkt gestellt wird - vielleicht auch ein Kennzeichen der
antiken Kunst. Zudem zeigt die Ausstellung auch ein
Stück der Geschichte Europas, dessen Idee im antiken
Griechenland entstanden ist. Zur Zeit der antiken olym-
pischen Spiele kamen alle vier Jahre die Kämpfer zu-
sammen und es wurde ein olympischer Friede
geschlossen. Dies ist sozusagen die heutige europäische
Idee auf einer erweiterten Ebene und ich denke, dass die
Grundlagen Europas im antiken Griechenland zu suchen
und zu finden sind. 

Steckt hinter der Ausstellung auch ein politi-
sches Statement? 

Allein ein Blick auf die Schirmherrschast durch Herr Ka-
rolos Papoulias (Staatspräsident der Hellenischen Repu-
blik) und Herr Joachim Gauck (Bundespräsident der
Bundesrepublik Deutschland) würden dies bereits ver-
muten lassen. Sicherlich, jede archäologische Ausstel-
lung ist immer auch ein politisches Statement und gerade
in dieser Größenordnung. Es sind Nationalschätze Grie-
chenlands, die wir hier präsentieren. Darunter Artefakte,
die selbst den griechischen Publikum bisher nicht
zugänglich waren. Dies hat selbstverständlich mit
Repräsentation und politischen Statement zu tun. Diese
Ausstellung zeigt wunderbar eine positive deutsch-grie-
chische Beziehung und zeugt von gegenseitigen Respekt.
Ich meine, die Ausstellung mit den Leihgaben aus Grie-
chenland hätte durchaus in einem anderen Land stattfin-
den können, und so ist dies für unser Haus und
Deutschland eine ehrenvolle Auszeichnung. 

Würden Sie folgender Aussage zustimmen:
„Die Kultur baut eine Brücke zwischen dem de-
utschen und griechischen Volk, wohingegen die
Politik diese Beiden voneinander entfernt.“?

Ich denke es gibt Höhen und Tiefen. Das Grundverständnis
ist das Wichtige und dieses ist, dass Griechenland ein Teil
Europas ist. Das ist das Ziel, was sich immer wieder vor
Augen gehalten werden muss. Diese Ausstellung belegt
eine Idee, die in Griechenland entstanden ist, zu einer eu-
ropäischen geworden ist und sich heute zu einer Weltidee
entfaltet hat. Es ist eine Konstante in der europäischen Kul-
tur an die wir immer wieder erinnern müssen und deren Ur-
sprung, wie ich bereits sagte, im antiken Griechenland liegt.
So ist es wichtig die Öffentlichkeit daran zu erinnern, die Ent-
wicklung zu zeigen und zu erklären. Diese Ausstellung zeigt
wie stark die Verbindung zwischen den Ländern ist und wie
gut eigentlich die Beziehungen sind. 

Gibt es bereits Fortschritte bzgl. des  Ausstel-
lungsteils „Die Olympischen Spiele in der Mo-
derne“, der in Doha und Athen gezeigt werden
soll? Wer ist nun im Planungskomitee?

Aus zeitlichen Gründen konnten wir diesen Teil nicht
mehr aufgreifen. Die weitere Planung liegt nun bei der
griechischen Regierung. 

(v.l.n.r.) Prof. Dr. Hans-Joachim Gehrke, Dr. Heike Kramer, Dr. Maria Andreadaki-Vlazaki, Prof. Gereon Sievernich, 
Konstantinos Tzavaras, Dr. Elesterios Ikonomou, Dr. Susanne Bocher, Prof. Dr. Wolf-Dieter Heilmeyer
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Makedonien: Salat, Staat oder nation?
Eine etwas unübliche buchrezension

von Phedon G. Codjambopoulo

Wer in Frankreich im Restaurant eine „macédoine de fruits“
also ein „Mazedonien der Früchte“ bestellt, der bekommt
einen Fruchtsalat. Im 18. Jahrhundert war das Wort „Maze-
donien“ ein Synonym für Salat bzw. Durcheinander. Die Lin-
guisten führen dies auf die verschiedenen Kulturen und Völker
des großen mazedonischen Reichs Alexanders des Großen
zurück. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs um die
Jahrhundertwende 1900 und die darauf folgenden Balkankrie-
gen mit ständigem Seitenwechsel der Beteiligten wurde „Ma-
zedonien“ wieder zum geflügelten Wort und unentbehrlich im
gastronomischen Wortschatz.

Im Zuge des Zerfalls des Ostblocks 1990 kam es zur
Auflösung Jugoslawiens, zum Teil mit starker Unterstützung
Deutschlands und des damaligen Außenministers Genscher,
der im Alleingang und relativ schnell einen der ersten „neuen“
Staaten, Slowenien, anerkannte. Später kamen Kroatien, Bos-
nien und Herzegowina, Montenegro, Serbien und Mazedonien
hinzu. Die dramatischen kriegerischen Folgen dieser Ne-
ugründung von unabhängigen Staaten ist allseits bekannt. 

Die frühere jugoslawische Teilrepublik Mazedonien gab sich
mit ihrer Neugründung eine neue Verfassung. In dieser wurde
der Name „Republik Mazedonien“ für endgültig erklärt und
das Land sollte unter diesem international anerkannt sowie
Mitglied von EU und NATO werden. Dieser einsame Schritt der
neuen Mini-Republik entfachte aber eine Hysterie auf der an-
deren Seite ihrer südlichen Grenze, nämlich in Griechenland.
Die internationale Gemeinschast und insbesondere die EU-
Verbündeten Griechenlands verstanden die Welt nicht mehr
und keiner konnte sich vorstellen, warum die Griechen nach
so vielen Jahren „friedlicher Koexistenz“ und Tolerierung der
früheren jugoslawischen Teilrepublik jetzt plötzlich aufsässig
wurden. Die Wahrheit ist, keiner, der die Geschichte Griech-
enlands der letzten 100 Jahre nicht kennt, kann dies verste-
hen. Und davon gibt es leider sehr viele und auch viele
westliche Politiker.

Zunächst ein kurzer historischer Rückblick: Die glorreiche
Geschichte Makedoniens beginnt mit Philipp II. und seinen
Sohn Alexander den Großen. Nach 146 v.Chr. gehört das Land
zum Römischen Reich, später wird das byzantinisch und an-
schließend Teil des Osmanischen Reichs. Soweit so gut. Mit
dem griechischen Unabhängigkeitskrieg aber und der Bildung
des ersten griechischen Nationalstaates 1821 wächst das
neue Griechenland peu à peu. Durch jahrzehntelange regio-
nale Auseinandersetzungen im zerfallenden Osmanischen
Reich versuchten die Balkanvölker ein möglichst großes Stück
des Gebietes, das im Schnittpunkt slawischer, osmanischer
und hellenischer Kultur liegt, nämlich Makedonien, für ihre
entstehenden Nationalstaaten zu sichern. Dieser „Makedoni-
sche Kampf“ war sehr brutal, besonders zwischen Griechen
und Bulgaren. Schließlich kann Griechenland durch die Bal-
kankriege 1912 und 1913 einen großen Teil des Territoriums
erobern. Es bekommt den südlichen und zentral-südlichen
Teil, bekannt als ägäisches Makedonien, das ca. 51% des Ge-
samtgebietes ausmacht. Serbien sichert sich 38% davon,
u.zw. des nördlichen und zentral-nördlichen Gebietes, das
auch Vardar-Makedonien genannt wurde. Als Verlierer des
zweiten Balkankrieges bekommt Bulgarien lediglich die re-
stlichen 10% der Gesamtregion, das sog. Pirin-Makedonien,
und ist seitdem stark gedemütigt. Diese Demütigung verfolgt
die Bulgaren bis zum zweiten Weltkrieg. Nach der Niederlage
Griechenlands von den Nazis werden der Landstrich zwischen
den Flüssen Strymonas und Evros sowie die Inseln Thasos
und Samothraki den Bulgaren überlassen, als Dank für ihren
Beitritt zu den Achsenmächten. Für Italiener und Deutsche
war es klar, dass sie als Besatzer in Griechenland waren. Für
die Bulgaren aber nicht. Diese propagieren von nun an, sie
befänden sich auf befreitem bulgarischen Gebiet, das sie nicht
bereit wären, wieder zu verlassen. Mit allen Mitteln versuchen
sie das Land zu bulgarisieren. Zur gleichen Zeit blüht die kom-
munistische Propaganda. Ein Gerücht geht auf, in Bulgarien
würden die Kommunisten, unterstützt von der Sowjetunion,
gegen den bulgarischen König Boris I. sich erheben. Griechi-
sche kommunistische Gruppen proben in der Präfektur Drama
den Aufstand. Es kommt zu einem der blutigsten Massaker
durch die Bulgaren. Über 3.000 Griechen, Männer, Frauen und
Kinder werden getötet. 

Einige Jahre später sind es wieder die Kommunisten, die
die Hauptlast der „Makedonischen Frage“ tragen. Als die
Nazis Griechenland verlassen, versuchen die Kommunisten,
von den Sowjets aufgestachelt, das Land zu übernehmen und
dieses dem kommunistischen Ostblock anzugliedern. Es
kommt zum schrecklichen Bürgerkrieg mit furchtbaren Erei-
gnissen, die Tausenden von Familien entzweien und große
Risse in der Gesellschast verursachen. In diesem Kampf zwi-

schen „Linken“ und „Rechten“ kämpfen sog. Slawophone, also
griechische Bürger, deren Muttersprache ein slawischer Dia-
lekt ist, auf der Seite der Kommunisten. Historischen Quellen
zufolge waren es ca. 26 000 Kämpfer auf dem Höhepunkt des
Bürgerkrieges. Später bilden sie eine eigene Kampfeinheit der
Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE), die „slawisch-
makedonische Befreiungsfront“ (SNOF). Für diesen ihren Ein-
satz auf Seiten der KKE, verspricht ihnen die Partei dem
„mazedonischen Volk“ im Norden Griechenlands und für den
Fall des kommunistischen Sieges die „Konstituierung Make-
doniens als vereinte, unabhängige und gleichberechtigte Teil-
republik innerhalb einer volksdemokratischen Föderation der
Balkanvölker“. Für die Rechten und die gemäßigten Linken
bedeutete dieses Zugeständnis, an die „Slawen“ griechisches
Territorium abzutreten, Verrat. 

