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Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗGriechische MeinunG

Πνευματική Αναγέννηση και Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Γράφει η Μαρία Χατζηνάκου*

«Τα Ελληνικά Γράμματα και η επιστροφή στις ανθρωπιστικές
σπουδές  είναι τα όπλα μας και των ανθρώπων το κόσμημα».(1)

Στόχος: Πνευματική και Διαφωτιστική αναγέννηση για πνευμα-
τική αναζήτηση, για την υλική και πνευματική αναθεώρηση βασι-
κών αξιών, αφύπνηση για κοινωνικό και εθνικό προβληματισμό για
την ανόρθωση του πεπτωκότους γένους.

Σ’αυτήν την αναγέννηση μπορούν να συμβάλουν πνευματικοί
άνθρωποι, ακαδημαΐκοί εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου, Ελ-
ληνικές κοινότητες εξωτερικού καθώς και Εθνικοί Ευεργέτες και

φιλέλληνες. Είναι καιρός να προβληματιστούμε σοβαρά για όσα
συμβαίνουν στις μέρες μας. Ο ενθουσιασμός με την τεχνολογική
επανάσταση μας αποτρέπει λίγο-λίγο από την προσωπική επικοι-
νωνία με τους συνανθρώπους, μας οδηγεί στην απομόνωση η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις, ιδίως σε
ευαίσθητα άτομα. Η απόλυτη στήριξη στην τεχνολογία συντελεί
βαθμιαία στην απομάκρινση από τον ανθρωπισμό που είναι βασικό
στοιχείο για μια υγιή ψυχολογικά κοινωνία.

Διαβάζοντας τα ποιήματα του Σουρή που γράφτηκαν πριν ένα πε-
ρίπου αιώνα, καθώς επίσης και βλέποντας ταινίες του παλιού ελλη-
νικού κινηματουγράφου που γυρίστηκαν κατά την δεκαετία του 50,

60 ή και έκτοτε, που καθρεφτίζουν την ελληνική κοινωνία εκείνης
της εποχής, φαίνονται να είναι τόσο επίκαιρα με όσα συμβαίνουν
σήμερα και που χαρακτηρίζουν την Ελληνική κοινωνία. Η αταξία, η
μή εφαρμογή των νόμων που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, που βο-
λεύει ορισμένους, η έλλειψη σεβασμού στην φύση και το περιβάλ-
λον  δεν μπορεί να συμβάλει στην αναμόρφωση και διαμόρφωση
πολιτών. Το σχολείο μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στην δια-
μόρφωση πολιτών όπου δεν θα συσωρεύεται μόνο η γνώση αλλά
συγχρόνως θα εξασκείται η κριτική σκέψη και θα διδάσκονται τρόποι
σωστής συμπεριφοράς  με ταυτόχρονη εφαρμογή στον μικρόκοσμο
του σχολείου.                                                   Συνέχεια στη σελίδα 22

Σε κεντρικά σημεία 
γερμανικών πόλεων 

με τιμή η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Η ομογενειακή εφημερίδα 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

θα βρίσκεται με τιμή 
σε όλη τη Γερμανία, 

σε σιδηροδρομικούς σταθμούς
και μετρό, σε κεντρικά σημεία

πώλησης εφημερίδων και 
βιβλίων γερμανικών πόλεων.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
n Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Μετανάστευσης 
στον Καναδά Σελ. 17
n Με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος 
«Ιβάν Σαββίδη» πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του 
Κέντρου Ποντιακών Ερευνών Σελ. 18
n "Οδοιπορικό στον πρεσβευτή του ελληνισμού 
Νίκο Καζαντζάκη" στα Τρίκαλα Σελ. 20-21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

n Η πρώτη σχολή ζυθοποιίας στην Ελλάδα από την ΕΖΑ  Σελ. 23

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Σελ. 4, 12, 14, 19

n Ein Grieche aus Stanford 
leitet das neue 
METRIC in Berlin                       s.5

n DHW und Griechische Akademie
Vizekanzler Olaf Scholz 
zu Gast in München                  s.5

n Köln: Schülerbesuch 
aus Thessaloniki                        s.6

n Stavros Kostantinidis 
im Aufsichtsrat von 
Galeria Karstadt Kaufhof          s.6

n Pater Constantin Miron 
an der Spitze der Christlichen 
Kirchen Deutschlands               s.7

n Jugendbarcamp 
in Leipzig eröffnet: 
Für ein besseres Europa           s.9

n  Warum, nur weil 
wir Juden waren?                     s.13

DIE  ELLINIKI GNOMI

AUF DEUTSCH
n Ντίσελντορφ: Η οικογένεια, 
ο μικρός πυρήνας της 
Ανθρωπότητας Σελ. 2

n 50 Χρόνια ζωής και δράσης 
της Ηπειρωτικής Κοινότητας 
Μονάχου - 6ο Αντάμωμα των 
Ηπειρωτών της Ευρώπης  Σελ. 24

n Φρανκφούρτη: Με επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη γιορτή του 
Αγίου Γεωργίου                   Σελ. 11

n Το Μόναχο διαβάζει καμένα 
από τους ναζιστές βιβλία  Σελ. 11

n Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης  για 
τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή
στο Μόναχο                        Σελ. 16

n 90 χρονών θα γίνονταν 
σήμερα η Άννα Φρανκ       Σελ. 16

Το Ελληνικό Φιλότιμο! 
Σελ. 3

Μουσείο Ελληνικής Παιδείας
Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης σε βιβλία, αντικείμενα και άλλα
πληροφοριακά στοιχεία για τα ελληνικά σχολεία εκτός του
Ελλαδικού χώρου (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αλεξάν-
δρεια, Κύπρος, Αμερική και πρώην Σοσιαλιστικές χώρες της
Ευρώπης), προσφέρει στον επισκέπτη, ανάμεσα σε άλλα,
το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας, που βρίσκεται στην Καλαμ-
πάκα. Ιδρυτής και συλλέκτης είναι ο συμβολαιογράφος
Παύλος Μπαλογιάννης.

Φρανκφούρτη: 
Υψηλό ενδιαφέρον για 
συνεδριακό τουρισμό
Πετυχημένη ήταν η συμμετοχή της 
Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας στη 
17η Διεθνή Έκθεση Συνεδριακού 
Τουρισμού ΙΜΕΧ 2019, που 
πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη.

Σελ. 22
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Αφού είναι νούμερο: 189, 50, 1/80, 10 πρώτοι αριθ-
μοί στα μαθηματικά, οι αριθμοί τον χαρακτηρίζουν.
Αλλά όχι ότι τον εγκλωβίζουν· όπως με τα παιδιά
σας, δεν έχει σημασία μόνο η βαθμολογία που
παίρνουν στο σχολείο, αλλά κυρίως η γνώση που
έχουν αποκτήσει· δηλ. ο Λυγερός δεν ανταποκρί-
νεται σωστά στη γνωσιολογία, είναι ανώτερος από
το επίπεδο των αριθμών του. 

Είναι ο Έλληνας με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης
(189 στην κλίμακα Stanford-Binet) και «ένας από τους 50
εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο». H συγκεκριμένη
τιμή IQ συναντάται σε 1 άνθρωπο ανά 80 εκατομμύρια αν-
θρώπους. "Παρότι ξεχωρίζει για 189 λόγους, πιστεύει ότι ο
καθένας από μας είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας, άρα δεν
είναι μοναδικός, αφού όλοι οι κρίκοι μοιάζουν, αλλά ουσια-
στικός, γιατί όταν ένας κρίκος σπάσει, τότε σπάει και η αλυ-
σίδα". Αν και είναι ανώτερος διανοητικά από κοινό άνθρωπο,
παράλληλα όμως είναι κοινός άνθρωπος, διάκονος του αν-
θρώπου και της Ανθρωπότητας, γιατί απλά είναι Δάσκαλος,
που θέλει το κοινό καλό για όλους.   

Όμως πίσω από τα νούμερα κρύβεται μία ευαίσθητη και
καλή καρδιά, αυτός που είναι ολόκληρος εγκέφαλος· μα
πάνω από όλα είναι δημιουργικός. Δημιουργεί κάθε στιγμή
για να αφήσει το έργο του στην Ανθρωπότητα, αυτός είναι ο
σκοπός του. Η διαφορά του Λυγερού είναι ότι έχει ανοιχτή
την βεντάλια των θεμάτων και των ενασχολήσεων του. Τα
θέματα ενδιαφέροντος του αγγίζουν σχεδόν επί παντός επι-
στητού, όλη την Ανθρωπότητα, γι' αυτό και Δάσκαλος της Αν-
θρωπότητας. 

Τα ενδιαφέροντα ημών των υπολοίπων σίγουρα απασχο-
λούν εμάς τους ίδιους, άντε και την οικογένεια μας· όταν πια
είναι κάποιος με περισσότερη φιλοδοξία το χωριό ή την πόλη
του· λίγοι είναι πάντως αυτοί που θέλουν να προσφέρουν
στο έθνος γενικότερα, εάν δεν είναι υποταγμένοι σε ξένα
συμφέροντα και από ιδεολογίες καθοδηγούμενοι. Και ο Λυ-
γερός ασχολείται με εθνικά θέματα (όχι εθνικιστικά), αλλά
για να απαγκιστρωθεί ο Ελληνισμός από τον ελλαδισμό,
ώστε να καταστεί αρωγός στην Ανθρωπότητα όπως ήταν στο
διάβα των αιώνων. 

Εμφανής αρωγός δια της στρατηγικής του διάνοιας στα
εθνικά θέματα, είναι ένας εκ των τριών καθηγητών, μαζί με
τον Αντώνη Φώσκολο και τον Ηλία Κονοφάγο, που συνέτα-
ξαν ειδική έκθεση για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος. Στο
κυπριακό, ήταν αυτός που διάβασε (μαζί με την ερευνητική
του ομάδα) το σχέδιο Ανάν των 10.000 σελίδων και εντόπισε
επακριβώς τα λάθη και τις αντιφάσεις και συνέταξε έκθεση,
την οποία παρέδωσε στον Πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Πα-
παδόπουλο και μετά ήρθε η απόρριψή του· αποτέλεσμα σή-
μερα η Κύπρος να χαίρει ελευθερίας στην μη κατεχόμενη
πλευρά και εθνικής κυριαρχίας για να εκμεταλλευτεί ανενό-
χλητη τα κοιτάσματα αερίου της ΑΟΖ της. 

Είναι αυτός που μας διαφωτίζει και μας δείχνει τον δρόμο

πώς να αγωνιστούμε για τα άλλα εθνικά θέματα, για τη Μα-
κεδονία  και τη γενοκτονία  των Ελλήνων του Πόντου, την Β.
Ήπειρο, μέσα από διαλέξεις και συγγράμματα. Ειδικά για τη
γενοκτονία έχει ιδιαίτερο κεφάλαιο στην προσωπική του
ιστοσελίδα , η οποία ενημερώνεται τακτικά. Αλλά στο εγγύς
μέλλον θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο την πατρίδα, γιατί
τα δεινά δεν τελειώνουν, αντίθετα με τη βοήθεια του έρχεται
φως, πολύ φως!

Ένας είναι ο μέγας Δάσκαλος Σωκράτης, τόσο μεγάλος
που τέμνει την ιστορία της φιλοσοφίας, και έχουμε τους προ-
σωκρατικούς φιλοσόφους και τους μετά από αυτόν· ένας και
ο Πλάτων μαθητής του, όπως επίσης ο Αριστοτέλης και δια
αυτού ο Αλέξανδρος· ιδού σήμερα Δάσκαλος ο Λυγερός,
πού είναι όμως ο μαθητής που θα αναδείξει τον Ελληνισμό
σε παγκόσμια αλήθεια; Πιθανόν κάποιοι να παρεξηγηθούν
που ομοιάζω τον Λυγερό με τα μεγάλα πνεύματα του Ελλη-
νισμού, άσχετα εάν δεν ξέρουμε το έργο τους, θεωρούμε ότι
είναι αξεπέραστοι. Βέβαια δεν κάνω συγκρητισμό, αλλά δια
της σύγκρισης ανάδειξη της προσωπικότητας του, και την
απόδειξη ότι είναι συνεχιστής όλων αυτών και όχι κατάργησή
τους. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται όλοι αυτοί.
Εξάλλου μετά τον Καραθεοδωρή ποιος μπορεί να μου υπο-
δείξει κάποιον Έλληνα μαθηματικό της εποχής μας που με
την έρευνα και την μαθηματική ιδιοφυΐα του ανέδειξε τον
Ελληνισμό; Ποιος άραγε από τους μαθηματικούς έχει παγ-
κόσμιο ρεκόρ στα μαθηματικά; Το θέμα με τον Λυγερό είναι
ότι δεν ασχολείται μόνο με τα μαθηματικά, αλλά είναι πολυ-
πράγμων και πανεπιστήμων με την αριστοτελική έννοια. 

Πιθανόν να τον ομοιάζαμε με τον Κοσμά τον Αιτωλό, τον
Δάσκαλο των σκλαβωμένων Ελλήνων που είχε σκοπό δια
της παιδείας να αποτινάξει τον ζυγό της σκλαβιάς και να φω-
τιστεί το γένος στα χρόνια του σκοταδιού. Μα σήμερα θα
μου πει κάποιος ότι δεν έχουμε αγραμματοσύνη, οι περισ-
σότεροι είμαστε απόφοιτοι πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά ο
σκοταδισμός είναι παρόν, αν και αυτό είναι οξύμωρο σχήμα.
Τότε οι Έλληνες δεν είχαν καθόλου γνώσεις, σήμερα είμα-
στε εγκλωβισμένοι στην χωρίς ουσία πολυμάθεια μας, που
είναι εν τέλει άχρηστη. Η σημερινή κατάσταση είναι μοντέρ-
νος σκοταδισμός, από αυτόν ήρθε ο Λυγερός να μας απαλ-
λάξει, και δια της γνώσεως να αναδείξει σε έθνος
προσφοράς. Ο Λυγερός είναι δώρο της εποχής μας στον Ελ-
ληνισμό, δια να λάμψει σαν φάρος στην Ανθρωπότητα πάλι,
διότι είναι τα πρόσωπα που αναδεικνύουν τον Ελληνισμό και
όχι ένα απρόσωπο σύστημα αξιακών παραθέσεων. Η ενα-
σχόληση του με τα ανώτερα ιδανικά, τον οδηγεί στην υπε-
ρεθνική ιδέα, γι' αυτό και αγκαλιάζει την Ανθρωπότητα: "Τότε
ένιωσε δίπλα του όχι μόνο τους ανθρώπινους νεκρούς αλλά
και τις αγέννητες υπερδομές και η μοναξιά του μεταμορφώ-
θηκε σε Αγάπη Ανθρωπότητας" , τη στιγμή που εμείς δεν ξέ-
ρουμε τί σημαίνει Ανθρωπότητα. Έτσι είναι ο Ελληνισμός,
εικόνα, πρότυπο των άλλων εθνοτήτων, γι' αυτό και λέει
συχνά ο Δάσκαλος, ότι ο Ελληνισμός είναι δώρο του χρόνου
στην Ανθρωπότητα.

