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CERN και

Χορηγός επικοινωνίας η «Ε.Γ.»

«Ολυμπία:
Μύθος, Λατρεία,
Αγώνες» στο
Βερολίνο

σωματίδιο Higgs *08

Aρχές
και μέθοδοι
διδασκαλίας της
Νέας Ελληνικής *15

Το Ελληνικό

*10 //17

Σπουδές Ορθοδόξου Θεολογίας
στο Πανεπιστήμιο Μονάχου *04

αθλητικό σωματείο
Ηρακλής Ελλάς
Ανοβέρου
*19

Ο ΥΦΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «Ε.Γ.»

«Σταδιακή
ανατροπή»
Μιλά σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο Υφυπουργός
Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού,
κ. Κώστας Τσιάρας και αναφέρεται στην αλλαγή κλίματος
που υπήρχε σε βάρος της χώρας μας.
«Η Ελλάδα αλλάζει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά και οι
Έλληνες πολίτες καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια. Αυτό είναι
χρέος μας να το κοινωνήσουμε στα άλλα μέλη της Ευρωζώνης και
ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με απόλυτη σοβαρότητα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Γερμάνια ο κ.
Σαμαράς κατάφερε να περάσει μηνύματα θετικά που σταδιακά αλλάζουν την κοινή γνώμη σχετικά με το ελληνικό ζήτημα. Με συντονισμένες προσπάθειες δημιουργήθηκε μία αφετηρία σταδιακής
ανατροπής του αρνητικού κλίματος που υπήρχε σε βάρος της
χώρας μας. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η ενημέρωση για τις συστηματικές ενέργειες που γίνονται να επιλυθούν τα προβλήματα

αυτά». Αυτά δηλώνει σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Κώστας Τσιάρας. Ο κ. Τσιάρας δεν παραλείπει ακόμα να
αναφερθεί και στο μέλλον του ΣΑΕ λέγοντας: «Όπως γνωρίζετε η
θητεία του Προεδρείου έχει παραταθεί ως το τέλος του 2012. Στόχος μας, είναι να γίνουν οι Περιφερειακές Συνελεύσεις μέσα στον
Οκτώβριο και η Τακτική Συνέλευση και η εκλογή νέου Προεδρείου
του ΣΑΕ να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό θα γίνει μέσα από
λιτές, περιεκτικές, σύντομες αλλά όχι συνοπτικές διαδικασίες. Θα
γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη
δυνατή αντιπροσώπευση όλων των περιοχών του κόσμου που
ζουν ομογενείς Έλληνες, δίνοντας κυρίως έμφαση στην νεολαία
και αποφεύγοντας πρακτικές, οι οποίες όχι μόνο δεν προσέδιδαν
αίγλη στον θεσμό αλλά συνιστούσαν πολλές φορές και παράγοντα
απαξίωσής του και πρόκλησης αρνητικών εντυπώσεων τόσο στον
χώρο των ομογενών όσο και στην Ελλάδα».
*06-07

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ
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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΤΕΓΙΝ

Περισσότερα
ποιήματα

*24

Ιστορική πρόκληση
και στρατηγική
επένδυση
για την Κύπρο *20

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Chronik eines
Diplomaten

*16

Μιλούν οι Γ. Παπαρρίζος (σελ.21)
Ν. Καραχάλης, (σελ.22)
και Απόστολος Δοντάς (σελ.23)
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ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ANAKYKΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ

ΘΕΣΕΙΣ

Μεταρρυθμίσεις...

ναδική ευκαιρία για τη χώρα μας ώστε να μην χάσει
το τρένο της ευρωζώνης. Ωστόσο όλες αυτές οι διαπιστώσεις θα πρέπει να συνδυαστούν και με την πολυπόθητη ανάπτυξη. Κυρίαρχη θέση σε αυτή
διατηρεί ο αγροτικός τομέας.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ, όπως
δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις
το φάντασμα της εξόδου της Ελλάδος από την ευρωζώνη, που
μέχρι και πριν λίγες μέρες κυριαρχούσε στην ατμόσφαιρα της
χώρας μας. Τα μηνύματα για μια αλλαγή πλεύσης
όπου βασικό στοιχείο θα είναι η συνέχεια της χώρας
στην ευρωζώνη ήρθε τόσο μετά τη συνάντηση Σαμαρά με Μέρκελ, όσο και από την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού και την Κίνα. Οι περισσότεροι αμφιβάλλουν πλέον λιγότερο ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους το ευρώ,
έχοντας δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον που
ωστόσο δεν πρέπει να πάει χαμένο.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ πρέπει να ενταθεί, οι
μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν, φυσικά όχι με
λόγια αλλά με έργα, προκειμένου τα λόγια των
ξένων ηγετών να πιάσουν τόπο… Αποτελεί τη μο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
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ΠΟΛΛΑ ακούγονται τον τελευταίο καιρό, για ριζοσπαστικές πολιτικές και παρεμβάσεις που θα πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά στον αγροτικό τομέα,
ώστε το αγροτικό εισόδημα να σταθεροποιηθεί και
να πάψει να ακολουθεί φθίνουσα πορεία, έχοντας
βυθίσει χιλιάδες νοικοκυριά στην ανέχεια... Το ερώτημα όμως που προκύπτει πάντα και προς όλες τις
κυβερνήσεις είναι ένα και μοναδικό...
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στρατηγική τέτοια η οποία είναι
ικανή να δημιουργήσει ελκυστικό περιβάλλον στις
αγροτικές περιοχές με τη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και των υπηρεσιών για την παρακίνηση νέων δυναμικών ανθρώπων, που
επιλέγουν την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο; Μπορούν οι εκάστοτε κυβερνώντες να πείσουν τους
νέους ανθρώπους να επιχειρήσουν στους προαναφερόμενους τομείς; Αν κρίνουμε το πως διαχειρίστηκε μέχρι τώρα πολιτικά το ζήτημα του
αγροτικού τομέα μάλλον δεν θα πρέπει να είμαστε
και αρκετά αισιόδοξοι…

ΟΛΑ ΑΥΤΑ τα χρόνια και μέχρι σήμερα η αγροτική
πολιτική ασκήθηκε με περισσότερο κοινωνικούς και
λιγότερο με αναπτυξιακούς όρους με απώτερο
στόχο την κοινωνική συναίνεση και όχι την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όπου ώμως στο
βάθος υπάρχει πάντα το καθιερωμένο πολιτικό κόστος… Με βάση τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, όπου
η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι μια
πραγματικότητα, και την εμπειρία του παρελθόντος
η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του αγροτικού τομέα ακόμη και αν υπάρχει όρεξη και διάθεση
για επίλυσή τους, θα χρειασθεί χρόνο προκειμένου
να ανακόψει μια αρνητική πορεία δεκαετιών…
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ μια γενναία πολιτική, που σε πρώτη
φάση θα οδηγήσει στην αύξηση των αγροτικών εισοδημάτων, τα οποία ο καθένας με μια βόλτα στα
χωριά του κάθε νομού νομού της χώρας, μπορεί να
διαπιστώσει σε ποιο χαμηλό επίπεδο έχουν φτάσει…
ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ωστόσο σημείο αφορά
τους νέους ανθρώπους. Όποια κυβέρνηση καταφέρει και τους εμπνεύσει, δημιουργώντας αισιοδοξία
για το μέλλον τους θα έχει κερδίσει το μεγάλο στοίχημα στον αγροτικό τομέα. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει αποτύχει και αυτή, όπως οι
προηγούμενες.

Αγαπήθηκε και αγάπησε τους απανταχού Ελληνες
Κάθε συζήτηση μαζί του ήταν και ένα μάθημα ανθρωπιάς, μια ελπίδα για το μέλλον, μια ευχή για όλα τα καλά, μια συμβουλή μεγάλου αδελφού. Ήταν ο αγνός καλλιτέχνης, που δεν λύγισε ποτέ σε
συντεχνίες της νύχτας και του κατεστημένου, που επικρατούσε στο
σκοτεινό τούνελ των ελαχίστων τότε δισκογραφικών εταιρειών.
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Γράφει ο Γιάννης Δελόγλου
ΗΤΑΝ για όλους ο Στέλιος. Αυτός που πρώτος έγινε σύμβουλο μόνο
με το μικρό του όνομα σε μικρούς και μεγάλους σε όλα τα στρώματα
της κοινωνίας. Αυτός που έζησε τις στερήσεις και τις έκανε τραγούδι
και σημαία στους νέους. Ο άνθρωπος που αγαπήθηκε και αγάπησε τους
απανταχού Έλληνες. Αυτός που έσκυψε το βλέμμα του στο πληγωμένο
κομμάτι του Ελληνισμού. Στους αδικημένους, τους αγρότες, τους εργάτες. Εκείνους που ξερίζωσαν από μέσα τους τον πόνο και ξενιτεύτηκαν
αφήνοντας πίσω τους ανήμπορους γονείς, μικρά αδέλφια, γυναίκες και
παιδιά. Αυτούς που δημιούργησαν μια αγνή Ελλάδα και δεν συμμετείχαν
στις δεξιώσεις τού «… μαζί τα φάγαμε». Αυτούς που γέμιζαν τότε την
Ελλάδα με συνάλλαγμα και τώρα με συντάξεις τού εξωτερικού ενισχύουν και πάλι την Εθνική Οικονομία αλλά και συντηρούν μέλη των
οικογενειών τους που μαστίζονται από την ανεργία. Αυτούς που στην
Ελλάδα είναι … ξένοι και στα ξένα Έλληνες. Αυτούς που και τώρα άγγιξαν τα λέιζερ πονηρών πολιτικών μας, που άνοιξαν τραπεζικό λογαριασμό για την ενίσχυση της στραπατσαρισμένης οικονομίας, που έφεραν
τα δικά τους χάλια, με τα κάθε είδους ρουσφέτια, παράνομους διορισμούς, παράνομες συντάξεις και κάθε είδους παράλογης διαχείρισης.
Ήταν ο Στέλιος όλων των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος της καρδιάς μας.
Ο καλλιτέχνης εκείνος που παράτησε πολύ νωρίς τις εμφανίσεις του στα
νυχτερινά κέντρα αλλά δεν ξεχάστηκε από την πλατιά μάζα του Ελληνισμού. Αυτός που τραγούδησε το λαϊκό, το ρεμπέτικο, το δημοτικό, το
ανατολίτικο.
Η ανάδειξη του Στέλιου στο Ελληνικό τραγούδι είναι σε όλους γνωστή
μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές. Εκείνο όμως που τον έκανε να φύγει
από τα νυχτερινά κέντρα μας το είπε το 1977: «Το παλκοσένικο το απεχθάνομαι, το σιχαίνομαι γιατί η δουλειά μας έχει χαλάσει. Έφυγε εκείνος
ο σεβασμός του καλλιτέχνη προς τον πελάτη. Σήμερα πρέπει να αλλάξει
κανείς τα πράγματα τελείως και είναι κάτι που δεν μ’ αρέσει, διότι δεν
είναι στο κλίμα μου, γι’ αυτό από τότε που τέλειωσε η τουρνέ μου στη
Γερμανία επιστρέφοντας στην Ελλάδα δεν ξαναεμφανίστηκα στο κοινό

Ο Γιάννης Δελόγλου, αριστερά, με τον αλησμόνητο βάρδο του
Ελληνικού Τραγουδιού Στέλιο Καζαντζίδη τον Οκτώβριο του 1977
σε αποκλειστική συνέντευξη για την εφημερίδα των Αθηνών
«Ακρόπολις» στο El Greco του Kornwestheim.
γιατί το σέβομαι και το αγαπώ. Τώρα επιστρέφω από την Αμερική γιατί
στην Ελλάδα έχω ότι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή, τη μητέρα μου και
αυτή πάνω να δω».
Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο μεγάλος βάρδος του Ελληνικού τραγουδιού.
Ο μεγάλος ερμηνευτής, ο μουσικός, ο συνθέτης, ο λεβέντης, ο φίλος και
ψαράς στη ζωή και στη θάλασσα έφυγε γιατί «δυο πόρτες έχει η ζωή».
Όταν όμως έχεις μπροστά σου αυτόν που «μέσα στο τραίνο της Γερμανίας – Αθηνών», να σιγοτραγουδάει «όταν παιδί μου μεγαλώσεις και
βγεις στο δρόμο της ζωής» και «καλός θα μείνω στη ζωή» διαπιστώνεις
ότι έμεινε όπως ήταν εκείνη την ημέρα. Αλήθεια, μπορείς εύκολα να ξεχάσεις αυτόν τον Άνθρωπο, τον Καλλιτέχνη που «στο άδειο προσκέφαλι
στο σπίτι τ’ ορφανό» έδωσε αμέτρητες χαρές σε χιλιάδες πικραμένους,
προδομένους, ερωτευμένους για να δεχτεί λυπημένα «άνθρωπε άδικε,
γιατί» και να πάει στο «μεγαλύτερο σχολείο της ζωής είναι το πεζοδρόμιο», γιατί «πρόσφυγες κυνηγημένοι» ήταν ο πατέρας του Χαράλαμπος
και η μητέρα του Γεθσημανή, το όνομά της που έφερε η ψαρόβαρκά του
που τώρα τον συντροφεύει στον ανδριάντα του, που βρίσκεται μπροστά
στο Κοιμητήριο τής Θέρμης επί της δημοσίας οδού Στέλιου Καζαντζίδη,
μεταξύ Θέρμης – Θεσσαλονίκης με την ομώνυμη Στάση Λεωφορείων
που τιμά τον ανεπανάληπτο τραγουδοποιό.
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Μοναδικά έργα από το ζεύγος Κριστιάνε και Ζήση Παπαδημητρίου

Πραγματικότητα η «Σύγχρονη Πινακοθήκη» των Γόννων
Σε πείσμα των δύσκολων καιρών και μετά από
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Τεμπών, είναι γεγονός πλέον η “Σύγχρονη Πινακοθήκη” των Γόννων, η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα και αποτελείται από έργα που δώρισαν το
ζεύγος Κριστιάνε και Ζήσης Παπαδημητρίου, ομότιμος καθηγητής της Νομικής στο Α.Π.Θ.
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Γράφει ο Δημήτρης Ζ. Γουγουλιάς
ΠΟΤΕ όμως δημιουργήθηκε η συλλογή; Η συλλογή όπως
έγινε γνωστό στην τελετή των εγκαινίων, άρχισε να δημιουργείται από το ζεύγος Παπαδημητρίου το 1990, τότε που
εγκαινιάστηκε η πρώτη έκθεση στο πατρικό τους σπίτι στο
χωριό. Ο επισκέπτης της Πινακοθήκης έχει τη δυνατότητα
να γευτεί από ένα σύνολο εκατόν τριάντα πέντε έργων σύγχρονων Ελλήνων και Ξένων καλλιτεχνών, που στα είκοσι
δύο χρόνια που πέρασαν πήραν μέρος με έργα τους στις καλοκαιρινές εκθέσεις που με μεράκι και ζήλο οργάνωναν και
συνεχίζουν να οργανώνουν στο πατρικό τους σπίτι στους
Γόννους το ζεύγος Κριστιάνε και Ζήσης Παπαδημητρίου.
Η Πινακοθήκη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης εικαστικής πραγματικότητας και στις πέντε αίθουσές της η κατανομή των πινάκων γίνεται σε θεματικές ενότητες (έργα
Mail-Art, Ξένοι ζωγράφοι, θέματα από την αρχαιότητα, θέματα
ερωτικά, κ.ά.). Σε θεματικές ενότητες εκτίθενται έργα ελλήνων
και ξένων καλλιτεχνών, κυρίως ζωγράφων αλλά και γλυπτών.
Σε μία από τις αίθουσες εκτίθενται 66 έργα ζωγράφων από 22
χώρες (Αμερική, Αργεντινή, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ταϋλάνδη,
Τουρκία, Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία, κ.λ.π.) τα οποία αποτελούν και

τη θεματική ενότητα της Mail-Art που οργάνωσε το ζεύγος Παπαδημητρίου με θέμα «Προμηθέας – Φωτιά – Άνθρωπος».
Μια άλλη ενότητα είναι η αίθουσα με πίνακες που αφορούν
θέματα από την αρχαιότητα και θέματα ερωτικά και στην οποία
υπάρχει και η τοιχογραφία, δωρεά προς την Πινακοθήκη του Κ.
Παπαργύρη και έχει σαν θέμα την «Αρκαδία». Σε ξεχωριστή
αίθουσα εκτίθενται έργα ξένων ζωγράφων όπως των Γερμανών
Μάρκους Άμπς και Τζώνη Σουλτς, του Ιταλού Μ. Ρόσσι και
του Μάρνη Γέρα από τον Άγιο Δομίνικο. Στη μεγάλη αίθουσα
εκτίθενται έργα ελλήνων ζωγράφων ενώ στο κέντρο της αίθουσας αυτής σε ένα μεγάλο τραπέζι μπορεί ο επισκέπτης να δει έντυπα και Λευκώματα Τέχνης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών
με θέματα από ζωγραφική τη φωτογραφία, τη γλυπτική κ.ά.
Σε εμφανές σημείο της Πινακοθήκης είναι αναρτημένη στα
ελληνικά και αγγλικά η ιστορία της Πινακοθήκης ενώ στην
είσοδο του νεοκλασικού κτιρίου μια ταμπέλα αναγράφει :
«Συλλογή Ζήση και Κριστάνας Παπαδημητρίου».
Τη μέρα των εγκαινίων ο ομότιμος καθηγητής στο ΑΠΘ ανέφερε πως πάνω από όλα θέλει να ευχαριστήσει τη γυναίκα μου
Κριστιάνε Παπαδημητρίου, η οποία όχι μόνο με συμπαραστά-

θηκε, αλλά χωρίς τη δικιά της συμβολή και χωρίς την αγάπη
της για την Ελλάδα δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάμε η ομοψυχία η συλλογικότητα και ο σωστός πατριωτισμός είναι
εκείνος που θα μας βγάλει από την κρίση. Αν ήμασταν ένας
λαός που είχαμε επίγνωση της ιστορίας μας δεν θα ήμασταν δουλικοί απέναντι στους ξένους», σημείωσε ο ίδιος.
Κλείνοντας ο καθηγητής Ζήσης Παπαδημητρίου κάλεσε
όλους να συνδράμουν την όλη προσπάθεια για την επαναφορά των αρχαιοτήτων στους Γόννους, αναφέροντας ότι η
όλη προσπάθεια ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Δημήτρη Γουγουλιά μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα. Κάλεσε επίσης τους παραβρισκόμενους στην εκδήλωση μέσα
στους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας αλλά και
εμείς οι ίδιοι να αγκαλιάσουν την τέχνη και τον πολιτισμό γιατί
αυτά είναι που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χωρίς αλληλεγγύη μεταξύ μας δεν
θα μπορέσουμε να πετύχουμε την επιβίωσή μας.

Έκθεση ζωγραφικής
Με μεγάλη συμμετοχή Γοννιωτών και ξένων επισκεπτών έγιναν τον περασμένο Ιούλιο και τα εγκαίνια της 22ης έκθεσης
ζωγραφικής στο σπίτι του ζεύγους Κριστιάνε και Ζήση Παπαδημητρίου στους Γόννους. Φέτος εξέθεσαν δείγματα της δουλειάς τους δύο Έλληνες και δύο Γερμανοί καλλιτέχνες. Ήταν οι
ο Χάρης Χριστοδουλίδης με υδατογραφίες και η Κωνσταντίνα Χριστοδουλίδη με έργα τοίχου ταπιτσερί καθώς επίσης
και δύο Γερμανοί καλλιτέχνες οι οποίοι τυχαίνει να είναι φίλοι
του Αλέξη Παπαδημητρίου, γιού του ζεύγους, ο Μάρκος
Άμπτς και ο Τζώνυ Σούλτς με ψηφιακή παραγωγή αλληγορικών εικόνων.

y

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

y

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Σπουδές Ορθοδόξου Θεολογίας
στο Πανεπιστήμιο Μονάχου
Η ορθόδοξη παρουσία, τόσο στο λειτουργικό - λατρευτικό όσο και στον
ακαδημαϊκό - θεολογικό τομέα, έχει πια
εδραιωθεί στη Γερμανία τις τελευταίες
δεκαετίες. Όχι μόνο η επίσημη αναγνώριση αρκετών Ορθοδόξων Μητροπόλεων ως νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, αλλά και η ακαδημαϊκή παρουσία της Ορθοδοξίας σ’ αυτή τη χώρα
είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός.