In einem für die damaligen Verhältnisse genialen Akt, taust der
jugoslawische Diktator Tito die südlichste Teilrepublik Jugosla-
wiens in Mazedonien um und fordert auf der Pariser Friedenskon-
ferenz von 1946 die Lostrennung des „Ägäis-Makedonien“ von
Griechenland und seinen Anschluss an Jugoslawien, da das
„makedonische Volk“ endlich „vom griechischen Joch“ befreit
werden müsse. An dieser Einstellung Titos knüpsten alle Regie-
rungen auch später. Sie war ab jetzt der rote Faden für jegliche
Propaganda in allen Richtungen. Man sprach nur noch von der
mazedonischen Nation, von einer mazedonischen Sprache und
einer mazedonischen Kultur. Lexika der mazedonischen Spra-
che wurden herausgegeben, Lehrstühle für die mazedonische
Sprache und Kultur an internationalen Hochschulen wurden
gegründet und von Jugoslawien finanziert. Die griechischen Re-
gierungen nahmen das im Rahmen des kalten Krieges unkom-
mentiert hin. Das Thema wurde außenpolitisch totgeschwiegen.
Die Mahnungen von sog. makedonischen Kulturvereinen der
griechischen Diaspora in den USA, Kanada und Australien wur-
den belächelt. Griechenland ignorierte die jugoslawisch-maze-
donische Propagandamachinerie. 

Doch 1991 mit der Unabhängigkeitserklärung des früheren
jugoslawischen Mazedoniens explodiert die Lage. Der Irre-
dentismus von Skopje-Mazedonien nimmt kein Ende. Alte
Ressentiments werden wach. Viele der aktiven Kämpfer aus
den 20er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts sowie des
Bürgerkrieges nach dem 2. Weltkrieg sind noch am Leben.
Die Erinnerung ist noch wach, die Verbundenheit zum Boden
der Väter und Großväter stark und nicht verhandelbar. Soviel
Affront und Hybris kann kein Volk tolerieren. Die von der übri-
gen Welt den Griechen vorgeworfene und unverständliche
„Hysterie“ ist aber dennoch verständlich. Denn das Un-
verständliche kommt dadurch, dass die griechische Politik
und Diplomatie es jahrzehntelang versäumt hatten, die Ge-
schichte der „makedonischen Frage“ öffentlich aufzuarbeiten
und wissenschastlich-historisch zu analysieren. Sie taten dies
aus Sorge, neben dem griechisch-türkischen Konflikt im
Osten, jetzt noch einen zweiten im Norden des Landes zu ent-
fachen. Anstatt die Ursachen des Makedonien-Problems auf-

zuzeigen, konzentrierte sich die griechische Politik auf eine
Argumentation, die beweisen sollte, dass das Makedonien der
Antike griechisches Kulturgebiet immer gewesen ist und nichts
mit Slawentum zu tun hat. Das war ein irreparabler Fehler
griechischer Diplomatie, Außenpolitik und Geschichtsschrei-
bung. Die Tatsache z.B., dass die Sowjetunion ihren Namen in
Russland änderte, um sich von ihrer Vergangenheit zu lösen,
werden nicht hervorgehoben. So hätte sich auch Skopje mit-
tels eines einvernehmlichen Namens von ihrem kommunisti-
schen Expansionismus distanzieren können. Dass die
Franzosen auf United Kingdom aus Rücksicht auf das eigene
Britannien (Bretagne) beharrten, als Groß“britannien“ EU-Mit-
glied wurde, oder der an Mexiko angrenzende US-Staat aus
Rücksicht zum südlichen Nachbarn, sich New Mexico nannte,
ist bislang keinem griechischen Spitzenpolitiker als Argumen-
tationshilfe eingefallen. 

Der große Verdienst von Adamantios Skordos, Germanist
und Historiker zurzeit an der Universität Wien, ist, dass er
neben diesem Wunderwerk auch die anfangs geschilderte
griechische Makedonien-Hysterie wissenschastlich fundiert
erklärt. In minutiöser Kleinarbeit hat er Tonnen von Archiv-
material aus der Zeit zwischen 1945 und 1992 aufgearbeitet
und anhand von Zitaten und Meldungen der griechischen und
internationalen Presse aufgezeigt, was in Griechenland, Ju-
goslawien und international bezüglich dieses Themas damals
geschah. Darüber hinaus konzentriert sich Skordos auf die
„Makedonisierung“- wie er sie nennt – der griechischen Politik
und ihren Einfluss auf die griechische Identitätsbildung in die-
sem geschichtlichen Zeitabschnitt. Die Makedonisierung der
Innenpolitik ist die indirekte Fortsetzung des Bürgerkrieges
zwischen den westlich orientierten Monarchisten und der
kommunistischen Linken. Aus Angst vor einem Wiederauf-
flammen der Auseinandersetzung um Makedonien entsteht
ein von den Siegern des Bürgerkrieges äußerst repressiver
Staatsapparat, der an der Verfassung vorbei und mit Hilfe von
Sonderdekreten agiert. So wird ein Parallelstaat (Parakratos)
aufgebaut, dessen Mist die Innenpolitik Griechenlands bis
heute beherrscht. Die früheren Netzwerke von rechtsradikalen
und nationalistischen Krästen, die diesem dienten, werden in
der Ära Andreas Papandreou vom Parteikader und den Ge-
werkschasten übernommen. 

Heute findet man sie alle im Sammelbecken des linksextre-
men messianischen Politstars Tsipras von SYRIZA. Dort ver-
suchen sie ihre Pfründe abzusichern, da die proeuropäische
Fraktion von ND, PASOK und DIMAR inzwischen eingesehen
hat, dass endlich Schluss damit gemacht werden muss. So en-
thält Skordos´ Werk auch Bezüge zur gegenwärtigen Politik
in Griechenland und zur heutigen Finanzkrise, die das Land be-
utelt. Diese Bezüge helfen dem Leser auch zu verstehen,
warum und wieso Generationen von Griechen mit solchen Ge-
schichts- und Erinnerungsbildern aufgewachsen sind. Denn
der durch die Makedonische Frage entstandene Antislawismus
wird später mit der Zypernkrise 1974 zum Antiamerikanismus
und birgt heute wegen der europäischen Finanzkrise die große
Gefahr, in einen Antieuropäismus und Antigermanismus zu
münden. 

Andererseits, und das ist der entscheidende Unterschied zu
den bisherigen Veröffentlichungen, zeigt Skordos auf, dass
auch in Skopje Gistmischer am Werk sind. Diese reden ihren
Bürgern ein, sie seien die wahren Nachfahren von Aristoteles
und Alexander dem Großen. So erklärt sich z.B. die Aufstel-
lung eines 22 Meter hohen Reiterstandbilds im Zentrum von
Skopje oder die Übernahme des 16strahligen makedonischen
Sterns als Staatssymbol. 

Skordos gebührt ein großes Lob für dieses über 400 Seiten
dicke Buch, das neben den oben beschriebenen ausführlichen
Daten, Fakten und Analysen und einer ausführlichen Bibliogra-
phie auch eine fundierte theoretisch-philosophische Einleitung
zur Bedeutung der Erinnerungs- und Geschichtskultur und wie
diese zur Beeinflussung des kollektiven und kulturellen
Gedächtnisses und der Identitätsbildung einer Nation von der
Politik benutzt werden können, enthält. Das Buch gehört in die
Bibliothek von jedem historisch, politisch und diplomatisch In-
teressierten, der zum Thema Makedonien ein Wörtchen mitre-
den möchte. Mein Wunsch ist es, dass Skordos in einem
zweiten Band recherchiert, wie  das Tito-Jugoslawien und der
skopje-mazedonische Nachfolgestaat systematisch über Jahr-
zehnte die slawomazedonische Identitätsbildung betrieben
haben und welche politischen, ideologischen und ökonomi-
schen Mächte dahinter gestanden haben und ggf. immer noch
dahinter stehen.

ADAMANTIOS SKORDOS, Griechenlands Makedonische
Frage. Bürgerkrieg und Geschichtspolitik im Südosten
Europas, 1945-1992. Wallstein Verlag, Göttingen 2012.
440 Seiten. 39,30 €.
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vor einigen Wochen berichtete die
Frankfurter Rundschau über Angebote
der griechischen Regierung an junge
Menschen, zu günstigen Bedingungen
in ihre Heimatdörfer zurückzukehren.
Ziegen und Oliven als Zukunst – oder -
wie die Zeitung es nannte, zurück auf
den Acker.

Wohl etwas schnell geschossen, obwohl
die Haupteinnahmequellen Griechenlands To-
urismus und Landwirtschast sind. Ohne Mar-
ktuntersuchungen und fachliche Beratung
kann sich ein neuer Betrieb nur selten daue-
rhast etablieren. Selbst eingeführte Unterne-
hmen mit anerkannten Erzeugnissen tun sich
im Export ost genug schwer. Der Verbesse-
rung dienen die zahlreichen Vorkonferenzen
der Deutsch-Griechischen Versammlung,
welche dem Gedankenaustausch über Erne-
uerbare Energien, nachhaltigem Tourismus,
Jugendzusammenarbeit und eben auch
Agrarwirtschast dienen.

Zweihundert Teilnehmer waren nach La-
gada bei Thessaloniki gekommen und erfuh-
ren in Vorträgen, Diskussionen und
Verabredungen viel Neues. Das Motto fand
viel Anklang: „Wie machen es andere und was
kann Griechenland und mir nützlich sein?“

Der Bürgermeister Lagadas, Ioannis
Anastasiadis, hob bereits im Grußwort die
Qualität der landwirtschastlichen Erzeu-
gnisse der Gegend hervor und brachte den
Wunsch nach verstärkten Exporten zum
Ausdruck. 

Rolf Geinert, vormalig Oberbürgermei-
ster der Stadt Sinsheim, nahm dies zum
Anlass, zu Städtepartnerschasten aufzuru-
fen, welche dann gemeinsam anstehende
Probleme lösen könnten. Mehr als achtzig
Bürgermeister in Deutschland hätten be-
reits Interesse an der Entsendung von Ex-
perten in die Region bekundet.

Bürgermeister Norbert Kopp aus Berlin,

Steglitz-Zehlendorf griff dies auf; er bezei-
chnete die Konferenz als Teil der Schaffung
deutsch-griechischer Partnerstädte und der
Bildung eines entsprechenden Netzwerkes.
Ebenso stehe die Förderung von Jugend-
und Schüleraustausch im Bereich der Land-
wirtschast auf dem Programm.

Susanna Vogt vom Athener Büro der
Konrad-Adenauer-Stistung bezeichnete es
als Aufgabe der Stistung wie auch der Deu-
tsch-Griechischen-Versammlung (DGV),
Regionen, Städte und Menschen zusam-
men zu bringen.