Είναι ο Δάσκαλος που ονειρεύεται κάθε γονιός για το παιδί
του, γιατί θα το βοηθήσει στην ανάπτυξη και νοητική εξέλιξή
του. Ο ίδιος "βιώνει την υψηλή νοημοσύνη ως «προίκα» που
σου δίνεται χωρίς να κάνεις τίποτε κι εσύ τη χρησιμοποιείς
ή όχι για να παλέψεις την ανάγκη και να αναστρέψεις την
τύχη επιδιώκοντας ένα καλύτερο αύριο" . Εάν αναλογι-
στούμε τις έρευνες που λένε ότι ανά 50 παιδιά υπάρχει ένα
που ξεχωρίζει, μπορούμε να δούμε τί απώλειες υπάρχουν,
αφού αυτά τα παιδιά δεν τυχαίνουν ποτέ της προσοχής κά-
ποιου που θα τα βοηθήσει να προχωρήσουν. Προσωπικά πα-
ρατηρώ κάποια που ξεχωρίζουν εδώ στην παροικία μας, και
σκέφτομαι εάν αυτά τα παιδιά δεν βρουν τον δρόμο τους,
θα αχρηστευθούν, και θα πιεστούν στο μέσο όρο που θέλει
να τα οδηγεί η κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα, αντί
να τα ωθήσουμε να ανοίξουν τα φτερά και να πετάξουν,
ώστε κάποια μέρα να φανούν χρήσιμα όχι μόνο για την κοι-
νωνία και το έθνος μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα.
Ίσως χρησιμοποιήσουμε τον Λυγερό για αυτό το θέμα, αφού
άκουσα ότι μετά τις διαλέξεις του εδώ στη πόλη μας, υπήρξε
ενθουσιασμός και ήδη γίνονται προσπάθειες να κληθεί ξανά
και ή δυνατόν σε τακτική βάση. 

Ο Νίκος Λυγερός βρέθηκε εδώ στη πόλη μας καλεσμένος
από την ενορία και τον προϊστάμενο του ναού αγίου Ανδρέα
π. Θεοφάνη Λάππα, για να μιλήσει στην σχολή γονέων της
ενορίας με θέμα: Η οικογένεια, ο μικρός πυρήνας της Ανθρω-
πότητας. Παράλληλα με αυτήν την αφορμή έδωσε διάφορες
διαλέξεις, όπως: Δομικά στοιχεία αγιογραφίας, στην ομάδα
αγιογραφίας της ενορίας· και δύο διαλέξεις στο σχολείο: Μα-
θηματικά στη Βιολογία και στη Φυσική όπως επίσης Δικαιώ-
ματα Αυτόχθονων Λαών και Ανθρωπότητας. Αξιοσημείωτο
είναι ότι τα παιδιά δεν ήθελαν να αποχωριστούν τον Δάσκαλο
και ανάλωσαν το διάλειμμα τους μαζί του, αφού δεν μπορού-
σαν να τον κρατήσουν για δεύτερη ώρα. Ήρθε στην πόλη
μας εδώ στο Düsseldorf για να μας ξεβολέψει από την εκνευ-
ριστική καθημερινότητά μας. Γιατί ζούμε χωρίς περιέργεια,
ούτε έχουμε διάθεση για έρευνα, τα περιμένουμε όλα έτοιμα,
είμαστε αναπαυμένοι στην βαριεστημένη καθημερινότητα
μας. Εξάλλου οι αλλαγές μας αποσυντονίζουν και χάνουμε
την βολή και σιγουριά μας· προτιμάμε την σίγουρη βαριεστη-
μένη καθημερινότητα χωρίς νόημα, παρά να μπούμε στη δια-
δικασία της αναζήτησης. Όταν έρχονται μετά τα προβλήματα,
φταίνε οι άλλοι, πολιτικοί, τα σχολεία, οι δάσκαλοι, κτλ. Ενώ
σκοπός της παιδείας είναι η προετοιμασία για τα προβλήματα
που έρχονται, ώστε να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπί-
σουμε όταν έρθουν και να βγούμε αλώβητοι. Κλείνουμε την
παρούσα αναφορά μας με ένα ποίημα:

Ἕνα μελαγχολικὸ παιδί 
Γνώρησα ἕνα παιδί, μελαγχολικὸ 

ψηλὸ καὶ λυγερό,
ποὺ ἔχει ἀθωότητα μικροῦ παιδιοῦ 

καὶ γνώση δικαίου,
-παιδὶ καὶ γέροντας μαζί-

γνώση σὰν κρυστάλλινη βροχή,
καὶ ἀγάπη σὰν ὁλόλευκο χιόνι.
Ἐδόθη ὅλως τοῖς ἀνθρώποις
γι᾽αυτὸ καὶ πιὸ ἀνθρώπινος 

ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιά. 

Αρσένιος Τοπτσίδης,
Θεολόγος και φωτογράφος

Ντίσελντορφ: Η οικογένεια, 
ο μικρός πυρήνας της Ανθρωπότητας
Ο Νίκος Λυγερός βρέθηκε στο Düsseldorf καλεσμένος από την 
ενορία και τον προϊστάμενο του ναού αγίου Ανδρέα 
π. Θεοφάνη Λάππα, για να μιλήσει στην σχολή γονέων της ενορίας
με θέμα: Η οικογένεια, ο μικρός πυρήνας της Ανθρωπότητας

Ομάδα Αγιογραφίας
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Γράφει ο δημοσιογράφος-ερευνητής 
Ευθύμιος Χατζηϊωάννου*

Τι είναι το «ελληνικό Φιλότιμο», το οποίο απα-
σχολεί διαχρονικά Έλληνες και ξένους, στην
προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τον όρο και
να προσδιορίσουν το νόημά του;

Είναι σαφές, ότι η λέξη Φιλότιμο έχει
αρχαία ελληνική προέλευση και μετα-
φράζεται ως «αγάπη για την τιμή». Κυ-
ριολεκτικώς, ο φιλότιμος άνθρωπος
είναι ο «φίλος της τιμής» ή ο «εραστή
της τιμής». Ή λέξη χωρίζεται σε δύο
μέρη: Φίλος και τιμή. Ωστόσο, το
Φιλότιμο είναι σχεδόν αδύ-
νατο να μεταφραστεί επαρ-
κώς, γιατί περιγράφει ένα
σύνθετο πλέγμα αρετών.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει, ότι η λέξη δεν μπορεί
να εξηγηθεί, αλλά ότι το αίσθημά της αυτό, η ουσία
της, δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά την Ελληνι-
στική περίοδο. Μάλιστα, στις αρχές εκείνης της περιόδου,
στα γραπτά, είχε μερικές φορές μια κακή έννοια, όπως π.χ.
στην Πολιτεία του Πλάτωνα, όπου χρησιμοποιείται ειρωνικά.
Εκεί αναφέρεται, ότι φιλότιμο σήμαινε το «να αγαπάς να σου
κάνουν τιμές ή την διάκριση, το φιλόδοξο», ενώ ο Δημοσθέ-
νης την χρησιμοποιεί, προσδιορίζοντάς την ως στοιχείο του
ανθρώπου, που είναι «άσωτος» ή «πλούσιος».

Ωστόσο, στην αρχή της χριστιανικής εποχής, η λέξη είχε
θετικό νόημα και η χρήση της λέξης αυτής στην Βίβλο προσ-
διόριζε προτέρημα, κάτι που, μάλλον, εδραίωσε την χρήση
της στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Σύμφωνα με τα περισσότερα ελληνικά λεξικά, όταν λέμε
την λέξη Φιλότιμο, εννοούμε το χαρακτηριστικό του  ανθρώ-
που εκείνου, που επιθυμεί να διακρίνεται, τον γενναιόδωρο,
τον φιλόδοξο, αυτόν που έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της
ευθύνης και της αξιοπρέπειας. Φιλοτιμία είναι η αγάπη για
την τιμή, είναι, όμως, ακόμη η φιλοδοξία, ο ζήλος, η άμιλλα,
η φιλόδοξος επιμονή, ή και ο προσωπικός εγωισμός.

Αντίθετα, ο αφιλότιμος είναι ο αφιλόδοξος, ο ασήμαντος,
αυτός που δεν θίγεται για πράγματα, που αφορούν την αξιο-
πρέπειά του, αυτός, που δεν εκτελεί τα καθήκοντά του με ευ-
συνειδησία.

Φιλότιμος, λοιπόν, μπορούμε να πούμε, ότι είναι αυτός,
που έχει έντονο το συναίσθημα της τιμής και της προσωπι-
κής αξιοπρέπειας. Αυτός, που χωρίς πίεση ή άσκηση βίας ή
επιστασία και έλεγχο, καταβάλλει ευσυνείδητες προσπά-
θειες να φέρει σε πέρας κάτι, που του έχει ανατεθεί.

Στην πραγματικότητα, το Φιλότιμο είναι ένας ολόκληρος
κώδικας κοινωνικής συμπεριφοράς και δεν μαθαίνεται σε
μια στιγμή ή σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Μαθαίνε-
ται σιγά – σιγά, χρόνο με τον χρόνο, όπως μαθαίνουμε την
μητρική μας γλώσσα και η σημασία της λέξης εξαρτάται από
τον τρόπο, που την χρησιμοποιούμε.

«Η ελληνική λέξη,
που δεν μπορεί να μεταφραστεί»!

Άλλοτε χρησιμοποιούμε την λέξη αυτή ως διαμαρτυρία,
καθώς π.χ. ακούμε συχνά την έκφραση «δεν έχεις φιλότιμο
ρε;!.», που έχει περίπου την σημασία, του «δεν έχεις συνείδηση;»

Ενώ, αν πούμε «Α! Τι να σου πω, είναι ένας πολύ φιλότιμος
άνθρωπος!», τότε το νόημα της λέξης Φιλότιμο είναι τελείως
διαφορετικό. Σημαίνει, ότι ένας άνθρωπος είνσι με αρχές,
είναι πολύ εργατικός, είναι ευσυνείδητος, δεν είναι αχάρι-

στος, ξέρει να εκτιμά και να αναγνωρίζει την προσφορά κά-
ποιου και θέλει να την ανταποδώσει και με το παραπάνω.

Την χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν θέλουμε να δείξουμε,
ότι κάποιος προσβλήθηκε από κάποιον. Έτσι, λέμε συχνά,
«του έθιξε το φιλότιμο», ή λέμε «του κέντρισε το φιλότιμο»,
όταν θέλουμε να δείξουμε, ότι του βρήκε το αδύνατό του ση-
μείο.

«Η ελληνική λέξη, που δεν μπορεί να μεταφραστεί» γρά-
φει στον τίτλο ενός σχετικού άρθρου του το BBC και προ-
σπαθεί να εξηγήσει, τι σημαίνει η λέξη φιλότιμο.

Η επίσημη μετάφραση της λέξης είναι «αγάπη για την
τιμή» -όπως εξηγεί ο αρθρογράφος- τονίζοντας, ωστόσο, ότι
η συγκεκριμένη μετάφραση δεν είναι αρκετή για να περι-

γράψει το πραγματικό νόημα της λέξης, ούτε να περιγράψει
τις «αρετές, που κρύβονται σε αυτή την μικρή λέξη με

τις τέσσερις συλλαβές».
Όπως, όμως, εξηγεί στην συνέχεια του άρθρου του

ο αρθρογράφος, «γύρω από την ερμηνεία της λέξης,
υπάρχει ένα μεγάλο ντιμπέϊτ, δεδομένου, ότι το Φι-

λότιμο σαν λέξη ανήκει στο πάνθεον των ελληνικών
λέξεων, που αψηφούν την εύκολη εξήγηση. Ωστόσο, η

«αγάπη για την τιμή», που θεωρείται και η επίσημη μετά-
φραση, είναι μεν μια χρηστική αλλά και μια ανεπαρκής προ-
σπάθεια για εξήγηση των αρετών, που περιλαμβάνονται σε
αυτή την μικρή λέξη».

Στο Φιλότιμο των Ελλήνων αφιέρωσε ειδική έρευνα και ο
οργανισμός «Washington Oxi Day Foundation». Σε βίντεο,
με κεντρικό θέμα «Φιλότιμο – Το ελληνικό μυστικό», που δη-
μιούργησε και ανήρτησε πριν μερικά χρόνια στην ιστοσελίδα
του ο οργανισμός αυτός, επιχειρεί να ενημερώσει το διεθνές
κοινό για αυτή την μοναδικής σημασίας ελληνική λέξη, που
αποτελεί την κινητήρια δύναμη των Ελλήνων, αλλά και να εμ-
πνεύσει τους σύγχρονους ανθρώπους διαδίδοντας την έν-
νοια του Φιλότιμου.

Ενημερωτικά αναφέρουμε, ότι το «Washington Oxi Day
Foundation» (www.oxidayfoundation.org) είναι ένας μη κερ-
δοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε το 2011. Στόχος
του είναι η πληροφόρηση των φορέων χάραξης πολιτικής και
του κοινού της Αμερικής, σχετικά με την ζωτική συμβολή της
Ελλάδας στην έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και στην
προβολή σύγχρονων ηρώων, που επιδεικνύουν το ίδιο θάρ-
ρος με τους Έλληνες και συνεχίζουν να μάχονται για την
προστασία και την προαγωγή της Ελευθερίας και της Δημο-
κρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ελληνολογία: Ο Έλληνας
στερείται του «Υπερεγώ»!

Στο βίντεο αυτό συμμετέχουν 29 Έλληνες, μεταξύ των
οποίων και διεθνούς φήμης διαπρεπείς συμπατριώτες μας που
διακρίνονται στους τομείς της φιλανθρωπίας, της πολιτικής, της
επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης,
που εξηγούν στο διεθνές κοινό, τι σημαίνει η λέξη «Φιλότιμο».

Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής Τζωρτζ Στεφανόπουλος, η
δημιουργός της δημοφιλούς ενημερωτική ς ιστοσελίδας
Huffington Post, Αριάνα Στασινοπούλου-Χάφινγκτον, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Δημήτριος, ο επιχειρηματίας Τζων
Κάλαμος και ο επενδυτής Τζιμ Χάνος, είναι μεταξύ των Ελ-
ληνοαμερικανών, που εμφανίζονται στο βίντεο και δίνουν
την ερμηνεία τους στην  λέξη «Φιλότιμο».

Στο βίντεο γίνεται μία προσπάθεια να εξηγηθούν τα επι-
τεύγματα της Ελλάδας στο πέρασμα των αιώνων βάσει του…
Φιλότιμου, όπως και η εξοικείωση του διεθνούς κοινού με
έναν όρο, που είναι άγνωστος στον υπόλοιπο κόσμο.

Αλλά και ο Γερμανός συγγραφέας, Andreas Deffner, προ-
σπάθησε, μεσω των προσωπικών του εμπειριών, που απέ-
κτησε ως επισκέπτης στην Ελλάδα, να περιγράψει και να

ερμηνεύσει το ελληνικό Φιλότιμο, όπως το βίωσε ο ίδιος του,
καταθέτοντας τις προσωπικές εμπειρίες, που απέκτησε ως
επισκέπτης στην Ελλάδα,  στο βιβλίο του «Filotimo!: Aben-
teuer, Alltag und Krise in Griechenland», που κυκλοφόρησε
με επιτυχία στην Γερμανία και σε άλλες γερμανόφωνες
χώρες.

Πάντως, από ότι επισημαίνουν όλα σχεδόν τα ξένα  δημο-
σιεύματα, που αναφέρονται στο Φιλότιμο, φαίνεται, ότι, όχι
μόνον η λέξη αυτή παραμένει ουσιαστικά αμετάφραστη,
αλλά και ότι ακόμη και οι ίδιοι οι Έλληνες δυσκολεύονται να
συμφωνήσουν σε έναν ενιαίο ορισμό!

Εμείς θα προσπαθήσουμε, στην συνέχεια, να δώσουμε κά-
ποια απάντηση στο ερώτημα αυτό, βασιζόμενοι στις νεότε-
ρες επιστημονικές αντιλήψεις και απόψεις. Για να μπορέσει,
όμως, κάποιος να κατανοήσει τα ακόλουθα, πρέπει να τα
διαβάσει με προσοχή, ώστε να διακρίνει τις έννοιες, να πα-
ρακολουθήσει τους συλλογισμούς και να αντιληφθεί τα συμ-
περάσματα.