2
Του Δρ. Κων. Νικολακόπουλου
Καθηγητού Πανεπιστημίου Μονάχου
ΣΤΗΝ τελευταία περίπτωση γνωστό παράδειγμα αποτελεί το
αρχικό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας που
ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian
του Μονάχου το χειμερινό εξάμηνο
1984/85 και μερικά χρόνια αργότερα
(1995) διευρύνθηκε σημαντικά και μετεξελίχηκε σε Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας.
Σήμερα λοιπόν μπορεί να γίνεται λόγος για
μία ανεξάρτητη ακαδημαϊκή κατεύθυνση
στις σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία,
όπου παρά την επιστημονική συνεργασία
με τις άλλες δύο ετερόδοξες Θεολογικές
σχολές του Μονάχου, δεν υφίσταται καμμία διοικητική εξάρτηση. H Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου και το Βαυαρικό Υπουργείο Επιστημών ενέκριναν τους κανονισμούς σπουδών και εξετάσεων, οι οποίοι
ετέθησαν σε εφαρμογή στις 3 Ιουνίου
1997.
Εκτός αυτών, στις 14 Μαΐου 1997 συστάθηκε το επίσημο διοικητικό όργανο του
Τμήματος, η λεγόμενη Κοινή Επιτροπή του
Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας, λόγω
του ότι συμμετέχουν σε αυτήν και εκπρόσωποι των δύο άλλων Θεολογικών και της
Φιλοσοφικής Σχολής. Η Επιτροπή αυτή,
της οποίας προεδρεύει πάντα ορθόδοξος
καθηγητής, έχει πολλαπλές αρμοδιότητες,
όπως ακριβώς οι συνελεύσεις καθηγητών
σε κάθε πανεπιστημιακή Σχολή.
Στόχος του Τμήματος είναι η κατάρτιση
ιερέων, καθηγητών, κατηχητών και περαιτέρω μελλοντικών εκκλησιαστικών
συνεργατών στην Ορθόδοξη Θεολογία.
Εκτός αυτού καταβάλλεται προσπάθεια
για μία ευρύτερη εκπροσώπηση της Ορθόδοξης Θεολογίας στην επιστημονική
έρευνα και διδασκαλία, τη δημιουργία της
νέας γενιάς επιστημόνων, καθώς και την
επιστημονική αναστροφή και ανταλλαγή
με άλλες θεολογικές σχολές (ομόδοξες
και ετερόδοξες) και τα συγγενή πεδία
εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Επίσης αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας
αποτελεί για το Τμήμα μας ο οικουμενικός
διάλογος.
Η διδασκαλία και η έρευνα του γνωστικού αντικειμένου «Ορθόδοξη Θεολογία»
πραγματοποιούνται με βάση τους γνωστούς τέσσερεις ευρύτερους κλάδους της
Θεολογίας, όπως αυτοί έχουν γίνει αποδεκτοί τόσο από τα διεθνή πανεπιστημιακά
ιδρύματα όσο και από εκείνα των ορθο-

Το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Μονάχου

δόξων χωρών. Οι φοιτητές καλούνται να
αποκτήσουν θεολογικές και μεθοδολογικές γνώσεις μέσα από αυτό το ευρύ επιστημονικό φάσμα. Οι κλάδοι αυτοί είναι:
Α. Βιβλική θεολογία (Εισαγωγή, ερμηνεία και θεολογία Παλαιάς και Καινής
Διαθήκης)
Β. Ιστορική Θεολογία (πατρολογία, εκκλησιαστική ιστορία και ιστορία της
θεολογίας, σπουδή στις χριστιανικές
ομολογίες)
Γ. Συστηματική θεολογία (απολογητική, δογματική, ηθική, σπουδή στην
οικουμενική θεολογία )
Δ. Πρακτική Θεολογία (ποιμαντική,
λειτουργική, ομιλητική, εκκλησιαστικό
δίκαιο και παιδαγωγική του μαθήματος
των θρησκευτικών)
Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί εννέα
εξάμηνα, ενώ στη σχολή γίνονται δεκτοί οι
ορθόδοξοι όλων των εθνικοτήτων, αλλά
και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. Παράλληλα με το προπτυχιακό πρόγραμμα, προσφέρεται και η δυνατότητα
διδακτορικής εργασίας στην Ορθόδοξη
Θεολογία. Η επαρκής γνώση της γερμανι-

κής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση
των σπουδών, καθώς όλα τα μαθήματα
διδάσκονται στα γερμανικά.
Το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του
Μονάχου είναι το μοναδικό κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα όλων των αδελφών
Ορθοδόξων Εκκλησιών στα όρια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
(αλλά και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη), το οποίο εκπαιδεύει την επόμενη
γενιά ορθοδόξων θεολόγων σε πλήρες
πρόγραμμα σπουδών. Επίσης θεωρείται
πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι οι φοιτητές παράλληλα με τις σπουδές τους στην
Ορθόδοξη Θεολογία, έρχονται σε επαφή
και με τη δυτική θεολογία, καθώς επίσης
και γενικότερα με την ιστορία, τον πολιτισμό και την ιδιαιτερότητα της χώρας, στην
οποία φιλοξενούνται, διαμένουν ή και πιθανώς γεννήθηκαν. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην ομαλή ένταξη του ενάμισυ
περίπου εκατομμυρίου ορθοδόξων πολιτών και κατοίκων της Γερμανίας.
Το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας παρουσιάζει, στα λίγα αυτά χρόνια από την ίδρυσή

του, μία σταθερή εξέλιξη και μία εντυπωσιακή σειρά μορφωτικών και εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες Θεολογικές Σχολές. Έχει κατά συνέπεια ενταχθεί
πλήρως στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Έχει απονείμει αρκετούς πτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους όλα αυτά τα χρόνια,
ενώ παράλληλα συνεργάζεται με πανεπιστήμια της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο προγραμμάτων
ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, παρέχοντας
στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σπουδών για
δύο με τέσσερα εξάμηνα.
Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Μονάχου
είναι το μοναδικό κρατικό ακαδημαϊκό
ίδρυμα στη Δυτική Ευρώπη που στεγάζει τη
θεολογική εκπαίδευση και των τριών μεγάλων Θεολογιών του Χριστιανισμού μαζί (Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός, Ορθοδοξία)
δεν είναι τυχαίο. Ανάμεσα στις τρεις Θεολογίες έχουν αναπτυχθεί στενοί δεσμοί συνεργασίας, έτσι ώστε να μιλάει κανείς για
εκπροσώπηση ολόκληρου του χριστιανικού
κόσμου. Ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την προσπάθεια έχουν τα κοινά μαθήματα και οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή
εκπροσώπων και των τριών αυτών Θεολογιών, όπως επίσης και το Κέντρο Οικουμενικών Μελετών (ZöF), όπου εκπροσωπούνται
και οι τρεις ανωτέρω κατευθύνσεις.
Η ίδρυση του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου
αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη της πολιτικής του βαυαρικού κρατιδίου, αλλά και
γενικότερα της γερμανικής κυβέρνησης,
για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης μέσα από την ποικιλομορφία και τη
συνύπαρξη των λαών. Οι κοινές χριστιανικές μας ρίζες είναι το θεμέλιο σε αυτή την
προσπάθεια.
Ausbildungseinrichtung
für Orthodoxe Theologie
der Ludwig-Maximilians-Universität München
Ludwigstr. 29
80539 München
Internet: www.orththeol.uni-muenchen.de
Mail:
Orthodoxe.Theologie@orththeol.uni-muenchen.de

Οι τέσσερις πρώτοι μόνιμοι καθηγητές (εξ αριστ.): Πρωτοπρεσβ. Βλαδίμηρος Ivanov (Πρακτική), Θεόδωρος Νικολάου (Ιστορική),
Αθανάσιος Βλέτσης (Συστηματική), Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος (Βιβλική)
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Ικανοποίηση από τη
συνάντηση Σαμαρά-Μέρκελ
Εκτιμάται πως έγινε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων
των δύο χωρών – Συγχαρητήρια επιστολή από DHW στον Έλληνα Πρωθυπουργό
Ικανοποίηση επικρατεί στην ελληνική κυβέρνηση
από το αποτέλεσμα της συνάντησης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ, προ ημερών στο Βερολίνο.
Όπως εκτιμάται ως προς το αποτέλεσμα της συνάντησης, έγινε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών, που θα
επηρεάσει συνολικότερα το κλίμα που υπάρχει εις
βάρος της χώρας μας, συμβάλλοντας στην άρση της
δυσπιστίας στις σχέσεις των δύο χωρών που είχε
επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.
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τέλεσμα. Και θέλω να επαναλάβω με ιδιαίτερη σαφήνεια
τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Η ευρωκρίση έχει να
κάνει με το γεγονός ότι έχουμε χάσει ο ένας προς τον
άλλο, πρώτον, την αξιοπιστία και δεύτερον, την πεποίθηση
ότι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει, λοιπόν,
να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη, μεταξύ υμών και
ημών. Αυτό τι σημαίνει; Ότι θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς
τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Γι` αυτό περιμένουμε από την
Ελλάδα ότι θα υλοποιήσει όλα εκείνα τα οποία μας έχει
υποσχεθεί. Τα λόγια έχουν ακουστεί και στο παρελθόν.
Τώρα πρέπει να ακολουθήσουν οι πράξεις. Ελπίζω η νέα
κυβέρνηση να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση”.

ματα από εδώ και στο εξής. Και πάλι σας ευχαριστώ
πολύ”.

Από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ τόνισε ανάμεσα σε άλλα τα παρακάτω:
“Για την ώρα λοιπόν, θα ήθελα να σας πω τρία μηνύματα: Πρώτον, ότι θα φέρουμε αποτελέσματα. Δεύτερον,
ότι αυτή τη στιγμή εξαλείφουμε ταυτόχρονα δύο ελλείμματα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, αλλά και το
έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας μας. Και τρίτον, ότι η
ανάκαμψη της οικονομίας είναι κρίσιμης σημασίας, για να
μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, να πετύχουμε τους στόχους μας σύντομα, εκπληρώνοντας τις
υποχρεώσεις μας στο ακέραιο.
Είμαστε ένας υπερήφανος λαός. Δεν μας αρέσει να
εξαρτόμαστε καθόλου από δανεικά. Θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να βγούμε από την κρίση το ταχύτερο. Και θα τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα έχει φυσικούς
πόρους, έχει τεράστια αναξιοποίητα, δυστυχώς, συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει σημαντική, αλλά μέχρι τώρα
αδρανή, δημόσια περιουσία και πάνω απ΄ όλα έχει δυναμικούς και μορφωμένους ανθρώπους. Υπάρχουν, λοιπόν,
οι προϋποθέσεις της επιτυχίας. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη και πιστεύουμε απόλυτα ότι, αν το πετύχουμε, αυτό θα σηματοδοτήσει και τη
δύναμη της ίδιας της Ευρώπης. Θα δείξει ότι η Ε.Ε. μπορεί
να λύνει τα προβλήματά της και προχωράει μπροστά.
Τέλος, θέλω να πω ότι, σήμερα κάναμε μόνο την αρχή
μιας νέας σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Είναι
μόνον η αρχή, είναι ένα πρώτο βήμα για ένα νέο ξεκίνημα. Και βεβαίως δεν περιμένει κανείς να λυθούν όλα
τα προβλήματα από το πρώτο βήμα. Αλλά πιστεύουμε ότι
ξεκινάμε σωστά και θα προχωρήσουμε με σταθερά βή-

Στην επιστολή προς τον κ. Σαμαρά τονίζεται μεταξύ
άλλων ότι «με τις συνεντεύξεις σας και τις δηλώσεις
σας περάσατε ένα σαφές μήνυμα στο γερμανικό λαό,
ότι δηλ. η Ελλάδα δεν υποκύπτει και θα τηρήσει όλες
τις δεσμεύσεις της». Ιδιαίτερα θετική είναι η εκτίμηση
των ομογενών επιχειρηματιών στην Γερμανία «για τις
ενθαρρυντικές δηλώσεις σας πριν και κατά την επίσκεψή σας στο Βερολίνο» και οι οποίες σύμφωνα πάντα
με το κείμενο της επιστολής θα βοηθήσουν τους Έλληνες
της Γερμανίας «που αγωνίζονται καθημερινά για να
αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα» που επικρατεί εκεί.
Συνεχίζοντας η ηγεσία του DHW επισημαίνει ότι «θεωρεί σημαντικότατο να ακούγεται η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη και να δίδεται δυναμικά το παρόν
της χώρας ενώπιον των εξελίξεων» και εκφράζει
«την υποστήριξή μας στις προσπάθειές σας να προχωρήσετε στις τομές και τις διαρθρωτικές αλλαγές
που όχι μόνο είναι απόλυτα αναγκαίες αλλά και θα
επηρεάσουν αποφασιστικά την εικόνα της χώρας μας
στο εξωτερικό».
Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
DHW δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια για την ενδυνάμωση των ελληνικών εξαγωγών προς την Γερμανία,
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας στους τομείς
του τουρισμού, της παραθεριστικής κατοικίας, της υγείας,
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, της ίδρυσης υγειών
και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, της απορρόφησης εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού από την αγορά εργασίας της Γερμανίας και την
προώθηση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης στους νέους.

DHW: Συγχαρητήρια επιστολή
Με επιστολή τους ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου DHW Γιώργος Χατζημαρκάκης (Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων) και Φαίδων Κοτσαμπόπουλος συγχαίρουν τον Πρωθυπουργό για την
εξέλιξη και τον απόηχο που είχε η πρώτη συνάντησή του
με την Καγκελάριο της Γερμανίας, κα. Μέρκελ.

Του Αποστόλη Ζώη
ΜΑΛΙΣΤΑ ενδεικτικό του καλού κλίματος που επικράτησε είναι ότι μετά το πέρας της επίσημης συνάντησης και
του γεύματος εργασίας, η κυρία Μέρκελ είχε κατ' ιδίαν
συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που διήρκεσε άλλα 40
λεπτά. Ενώ σχεδόν μιάμιση ώρα κράτησε η συνάντηση
του Αντώνη Σαμαρά με την Ανγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε το οικονομικό
πρόγραμμα της Ελλάδας.
Στις συναντήσεις συζητήθηκαν όλα τα θέματα σε βάθος
και οι Έλληνες αρμόδιοι παρουσίασαν εκτεταμένα τις
απόψεις της ελληνικής πλευράς ακόμη και για το πως η
ύφεση επιβαρύνει το έλλειμμα σε έναν φαύλο κύκλο που
μπορεί να σπάσει μόνο με την επιστροφή της οικονομίας
σε αναπτυξιακή τροχιά.

Κοινές δηλώσεις
Η Καγκελάριος της Γερμανίας κ. ANGELA MERKEL
μετα το τέλος της συνάντησης στο Μέγαρο της Καγκελαρίας, υπογράμμισε ανάμεσα σε άλλα τα παρακάτω:
“Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Σαμαράς
ήταν σήμερα μαζί μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το
πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, τον έφερε στο Βερολίνο.
Αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι άλλο ένα σημάδι –να το πω
έτσι- των πολύ στενών και αγαστών σχέσεων, μεταξύ
Γερμανίας και Ελλάδας. Και το γεγονός ότι βρισκόμαστε
όλοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μας επέτρεψε να
ανταλλάξουμε γνώμες και απόψεις. Εγώ πληροφορήθηκα τι κάνει ακριβώς η νέα ελληνική κυβέρνηση και
πρέπει να σας πω ότι είμαι πεπεισμένη –και το λέω αυτό
και το εννοώ- ότι η νέα κυβέρνηση με τον κ. Σαμαρά μαζί,
θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε τα προβλήματα και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η Ελλάδα,
να τις ξεπεράσει. Ξέρω ότι ζητάμε από την Ελλάδα, ιδιαίτερα από τους πολίτες της Ελλάδας, πραγματικά να
υποστούν τα πάνδεινα. Πέντε χρόνια σε αυτή την έρημο
την οποία διανύουμε, χωρίς αμφιβολία χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη από όλους μας. Πρέπει να σας πω ότι
στο πλαίσιο αυτής της δημοσιονομικής κρίσεως, το είπα
και το επαναλαμβάνω και είναι και σκοπός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη. Θα ήθελα επίσης να παραμείνει και το εννοώ αυτό,
παρόλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτός είναι,
αν θέλετε, ο λόγος που κινούμαστε, όπως κινούμαστε.
Γνωρίζουμε ότι το ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα
νόμισμα. Είναι μια ιδέα. Ιδέα της ολοκληρωμένης Ευρώπης, ιδέα μιας ενιαίας Ευρώπης. Γι` αυτό το λόγο, πρέπει
να κινηθούμε όλοι προς μια κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο, συζητήσαμε όλα τα βήματα τα οποία θα πρέπει
να γίνουν. Συζητήσαμε τα βήματα μαζί, αλλά εξηγήσαμε
ότι σε κάθε βήμα περιμένουμε και ένα συγκεκριμένο απο-
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«Σταδιακή ανατροπή
του αρνητικού κλίματος»
Μιλά σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο
Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για
θέματα απόδημου Ελληνισμού, κ. Κώστας Τσιάρας και σχολιάζει ανάμεσα σε
άλλα το κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε
βάρος της χώρας μας– Τι λέει για το ΣΑΕ,
τις αλλαγές σε Προξενεία και Πρεσβεία
και το όραμα για τον απόδημο Ελληνισμό.

2
Συνέντευξη στον Αποστόλη Ζώη
«Η ΕΛΛΑΔΑ αλλάζει πολιτικά, οικονομικά
και κοινωνικά και οι Έλληνες πολίτες καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια. Αυτό είναι
χρέος μας να το κοινωνήσουμε στα άλλα
μέλη της Ευρωζώνης και ο Πρωθυπουργός
αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με απόλυτη σοβαρότητα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του
στην Γερμάνια ο κ. Σαμαράς κατάφερε να περάσει μηνύματα θετικά που σταδιακά αλλάζουν την κοινή γνώμη σχετικά με το ελληνικό
ζήτημα. Με συντονισμένες προσπάθειες δημιουργήθηκε μία αφετηρία σταδιακής ανατροπής του αρνητικού κλίματος που υπήρχε
σε βάρος της χώρας μας. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η ενημέρωση για
τις συστηματικές ενέργειες που γίνονται να
επιλυθούν τα προβλήματα αυτά».
Αυτά δηλώνει σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελληνισμού,
κ. Κώστας Τσιάρας. Ο κ. Τσιάρας δεν παραλείπει ακόμα να αναφερθεί και στο μέλλον του ΣΑΕ λέγοντας:
«Όπως γνωρίζετε η θητεία του Προεδρείου έχει παραταθεί ως το τέλος του
2012. Στόχος μας, είναι να γίνουν οι Περιφερειακές Συνελεύσεις μέσα στον Οκτώβριο και η Τακτική Συνέλευση και η
εκλογή νέου Προεδρείου του ΣΑΕ να γίνει
μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό θα γίνει
μέσα από λιτές, περιεκτικές, σύντομες
αλλά όχι συνοπτικές διαδικασίες. Θα γίνει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση όλων των περιοχών του
κόσμου που ζουν ομογενείς Έλληνες, δίνοντας κυρίως έμφαση στην νεολαία και
αποφεύγοντας πρακτικές, οι οποίες όχι
μόνο δεν προσέδιδαν αίγλη στον θεσμό
αλλά συνιστούσαν πολλές φορές και παράγοντα απαξίωσής του και πρόκλησης
αρνητικών εντυπώσεων τόσο στον χώρο
των ομογενών όσο και στην Ελλάδα».

Η συνέντευξη
Πώς βλέπετε το κλίμα μετά τη συνάντηση του Βερολίνου αλλά και του Παρισιού; Εκτιμάτε πώς τουλάχιστον η
εικόνα της χώρας, ιδιαίτερα στη Γερμανία θα κινηθεί το επόμενο χρονικό
διάστημα σε θετικότερη κατεύθυνση;

«Έχουμε απόλυτη συνείδηση, πως σε
μας έχει εμπιστευθεί ο Ελληνικός λαός,

την τελευταία ίσως ευκαιρία για να αποφύγουμε την επιστροφή στη δραχμή και
για να βγούμε από την κρίση ισχυρότεροι.
Η Ελλάδα αλλάζει πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά και οι Έλληνες πολίτες καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια. Αυτό είναι
χρέος μας να το κοινωνήσουμε στα άλλα
μέλη της Ευρωζώνης και ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με απόλυτη σοβαρότητα. Κατά την πρόσφατη
επίσκεψη του στην Γερμάνια ο κ. Σαμαράς
κατάφερε να περάσει μηνύματα θετικά
που σταδιακά αλλάζουν την κοινή γνώμη
σχετικά με το ελληνικό ζήτημα. Με συντονισμένες προσπάθειες δημιουργήθηκε μία
αφετηρία σταδιακής ανατροπής του αρνητικού κλίματος που υπήρχε σε βάρος της
χώρας μας. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η ενημέρωση για τις
συστηματικές ενέργειες που γίνονται να
επιλυθούν τα προβλήματα αυτά. Δυστυχώς η αδυναμία των κυβερνήσεων της

διετίας 2009 – 2011 να φανούν συνεπείς
στις δεσμεύσεις τους έναντι των εταίρων
μας δημιούργησαν μια κρίση αξιοπιστίας
και γι’ αυτό το λόγο αποτελεί βασική πολιτική μας προτεραιότητα η έμπρακτη
απόδειξη, ότι επιθυμούμε να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη δημοσιονομική
εξυγίανση και να τολμήσουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».
Πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται
για το ΣΑΕ... Τι ακριβώς έχετε σχεδιάσει για τους επόμενους μήνες; Θα
υπάρξει χρηματοδότηση από την ελληνική Πολιτεία ή θα πάμε σε μια μέθοδο
αυτοχρηματοδότησης; Πώς θα είναι η
νέα, αν υπάρξει, λειτουργική του δομή;

«Tο ΣΑΕ ολοκλήρωσε ένα μεγάλο
κύκλο. Τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πλούσια εμπειρία που
αποκομίσαμε και να κτίσουμε ένα ΣΑΕ πιο
αντιπροσωπευτικό και κατ’ επέκταση πιο
δημιουργικό, που να έχει την δυνατότητα