Zum ersten Themenbereich, der Anforde-
rungen des Europäischen und deutschen
Marktes umfassen sollte, begann Steffen
Reese, der Geschästsführer von Naturland,
des Verbandes für ökologischen Landbau.
Er schilderte eingangs seine Erfahrungen
mit zwei, der Landwirtschast gewidmeten
Schüleraustauschen zwischen Deutschland
sowie England und Frankreich. Ohne
Städtepartnerschasten gestalteten sich de-
rartige Aktionen sehr schwierig. Eine enge
Zusammenarbeit bescheinigte er dagegen
zahlreichen griechischen Ökobetrieben und
der Bio-Hellas, einem Prüfinstitut für Bio-
Erzeugnisse. Reese plädierte für einen er-
sten Schritt, möglichst viel regional zu
vertreiben und erst dann an den Export zu
denken. Christian Goiny, Landtagsabgeord-

neter aus Berlin, rief dazu auf, in die Stärken
einer Region zu investieren, da gute griech-
ische Produkte in Deutschland nur schwer
erhältlich seien. Das Potential nannte er
beträchtlich. Er verglich die Marketingme-
thoden von Italien und Griechenland und
stellte erheblichen Verbesserungsbedarf
beim griechischen Marketing fest. In aller
Sinn, so Goiny, da griechische Produkte ex-
zellent seien.

Marketing und sogenanntes Branding,
die Hervorhebung von besonderen Eigen-
schasten und damit gute Wiedererkennung,
hatte bereits vorher Petros Michelidakis von
der Messe Düsseldorf näher erläutert. 

Zwei Beiträge aus Bayern regten zum
Schmunzeln vor ernstem Hintergrund an.
Unter dem Stichwort „Förderung eigener
Produkte innerhalb der Region“ schilderte
Elisabeth Koch Entstehung, Verbreitung und
Vorzüge der regionalen Tauschwährung
„Chiemgauer“. 99% aller Euros, so Koch,
steckten in Geldgeschästen, nur 1% diene
dem realen Geschäst. Um davon regional los
zu kommen, wurde diese Tauschwährung
entwickelt, mir der alle täglichen Geschäste
getätigt werden können.

Ebenfalls aus Bayern, nämlich aus
Fürstenfeldbruck wurde ein wegweisendes
Modell beschrieben. Landwirtschastsmei-
ster Erich Klas beschrieb den Werdegang

eines begehrten Brotes – innerhalb des
Landkreises wohlgemerkt. Vom Saatgut
über den Anbau, von der Ernte zur Vermah-
lung, vom Transport des Mehls zum Bäcker,
alle Flächen, alle Beteiligten, alle Verarbei-
tungsschritte bleiben in der Region. Der Er-
folg des Dachvereins Unser Land gab den
Initiatoren Recht. Die Nachfrage wuchs
ständig, kein Supermarkt konnte sich dem
mehr entziehen. Weitere Produkte der Re-
gion sollen folgen.

Professor Dimitrios Vlachos von der Ari-
stoteles-Universität in Thessaloniki setzte
hoffnungsvolle Akzente für die Zukunst. Drei
Jahre lang untersuchen acht europäische
Universitäten, finanziert von der EU, „Grüne
Versorgungsketten“. Ausgehend von
Bedürfnissen der Märkte wie auch von Ver-
brauchern werden Lebensmittelerzeugung,
Logistik bis hin zum Umgang mit festen
Abfällen unter die Lupe genommen und
optimiert. Reale Wertschöpfung steht auch
hier ganz oben auf der Prioritätsliste.

Gegen Ende der Tagung wiederholte no-
chmals Dr. Alois Spionskowski von der
Geschästsführung der Raiffeisen Handels-
gesellschast das Angebot, Ausbil-
dungsplätze für Jugendliche im Bereich
Landwirtschast zur Verfügung zu stellen.

Im Rathaus der Stadt Lagadas unterzeich-
neten dann offizielle Vertreter beider Länder
den Vertrag zur Entsendung von beratenden
Experten vieler Fachrichtungen aus Deutsch-
land in die Region. Besonderer Wert werde
dabei auf absolute Transparenz gelegt, um
allfällige Reibungsverluste zu vermeiden. 

Die Nationalhymnen Deutschlands und
Griechenlands, gespielt nach der feierli-
chen Einweihung eines Platzes der Fre-
undschast, leiteten über zur Feier des
Nationalfeiertages des Bundesrepublik
Deutschland, zu der Generalkonsul Wolf-
gang Hoelscher-Obermaier viele Gäste,
unter ihnen den Minister für Nordgriech-
enland, Theodoros Karaoglou,  begrüßen
konnte. Eine Feier in Griechenland ohne
Tänze – unmöglich. Mit guter Musik (lan-
desüblich sehr lautstark), engagierten
pontischen Tänzen und einem Gläschen
Wein fand ein anstrengender, aber zukun-
stsweisender Tag, einer von vielen seit der
Deutsch-Griechischen-Versammlung II,
sein Ende. Es gibt noch viel zu tun, aber
der Weg ist beschritten.

Zurück auf den Acker?
Vorkonferenz zur Deutsch-Griechischen Versammlung III
«Agrarwirtschast» Lagadas
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Experten, Wissenschastler, Jugendliche und Politiker
trafen sich in der epirotischen Bischofsstadt, um zwei
heikle Themen an einem Tag zu diskutieren. Übersch-
attet von der ökonomischen Krise sollten Wege aufge-
zeigt werden, grausame Kriegsverbrechen des Gestern
mit Zukunstsperspektiven des Morgen Jugendlichen des
Heute nahe zu bringen.

Die obligatorischen Reden des Willkommens wurden be-
reits durch einen jugendlichen Beitrag ergänzt. Die beste Abi-
turientin Thesprotias, Christine Lioliou, brachte es auf den
Punkt, dass Erinnerung noch keinen Teller füllen würde. Frie-
dhelm Boll (Verein gegen Vergessen) benannte Unterschiede
in der Erinnerungskultur beider Länder. In Griechenland, so
Boll, werde der Opfer vor Ort gedacht, in Deutschland stünde
der pädagogische Ansatz im Vordergrund. Barbara Thimm
(Koordinatorin der Gedenkstättenpädagogik) bedauerte die
mangelnden Grundkenntnisse von Jugendlichen und hob her-
vor, dass dem in Deutschland mit der Arbeit in Gedenkstätten,
Museen und Bibliotheken begegnet werden solle.  Denn, so
formulierte Thimm, „um Europa verstehen zu können, müsse
man seine Geschichte kennen“. 

Charalambos Daskalakis (Präsident des Jugendnetzwerkes
der Märtyrerstädte und –gemeinden Griechenlands) hob die Be-
reitschast griechischer Jugendlicher hervor, auf andere Völker
zuzugehen. Er nannte die griechische Jugend „Wächter des
Erbes, welche die Flamme der Geschichte weiter tragen“ und
rief dazu auf, Opfergemeinde touristisch aufzuwerten, um bei
gegenseitigen Besuchen Vorurteile abzubauen.

Professor Athanasios Gotovos (Pädagoge und Friedensfor-
scher, Universität Ioannina) sah die weitere deutsch-griechi-
sche Annäherung durch die Medien gefährdet. Eine
spannungsfreie Kommunikation und Zusammenarbeit in der
Zukunst könne nur gelingen, wenn negative Medienberichte
auf beiden Seiten beendet würden. 

Deutlicher wurde der Moderator der Veranstaltung, Torsten
Haselbauer (Journalist, Berlin), als er Jan Philipp Reemtsma mit
den Worten zitierte: „Menschen quält man nicht, man vergast sie
nicht. Das weiß man. Wer das nicht weiß, der lernt es auch nicht!“

Im zweiten Arbeitskreis hob Bürgermeisterin Stavroula
Braimi-Botsi die Vorzüge von Paramythia als idealen Urlaub-
sort für Jung und Alt hervor.  Sie pries sie als Gegend, in wel-

cher „Natur und Historie immer von
Neuem gelebt würden“.

Dann kamen Jugendliche aus der Stadt
zu Wort mit ihren Vorstellung und
Wünschen. Evangelis Babas schlug vor,
einen GPS-gestützten Wanderführer zu
erstellen, der auf die Bedürfnisse jugend-
licher Besucher zugeschnitten sei, denen
mittlerweile Handys, Google Earth, Skype
und andere technische Hilfsmittel selb-
stverständlich seien. Die dritte Runde be-
ginnt Walter Bachsteffel (Journalist und
Autor einschlägiger Bücher) mit einem
Bericht über die wechselhasten Erfolge bei
der Initiierung von Schulpartnerschasten
und Jugendbegegnungen in Paramythia.
B. hebt die Wichtigkeit, durch Kommunikation mit anderen Kul-
turkreisen und Sozialisationen den eigenen Horizont zu erwei-
tern, besonders hervor.  Wer seinen Nachbarn oder das
Nachbarland kennen gelernt habe, werde anders mit ihm um-

gehen. Rattenfänger der „Goldenen Mor-
genröte“ hätten es dann deutlich schwerer,
so B., ihre faschistischen Parolen an das
Mädchen oder den Jungen zu bringen.

Efi Markou (Lehrerin am Gymnasium
Paramythia) berichtet über mangelnde
Perspektiven Jugendlicher nach dem 15.
Lebensjahr, wenn diese kein Abitur und
keine akademische Ausbildung anstreb-
ten. Berufsausbildung ähnlich einer deu-
tschen sei nicht gegeben. Bestenfalls
könne lückenhaste und untheoretische Un-
terweisung vermittelt werden. Dies gelte
selbst für landwirtschastliche Berufe.

Christine Lioliou schlug daraufhin „Sch-
nupperkurse“ vor, wo griechische Jugend-

liche bei Interesse und ausreichenden Kenntnissen der
deutschen Sprache etwa zwei bis drei Wochen Einblicke in de-
utsche Ausbildungsbetriebe erhalten könnten.

Klaus Amoneit (Geschästsführer aktuelles forum, Gelsen-
kirchen) schilderte die bedeutende Arbeit seine Organisation,
benachteiligte Jugendlich aus Deutschland zu Handwerkspro-
jekten in europäische, vom Weltkrieg gezeichnete Gemeinden
wie Oradur sur Glane, Lidice, Monte Sole, wie auch in Griech-
enland entsendet. In den letzten beiden Jahren führte das
aktuelle forum verschiedene Arbeiten in Kefalovriso, Kom-
meno, Lingiades und auch in Paramythia durch.