Μια, λοιπόν, από τις βασικές θέσεις της Ελληνολογίας, ως
νέας και σύγχρονης επιστήμης, είναι, ότι ο Έλληνας στερεί-
ται του «Υπερεγώ». Κατά τους περισσότερους Ελληνολό-
γους, όσοι «διανοούμενοι» και ημιμαθείς επιστήμονες
αρνούνται, είτε από άγνοια, είτε για λόγους ιδεολογικής αγ-
κύλωσης, την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων στην ψυχοσύνθεση του
Έλληνα, δεν έχουν αντιληφθεί, ότι η αξιακή συνείδηση του
Έλληνα έχει οριζόντιο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τον Δυτικό
άνθρωπο, του οποίου η αξιακή συνείδηση έχει κάθετο χαρα-
κτήρα. Αυτό σημαίνει, ότι το κάθετο σχήμα του Ζίγκμουντ
Φρόϋντ για την ψυχολογία του ανθρώπου «Υπερεγώ – Εγώ—
Εκείνο» και ειδικότερα για την σχέση του Υπερεγώ με το
Εγώ, έχει ως πρότυπο τον Δυτικό άνθρωπο. Πολλοί, ακόμη
και επώνυμοι επιστήμονες, αλλά και τηλεοπτικοί δημοσιο-
γράφοι, μιλούν για το «Υπερεγώ του Έλληνα». Κατά τους Ελ-
ληνολόγους, αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα
αμάθειας και άγνοιας! n

(Στο τεύχος Ιουλίου της Ε.Γ. θα δημοσιευθεί το β΄ μέρος)

* Ο Ευθύμιος Χατζηϊωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958
και μεγάλωσε στη Δράμα, όπου τέλειωσε το Γυμνάσιο Αρρέ-
νων. Σπούδασε στην Αθήνα και στη Βόννη Δημοσιογραφία,
Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία. Στη Γερ-
μανία εργάστηκε ως ορκωτός διερμηνέας και μεταφραστής
ενώ από το 1978 ξεκίνησε την δημοσιογραφική του καριέρα
ως αρθρογράφος και στη συνέχεια ως ανταποκριτής ελληνι-
κών εφημερίδων και περιοδικών. Συνεργάστηκε, μεταξύ
άλλων, με τις εφημερίδες «Ακρόπολις» (Αθηνών) «Ελληνικός
Βορράς» (Θεσσαλονίκης), «Ταχυδρόμος» (Καβάλας), «Πρωϊ-
νός Τύπος» (Δράμας), «Σπόρ του Βορρά» (Θεσσαλονίκης)
κ.α. ενώ υπήρξε τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Μακε-
δονική Ζωή» (Θεσσαλονίκης) και του γερμανικού περιοδικού
«EG-Magazin» (Βόννη) για ευρωπαϊκά θέματα. 
Από το 1985 διετέλεσε μέλος και εκπρόσωπος στην Ευρώπη
της ελληνικής εταιρείας αναπτυξιακών μελετών «Magnus»
ΕΠΕ και από το 1990 υπήρξε εκδότης της -εβδομαδιαίας και
μετέπειτα μηνιαίας- ομογενειακής εφημερίδας των Ελλήνων
της Ευρώπης «Ευρωελληνική» (κυκλοφόρησε έως το 2003)
και τακτικός συνεργάτης της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ 3 για τα
θέματα του απόδημου Ελληνισμού της Ευρώπης.
Εγκαταστημένος από το 1995 στην Αθήνα, ασχολήθηκε με ζη-
τήματα του Απόδημου Ελληνισμού  ως ιδρυτικό στέλεχος του
«Οργανισμού Γενικής Εξυπηρέτησης Μεταναστών» (ΟΓΕΜ)
και διετέλεσε αρχισυντάκτης εφημερίδων και περιοδικών του
χώρου της Αυτοδιοίκησης. Υπήρξε συντάκτης του περιοδικού
«Διεθνής Επιθεώρηση» και συνεργάτης του Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΜΠΕ), ενώ παράλληλα ασχολήθηκε
επιχειρηματικά στον τομέα των εκδόσεων, ως στέλεχος και
μέτοχος στους εκδοτικούς οίκους «Ευρωεκδοτική» και «Ατ-
τικά Γράμματα». Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Το Ελληνικό Φιλότιμο!  
-Η διαχρονική έννοια και η σημασία μιάς ιδιαίτερης αρετής των Ελλήνων!
-Πώς, πότε και γιατί ενεργοποιείται το ελληνικό Φιλότιμο!

A’ MΕΡΟΣ
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Γράφει ο Θεοδόσιος Κυριακίδης, 
Δρ Νεότερης Ιστορίας*

Στις 22 Δεκεμβρίου 1922 ο ιεραπόστο-
λος p.CirillodaErzerumπου βρισκόταν
τα τελευταία δυο χρόνια στην Τραπε-
ζούντα ως αντικαταστάτης του προ-
ϊσταμένου της ρωμαιοκαθολικής
ιεραποστολής, σημειώνει ότι ο διωγμός
που ξέσπασε στους έλληνες, είναι όχι
τόσο πολιτικός, όσο θρησκευτικός και
όχι μόνο κατέστρεψε για πάντα τις γλυ-
κιές τους ελπίδες της θρησκευτικής
προσέγγισης μεταξύ των δυο ομολο-
γιών, αλλά έδιωξε μακριά απ’ αυτούς
όλο το χριστιανικό στοιχείο. 

Σημειώνει ότι «παρ’ όλο που η Τραπεζούντα είναι
το κέντρο των ορθοδόξων», τους οποίους η ρωμαι-
οκαθολική εκκλησία θεωρούσε σχισματικούς,
«πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ηθική διατη-
ρήθηκε απαραβίαστη στον ορθόδοξο πλη-
θυσμό αυτής της περιοχής». Η μαρτυρία
που καταθέτει ο ιεραπόστολος για την πόν-
τια γυναίκα, είναι ένας πραγματικός ύμνος
γι’ αυτήν και τον ηρωισμό με τον οποίο αντιμε-
τωπίζει τα δεινά της. 

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «διωκόμενη, πεινα-
σμένη, γυμνή, μακριά από τον άντρα της, η ελλη-
νίδα γυναίκα της Τραπεζούντας, μια αληθινή
χριστιανή ηρωίδα, αντάξια των ενδόξων προγόνων
μαρτύρων, ήξερε πως να διατηρήσει, με κόστος
αγώνων ανδροπρεπών και χριστιανικών, την τιμή
του φύλου της, της οικογένειας της και της πίστης
των προγόνων της. Αυτές οι αρετές βρίσκονται δύ-
σκολα ακόμη και στα καθολικά κέντρα και παρου-
σιάζονται για να τα θαυμάζουν οι πιστοί. Εγώ τις
θαυμάζω και όσοι είμαστε εδώ δοξάζουμε το Θεό
γι’ αυτήν την ηρωική αλήθεια, που υπάρχει ακόμη
και σ’ αυτούς που δεν είναι καθολικοί».

Συνεχίζοντας την αναφορά του σημειώνει ότι είχε
την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ευσέβεια
των χριστιανών, ειδικότερα αυτή των νεαρών κορι-
τσιών. 

Γράφει χαρακτηριστικά ότι «όλη αυτή η ευσέβεια
είναι καταδικασμένη σε καταστροφή λόγω των συ-
στηματικών εκτοπίσεων που οργανώνει η κυβέρ-
νηση του Κεμάλ σε εκείνες τις περιοχές. Οι ληστές
και οι στρατιώτες με χιλιάδες παρενοχλήσεις, βρι-
σιές και απαγωγές καθιστούν αδύνατη τη ζωή για
τον χριστιανικό πληθυσμό. Μέχρι τώρα έχουν φύγει
περίπου 5000 άτομα και εξακολουθούν να υπάρ-
χουν τρεις φορές περισσότεροι, όπου ακόμη και
χωρίς όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση, καταδι-
κάζονται σε μια αβέβαιη ζωή στις περιοχές που με-
ταναστεύουν. 

Παρ’ όλα αυτά προκειμένου να διατηρήσουν την
πίστη τους και να διατηρήσουν την τιμή τους, που
έχει εκτεθεί επικίνδυνα, προτιμούν το θάνατο».

Στη συνέχεια ο ιεραπόστολος αναπολεί την έν-
δοξη ιστορία της Τραπεζούντας και αναφερόμενος
στον προϊστάμενο του, στον οποίο και απευθύνει
την επιστολή, σημειώνει: «Εξοχότατε, ίσως θυμάστε
την Τραπεζούντα. Τι χριστιανική πόλη! Πόλη που
στο απόγειο της δόξας της δεν μετρούσε πάνω από

70.000 ψυχές, και κατέχει ακόμη και σήμερα πάνω
από 300 εκκλησίες και παρεκκλήσια. Σήμερα όλα
είναι καταδικασμένα να μετατραπούν σε τζαμιά ή
να βεβηλωθούν. Αυτή η πόλη που μετρά αρκετούς
ένδοξους μάρτυρες, όπως ο άγιος Ευγένιος ο
άγιος Κανίδιος και ο άγιος Ιωάννης. Πατρίδα του
φημισμένου Βησσαρίωνα που εργάστηκε για την
ένωση των εκκλησιών, του Γεωργίου του Φιλοσό-
φου, αυτή η πόλη καθίσταται πόλη τουρκική, όπου
κανένας χριστιανός δεν επιτρέπεται να πατά το
πόδι του σ’ αυτήν! Τα περίφημα μοναστήρια της Λι-
βεράς και της Σουμελά, που για τα μεγαλεία και τα
πλούτη της θα τιμούνταν σε όποια χώρα κι αν βρί-
σκονταν, σήμερα έχουν μετατραπεί από τους Τούρ-
κους σε μέρη καταφυγίων απίστων και κακόφημων
γυναικών. Η ορθόδοξη κοινότητα που εξάντλησε
όλους τους πόρους προκειμένου να συντρέξει τους
φτωχούς, αποφάσισε να πουλήσει όλα τα ιερά
σκεύη και τα ασημικά για ν’ αποκτήσει κάποια μέσα

χρηματοδότησης». 
Σημειώνει πως και ο ίδιος του βοήθησε με

τις φτωχές του δυνάμεις τους Έλληνες και
συμπληρώνει ότι σκοπός της επιστολής του
αυτής είναι να τον παρακαλέσει να εργα-

στεί, προκειμένου να ενδιαφερθεί ο ίδιος ο
Πάπας, γι’ αυτούς τους αφοσιωμένους χριστια-

νούς. Σημειώνει πως οι Έλληνες θα είναι ευγνώμο-
νες γι’ αυτό και ότι η βοήθεια του ελληνικού
πληθυσμού πρέπει να έρθει σύντομα. Παρακαλεί
και πάλι, στην απάντηση που θα του στείλουν, να
μην αναφέρουν την επιστολή του, φοβούμενος τις
αντιδράσεις των Τούρκων. 

Σημειώνει ότι την βοήθεια που θα του στείλουν
σκοπεύει να την μοιράσει στους Έλληνες της Τρα-
πεζούντας.  Παρακαλεί να μην αναφερθεί αυτό
στην επιστολή, διότι όπως σημειώνει οι «Τούρκοι θα
με εξαφανίσουν πιστεύοντας ότι ενισχύω την ελλη-
νική υπόθεση». 

Δυο μέρες αργότερα από την παραπάνω επι-
στολή στις 24 Δεκεμβρίου 1922 ο p. Cirilloστέλνει
νέο γράμμα στον p.GiuseppeAntonio, γενικό προ-
ϊστάμενο του τάγματος των καπουτσίνων, όπου του
γράφει μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος του μαζί με τους
άλλους πατέρες που βρίσκονται στην Τραπεζούντα,
προσπαθούν με τις φτωχές τους δυνάμεις να εργα-
στούν για να φανούν χρήσιμοι, όχι μόνο στους κα-
θολικούς, αλλά κυρίως στους σχηματικούς (εννοεί
τους ορθοδόξους) αδελφούς, οι οποίοι «αυτή τη
στιγμή υποφέρουν από τρομερούς διωγμούς, σί-
γουρα όχι για άλλο λόγο, παρά επειδή είναι χριστια-
νοί. Η καλή τους πίστη τους κάνει μέλη της ψυχής
της Εκκλησίας και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι
πραγματικοί μάρτυρες». 

Συμπληρώνει ότι από τη μια πλευρά σφίγγεται η
καρδιά του να βλέπει τι υποφέρει αυτός ο αθώος
κόσμος και ομολογεί ότι πολύ συχνά δακρύζει και
αισθάνεται ντροπή να βλέπει τους έλληνες χριστια-
νούς να έχουν αφεθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στο θέ-
λημα του Θεού. Κλείνει το γράμμα σημειώνοντας
και πάλι να του γράψει χωρίς ν’ αναφέρει το δικό
του γράμμα και η οικονομική ενίσχυση που θα του
στείλει να γράφει γενικά:για τους φτωχούς της ιε-
ραποστολής και να μην γίνει καθόλου λόγος για
τους Έλληνες.

Αναμφισβήτητα ο καθολικός ιεραπόστολος έβλεπε

μέσα από την τραγική κατάσταση των Ελλήνων μια
πραγματική ευκαιρία προσέγγισης τους, με την
οποία θα κατάφερνε να καταρρίψει την, κατά κα-
νόνα, εχθρική αντιμετώπιση των ιεραποστόλων από
τους Έλληνες. 

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ό,τι το ενδιαφέρον
του για να σώσει τον πληθυσμό από τις σφαγές και
την καταστροφή είναι και πραγματικό, και μάλιστα
θαυμάζει τις ηρωικές πράξεις αντίστασης των Ελ-
λήνων προκειμένου να διαφυλάξουν την πίστη και
την τιμή τους, παρομοιάζοντας τους με τους μάρ-
τυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Άλλωστε
λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1923,
ο p. Cirillo θα είναι αυτός που θα δεχτεί στην Κων-
σταντινούπολη τους πρόσφυγες μοναχούς της Σου-
μελά και του Περιστερεώτα και αφού τους
προμηθεύσει με χρήματα, κουβέρτες και άλλα χρει-
ώδη, θα πληρώσει ο ίδιος του το εισιτήριο τους για
την Ελλάδα.

Κλείνοντας αυτή την καθαρά επετειακή αναφορά
για τις μαρτυρίες που παραθέτουν οι καθολικοί ιε-
ραπόστολοι για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στον
Πόντο, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι τα παρα-
πάνω ντοκουμέντα επαναλαμβάνουν αυτά που
πληροφορούμαστε από άλλες πηγές και έχουν
αποκαλυφθεί κυρίως μέσα από την ερευνητική
δραστηριότητα του καθηγητή Κωνσταντίνου Φω-
τιάδη. Με λίγα λόγια οι ιεραπόστολοι καταγράφουν
ακριβώς αυτό που συναντούν μπροστά τους, που
δεν είναι άλλο από μια συστηματική και οργανω-
μένη εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών που
ζούσαν στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. n

* Ο Θεοδόσιος Κυριακίδης είναι διδάκτορας Νεώ-
τερης Ιστορίας της Παιδαγωγικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφοίτησε από
το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα
στο Westfalische-Wilhelms Universität Münster στη
Γερμανία καθώς και στο Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο
της Ρώμης στην Ιταλία. Υπήρξε μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο πανεπιστήμιο La Sapienza στη Ρώμη
και έχει παρακολουθήσει το Διεθνές Πρόγραμμα
για τη Γενοκτονία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Μιλάει αγγλικά,
ιταλικά και γερμανικά. Έχει πραγματοποιήσει εκτε-
ταμένη αρχειακή έρευνα και έχει οργανώσει και
συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Έχει λάβει υποτροφίες και δια-
κρίσεις από ιδρύματα της Ελλάδας της Αμερικής
και της Ιταλίας. Έχει συγγράψει μονογραφίες και
άρθρα σχετικά με την ιστορία του Πόντου, την
Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και το Βατικανό.  Eπιστημονικός συνερ-
γάτης της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

Μαρτυρίες των καθολικών
ιεραποστόλων για τη 
Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου

Β’ MΕΡΟΣ
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Biomedizinische Forschung

Ein Grieche aus Stanford leitet
das neue METRIC in Berlin

Der renommierte griechisch-amerikanische
Professor der Gesundheitswissenschaften
John Ioannidis hat im März des Jahres eine
Dependance seines kalifornischen For-
schungszentrums Metrics am Quest-Center
des Berliner Instituts für Gesundheitsfor-
schung (BIH) eröffnet. 