να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του Οικουμενικού Ελληνισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει την
διαδικασία της προσαρμογής του θεσμικού του πλαισίου στα σύγχρονα δεδομένα
αφήνοντας πίσω ξεπερασμένες μορφές
οργάνωσης.. Πρέπει τώρα στη σημερινή
εποχή, να εστιάσουμε κυρίως στην αυτοοργάνωση και αυτοχρηματοδότηση του
θεσμού, μια προοπτική που θα εμφυσήσει
σε όλους τους απόδημους Έλληνες την
πεποίθηση πως το ΣΑΕ αφενός μεν τους
ανήκει, αφετέρου δε τους εκπροσωπεί.
Όπως γνωρίζετε η θητεία του Προεδρείου έχει παραταθεί ως το τέλος του
2012. Στόχος μας, είναι να γίνουν οι Περιφερειακές Συνελεύσεις μέσα στον Οκτώβριο και η Τακτική Συνέλευση και η
εκλογή νέου Προεδρείου του ΣΑΕ να γίνει
μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό θα γίνει
μέσα από λιτές, περιεκτικές, σύντομες
αλλά όχι συνοπτικές διαδικασίες. Θα γίνει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση όλων των περιοχών του
κόσμου που ζουν ομογενείς Έλληνες, δίνοντας κυρίως έμφαση στην νεολαία και
αποφεύγοντας πρακτικές, οι οποίες όχι
μόνο δεν προσέδιδαν αίγλη στον θεσμό
αλλά συνιστούσαν πολλές φορές και παράγοντα απαξίωσής του και πρόκλησης
αρνητικών εντυπώσεων τόσο στον χώρο
των ομογενών όσο και στην Ελλάδα.
Επεξεργαζόμαστε ένα μοντέλο για την
λειτουργία του ΣΑΕ, ώστε το ΣΑΕ να ανταποκρίνεται στον ρόλο που αρχικά είχαμε προσδώσει. Αυτό προϋποθέτει την
συμμετοχή όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε όλες τις γωνιές της γης και όχι
την συμμετοχή ενός πολύ μικρού αριθμού, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αναμένουμε όμως και από το ΣΑΕ να μας
παρουσιάσει την δική του πρόταση για ένα
νέο μοντέλο του οργανισμού, το οποίο να
βασίζεται στην αυτοοργάνωση και στην
αυτοχρηματοδότηση του θεσμού.
Θέλουμε ένα ΣΑΕ που να έχει λόγο, θέλουμε ένα ΣΑΕ που να παίζει ρόλο στις οικουμενικές κοινότητες του Ελληνισμού,
θέλουμε ένα ΣΑΕ που πλέον θα μπορεί να
αναπροσδιορίζεται και να έχει πραγματικά
καθοριστική παρέμβαση.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε παράλληλα
τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών, όπως η Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και
των δράσεων. Όπως επισήμανε, άλλωστε
και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης
Αβραμόπουλος, στις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης».
Ποιο είναι το όραμά σας για τον απόδημο ελληνισμό; Και με ποιο τρόπο
σκέφτεστε να το κάνετε πράξη;

«Ο Οικουμενικός Ελληνισμός, οι Έλληνες που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της
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«Ο Οικουμενικός
Ελληνισμός, οι Έλληνες
που βρίσκονται σε κάθε
γωνιά της γης, πάντα
έχουν στη σκέψη, στο
μυαλό και στην καρδιά
τους την Ελλάδα. Ειδικά
αυτή την εποχή, είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό
να διαπιστώνουμε
ότι ο Ελληνισμός της
Διασποράς, στέλνει
μηνύματα αλληλεγγύης
και συμπαράστασης στην
πανεθνική προσπάθεια.
Είναι η στιγμή που η
Ελλάδα έχει απόλυτη
ανάγκη αυτό το εν
πολλοίς αναξιοποίητο
εθνικό κεφάλαιο»
γης, πάντα έχουν στη σκέψη, στο μυαλό
και στην καρδιά τους την Ελλάδα. Ειδικά
αυτή την εποχή, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να διαπιστώνουμε ότι ο Ελληνισμός
της Διασποράς, στέλνει μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στην πανεθνική προσπάθεια. Είναι η στιγμή που η
Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη αυτό το εν
πολλοίς αναξιοποίητο εθνικό κεφάλαιο.
Είναι γνωστό ότι οι απόδημοι και ομογενείς Έλληνες, ειδικώτερα των νεώτερων
γενεών, έχουν αξιοζήλευτη παρουσία στο
κοινωνικό, επιστημονικό, οικονομικό και
πολιτικό γίγνεσθαι των χωρών στις οποίες
ζουν. Με την συμμετοχή τους στα κοινά,
έχουν καταστεί εν δυνάμει πρεσβευτές
της χώρας μας και ρυθμιστικοί παράγοντες στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό
πεδίο των χωρών τους, ανατρέποντας τη
αρνητική εικόνα της πατρίδας μας που κάποιοι προβάλλουν, λόγω της δυσμενούς
δημοσιονομικής συγκυρίας.
Πέρα όμως από τις παρεμβάσεις τους
στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, ένα από
τα μεγάλα ζητούμενα εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας και της ελληνικής αγοράς. Στην
κατεύθυνση αυτή η καλλιέργεια των σχέσεων με τον οικουμενικό Ελληνισμό πρέπει να αποτελέσει ένα από τα σημεία
αναφοράς της οικονομικής ανάπτυξης
που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η χώρα
αυτή τη στιγμή. Αυτή η προοπτική είναι
μέσα στις προτεραιότητες όπως τις έθεσε
ο Πρωθυπουργός της χώρας και μέσα
από τις Προγραμματικές δηλώσεις της
Κυβέρνησης.
Το ενδιαφέρον του ιδίου του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ μεγάλο, και ο ίδιος πρωτοστατεί σε αυτές τις
επαφές που εκτιμούμε ότι μπορούν να δημιουργήσουν προοπτικές «επόμενης
μέρας» για την ελληνική οικονομία. Στις
επαφές αυτές ετέθησαν ορισμένα ζητήματα, τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε
το συντομότερο δυνατόν.
Ένα από αυτά είναι οι γρήγορες διαδικασίες που αφορούν την επιχειρηματική
δραστηριότητα. Χρειαζόμαστε επίσης ένα

σταθερό νομοθετικό πλαίσιο που θα
αφορά βεβαίως τη φορολογία αλλά και τις
αναπτυξιακές δυνατότητες προκειμένου
άνθρωποι οι οποίοι έχουν στο μυαλό και
τη καρδιά τους την Ελλάδα, να επενδύσουν στη χώρα μας.
Ένας ακόμα τομέας που η συνεισφορά
των ομογενών θα μπορούσε να είναι καθοριστική είναι ο τομέας του Τουρισμού. Οι
ομογενείς τόσο σε συλλογικό επίπεδο, δηλαδή μέσα από τους οργανωμένους φορείς τους, όσο και ατομικά, μπορούν να
συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη
και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, για την επόμενη τουριστική περίοδο.
Οι απόδημοι και ομογενείς Έλληνες είναι οι
καλύτεροι διαφημιστές της χώρας μας και
μπορούν να πείσουν τον φιλικό, επαγγελματικό και κοινωνικό περίγυρό τους,
ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφονται, να επισκεφθούν την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, έστω και με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε, πρέπει να
εστιάσουμε με επιλεγμένες δράσεις στην
διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας
των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό,
και ειδικώτερα των νεώτερων γενεών».
Πολλές κοινότητες και σύλλογοι υπολειτουργούν ή έχουν βάλει λουκέτο
στη Γερμανία... Ενώ προχωρούν δομές
όπως είναι οι ελληνογερμανικές λέσχες φιλίας μεταξύ των δύο λαών...
Ποια είναι η δική σας θέση σε αυτή την
εξέλιξη;

«Η οργανωτική δομή της ομογένειας
στηρίχθηκε στα κοινωνικά και οικονομικά
δεδομένα των δεκαετιών του περασμένου
αιώνα. Ήδη από την δεκαετία του 1990 και
ακόμη περισσότερο σήμερα τα δεδομένα
αυτά άλλαξαν ριζικά. Υπάρχουν διαφορές
στους στόχους και στις προτεραιότητες
των ομογενών τρίτης, τέταρτης πλέον
πέμπτης γενεάς από εκείνες των προηγουμένων γενεών και για αυτό οι νέοι
μας στο εξωτερικό δεν εντάσσονται στα
υπάρχοντα σχήματα ή αποχωρούν λίγο
μετά την ένταξή τους. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι κατα-

στατικοί σκοποί, ο εθνικοτοπικός χαρακτήρας και οι μορφές εκδηλώσεων πολλών οργανώσεων δεν εξυπηρετούν και
δεν εκφράζουν τις ανάγκες τους. Η νοσταλγία για την πατρίδα των παλαιοτέρων
με το έντονο συγκινησιακό στοιχείο τοι
Νόστου αμβλύνεται και, σε συνδυασμό με
τον σύγχρονο τρόπο ζωής, δίνει τη θέση
της στην εθνική αυτογνωσία, στην υπερηφάνια για τις εθνικές ρίζες και στην αναζήτηση δημιουργικών σχέσεων με την
γενέτειρα.
Εμφανίζονται λοιπόν νέου τύπου δομές
και οργανώσεις που συσπειρώνουν τους
νέους ομογενείς κατά κλάδο ή τομέα ενδιαφερόντων, είτε αυτές είναι επαγγελματικές (γιατροί, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί,
επιχειρηματίες) είτε πολιτιστικές, όπως
αυτές που αναφέρατε, οι μικτές λέσχες φιλίας. Οι τελευταίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της περαιτέρω προσέγγισης των
ελλήνων ομογενών με τις τοπικές κοινωνίες.
Θεωρώ ότι αυτού του είδους νέα οργανωτική δομή ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των νέων, χωρίς να παραβλέπω το
εξαιρετικά σημαντικό έργο των παραδοσιακών μορφών οργάνωσης του απόδημου
Ελληνισμού, οι οποίες αν προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα, θα αποφύγουν την συρρίκνωση που παρατηρείται και θα μπορούν
να συνεχίσουν να προσφέρουν πολύτιμες
εθνικές υπηρεσίες».
Έχετε κατά νου μια νέα οργανωτική
δομή των Προξενείων στη Γερμανία ή
ακόμα και της ελληνικής Πρεσβείας
στο Βερολίνο;

«Περάν της διακοπής λειτουργίας των
τριών προξενικών αρχών (Γενικών Προξενείων Κολωνίας, Ανόβερου και Λειψίας) οι οποίες υπαγορεύτηκαν κυρίως
από την ανάγκη περιορισμού του κόστους λειτουργίας της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών δεν
σχεδιάζουμε προς το παρόν αλλαγές στην
οργανωτική δομή της Πρεσβείας μας στο
Βερολίνο και των πέντε Γενικών Προξενείων μας».

WHO IS WHO
Ο Κώστας Τσιάρας γεννήθηκε στην
Καρδίτσα το 1966. Είναι Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με μετεκπαίδευση στον τομέα
της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε
πανεπιστημιακά κέντρα της Σουηδίας.
Ο Κώστας Τσιάρας ήταν Πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(Σ.Ε.Π.Φ.Υ.) Καρδίτσας (19921993). Επίσης είναι μέλος πολλών
επιστημονικών Συλλόγων: ιδρυτικό
μέλος του Ινστιτούτου Μελετών Καρδίτσας και ιδρυτής του Συνδέσμου
Ελληνοαμερικανικής Φιλίας Καρδίτσας. Διετέλεσε μέλος της ΔΑΠ,
Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ΝΔ
Καρδίτσας (1991-1994) και παράλληλα υπεύθυνος Ποιότητας Ζωής της
Νομαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας.
Το 2004 εξελέγη για πρώτη φορά
βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία
στον νομό Καρδίτσας. Επανεξελέγη
στις εκλογές του 2007, καθώς και
στις εκλογές του 2009 και του Μαϊου
και Ιουνίου του 2012 πρώτος σε
σταυρούς προτίμησης. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος του τομέα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη
της Νέας Δημοκρατίας και Γραμματέας Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με
το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν και
μέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στην Κ.Σ. Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου (PABSEC), για την συνεργασία των χωρών στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου και στην Μαύρη
Θάλασσα. Από τον Ιούλιο του 2012 με
απόφαση του Πρωθυπουργού κ.κ.
Αντώνη Σαμαρά τοποθετήθηκε Υφυπουργός Εξωτερικών.
Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
και γνωρίζει Ρωσικά και Ιταλικά.
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Νέα αποτελέσματα από το CERN
για την παραγωγή του Higgs
Την 4ην Ιουλίου 2012 στο Ευρωπαϊκό
εργαστήριο CERN (Γενεύη, Ελβετίας)
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα δύο
πειραμάτων που ψάχνουν την ανακάλυψη ενός σωματιδίου με το περίεργο
όνομα Higgs (Χιγκς). Τα αποτελέσματα: Δύο πειράματα τεραστίου μεγέθους το Άτλας και το CMS ανακάλυψαν
ένα νέο σωματίδιο με μάζα 125 φορές
μεγαλύτερη από την μάζα του πρωτονίου και το οποίο φαίνεται να έχει τις
ιδιότητές του αναμενόμενου Higgs.

Εικόνα (1) : Παρατηρήσεις από το πείραμα Atlas του CERN. Οι έγχρωμες λωρίδες δείχνουν τι
αναμένεται από τους υπολογισμούς και η πλήρης καμπύλη τις παρατηρήσεις του πειράματος.
Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης νέου σωματιδίου στην περιοχή περί τα 125 GeV.

2
Του Εμμανουήλ Α. Πάσχου*
Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ είναι πολύ σημαντική
διότι έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά
από ανακαλύψεις που επαληθεύουν την
Ηλεκτρο-Aσθενή θεωρία και που τιμήθηκαν με πολλά βραβεία (τουλάχιστον 2
βραβεία Νόμπελ). Επί πλέον είναι η επιβράβευση 6000 φυσικών, από όλο τον
κόσμο, που εργάζονται στα δύο πειράματα. Το όνομα είναι αφιερωμένο στον
φυσικό Peter Higgs που προέβλεψε πριν
από 50 περίπου χρόνια, ανεξάρτητα από
άλλους πέντε συναδέλφους που δημοσίευσαν παρόμοιες προτάσεις, την ύπαρξη
του και τον μηχανισμό που θα περιγράψω.
Η δημιουργία του Higgs απαιτεί υψηλές
ενέργειες και είναι τόσο σπάνια που απαιτεί την ανάλυση τρισεκατομμυρίων δεδομένων. Με λίγα λόγια είναι μία
ανακάλυψη βασικής σημασίας και ένα
επιστημονικό αποτέλεσμα παγκόσμιας
συνεργασίας. Θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς την ηλεκτρονική επανάσταση,
εννοώ την παραγωγή και λειτουργία μεγάλων ανιχνευτών (detectors) και την λειτουργία μεγάλων ηλεκτρονικών υπολογιστών
(computers).
Τι είναι το Higgs και οι ιδιότητες του
που το κάνουν τόσο σημαντικό; Είναι το
σωματίδιο που δίνει μάζα σε κάθε υλικό.
Μάζα είναι το ποσό της ύλης που είναι μέσασε κάθε αντικείμενο. Η μάζα είναι επίσης
εκείνη που αντιστέκεται στην αλλαγή της
ταχύτητος ενός σώματος όταν μία δύναμη
επιδρά πάνω σ’ αυτό. Μία δεύτερη ιδιότητα
της μάζας είναι ότι παράγει την βαρύτητα,
δηλ. την έλξη ανάμεσα σε δύο σώματα
όταν είναι κοντά ή μακριά. Για παράδειγμα
η γη μας τραβά προς το έδαφος. Ο ήλιος
έλκει την γη και την διατηρεί στην τροχιά
της. Αλλά και μεγάλα σώματα έλκονται και
ιδιαίτερα σε μεγάλες αποστάσεις.
Τα τελευταία 100 περίπου χρόνια οι φυ-

σικοί επιστήμονες προσπάθησαν να εξηγήσουν από πού προέρχεται η μάζα. Στις
προσπάθειες τους ανακάλυψαν ότι όλη η
ύλη αποτελείται από πολύ μικρά και βασικά σωματίδια (στοιχειώδη σωματίδια).
Αυτά είναι τα quarks, τα λεπτόνια (ηλεκτρόνια, μουόνια,…. ) με διαφορετικές
μάζες. Στην περίοδο της σταδιοδρομίας
μου είχα την τύχη να προσφέρω ανακαλύψεις και αποτελέσματα που επαληθεύθηκαν πειραματικά. Η επικρατούσα
θεωρία προτείνει ότι όλα τα στοιχειώδη
σωματίδια επιδρούν με ένα σωματίδιο που
λέγεται Higgs. Όλα τα ηλεκτρόνια, quarks,
πρωτόνια κ.λπ. αλληλεπιδρούν με το
Higgs και αυτό δημιουργεί μια αδρανή
ιδιότητα του χώρου η οποία είναι η μάζα
της αδράνειας. Να το πω διαφορετικά,
κάθε τι που παράγεται κολυμπά μέσα σε
μια οντότητα του σύμπαντος που είναι
σταθερή και με την επίδραση της προσδιορίζει πόσο αργά ή γρήγορα κινούνται τα
σώματα -- αυτό παράγει την μάζα.
Δεν είναι το Higgs που άμεσα δίνει την
μάζα, άλλα κάτι που έχει απομείνει από το
Higgs, όταν στο παρελθόν κατείχε την
ελάχιστη στιβάδα ενέργειας. Επομένως
και ο χώρος δεν είναι κενός αλλά γεμάτος
από ιδεατές (virtual) καταστάσεις. Είναι
αυτές οι ιδιότητες που δίνουν μάζα και
βάρος σε κάθε υλικό και για αυτό ονομάστηκε σωματίδιο του θεού. Αν η εικόνα
είναι σωστή τότε πρέπει τουλάχιστον να
βρούμε τις διακυμάνσεις αυτού του σωματιδίου και πρέπει να παραχθεί στα πειράματα του CERN. Τα πειράματα στο
εργαστήριο CERN είχαν περιορίσει πριν 6
μήνες τα όρια για την μάζα του.
Τα τελευταία αποτελέσματα από το πείραμα Άτλας παρουσιάζονται στην εικόνα
(1) . Ο κάθετος άξονας παρουσιάζει τις αντιδράσεις που παρατηρούν (σε σχέση με
τις αναμενόμενες) ως συνάρτηση της
μάζας του Higgs (οριζόντιος άξονας). Οι
λωρίδες (πράσινη και κίτρινη) δείχνουν τις

περιοχές που αναμένουμε όταν δεν υπάρχει νέο σωματίδιο. Η πλήρης καμπύλη δείχνει τα αποτελέσματα του πειράματος,
δηλ. τι παρατηρούν. Στην μάζα mH= 125
GeV υπάρχει ένας λόφος με αυξημένες
αντιδράσεις. Από αυτό το πλεόνασμα συμπεραίνουν ότι ένα σωματίδιο παράγεται με
πιθανότητα πάνω από 99,99% . Δεν ξέρουμε σίγουρα ότι είναι το Higgs επειδή
δεν έχουν μετρήσει ακόμη όλες τις ιδιότητες του. Οι ενδείξεις για την ύπαρξη του
και οι ιδιότητες του αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά αυτό τον χρόνο.
Το δεύτερο πείραμα το CMS έχει πανόμοια αποτελέσματα. Αναφέρω το Άτλας
επειδή συμμετέχουν Ελληνικές ερευνητικές ομάδες από τα Πανεπιστήμια Αθηνών
και Θασσαλονίκης.

Επιστημονική μέθοδος
Τελικά, αποφάσισα να παρουσιάσω
λίγες σκέψεις για το τι εννοούμε με επιστημονική και φυσική πραγματικότητα
επειδή ο ευφημισμός „σωματίδιο του
θεού„ έχει προκαλέσει αρκετή σύγχυση.
Το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα και
αλλού εκφράζονται γνώμες και εντυπώσεις οι οποίες πολλές φορές δεν αντιπροσωπεύουν την επιστημονική μέθοδο και
τις προβλέψεις της επιστήμης.
Το ανθρώπινο πνεύμα από τους αρχαίους χρόνους προσπάθησε να εξηγήσει τα
φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας.
Περιγραφές φαινομένων διασώζονται
από τους Ασσύριους, τους Αιγύπτιους,
τους Κινέζους αλλά πολύ γρήγορα όλοι οι
διανοούμενοι στρέφουν την προσοχή τους
στους Έλληνες διότι πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες επέτυχαν ένα ανεπτυγμένο σύστημα
έρευνας με καθορισμένη μεθοδολογία που
κάλυπτε αυτό που ονομάζουμε επιστήμη.
Σαν παράδειγμα αναφέρω ότι ο Πλάτων
στον Μένωνα περιγράφει πως αποκτούμε
νέα γνώση.