Auf Paramythia und seinen möglichen Stellenwert innerhalb
jugendlicher, internationaler Begegnung bezog sich die 16-
jährige Sportlerin Katherina Dimitriou. Sie regte die Errichtung
eines Jugend- und Begegnungszentrums an, in dem solche,
Treffen stattfinden könnten. Ausgestattet mit Bibliothek, Inter-
netecke, eventuell unter Aufsicht eines Sozialarbeiters könnte
es sich zum Fixpunkt der städtischen Jugend entwickeln. 

Vorschläge und Wünsche sind das Eine, konkrete Umse-
tzungen das Andere. In lebhasten Diskussionen klärten Orga-
nisationen, Experten und Politiker zusammen mit
Jugendlichen Möglichkeiten dazu wie auch Finanzierungsmo-
delle ab. Etliche Projekte konnten bereits im Detail erörtert
werden. In seiner Zusammenfassung dankte Generalkonsul
Wolfgang Hoelscher-Obermaier allen Beteiligten für frucht-
bare Arbeit und zeigte sich hoch erfreut über den Erfolg einer
weiteren Vorkonferenz auf dem Weg zur nächsten Deutsch-
Griechischen Versammlung, der bereits dritten, im November
in Thessaloniki.

Zwischen Gestern und Morgen

Eine verlorene Generation?
Vorkonferenz zur Deutsch-Griechischen Versammlung
«Erinnerungskultur und Jugendzusammenarbeit» Paramythia
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Jugendliche, Katharina Dimitriou

Ansicht

v.l. Friedhelm Boll, Braimi-Botsi, Charalambos Daskalakis, Wolfgang Hoelscher-Obermaier, Konstantina Adamou
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vor einiger Zeit verlangte der Finanzminister
Bayerns, Herr Markus Söder, dass Griechenland
das "Hotel Mama Europa" verlassen solle. Wegen
dieses ironisierenden Schlagworts, frage ich
mich nun, ist der Mann böswillig, ahnungslos
oder interessengeleitet?

Ich bin jung, ich bin Griechin und ich lebe zurzeit im
Haus meiner Eltern, so wie viele junge Griechen auch.
Nach einer Meinung handelt es sich um ein weiteres
"Hotel Mama". Aber was sollen wir auch anderes tun,
wie sollen wir selbständig werden, ohne Einkommen
und ohne Perspektiven.

Aristotelis, der berühmte griechische Philosoph, hat
über die Jugend geschrieben: "Sie leben meistens mit
Hoffnung. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die
Hoffnung mit der Zukunst zu tun hat und für die Ju-
gendlichen ist die Zukunst lang". Aber unsere Zukunst,
obwohl lang, scheint "verpfändet" zu sein.

Mehr als die Hälste aller griechischen Jugendlichen
ist ohne Arbeit, damit ohne Geld. Die Arbeitslosigkeit,
womit die Jugendlichen ständig konfrontiert sind, ist
eine Blockade ihrer Träume und ihrer Leben. Wie sol-
len sie eine Familie gründen, Kinder haben, Steuern
und Rentenbeiträge zahlen und auf einen ruhigen Le-
bensabend hoffen? Wie sollen sie einen Staat am
Leben erhalten, der auf fremde Hilfe angewiesen ist?

In der Schule sprachen wir ost über die vergangene
Größe unseres schönen Landes. Wir lernten die
"Wiege des Abendlandes", unsere Heimat, zu lieben.
Andere begehrten sie auch! Griechenland hatte in sei-
ner Geschichte viele Besatzer. Die Römer waren hier,

die Osmanen über Jahrhunderte, es folgten Italiener,
Engländer, Bulgaren und Deutsche. Wir überstanden
Könige und faschistische Diktatoren, blutige Kriege
und einen grausamen Bürgerkrieg, ehe wir zu Europa
finden konnten.

In jährlich wiederkehrenden Ritualen wird das
Gedächtnis an mörderische Ereignisse wachgehalten.
Um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen
kann der Wert solcher Erinnerung nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Denn wenn man einen Teil der
Vergangenheit löscht, löscht man gleichzeitig einen
Teil der Zukunst.

Wir, die griechische Jugend, haben gelernt, Erinne-
rung hochzuhalten. Denn wer die Vergangenheit nicht
kennt, ist verurteilt, sie zu  wiederholen. Der Umgang
mit der Geschichte ist Bestandteil unserer Qualifika-
tion.

Wie aber, so fragen wir, soll unsere Zukunst ausse-
hen? Vom lehrreichen Umgang mit der Vergangenheit
kann nach den Problemen mit der Arbeitslosigkeit
und der ökonomischen Krise der Gegenwart keine Fa-
milie gegründet, kein Teller gefüllt, keine Rente ange-
spart, keine Zukunst gestaltet werden.

Zur Gestaltung eben dieser Zukunst erarbeiteten meine
Mitschüler in Arbeitsgruppen mehrere Vorschläge. Diese
wollen wir im Rahmen der DGV-Fachkonferenz "Erinne-
rungskultur und Jugendzusammenarbeit" vorstellen.
Dazu erbitten wir Ihren Rat und Ihre Hilfe. In diesem
Punkt sind wir nämlich anspruchvoll. Wir wollen beides. 

Wir wollen Erinnerung an die Vergangenheit und Zu-
sammenarbeit mit der Jugend Deutschlands für die Zu-
kunst.

"Jung zu sein heißt die Welt ändern zu wollen",
wie Nikos Kazantzakis geschrieben hat. Wir, als
junge Menschen, möchten unseren Mikrokosmos,
Paramythia,  ändern.

Erinnerungskultur und
Jugendzusammenarbeit Paramythia
Eröffnungsrede zur Vorkonferenz von Christine Lioliou

DHW-PROJEKT WIRD ZUM “PROJEKT DES
MOnATS” DES BUnDESMInISTERIUMS
FÜR BILDUnG UnD FORSCHUnG (BMBF)
Köln, September 2012.
Das Projekt der DHW
„Brücke zur Qualifizie-
rung und Integration“
wurde vom Bundesmini-
sterium für Bildung und
Forschung zum „Projekt
des Monats“ erkoren.
Damit wird es einen
Monat lang auf dem offi-
ziellen Internetaustritt des
Ministeriums erscheinen und als Vor-
bildprojekt vorgestellt. Gleichzeitig wird
über einen Link auf die Seite des DHW-
Ausbildungsprojektes sowie drei Pres-
semitteilungen der DHW zu
verschiedenen Aktivitäten im Rahmen
des Projektes hingewiesen. Die Presse-
mitteilungen können sogar als PDF-
Datei gelesen werden.

Das DHW Ausbildungsprojekt „Brücke
zur Qualifizierung und Integration“ läust im

Rahmen des bundeswei-
ten Programms „JOB-
STARTER – Für die
Zukunst ausbilden“ und
wird aus Mitteln des Bun-
desministeriums für Bil-
dung und Forschung und
dem Europäischen Sozial-
fonds der Europäischen
Union gefördert. 

20% des Etats steuert
die DHW bei, die auch Träger des Proje-
ktes ist. Das Projekt hat das Ziel, in Unter-
nehmen mit Migrationshintergrund –
überwiegend griechischer Herkunst – in
den Regionen Solingen und Wuppertal er-
strangig und weiterhin in den Regionen
Köln und Düsseldorf 100 zusätzliche Au-
sbildungsplätze zu schaffen und diese an
Jugendliche – unabhängig von ihrem Mi-
grationshintergrund – passgenau zu ver-
mitteln. www.dhw-ausbildungsprojekt.de

LINK zur Veröffentlichung: http://www.jobstarter.de/de/4268.php
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Christina Alexoglou-Patelkos 
Projektleiterin
DHW-Ausbildungsprojekt: "Brücke zur Qualifizierung und Integration". Gefördert als 
JOBSTARTER-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union. 
Bonner Str. 536, 50968 Köln, Tel.: +49 (0) 221 9372 9971, Fax: +49 (0) 221 3979 778, 
www.dhw-ausbildungsprojekt.de 
Projektträger ist die Deutsch-Hellenische Wirtschastsvereinigung e. V., (DHW), Tel.: 0221 3979 776,
www.dhwv.de. 
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Εκδήλωση μνήμης, τιμής και αγώνα για τις μαύρες
επετείους του πραξικοπήματος και της εισβολής
πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου, στο Προεδρικό
Μέγαρο, με ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Δημήτρη Χριστόφια. 

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε, μεταξύ
άλλων: «Για ακόμη μια χρονιά μαζευτήκαμε σ’ αυτόν εδώ
τον ιστορικό χώρο για να τιμήσουμε τους μαχητές της
Αντίστασης ενάντια στην τρομοκρατία της ΕΟΚΑ Β’ και το
φασιστικό πραξικόπημα. Για να τιμήσουμε τους ήρωες
που προέταξαν τα στήθια τους στα τανκς της Χούντας και
στη λαίλαπα του Αττίλα. Το πραξικόπημα συνιστά πράξη
εσχάτης προδοσίας. Οι προσπάθειες ορισμένων να απο-
δώσουν το πραξικόπημα στην αφροσύνη της Χούντας
των Αθηνών και των μίσθαρνων οργάνων της προσβάλ-
λουν τα δημοκρατικά αισθήματα του λαού μας. Προσβάλ-
λουν τη μνήμη όλων όσοι έπεσαν στο πεδίο της τιμής
υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την ελευθερία του
τόπου μας. 

Τη μνήμη όλων αυτών των αγωνιστών εμείς έμπρακτα
τιμούμε, υπερασπιζόμενοι την ιστορική αλήθεια. Η υπε-

ράσπιση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί προϋπόθεση
για την επίτευξη ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο, που
είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση του αντικατοχι-
κού αγώνα του λαού μας. Η αποψινή εκδήλωση εκφράζει
την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για
τη δικαίωση του λαού μας. Δικαίωση μπορεί να επέλθει
μόνο με την άρση της τουρκικής κατοχής και του εποικι-
σμού και την επανένωση του τόπου και του λαού. Η επί-
τευξη λύσης, δίκαιης υπό τις περιστάσεις, βιώσιμης και
λειτουργικής, είναι η δέσμευσή μας προς τους αγωνιστές
της δημοκρατίας και της ελευθερίας του τόπου μας. Προς
τους πρόσφυγες που για τέσσερις σχεδόν δεκαετίες ανα-
μένουν την ευλογημένη εκείνη μέρα της επιστροφής.
Είναι η δέσμευσή μας προς τους ηρωικούς εγκλωβισμέ-
νους μας οι οποίοι στωικά υπομένουν τις κακουχίες της
κατοχής. Προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των
αγνοουμένων μας οι οποίοι με αγωνία περιμένουν να
διακριβωθεί η τύχη των προσφιλών τους προσώπων.
Είναι η κατηγορηματική υπόσχεσή μας στους νεκρούς,
τους παθόντες, τους τραυματίες και τους ανάπηρους, θύ-
ματα του δίδυμου εγκλήματος του πραξικοπήματος και
της εισβολής. 