Als Gastwissenschaftler wird er sich dort in den kom-
menden drei Jahren gemeinsam mit den Berliner Kolle-
ginnen und Kollegen mit der Qualität von medizinischer
Forschung auseinandersetzen. "Wir wollen herauszufin-
den, wie Forschung am besten funktionieren kann – und
wie nicht", sagte Ioannidis laut einer Mitteilung des BIH. 

Gemeinsam wollen die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler demnach untersuchen, welche wissenschaft-
lichen Methoden in der biomedizinischen Forschung
angewandt und wie Ergebnisse überprüft und veröffent-
licht würden, und welche Anreize Forschende im Wissen-
schaftssystem für qualitativ hochwertige Studien und die
Kontrolle von bestehenden Ergebnissen erhielten. "So
wollen wir zu Empfehlungen kommen, die die Effektivität
und den Wert der Forschung erhöhen – und damit die
Bedeutung der Wissenschaft für die Gesellschaft", sagte
Ioannidis.

Die biomedizinische Forschung habe sich laut dem
Forscher in den vergangenen Jahren schon deutlich ver-
bessert. Fachjournale achteten laut Ioannidis stärker auf
Qualitätskriterien und Förderorganisationen unterstütz-
ten vermehrt Forschungsarbeiten, die andere Studien
überprüften. 

Bekannt geworden ist Ioannidis unter anderem über
seine 2005 erschienene Studie mit dem provokanten

Titel "Whymostpublishedresearchfindingsarefalse". In
dieser und weiteren Studien untersuchte Ioannidis zum
Beispiel die Größe von Stichproben, den Versuchsaufbau
von Studien sowie mögliche Fehlschlüsse durch darin
aufgestellte Hypothesen. 

Seine Forschungsarbeit in Berlin wird von der Einstein
Stiftung und der Stiftung Charité gefördert. Gastgeber
von Ioannidis ist Professor Ulrich Dirnagl, Leiter der Ab-
teilung für Experimentelle Neurologie der Charité und
Gründer des Quest-Centers am BIH.

Wer ist Professor John Ioannidis?

John P. A. Ioannidis ist Professor an der Stanford Uni-
versity im Bereich der Meta-Forschung. Bekannt wurde
er insbesondere durch seine Methodenkritik und ist einer
der meistzitierten Wissenschaftler weltweit. 

Geboren in New York City wuchs Ioannidis in Athen auf.

Er machte 1984 seinen Abschluss am Athens College
(KollegioAthinon) und erhielt einige Auszeichnungen,
darunter den Nationalpreis der Griechischen Mathemati-
schen Gesellschaft. 

Auch sein Studium an der University of Athens Medical
School absolvierte er mit Bestnoten. An der Harvard Uni-
versity machte er seine praktische Ausbildung in Innere
Medizin. 

An der Tufts University forschte er über Infektions-
krankheiten. 2018 wurde Ioannidis in die National Aca-
demy of Medicine gewählt.2019 startete das neu
gegründete Innovationszentrum für Meta-Forschung in
Berlin (Meta Research Innovation Center Berlin). Jürgen
Zöllner, der Vorstand der Stiftung Charité urteilte „Mit
John Ioannidis als neuem Einstein BIH Visiting Fellow ge-
winnt Berlin den wohl wichtigsten Unterstützer, um die
Forschungspraxis und Leistungskultur in der Biomedizin
tatsächlich auf Dauer grundlegend zu verändern.“

Was ist das METRIC Berlin?

Das METRIC Berlin ist die europäische "Schwester" des
Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS),
an dem Professor Ioannidis lehrt. Mit dem METRIC Berlin
will Professor Ioannidis dazu beitragen, die medizinische
Forschung auch in Deutschland auf eine neue Qualitäts-
stufe zu stellen – gemeinsam mit den Partnern, die ihn zu
diesem Zweck nach Berlin geholt haben. 

Dies sind die Charité, das Max-Delbrück-Centrum für
Molekulare Medizin (MDC) und das von beiden 2013 ge-
gründete Berlin Institute of Health (BIH). n

DHW und Griechische Akademie

Vizekanzler Olaf Scholz zu Gast in München
Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf
Scholz sprach beim Jahresempfang der Grie-
chischen Akademie,der Deutsch-Hellenischen
Wirtschaftsvereinigung, der Akademie für Po-
litische Bildung Tutzing und der Europa-Union
München bei Giesecke&Devrient GmbH und
hielt ein starkes Plädoyer für ein Europa des
Zusammenhalts.

„Wir wissen, dass wir zusammen stärker sind. Dass es un-
sere gemeinsamen Werte sind, die uns verbinden. Und dass
wir mehr erreichen, wenn wir mit einer Stimme sprechen. So
können wir gemeinsam für gute Arbeit sorgen und Unglei-
chheiten abbauen. Das Klima schützen. Den Frieden bewah-
ren. Europa ist die Antwort“, so Vizekanzler Scholz.

Über 500 Gäste sind der Einladung gefolgt. Darunter der
Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshof Peter
Küspert, der Präsident des Bundesfinanzhofs Prof. Rudolf
Mellinghoff , die Generalbundesanwältin a.D Prof. Harms, die
Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags Karl Freller CSU,
Wolfgang Heubisch FDP und Markus Rinderspacher SPD,
der Fraktionsvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag

Martin Hagen, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bayeri-
schen Landtag Horst Arnold, der 2. Bürgermeister Münchens
Manuel Pretzl, der Vorstandsvorsitzender der Pro7Sat1 AG
Max Conze, der Vorstandsvorsitzende der HVB UniCredit Mi-

chael Diederich, der Präsident der Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft Alfred Gaffal, der Vorstandsvorsitzende
der Giesecke&Devrient GmbH Ralf Wintergerst, Vertreter
des diplomatischen Corps, der Medien und der Zivilgesell-
schaft.

Den Ehrengast empfing und begrüßte Stavros Kostantini-
dis, Vorsitzender der Griechischen Akademie und Regio-
nalpräsident der DHW in Bayern. Gleichzeitig bedankte er
sich beim Gastgeber, Giesecke und Devrient, sowie an die
Akademie für politische Bildung Tutzing und speziell Prof.
Dr. Ursula Münch für die stets gute und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit. n
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55 Schüler und Schülerinnen des griechischen
Zweigs der Deutschen Schule in Thessaloniki
besuchten Anfang Mai Köln. Thessalonikis deut-
sche Partnerschaft Köln wird damit inzwischen
zum 12. Mal von griechischen Schülergruppen
der Deutschen Schule besucht. Ziel des Be-
suchs ist die Information über Weiterbildungs-
und Studienmöglichkeiten in der Metropolre-
gion Rheinland. Neben der Universität zu Köln
werden auch die Kölner Sporthochschule und
die Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-
schule in Aachen besucht.

Den Besuch in der Universität zu Köln hat Rudolf Menne
von der Zentralen Studienberatung zusammen mit den Leh-
rern aus Thessaloniki gemeinsam geplant und ein spannen-
des Programm aufgestellt. An zwei Tagen werden Besuche
mit aktiver Teilnahme an Übungen und Labors in den Fakul-
täten Jura, Wirtschaft, Philosophie/Medien, Mathematik/

Physik, Medizin, Psychologie, Chemie und Informatik vorge-
sehen. Das Mittagessen wird gemeinsam in der Mensa ein-
genommen und bei der Abschlussveranstaltung ist auch ein
Treffen mit griechischen Studierenden geplant.

Nach ihrer Ankunft in Köln wurden die Gäste aus Thessa-
loniki im Historischen Rathaus zu Köln offiziell von Bürger-
meister Hans-Werner Bartsch empfangen. In seiner
Begrüßung hob Bartsch die langjährigen und erfolgreichen
Kontakte zwischen beiden Partnerstädten hervor und
wünschte allen einen erfolgreichen und fruchtvollen Aufent-
halt. Alle Gäste erhielten anschließend aus seiner Hand eine
Anstecknadel mit dem Kölner Dom. 

Romy König, die das Büro für Studien- und Berufsbera-
tung an der Deutschen Schule Thessaloniki leitet, bedankte
sich beim Kölner Bürgermeister für den herzlichen Empfang
und dafür, dass die Stadt jedem das Gefühl geben würde,
zuhause zu sein. Die Deutsche Schule Thessaloniki pflegt
über dieses Büro den Kontakt mit Vertretern der Zentralen
Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit, dem DAAD

(Deutscher akademischer Austauschdienst), den deutschen
Schulen und Hochschulen sowie Einrichtungen, mit denen
sie kooperieren und die die Schüler unterstützen. In diesem
Rahmen werden alljährlich Klassenfahrten organisiert: Für
alle Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen der griechi-
schen Abteilung wird eine Studienfahrt in eine Universitäts-
stadt in Deutschland angeboten; für alle Schülerinnen und
Schüler der 11. Klasse der deutschen Abteilung werden Ver-
anstaltungen rund um die Studienberatung im Rahmen der
Berlinfahrt angeboten.

Zum Empfangskomitee im Historischen Rathaus gehörten
neben Bürgermeister Hans-Werner Bartsch, der Präsident
und der Generalsekretär der Deutsch-Hellenischen Wirt-
schaftsvereinigung (DHW) Phedon Codjambopoulo und Fo-
tios Papadopoulos, vom Verein POP Anastasia Sakavara und
Nikos Thanossowie die frühere Leiterin der KAUSA Service-
stelle Köln Christina Alexoglou-Patelkos. n

Köln: Schülerbesuch
aus Thessaloniki

Stavros Kostantinidis im Aufsichtsrat 
von Galeria Karstadt Kaufhof

Jetzt ist es auch amtlich. René Benko (im Bild
rechts), österreichischer Unternehmer und
Hauptanteilseigner des neuen Unternehmens
Galeria Karstadt Kaufhof hat Stavros Kostan-
tinidis (im Bild links) zu einem seiner Vertreter
im Aufsichtsgremium nominiert. Durch die Fu-
sion der Warenhäuser Karstadt und Kaufhof
musste der Aufsichtsrat neu geordnet werden.
Darauf hat sich Benko mit Hudson Bay, dem
Minderheitsgesellschafter des neuen Kauf-
hausriesen geeinigt. 

Das neue Kontrollgremium besteht aus dem heutigen Kar-
stadt-Aufsichtsratschef Wolfram Keil, den Unternehmer und
Sozialdemokraten Harald Christ, der auch im Beirat von Ben-
kos Signa Retailholding sitzt, die Wiener Steuerberaterin,
Wirtschaftsprüferin und Karstadt-Aufseherin Karin Fuhr-
mann sowie den Münchener Rechtsanwalt und Regionalprä-
sident der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung
(DHW) in Bayern Stavros Konstantinidis, der Anfang 2018
ebenfalls mehrere Monate lang Mitglied des Karstadt-Auf-
ischtsratesgewesen ist. 

Nach der spanischen Warenhauskette ElCorteIngles, ist
die neue Deutsche Warenhaus-Holding GaleriaKarstadt
Kaufhof nun mit 34.000 Mitarbeitern und über 5,4 Milliarden

Euro Umsatz sowie mit 240 Kaufhäusern europaweit, die
zweitgrößte Warenhauskette Europas. Die fusionierten Wa-
renhausketten Karstadt und Galeria Kaufhof werden künftig
unter dem Namen "Galeria Karstadt Kaufhof" firmieren. Die
Schilder an den Filialen werden nach und nach ausgetauscht.

Die Fusion von Karstadt und Kaufhof wurde im November
2018 vom Bundeskartellamt offiziell bestätigt. Unter dem
Dach der neuen Holding sind nicht nur die deutschen Kauf-
hof- und Karstadt-Filialen vereint, sondern auch die Karstadt-
Sporthäuser, die europäischen Filialen der Outlet-Kette Saks
Off 5th, die Galeria-Inno-Kaufhäuser in Belgien, die erst kürz-
lich gegründeten Hudson's-Bay-Warenhäuser in den Nieder-
landen sowie eine Reihe von Internet-Anbietern. n
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Στους στενούς και ακατάλυτους δε-
σμούς της Μητέρας Εκκλησίας της
Κωνσταντινουπόλεως με την εν
Κρήτη τοπική Εκκλησία, την «πνευμα-
τική ναυαρχίδα», όπως την χαρακτή-
ρισε,  του Οικουμενικού Θρόνου στη
Μεσόγειο, αναφέρθηκε, την  Κυριακή
του Θωμά, 5 Μαϊου, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομι-
λία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά
την οποία χοροστάτησε ο Μητροπολί-
της Μύρων Χρυσόστομος ενώ ο ίδιος
παρέστη συμπροσευχόμενος από το
Ιερό Βήμα. 

Υποδεχόμενος, ιδιαιτέρως, όπως τονίζεται
σε σχετική ανακοίνωση, τους μαθητές από
το 12ο Γυμνάσιο του Ηρακλείου της Κρήτης,
που εκκλησιάστηκαν σήμερα, μεταξύ των
πολλών προσκυνητών από την Ελλάδα αλλά
και από άλλες χώρες, ο Παναγιώτατος ση-
μείωσε ότι, «οι δεσμοί μεταξύ της Κρήτης και
του Φαναρίου είναι ιεροί, είναι υπεραιωνό-
βιοι και ακατάλυτοι». 

«Συνηθίζω να λέγω ότι η Κρήτη, η μεγαλό-
νησος, η Αγιοτόκος και ηρωοτόκος, είναι η

πνευματική ναυαρχίδα μέσα εις τη Μεσό-
γειο», είπε ο Πατριάρχης, και αναφερόμενος
στην πολύχρονη φιλία που τον συνδέει με
τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, από τα
μαθητικά τους χρόνια στην Χάλκη, υπενθύ-
μισε ότι η Ιερά Θεολογική Σχολή, «σχεδόν
μισό αιώνα τώρα περιμένει την επαναλει-
τουργία της, μετά το άδικο και αυθαίρετο
κλείσιμό της από τις τουρκικές Αρχές». 

«Εμείς όσοι είχαμε την ευλογία και το προ-
νόμιο να φοιτήσουμε στην Χάλκη δεν είναι

δυνατό να λησμονήσουμε τις γλυκές εμπει-
ρίες που είχαμε από τα μαθητικά μας χρόνια,
από τα μαθητικά εδώλιά της. Και οι φιλίες που
αναπτύχθηκαν τότε μεταξύ μας συνεχίζονται
μια ολόκληρη ζωή καθώς διακονούμε την
Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Πα-
τριαρχείο μας, ο καθένας από το δικό του με-
τερίζι.Ο Άγιος Κρήτης επί κεφαλής τηςεν
Κρήτη Εκκλησίας, εγώ από το Φανάρι και
άλλοι συμφοιτηταί μας σε όλο τον κόσμο.Όλοι
εμείς που είχαμε την ξεχωριστή ευλογία να

μαθητεύσουμε και όχι μόνο να μάθουμε
γράμματα αλλά και να ζήσουμε και να βιώ-
σουμε το ήθος της Χάλκης, για το οποίον ο
μακαριστός Αυστραλίας Στυλιανός έγραψε
ένα ωραιότατον άρθρον, Το ήθος της Χάλ-
κης, περιμένουμε εναγωνίως να επαναλει-
τουργήσει η Σχολή μας, και αυτό θα γίνει όταν
οι εφ ημάςτεταγμένες Αρχές τηρήσουν τις
υποσχέσεις και την αισιοδοξία που μας δί-
νουν κατά καιρούς ότι αυτό, το αναμενόμενον
γεγονός, δεν θα βραδύνει επί πολύ ακόμη». 

Ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι η Κρήτη
αποτελεί πνευματικό φυτώριο άριστα κατηρ-
τισμένων κληρικών,πολλοί εκ των οποίων κα-
λούνται από τη Μητέρα Εκκλησία να
διακονήσουν στις ανά τον κόσμο Επαρχίες
της, όπως ο προσφάτως εκλεγείς Μητροπο-
λίτης Νέας Ζηλανδίας Μύρων, «ένας Ιεράρ-
χης πολυτάλαντος με τρία πτυχία,
Θεολογίας, Ιατρικής και Γεωπονικής».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης, καλωσόρισε εγκαρδίως
και πατρικώς όλους τους προσκυνητές, ευ-
χόμενος ο Αναστημένος Χριστός να τους
προστατεύει και να χαριτώνει κάθε ημέρα
της ζωής τους. n

Οικουμενικός Πατριάρχης: Περιμένουμε
εναγωνίως να επαναλειτουργήσει η Σχολή μας

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland schaut auf eine über 70-jährige
Geschichte zurück. Auf der diesjährigen Ver-
sammlung wählten die Delegierten der 17 Mit-
gliedskirchen den 62-jährigen Pfarrer der
griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde Köln
zum neuen Vorsitzenden.

Pater Constantin Miron gehörte dem Vorstand des ACK
bereits viele Jahre an und vertrat dort somit die ca. zwei Mil-
lionen orthodoxen Christen Deutschlands. Mit seiner Wahl
ist er allerdings der erste Repräsentant der orthodoxen Kir-
chen, der dem Zusammenschluss der christlichen Konfessio-
nen auf Bundesebene vorsteht. 

Bisher wechselte das Amt meist zwischen Vertretern der
katholischen und der evangelischen Kirche. Kleinere Kirchen
kamen selten zum Zuge. 

Seit Jahren engagierte sich Pater Constantin Miron in der
Ökumene. So gehörte er über viele Jahre den verschiedenen
Dialoggremien der orthodoxen Kirche mit der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz, dem Zentralkomitee der
deutschen Katholiken oder der Evangelischen Kirche in
Deutschland an. 

Darüber hinaus war er um die Jahrtausendwende Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
NRW, viele Jahre Delegierter in der ACK des Bundes, Ver-
treter der Orthodoxie im Gemeinsamen Präsidium des 2.
Ökumenischen Kirchentages in München 2010 und wird die-
ses Amt auch für den 3. Ökumenischen Kirchentag in Frank-
furt 2021 bekleiden.

Der Mann, der laut den Medien „durch seine Größe und
den stattlichen Vollbart gleich ins Auge fällt“ wurde in Bonn
geboren und besuchte die Schule in Freiburg bis zum Abitur
1974. In Thessaloniki studierte er orthodoxe Theologie und
in Bonn und Köln Byzantinistik, Romanistik und Theologie.
Er war 33 Jahre Pfarrer der griechisch-orthodoxen Ge-
meinde in Brühl, eine Gemeinde, die er ohne Kirchenge-
bäude übernahm aber schnell mit Hilfe der Gemeinde ein
solches bauen konnte. 

Während dieser Zeit betreute er eine rumänischsprachige
Gemeinde in Düsseldorf und eine multinationale Kirchenge-
meinde im belgischen Eupen, war Religionslehrer und Ge-
fängnisseelsorger in Düsseldorf und seit 2009
Lehrbeauftragter an der Universität Bonn für Ecumenical
Studies.

Pater Constantin Miron wurde von Gratulationen aus dem
In- und Ausland überschüttet. Eines der bedeutendsten
Schreiben war das aus dem Fanar (Istanbul), dem Sitz des
griechisch-orthodoxen Ökumenischen Patriarchen Bartho-
lomäus von Konstantinopel.

Was ist die ACK?

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutsch-
land e.V. (ACK) ist ein 1948 im Zusammenhang mit der Grün-
dung und ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rats
der Kirchen und zunächst aus diesem angehörenden Kirchen
gebildeter Zusammenschluss christlicher Kirchen in
Deutschland zum Zweck der Förderung ökumenischer Zu-
sammenarbeit und der Einheit der Kirchen. Sie bildet den
Nationalen Kirchenrat für Deutschland und ist als solcher as-
soziierte Organisation beim Weltkirchenrat. 

Einzelne Kirchen können Mitglieder-, Gast- oder Beobach-
terstatus besitzen. Neben der Mitgliedschaft auf Bundes-
ebene gibt es auch regionale, meist an den Bundesländern
orientierte, und örtliche ACK, wo sich die Mitgliedschaft von
der auf Bundesebene unterscheiden kann. So kann etwa eine
lokale Gemeinde einer bestimmten Kirche in der örtlichen
ACK Mitglied sein, ohne dass die Kirche selbst auf Landes-
oder Bundesebene der ACK angehört. Auch der umgekehrte
Fall ist möglich. Die in der ACK zusammengeschlossenen
Kirchen „bekennen den Herrn Jesus Christus gemäß der Hei-
ligen Schrift als Gott und Heiland und trachten darum, ge-
meinsam zu erfüllen, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (§ 1 der
Satzung). Diese Formulierung entspricht der Basisformel
des Weltkirchenrates. n

Pater Constantin Miron an der Spitze 
der Christlichen Kirchen Deutschlands
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Jugendbarcamp in Leipzig eröffnet: 
Für ein besseres Europa

Kurz vor den Europawahlen kamen 120
deutsche und griechische Jugendliche in
Leipzig zusammen, um mit Bundesju-
gendministerin Franziska Giffey und Leip-
zigs Oberbürgermeister Burkhard Jung
beim Jugendbarcamp „Hallo Leipzig! Wie
geht’s dir Europa?“ über nichts Geringe-
res zu diskutieren als – die Zukunft des
Kontinents. 

„Ich wünsche mir, dass es in fünf Jahren einen ganz
selbstverständlichen Austausch und eine intensive
Partnerschaft in einem deutsch-griechischen Jugend-
werk gibt“, ließ sich Leipzigs Oberbürgermeister Burk-
hard Jung bei der Eröffnung einen persönlichen
Wunsch entlocken. Drei Tage diskutieren 120 Jugend-
liche aus beiden Ländern unter dem Motto „Hallo Leip-
zig! Wie geht’s dir Europa?“ ihre Themen rund um ihre
Heimatländern, Europa und die Zukunft.

Leipzig, dies steht seit Oktober 2018 fest, wird der
Sitz des Deutsch-Griechischen Jugendwerks in
Deutschland. Eingeladen hatte deshalb Bundesjugend-
ministerin Franziska Giffey, um mit den Jugendlichen
den Startschuss für das Vorhaben zu geben: „Wir
haben uns bewusst für einen Standort in Ostdeutsch-
land entschieden, um hier ein Zeichen für Europa zu
setzen“. Die Idee sei auch gewesen, eine internationale
Organisation in einer aufstrebenden Stadt anzusiedeln,
betonte Giffey ihr Engagement für Leipzig als Sitz des
Jugendwerks. Auch Köln hatte sich länger Chancen auf
den Zuschlag ausgerechnet. Leipzig habe viel geleistet
und unterhalte bereits gute Beziehungen zu Griechen-
land, sagte die Ministerin am Samstagmittag.

Griechische Spuren in Leipzig

An diese erinnerte auch Burkhard Jung: Zu Leipzig
gehöre die erste griechische Gemeinde Deutschlands,
die sich dort bereits vor 300 Jahren gegründet habe,
aber auch der Städtepartnerschaftsverein mit Thessa-
loniki, der noch zu DDR-Zeiten gegründet wurde. „Es
weht ein rauer Wind in Europa und jenseits des Atlan-
tiks. Ich möchte euch bitten, Nein zu sagen zu Rassis-
mus, Abschottung und Homogenität“, gab er den
Jugendlichen mit. Alle Begegnungen internationaler Art,
die die Stadt und Gesellschaft öffneten, helfen dabei,
Europa weiterzuentwickeln, sagte Jung. Ziel sei es
daher, Brücken zu schlagen zwischen Schulen, Vereinen
und auch der Städtepartnerschaft. Derzeit suche man
einen geeigneten zentralen Ort in der Stadt für das Büro
des Jugendwerks, kündigte der Oberbürgermeister an.

Wünsche an die Politik

Bei der folgenden Podiumsdiskussion mit den Poli-
tikern hatten die Jugendlichen Wünsche und Themen

mitgebracht, die sie gern vorangebracht sähen. Die
Hallenserin Annegret Janssen etwa sprach sich für
einen verstärkten Austausch zwischen Jugendparla-
menten aus: „Es ist nicht überall so wie hier in Leipzig,
dass es ein Jugendparlament gibt“, erklärte sie. „Dabei
wünsche ich mir, dass Jugendbeteiligung nicht nur
kommunal, sondern auch europaweit funktioniert“,
sagte sie.

Für Dimitris Amvrossiadis aus Korfu war das Thema
Inklusion ein Herzensthema: „Ich habe schon früh mit
Austauschen beginnen können und möchte, dass
Europa allen die Chance auf Teilhabe öffnet“, betonte
er. Es gäbe einige Gruppen, die „definitiv noch ausge-
schlossen von solchen Erfahrungen“ sind, kritisierte er.
Seine Hoffnung: „Dass es in fünf Jahren mehr Interes-
senten als Plätze gibt, und dass Informationen mitein-
ander geteilt und nicht für sich behalten werden, wie
es in Griechenland vielerorts noch Praxis ist.“

„Ich bin im vergangenen Jahr zum ersten Mal gereist
und möchte, dass in fünf Jahren noch mehr junge
Leute an Austauschen wie diesem hier teilnehmen, um
sich für ein besseres Europa einsetzen zu können“, re-
sümierte Jiannis Kanlis aus Thessaloniki.

Was kann ich tun?

„Wenn es um Teilhabe geht, müssen wir nicht nur
fragen, was Europa für uns tut, sondern auch, was man
selbst für Europa tun kann“, warf Julia Bauer vom
Erasmus Student Network aus Halle in die Runde ein.
Das sah auch die Jugendministerin so: „Die Teilhabe
hat noch ein Geschwisterkind und das ist das Teilge-
ben.“Erst das eigene Beitragen von sich aus mache
wirkliche Teilhabe aus, sagte Giffey.

Genau darum geht es noch beim Jugendbarcamp:
„Es wird geredet, kreiert, es werden Freundschaften

geschlossen und ein gemeinsames Europa entworfen“,
begrüßte Moderatorin Nadia Zaboura zum Barcamp.
Ein Barcamp ist eine sogenannte „Un-Konferenz“, ein
Format, bei dem die Teilnehmer die Inhalte bestim-
men. Dabei ist alles im Fluss und kann spontan geän-
dert werden – Spezialwissen ist nicht von Nöten, nur
Interesse am Thema. n

Text: Lisa Brüßler
Fotos: Luca Samlidis, Maxi Köhler, Lisa Brüßler, 
Christian Herrmann

Das Barcamp 2019 in Leipzig reiht sich ein in eine
Folge von Deutsch-Griechischen Jugendforen, die
2014 in Bad Honnef begann, 2017 im griechischen
Thessaloniki fortgeführt wurde und in ein drittes
Jugendforum in Köln im Oktober 2018 mündete.
„Es wird nicht mehr lange dauern bis das Jugend-
werk die Arbeit aufnimmt – wir hoffen, dass das in
diesem Sommer sein wird“, kündigte Thomas
Thomer, Unterabteilungsleiter im Bundesjugend-
mini-sterium,bei der Eröffnung des Barcamps in
Leipzig.
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Ισχυρή η γερμανική λογοτεχνική
παρουσία στη φετινή Διεθνή Έκ-
θεση Βιβλίου που ολοκληρώθηκε
χθες στη Θεσσαλονίκη. Το μυθιστό-
ρημα «Θυγατέρες» και το ελληνο-
γερμανικό εργαστήρι μετάφρασης.

Πολυπληθές και φέτος το κοινό της διε-
θνούς έκθεσης βιβλίου της Θεσσαλονίκης
με έντονο το γερμανικό στοιχείο. Άλλωστε
κεντρικό θέμα της έκθεσης ήταν η έννοια
του πλήθους όπως αυτή εκφράζεται και
διαμορφώνει την ιστορία και τη λογοτε-
χνία. Από αστυνομικό μυθιστόρημα και
παιδικό βιβλίο μέχρι ένα μυθιστόρημα με
τελικό προορισμό…ένα ελληνικό νησί.

Οι «Θυγατέρες» στην Ελλάδα

Η οπτική ενός ξένου για έναν τόπο και
τους ανθρώπους του πάντα έχει τη δική
της ξεχωριστή σημασία. «Η ελληνική κρίση
απασχόλησε ποικιλοτρόπως τα γερμανικά
μέσα ενημέρωσης, κάθε μέρα για μεγάλο
χρονικό διάστημα ήταν πρώτο θέμα. 

Ήθελα να δω από κοντά να δω τι πραγ-
ματικά συμβαίνει», δήλωσε μιλώντας στη
Deutsche Welle η γερμανίδα συγγραφέας
Λούσυ Φρίκε του πετυχημένου μυθιστο-
ρήματος «Θυγατέρες». 

Αποτελεί την ιστορία δύο γυναικών
γύρω στα 40 που ξεκινούν για ένα ταξίδι
στην Ελβετία με τον άρρωστο πατέρα της
μιας προκειμένου αυτός να υποβληθεί σε
ευθανασία. Ένα ταξίδι που δε φτάνει
όμως στον αρχικό του προορισμό αλλά
στο όμορφο νησί της Αμοργού, όπου βρί-
σκονται αντιμέτωπες με τις «βαθιές αβύσ-
σους της ιστορίας» τους. Αποχωρισμοί
που κανείς δε μπορεί να αποφύγει, πατέ-
ρες που εξαφανίζονται πολύ πρόωρα και
στιγματίζουν τις ζωές της Μάρθας και της
Μπέτι σε ένα περιβάλλον έντονων αντιθέ-
σεων. Από τη μία η φιλόξενη υποδοχή των
Ελλήνων κατοίκων του νησιού και από την
άλλη οι πληγές της κρίσης.

«Χωρισμοί και φιλία. Το μήνυμα που
θέλω να περάσω είναι να κρατιόμαστε
ενωμένοι σε όλες τις στιγμές», τονίζει χα-
ρακτηριστικά η γερμανίδα συγγραφέας. 

Με έναν γκροτέσκο τρόπο αποδίδει
όλες πτυχές της ζωής στο νησί πέρα από
την τουριστική βιτρίνα σε ένα είδος μυθι-
στορηματικού ρεπορτάζ. Οικονομικά προ-
βλήματα, μία αυτοκτονία, η πίεση των
capital controls που φέρνουν συζητήσεις
για επιστροφή στη δραχμή σε ένα πολύ
αντιευρωπαϊκό κλίμα. 

Όλα λειαίνονται με την κατάθεση ψυχής
των δύο γυναικών και των ντόπιων γύρω
από το πασχαλινό τραπέζι. 

«Όποιος θέλει να μάθει πραγματικά τι
συμβαίνει σε έναν τόπο, ας πάει σε μία τα-
βέρνα ή ένα μπαρ..εκεί θα μάθει», επιση-
μαίνει η Λούσυ Φρίκε. Επισκέφτηκε την
Ελλάδα για τις ανάγκες του βιβλίου της αρ-
κετές φορές από το 2015. Πως βλέπει την
κατάσταση σήμερα; «Σίγουρα οι άνθρωποι
είναι λιγότερο νευρικοί. Δε ξέρω αν τα
πράγματα γίνανε καλύτερα ή ο κόσμος συ-
νήθισε στην κατάσταση», αναφέρει.

Ελληνογερμανικό
εργαστήρι μετάφρασης

Το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου της
Λούσυ Φρίκε που αναφέρεται στην Ελ-
λάδα μεταφράστηκε στο πλαίσιο ενός
πρωτοποριακού workshop που διεξήχθη
για μία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και τα
αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στην
έκθεση βιβλίου. Έλληνες και Γερμανοί με-
ταφραστές με εμπειρία αλλά και νέοι με
λιγότερη πείρα συνεργάστηκαν στην με-
τάφραση ελληνικών και γερμανικών λογο-
τεχνικών κειμένων σε μια παραγωγική
γέφυρα γενεών. 