Κάνουμε μια υπόθεση και με λογικά ή
μαθηματικά επιχειρήματα φτάνουμε σε
προβλέψεις και συμπεράσματα τα οποία
συγκρίνουμε με φυσικές παρατηρήσεις.
Αν τα συμπεράσματα συμφωνούν με τις
παρατηρήσεις, τότε θεωρούμε τις υποθέσεις ως σωστές και τις αναβαθμίζουμε,
μερικές φορές τις ανάγουμε σε αξιώματα.
Όταν διαφωνούν με τις παρατηρήσεις τις
απορρίπτουμε ως εσφαλμένες υποθέσεις.
Παρόμοια είναι και η θέση του Αριστοτέλη
που δίδασκε ότι σε κάθε επιστημονική
προσπάθεια οφείλει να υπάρχει θεωρητική βάση και εμπειρικές παρατηρήσεις
επιβεβαιώνουν ή αποκλείουν την θεωρία
(Αριστοτέλης στο Όργανο, Θ. Μετοχίτης
στην „Στοιχείωσις Αστρονομική“,…..). Γ´
αυτή την λογική εξήγηση της φύσης ανέπτυξαν τα μαθηματικά με τα οποία διετύπωσαν τα αποτελέσματα τους.
Η επιστημονική μέθοδος βασισμένη σε
αυτές τις γενικές αρχές εφαρμόζεται μέχρι
την εποχή του Γαλιλαίου οπότε εισάγεται
ένα νέο στοιχείο: Οι λογικές υποθέσεις
πρέπει να συγκρίνονται πάντοτε με πειράματα. Δηλ. πέραν από την θεωρία έχουμε
και το πείραμα ως βασικό επιστημονικό
κριτήριο και μέσο ανακάλυψης.
Μια θεωρία ισχύει μόνο μέσα στα όρια
και περιθώρια που την εξετάσαμε πειραματικά (εμπειρικά). Επιπλέον μπορεί η θεωρία να αντικατασταθεί από μια άλλη η
οποία ισχύει μέσα σε ευρύτερα φυσικά
περιθώρια. Π.χ.
1. Η μηχανική του Νεύτωνα αντικαταστάθηκε από την θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν,
2. Η ακτινοβολία του Ηλεκτρομαγνητισμού του Maxwell έγινε αναπόσπαστο κεφάλαιο της Κβαντομηχανικής.
Μέσα σ’ αυτό το επιστημονικό περίγραμμα η ανακάλυψη του Higgs σημαίνει
ότι έχουμε βρει μια μέθοδο η οποία μέσα
στα όρια της επικρατούσας θεωρίας επιτρέπει να παράγουμε μάζες για όλα τα σωματίδια. Εικασίες για άλλα θέματα τα οποία δεν
μπορούν επαληθευτούν πειραματικά είναι
θέματα πέραν της επιστήμης, είναι θέματα
της πίστης και της Μεταφυσικής.
* Ο Εμμανουήλ Πάσχος είναι Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του
Ντόρτμουντ και Αν. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Περιγραφές φαινομένων
διασώζονται από τους Ασσύριους,
τους Αιγύπτιους, τους Κινέζους
αλλά πολύ γρήγορα όλοι οι
διανοούμενοι στρέφουν την
προσοχή τους στους Έλληνες διότι
πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες
επέτυχαν ένα ανεπτυγμένο
σύστημα έρευνας με καθορισμένη
μεθοδολογία που κάλυπτε αυτό
που ονομάζουμε επιστήμη. Σαν
παράδειγμα αναφέρω ότι ο Πλάτων
στον Μένωνα περιγράφει πως
αποκτούμε νέα γνώση.
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»

«Ολυμπία: Μύθος, Λατρεία, Αγώνες»
Χορηγός επικοινωνίας η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ στην σημαντική έκθεση αρχαιολογικού περιεχομένου, η οποία παρουσιάζεται στο Martin Gropius Bau του
Βερολίνου- Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια και του
Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Joachim Gauck.

Συνέντευξη Τύπου
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Επιμέλεια: Αποστόλης Ζώης –
Γεωργία Κωστακοπούλου
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ στο Βερολίνο η έκθεση αρχαιολογικού περιεχομένου με
θέμα «Ολυμπία: Μύθος, Λατρεία, Αγώνες», η οποία παρουσιάζεται στο Martin
Gropius Bau σε μια έκταση 3.500 τμ. Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ είναι χορηγός επικοινωνίας σε αυτό το σημαντικό πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου 2013 και διοργανώνεται με τη
συνεργασία των εξής φορέων :
• Martin Gropius Bau, Βερολίνο
• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου
• Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
• Συλλογή Αρχαιοτήτων Κρατικών
Μουσείων Βερολίνου
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια και του Προέδρου της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Joachim Gauck.
Η μουσειολογική πρόταση εκπονήθηκε
από τους αρχαιολόγους καθηγητές κ.κ.
Hans-Joachim Gehrke και Wolf-Dieter
Heilmeyer.

Στοιχεία
Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟT/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ3/Φ92/119719/
719 Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 05.01.2012 κατόπιν ομόφωνης
γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Πράξη35/25.10.11),
εγκρίθηκε ο προσωρινός δανεισμός πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων (564) αρχαίων έργων, (3) σύγχρονων αντιγράφων,
δύο (2) μακετών και οκτώ (8) σύγχρονων
αναμνηστικών μεταλλίων, τα οποία προέρχονται από τα μουσεία και τις συλλογές
της Ζ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Νομισματικού
Μουσείου.
Θέμα της έκθεσης είναι η Ολυμπία ως
μείζον πανελλήνιο ιερό και η τέλεση των
Ολυμπιακών Αγώνων. Στην έκθεση συμμετέχουν μεταξύ άλλων με αρχαία έργα τα
εξής μουσεία και συλλογές: Μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Antikensammlung Berlin, Staatliche Kunstsammlung, Albertinum Dresden, Staatliche
Antikensammlungen München, EberhardKarls-Universität Tübingen, Museum Schlosss Hohentübingen Tübingen, Musée du

Louvre, Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri Roma, Museo Nazionale Romano,
Deutsches Archäologisches Institut (DAI),
Akademisches Kunstmuseum - Antikensammlung der Universität Βόννης, Institut
für Angewandte Geowissenschaﬅen (IAG)
der Technischen Universität Darmstadt,
Archäologisches Institut der Universität
Göttingen, Γοττίγγη, Geographisches Institut der Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz, Universität Tübingen και Institut für
Klassische Archäologie, Τυβίγγη.

Τι περιλαμβάνει
Η έκθεση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία
του Υπουργείου, περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 αντικείμενα. Στηρίζεται
πρωτίστως στα 515 αρχαία αντικείμενα
από τις ανασκαφές στο ιερό της Ολυμπίας,
τα οποία φυλάσσονται στα Μουσεία της
Ολυμπίας, πολλά εκ των οποίων θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ευρύ
κοινό, καθώς και στα 49 αρχαία έργα από
τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου και του Νομισματικού Μουσείου, μέσα από τα οποία τεκμηριώνεται
επιστημονικά η ιστορία του ιερού της
Ολυμπίας από τις απαρχές της λατρείας
στα μυκηναϊκά χρόνια μέχρι και την περίοδο της ρωμαιοκρατίας, η σημασία και
διαχρονική ακτινοβολία του ιερού σε όλο
τον αρχαίο κόσμο, καθώς και η τέλεση των
ολυμπιακών αγώνων της αρχαιότητας.
Εκτός από τα αρχαία αντικείμενα και ευρήματα ανασκαφών των τελευταίων 140
χρόνων, ψηφιακές αναπαραστάσεις συμπληρώνουν το μοναδικό αφιέρωμα στους
αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τον Μάρτιο του 2013, η έκθεση πρόκειται να παρουσιαστεί στο Αθλητικό και
Ολυμπιακό Μουσείο του Κατάρ, στην
Ντόχα, όπου θα υπάρχει και χωριστή ενότητα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Τελικός προορισμός της έκθεσης
είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
στην Αθήνα.
Την επιμέλεια του επιστημονικού καταλόγου της έκθεσης είχαν ο κ. Νικόλαος
Καλτσάς, κα. Γεωργία Χατζή, κα. Susanne Bocher, κ. Hans-Joachim Gehrke και κ. Wolf-Dieter Heilmeyer. Τα
λήμματα του καταλόγου που αφορούν
έργα από ελληνικά μουσεία έχουν συνταχθεί από αρχαιολόγους της ελληνικής
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ενώ πολλά από
τα εισαγωγικά κείμενα των ενοτήτων του
καταλόγου έχουν συγγραφεί τόσο από αρ-

χαιολόγους της ελληνικής Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, όσο και από καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων.

Άξονες
Η έκθεση διαρθρώνεται γύρω από τρεις
θεματικούς άξονες:
1. Ολυμπία, το ελληνικό ιερό
Παρουσιάζεται, μέσω των εκθεμάτων
από το ιερό της Ολυμπίας και την ευρύτερη περιοχή της Ήλιδας, η ιστορία του
ιερού της Ολυμπίας. Παράλληλα, γίνεται
σύνδεση με την πόλη και την ευρύτερη
περιοχή της Ήλιδας αλλά και άλλες πόλεις
της Πελοποννήσου. Η έκθεση φιλοδοξεί
να καταστήσει σαφή το σημαντικό ρόλο
που έπαιζε το ιερό της Ολυμπίας στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας.
2. Οι έρευνες στην Ολυμπία
Παρουσιάζεται η ιστορία της έρευνας
από τις πρώτες έρευνες των Γάλλων, ως
την μεγάλη ανασκαφή του Γερμανικού
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου το 1875. Επίσης θα παρουσιαστούν οι νέες ανασκαφικές μέθοδοι και η συνδρομή της
τεχνολογίας και άλλων επιστημών στη
διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών.
3. Οι Αγώνες
Στο τελευταίο τμήμα της έκθεσης παρουσιάζεται ο αθλητισμός ως βασικό στοιχείο του τρόπου ζωής στον αρχαίο
ελληνικό κόσμο. Τονίζεται το ιδανικό του
σωματικά γυμνασμένου άνδρα που επιδεικνύει την περικαλλή γυμνότητα του.
Παρουσιάζονται επίσης τα διάφορα είδη
αθλημάτων και η διαδικασία διεξαγωγής
των αγώνων. Στο μέρος αυτό της έκθεσης
αναδεικνύεται ο ρόλος της αρχαιότητας
και η προσπάθεια αναγέννησης του αθλητισμού με την αρχαία του έννοια. Τονίζονται οι αξίες και τα ιδανικά των σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά από το 2010 δια της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και είναι βασικός εταίρος
στη διοργάνωση της τόσο σημαντικής για
την προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού έκθεσης. Ο προσωρινός δανεισμός σχεδόν εξακοσίων έργων, αρχαίων
και σύγχρονων, από ελληνικά μουσεία,
αριθμός εξαιρετικά μεγάλος για τα συνήθη
δεδομένα, αποτελεί το επιστέγασμα της
μεγάλης αυτής προσπάθειας του Υπουργείου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστας Τζαβάρας, ο Διευθυντής
του Μουσείου Martin Gropius Bau κ. Gereon Sievernich και ο Διευθυντής του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Βερολίνο κ. Ελευθέριος Οικονόμου παραχώρησαν την Πέμπτη 30 Αυγούστου
Συνέντευξη Τύπου στους Γερμανούς δημοσιογράφους με την ευκαιρία των αποψινών εγκαινίων της έκθεσης «ΟΛΥΜΠΙΑ:
ΜΥΘΟΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ, ΑΓΩΝΕΣ». Στη Συνέντευξη Τύπου απηύθυναν, επίσης, χαιρετισμό η Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΑΙΘΠΑ
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ο καθ.
Hans-Joachim Gehrke, τέως Πρόεδρος
του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, ο καθ. Wolf-Dieter Heilmeyer,
τέως Διευθυντής της Συλλογής Κλασικών
Αρχαιοτήτων του Βερολίνου, καθώς και
εκπρόσωποι των χορηγών. Στο χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας
των δύο χωρών στον τομέα του πολιτισμού, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Η
έκθεση, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τη
σπουδαιότητα της Ολυμπίας, αποτελεί
προϊόν αρμονικής συνεργασίας του
Υπουργείου μας, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Βερολίνο, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και του
Martin Gropius Bau. Χάρη σ΄αυτήν μας δίνεται η ευκαιρία, στην Ελλάδα και στη Γερμανία, να θυμηθούμε πως η Ολυμπία μάς
ενώνει». Στη συνέχεια εξήρε τη σημασία
των πολύχρονων γερμανικών ανασκαφών στην Ολυμπία, σημειώνοντας ότι
χάρη σ΄αυτές αποκαλύφθηκε ένας σημαντικός πολιτισμικός θησαυρός και πρόσθεσε:
«Σε μια ταραγμένη εποχή, η έκθεση
στέλνει με ευκρίνεια ένα ισχυρό μήνυμα
που θυμίζει πως ο «ελληνικός τρόπος»
εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί
τους λαούς του κόσμου». Ο κ. Sievernich, ο οποίος παρουσίασε διεξοδικά το
χρονικό της συνεργασίας και τους συντελεστές της έκθεσης, χαρακτήρισε τα εκθέματα αριστουργήματα και αναφέρθηκε
στην άριστη σύμπραξη των δύο χωρών
που θα μπορούσε να αποτελέσει «αφετηρία μελλοντικών κοινών εγχειρημάτων
στον τομέα του πολιτισμού».
Η κα. Βλαζάκη αναφέρθηκε στο σπουδαίο ανασκαφικό έργο που επιτελείται με
τη συμβολή των Γερμανών αρχαιολόγων
στην Ολυμπία αλλά και στη συνεργασία
των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι μέσα
από την έκθεση «ανασυντίθεται η εικόνα
της Ολυμπίας σε ομόκεντρους κύκλους».
Στη μοναδικότητα της έκθεσης αναφέρθηκε ο κ. Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι
ποτέ δεν έχουν παρουσιαστεί η αρχαία
Ολυμπία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε τέτοιο μεγάλο φάσμα και με τέτοια πληθώρα
εκθεμάτων.
«Είναι σαν όνειρο που πραγματοποιήθηκε», είπε ο κ. Gehrke για τη διοργάνωση της έκθεσης, η οποία, όπως
ανέφερε, «βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό, μέσα από
μοναδικά εκθέματα που θα σας κόψουν
την ανάσα».
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«Σημαντικά οφέλη για εκπαιδευτικούς»
Μιλάει σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ η κ. Γεωργία Ανδρέου η οποία είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το Πρόγραμμα «Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας της Νέας
Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας».

ρες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής τους, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kek.uth.gr ή να αποστείλετε
email στο andreou@uth.gr.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
ευρώ (1000€) κατανεμημένο σε τρεις (3) δόσεις. Στην περίπτωση ωστόσο που υπάρξει οργανωμένο ενδιαφέρον
από εκπαιδευτικούς (άνω των 5) ενός συγκεκριμένου
φορέα (π.χ. από μια σχολική μονάδα) ή κάποιος επιλέξει
να παρακολουθήσει δύο από τα προγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω (ταυτόχρονα ή διαδοχικά) παρέχεται έκπτωση 30% με αποτέλεσμα το τελικό ποσό
συμμετοχής να διαμορφώνεται στα επτακόσια ευρώ
(700€) κατ’ άτομο».
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Συνέντευξη στη Γεωργία Κωστακοπούλου
ΓΙΑ ΤΟ Πρόγραμμα «Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας
της Νέας Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας» μιλάει σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ η κ. Γεωργία Ανδρέου η οποία είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η κ. Ανδρέου, είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
κάτοχος MSc του πανεπιστημίου του Sheﬃeld και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πάνω στους παράγοντες που επηρεάζουν την
εκμάθηση μητρικής και ξένης γλώσσας. Διαθέτει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα
επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια, ενώ είναι συγγραφέας της μονογραφίας
«Γλώσσα. Θεωρητική & Μεθοδολογική Προσέγγιση» (εκδόσεις Πεδίο, 2012). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα
αφορούν στη Νευρογλωσσολογία καθώς και τη διδακτική της νέας ελληνικής ως μητρικής και ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Στο μέλλον μήπως θα υπάρξει κάποιο ανάλογο πρόγραμμα και για τους μαθητές της ομογένειας;
«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εξετάζει σε βάθος όλα τα
αιτήματα που καταφθάνουν στο ΚΕΚ και διαθέτοντας την
απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία είναι αρκετά πιθανό να προχωρήσει στη δημιουργία προγραμμάτων
βελτίωσης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού απευθυνόμενα σε μαθητές της ομογένειας κάθε
ηλικίας και κάθε επιπέδου ελληνομάθειας».
Το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία έχει «ανέβει» 598 θέσεις στην παγκόσμια
κατάταξη, δείγμα ότι γίνεται σωστή και ουσιαστική
δουλειά. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο.

Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
«Το Πρόγραμμα «Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας της
Νέας Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ &
ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται εξ ολοκλήρου με
τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (δηλ.
δεν απαιτείται σε οποιοδήποτε στάδιο της επιμόρφωσης
η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος, που είναι ο Βόλος) και συνδυάζει θεωρία και πρακτική εφαρμογή με την παρουσίαση
ενδεικτικών μαθημάτων. Το μόνο που απαιτείται εκ μέρους των επιμορφούμενων είναι ένας έγκυρος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και πρόσβαση
στο διαδίκτυο (internet)».
Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και ποια η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας;
«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως πανεπιστημιακό
ίδρυμα αιχμής και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας για διαρκή επικαιροποίηση της
γνώσης, πήρε την πρωτοβουλία να ιδρύσει το Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στοχεύοντας στην
υλοποίηση καινοτόμων και ανταγωνιστικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης ανοικτά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει ή ακόμα και να εντρυφήσει σε
νέα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα «Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας» ανταποκρίνεται σε αυτή την τάση και
στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που κινούνται στο χώρο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Ο
στόχος αυτός καθίσταται εφικτός μέσα από την παροχή
υψηλού επιπέδου διδακτικού υλικού, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους επιμορφούμενους και τη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο
ελκυστικού και απλού περιβάλλοντος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), ο χειρισμός του οποίου απαιτεί
βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ».

Ποια θα είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα;
«Τα άμεσα οφέλη από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης συνίστανται στο ακόλουθο τρίπτυχο: επικαιροποίηση
γνώσεων-σύγχρονο και πλούσιο διδακτικό υλικό-πλεονέκτημα στο βιογραφικό λόγω μελλοντικής υπηρεσιακής
εξέλιξης».
Προσφέρει το ΚΕΚ άλλα προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς;
«Το ΚΕΚ προσφέρει με την ίδια μεθοδολογία, δηλ. της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υπό τη δική μου επιστημονική καθοδήγηση δύο (2) ακόμα προγράμματα επιμόρφωσης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και
καλύπτουν σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Το πρώτο
πρόγραμμα είναι το «Διδακτική της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή», το οποίο και θα «τρέχει»
παράλληλα με το «Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας της
Νέας Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας», ενώ το
δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται «Διγλωσσία και Ειδική
Αγωγή» και θα προσφερθεί την Άνοιξη του 2013 για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά. Και τα τρία προγράμματα επιμόρφωσης απαντούν σε σύγχρονες ανάγκες, απευθύνονται τόσο
σε μάχιμους όσο και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
(χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων), προσφέρουν επικαιροποιημένο και σύγχρονο διδακτικό υλικό και πραγματοποιούνται μέσα από
μια εξαιρετικά απλή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης».
Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί;
«Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Για περισσότε-

«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αν και είναι από τα νεότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, εντούτοις τα
τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό
αξιόλογων επιστημόνων στα τμήματά του, με αποτέλεσμα
να παράγεται έρευνα υψηλής στάθμης που αναγνωρίζεται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός
αυτό αποδεικνύεται τόσο από τις λίστες με τις κατατάξεις
των πανεπιστημίων ανά την υφήλιο (στις οποίες το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία) όσο και από την αποδοχή των ακαδημαϊκών του
προγραμμάτων από την ελληνική κοινωνία. Ως εκ τούτου,
τίποτε δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτελεί τον συγκερασμό
πολλών παραγόντων, στην κορυφή των οποίων βρίσκεται το ανθρώπινο δυναμικό του πανεπιστημίου, διδακτικό, διοικητικό και οι φοιτητές του».