Εκδήλωση μνήμης, τιμής
και αγώνα για τις μαύρες
επετείους του πραξικοπήματος
και της εισβολής

Γράφει ο Βαγγέλης Πάλλας*

Επίσημη επίσκεψη
στην Κύπρο του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος
Μεϊμαράκης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην
Κύπρο, από 18 έως 20 Ιουλίου, ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαν-
νάκη Λ. Ομήρου. 

Εκδήλωση για τους
αγνοούμενους στον Κόρνο

«Δίνουμε μάχη κάθε χρόνο ούτως ώστε να ακού-
σουμε το μεγάλο νέο της πλήρους ταυτοποίησης και
της διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων μας.
Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η προσπάθεια, η
οποία είναι καθημερινή και θα ενταθεί ακόμα περισ-
σότερο τους επόμενους μήνες», δήλωσε στις 18 Ιου-
λίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης
Χριστόφιας, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Κυβέρ-
νηση δίνει, επίσης, μάχη εδώ και δέκα μέρες για να μην
περάσουν οι μεθοδεύσεις των Βρετανών σε ό,τι αφορά
την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην
Κύπρο. Μιλώντας στην εκδήλωση της Παγκύπριας Ορ-
γάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνο-
ουμένων και της Πανελλήνιας Επιτροπής Συγγενών
Αγνοουμένων, στο Πανόραμα Αγνοουμένων, στον
Κόρνο, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε, επίσης: 

«Κλίνω μαζί σας ευλαβικά το γόνυ στη μνήμη των
ανθρώπων που αντιστάθηκαν στο φασιστικό πραξικό-
πημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ και θυσιάστηκαν
υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία. Και στη μνήμη βε-
βαίως των ανθρώπων, οι οποίοι προδομένοι έπεσαν
αντιστεκόμενοι στις ορδές του Αττίλα. Μεταξύ τους
πολλοί αγνοούμενοι που ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια
είναι η πραγματική τους τύχη και ορισμένοι των
οποίων τα λείψανα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά μένει
εκκρεμούσα η διακρίβωση της τύχης τους». 

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας αναφέρθηκε, εξάλλου, στην
ανάγκη μη εγκατάλειψης των πολιτικών μας δεσμεύ-
σεων (Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία) και πρόσθεσε
ότι εκείνος ο οποίος ανέλαβε αυτή την ευθύνη ήταν ένας
λαοπρόβλητος άνθρωπος και αυτός ήταν ο Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος. Πρόσθεσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος «προέβη σε αυτό το συμβιβασμό διότι ήθελε να
τερματιστεί η κατοχή του 37% του κυπριακού εδά-
φους, να τερματιστούν τα δεινά των εκτοπισμένων,
να τερματιστεί το μεγάλο, το ανθρωπιστικό, το βασα-
νιστικό πρόβλημα για τους αγνοούμενους, για τους
εγκλωβισμένους. Όλα αυτά τα είχε υπόψη του ο Μα-
κάριος όταν προέβαινε σ’ αυτόν τον οδυνηρότατο
συμβιβασμό. Δίνουμε μάχη κάθε χρόνο να ακούμε
και κάτι νέο και ει δυνατόν να ακούσουμε το μεγάλο
νέο της πλήρους ταυτοποίησης και της διακρίβωσης
της τύχης των αγνοουμένων». 

Στην εκδήλωση παρέστη, επίσης, και απηύθυνε χαι-
ρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγ-
γελος Μεϊμαράκης.

* Ο Βαγγέλης Πάλλας είναι δημοσιογράφος στην Κυπριακή εφημερίδα «Χαραυγή»

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χρι-
στόφιας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Λωράν
Φαμπιούς εγκαινίασαν στις 8 Σεπτεμβρίου στη Λευκω-
σία, το γαλλο-κυπριακό σχολείο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε κατά τη διάρκεια
των εγκαινίων ότι «η δημιουργία του γαλλο- κυπριακού Σχο-
λείου, είναι μεν επένδυση στην παιδεία, είναι όμως και σπου-
δαία επένδυση στις γάλλο-κυπριακές σχέσεις. Αποδεικνύει
στην πράξη τη θέληση των δύο χωρών μας για συνεργασία και
εμβάθυνση των σχέσεων μας σε όλους τους τομείς». Από την
πλευρά του, ο Λωράν Φαμπιούς υπογράμμισε την αφοσίωση
της χώρας του στη γαλλο-κυπριακή φιλία και επανέλαβε την
υποστήριξη που η Γαλλία παρέχει στην Κυπριακή Δημοκρατία
στο διεθνές επίπεδο. Ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε επίσης: «
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εγκαινιάζουμε σήμερα μαζί
ένα εξαίρετο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά αυτό συμβολίζει κάτι

πιο σημαντικό ακόμη – θα πω πιο κάτω λίγα λόγια γι’αυτό.
Εδώ, μέσα σ΄αυτό το σχολείο, χιλιάδες νέα παιδιά θα μάθουν
ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η εκπαίδευση και ο πολιτισμός,
Θα αρχίσουν από τις μικρές τάξεις να μαθαίνουν Γαλλικά, Ελ-

ληνικά, να έχουν μαθήματα υποστήριξης στα Αγγλικά, μέχρι το
τέλος της σχολικής τους θητείας. Μετά, αν επιθυμούν να συ-
νεχίσουν τις ανώτερες τους σπουδές , θα μπορούν να το πρά-
ξουν εδώ, στην Ελλάδα, στη Γαλλία ή σε αγγλοσαξονικά
πανεπιστήμια. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το εκπαιδευτικό
ίδρυμα που δημιουργήθηκε χάρις στη γενναιοδωρία σας, θα
αποτελέσει σημαντική επιτυχία. Αλλά, όπως έλεγα και προ-
ηγουμένως, είναι κάτι περισσότερο από εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι σύμβολο, το σύμβολο της
φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Οι χώρες μας έχουν πολλά
κοινά, αν κοιτάξει κανείς την μακρά τους ιστορία. Σήμερα μοι-
ραζόμαστε τις ίδιες αξίες, και το γνωρίζετε, Κύριε Πρόεδρε της
Δημοκρατίας - από τη συνομιλία μας κατά το γεύμα - στο διε-
θνές επίπεδο, η Γαλλία είναι στο πλευρό σας».
(Πηγές : Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας).
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Γνωστές και άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Μυθο-
λογίας, παρουσίασε, με τη μοναδική αφηγηματικό-
τητά του, ο διάσημος στο γερμανόφωνο χώρο
Ελληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου
και της τηλεόρασης, Κώστας Παπαναστασίου, στη
χθεσινοβραδινή εκδήλωση  με τίτλο «Η μεγάλη
νύχτα των Μουσών», στο  Αρχαιολογικό Μουσείο
της αρχαίας ρωμαικής πόλης Καρνούντουμ, δίπλα
στη σημερινή αυστριακή κωμόπολη  Πετρονέλ,  όπου
εδώ και 23 χρόνια πραγματοποιείται  το Διεθνές Φε-
στιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου.

Η εκδήλωση, που ετοίμασε ο ιδρυτής και διευθυντής
του Φεστιβάλ, ο Ελληνο-ιταλός εικαστικός, σκηνοθέτης
και σκηνογράφος, Πιέρο Μπορντίν, εντασσόταν στη χθε-
σινή «Μεγάλη νύχτα των μουσείων» στην Αυστρία,
στην οποία συμμετείχαν 667 μουσεία και πολιτιστικά ιδρύ-
ματα της χώρας, που μέχρι τις σημερινές πρωινές ώρες
επισκέφθηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο επισκέπτες. 

Το κοινό στο Καρνούντουμ υποδέχτηκε με μεγάλο εν-
θουσιασμό τον Ελληνα ηθοποιό, ο οποίος πριν ακριβώς
πέντε χρόνια, σε εκδήλωση  του Φεστιβάλ Αρχαίου Ελ-
ληνικού Θεάτρου, είχε ερμηνεύσει,  σε γερμανική μετά-
φραση, τα έργα «Φιλοκτήτης» και «Δελφοί», του
κορυφαίου Ελληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου. 

Ο Κώστας Παπαναστασίου, μίλησε για τις μούσες και
το ρόλο τους στην ελληνική μυθολογία, για το Δία και
τους θεούς του Ολύμπου, διηγούμενος διάφορες πτυχές
της Αργοναυτικής Εκστρατείας και του Τρωικού Πολέ-
μου, αλλά και αναφερόμενος σε στιγμές της δικής του
προσωπικής πορείας, που πλαισίωσε ερμηνεύοντας με
συνοδεία της κιθάρας του, τραγούδια στα ελληνικά, σερ-
βοκροατικά και ισπανικά. 

Παρουσιάζοντας τον Ελληνα καλλιτέχνη, ο διευθυντής
του Φεστιβάλ, Πιέρο Μπορντίν, τόνισε ιδιαίτερα το γε-
γονός πως αρχές της εβδομάδας, ο ομοσπονδιακός πρό-
εδρος της Γερμανίας, Γιόαχιμ Γκάουκ, απένειμε  στον
Κώστα Παπαναστασίου, μεγάλη τιμητική διάκριση,  τον
γερμανικό Μεγαλόσταυρο Τιμής, για τη συνολική προ-
σφορά του. Ο Κώστας Παπαναστασίου, «ο γνωστότερος
Ελληνας της Γερμανίας» όπως αποκαλείται από τον
γερμανόφωνο Τύπο, είναι ιδιαίτερα προσφιλής και στο

αυστριακό κοινό που τον γνωρίζει και «τον έχει ζήσει»
μέσα από έναν από τους χαρακτηριστικούς ρόλους  της
δημοφιλούς γερμανοαυστριακής τηλεοπτικής σειράς «Ο
δρόμος με τις φλαμουριές», και αυτό σε σχεδόν 300
επεισόδια για πάνω από 15 χρόνια..   

Γνωστός όμως είναι ο Κώστας Παπαναστασίου – που
ζει και δημιουργεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1950
στο Βερολίνο,  έπειτα από τις εκεί σπουδές του αρχιτε-
κτονικής και ηθοποιίας – για την ενεργό αντιστασιακή του

δράση στη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας των
συνταγματαρχών στην Ελλάδα.