«Η μετάφραση κάθε φορά αποτελεί ου-
σιαστικά μία νέα εκδοχή ενός βιβλίου»,
αναφέρει η Μιχαέλα Πρίτσινγκερ, εκ των
διοργανωτών του εργαστηρίου συνεχίζον-
τας:  «Είδαμε ότι με τη συλλογική δουλειά
μπορούμε να βρούμε λύσεις σε πολλά
προβλήματα όπως την ακριβή αποτύπωση
κάποιων λέξεων, τις λεξιπλασίες, τις δια-
λέκτους, τη γλώσσα μια άλλης εποχής.» 

Υπάρχουν λέξεις που μπορούν να απο-
δοθούν με περισσότερες από μία σε μία
άλλη γλώσσα. Με τη συνεργασία τους οι
μεταφραστές καταφέραν να βρίσκονται
όχι μόνο εγγύτερα στο νόημα του πρωτό-
τυπου κειμένου αλλά και να το αποδίδουν
καλύτερα στο ξένο αναγνώστη. 

«Ειδικά για την ελληνική λογοτεχνία,
είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο διάλογος και
μπορεί να βοηθήσει για την προώθηση της
στη Γερμανία, όπου πάσχει αρκετά.», είπε
μιλώντας στη Deutsche Welle η κυρία Πρί-
τσινγκερ, αισιοδοξώντας για συνέχεια της
δράσης στο μέλλον. n

Διογένης Δημητρακόπουλος
Θεσσαλονίκη D/W

Γερμανικός αέρας
στη Θεσσαλονίκη

Μια συναυλία στο Ντίσελντορφ για τον Μόλυβο
Η Κυβέλη και η Δανάη Ντέρκεν έδωσαν
συναυλία κλασικής μουσικής στο Ντίσελν-
τορφ με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων
για το «Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μο-
λύβου». Γοήτευσαν με το ταλέντο και τον
αυθορμητισμό τους.Τα γραφεία μιας μεγά-
λης μεσιτικής εταιρείας στο οικονομικό
κέντρο του Ντίσελντορφ δεν θα ήταν ο
πρώτος χώρος που θα μπορούσε να σκε-
φθεί κανείς για τη διοργάνωση μιας συ-
ναυλίας κλασικής μουσικής. Όταν όμως η
ευγένεια και η γενναιοδωρία του Βουλφ
Ένγκεβελτ, διευθυντή της εταιρείας AEN-
GEVELT, συναντά το ταλέντο, το πείσμα
και τη δροσιά της Κυβέλης και της Δανάης
Ντέρκεν, όλα μοιάζουν πολύ φυσικά.

Οι νεαρές μουσικοί είχαν την ιδέα πριν από πέντε
χρόνια να οργανώσουν στη Λέσβο το «Διεθνές Φεστι-
βάλ Μουσικής Μολύβου» και έκτοτε έχει καθιερωθεί
να γίνεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο. Προσκεκλημένοι
περίπου 25 με 30 μουσικοί από όλο τον κόσμο παίζουν
μουσική δωματίου για περίπου δέκα μέρες. Η διοργά-
νωση στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτικές χορηγίες
και για το λόγο αυτό δόθηκε την περασμένη Τρίτη η
συναυλία με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα.

«Θεωρώ ότι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν έχει καμία
κρατική επιχορήγηση και γίνεται μόνο με την υποστή-
ριξη ιδιωτών, ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, διότι οι
καλλιτέχνες μας δίνουν πολλά μέσα από το ταλέντο
τους και τις ικανότητές τους. Η οικονομία πρέπει να
επιστρέψει κάτι και φυσικά οι καλλιτέχνες χρειάζονται
το πλαίσιο για να παρουσιάσουν την τέχνη τους. Βε-
βαίως όταν αυτό μπορεί να γίνει σε ένα φυσικό πλαί-
σιο όπως στη Λέσβο είναι φυσικά κάτι πολύ
διαφορετικό από το να γίνεται στα γραφεία μιας εται-
ρείας. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ διαφορετική μέσα από
το βλέμμα της καρδιάς, του νου και της ψυχής».

Ο κ. Βουλφ Ένγκεβελτ δεν παρέλειψε να μιλήσει με
μεγάλη θέρμη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και
την επιρροή του στον ευρωπαϊκό. Με αυτή τη θέρμη
και τον θαυμασμό που μιλάνε πολλοί ξένοι που γνωρί-

ζουν την ιστορία πολύ καλύτερα από πολλούς υπερή-
φανους «γνήσιους» απογόνους.

Κλασική μουσική για όλους

Η Δανάη και η Κυβέλη έπαιξαν στο πιάνο για πάνω από
μια ώρα με περισσή δεξιοτεχνία έργα Μότσαρτ, Μέντελ-
σον-Μπαρντόλντι, Μπετόβεν και Γκριγκ. Μεγαλωμένες
στη Γερμανία και με μητέρα μια δυναμική Ελληνίδα, κα-
ταφέρνουν σήμερα να ζουν από αυτό που σπούδασαν
και αγαπούν: τη μουσική. Για τις ίδιες στόχος του φεστι-
βάλ στο Μόλυβο ήταν να δείξουν στους ανθρώπους πως
η κλασική μουσική δεν απευθύνεται μόνο σε λίγους και
εκλεκτούς: «Δεν έχουμε μόνο συναυλίες στο Κάστρο του
Μολύβου αλλά έχουμε και συναυλίες που διαρκούν πε-
ρίπου 5 με 10 λεπτά και είναι μέσα σε όλο το χωριό και
με αυτές τις συναυλίες που τις ονομάζουμε Molyvos Mu-
sical Moments, εμείς θέλουμε να δείξουμε στο κοινό ότι
μια κλασική συναυλία δεν είναι να είμαστε εμείς μόνο
στη σκηνή και το κοινό να ακούει. Η μουσική είναι κάτι
που ενώνει και πάμε στις παραλίες, στην αγορά, στο λι-
μάνι. Παίζουμε 5 λεπτά και όποιος περνάει το βλέπει, μας
ακούει και προσπαθούμε να δείξουμε στους ανθρώπους

τι μπορεί να κάνει η κλασική μουσική, ποια είναι η ενέρ-
γειά της» λέει η 27χρονη Δανάη.

Φέτος το φεστιβάλ διοργανώνεται από τις 8 μέχρι
τις 19 Αυγούστου, ωστόσο οι συναυλίες θα ξεκινήσουν
νωρίτερα σε ολόκληρο το νησί. Για την εμπειρία των
πέντε χρόνων η 23χρονη Κυβέλη, συνοψίζει:

«Η εμπειρία που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν
απίστευτα θετική. Πιο θετική από ότι είχαμε φανταστεί
όταν είχαμε το όραμα να ξεκινήσουμε το φεστιβάλ.
Όλοι οι άνθρωποι στη Λέσβο και ειδικά στον Μόλυβο
αγκάλιασαν αυτό το θεσμό και συμμετέχουν σε όλα τα
επίπεδα. Τα παιδιά βοήθησαν. Υπήρχαν πάρα πολλοί
εθελοντές. Είχαμε το αίσθημα ότι δεν ήμασταν μόνο
εμείς που πιστεύαμε πια σε αυτήν την ιδέα, αλλά όλο
το νησί και αυτό μας έδωσε μεγάλο θάρρος και για τα
επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά
και με ακόμα πιο πολλή ενέργεια».

Οι δυο καλλιτέχνιδες καταχειροκροτήθηκαν από
τους δεκάδες, στην συντριπτική πλειονότητα Γερμα-
νούς, θεατές. Μια πραγματικά ωραία ιδέα που υποστη-
ρίζεται με επαγγελματισμό και κάνει γνωστή την
Ελλάδα με αξιοπρέπεια. n

Μαρία Ρηγούτσου
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Φρανκφούρτη: 
Με επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε
η καθιερωμένη γιορτή 
του Αγίου Γεωργίου
Του συγγραφέα και συνεργάτη της Ε.Γ. 
Αλέξανδρου Ιβανίδη

Όπως κάθε χρόνο έτσι και για το 2019πραγμα-
τοποιήθηκε η καθιερωμένη γιορτή του Αγίου Γε-
ωργίου που λαμβάνει χώρα στον περίβολο της
εκκλησίας και ενορίας του Αγίου Γεωργίου
Φραγκφούρτης με την εθελοντική συμβολή, πα-
ρουσία και εργασία των ενοριτών της εκκλησίας.

Στη γιορτή υπήρχε συγκρότημα με ζωντανή μου-
σική που δημοτικά τραγούδια διαφόρων περιοχών
της πατρίδας, αλλά και διάφορα λαϊκά τραγούδια.
Το συνόδευε χορευτικό με παραδοσιακές στολές
δίνοντας έτσι στη γιορτή μια ξεχωριστή αίγλη μ’
ένα υπέροχο ταξίδι στην ελληνική παράδοση.
Προσφέρονταν ψητό κρέας με σουβλάκια συνο-
δευόμενα με λαχταριστές σαλάτες. Δίνονταν
όμως και καφές με γευστικότατα γλυκά. n

Το Μόναχο διαβάζει καμένα από τους ναζιστές βιβλία
Στις 10 Μαίου 1933, στις 11 μ.μ.
με διαταγή του τότε ναζιστι-
κού κόμματος, έλαβε χώρα
στη Βασιλική Πλατεία του Μο-
νάχου (Königsplatz), εκεί
όπου βρίσκονται τα Προπύ-
λαια, η Γλυπτοθήκη και το
Μουσείο αρχαίων Αγγείων, η
καύση βιβλίων, περιοδικών και
συγγραμμάτων 300 περίπου
επιφανών γερμανών λογοτε-
χνών, φιλοσόφων, επιστημό-
νων λυρικών κ.α., που δεν
συμφωνούσαν με τις φασιστι-
κές και ναζιστικές ιδεολογίες.  

Σημειώνεται ότι η καγγελαρία του Χίτλερ
και το κτήριο της Γκεστάπο ήταν δίπλα από
την πλακόστρωτη Βασιλική πλατεία (König-
splatz), στην οποία ο Χίτλερ έκανε και τις επί-
σημες πομπώδεις παρελάσεις και άλλες
προπαγανδιστικές εκδηλώσεις, επίδειξης
ισχύος. Την εκδήλωση καύσης των βιβλίων το
1933 οργάνωσαν ναζιστικές φοιτητικές νεο-
λαίες του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνίου
Μονάχου. Έλαβαν ενεργό μέρος πρυτάνεις
και καθηγητές των ανωτάτων σχολών, ενώ 50
χιλιάδες βαυαρών παρευρίσκοντο στη πλα-
τεία και χειροκροτούσαν την απάνθρωπη
πράξη της καύσης των βιβλίων. Παράλληλα
τραγουδούσαν και ύμνους όπως λ.χ. το φασι-
στικό τραγούδι: "Γερμανία, Γερμανία πάνω απ‘
όλα" (Deutschland Deutschland über alles).

Στον κατάλογο των συγγραμμάτων διασή-
μων γερμανών ανθρώπων του πνεύματος
που παραδόθηκαν στην πυρά ήταν και τα
έργα του ποιητή, συγγραφέα και δημοσιο-
γράφου Χάινριχ Χάινε, ο οποίος είχε διατυ-
πώσει το 1820 και την περίφημη φράση ότι

„εκεί όπου καίγονται βιβλία, καίγονται τελικά
και άνθρωποι“.

Το έτος 1987 αντικατεστάθηκαν οι πλάκες της
Βασιλικής Πλατείας (Königsplatz), που είχαν
τοποθετηθεί για τις πομπώδεις παρελάσεις του
Χίτλερ, με πράσινο τάπητα. Κατά περίεργο
τρόπο οι αρχές του Μονάχου προσπάθησαν και
με τη πράξη αυτή να αποτρέψουν την ενθύμηση
της ναζιστικής θηριωδίας του 1933.

Το 1995 ο γνωστός καλλιτέχνης του Μονά-
χου Βόλφραμ Κάστνερ (Wolfram Kastner),
προέβη σε μιά Πράξη Μνήμης της καύσης
των βιβλίων με τη καύση ενός μικρού τμήμα-
τος του πρασίνου της πλατείας, εκεί όπου οι
ναζιστές έκαψαν τα βιβλία. Το επιχείρημα
που  χρησιμοποίησε για να λάβει τη σχετική
άδεια των βαυαρικών Αρχών ήταν το ότι δεν

πρέπει να σκεπάζει το χορτάρι την ναζιστική
βάρβαρη καύση των βιβλίων. Από τότε και
κάθε χρόνο προβαίνει στις 10 Μαίου στη
καύση ενός μικρού τμήματος του πρασίνου
της πλατείας, ενώ παράλληλα προσωπικότη-
τες της κοινωνίας του Μονάχου, πολιτικοί,
εκπρόσωποι εκκλησιών, επιστήμονες, σπου-
δαστές και μαθητές σχολείων διαβάζουν
εκεί αποσπάσματα από τα συγγράμματα που
εκάησαν στην πυρά του Μαίου 1933.

Εφέτος η Πράξη Μνήμης είχε τον τίτλο: „Το
Μόναχο διαβάζει από καμμένα βιβλία“ και
τον υπότιτλο: „Για Ειρήνη και ανθρώπινα δι-
καιώματα-ενάντια στον εξοπλισμό και τον
πόλεμο“. Συνδιοργανωτές της Πράξης Μνή-
μης είναι πάνω από 20 οργανισμοί και θεσμοί
της βαυαρικής κοινωνίας. Στη Πράξη Μνήμης

παρέστη κατά τα περασμένα έτη και ο Πρω-
τοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
Απόστολος Μαλαμούσης, Αρχιερατικός Επι-
τετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη
Βαυαρική Πολιτεία. Είχε προ ετών την ευκαι-
ρία να γνωρίσει από κοντά  τον καλλιτέχνη κ.
Βόλφραμ Κάστνερ και να συνομιλήσει μαζ
του. Ο κ. Κάστνερ μίλησε στον π. Απόστολο
και στα ελληνικά και του εκμνηστηρεύθηκε,
ότι στην περίοδο της απριλιανής διακτατο-
ρίας 1967, πήγε στην Κρήτη και είχε επαφές
με κρητικούς αντιχουντικούς και με άλλους
που έλαβαν μέρος στην απαγωγή του γερμα-
νού υποστρατήγου Χάινριχ Κράιπε (1944).

Στη φετινή εκδήλωση ο Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Απόστολος Μαλαμούσης, παρέστη και
τοποθέτησε στο γρασίδι της πλατείας
(Königsplatz) πινακίδες με ονόματα των
συγγραφέων, λογοτεχνών και ποιητών που
προσπάθησαν ο Χίτλερ και οι ναζιστές να
αφανίσουν από τη Γερμανία, καίγοντας το
1933 τα βιβλία τους.

Πίσω από το χώρο τοποθέτησης των πι-
νακίδων είναι το Βαυαρικό Μουσείο της
ιστορίας του Ναζισμού που κτίστηκε προ
πενταετίας. Στην τοποθεσία αυτή ήταν, στη
ναζιστική περίοδο, το κεντρικό κτίριο της
Γκεστάπο, που καταδαφίστηκε μετά τον Πό-
λεμο και στη θέση του κτίστηκε το σημε-
ρινό Μουσείο της ιστορίας του ναζισμού. 

Στη φωτογραφία ο π. Απόστολος Μαλα-
μούσης παρακολουθεί τον καλλιτέχνη στη
καύση του πρασίνου και στο βάθος τα Προ-
πύλαια του Μονάχου, στα οποία εξιστορεί-
ται με μεγάλες ανάγλυφες παραστάσεις η
Ελληνική Επανάσταση 1821 και αναγράφον-
ται (στα ελληνικά) ονόματα ηρώων και
αγωνιστών, Ελλήνων και Φιλελλήνων, της
Ελληνικής Επανάστασης. n
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Von Phedon G. Codjambopoulo*

Am 19. Mai 2019 hat sich zum hundertsten Mal
der offizielle Gedenktag des Genozids an den
Pontosgriechen gejährt. Was steckt dahinter?
Erinnern wir uns.