«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως
πανεπιστημιακό ίδρυμα αιχμής και
ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις
της σύγχρονης κοινωνίας για
διαρκή επικαιροποίηση της
γνώσης, πήρε την πρωτοβουλία
να ιδρύσει το Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
στοχεύοντας στην υλοποίηση
καινοτόμων και ανταγωνιστικών
προγραμμάτων διά βίου μάθησης
ανοικτά σε οποιονδήποτε
ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει ή
ακόμα και να εντρυφήσει σε νέα
γνωστικά αντικείμενα».
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Leonidas Th. Chrysanthopoulos
AUFBRUCH IN ARMENIEN – Chronik eines Diplomaten
Größenwahn Verlag Frankfurt am Main,
ISBN: 978-3-942223-13-3
Unter dem Titel „Caucasus Chronicles,
Nation-Building and Diplomacy in Armenia,
1993-1994“ erschien 2002 die Originalausgabe in englischer Sprache. Im April 2012
entschloss sich der Frankfurter Größenwahn Verlag in seiner Reihe „Via Egnatia“ die
Herausgabe einer deutschen Fassung. Die
Übersetzung aus dem Englischen erfolgte
durch Edit Engelmann.
Leonidas Chrysanthopoulos, noch Gesandter des Außenministeriums Griechenlands in Peking, wird
nach Jerewan, der armenischen Hauptstadt, versetzt. Er soll dort
die erste Botschaﬅ im neuen Armenien, das sich langsam aus
dem Schoß der ehemaligen UdSSR befreit und emanzipiert,
gründen und die Beziehungen zwischen beiden Ländern aufbauen. Zu dieser Zeit bemühen sich Russland, die EU und die USA
um mehr Einﬂuss im Kaukasus. Es ist eine der schwierigsten und
dramatischsten Zeiten Armeniens, nach einem schrecklichen
Erdbeben, einem Krieg mit den Nachbarn und einer dadurch verhängten Blockade.
Die Erinnerungen und persönlichen Erlebnisse von Chrysanthopoulos sind die Notizen eines Diplomaten der alten Schule.
Mit viel Fingerspitzengefühl und Rücksicht auf Empﬁndlichkeiten
und Nationalgefühle schreibt Chrysanthopoulos ohne dabei wichtige Einzelheiten und Schlüsselerlebnisse in ihre Bedeutung
abzuschwächen. Er spricht Themen und Gefühle an, die er sicherlich mit vielen seiner Kollegen teilt, aber keiner davon sie auszusprechen gewagt hätte. Bereichert durch den Abdruck
wichtiger Dokumente von EU, UNO, NATO und OSZE aus dieser
Zeit, kommt seinem Buch eine besondere Bedeutung unter den
nur sehr wenigen Veröﬀentlichungen über die Geschehnisse im
Kaukasus der 90er Jahre zu.
Armenien beﬁndet sich im Aufbau. Das Land ist arm, ihm fehlen wichtige Nahrungsmittel, eine funktionierende Infrastruktur,
ein modernes Gesundheitssystem und überlebenswichtige Rohstoﬀe. Neben dem Aufbau von freundschaﬅlichen Beziehungen
zwischen den Völkern bemüht sich Chrysanthopoulos auch
darum, seine eigene Regierung in Griechenland sowie die
Verbündeten in EU, NATO und OSZE für Armenien, diesem christlichen Land, das von muslimischen Staaten größtenteils um-

DHW GRATULIERT
SIDERIS TASIADIS
ZU OLYMPISCHEM SILBER

Codjambopoulo:
Sideris Tasiadis ist
ein gelungenes
Vorbild für Integration in Deutschland
Köln, Juli 2012. „Als Deutsch-Griechen sind wir alle stolz auf Sideris Tasiadis. Auch er ist ein gelungenes
Vorbild für Integration in Deutschland.
In den jetzigen Zeiten des etwas schief
geratenen deutsch-griechischen Verhältnisses bereiten uns solche Nachrichten richtig Freude. Besonders, wenn
Zeitungen wie die FAZ schon einige Minuten nach Sideris` Sieg melden: Der
Augsburger Sideris Tasiadis gewinnt...weil er vor dem Verlieren keine
Angst hat“, so DHW-Vorstandssprecher
Phedon Codjambopoulo. „Ich gratuliere
Sideris Tasiadis von Herzen und
wünsche ihm auch weitere Erfolge für
Deutschland“, so Codjambopoulo weiter.
Der DHW-Vizepräsident empﬁehlt der Integrationsbeauﬅragten der Bundesregierung, Prof. Maria Böhmer, Sideris
Tasiadis als Integrationsvorbild für die
Jugend, „denn“ – so Codjambopoulo –
„dieser ist nicht nur Sportsoldat sondern
hat sich auch im Gegensatz zu manchem
singmüden Nationalfußballer öﬀentlich
zu Deutschland bekannt“.
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geben ist, zu sensibilisieren. Wegen des Berg Karabach- Konﬂiktes beﬁndet sich Armenien im Streit mit den angrenzenden
Ländern Azerbaidschan und Türkei. Frankreich, Deutschland und
Griechenland sind die einzigen europäischen Botschaﬅen im
Land. So obliegt Chrysanthopoulos u.a. die Hauptaufgabe die EU
über die Entwicklungen im Kaukasus auf dem Laufenden zu halten. Und das ohne ordentliches Telefon, Telefax oder Internet.
Trotz objektiver Berichterstattung und äußerst neutraler Beschreibung der Situation schaﬀt es Chrysanthopoulos uns deutlich
zu vermitteln, wie kühl und distanziert die Haltung von EU, NATO
und OSZE gegenüber Armenien in dieser Zeit gewesen ist.
Großen Anteil an dieser negativen Stimmung gegenüber Armenien hat die Türkei. So ist deren Rolle bei der Behinderung jeglicher Normalisierung der Lage und westlicher Hilfe beim Aufbau
einer modernen und funktionierenden armenischen Republik
stets zwischen den Zeilen heraus zu lesen. Interessant ist in diesen Zusammenhang auch der Umgang der Türkei mit den armenischen Kurden und der Unterstellung dieser, mit der PKK
zusammen zu arbeiten. Die Türkei lehnt übrigens bis heute diplomatische Beziehungen zu seinem Nachbarn Armenien ab.
In der kurzen Zeit seines Aufenthalts in Armenien schaﬀt es
Chrysanthopoulos nicht nur große Teile des Landes zu besuchen
und mit dem Volk und den lokalen Größen vor Ort zu sprechen,
sondern organisiert für bestimmte Regionen Hilfsprojekte und
die Finanzierung von Rohstoﬀeinkäufen, damit es das Land im
Winter etwas wärmer hat. Seine Bemühungen, die Europäische
Entwicklungsbank zu überzeugen, Armenien die erforderlichen
Gelder für eine Modernisierung und Instandsetzung des Atomreaktors Metzamor bereit zu stellen, bleiben erfolglos. Die Bank
schiebt ökologische Argumente vor und lässt das armenische
Volk frieren. So sind es wieder die Russen, die Armenien zur Hilfe
eilen, nach vier eiskalten Wintern wieder eine funktionierende
Wärmeversorgung gewährleisten und seitdem die Energieressourcen des Landes kontrollieren.
Eine interessante Episode unter anderem ist die Einführung
der neuen oﬃziellen armenischen Währung, des Dram. Dram
stammt aus dem griechischen „Drachme“ und somit ist Armenien das einzige Land neben Griechenland, das in den 90er Jahren
den gleichen Namen für seine Währung hat. Auch bei diesem
Schritt kann sich die EU zu keiner logistischen oder ﬁnanziellen
Unterstützung Armeniens entscheiden.
Sehr rührend sind Chrysanthopoulos Berichte über seine Begegnung mit der kleinen und relativ armen griechischen Diaspora
in Armenien. Diese Menschen begegneten zum ersten Mal einem
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Repräsentanten Griechenlands. Von ihren Empfang ist er sofort
überwältigt und ab da fühlt er sich ihnen verpﬂichtet. So organisiert er für die Diaspora eine humanitäre Hilfsaktion, die er
„Flamme der Hoﬀnung“ („ﬂame of hope“) nennt, und dokumentiert damit die Großzügigkeit des griechischen Volkes gegenüber
ihren „vergessenen“ Landsleuten in Armenien.
Aus diesen vielen Details wird dem Leser klar, dass dieses
Buch viele interessante Einzelheiten und Aspekte in sich vereint,
die man in dieser Form in keinem sonstigen Geschichtsbuch wieder ﬁnden kann. Chrysanthopoulos´ Beschreibungen bringen uns
Land und Volk näher. Nicht umsonst hat der Verfasser deshalb
sein Buch „dem armenischen Volk“ gewidmet. Die Botschaﬅ
Griechenlands bestand damals aus drei Diplomaten und lokalem
armenischen Personal. Es ist nicht schwierig sich vorzustellen,
dass unter den damaligen existentiell schwierigen Umständen
der Kontakt unter den Botschaﬅsangehörigen, trotz Hierarchie
und esprit de corps, ein ganz enger und unkonventioneller gewesen ist. So schreibt er in einer Passage über seine letzten Tage
in Jerewan: „Am Abend gab es noch eine sehr emotionale Abschiedsparty in der Botschaﬅ. Lida, die Reinigungskraﬅ, hatte
einen Schokoladenkuchen gebacken, und Vartan, mein Chauﬀeur,
überreichte mir eine Bibel mit hölzernem Einband. Ich dankte
allen für die gute Arbeit und für den Mut, den sie gezeigt hatten,
und bat sie, die Arbeit mit demselben Enthusiasmus und Eifer
nach meiner Abreise weiterzuführen. Wir sprachen einen Trinkspruch auf Armenien und auf den Wohlstand des Volkes“.
Chrysanthopoulos erhebt nicht den Anspruch eine historisch exakte Abhandlung zu liefern. Sein Buch ist vielmehr ein leicht leserliches, ehrliches, zum Teil kritisches aber auch mit viel Emotionen
geschriebenes Tagebuch, voll von persönlichen Zeitzeugnissen.
Somit wird es für jeden, der an der Geschichte des Landes und der
Region in dieser Zeit interessiert ist, eine wichtige Fundgrube.
Leonidas Th. Chrysanthopoulos wurde 1993 der erste griechische Botschaﬅer im neuen unabhängigen Armenien, wo er
während dieser Zeit auch die Präsidentschaﬅ der Europäischen
Union repräsentierte. Später war er Botschaﬅer Griechenlands
in Polen und Kanada. Während seiner diplomatischen Karriere
arbeitete er in Toronto, Peking und bei den ständigen Vertretungen seines Landes in der EU in Brüssel und den Vereinten Nationen in New York. Wie sein Vater und sein Großvater war er
Generalkonsul Griechenlands in Istanbul. Bis Mitte 2012 war er
Generalsekretär der Schwarzmeerwirtschaﬅskooperation BSEC
mit Sitz in Istanbul.
Phedon Codjambopoulo, Juli 2012

SCHÜLER AUS THESSALONIKI IN KÖLNER BETRIEBEN

DHW vermittelt in Köln und Umgebung
Betriebspraktika für Schüler aus Thessaloniki
Köln, Juli 2012. Alle Schülerinnen und Schüler des griechischen
Zweigs der Deutschen Schule Thessaloniki (DST), die den Wunsch
äußerten, ein Betriebspraktikum während ihrer Sommerferien im
Großraum Köln zu absolvieren, konnten erfolgreich vermittelt und untergebracht werden.
Die Deutsch-Hellenische Wirtschaﬅsvereinigung (DHW) hatte die
Aufgabe übernommen, für diese Schülerinnen und Schüler Betriebspraktika zu organisieren. Sie tat dies im Rahmen ihres Engagements
innerhalb der Deutsch-Griechischen Versammlung und hoﬀt dadurch
neues Leben in der inzwischen über 24jährigen Städtepartnerschaﬅ
zwischen Köln und Thessaloniki zu bringen.
Die Deutsche Schule Thessaloniki bietet seit Jahren den Schülerinnen und Schülern des griechischen Zweiges Betriebspraktika in ganz
Deutschland an. Die DHW und die Stadt Köln nahmen diesen jüngsten
Besuch aus Thessaloniki zum Anlass, um ihr Interesse an einer engeren Kooperation mit der DST und einer Institutionalisierung dieses
Projektes zu unterstreichen. Ein Kölner Gymnasium soll sogar gefunden werden, das eine Schulpartnerschaﬅ mit der DST aufbauen soll.
Im Dezember wird eine ganze Klasse aus Thessaloniki in Köln erwartet. Die Schüler sollen die breite Palette der Hochschullandschaﬅ des
Wirtschaﬅsoberzentrums Köln kennen lernen und die Region für ihr
zukünﬅiges Studium präferieren. Die Vertreter der Betriebe hoben die
menschliche Qualität, die guten Sprachkenntnisse, die Flexibilität und
die fachliche Qualiﬁkation der Praktikanten hervor.
Die Stadt Köln lud die ersten Praktikanten zu einem Meinungsaustausch im Rathaus ein. Dabei waren nicht nur die Praktikanten
und die Vertreter der beteiligten Betrieben sondern hinzu kamen die
Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium
und Kölner Bundestagsabgeordnete Ursula Heinen-Esser (CDU),
DHW-Vizepräsident Phedon Codjambopoulo und Christina Alexoglou-Patelkos vom DHW-Ausbildungsprojekt. Ursula Heinen-Esser
begrüßte den griechischen Besuch aus Thessaloniki, hob die Bedeutung solcher Jugendaustausche in Zeiten der Finanzkrise und der
„kriselnden Beziehungen“ hervor, bot für die Zukunft Praktikumsplätze in ihrem Ministerium in Bonn an und erinnerte an die
Bemühungen der Bundeskanzlerin und insbesondere ihres Kollegen
und Beauftragten der Bundesregierung für die Deutsch-Griechische
Versammlung, Hans-Joachim Fuchtel, der gleichzeitig Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium ist, für die
Förderung und Intensivierung der deutsch-griechischen Partnersch-

aft im kommunalen Bereich und zwischen Organisationen der Zivilgesellschaft.
DHW-Vizepräsident Phedon Codjambopoulo bedankte sich bei Frieder Wolf, Leiter des Internationalen Büros der Stadt und Vertreter des
Kölner OB, für die Gastfreundschaﬅ im Kölner Rathaus und wünschte
sich ein baldiges Wiederbeleben der Städtepartnerschaﬅ zwischen
Köln und Thessaloniki nicht nur auf Schulebene sondern sehr bald
auch auf kulturellem, medialem und wirtschaﬅlichem Gebiet.

Eine Gruppe von Schülern der DST vor dem Kölner Rathaus
umgeben von (von links nach rechts) Christina AlexoglouPatelkos (DHW-Ausbildungsprojekt), Dr. Nikolaos Daratsianos (Ltd. Oberarzt, Poliklinik für Kieferorthopädie der
Uni Bonn), Dr. Martin Brans (Niederlassungsleiter Köln des
Bau- und Liegenschaﬅsbetriebes NRW), Ursula HeinenEsser (MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium), Frieder Wolf (Leiter des
Internationalen Büros der Stadt Köln) und Phedon Codjambopoulo (DHW-Vizepräsident).
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VOM 31. AUGUST 2012 BIS 07. JANUAR 2013 IN BERLIN

Mythos Olympia – Kult und Spiele
Einblicke in die Ausstellung und Pressekonferenz
Berlin: Für die ELLINIKI GNOMI,
von unserer Korrespondentin Athanasia Theel
Olympia geht weiter und zwar in Berlin. Insgesamt
werden ca. 850 Artefakte nach der heutigen
abendlichen Eröﬀnung der Ausstellung im Berliner
Martin-Gropius-Bau zu bewundern sein. All diese
sind dem antiken Heiligtum von Olympia gewidmet.
Es werden erstaunliche Grabungsfunde präsentiert,
die antiken Spiele in Olympia und ein Querschnitt
durch die Ausgrabungsgeschichte beginnend mit
dem 19. Jahrhundert. So soll das Bild und die Ideale
des antiken Olympias dem Besucher vor Augen
geführt werden sowie ein Forschungsprozess, der
noch lange nicht beendet ist.
zAHLREICHE MUSEEN haben sich daran beteiligt,
dass die Zusammenführung sovieler archäologischer
Funde vollzogen werden konnte. Darunter Griechenland,
als eines der größten Geber, welches unter anderem mithilfe des Archäologischen Museums Olympia und dem
Archäologischen Nationalmuseum Athen etwa 550 Artefakte nach Berlin entsandt hat. Dazu gehören Leihgaben, die selbst in Griechenland noch nicht dem Publikum
zugänglich waren.
Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz ist die harmonische Zusammenarbeit und die Meisterung einer
solchen museologischen und archäologischen Herausforderung zur Zusammenführung einer solchen Fülle
von Objekten gerühmt worden. Konstantinos Tzavaras
(Stellvertretender Minister, Ministerium für Bildung und
Religion, Kultur und Sport der Hellenischen Republik)
hob hervor, dass diese Ausstellung daran erinnert wie
sehr die Kultur die Völker verbindet. Ein Projekt, welches
im Geiste Olympias vollbracht wurde – in Frieden, Partnerschaﬅ und Solidarität.

(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

Aus einer Finanzkrise darf keine Kulturkrise werden!
„DIE FINANzSITUATIoN in Griechenland mit der häuﬁgen Berichterstattung belastet uns“ sagen Gastronomen in
Solingen griechischer Herkunﬅ, wie auch
Vertreter der griechischen Gemeinde und
Vereine.
„Vor allem besorgt sind wir über das
Bild und dem Klima, das durch die Ressentiments der Boulevardpresse hier wie
auch in Griechenland vermittelt wird“ berichten die Akteure griechischer Herkunﬅ. „Aus einer Finanzkrise darf keine
Kulturkrise werden, die das alltägliche
Miteinander der Menschen beeinﬂusst.
Viele von uns sind hier in Solingen geboren und andere leben und arbeiten über
25 Jahre hier. Das respektvolle, oﬀene
und herzliche Miteinander ist uns für das
Zusammenleben sehr wichtig“, fügen sie
hinzu.
Die Fehler sowie die Versäumnisse der
griechischen Politik, wie auch die
aktuelle politische Instabilität stoßen auf
Unverständnis und führen bei den eigenen Bürgern wie bei den Partnern in Europa zum Vertrauensverlust.
Ebenso ungünstig wirken die ständig
wechselnden Positionen der handelnden
Akteure in der EU zur Bewältigung der

Priester Antonios Toumbekis und Ratsfrau Ioanna Zacharaki packen in der evangelischen Kirche am Halfeshof einige der Kartons für die griechische Gemeinde
Karpenissi in der Nähe von Athen. Foto: Christian Beier

Europäische Finanzkrise sowie die nur
auf Sparkurs angesetzte Richtung. Es
fehlt immer noch der klare Weg aus der
Krise, der sich an Wachstum und Beschäﬅigung für ganz Europa orientiert.
Auch Ioanna Zacharaki Ratsmitglied
der Stadt Solingen macht sich Sorgen
über die miserable Finanz-, und aktuelle
Soziallage Griechenlands.

„Jedoch stecken in der Krise auch Chancen, die zu entdecken sind“ berichtet
sie. „Griechenland steht jetzt nackt da,
seine eigenen Bürger drehen ihm den
Rücken zu, wandern aus bzw. bringen ihr
Kapital zu einem sicheren Ort. Der unsterbliche humanistische Antikegeist ruﬅ
die Griechen, wie auch die Europäischen
Partner auf, nicht mehr zu experimentie-

ren und endlich zur Vernunﬅ zu kommen,
Lehren aus der Finanzkrise zu ziehen und
nachhaltig gemeinsam die Ursachen der
Krise anzugehen, nämlich für die ökonomische Stabilität und auch für eine gemeinsame Wertegesellschaﬅ, wie es der
Name Europa verdient“.
Aufgrund der aktuellen Situation werden die Hilferufe aus Initiativen und Kirchengemeinden in Griechenland lauter. „Die
orthodoxe Gemeinde in Solingen organisiert für Ende Juni einen Transport mit
Kleidern sowie Hygieneprodukten für eine
Gemeinde in Evritania, in der Nähe von
Attika. Kollekten und Spenden werden für
soziale Projekte zur Unterstützung der
unzureichenden medizinischen Versorgung gesammelt,“ berichtet Pfarrer Antonios Toumbekis. Diese Hilfsaktionen
werden von den Gastronomen unterstützt, fügen Ioannis Topalidis von der
Taverne Mykonos in Höhscheid und Herr
Eﬅimios Gousiotis vom Restaurant
Olympia hinzu. Das Netzwerk „Griechische Akteure in NRW“ koordiniert viele
weitere Hilfsinitiativen und hat außerdem den Wegweiser „Leben und Arbeiten in Deutschland“ für Neuzuwanderer
veröﬀentlicht.
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Distomo im Jahre Eins
EIGENTLICH mutet alles wie jedes
Jahr an. Die großen Karossen der Politiker und Bürgermeister sind da. Der
frühere deutsche Botschaﬅer Dr. Schultheiß begleitet den neuen Botschaﬅer Wolfgang Dold auf dem heiklen Gang.
Angeführt von der Militärkapelle und den
Jugendlichen mit der griechischen Fahne
setzt sich der lange Zug in Bewegung.

2
Von Sylvia Löser
und Walter Bachsteﬀel
In glühender Hitze streben die Anwesenden, unter ihnen die imposante Gestalt des Bischofs Georgios, des früheren
Abtes des nahegelegenen byzantinischen
Klosters Osios Loukas, den Hügel hinauf.
Hinauf zum Mahnmal, in dessen Marmor
die Namen der 218 Einwohner des Dorfes
eingraviert sind, welche von SS-Schergen
am 10. Juni 1944 umgebracht wurden.
Wieder werden alle Namen verlesen und
mit „baron“ und „barousa“ beantwortet.
Eigentlich also alles wie im letzten Jahr
und in den Jahren davor. Heute wird im
Zug erstmals ein großes Transparent mitgeführt, mit welchem zum Kampf gegen
Faschismus aufgerufen wird.
Ist dies erforderlich? Ausgerechnet an
dem Tag, an dem fast das gesamte Dorf
Distomo durch Nazi-Faschisten aus-

Jugendliche mit der griechischen Fahne.

gelöscht wurde?
Ja, antworten die Träger des Transparents. Es ist dringend geboten, einem
neuen Faschismus griechischer Prägung
in Form der „Goldenen Morgenröte“, der
„Chrysi Avgi“, Einhalt zu gebieten. Griechenland erlitt viele Faschismusformen von
osmanischer Besatzung über die Diktatur
des Generals Metaxas, Nazi-Überfall und
später die Obristen Pattakos und Papado-

poulos. Nie wieder, so die Initiatoren.
dürfe dies passieren,
Noch etwas hat sich im Gegensatz zu
den Jahren davor geändert. Vor zwei Jahren noch sprachen wir mit Argyris Sfountouris, der 32 seiner Familienangehörigen
unter den SS-Kugeln verlor und der nach
langem Rechtsweg alle Hoﬀnung auf den
Internationalen Gerichtshof in Den Haag
setzte. Er gehe bis zum „jüngsten Gericht“, wie er bitter bemerkte. Im vergangenen Herbst ist das Urteil gegen ihn
gefallen. Er und andere Betroﬀene schei-

Mausoleum

tertn mit dem Versuch, den deutschen
Staat haﬅbar zu machen. Recht bedeutet
nicht immer auch Gerechtigkeit.
Sonst, siehe oben, war alles wie im letzten Jahr und in den Jahren davor.

(v.l.n.r.) Deutscher Botschaﬅer Wolfgang Dold
und frühere deutsche Botschaﬅer Dr. Schultheiß.