Γνωστός είναι επίσης για τις ερμηνείες του τραγουδιών
σε συναυλίες με έργα Ελλήνων συνθετών, κυρίως του
Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και για τις πρωτοβουλίες του,
τα τελευταία χρόνια,  για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γε-
ωργία και τώρα για την Ελλάδα. 

Το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου Καρ-
νούντουμ --  το οποίο ίδρυσε πριν 23 χρόνια και διευθύ-
νει μέχρι σήμερα ο  Πιέρο Μπορντίν --  πραγματοποιείται
στα ερείπια των δύο αμφιθεάτρων της αρχαίας ρωμαικής
πόλης Καρνούντουμ, δίπλα στη σημερινή αυστριακή κω-
μόπολη  Πετρονέλ, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα  ανατολικά
της Βιέννης κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. 

Το Φεστιβάλ Καρνούντουμ -- το οποίο στο κέντρο
της Ευρώπης είναι το μοναδικό στο είδος του που είναι
αφιερωμένο στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και μαζί
με τις Συρακούσες και τη Μερίντα αποτελούν διεθνώς  τα
τρία κέντρα Αρχαίου Ελληνικού Δράματος εκτός Ελλάδας
-- έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν όλα τα μεγάλα «ονό-
ματα»  που ασχολούνται με το αρχαίο ελληνικό θέατρο,
όπως Τόνι Χάρισον, Πίτερ Χολ, Ρόμπερτ Ουίλσον, Ταντάσι
Σουτζούκι, Γιούργκεν Χέιμε, Πέτερ Χέιμε, Πέτερ Στάιν και
Θεόδωρο Τερζόπουλο με το θέατρό του «Αττις».  

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Δ. Δημητρακούδης.
Fotos (c) Art Carnuntum

Αυστρία-Η ελληνική μυθολογία στο επίκεντρο
εκδήλωσης στο ιστορικό Καρνούντουμ 

Ορθόδοξη Ιερατική Συνέλευση Μονάχου
Όπως είναι γνωστό, η Ορθόδοξος Επι-
σκοπική Συνέλευση στη Γερμανία, ενέ-
κρινε τη δημιουργία "Ορθοδόξων
Ιερατικών Συνελεύσεων" σε πόλεις της
Γερμανίας στις οποίες συνυπάρχουν
πάνω από τρεις ορθόδοξες ενορίες δια-
φόρων κανονικών εκκλησιαστικών δι-
καιοδοσιών. Για το σκοπό αυτό ενέκρινε
και ένα καταστατικό λειτουργίας αυτών
των συνελεύσεων, που εναρμονίζεται με
το καταστατικό της Ορθοδόξου Επισκοπι-
κής Συνέλευσης στη Γερμανία.

Στις 11 Οκτωβρίου 2012, έλαβε χώρα στο
Μόναχο η ιδρυτική πράξη της "Ορθόδοξης
Ιερατικής Συνέλευσης Μονάχου". Οι κληρι-
κοί των διαφόρων κανονικών εκκλησιαστι-
κών δικαιοδοσιών στη πόλη Μονάχου
προσήλθαν στον ιερό Ναό των Αγίων Πάν-
των Μονάχου και μετά από την τέλεση της
ακολουθίας του Όρθρου συνεδρίασαν στο
Ενοριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας στο Μόναχο, όπου και συζήτησαν
διεξοδικά τις 11 παραγράφους του καταστα-
τικού. Σκοπός της ίδρυσης της "Ορθόδοξης
Ιερατικής Συνέλευσης Μονάχου" είναι η από
κοινού μαρτυρία της Ορθοδοξίας στη βαυα-

ρική κοινωνία και η προώθηση, - με μια
φωνή -, των ποιμαντικών και κοινωνικών
θεμάτων όλων των ορθοδόξων πιστών της
πόλης του Μονάχου στις βαυαρικές Αρχές.
Η διδασκαλία του μαθήματος των Ορθοδό-
ξων Θρησκευτικών στα βαυαρικά σχολεία,
η συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτιστικά
δρώμενα, η συνεργασία με τις άλλες εκκλη-
σίες και τα θρησκεύματα, είναι μερικά από
τα θέματα που χρήζουν κοινής, διορθόδο-
ξης, αντιμετώπισης. Το άρθρο 5 του κατα-
στατικού ορίζει την εκλογή από τους

συνέδρους ενός κληρικού που θα είναι ο
συντονιστής των εργασιών της "Ορθόδοξης
Ιερατικής Συνέλευσης Μονάχου" και ο εκ-
πρόσωπός της στις διάφορες εκκλησιαστι-
κές, πολιτειακές και δημοτικές υπηρεσίες
της πόλης Μονάχου. Εκλέγεται επίσης και
ένας κληρικός που θα συνδράμει το έργο
του συντονιστού και θα τον αντικαθιστά
όπου δει. Η εκλογή γίνεται με βάση τα Δί-
πτυχα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι
διετούς διαρκείας. Στην παρούσα ιδρυτική
σύσκεψη οι σύνεδροι εξέλεξαν ως συντονι-

στή της "Ορθόδοξης Ιερατικής Συνέλευσης
Μονάχου" τον κληρικό της Ιεράς Μητροπό-
λεως Γερμανίας, Πρωτοπρεσβύτερο Από-
στολο Μαλαμούση και ως συνεργό και
αντικαταστάτη, τον κληρικό της Εκκλησίας
της Ρωσσίας π. Αλέξιο Λέμμερ.

Η υπογραφή του καταστατικού έλαβε
χώρα σε πανηγυρικό κλίμα ενότητας και
αγαστής συνεργασίας μέσα στον ιερό Ναό
των Αγίων Πάντων Μονάχου. Το καταστα-
τικό υπέγραψαν οι κληρικοί του Μονάχου
που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο, την Εκκλησία της Ρωσσίας, την Εκ-
κλησία της Σερβίας, την Εκκλησία της
Ρουμανίας και την Εκκλησία της Βουλγα-
ρίας. Μετά την υπογραφή τελέστηκε από
κοινού η ακολουθία της Αρτοκλασίας και
ακολούθησε δεξίωση στο Πνευματικό
Κέντρο της ενορίας. Η μεγάλης κυκλοφο-
ρίας εφημερίδα Μονάχου, Μύνχνερ Μερ-
κούρ (Münchner Merkur) αναφέρθηκε
άμεσα στο γεγονός αυτό με εκτεταμένο
κείμενο και φωτογραφία των συνέδρων
κατά την υπογραφή του καταστατικού.

(Φωτογραφίες: Χρίστιαν Λέρερ)
Πρωτοπρεσβύτερος 

Απόστολος Μαλαμούσης
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Γράφει ο Αποστόλης Δίκογλου

Αγαπητέ Γιάννη Δελόγλου
Καταρχήν να σου ευχηθώ καλό ταξίδι... Έφυγες

χωρίς να προλάβουμε να πούμε λίγα λόγια τού απο-
χαιρετισμού. Μια στερνή χειραψία ως συμβαίνει ανά-
μεσα σε φίλους που χωρίζονται για πάντα και ο ένας
εκτιμά τον άλλο. Υπηρετήσαμε, ο καθένας από το δικό
του μετερίζι, κοινούς σκοπούς σημαδεύοντας τους ίδι-
ους στόχους. Στο διάβα των σαράντα ετών στον ξένο
τόπο εσύ υπήρξες αξεπέραστος. Αναλώθηκες συνει-
δητά μοιράζοντας και ξοδεύοντας το νεανικό σου
σφρίγος, τη ζωή σου όλη, σε τρία ανταγωνιστικά με-
ταξύ τους μέτωπα, που το καθένα ξεχωριστά και όλα
μαζί σε θέλανε δικό τους. Η οικογένεια, η εργασία και

από κοντά η ασίγαστη έγνοια για τα κοινά στην πολυδιάστατη αρένα τής κοινωνίας
όπου οι συμπατριώτες μας Gastarbeiter είχαν αρχίσει, με το πρώτο πάτημα τού
ποδιού τους στη ξένη χώρα, να ανιχνεύουν τον άγνωστο περίγυρό τους σκάβοντας
συνάμα βαθιά στη γη, για να στήσουν την παρουσία τους σε γερά, ατράνταχτα θε-
μέλια που να αντέχουν στις θύελλες τού χρόνου.

Ξέρω, εσένα σε συγκινούσαν ιδιαίτερα οι δραστηριότητες τού ποντιακού στοι-
χείου καθότι Τραντέλληνας Πόντιος και ο ίδιος κουβαλούσες μέσα σου με ευλαβική
στοργή τις μνήμες ενός άγριου απάνθρωπου ξεριζωμού που τις είχες συλλέξει, παιδί
ακόμα, από νωπές διηγήσεις δικών σου αγαπημένων προσώπων, που είχαν βιώσει
οι ίδιοι τη βαρβαρότητα χωρίς οίκτο, χωρίς προσωπείο, αλλά και τη σκληρή περι-
πέτεια τής προσφυγιάς.  Σιμά στα τρία μελήματά σου κι αυτό τού αθλητισμού, με
μία ξεχωριστή αγάπη προς το ποδόσφαιρo που άλλωστε δεν την έκρυψες ποτέ. Και
στον τομέα αυτό έδειξες τις ικανότητες σου και ανέβηκες τα σκαλιά τής επιτυχίας.

Πέρα, όμως, από όλα τα παραπάνω μέσα σου υπήρχε και μια άλλη σπίθα που
θέρμαινε τις σκέψεις σου στις κρύες νύχτες των γερμανικών χειμώνων. Μια φωνή,
απροσδιόριστη στην αρχή, όλο και πιο επιτακτικά σού ζητούσε να ασχοληθείς και
με κάτι άλλο, πιο σπουδαίο από το ποδόσφαιρο, κάτι που να μένει αναλλοίωτο στο
χρόνο και στην ιστορία τής πρώτης γενιάς των Ελλήνων μεταναστών. Κι εσύ, όταν
ήλθε το πλήρωμα τού χρόνου, χωρίς δισταγμό τόλμησες και ενέδωσες με κρυφή
χαρά στις εμμονές αυτής τής ασίγαστης φωνής Έτσι ξεκινά αμετάκλητα η απόφασή
σου να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία και αρχίζεις να καταχωρείς πάνω στο
χαρτί συμβάντα και γεγονότα των συμπατριωτών σου όπως αυτά προκύπτανε από
την ενέργεια και τις δραστηριότητες των μεταναστών, που, ανήσυχοι ως γνήσιοι
Έλληνες από τη φύτρα τους, είχαν αρχίσει από τη πρώτη στιγμή τής παρουσίας
τους στη Γερμανία να ιδρύουν Κοινότητες, Σωματεία και Συλλόγους. Και όλη αυτή
την πολυεπίπεδη πνευματική και κοινωνική παραγωγή την μεταφέρεις στο Μη-
τροπολιτικό Κέντρο τού Ελληνισμού, την Αθήνα, πληροφορώντας και ενημερώ-
νοντας τους εντός των συνόρων συμπατριώτες μας για το τι επιτυγχάνουν οι
Έλληνες στην πολιτιστικά και κοινωνικά αναπτυγμένη Δυτική, τότε, Γερμανία.
Επρόκειτο για απλοί εργάτες από όλες τις γωνιές τής χώρας με λειψή μόρφωση
και επαγγελματική κατάρτιση -λόγω τής τριπλής κατοχής αλλά και τον αδελφο-
κτόνο εμφύλιο που ακολούθησε στον ήδη κατεστραμμένο τόπο μας από τα φου-
σάτα των εχθρών μας που άφησαν πίσω τους δυστυχία και ερείπια. Βέβαια
στάθηκες τυχερός αφού η πιο γνωστή και πολυδιαβασμένη από τους ξενιτεμένους
Έλληνες εφημερίδα των Αθηνών, Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, σού παραχωρεί βήμα και χώρο
να απλώνεις ειδήσεις και ρεπορτάζ από την καθημερινότητα των Ελλήνων.Gastar-
beiter στη Γερμανία.