Das geographische Gebiet des Pontos an der nordöstli-
chen Küste des antiken Kleinasiens am Schwarzen Meer war
seit über 3000 Jahren griechisches Siedlungs- und Kultur-
gebiet. Prähistorisch und mythologisch befindet sich hier
Kolchis, hier wird der gefesselte Prometheus von Herakles
gerettet, hier trifft sich Aeitis mit den Argonauten und hier
leben und walten die Amazonen.

Entlang der Küste und später tiefer ins Landesinnere ent-
stehen antike griechische Städte: Sinope, Kotyora, Kerasunt,
Amisos, Trapezunt. Hier entstehen ein König- und ein Kai-
serreich: Das Königreich von Pontos unter Mithridates (363-
63 v. Chr.) und das Kaiserreich von Trapezunt (1204-1461 n.
Chr.). Fallmerayer, Dumouslin u.v.a. schreiben über den Pon-
tos, die stolzen Griechen, denen sie dort begegnen, deren
Sitten und Gebräuche und deren Dialekt, der dem archai-
schen Griechischen Homers sehr ähnelt.

Mit dem Fall des Kaiserreichs von Trapezunt durch die Os-
manen emigrieren Tausende von Pontosgriechen in Richtung
Kaukasus, Antikaukasus und Russland, um hier ihre Kultur
und ihre Religion unverfolgt pflegen zu können. 1828 schlie-
ßen sich viele Bewohner von Dörfern der Gebiete um Chaldia
und Theodosiopolis der russischen Armee an und lassen sich
um Tiflis in Georgien nieder. Dies wiederholt sich nach dem
Krimkrieg und noch stärker 1878 nach dem Ende des rus-
sisch-türkischen Krieges. Diesen unfreiwilligen Emigrations-
wellen folgen die türkischen Gräueltaten, ethnische
Säuberungen und Deportationen von 1916 bis 1923 infolge
des Ersten Weltkrieges, der nationalistischen Revolution der
Jungtürken um Atatürk und der kleinasiatischen Katastrophe. 

Geübt von den Deportationen der 350.000 ostthrakischen
Griechen ins kleinasiatische Hinterland während der Balkan-
kriege und dem armenischen Genozid in den Jahren 1915
und 1916 und unter dem Vorwand, die Küste militärisch ab-
sichern und von „feindlichen“ Untertanen freimachen zu
müssen, zwangen nun die Türken die griechische Küstenbe-
völkerung zur Flucht ins Landesinnere durch die weite und
karge anatolische Wüste sogar bis an die Grenze zu Syrien.
Greise, Frauen und Kinder, ob gesund oder krank, alle müs-
sen diese weiten Wege unter glühender Sonne oder im
Schnee zu Fuß schaffen. Tausende sterben infolge von
Krankheit, Schwäche oder Misshandlung. Wer dem Depor-
tationsbeschluss nicht folgt oder sich nicht für die Arbeits-
bataillone („amele taburlari“, von den Pontos-Griechen
„Todeslager“ genannt) freiwillig meldet, wird festgenommen,
gefoltert und umgebracht. 

Erbarmungslos wüten die türkischen Reiter in den ponti-
schen Dörfern – sie machen keine Gefangenen. Was ihnen an
Griechen unter den Säbel kommt, Kämpfer oder Zivilist, Frau
oder Kind, fällt ihrem Blutrausch zum Opfer. Tausende wer-
den von den Türken ins Meer gejagt. Meist geht es um das
Leben der Kinder, Frauen und Greise, denn von den Männern
bleibt ein großer Teil tot zurück in dem Land, das ihnen Hei-
mat gewesen und Traum ihrer nationalen Sehnsucht gewor-
den war, dem sie Hab und Gut und Leben geopfert hatten.

Innerhalb von nur sieben Jahren kommen 353.000 Pon-
tosgriechen ums Leben, 400.000 müssen die Erde verlas-
sen, auf der ihre Ahnen drei Jahrtausende hindurch als
Herren und Sklaven gelebt hatten. John Horton, von 1915 bis
1922 US-Generalkonsul in Smyrna (Izmir) berichtete damals
entrüstet an seine Regierung und schrieb später in seinen
Memoiren, Griechenlands Verbündete hätten Kemal Atatürk
nicht daran gehindert, die Armenier und Griechen Klein-
asiens zu eliminieren aus einem einzigen Grund: sie liebäu-
gelten mit den Erdölvorkommen in Mosul, das damals der
Türkei (heute dem Irak bzw. der kurdischen Verwaltungsre-
gion) gehörte. 

In 1994, also 75 Jahre später, beschließt das griechische
Parlament die Einführung eines Gedenktages für das ponti-
sche Genozid. Auf Antrag der pontischen Organisationen
weltweit wird der 19. Mai gewählt, in Erinnerung an die An-
kunft Kemal Atatürks in Amisos (Samsun) und damit an den
offiziellen Beginn der Gräueltaten. Gräueltaten, die den Tat-
bestand eines Genozids, eines Verbrechens gegen die
Menschlichkeit, wie in der UN-Konvention für die Vorbeu-
gung und Unterdrückung von Genoziden festgehalten und
beschrieben, durchaus erfüllen.

„Schauen wir, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge,
denn Versöhnung ohne Erinnerung kann es gar nicht geben“,
sagte Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner

Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in
Europa am 8. Mai 1985. Einer Rede, die der damalige israeli-
sche Präsident Chaim Herzog als eines der eindrucksvollsten
Dokumente unserer Zeit bezeichnete. Genau dies erwarten
aber auch die Pontosgriechen vom offiziellen türkischen
Staat. Auch dieser als Nachkomme der damaligen Täter -
genauso wie es die Deutschen vorbildlich getan haben – soll
sich an seine Untaten von damals erinnern. Nicht um ver-
narbte Wunden aufzureißen, sondern um der Menschen-
würde und der Leiden der Opfer willen. Erst aus dem
Erinnern kann die Kraft erwachsen, mit den Überlebenden
der Genozide (Armenier und Griechen) gemeinsam eine
bessere Zukunft zu bauen und der Welt zu beweisen, dass
die heutige Türkei zu solchen Untaten (auch gegenüber Zy-
prer, Kurden, Assyrern und Aleviten) nicht mehr bereit ist.
Und dazu gehört auch z.B. die Entfernung des skandalösen
Denkmals von Topal Osman, Kemal Atatürks rechte Hand
beim Abschlachten der Armenier und Pontosgriechen, das
seit nunmehr über 100 Jahren in Kerasunt (Giresun) steht.
Oder kann sich jemand ein Denkmal Goebbels oder Himm-
lers in einer deutschen Stadt vorstellen?

Auch und gerade von Deutschland, das seiner historischen
Verantwortung bewusst ist und neuem Unrecht nicht tatenlos
zuschauen darf, wo immer es sich auch ereignen mag, erwar-
ten die Pontosgriechen Unterstützung für ihre gerechte
Sache. 1987 hat das Europäische Parlament den Völkermord
an den Armeniern offiziell anerkannt. Im Juni 2016 folgte der
Deutsche Bundestag. Bei nur einer Gegenstimme und einer
Enthaltung beschloss er eine Resolution „Erinnerung und Ge-
denken an den Völkermord an den Armeniern und anderen
christlichen Minderheiten in den Jahren 1915 und 1916“, die
von den Fraktionen von CDU/CSU, SPD und Grünen bean-
tragt wurde. Im ersten Teil der Drucksache 18/8613 steht u.a.:
„Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor den Opfern der
Vertreibungen und Massaker an den Armeniern und anderen
christlichen Minderheiten des Osmanischen Reichs, die vor
über hundert Jahren ihren Anfang nahmen. Er beklagt die
Taten der damaligen jungtürkischen Regierung, die zur fast
vollständigen Vernichtung der Armenier im Osmanischen
Reich geführt haben. Ebenso waren Angehörige anderer
christlicher Volksgruppen, insbesondere aramäisch/assyri-
sche und chaldäische Christen von Deportationen und Mas-
sakern betroffen. Im Auftrag des damaligen jungtürkischen
Regimes begann am 24. April 1915 im osmanischen Konstan-
tinopel die planmäßige Vertreibung und Vernichtung von
über einer Million ethnischer Armenier. […] Der Bundestag
bedauert die unrühmliche Rolle des Deutschen Reiches, das
als militärischer Hauptverbündeter des Osmanischen Reichs
trotz eindeutiger Informationen auch von Seiten deutscher
Diplomaten und Missionare über die organisierte Vertreibung
und Vernichtung der Armenier nicht versucht hat, diese Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen.“ 

Erfahrene Außenpolitiker aus dem In- und Ausland haben
sich über diesen mutigen Beschluss des Deutschen Bundes-
tages sehr gewundert. So wurde die Abwesenheit von Bun-
deskanzlerin Merkel, Vizekanzler Gabriel und Außenminister
Steinmeier, die an der Abstimmung nicht teilnahmen, mit
Rücksicht auf die traditionellen deutsch-türkischen Bezie-
hungen erklärt und kritisiert. Und obwohl Bundespräsident
Gauck 2015 in seiner Rede bei der Gedenkfeier zum Arme-

nischen Genozid im Berliner Dom die Pontosgriechen neben
Armeniern und Aramäern ausdrücklich erwähnte, wurden
diese allerdings im Wortlaut des Bundestagsbeschlusses
nicht mit einbezogen. Doch Angst gehabt, die Türkei zu sehr
zu provozieren? Dieser Akt hat Deutschlands Pontosgrie-
chen sehr verletzt. n

*Der Autor war von 1988 bis 1994 Generalsekretär des Ver-
eins der Griechen aus Pontos im Regierungsbezirk Köln e.V.;
seit 2016 ist er Präsident der Deutsch-Hellenischen Wirt-
schaftsvereinigung DHW

1919-2019: 100 Jahre
Pontischer Genozid

Das Denkmal für den „Schlächter der Pontosgriechen“ Topal 
Osman, rechte Hand von Kemal Atatürk, in Kerasunt (Giresun) 

Buchankündigung:
Die letzten Byzantiner
Die Vertreibung der Griechen vom 
Schwarzen Meer - Eine Spurensuche 
von Mirko Heinemann

Just zum 100. Jahrestag des Genozids an den Pon-
tosgriechen veröffentlichte der Journalist Mirko Heine-
mann sein Buch über die Griechen des Schwarzen
Meeres, die er „die letzten Byzantiner“ nennt. Sein Inte-
resse für das Thema wird von seiner griechischen
Großmutter Alexandra geweckt. Auch sie gehörte zu
den Menschen, die gezwungen wurden, ihre Heimat an
der Küste des Schwarzen Meeres zu verlassen. 

Eine Rezension des Buches wird die ELLINIKI 
GNOMI in ihrer nächsten Ausgabe veröffentlichen.
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Sephardische Klänge nd Ansprachen im In-
nenhof des Gymnasiums wechselten sich ab
und mehr als hundert Gäste kamen auf ihre
Kosten. Apostolos Dereklis, ein ehemaliger
Absolvent des ersten Knabengymnasiums
und Initiator für die Aktion der Stolpersteine
machte den Anfang. 

Es folgten der Vertreter der jüdischen Gemeinde, Sal-
tiere, Bürgermeister Yannis Boutaris und Generalkonsul
Walter Stechel. Anschliessend wurde der Künstler Gunter
Demnig vorgestellt, Gestalter, der  Stolpersteine, der bis-
her  70.000 Steine in ganz  Europa verlegte. Steine, welche
die Namen und Todesdaten tragen, sind von Hand gemeis-
selt. Der Künstler ist nehr als 280 Tage im Jahr für das Er-
halten der Erinnerung unterwegs, tatkräftig unterstützt
von seiner Ehefrau.

Der deutsche Generalkonsul Walter Stechel ging in sei-
ner Rede ausführlich auf die Verbrechen Nazideutschlands
ein.

„Herzlich willkommen zu diesem besonderen Abend, der
Verlegung von 68 Stolpersteinen vor dem 1. Knabengym-
nasium von Thessaloniki. Ich begrüße sehr herzlich Gunter
Demnig, den Initiator und Gestalter der Stolpersteine, der
heute die von ihm gefertigten Steine verlegen wird. Die
Stolpersteine erinnern an das Schicksal von Menschen, die
in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, de-
portiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.
Was 1992 mit dem ersten Stein begann, erreichte im ver-
gangenen Herbst in Frankfurt die Zahl von 70.000. In
einem rekordversessenen Zeitalter könnten wir nun neuen
Höchstzahlen entgegen fiebern – das Morden im national-
sozialistischen Deutschland bietet schließlich  nahezu un-
begrenzten Raum nach oben.

Lassen Sie uns aber vergegenwärtigen, dass wir mit
jedem dieser Steine ein Menschenschicksal vor uns haben.
In Deutschland und 23 weiteren europäischen Ländern
rufen uns Stolpersteine zu, dass an diesem Ort ein Mensch
gelebt hat, der durch eine finstere Macht aus seinem
Leben gerissen und umgebracht wurde.

Lassen Sie mich zwei Dimensionen dieses Mordens an-
sprechen. Unter uns ist heute Sylvia Loeser, Enkelin von Dr.
Alois Meyer, einem beliebten praktischen Arzt aus Moers
im Rheinland. Er hatte den Mut gehabt, sich kritisch zum
NS-Regime und dem Ausgang des Krieges zu äußern. Am
8. September 1943 wurde er von der Gestapo abgeholt,
1944 nach Berlin transportiert und 1945 in Berlin-Plötzen-
see umgebracht. Seit 2014 erinnert ein Stolperstein vor
dem Elternhaus der Familie in Moers an Dr. Meyer.

Dieser Mord an einem Kritiker des NS-Regimes verdeut-
licht die Repression, die dem Regime das Menschheitsver-
brechen des Holocausts erleichterte. Diese zweite
Dimension des Mordens überzog weite Teile Europas, auch
Griechenlands, auch Thessalonikis. Wir stehen heute vor
einem Knabengymnasium. Im Geist hören wir das Ge-
schrei, das Gerangel von Jungen. Wir stellen sie uns vor,
ihre Furcht vor der Mathematikarbeit, ihre Träume von der
Zukunft, die Pläne ihrer Eltern. Dann vergegenwärtigen wir
uns, wie sie aus diesem unbeschwerten Leben herausge-
rissen wurden, in Wagons gepfercht und nach Auschwitz,
in den Tod transportiert wurden. 149 waren es aus diesem
Gymnasium. So, wie sie in der Schule die Schulbank teilten,
so liegen nun auch ihre Stolpersteine beieinander.

Ich kann mir nur wünschen, dass wir alle, wenn wir auf
der Vassilissis Olgas gehen, einen Moment inne halten und

uns den Menschen vergegenwärtigen, auf dessen Stolper-
stein wir treten. Dafür, dass wir dies tun können, danke ich
zwei Menschen ganz besonders: Gunter Demnig, denn ihm
ist mit seinen Stolpersteinen etwas gelungen, was keine
Regierung, keine staatliche Stelle hätte leisten können.
Danken möchte ich auch Apostolos Dereklis, der als Ab-
solvent des 1. Knabengymnasiums die Initiative zu den
Stolpersteinen an dieser Stelle ergriffen hat, die Namen re-
cherchierte und das Projekt mit Initiative und Liebe zum
erfolgreichen Ende geführt hat. Ich freue mich, dass die
Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der Finan-
zierung aus dem deutsch-griechischen Zukunftsfonds die
Herstellung der Stolpersteine ermöglichen konnte – zur Er-
innerung und zur Mahnung: nie wieder!“ n

Sylvia Löser
Fotos: Walter Bachsteffel

143 Steine klagen an!

Warum, nur weil wir Juden waren?
Es geschah vor 76 Jahren: 143 jüdische Jugendliche des ersten Knabengymnasiums Thessaloniki wurden nach Auschwitz
deportiert und dort ermordet. Seit dem ersten Juni 2019 erinnern 143 bronzene Stolpersteine an den grausamen Tod.
Ort: Thessaloniki, Vassilis Olga Strasse 3
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Ein sehr emotionales Rempetiko-Konzert fand am Sams-
tag, 8. Juni 2019, im Büsing Palais Offenbach statt.
Die Veranstaltung war ein voller erfolg und das Publikum
begeistert.
Alle Mitwirkende haben ihr bestes gegeben und der Abend
war einfach Toll.
Schirmherr: Oberbürgermeister der Stadt Offenbach Dr.