Mahnmal worin die 218 Namen der Einwohner von Distomo eingraviert sind,
die von SS-Schergen am 10. Juni 1944 umgebracht wurden.
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Το Ελληνικό Αθλητικό Σωματείο
Ηρακλής Ελλάς Ανοβέρου
Το Ελληνικό Αθλητικό Σωματείο Ηρακλής Ελλάς
Ανοβέρου είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο Σωματείο όπου τελεί αθλητική εκπροσώπηση των Ελλήνων στην παροικία του Αννοβέρου και στους
κύκλους του Αθλητικού Συνδέσμου κάτω Σαξωνίας.
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Γράφει ο Δ. Παγανόπουλος
Γραμματέας του Σωματείου
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ομάδες αθλούνται στα τοπικά πρωταθλήματα
του Αννοβέρου. Με την ομάδα βετεράνων (Altherren) να
κρατούν Θερμοπύλες όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο αλλά και σε όλες τις
υποχρεώσεις του σωματείου, γίνεται μια αθλητική διασκέδαση όπως στην αρχή της
μεταναστευτικής εποχής.
Στα πλαίσια του προγράμματος της Γερμανικής πολιτείας για την
Ενσωμάτωση Πολιτών
„Bürger Integration“,
ως γνωστό συμμετέχει
και η Γερμανική ομοσπονδία Ποδόσφαιρου
η οποία κατά κάποιο
τρόπο «επιβάλει» την
συμμετοχή αθλητών διάφορων εθνικοτήτων. Ο Ηρακλής
Ελλάς πρωτοπόρος δεχτικέ
στους κύκλους του ξένους παίχτες
όπου εισέπραξε και εισπράττει τις καλύτερες εντυπώσεις, και την εκτίμηση της ομοσπονδίας.
Η δεύτερη ομάδα αποτελεί ένα εθνικό μωσαϊκό με πολλές επιτυχίες, και με ποδοσφαιριστές από τις γειτονικές
μας χώρες επί το πλείστον από τα βαλκάνια και Έλληνες.
Την αναγνώριση και την εκτίμηση των παιχτών αυτών
και των συμπατριωτών τους την ζούμε καθημερινά, η
Ομόνοια που επικρατεί μεταξύ Αλβανών, Κοσοβάρων Σέρβων, Βόσνιων και Τούρκων εκπλήσσει θετικά και ασφαλώς καταγράφεται στην διοίκηση του Σωματείου, επίσης
στις αναφορές τους χωρίς προκαταλήψεις και εθνικές
προτιμήσεις αναφέρονται όλοι τους Έλληνες «Hellenen»
και παρουσιάζονται από μόνοι τους σαν ελληνική ομάδα
φορώντας τα κυανόλευκα χρώματα μας με υπερηφάνεια.
Γι’ αυτό η πολιτεία έχει επαινέσει μέσω της ομοσπονδίας
αρκετές φόρες τους παράγοντες του Σωματείου μας.
Η πρώτη ομάδα μετά από μια μεταβατική αγωνιστική
περίοδο με στόχο την αλλαγή του αγωνιστικού και προ-

σωπικού προφίλ της ομάδας, οι υπεύθυνοι του σωματίου έθεσαν το πλαίσιο
την περίοδο των καλοκαιρινών μετεγγραφών για ένα
πιο ανταγωνιστικό σύνολο,
που θα αξιώσει μια θέση
πρωταθλητισμού στο τοπικό
πρωτάθλημα της πόλεως
του Αννοβέρου. Επικεφαλής του τεχνικού της τιμ
είναι ο Δημήτρης Γαϊτάντζής (φωτό), ένας
πεπειραμένος
τεχνικός εκπαιδευμένος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών περνώντας από την ΑΕ Μενιδίου για να
συνεχήσει σε μεγάλες γερμανικές
ομάδες, όπου τα τελευταία χρόνια επέλεξε να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στην 1η ομάδα
του Ηρακλή Ελλάς.
Έχοντας εντοπίσει από πολύ
νωρίς, πριν ακόμα ολοκληρωθεί οι απερχομένη αγωνιστική περίοδος, εκείνους τους
ποδοσφαιριστές οι οποίοι ταιριάζουν με την νέα φιλοσοφία
του σωματίου, έγιναν συντονισμένες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι επιθυμητές μετεγγραφές
για τον εμπλουτισμό της ομάδας του Ηρακλή Ελλάς Ανοβέρου.
Ήδη από την χειμερινή περίοδο είχε προστεθεί με τον
Γαλανόπουλο
Δημήτρη
(φωτό), ένας πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής στην
ομάδα, με παραστάσεις από
τα πρωταθλήματα Δ’ και Γ’
Εθνικής Ελλάδας, και με
συμμετοχή στο ρόστερ της
ομάδας της Λιβαδειάς. Η συγκεκριμένη μετεγγραφή της
χειμερινής περιόδου έδωσε το
κατάλληλο μήνυμα και σε άλλους αξιόλογους ποδοσφαιριστές και αύξησε της ελπίδες του σωματίου για ένα δυνατό
μεταγραφικό κρετσέντο.
Έτσι μετά από συντονισμένες ενέργειες, αποσπάστηκε

και η υπογραφή του Νικολάου Ζέρβα (φωτό), ενός
από των ποιοτικότερων επιθετικών της πόλεως του Ανοβέρου, με πολλές παραστάσεις
από μεγαλύτερες κατηγορίες,
έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και στους ερασιτέχνες της
ομάδας του Ανοβέρου 96. Η
συγκεκριμένη μετεγγραφή
έδωσε το έναυσμα για ακόμα
οκτώ μεταγραφές, οι οποίες
όλες μαζί δημιουργούν ένα
πολύ δυνατό σύνολο.
Συγκεκριμένα αποκτηθήκαν ακόμα, ο Βαλεντίνος
Ζερβας, Αναστάσιος Καρανικας (φωτο), Χαράλαμπος
Δημητρίου, Benedikt Fahlbusch, onur Köse, Poya
Abdolmohamadi, Umut Yildirim, Elvis Mpoutou. Ξεκινώντας
λοιπόν
την
προετοιμασία στης 4 Ιουλίου
με συγκεκριμένους στόχους,
και έχοντας πλέον ένα πολύ
ποιοτικό ροστερ, εντοπίστηκε
η καλή χημεία μεταξύ τον
νέων και παλαιών ποδοσφαιριστών, καθώς επίσης και η μεγάλη όρεξη για δουλειά
στις προπονήσεις.
Στα πρώτα φιλικά τα δήγματα γραφής ήταν ενθαρρυντικά, τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων χωρίς να υπερεκτιμηθούν πρόσδιδαν το στίγμα της ομάδας.
Ωστόσο ένας εξωαγωνιστικός παράγοντας δημιουργούσε και δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό. Την
περίοδο του Αυγούστου αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν
προγραμματίσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με
αποτέλεσμα την συγκεκριμένη περίοδο να απέχουν αρκετοί από τις υποχρεώσεις της ομάδας και με επακόλουθο αυτού να δημιουργηθεί ένα έντονο πρόβλημα
καταρτισμού αξιόλογης ενδεκάδας στους αγώνες που
ακολουθούν.
Το συγκεκριμένο γεγονός αυτής της περιόδου θα
πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα, ώστε οι βαθμολογικές απώλειες να είναι ελάχιστες. Η έναρξη του πρωταθλήματος είναι πλέον προ των πυλών και η ομάδα
καλείται να ανταπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες, ώστε
να τεθεί η βάση για μια πετυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα.

Καλό ταξίδι Μιχάλη!
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟΝ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ.
Ο Μιχάλης Παρασκεαϊδης γεννήθηκε 1942 στο
νομό Σερρών
ήρθε στο Αννόβερο το 1965,
και έπαιξε το
1967 παράγοντα
ρόλο μαζί με τα
άλλα μέλη της

οικογενείας του στην ίδρυση της ομάδας «Ηρακλής» αρχικά σαν εθιμοτυπικός Σύλλογος με μια χορευτική και μια
ποδοσφαιρική ομάδα, έκτοτε έως το
1983 υπήρξε μακροχρόνιος παίχτης του
Ηρακλή με το νούμερο 2 στην φανέλα
του.
Από το 1982 διατέλεσε Διοικητικός
Σύμβουλος στο ΔΣ της ομάδας και συνυπόγραψε στο πρωτοδικείο Ανοβέρου
το νέο μητρώο του συλλόγου την Αναγνώριση του σαν Αθλητικός Σύλλογος
„S.V. IRAKLIS E.V.“ (Α.Σ. Ηρακλής Α.Ε.).
Εν συνεχεία η ομάδα έγινε ανεξάρτητο
αθλητικό Σωματείο οι γενεές άλλαξαν

αλλά ποτέ δεν έλειψε η στήριξη της Οικογένειας Παρασκευαϊδη.
Η Κηδεία του Μιχάλη έγινε στις
16.08.2012 στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Αννοβέρου και η ενταφίαση στο
ελληνικό νεκροταφείο του Stöcken.
Αρχικά το σωματείο μας είχε προγραμματίσει για τις 26.08.2012 ώρα
13:30 Αγιασμό στους αγωνιστικούς του
χώρους, όμως λόγο του θλιβερού γεγονότος σαν ελάχιστος φόρος τιμής θα
τελεσθεί μνημοσύνη δέηση, χοροστατώντας ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης της Ενορίας Αννοβέρου κ.
Γεράσιμος Φραγκουλάκης, όπου και θα

παραβρεθεί όλη η οικογένεια του εκλιπόντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφάσισε ομόφωνα ότι και
στους τρεις αγώνες των ομάδων μας
θα τελεσθεί ενός λεπτού σιγή, οι αθλητές μας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια, και οι σημαίες μας θα κυματίζουν
κατάμεστα.
Το Ελληνικό Αθλητικό Σωματείο Ηρακλής Ελλάς Αννοβέρου και τα μέλη του
τον ευχαριστούν για το κληροδότημα
και εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους του και φίλους του.
Αντίο Μιχάλη!
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Ιστορική πρόκληση και στρατηγική
επένδυση για την Κύπρο
«Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε για
πρώτη φορά, από την ημέρα της ένταξής της, την Προεδρία του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), δηλαδή
από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012”. Το γεγονός αυτό συνιστά μοναδική ιστορική ευκαιρία,
πρόκληση αλλά και σημαντική στρατηγική επένδυση για τη χώρα μας.
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Γράφει ο Βαγγέλης Πάλλας*
ΣΥΝΙΣΤΑ ιστορική
ευκαιρία γιατί, η Κύπρος,
ως
προεδρεύουσα χώρα, θα
έχει την ευκαιρία να
διαμορφώσει, σε συνεργασία με τα θεσμικά
όργανα της EE, τις
αποφάσεις που λαμβάνει η Ένωση και αφορούν στο σύνολο των
Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα, θα έχει
τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις δικές της
προτεραιότητες, τα πολιτικά και κοινωνικά
της οράματα, τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες
της για το μέλλον και την περαιτέρω ισχυροποίηση της ενωμένης Ευρώπης, ενισχύοντας έτσι, την παρουσία της στην
καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Συνιστά πρόκληση, γιατί, για πρώτη
φορά στην ιστορία της, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται, θεσμικά και ουσιαστικά, στο τιμόνι της
EE, για ένα ολόκληρο εξάμηνο, από την 1η
Ιουλίου 2012. Με τη δυνατότητα, αλλά και
την υποχρέωση, να είναι ένας καλός καραβοκύρης, στον οποίον τα κράτη - μέλη
έχουν εμπιστευθεί την τύχη της διαδρομής για ένα εξάμηνο.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σ' εκείνο
το διάστημα, με τη διαμεσολάβηση και την
ιδιαίτερη πνοή της κυπριακής Προεδρίας,
θα έχουν τη δική τους ιδιαίτερη καθοριστική συμβολή στο χρωματισμό της καθημερινότητας και του γίγνεσθαι του
συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών. Η φιλοδοξία μας είναι το έργο αυτό να αξιολογείται ευνοϊκά από όλους και να
πιστώνεται στη χώρα μας ως σημαντική
συνεισφορά στην εκπλήρωση των στόχων
της ενωμένης Ευρώπης.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ EE
ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Το Συμβούλιο της EE ή Συμβούλιο των
Υπουργών ή και Συμβούλιο, όπως είναι
περισσότερο γνωστό, είναι υπεύθυνο από
κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
τη θέσπιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
την έγκριση του προϋπολογισμού της
Ένωσης, το συντονισμό της γενικής οικονομικής πολιτικής των κρατών - μελών
καθώς και τον καθορισμό και την υλοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της EE.
Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου
κάθε κράτος - μέλος εκπροσωπείται από
έναν Υπουργό που είναι αρμόδιος για τον

τομέα πολιτικής που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Το Συμβούλιο λειτουργεί
σε 10 διαφορετικές συνθέσεις. Προεδρεύει όλων των συναντήσεων - και
ανάλογα με τη σύνθεση - αρμόδιος
Υπουργός από τη χώρα που ασκεί την εκ
περιτροπής Προεδρία, με εξαίρεση, από
της έναρξης της ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας, της Σύνθεσης Εξωτερικών
Σχέσεων που προεδρεύεται από την
Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική.
Η Προεδρία του Συμβουλίου της EE
ασκείται εκ περιτροπής από κάθε κράτος
- μέλος για μία χρονική περίοδο έξι
μηνών, σύμφωνα με προκαθορισμένη
σειρά. Τρεις διαδοχικές Προεδρίες αποτελούν ένα Τρίο Προεδρίας, το οποίο συνεργάζεται για μια περίοδο 18 μηνών στη
βάση ενός κοινού προγράμματος, διασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη συνέχεια στις
εργασίες της EE. Οι χώρες που θα συμπροεδρεύουν του Συμβουλίου της EE
κατά τη δεκαοκτάμηνη περίοδο που άρχισε την 1η Ιουλίου 2011 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι,
κατά σειρά, η Πολωνία, η Δανία και η Κύπρος.
Οι προεδρεύουσες χώρες διοργανώνουν και καθορίζουν την ημερήσια διάταξη των συναντήσεων των Υπουργών
των κρατών - μελών και των διαφόρων
Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου, στοχεύοντας στην ομαλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων της EE, στην προώθηση
της λήψης αποφάσεων στους διάφορους
τομείς πολιτικής και στη διασφάλιση της
συναίνεσης ανάμεσα στα κράτη- μέλη. Συνεργάζονται, επίσης, στενά με την Επιτροπή
που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά
και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
αποτελεί πλέον σε πλείστα θέματα τον συννομοθέτη. Είναι, λοιπόν, πρωταρχικής σημασίας η διαπραγμάτευση με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που διεξάγει η
Προεδρία εκ μέρους του Συμβουλίου, να
οδηγεί σε λύσεις και στις συμφωνίες που
επιτρέπουν την υιοθέτηση των νομοθετημάτων που βρίσκονται ενώπιόν τους.
Η Κύπρος, ως προεδρεύουσα χώρα, θα
έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της EE, τις
αποφάσεις που λαμβάνει η Ένωση και
αφορούν στα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών.
«Το όραμα της κυπριακής Προεδρίας
είναι για μια «καλύτερη Ευρώπη». Κάτι
που αντανακλάται στους βασικούς της
στόχους για την Προεδρία: τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των πολιτικών
και πόρων της EE και την ενίσχυση της

αλληλεγγύης εντός της Ένωσης».
Στη διάρκεια της Προεδρίας της, η Κύπρος θα κληθεί να διαχειριστεί πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν την EE,
όπως η αντιμετώπιση των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης, η ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2014 - 2020, η
προώθηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην Πράξη για την Ενιαία
Αγορά, η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου, καθώς και μια ολοκληρωμένη θαλάσσια Πολιτική, αλλά και
η ιδιαίτερη έμφαση στη Νότια Γειτονία και
στη Μεσογειακή διάσταση.
Ο κεντρικός άξονας της κυπριακής
Προεδρίας της EE, αφορά στην ιδέα μιας
καλύτερης Ευρώπης. Δηλαδή, να επανέλθει η Ευρώπη στις βασικές αρχέγονες
αξίες της, στην ειρηνική συμβίωση των
λαών, στη μεγαλοψυχία, στην αλληλεγγύη
ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς, στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Μια πετυχημένη κυπριακή Προεδρία,
λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική και γεωγραφική ταυτότητα της Κύπρου, θα σημάνει την «ενηλικίωση» της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως κράτους - μέλους της
EE, γεγονός που θα επιφέρει μακροχρόνια
οφέλη και θα προβάλει μια θετική εικόνα
της Κύπρου στον έξω κόσμο.
Θα αναδείξει την Κύπρο ως αξιόπιστο,
ισότιμο και υπεύθυνο εταίρο ανάμεσα στα
κράτη - μέλη της EE, ενισχύοντας τις μεταξύ τους σχέσεις. Παράλληλα, η Κύπρος
θα προβληθεί διεθνώς ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας της EE στον πολιτικό, οικονομικό και τουριστικό τομέα με
τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής.
Εξάλλου, μέσω της Προεδρίας, οι Κύπριοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δρώμενα
και οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίσουν
καλύτερα την Κύπρο. Αναμφίβολα, πρόκειται ακόμη για μια μοναδική ευκαιρία
προβολής της Κύπρου και σε τουριστικό
επίπεδο. Αλλά και προβολής, σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, της ιστορίας, του πολιτισμού και της κουλτούρας
της Κύπρου, ενός χώρου και μιας ανθρώπινης παρουσίας στο ιστορικό γίγνεσθαι,
που ήταν ανέκαθεν μέρος του λίκνου του
ευρωπαϊκού πολιτισμού και της διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών αξιών και που

σήμερα είναι σε θέση να συνεχίσει να συνεισφέρει στην περαιτέρω προαγωγή
τους.
Προπάντων, με μια πετυχημένη κυπριακή Προεδρία θα κερδίσουμε, το σεβασμό των εταίρων μας σε ό,τι αφορά στο
σύνολο του κυπριακού κράτους, τόσο από
άποψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσο
και από άποψη αποτελεσματικότητας
όλων των θεσμών και υπηρεσιών του.
Οριστικά και αμετάκλητα, μια πετυχημένη
κυπριακή Προεδρία θα καταστήσει τη
χώρα μας ενεργητικά αξιόπιστη μέσα στο
σκληρό πυρήνα της Ένωσης. Και, εμμέσως, θα καταδείξει πως το χρονίζον πολιτικό μας πρόβλημα, το Κυπριακό, αλλά και
ο βίαιος διαμελισμός της πατρίδας μας,
από το 1974, παρόλα τα προβλήματα που
μας έχει δημιουργήσει, εντούτοις δεν επηρεάζει αρνητικά τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουμε ως ισότιμο και πλήρες
κράτος - μέλος της EE απέναντι στους
εταίρους μας. Κι αυτό γιατί είμαστε ένας
λαός που αγωνίζεται και προσπαθεί για
την ευόδωση του ευρωπαϊκού ιδεώδους.
Και γιατί η Κύπρος, ιστορικά και πολιτισμικά, ήταν πάντα Ευρώπη.
Βεβαίως, η άσκηση της Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαχείριση
του Κυπριακού δεν σχετίζονται ως θέματα μεταξύ τους. Και θα κινηθούν, υποχρεωτικά, σε παράλληλους δρόμους. Το
Κυπριακό δεν αποτελεί μέρος της ατζέντας της Προεδρίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από αυτόν το θεσμικό ρόλο
που αναλαμβάνει, έχει σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις να διεκπεραιώσει, οι οποίες αφορούν στο σύνολο των
κρατών - μελών, θα ενεργεί, εξάλλου, εκ
μέρους του Συμβουλίου της EE του
οποίου θα προεδρεύει, το οποίο θα εκπροσωπεί και του οποίου τις αποφάσεις
θα εφαρμόζει. Έμμεσα, όμως, ο θετικός
αντίκτυπος μιας πετυχημένης ευρωπαϊκής Προεδρίας πάνω στη χώρα μας, θα
επηρεάσει, επί το θετικότερο, το σύνολο
των θεμάτων που μάς απασχολούν, ιδιαίτερα, ως Κυπρίους.
*Ο Βαγγέλης Πάλλας είναι
δημοσιογράφος στην Κυπριακή
Εφημερίδα «Χαραυγή»