Έτσι γεννιέται η δημοσιογραφική σου καριέρα. Ως νεαρός δημοσιογράφος τής
ομογένειας σύντομα ανακαλύπτεις και τις λογοτεχνικές σου ικανότητες και ρίχνεσαι
με ενθουσιασμό νεοφώτιστου στη συγγραφή ενός βιβλίου. Ακολουθεί και δεύτερο
και τρίτο. Το συγγραφικό έργο που άφησες πίσω σου είναι πλούσιο και παραμένει
επίκαιρο. Μέσα σ’αυτό το γίγνεσθαι τής ύπαρξής σου φαίνεται ότι ωρίμασαν και οι
συνθήκες τής γνωριμία μας. Πάνε κάπου δέκα χρόνια από την ημέρα που έλαβα
στο Ντύσσελντορφ τη σύντομη χειρόγραφη επιστολή σου. Μού προτείνεις, μετά
από παράκληση, όπως λες, φίλων σου στην πόλη Lüdenscheid όπου παραβρέθη-
κες σε πολιτιστική εκδήλωση, να γίνεις τακτικός συνεργάτης τής ομογενειακής
εφημερίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Düsseldorf, που τότε η κυκλοφορία της περιορι-
ζόταν στα όρια τού ομοσπονδιακού κρατιδίου τής Ρηνανίας Βεστφαλίας, 18 εκα-
τομμύρια πολίτες ανάμεσά τους και 150.000 Ελληνίδες και Έλληνες.

Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας και η μακρινή γνωριμία, εσύ στο Leonberg τής
Νότιας Γερμανίας κι εγώ στο Ντύσσελντορφ, εξελίχθηκε γρήγορα σε σταθερή φιλία
που τη συντηρούσαν ζωντανή ταχτικές επιστολές και τηλεφωνήματα. Ακολούθησαν
οι δύο συναντήσεις μας στο εστιατόριο ILYSIA στη Στουτγάρδη; που ανήκει στον
καλό μας φίλο Μιχάλη Σακελαρίου από το Νεοχώρι Τρικάλων. Στην παρέα μας συν-
τροφιά εκτός από τον οικοδεσπότη ο καταξιωμένος Μεσσήνιος ζωγράφος Τώνης
Μανιάτης, και τί προβολή δεν τον έχεις κάνει αυτόν καλοσυνάτο άνθρωπο και χα-
ρισματικό καλλιτέχνη, καθώς και ο επιστήθιος φίλος σου Αμανάτιος Ταγκαλίδης.
Δυο ωραίες αξέχαστες συναντήσεις με ατέλειωτη κουβέντα νοστιμότατα φαγητά
από την περίφημη κουζίνα τού έμπειρου Γαστρονόμου και εκλεκτά ελληνικά κρασιά
από την πλούσια κάβα τού Μποέμη Μιχάλη Σακελαρίου. Κρίμα που όλα πια τώρα
είναι μακρινές αναμνήσεις που με τον καιρό όλο και περισσότερο θα ξεθωριάζουν. 

Η απρόσκοπτη καθ’ όλα πολύχρονη συνεργασίας μας συνεχίζεται αμείωτη στο
ίδιο φιλικό κλίμα και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011, όταν η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ πάει
στα χέρια τής νέας μεταναστευτικής γενιάς, όπως είναι η νέα εκδότρια Γεωργία
Κωστακοπούλου με διευθυντή τον πεπειραμένο δημοσιογράφο Αποστόλη Ζώη,
ως τη στιγμή που ο χάρος με απαίσιο τρόπο κόβει με μια σπαθιά το νήμα τής ζωής
σου στις 26 Σεπτεμβρίου 2012.

Να σού αναφέρω τώρα το πόσο μάς λύπησε ο ξαφνικός σου θάνατος δεν ωφελεί
σε τίποτα. Μας λείπεις πολύ και πρώτα στη σύντροφο τής πολύχρονης έγγαμης
ζωής σου, τη γυναίκα σου Στέλλα, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τους πολλούς
καλούς σου φίλους στη Γερμανία και στην Ελλάδα, σε εμάς τη συντακτική ομάδα
τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, και βέβαια στις πολλές-πολλές χιλιάδες των πιστών
σου αναγνωστών, που μέσα από το Site και τα μηνιαία News-Letter τής ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, φτάνουν μέχρι την μακρινή Αυστραλία. 

Κλείνοντας τούτη την άχαρη επιστολή θέλω να σε πληροφορήσω ότι τη φοβερή
είδηση τού θανάτου σου την έλαβα από τον Ηπειρώτη παλιόφιλό σου Κώστα Ταχεία
από τη Στουτγάρδη. Χρειάστηκαν κάποιες ώρες να το συνειδητοποιήσω. Δεν είναι
δυνατόν, δεν είναι δυνατόν μονολογούσα, ψάχνοντας για πειστικές απαντήσεις στο
πανάρχαιο Ερώτημα: Γιατί; Γιατί η μοίρα σου δεν σε προστάτευσε να χαρείς να απο-
λαύσεις για κάποια ακόμα χρόνια τους πολύχρονους κόπους τής εργασίας σου;
Σαράντα ολόκληρα χρόνια κοπίδι και σφυρί και όνειρα επιστροφής στην αγαπημένη
σου πατρίδα Ελλάδα, στην αγκαλιά των δικών σου. Και από τις τηλεφωνικές μας
συζητήσεις γνωρίζω πόσα ακόμα πράγματα είχες στο νου να κάνεις.

Μείνανε στη μέση και τα σχέδιά μας να επισκεφτούμε μαζί την ιδιαίτερη πατρίδα
μας τη Δράμα να τη γυρίσουμε όλη, να μείνουμε στην όμορφη Καλλιθέα όπου
ήθελα να σου δείξω τα μέρη, τα σημεία, όπου γνώρισα πρωτόγνωρες χαρές και
λύπες ως μαθητής στη ζωή τής κατασκήνωσης αλλά και ως ομαδάρχης και βοηθός
τού αείμνηστου Αποθηκάριου Μπάρμπα-Θανάση και τόσα άλλα και τόσα άλλα.
Βουρκώνουν, φίλε τώρα μακρινέ, βουρκώνουν τα ματιά μου και για το γεγονός
τής ανεπίτρεπτης αμέλειάς μου. Γιατί τις μέρες που ο χάρος σημάδευε την καρδιά
σου εγώ βρισκόμουν στη γειτονιά σου, στη Φλώρινα, για οκτώ ημέρες. Πήγα για
πρώτη φορά στην ακριτική κι όμορφη αυτή πόλη μαζί με τη γυναίκα μου να παρα-
βρεθούμε σε βαφτίσια τής κορούλας τής εγγονής τής αδελφής μου, που συνάντησε
ερωτεύθηκε και παντρεύτηκε ένα παλικάρι από τη Φλώρινα και από την Αθήνα
βρέθηκε στα ψηλά βουνά τής Δυτικής Μακεδονίας μας. Οκτώ ολόκληρες μέρες
και τη γυναίκα μου να με ενοχλεί σε καθημερινά: Πάρε ένα τηλέφωνο στο Γιάννη
Δελόγλου, έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα του. Πες του ότι σκοπεύουμε να πε-
ράσουμε και από τη Θεσσαλονίκη. Μα εγώ δεν το έπραξα. Ήθελα να σου κάνω έκ-
πληξη! Τελικά ούτε αυτό έγινε. Αφού είδαμε τα έξοχα ευρήματα τής Μακεδονίας
μας στη Βεργίνα βρεθήκαμε αντί για τα Τρίκαλα, να δούμε πρώτα τη Γεωργία και
τον Αποστόλη, στην Κατερίνη κι από εκεί στον Πλαταμώνα να επισκεφτούμε και
τις αρχαιότητες στην σκιά τού θεϊκού Ολύμπου. Έτσι χάσαμε χρόνο και τελικά οι
υποχρεώσεις μας, αχ αυτές οι υποχρεώσεις που δεν τελειώνουν ποτέ, μας ανάγ-
κασαν να πάρουμε το δρόμο προς τη Νότια Ελλάδα. Ενώ, αν άκουγα τη Ρενάτα θα
βλεπόμασταν ακόμα μια φορά και ας ήταν η τελευταία και μάλιστα κάτω από το
βάρος τής κατάστασής σου που εμένα μου ήταν άγνωστη. Και τι ειρωνεία, ενώ
ήμουν έτοιμος να σε ενημερώσω με μια μακροσκελή επιστολή για όλα και να συ-
νεννοηθούμε για το πότε θα γίνει το ταξίδι στη Δράμα ήρθε το πλημμυρισμένο
πίκρα και πόνο μήνυμα τού Κώστα Ταχεία και έγιναν όλα συντρίμμια... 

Επειδή ξέρω ότι σου αρέσαν τα στιχουργήματά μου σε χαιρετώ, ως την ημέρα
που κι εγώ θα ροβολήσω στα δώματα τού κάτω κόσμου, με ένα ποίημά μου γραμ-
μένο πρόσφατα για μένα τον ίδιο με φόντο μισό αιώνα ξενιτιάς στη Γερμανία.

Να ετοιμάζεσαι κι εσύ ...
Άφησα μάνα μόνη και πατρίδα
Και έφυγα στην έρμη ξενιτιά

Και πρόκοψα και έμαθα και είδα
Τού κόσμου τα καλά και τα στραβά.