«Για πρώτη φορά στην
ιστορία της, η
Κυπριακή Δημοκρατία
θα έχει τη δυνατότητα
να βρίσκεται, θεσμικά
και ουσιαστικά, στο
τιμόνι της EE, για ένα
ολόκληρο εξάμηνο,
από την 1η Ιουλίου
2012».
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Η αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλίας*
Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική λέγοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει από τις μεγαλύτερες αν όχι τη μεγαλύτερη κρίση που έχει ζήσει ως
έθνος, μία κρίση η οποία έχει οικονομικό χαρακτήρα
με σημαντικές επιπτώσεις και επενέργειες στις ευρύτερες δομές και θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για τα αίτια της
κρίσης και τους γενεσιουργούς λόγους αυτης αλλά
και των υπευθύνων αυτής, φυσικών προσώπων και
θεσμών, , που με τις ενέργειες και τις παραλείψεις
τους, οδήγησαν τη χώρα στη κατάσταση αυτή.
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Γράφει ο Γ. Παπαρρίζος
Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω
Επ.Πρόξενος της Ο.Δ.Γ στη Θεσσαλία
H ANAzHTHΣΗ των αιτιών που
οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή
κατάσταση και η απόδοση ευθυνών,
όπου και στο βαθμό που αυτές αναλογούν στον καθένα, είναι αναγκαία και
απαραίτητη διαδικασία στο βαθμό βέβαια που δεν γίνεται αυτοσκοπός, γιατί
τότε χάνεται κάθε ευκαιρία αναζήτησης
και εξεύρεσης δυνατοτήτων και δράσεων που θα οδηγήσουν στην έξοδο
από τη κρίση. Η κρίση γεννά ευκαιρίες και αναδεικνύει δυνατότητες ανάπτυξης αρκεί βέβαια η κοινωνία και οι παραγωγικές δυνάμεις αυτής να τις αντιληφθούν έγκαιρα και να
τις αξιοποιήσουν κατάλληλα. Και όταν λέμε κατάλληλα εννοούμε με νέους τρόπους και δράσεις, μέσα από νέες οπτικές γωνίες θεώρησης των δεδομένων και με αξιοποίηση
των εμπειριών που έχουν μέχρι σήμερα έχουν σωρευθεί
στους διάφορους τομείς της ευρύτερης οικονομίας.
Αυτό που απαιτείται ώστε μεσούσης της κρίσης να υπάρξει μία αναπτυξιακή προοπτική είναι ο επαναπροσδιορισμός
των μέσων και των τρόπων επίτευξης στόχων οι οποίοι δεν
χρειάζεται κατ ανάγκη να είναι νέοι, δεδομένου ότι η κρίση
δεν είναι αποκλειστικά και μόνο συνέπεια εσφαλμένης επιλογής στόχων αλλά κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της μη
ορθής επιλογής μέσων και τρόπων υλοποίησης των ήδη
επιλεγμένων.
Απαιτείται δηλ. εκτός από τον καθορισμό νέων στόχων και
ο επαναπροσδιορισμός των ήδη υπαρχόντων μέσα από τα
νέα δεδομένα και τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.
Η Θεσσαλία ως κεντρική περιφέρεια της Ελλάδος έχει τη
δυνατότητα να διαμορφώσει μία στρατηγική μετάβασης σε
βιώσιμη, εξωστρεφή και κοινωνικοοικονομικά ανταγωνιστική Περιφέρεια στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον
επενδύοντας σε δράσεις που θα τη καταστήσουν πρωτοπόρο
σε τομείς όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων και η ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών ενέργειας αλλά και αναδεικνύοντας
στοιχεία και τομείς που τη χαρακτηρίζουν όπως ο περιηγητικός τουρισμός οι βιολογικές καλλιέργειες κ.λ.π.
Ο περιηγητικός τουρισμός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας δυνατότητας και αναπτυξιακής ευκαιρίας.
Ο περιηγητικός τουρισμός είναι ένας τομέας του τουρισμού ο οποίος δεν είναι μονομερώς στραμμένος στην κατανάλωση, αλλά στη γνώση, στην επιθυμία της κατανόησης,
στην “ανακάλυψη”. Ο επισκέπτης περιηγητής μπορεί να ανακαλύψει χαμένες αρχαιότητες μέσα στο θεσσαλικό κάμπο
και στα βουνά της Θεσσαλίας ( Πήλιο, Ολυμπο ), να περπατήσει τα μονοπάτια των ηρώων και των θεών που γνωρίζει
από τους μύθους, να μαζέψει βότανα, να δοκιμάσει γλυκά
και γύρω από το θεσσαλικό τραπέζι να γευθεί θεσσαλικά
κρασιά και τσίπουρο, να δοκιμάσει ντόπια τυριά και όλα τα
θαυμάσια προίόντα που παράγονται στη Θεσσαλική γή.
Έχουμε άραγε σκεφτεί να “οργανώσουμε” πρόταση για μία
«θεσσαλική κουζίνα» κυρίως όμως τρόπους για να την καθιερώσουμε;

Imbiss zu Verkaufen !!
gut laufender Imbiss in top Lage,
mit festem, langjährigen Kundenstamm,
an liebevollen und gewissenhaﬅen
Existenzgründer oder Gastronom
zu verkaufen.
Handy: 015771988857
47877 Willich

Η ερώτηση δεν είναι ρητορική. Αποτελεί ένα παράδειγμα
το οποίο δείχνει με ευκολία πώς μία τέτοια λογική δράσης,
όπως αυτή της «θεσσαλικής κουζίνας», διευκολύνει την
προώθηση προϊόντων, οδηγεί σε εξαγωγές , σε παραγωγή
επώνυμων προϊόντων, σε βιολογικές διατροφικές προτάσεις. Δημιουργεί θέσεις εργασίας σε ξεναγούς, συνοδούς
τουριστών, οδηγούς, διαμορφώνει μικρές επιχειρήσεις που
σχετίζονται με τον αγροτουρισμό κλπ. Δημιουργεί ήπιες
μορφές τουριστικής εκμετάλλευσης που δεν απαιτούν υποχρεωτικά πελώριες επενδύσεις και διατηρούν τον προσωπικό ή οικογενειακό χαρακτήρα τους και πολύ περισσότερο
προστατεύουν και σέβονται το περιβάλλον.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι στη Θεσσαλία πρέπει να διαμορφωθούν δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους,
τις επιχειρήσεις και τους φορείς που ασχολούνται με την παραγωγή του τουριστικού προϊόντος που θα εξασφαλίζουν
την αλληλοϋποστήριξη και θα αναδεικνύουν την τοπική πρόταση διατροφής, διαμονής, διασκέδασης, περιήγησης έτσι
ώστε να αναδεικνύεται και να αναβαθμίζεται η τοπική τουριστική προσφορά.. (π.χ. για να μην σερβίρουν στο πρωινό
αυστριακή μαρμελάδα και βούτυρο ολλανδικό αλλά καθαρά
τοπικά προϊόντα, ή να μην προτείνουμε στον επισκέπτη ως
διατροφική επιλογή την ιταλική ή τη γαλλική κουζίνα αλλά
την τοπική παραδοσιακή)
Απαιτείται εν προκειμένω η ανάδειξη της τοπικής εν γένει
ιδιαιτερότητας η οποία αποτελεί το βασικό στοιχείο -η πρώτη
ύλη- για την εμπέδωση του εξειδικευμένου τουρισμού (περιηγητικού, γαστρονομικού, θρησκευτικού κ.λ.π.) ο οποίος
μπορεί να είναι μαζικός (με την έννοια ότι αφορά τους πολλούς και όχι αναγκαστικά τους έχοντες υψηλά εισοδήματα)
αλλά δεν είναι ισοπεδωτικός και βεβαίως συμβάλλει στη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Χρειαζόμαστε λοιπόν να βρούμε, να αναδείξουμε και να
επιβάλουμε τους δικούς μας “μύθους”. Δεν είναι εύκολο,
αλλά είναι αναγκαίο.
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων
αυτών είναι η ενεργοποίηση Περιφερειακών και Δημόσιων
υπηρεσιών, Αυτοδιοικητικών φορέων - Ιδιωτικών/ Επιχειρηματικών και Κοινωνικών συλλογικών φορέων και ΜΚΟ
για συνεργασία και σύνθεση προσεγγίσεων όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα
η ελληνογερμανική συνεργασία (DGV) που έχει δρομολογηθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικών
οργανώσεων και άλλων φορέων όπως αυτή υλοποιείται στη
δράση που φέρει το τίτλο «ελληνογερμανικό δίκτυο περιφέρειες δήμοι άνθρωποι» και που είναι αποτέλεσμα της διακρατικής συνεργασίας που ξεκίνησε το έτος 2010 μεταξύ
Γερμανίας και Ελλάδας.
Με αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών και δήμων, αλλά και μεταξύ, εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της κοινωνίας
των πολιτών η προσπάθεια αυτή με στόχο την ανταλλαγή
εμπειριών σε τομείς της πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τη προώθηση της ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της συνεργασίας με γερμανούς
εταίρους για τη προώθηση του τουρισμού, τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των αρχών δημοτικής
αυτοδιοίκησης, τη διαχείριση καταστροφών κ.λ.π. έχει ήδη
δώσει τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής.
Οι ειδικές συσκέψεις που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της
δράσης αυτής σε διάφορους Δήμους της Ελλάδος (Καστοριά, Καβάλα, Κοζάνη κ.λ.π.) με στοχευμένα θέματα όπως η
διαχείριση αποβλήτων, ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης, οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός κ.λ.π παρουσίασαν σε πλήρη έκταση τη σχετική σωρευμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία που υπάρχει και η οποία προσφέρεται απλόχερα για αξιοποίηση στα πλαίσια μίας ελληνογερμανικής συνεργασίας που απευθύνεται όχι στα υψηλά κλιμάκια χάραξης
οικονομικής πολιτικής αλλά στη βάση, στην τοπική αυτοδιοίκηση στη κοινωνία των πολιτών.

Ζητείται συνεργάτης
μόνιμος κάτοικος Γερμανίας,
με εμπειρία σε πωλήσεις/δημοσιές σχέσεις,
άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών (και βασική
γνώση Ελληνικών), γνώση Η/Υ, από γραφείο εργασίας με έδρα στην Ελλάδα. Αμοιβή ικανοποιητική.
Πληροφορίες, αποστολή βιογραφικού
mariosgr@gmail.com, +306944762268

«Αυτό που απαιτείται ώστε
μεσούσης της κρίσης να υπάρξει
μία αναπτυξιακή προοπτική είναι
ο επαναπροσδιορισμός των
μέσων και των τρόπων επίτευξης
στόχων οι οποίοι δεν χρειάζεται
κατ ανάγκη να είναι νέοι,
δεδομένου ότι η κρίση δεν είναι
αποκλειστικά και μόνο συνέπεια
εσφαλμένης επιλογής στόχων
αλλά κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα
της μη ορθής επιλογής μέσων και
τρόπων υλοποίησης των ήδη
επιλεγμένων»
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τα Επιχειρησιακά Σχέδια και
τις άλλες δράσεις που έχει δρομολογήσει και οι πρωτοβουλίες έστω και κάποιων θεσσαλικών Δήμων με στόχο τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ενδοπεριφερειακή κοινωνική
και οικονομική συνοχή, τη βελτίωση της ελκυστικότητας
των περιοχών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων δείχνει
πως έχει γίνει αντιληπτό ότι για την οικονομική αλλά και τη
γενικότερη ανάπτυξη πέρα από τα οράματα και τους μεγαλόπνοους σχεδιασμούς απαιτείται σοβαρότητα και συνέπεια
στο σύνολο των δράσεων που δρομολογούνται.
Στην κατεύθυνση αυτή η τρίτη ελληνογερμανική συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του
2012 στη Θεσσαλονίκη είναι μία ευκαιρία για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί όχι μόνο να ενημερωθεί αλλά και να
δρομολογήσει ουσιαστικές συνεργασίες για την επίτευξη
δράσεων ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Τα μέσα η εμπειρία και
η τεχνογνωσία προσφέρονται απλόχερα. Αυτό που απομένει
είναι η αξιοποίηση τους.
*Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ από σήμερα εγκαινιάζει μια νέα
σειρά αφιερωμάτων για περιφέρειες και νομούς της
χώρας, όπου θα προσεγγίζονται αναπτυξιακές προοπτικές
της κάθε περιοχής. Η αρχή γίνεται με τη Θεσσαλία, όπου
καταθέτουν τις απόψεις τους οι Γ. Παπαρρίζος Δικηγόρος
Παρ Αρείω Πάγω / Επ. Πρόξενος της Ο.Δ.Γ στη Θεσσαλία,
ο κ. Ν. Καραχάλης, Δρ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ΕΑΠ και
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών Απόστολος Δοντάς. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση και άλλων περιοχών της χώρας.
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Προς μία στρατηγική
branding για τη Θεσσαλία;
Σε παγκόσμιο επίπεδο τα κράτη, οι περιφέρειες και
οι πόλεις ακολουθούν οργανωμένες στρατηγικές για
να βελτιώσουν την εικόνα και τη φήμη τους. Πολλές
περιοχές του εξωτερικού με έξυπνες στρατηγικές
branding προσπαθούν να πετύχουν την αλλαγή της
εικόνας τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
Γερμανίας όπου η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη: οι γερμανικές πόλεις προσπαθούν να αποκτήσουν βελτιωμένη εικόνα για τους τουρίστες, τους
επενδυτές, τους δυνητικούς κατοίκους ή και τους
δημότες. Επίκαιρο παράδειγμα είναι η ειδική προβολή πόλεων σε εθνικό επίπεδο λόγω του ανταγωνισμού που αναπτύσσεται με το άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές.
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Του Ν. Καραχάλη,
Δρ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ΕΑΠ
karachalis@gmail.com

Η ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ και η Καρλσρούη είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα πόλεων που εκμεταλλεύονται
την ιδέα της «έξυπνης πόλης» και
προσπαθούν να τη μεταδώσουν
στους κατοίκους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες μάρκετινγκ/
branding του τόπου δεν ταυτίζονται
με τη διαφήμιση ή την καμπάνια προβολής, ούτε συνδέονται απαραίτητα
με παχυλούς προϋπολογισμούς, αλλά έχουν πιο ουσιαστικό ρόλο: να δημιουργήσουν και να προβάλουν μια νέα
βελτιωμένη εικόνα για μια περιοχή και να βελτιώσουν τη
φήμη της. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν άλλωστε να
έχουν πολλαπλή στόχευση ή να σχετίζονται με πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις π.χ. την προσέλκυση επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς, την προσπάθεια
επανακατοίκησης «προβληματικών» περιοχών του κέντρου μιας μητροπολιτικής περιοχής ή την ανάπλαση του
θαλασσίου μετώπου μιας πόλης.
Στην Ελλάδα η συζήτηση αυτή ξεκινά μάλλον αργοπορημένα, αφού λίγες είναι ακόμα οι πόλεις και οι περιφέρειες οι οποίες χρησιμοποιούν τα εργαλεία του
μάρκετινγκ και του branding, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα και «προσωπικό-

τητα». Το 2012 υπήρξε μία σημαντική χρονιά για τα θέματα που σχετίζονται με το μάρκετινγκ του τόπου αφού
στο Βόλο το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (www.prd.uth.gr) σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Imagine the City (www.imaginethecity.gr) διοργάνωσε το πρώτο σχετικό συνέδριο στην Ελλάδα με
πολλές παράλληλες δράσεις - όπου συνέβαλαν ο Δήμος
Βόλου και ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου. Η μεγάλη προσέλευση των συνέδρων από όλη την Ελλάδα
δείχνει τη δυναμική του συγκεκριμένου αντικειμένου,
ενώ η πόλη του Βόλου αποτέλεσε για μερικές μέρες παράδειγμα για τους τρόπους με τους οποίους απλές ιδέες
και παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν τη «διάθεση» της
πόλης. Αναφορικά με το branding θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για μία συζήτηση για την τουριστική προβολή: η στρατηγική branding καλείται να
αντλήσει στοιχεία από διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και εξειδικευμένων αγορών,
να αντιμετωπίσει απρόβλεπτα γεγονότα ή κρίσεις και να
ανιχνεύσει τις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες μιας περιοχής πριν προχωρήσει σε ένα μείγμα
επικοινωνίας. Ειδικά για τις ελληνικές πόλεις και περιφέρειες η εξέλιξη της συζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική
αφού, όπως γράφει και ο Γ. Πρεβελάκης στο ειδικό αφιέρωμα της Καθημερινής (19.4.12) με θέμα το branding,
διαθέτουν σημαντικό συμβολικό κεφάλαιο το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο.
Στην περίπτωση της Θεσσαλίας η διαπίστωση αυτή
ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Τα βασικά στοιχεία στα οποία
μπορεί να βασιστεί η Θεσσαλία μπορούν να εντοπιστούν
σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος προφανώς αφορά
τα στοιχεία που συνθέτουν το ιστορικό προφίλ της περιοχής: την αυθεντικότητα, την παράδοση, τη μυθολογία και
την πολιτισμική κληρονομιά. Είναι στοιχεία που πρωτίστως αφορούν τους ίδιους τους Θεσσαλούς και δευτερευόντως τους τουρίστες ή τους επενδυτές. Οι
παραδόσεις, οι ιστορικές προσωπικότητες, η λαογραφία,
τα ιστορικά κτίρια, κ.ά. αποτελούν το σημείο εκκίνησης
κάθε στρατηγικής branding. Ωστόσο απαιτείται προσοχή
διότι, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, η υπερβολική εμμονή σε μία συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να κρύβει και
παγίδες. Η σύγχρονη εικόνα της Θεσσαλίας που περιλαμβάνει την έννοια της κεντρικότητας, την αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τα επώνυμα προϊόντα (ιστορικές

βιομηχανίες, παραγωγοί κρασιού, γαλακτοκομικές εταιρίες), το πανεπιστήμιο, τις αθλητικές ομάδες (η ΑΕΛ της
δεκαετίας του 1980), αλλά και την ποιότητα ζωής που
προσφέρει η περιοχή στους κατοίκους αποτελούν «δυνατά χαρτιά» για την περιφέρεια. Τέλος, σημαντικές ευκαιρίες προβολής προσφέρει η «πράσινη» ταυτότητα της
περιοχής και το φυσικό περιβάλλον.
Σε μία εποχή που η κρίση δημιουργεί απαισιοδοξία, η
ανάγκη για την εφαρμογή μιας στρατηγικής branding σε
επίπεδο μεγάλων πόλεων αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας κρίνεται επιτακτική. Το πρώτο βήμα θα πρέπει είναι
η δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των
φορέων όπου θα συμμετάσχουν και ακολούθως να
πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα στις επιχειρήσεις, τους
κατοίκους και τους επισκέπτες ώστε να βρεθεί καταρχήν
ένα κοινό όραμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τομέας
του μάρκετινγκ και branding γενικότερα διευκολύνεται
σημαντικά από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και,
ειδικότερα, από την ραγδαία αύξηση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, κ.ά.). Επίσης, στο
πλαίσιο του μαθήματος «Μάρκετινγκ του Τόπου» το
οποίο προσφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) έχει δημιουργηθεί μια
σημαντική πρώτη καταγραφή των αναγκών αυτών,
καθώς και κάποιες προτάσεις. Πέρα από τη διδασκαλία,
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
έχουν εκπονηθεί εργασίες οι οποίες, στη συντριπτική
τους πλειοψηφία, αναφέρονται σε συγκεκριμένη μελέτη
περίπτωσης.
Στις εργασίες αυτές, πρωτίστως ο Βόλος, αλλά και οι
υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας είναι προφανώς οι πιο
δημοφιλείς επιλογές για στους φοιτητές λόγω της ευκολίας άντλησης στοιχείων και επιτόπιας έρευνας. Στην περίπτωση του Βόλου η ύπαρξη μουσικής παράδοσης και
η παρουσία της φοιτητικής κοινότητας αποτελούν τα
κύρια σημεία εκκίνησης των προτάσεων: η ιδέα μιας
«πόλης γεγονότων» η οποία θα πρέπει να επενδύσει σε
μία αντίστοιχη στρατηγική είναι το πιο σημαντικό σημείο.
Ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ακυρώθηκαν οι Μεσογειακοί
Αγώνες του 2013, ένα ειδικό γεγονός που θα επέτρεπαν
την περαιτέρω προβολή της πόλης, οι προτεινόμενες
εναλλακτικές λύσεις αποκτούν επιτακτικό χαρακτήρα. Σε
άλλη εργασία αναλύεται η περίπτωση της Σκοπέλου και
η αναζήτηση νέων τρόπων προβολής μετά τις θετικές
επιπτώσεις της επιτυχίας της κινηματογραφικής επιτυχίας
Mamma Mia στην αύξηση της τουριστικής κίνησης: προτείνεται η έμφαση στην «περιβαλλοντική ταυτότητα» του
νησιού, την ιστιοπλοΐα, τη γαστρονομία και τον τουρισμό
γάμων. Σε εργασία που έγινε για την πόλη των Τρικάλων
εντοπίζεται η σημασία της γαστρονομίας και του ρεμπέτικου και η ανάγκη δημιουργίας σχεδίου στρατηγικής
προβολής. Άλλωστε, η γαστρονομία ως ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της Θεσσαλίας αποτελεί κοινό στοιχείο σε
όλες τις προτάσεις. Πρόκειται άλλωστε για έναν ανερχόμενο τομέα παγκοσμίως με νέους δυνατούς παίκτες –
π.χ. η Κοπεγχάγη χωρίς σημαντική γαστρονομική παράδοση έχει καταφέρει να αποκτήσει παγκόσμια αναγνωρισημότητα για την κουζίνα της. Η επαφή των φοιτητών με
στελέχη των εταίρων σε τοπικό επίπεδο (ΟΤΑ, Επιμελητήριο, Ενώσεις Επαγγελματιών, κ.λπ.) έχει αξιολογηθεί
με θετικό τρόπο δείχνοντας το ενδιαφέρον της τοπικής
κοινωνίας. Πολλές προσπάθειες των φοιτητών έχουν καταλήξει σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις με σποτάκια,
σλόγκαν και σελίδες στο facebook. Οι προτάσεις αυτές
των φοιτητών σε συνδυασμό με ορισμένες ενέργειες που
έχουν ήδη δρομολογηθεί από τους Δήμους και την Περιφέρεια ή είναι στα άμεσα σχέδιά τους θα μπορούσαν να
αποτελέσουν κρίσιμη μάζα για το μέλλον. Το επόμενο
βήμα μπορεί να είναι η πρακτική εφαρμογή των ιδεών
αυτών, όπου βέβαια είναι απαραίτητη η συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών και των συλλογικοτήτων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

y

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

y

Βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής
είναι η απόκτηση σύγχρονων υποδομών
Η Θεσσαλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη
Περιφέρεια και μία από τις πιο δυναμικές της Χώρας με γρήγορους ρυθμούς
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Ο
ρόλος της στη διαμόρφωση των ρυθμών της εθνικής ζωής σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό
επίπεδο, υπήρξε μέχρι σήμερα διαχρονικός και πολυσήμαντος.

2
Του Απόστολου Δοντά,
Προέδρου του Συνδέσμου Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ βρίσκεται σε
εξέλιξη μια μεγάλη
προσπάθεια από την
Πολιτεία, την τοπική
αυτοδιοίκηση και τους
τοπικούς κοινωνικούς
εταίρους, όπως ο
ΣΘΕΒ, με στόχο την
ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της. Τα ορατά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έχουν αναδείξει σήμερα τη Θεσσαλία σε πρώτο
περιφερειακό πόλο ανάπτυξης της χώρας,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά
της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς
πόρους, τη θετική πληθυσμιακή δυναμική,
τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα,
τις βιομηχανικές υποδομές στο ανατολικό
κυρίως τμήμα της, την ακαδημαϊκή και
ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το
αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.
Σε αυτή τη δυναμική Περιφέρεια της
χώρας η επιχειρηματικότητα δεν σταματά.
Το επιχειρηματικό δυναμικό της Θεσσαλίας, διατηρώντας την πολυτομεακότητα
της παραγωγικής βάσης, υποστηρίζει
επενδύσεις σε όλους τους τομείς τον πρωτογενή τομέα, τον δευτερογενή τομέα με
έμφαση στη μεταποίηση και επεξεργασία
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

και έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα και τον
τριτογενή τομέα με έμφαση στον τουρισμό.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω και της
κομβικής γεωγραφικής της θέσης διαθέτει
σημαντικές μεταφορικές, ενεργειακές και
επικοινωνιακές υποδομές, οι οποίες όμως
χρήζουν συμπλήρωσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού.
Συνεπώς, βασικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας είναι
η απόκτηση σύγχρονων υποδομών σε
όλα τα επίπεδα για την περαιτέρω βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής, προκειμένου
να υποστηριχθούν και οι στόχοι της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας.
Η πολιτική για μια επιχειρηματική και τεχνολογική «άνοιξη» στη Θεσσαλία θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να ενεργοποιήσει
δράσεις που θα ευνοούν τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
της οικονομίας της περιφέρειας, με σκοπό
τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.
Ωστόσο, η οριακή κατάσταση της οικονομίας και η αναβάθμιση της χώρας μας
ως έθνος μέσα στους διεθνείς συσχετισμούς ισχύος, απαιτεί άμεσες και επώδυνες τομές για την ανασυγκρότηση του
τόπου με μέτρα όπως:
- Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ως μοχλό ανάπτυξης του τόπου
- Τη συνεπή και μόνιμη μείωση της
γραφειοκρατίας και της πολυνομίας
- Τη πραγματική εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος
- Την αναβάθμιση της Παιδείας και της
Υγείας
- Την εκκίνηση ολοκληρωμένου προγράμματος για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής
- Το άνοιγμα όλων των αγορών και
των επαγγελμάτων στον ανταγωνισμό

Γίνετε Συνδρομητής
Παρακαλώ στείλτε μου την μηνιαία εφημερίδα Ελληνική Γνώμη, στην τιμή τον 40 € + 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 ...............
Με την παραλαβή των στοιχείων θα σας σταλεί λογαριασμός μαζί με τα στοιχεία τραπεζών
της «Ελληνικής Γνώμης». Ο λογαριασμός να καταβληθεί εντός δύο εβδομάδων.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Η συνδρομή θα ανανεώνεται κάθε έτος αυτόματα.
Εάν δεν επιθυμείτε τη συνέχεια της συνδρομής, τότε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και απαντήστε μας:
Δεν επιθυμώ τη συνέχεια της συνδρομής

$

Ανάκληση: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εντολή αυτή εντός δύο εβδομάδων, μετά την αποστολή ενός εγγράφου ή με την
επιστροφή του/των προϊόντος/προϊόντων που παραλάβατε. Η περίοδος ανάκλησης ισχύει εάν στείλετε συντόμως την ανάκληση στον
Εκδοτικό Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, Bilker Str. 30, D-40213 Düsseldorf. Η ανάκληση δεν απαιτεί αιτιολόγηση.
Εμπιστευτικότητα: Η μεταφορά των δεδομένων μου δεν είναι για λόγους μάρκετινγκ από άλλες εταιρείες. Η συγκατάθεσή μου, μπορεί ανά
πάσα στιγμή να ανακληθεί στο μέλλον.

Ημερομηνία/Υπογραφή:

Διεύθυνση του Εκδοτικού Οίκου και επικοινωνία μαζί μας:
Elliniki Gnomi, Bilder Str. 30, D-40213 Düsseldorf, Deutschland
Για Ελλάδα:
Ελληνική Γνώμη, Καλογριανής-Καλλιθέα 3, 42 100 Τρίκαλα, Ελλάδα
Τηλ: 0030/24310/78272, Κινητό: 0030/6944061282 E-Mail: info@elliniki-gnomi.eu

- Την επίσπευση των εισροών από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
- Την αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων
- Την άμεση προώθηση όλων των ΣΔΙΤ
και η διεύρυνση της εφαρμογής του
θεσμού
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που
αφορούν:
Τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό των
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, με δράσεις
που αναφέρονται στην προώθηση πωλήσεων, στη διοικητική αναδιοργάνωση,
στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην παραγωγική διαδικασία, στη διαχείριση Ποιότητας
και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, ο οποίος
περιλαμβάνει δράσεις, όπως τους αυτοματισμούς στην υπάρχουσα γραμμή παραγωγής και αποθήκευσης, την εγκατάσταση
νέων γραμμών παραγωγής για νέα προϊόντα της επιχείρησης, την εγκατάσταση
φίλτρων και άλλων μηχανισμών ελάττωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την
αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανισμών
μετάδοσης κίνησης των παραγωγικών μηχανημάτων ή / και εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας κ.λ.π.
Η περιφερειακή ανάπτυξη απαιτεί συντονισμένες πολιτικές σε όλους τους τομείς
που επηρεάζουν την οικονομική και κοι-

νωνική ζωή. Είναι ένα σύνθετο θέμα που
σχετίζεται μεν με τις υποδομές, τη μεταφορά κάποιων οργανισμών του δημοσίου, την εγκατάσταση στην περιφέρεια
οργανισμών διεθνούς εμβέλειας και κάποιων μεγάλων μονάδων παραγωγής,
κυρίως, όμως, σχετίζεται με την ικανότητα των περιφερειών να αυτοτροφοδοτούν την ανάπτυξή τους, με τους πόρους
που διατίθενται προς την κατεύθυνση
αυτή, με το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την
επιχειρηματική επίδοση της τοπικής οικονομίας, τις αξίες και προτεραιότητες της
τοπικής κοινωνίας.
Οι επιχειρήσεις της περιφέρειας έχουν
αποδείξει ότι, ακόμα και σε δύσκολες χρονικές συγκυρίες, αναλαμβάνουν ρίσκα
προκειμένου να βοηθήσουν την ανάπτυξη
της χώρας.
Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας δεν εξαιρούνται απ’ αυτόν τον κανόνα.
Παρ’ όλες τις όποιες δυσκολίες προσπαθούν να εκσυγχρονίζονται και να επενδύουν.
Η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα,
κρίση βαθιά, κρίση διαρθρωτική, κρίση
που προμηνύεται μακρά, απαιτεί να αλλάξουμε τους τρόπους σκέψης μας, τις αντιλήψεις μας, τις συμπεριφορές μας.
Για την «άνθιση» των ελληνικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της περιφέρειας
και την πρόοδο του τόπου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

«Ερευνες στο Πωγώνι»
Με επιτυχία στο Δελβινάκι η Επιστημονική Ημερίδα
Σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την περιοχή
Ρεπορτάζ: Νίκος Σουτόπουλος
Φωτογραφία: Νίκος Κούρος
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ: Πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού μεγάλης σημασίας για την ευρύτερη
περιοχή του Πωγωνίου αναδείχτηκε η διοργάνωση της Α’ Επιστημονικής Ημερίδας με
θέμα «Έρευνες στο Πωγώνι: Δελβινάκι
στην Ιστορία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό» που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και
πλήθος συμμετεχόντων στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου Δελβινακίου την Κυριακή 12 Αυγούστου 2012.
Eύσημα ανήκουν στους συνδιοργανωτές της
επιτυχημένης επιστημονικής ημερίδας, στο
Δήμο Πωγωνίου, στο Κέντρο Ερευνών Πωγωνίου και στο Εργαστήριο Ιστορίας Νεότερης
Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Γιάννης
Ντάλλας, ενώ το προεδρείο της ημερίδας
αποτελούνταν από τον ίδιο και τους αντιδημάρχους Μιχάλη Μάγγο και Βασίλη Μάτσια,
καθώς και το Διευθυντή του Εργαστηρίου
Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού
Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Κέντρου Ερευνών Πωγωνίου, Απόστολο Παπαϊωάννου.
Στις ενδιαφέρουσες επιστημονικές εισηγήσεις τους οι ομιλητές ανέδειξαν την ιδιαίτερη
πολιτιστική ταυτότητα του Πωγωνίου μέσα
στην ιστορική διαδρομή του σε αυτό τον ιδιαίτερο ακριτικό τόπο της ηπειρωτικής γης. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Θεοδοσίου-εκπαιδευτικός
και συγγραφέας, αναφέρθηκε στη «Συμβολή
του Δελβινακίου στην επανάσταση του 1821»,
η Διώνη Βαδήμα-φιλόλογος μίλησε για τους

«Λόγιους του Δελβινακίου», ο δε Σωκράτης
Μυριούνης-Εκπαιδευτικός, αρίθμησε και περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις «Εκκλησίες
του Δελβινακίου».
Με έντονη τη συναισθηματική φόρτιση ο
Νίκος Υφαντής Φιλόλογος-συγγραφέας, μίλησε για το «Πωγώνι που έφυγε» και στη συνέχεια ακολούθησε μια αναδρομική αναφορά
για την «Εκπαίδευση στο Πωγώνι 1913-20»
από τον Πάνο Τζιόβα-ιστοριογράφο. Ο πρ. Διευθυντής Εκκλ. Ακαδημίας Βελλάς Μανώλης
Ριζόπουλος, αναφέρθηκε στους σπουδαστές
από το Πωγώνι στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς
(1913-89» και η Βούλα Σκαμνέλου-Σχολική
Σύμβουλος, σχολίασε τους «Λόγους δύο επιθεωρητών εκπαίδευσης της Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας Πωγωνίου 1923-1927», ενώ ο
Χαράλαμπος Φούκης-Δρ. Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων μίλησε για «Το Πωγώνι στην
ύστερη οθωμανοκρατία. Παιδεία στα χωριά
Σωπική, Σχωριάδες και Πολύτσανη».
Αναφορά στη σύγχρονη αλλά και τραγική
ιστορία του Πωγωνίου έκαναν κατά σειρά
Νίκος Κούρος υποψ. Δρ. Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με θέμα: «Το Πωγώνι στην Αντίσταση: Το ολοκαύτωμα του Κεφαλόβρυσου (10
Ιουλίου 1943)» και ο Αλέκος Ράπτης, ιστορικός – ερευνητής, με την παρουσίαση: «Εγκλήματα πολέμου της γερμανικής Μεραρχίας
“Edelweis”, Πωγώνι 1943-44».
Στην εισήγησή τους με θέμα: «Από το παρελθόν στο παρόν: από τα συνέδρια και τις συναντήσεις στη σύγχρονη αναγκαιότητα» ο
Κων. Κωστούλας Συγγραφέας – εκδότης,
καθώς και ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απόστολος Παπαϊωάννου «Έρευνες
στο Πωγώνι. Η ιστορία: Διάρκειες και τομές.
Διεθνής ιστορική συγκυρία και εθνικές διεκδι-

κήσεις. Η σύγχρονη πρόκληση», αναφέρθηκαν
στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Πωγωνίου, αλλά και το χρέος των σημερινών κατοίκων του στην κρίσιμη συγκυρία.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κ.
Καψάλης τόνισε «τη σπουδαιότητα της ημερίδας αυτής για την περιοχή του Πωγωνίου που
πραγματοποιείται σε μια περίοδο πολυδιάστατης κρίσης για την ελληνική κοινωνία που
χρειάζεται την προβολή της ελληνικής παιδείας, της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και ιστορικής ταυτότητας αυτής της ακριτικής
περιοχής, την οποία θα αναδείξουν και θα αναλύσουν οι διακεκριμένοι επιστήμονες και εισηγητές σε αυτή την ιδιαίτερη και σημαντική
εκδήλωση».
Με τη σειρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης δήλωσε ότι «η ημερίδα
αυτή είναι μια καλή αρχή για την καταγραφή
της ιστορίας και παράδοσης του τόπου που δεν
σταματά στα σύνορά της αλλά συνεχίζει και
πέρα από αυτά σε μια πολιτισμική ενδοχώρα
και σε μια πλούσια προσφορά των Εθνικών
Ευεργετών στην πατρίδα».
Πρόσθεσε ότι θα «είναι χρήσιμη και πολύτιμη η αξιοποίηση αυτής της έρευνας, την

οποία θα στηρίξει ποικιλοτρόπως η Περιφέρεια
Ηπείρου».
Τέλος, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Απόστολος Παπαϊωάννου, αφού
ευχαρίστησε για τη συνδρομή τους όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς για τη διοργάνωση της
Α’ Επιστημονικής Ημερίδας για το Πωγώνι που
συμπίπτει με μια κάκιστη πολιτική, οικονομική
και κοινωνική συγκυρία, τόνισε ότι «το Πωγώνι δίνει σήμερα την δική του απάντηση και
κάνει τη δική του αντίσταση με τη συγκέντρωση ιστορικών τεκμηρίων, με τη βοήθεια
της επιστημονικής έρευνας, καταγραφής και
αξιοποίησης του αρχειακού υλικού που αφορά
την πλούσια τοπική ιστορία, τον πολιτισμό, την
παιδεία και τη λαογραφική παράδοση».
«Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε και
η δημιουργία ενός ανοιχτού Πανεπιστημίου
στο Δήμο Πωγωνίου που θα αξιοποιούσε το
αρχειακό υλικό με τη βοήθεια επιστημονικού
δυναμικού που διαθέτει το Εργαστήριο Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και το Κέντρο
Ερευνών Πωγωνίου», κατέληξε ο καθηγητής
Απ. Παπαϊωάννου.

Γράμμα από το Μεντεγίν, περισσότερα ποιήματα
Κολομβία: Γράφει ο Ντίνος Σιώτης
ΤΟ ΜΕΝΤΕΓΙΝ, μετά την πρωτεύουσα Μπογκοτά, είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας με πληθυσμό
4.000.000 κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν σε
χαβέλες. Δεν είναι όπως οι χαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο από
σανίδες και λαμαρίνες αλλά από πλίνθους και κέραμους, κανονικά σπίτια κολημμένα το ’να δίπλα στ’ άλλο. Πολύ απέχουν, ασφαλώς, από τα «Little Houses» του Βίκτορ Χάρα, το
τραγούδι της δεκαετίας του ’70 του χιλιανού τραγουδιστή που
ύμνησε, με ειρωνικό τρόπο, την εξάπλωση της μεσαίας τάξης.
Το Μεντεγίν είναι φυτεμένο στη μέση μιας τεράστιας πεδιάδας περιτριγυρισμένης από βουνά. Την διασχίζει ο ποταμός
Ρίο Νέγκρο, που έρχεται από τις κολομβιανές Άνδεις.
Η πόλη από νωρίς το πρωί σφύζει από κίνηση και ζωή. Χιλιάδες μικροπωλητές πουλάνε στα όρθια ή σε καροτσάκια ό,τι
μπορεί να φανταστεί κανείς: γιαλιά πρεσβυωπίας και ηλίου,
φρούτα και λαχανικά όλων των ειδών, λουράκια για ρολόγια,
παπούτσια, ρούχα, χυμούς, αναψυκτικά και καφέδες, βότανα
του Ειρηνικού, εργαλεία, βιβλία, περιοδικά, τσάντες, χαρτοφάκελα, στιλό, θρησκευτικά είδη. Ακόμη, επισκευάζουν παπούτσια και ρολόγια, ακονίζουν μαχαίρια και ψαλίδια. Επίσης,
κάτι που δεν το έχουμε στην Αθήνα, νοικιάζουν χρόνο συνομιλίας σε κινητά τηλέφωνα με το λεπτό: με 150 πέσος (60
λεπτά του ευρώ) μιλάς για ένα λεπτό της ώρας. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν μια ταμπέλα που κρέμεται μπρος
πίσω τους διαφημίζοντας την κινητή τους τηλεφωνία. Δεν
είναι μετανάστες ή λαθρομετανάστες όπως στην Αθήνα, αλλά
Κολομβιανοί βιοπαλαιστές από τις χαβέλες που κατεβαίνουν
με το τελεφερίκ στην πόλη για τον επιούσιο.
Η εγκληματικότητα στην πόλη είναι στα ύψη, αν και έχει
παρατηρηθεί τα τελευταία τρία χρόνια μια σχετική κάμψη: το
2009 γίνονταν στο Μεντεγίν εννέα φόνοι την ημέρα ενώ το
2012 έπεσαν στους τέσσερις την ημέρα. Τα κίνητρα, τις περισσότερες φορές, είναι τα ναρκωτικά και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όλα αυτά τη νύχτα. Την ημέρα είσαι απόλυτα
ασφαλής και μπορείς να πας οπουδήποτε στην πόλη χωρίς
τη συνοδεία φουσκωτού...

Η Κολομβία είναι η 25η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου και
η 4η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Είναι μια
πολύ πλούσια χώρα με εκατομμύρια φτωχούς κατοίκους—
η μεσαία τάξη μόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια άρχισε να γιγαντώνεται. Έχει πετρέλαιο, αέριο, ορυκτό πλούτο, ασήμι,
χρυσό, καφέ, βιομηχανία, τεράστια αγροτική παραγωγή, ξυλεία και άφθονη ηρωΐνη και κοκαΐνη.
Όταν ρωτάω γιατί τόση φτώχεια, ο συνοδός μου Σεμπάστιαν, φοιτητής φιλολογίας, μου λέει: «γιατί όλα τα λεφτά πάνε
στις τσέπες των πολιτικών, των τραπεζών και των πολυεθνικών». Η διαφθορά και η διαπλοκή πάνε σύννεφο. Η ποίηση
όμως καλά κρατεί. Γιατί η ποίηση μ’ έφερε στο Μεντεγίν.
Τη βδομάδα από 23 έως 30 Ιουνίου ένας καταιγισμός διεθνούς ποίησης έπληξε το Μεντεγίν και τα προάστιά του: 77
ποιητές από 40 χώρες, από όλες τις ηπείρους, διάβασαν ποιήματα στη γλώσσα τους —που ακούστηκαν από ηθοποιούς
και στα ισπανικά— σε 99 διαφορετικούς χώρους. Συνολικά,
υπήρξαν 148 ποιητικές εκδηλώσεις.
Ήταν το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης του Μεντεγίν για το
οποίο εργάστηκαν 120 εθελοντές και το υποστήριξαν 19
δήμοι, 5 αεροπορικές εταιρείες, 6 κρατικές υπηρεσίες, 5 ανώνυμοι χορηγοί και 16 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ήταν κάτι το

πρωτοφανές για ευρωπαϊκά στάνταρτ και κολοσιαίων διαστάσεων με άψογη οργάνωση και συντονισμό. Φέτος το θέμα του
φεστιβάλ ήταν οι ιθαγενείς και οι αυτόχθονες πληθυσμοί του
πλανήτη και, όπως ήταν φυσικό, είχαν έρθει ποιητές από
πολλά έθνη αυτόχθονων, από Ωκεανία, Καναδά και Αμερική,
έως Νορβηγία, Χιλή και Μεξικό να διεκδικήσουν, ποιητικώ τω
τρόπω, τα δικαιώματά τους. 4.000 κόσμος παρακολούθησε
την έναρξη και το κλείσιμο του φεστιβάλ.
Υπήρχε σλαμ πόετρυ, ραπ πόετρυ, ροκ πόετρυ, ντανς πόετρυ, θίατερ πόετρυ, μάιμ πότρυ. Ήταν μια πραγματική φιέστα
με όλα τα χαρακτηριστικά ενός φεστιβάλ, με το κοινό να παραληρεί και να ξεσηκώνεται με ενθουσιασμό όταν ορισμένα
ποιήματα το άγγιζαν.
Οι ποιητικές εκδηλώσεις έγιναν σε μουσεία, σε υπουργείο,
σε μία επενδυτική κολεκτίβα, σε πολιτιστικά κέντρα, σε πάρκα
και πλατείες, σε δημοτικά κτήρια, σε μπάριος, σε σχολεία, σε
θέατρα,σε κήπους.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου οι περισσότεροι ποιητές
ζουν στη νιρβάνα τού «Μη μου τους κύκλος τάραττε», οι ποιητές εδώ στην Κολομβία, αλλά και στις πιο πολλές χώρες της
Λατινικής Αμερικής, γράφουν και μιλούν εξ ονόματος όσων
δεν έχουν φωνή, όπως οι κατατρεγμένοι, οι καταφρονεμένοι,
οι ανέστιοι, οι αδύναμοι, οι αναξιοπαθούντες, όσοι ονειρεύονται
ένα καλύτερο αύριο.
Φωνή δεν έχουν οι μάζες, ο λαός, οι απλοί άνθρωποι, που
τους καταδυναστεύουν οι πολιτικοί, τα αφεντικά, η εξουσία.
Χαρακτηριστικό ένα γκράφιτι των αναρχικών σε κεντρικό
δρόμο: «Όσο δεν μας αφήνετε να ονειρευόμαστε, τόσο δεν θα
σας αφήνουμε να κοιμόσαστε». Και ένα άλλο πιο ποιητικό που
αποδίδεται σε ποιητικούς κύκλους: «+ Poemas - Tombos»
(«Περισσότερα ποιήματα, λιγότεροι μπάτσοι»).
Οι ποιητές έχουν την φαντασίωη ότι μπορούν ν’ αλλάξουν
τον κόσμο, νομίζουν ότι μπορούν να τον κάνουν πιο ανθρώπινο. Και το επιχειρούν, ζώντας την ουτοπία τους, σπάζοντας
τα μούτρα τους ή τα στιλό τους.
Μόνο που δεν τα καταφέρνουν, μια και την αλλαγή του κόσμου
την έχουν αναλάβει εργολαβία οι πολιτικοί. Οι οποίοι τα καφέρνουν: αλλάζουν τον κόσμο ολοένα προς το χειρότερο...