Μα το ’χα τάμα να γυρίσω
Στα μέρη μου τα πατρικά
Να ξαναδώ, να ξαναζήσω
Τα χρόνια μου τα παιδικά.

Μα όλα αλλιώτικα τα βρήκα
Γέμισε θλίψη η ψυχή

Αγνώριστη η όμορφη Μαρίκα
Κι οι φίλοι πια έχουν χαθεί.

Κοιτώ τον ήλιο. Βασιλεύει ...
Μια μέρα όλη η ζωή

Και μια φωνή με συμβουλεύει:
- Να ετοιμάζεσαι κι εσύ ...

Επιστολή σε έναν φίλο που δε θα φτάσει ποτέ
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Γίνετε Συνδρομητής
Παρακαλώ στείλτε μου την μηνιαία εφημερίδα Ελληνική Γνώμη, στην τιμή τον 35 € + ΦΠΑ. 

Η συνδρομή αφορά για ένα έτος από τον επόμενο μήνα ......................................................
Η διεύθυνσή σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που σημειώνονται με *:

Κυρία*               Κύριος*
Τίτλος.................................................................................

Όνομα*.........................................................  Επώνυμο*.......................................................................................

Διεύθυνση*.............................................................................................................................................................. 

Πόλη*...................................................... Τ.Κ.* ................................
Κράτος*...................................................

E-Mail*……………………………..........…..............….  Τηλέφωνο*:........................................................................

Για παραπάνω από μια συνδρομή, παρακαλώ συμπληρώστε εδώ τον αριθμό ...............
Κόστος συνδρομή για 10 φύλλα το μήνα 80 €
Κόστος συνδρομή για 20 φύλλα το μήνα 140 €
Κόστος συνδρομή για 30 φύλλα το μήνα 160 €

Με την παραλαβή των στοιχείων θα σας σταλεί λογαριασμός μαζί με τα στοιχεία τραπεζών
της «Ελληνικής Γνώμης». tο ποσό να καταβληθεί εντός δύο εβδομάδων.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το έγγραφο και στείλτέ το απόκομμα της συνδρομή σας στη διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 
στην Ελλάδα. Παράλληλα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με Ε-Mail στο info@elliniki-gnomi.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εάν δεν επιθυμείτε τη συνέχεια της συνδρομής, τότε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα 
και στείλτε μας το έγγραφο στην διεύθυνση της Ελλάδος.

Δεν επιθυμώ τη συνέχεια της συνδρομής

Ανάκληση: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εντολή αυτή εντός δύο εβδομάδων, μετά την αποστολή ενός  εγγράφου. 
Η περίοδος ανάκλησης ισχύει εάν στείλετε  συντόμως την ανάκληση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, διεύθυνση Ελλάδος. 
Η ανάκληση δεν απαιτεί αιτιολόγηση.
Εμπιστευτικότητα: Η μεταφορά των δεδομένων σας δεν είναι για λόγους μάρκετινγκ προς άλλες εταιρείες. 

Ημερομηνία/Υπογραφή:
Διεύθυνση του Εκδοτικού Οίκου και επικοινωνία μαζί μας:
Elliniki Gnomi, bilder Str. 30, D-40213 Düsseldorf, Deutschland
Διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ στην Ελλάδα:
Γεωργία Κωστακοπούλου, «Ελληνική Γνώμη», 
Καλογριανής 3, 42 100 Τρίκαλα, Ελλάδα
Τηλ: 0030/24310/78272, Κινητό: 0030/6944061282 E-Mail: info@elliniki-gnomi.eu 

Αντί επικήδειου

Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ Κώστα Ορφανίδη!
Το μήνυμα ήταν λιτό και λίαν δυσάρε-
στο: ο Κώστας έχασε την μάχη με την
επάρατη ασθένεια. Η κηδεία θα γίνει
στην γενέτειρά του, το χωριό Αρκαδικό
της Δράμας.

Όποιος από την γενιά μας και το γένος
μας ακούσει την λέξη Ντόρτμουντ το
μυαλό του πάει κατ ευθείαν στον Κώστα
Ορφανίδη. Ήταν συνώνυμα για μία κοινω-
νία ανθρώπων που έζησαν, αγωνίσθηκαν,
γέλασαν και έκλαψαν χρόνια μαζί στην
Ρηνανία-Βεστφαλία. Ο Κώστας Ορφανίδης
πάντοτε πρώτος, πάντοτε γελαστός και
πάντοτε με τον καλό του λόγο. Χαρακτη-
ριστικό του στοιχείο τα μαύρα γυαλιά. Δεν
έκρυβαν τίποτε το κακό, το επικίνδυνο, το
πονηρό. Απεναντίας ήταν πάντοτε ένας
άνθρωπος ευγενικός, ντόμπρος, δίκαιος,
συνετός, φιλικός, μεγαλόψυχος και γεν-
ναιόδωρος, και πάνω απ όλα υπερήφανος
Έλληνας.

Ήλθε πολύ νέος στην Γερμανία να βρεί
στον ήλιο μοίρα. Και την βρήκε στο Ντόρ-
τμουντ. Ξεκίνησε με ένα μανάβικο και
μετά έγινε εστιάτορας προωθώντας την
ελληνική κουζίνα στο γερμανικό κοινό της
πόλης του. 

Οικονομικά ανεξάρτητος πλέον στρέφε-
ται στα κοινά βοηθώντας όχι μόνον την
ενορία του αλλά και όποιον του ζητούσε
εργασία ή στήριξη, μακρυά από δογματι-
σμούς και πολιτικές πεποιθήσεις. Αρκεί να
ήταν κανείς και να ένοιωθε Έλληνας.
Υπήρξε έτσι υπόδειγμα Έλληνος που πάν-
τοτε έκανε το χρέος του προς την κοινω-
νία και την πατρίδα. Έτσι η αναγνώρισή
του ήταν καθολική.

Επί πολλά χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος
της Τοπικής Επιτροπής Ντόρτμουντ της

Νέας Δημοκρατίας, μία παράταξη την
οποία υπηρέτησε με σθένος, με πίστη, με
επιμονή και με υπομονή. Τα τελευταία
χρόνια ήταν Αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Βό-
ρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 

Στις τελευταίες εκλογές ανάδειξης αντι-
προσώπων για το συνέδριο της ΝΔ μετά
την εκλογή Σαμαρά στην Προεδρία του

κόμματος Πρόεδρος της Εφορευτικής
Επιτροπής ορίσθηκε αυτός, εφόσον όλοι
γνώριζαν ότι ήταν αδιάφθαρτος και του
είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Είχα κι εγώ
βάλει υποψηφιότητα σαν ένδειξη στήριξης
στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, τον
οποίο τόσο εγώ όσο και ο αείμνηστος Κώ-
στας εκτιμούσαμε βαθύτατα και πιστεύαμε

στην φιλοπατρία του, την ιστορική του
αποστολή, το ήθος του και τις ιδεολογικές
του αξίες. 

Με παίρνει λοιπόν στο τηλέφωνο μετά
το πέρας των εκλογών και μου λέει:
«Φίλε, η βάση σε ψήφισε να πας στο συ-
νέδριο. Συγχαρητήρια. Κοίταξε να μας εκ-
προσωπήσεις επάξια.» 

Η χαρακτηριστική του φωνή ακόμη ηχεί
στ αυτιά μου. Η προτροπή του «...να μας
εκπροσωπήσεις επάξια...» ήταν για μένα
εντολή και μεγάλη ευθύνη. 

Διότι όταν τριάντα χρόνια πριν ιδρύαμε
την πρώτη ΝΟΔΕ στην Βόρειο Ρηνανία-
Βεστφαλία με 42 τοπικές επιτροπές και
πάνω από 5.000 εγγεγραμμένα μέλη –
ούτε στην Ελλάδα δεν υπήρχε τέτοια ορ-
γάνωση - ο Κώστας Ορφανίδης ανήκε
στους «αρχηγούς» κι εγώ ήμουν τότε νέος
στρατιώτης.

Λόγω της απόστασης δυστυχώς πολλοί
από μας, τους παλιούς του φίλους και συ-
ναγωνιστές, δεν ήμασταν εκεί να τον απο-
χαιρετήσουμε στο τελευταίο του ταξίδι, να
του πούμε το τελευταίο «αντίο». 

Ο Κώστας Ορφανίδης δεν ήταν ένας πε-
ραστικός. Μπορεί να έφυγε για το ταξίδι
της αιωνιότητας, αφήνει όμως ένα μεγάλο
κενό στην παροικία του Ντόρτμουντ. Θα
είναι πάντοτε παρών στην ζωή μας, στις
σκέψεις μας, στην ιστορία μας στην Γερ-
μανία. 

Στην οικογένειά του και στους οικείους
του θερμά συλληπητήρια εκ μέρους των
συναγωνιστών του και της μεγάλη οικο-
γένειας των υπερήφανων Ελλήνων της
Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ευχαριστώ για όσα μας προσέφερες.
Καλό Παράδεισο, Κώστα!

ΦΓΚ



Πρωτογενής Τομέας:

• Καλαμπόκι, Βαμβάκι, Πεπονοειδή (καρπούζια – πεπόνια), Κηπευτικά, Μήλα
• Κτηνοτροφία (αιγοπρόβατα, χοιρινά)
• Αρωματικά φυτά και Βότανα 
• Μέλι 

Δευτερογενής Τομέας: 
• Τυροκομικά, Κρασιά, Τσίπουρο, Τουρσιά, Σαλάτες (τζατζίκι, τυροσαλάτα, 

κηπουρού, κτλ.), Προϊόντα κουλουροποιίας, Γλυκά Κουταλιού, 
Μαρμελάδες, Ζαχαροειδή (π.χ. λουκούμια κτλ.), Προϊόντα Αλευρόμυλου, •

• Αλλαντικά (π.χ. λουκάνικο Τρικαλινό, κτλ.), Χαλβάς Τρικάλων, Χαλβάς με  
ταχίνι, Χυμούς – Αναψυκτικά. 

• Έπιπλα – μικροέπιπλα
• Πόρτες – παράθυρα -  κουφώματα  pvc - αλουμινίου.  

Τριτογενής Τομέας: 

Τουρισμός
Επίσκεψη στα Μετέωρα που είναι το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στον
κόσμο και τη μοναστηριακή κοινότητα. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει
αναρριχήσεις και περιπάτους στον ορεινό όγκο απολαμβάνοντας τη
γαστρονομία της περιοχής και τα διάφορα τσάγια από αρωματικά φυτά.