Felix Schwenke
Veranstalter: Deutsch-Griechisches Kulturforum Kinisis e.V. 
Mitveranstalter: Amt für Kultur- und Sportmanagement der
Stadt Offenbach 
Freundliche Unterstützung: Griechisches Generalkonsulat
Frankfurt a.M.

http://www.kinisis.de/

Deutsch-Griechisches Kulturforum Kinisis e.V. - 
Rembetiko Konzert im Büsing Palais Offenbach

Του συγγραφέα και ανταποκριτή 
της Ε.Γ. Αλέξανδρου Ιβανίδη

19 Μαΐου! Τι άλλο θα μπορούσαμε να γράψουμε
πάρα μόνο για την Γενοκτονία των Ποντίων.
Πόσω μάλλον το 2019 όπου έχουν συμπληρω-
θεί 100 χρόνια, από αυτή τη μαύρη μέρα. 

Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν (353.000) ενώ χιλιάδες
εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και από τον τόπο τους μ’ ένα
σχέδιο αφανισμού και εξόντωσης του Ελληνισμού της Τουρ-
κίας που εφαρμόστηκε από το κίνημα των Νεότουρκων κατά
την περίοδο 1914-1923. Τη συγκεκριμένη μέρα αρκετοί σύλ-
λογοι της Φρανκφούρτης, βρέθηκαν στην εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου ορισμένοι από τους οποίους ήταν ντυμένοι
με παραδοσιακές ποντιακές στολές.  Μετά τη Θεία Λειτουρ-
γία προσφέρθηκε στον προαύλιο χώρο φαγητό της Εκκλη-
σίας όπως  και καφές με γλυκά προσφορά των Συλλόγων.

Στις 14:00 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρ-
τυρίας έως το δημαρχείο της πόλης ζητώντας με αυτόν τον
τρόπο οι συγκεντρωθέντες την αναγνώριση από τη Γερμανία
της γενοκτονίας των Ποντίων. n

Φρανκφούρτη: Εκδηλώσεις 
για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ                                                                                                                                   ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 | 15ΕΛΛΑΔΑ -  ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα οι
εργασίες της τριήμερης Ελληνο-γερμανικής συ-
νάντησης εργασίας (workshop) η οποία ήταν αφιε-
ρωμένη στη Μεταφορά Γνώσης και Τεχνολογίας. 

Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε από κοινού από τη Γε-
νική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)και το
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας
(BMBF)σε συνεργασία μετο Ίδρυμα για την Έρευνα και την Τε-
χνολογία Fraunhofer-VentureI MW, στο πλαίσιο του νέου δια-
κρατικού προγράμματος συνεργασίας των δύο χωρών στην
Έρευνα και Καινοτομία.

Τη συνάντηση εγκαινίασαν την Τρίτη 11 Ιουνίου ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας
Φωτάκης και ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπον-
διακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF), Thomas Ra-
chel και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ.
Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, τόσο ο κ.
Φωτάκης όσο και ο κ. Ράχελ εξήραν την σημασία της  ελληνο-
γερμανικής επιστημονικής συνεργασίας αυτού του υψηλού επι-
πέδου. Τόνισαν ότι η διακρατική συνεργασία Ελλάδας –
Γερμανίας στην Έρευνα και Καινοτομία είναι το μοναδικό πολυ-
θεματικό διμερές πρόγραμμα που υλοποιούν και συγχρηματο-
δοτούν οι δύο χώρες με άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και είναι ενδεικτική της υψηλής προτεραιότητας που
προσδίδουν και οι δύο χώρες στη συνεργασία αυτή.

Προσκεκλημένος ομιλητής στην έναρξη της εκδήλωσης ήταν
ο καθηγητής Αλέξανδρος Κρητικός, Δ/ντης Ερευνών του Γερ-
μανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου
(DIW)  του οποίου η παρέμβασή είχε τίτλο «Από τη βασική
έρευνα στην καινοτομία προϊόντων: συνεργασία μεταξύ Ελλή-
νων και Γερμανών που καινοτομούν». 

Στην τριήμερη συνάντηση συμμετείχαν ερευνητές και εκπρό-
σωποι των ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων των  24 ερευ-
νητικών έργων που συν-χρηματοδοτούνται από τις δύο χώρες
στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Ελλά-

δας – Γερμανίας (2016-2019).Στο νέο αυτό τριετές πρόγραμμα
συνεργασίας, με διευρυμένο προϋπολογισμό, διατίθενται συνο-
λικά 18 εκ. € (δημόσια δαπάνη), 9 εκ. € από την κάθε χώρα.

Παρουσιάστηκε η πρόοδοςτων 24 αυτών έργων, αλλά  ιδιαί-
τερη  βαρύτητα δόθηκε στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και
ενθάρρυνση  της μεταφοράςγνώσης και τεχνολογίας ανάμεσα
στους ερευνητικούς φορείς και τις επιχειρήσειςπου συμμετέ-
χουν στα έργα. Το σεμινάριο περιελάμβανε διαλέξεις,αλλά και
διαδραστικές ενότητες με πρακτικές ασκήσεις για τον εντοπι-
σμό και την επίλυση προβλημάτων για την αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας των κοινών ερευ-
νητικών έργων. Τα 24 κοινά ερευνητικά έργα του προγράμματος
επελέγησαν για χρηματοδότηση μέσα από εξαιρετικά ανταγω-
νιστικές διαδικασίες, μετά από ανοιχτή προκήρυξη και αξιολό-
γηση και από τις δύο χώρες. Τα έργα αυτά εμπίπτουν στους
τομείς της υγείας και βιοεπιστημών, της αγροδιατροφής, της
ενέργειας, των νέων υλικών, των βασικών τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής (KETs) καθώς και στη διεπιστημονική συνεργασία
στους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, πο-
λιτισμού & τουρισμού.

O Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας κ. Τόμας Ράχελ υπογράμμισε:

«Θέλουμε να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των συστημά-
των καινοτομίας στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Για τον λόγο
αυτόν, στο ελληνογερμανικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτο-
μίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην μετάδοση της γνώσης και
της τεχνολογίας. Επιθυμούμε όσο το δυνατόν περισσότερα
κοινά ερευνητικά αποτελέσματα να εφαρμοστούν στην πράξη».

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Πατρί-
τσιαΚυπριανίδου τόνισε:

«Μέσω των διακρατικών προγραμμάτων Ελλάδας-Γερμανίας
έχει αναπτυχθεί μια επιτυχημένη και σταθερή συνεργασία ανά-
μεσα στην ελληνική και την γερμανική ερευνητική κοινότητα μέσα
από την σύμπραξη φορέων και επιχειρήσεων. Επόμενο βήμα είναι
η αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Η τριήμερη συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην μεταφορά τε-
χνολογίας, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα, είναι ένα
πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή». n

Διακρατική συνεργασία
Ελλάδας – Γερμανίας 
στην Έρευνα και Καινοτομία
Ουσιαστικά αποτελέσματα της Ελληνο-Γερμανικής συνάντησης εργασίας 
για τη Μεταφορά Γνώσης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις  11 – 13 Ιουνίου  
στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

«Τα πρώτα δέκα χρόνια αγάπης 
για τη Θεσσαλία … κυκλοφορούν»

Το βιβλίο για τα δέκα χρόνια από την ίδρυση της
παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών είναι γε-
γονός.

Συμπληρώθηκαν αισίως δέκα χρόνια ζωής της Παγκό-
σμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ». Στη
χρονική αυτή περίοδο η Συνομοσπονδία έχοντας πάντα στο
πλευρό της τις Ομοσπονδίες και Συλλόγους-μέλη που την
αποτελούν, διέγραψε μια αξιόλογη πορεία συμβάλλοντας

καθοριστικά στην
επίτευξη του κοινού
στόχου ανάδειξης
και διάδοσης της
πολιτιστικής μας
κληρονομιάς σε διε-
θνές επίπεδο. Στό-
χος του εκδοθέντος
βιβλίου είναι η απο-
τύπωση και η προ-
βολή του έργου και
των δράσεων της
παγκόσμιας Συνο-
μοσπονδίας, των
Ομοσπονδιών και
Συλλόγων-μελών
της που την αποτε-
λούν. Τα περιεχό-
μενα του βιβλίου
αυτού αποτελούν

ακρογωνιαίο λίθο και ζωτική συνιστώσα για τη νέα γενιά, η
οποία με τη σειρά της θα αναλάβει τα ηνία της διαιώνισης
των θεσσαλικών παραδόσεων και αξιών. Με αυτό τον τρόπο
επισφραγίζεται η ανεξίτηλη συνέχεια καθώς επίσης και η
αναζωπύρωση της θεσσαλικής φλόγας σε βάθος ετών.

Ο τίτλος του βιβλίου «Η αγάπη μας για την Θεσσαλία» δεν
είναι τυχαίος, αλλά βασίζεται στο γεγονός πως η Συνομο-
σπονδία μας  έμαθε να πιστεύει στα όνειρα επενδύοντας στην
αγάπη για τη Θεσσαλία και να στέκεται στο ύψος των προσ-
δοκιών όλων μας. Υπό αυτό το πρίσμα  κλείνει η πρώτη φάση
της ιστορίας της Συνομοσπονδίας μας,  η οποία κατάφερε
επάξια να κερδίσει τη θέση και την αναγνώριση στο παγκό-
σμιο πολιτιστικό και λαογραφικό βάθρο. Τα δέκα συνέδρια και
ανταμώματα Θεσσαλών που διοργανώθηκαν ήταν το αποκο-
ρύφωμα του έργου της σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα.

Το Δ.Σ. της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας οραματίζεται για
τα επόμενα χρόνια νέες δράσεις πολιτιστικού και όχι μόνο
περιεχομένου, έχοντας πάντα ως κίνητρο το πάθος, το μεράκι
και την αγάπη για την πατρίδα μας τη Θεσσαλία. Το βιβλίο
απευθύνεται σ’ όλους τους Θεσσαλούς και κυρίως στους
Θεσσαλικούς Συλλόγους σε όλες τις ηπείρους όπου ζουν και
δρουν ομογενείς Θεσσαλοί και  στους συμπατριώτες μας στη
Θεσσαλία, συμβάλλοντας στην περεταίρω σύσφιξη των σχέ-
σεων και την προαγωγή δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ
των ομογενών και των γηγενών κατοίκων της περιοχής μας,
που είναι έγνοια και ζητούμενο όλων μας. Βεβαίως, το βιβλίο
απευθύνεται και στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να
διαπιστώσουν τη σταθερή και ανοδική πορεία της Συνομο-
σπονδίας μας και τον ρόλο των αποδήμων στη δημιουργία της
Θεσσαλίας του μέλλοντος.  Το βιβλίο διατίθεται σε έντυπη
μορφή και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το προμηθευτεί
μέσω της ιστοσελίδας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσ-
σαλών www.asklipios.online. n

                    
Ο Πρόεδρος                               Η Γραμματέας

     Διαμαντής Γκίκας                            Μαρία Ρίγγα

Η νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη δυναμικά με όνειρα και όραμα

Νέο Δ.Σ. στη Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης
Μετά την διεξαγωγή των εκλογών, που έλα-
βαν χώρα κατά την Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώ-
πης «ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» που πραγματοποι-
ήθηκαν τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, στην
Ελληνική Κοινότητα της Φρανκφούρτης,
συγκροτήθηκε και το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης, το
οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

κ. Αναστασία Κερασοβίτη (Πρόεδρος - Νυρεμβέργη)
κ. Σοφία Κουκουράβα (Γραμματέας - Γκύτερσλο)
κ. Αθανασία Ρουσιαμάνη (Αντιπρόεδρος – Ντίσελντορφ)
κ. Αναστασία Δημητρίου (Μέλος - Κολωνία)
κ. Απόστολος Δήμος (Μέλος - Σβάινφουρτ)

Με αγάπη και μεράκι για την Ελλάδα και το Θεσσαλικό
πολιτισμό, στόχος του Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευ-
ρώπης είναι η συσπείρωση της Θεσσαλικής Νεολαίας όλης
της Ευρώπης, για να μπορέσει να διατηρήσει τα ήθη και τα
έθιμα, ώστε να μην χαθούν στο πέρασμα του χρόνου και να

μπορέσουν να μεταλαμπαδευτούν και στις επόμενες γενιές. 
Στην πρώτη συνάντηση που είχε το Δ.Σ. ορίστηκαν και οι

πρώτες μελλοντικές δραστηριότητες:
• Τακτικές συναντήσεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Νεο-
λαίας και του Προέδρου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων κ. Διαμαντή Γκίκα.
• Επισκέψεις σε όλους τους τοπικούς Συλλόγους – μέλη της
Ομοσπονδίας και την παρακολούθηση των χορευτικών τμη-
μάτων.
• Διοργάνωση εκδρομών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
της Ευρώπης όπου ζουν Θεσσαλοί (π.χ. στην Ιρλανδία,
Ουγγαρία, Ελβετία).

Για την επίτευξη των στόχων μας, ευελπιστούμε σε μια
στενή και δυναμική συνεργασία με το  Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας Θεσσαλών Ευρώπης. n

Για το Δ.Σ. της
Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης

   H Πρόεδρος                                  H Γραμματέας
Αναστασία Κερασοβίτη              Σοφία Κουκουράβα
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Όπως είναι γνωστό, ευρίσκεται στο Μόναχο ο
τάφος του παγκοσμίου φήμης Έλληνα μαθηματι-
κού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ο οποίος απέ-
θανε στις 2 Φεβρουαρίου 1950.

Ο Καραθεοδωρή ήταν εφάμιλλος του Albert Einstein με τον
οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις και είχαν στενή συνεργασία
σε θέματα της μαθηματικής επιστήμης. Ο Καραθεοδωρή έζησε
και δίδαξε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (1924-
1938), ενώ παράλληλα ήταν και Εκκλησιαστικός Επίτροπος στον
ιστορικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της γνωστής
Σαλβάτορκιρχε Μονάχου.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην περίοδο 1942 μέχρι
1945, όταν ο τότε εφημέριος της Σαλβάτορκιρχε Αρχιμανδρίτης
Μελέτιος Γαλανόπουλος ευρίσκετο έγκλειστος στο Στρατόπεδο
Συγκέντρωσης Νταχάου, ο Καραθεοδωρή κατείχε τα κλειδιά του
Ναού και αντέδρασε σθεναρά στην επιχειρηθείσα από μια ρωσ-
σική εκκλησιαστική δικαιοδοσία, υφαρπαγή του ελληνορθόδο-
ξου Ναού. 

Το Μαθηματικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μονάχου τίμησε
τον Καραθεοδωρή με την ονοματοδοσία της μεγάλης αίθουσας
διδασκαλίας του σε „Constantin-Caratheodory-Hörsaal“ (2002).
Στην τελετή παρέστη και η θυγατέρα του Καραθεοδωρή, Δέ-
σποινα Ροδοπούλου-Καραθεοδωρή. 

Επίσης ο Σύλλογος „Förderverein Mathematik in Wirtschaft,
Universität und Schule an der LMU e.V.“  που ιδρύθηκε το 1999,
μετονομάστηκε το 2013 σε „Caratheodory-Gesellschaft zur
Förderung der Mathematik in Wirtschaft und Schule an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München e.V.“

Το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου έλαβε την απόφαση να μετονο-
μαστεί εφέτος σε „Ελληνικό Λύκειο Μονάχου Κωνσταντίνος Κα-
ραθεοδωρή“.

Στον τάφο του Καραθεοδωρή στο κοιμητήριο Waldfriedhof
Μονάχου υπήρχε ένας υπερμεγέθης ιωνικός κίονας, στον οποίο
είναι χαραγμένα το όνομά του και τα ονόματα της συζύγου Ευ-
φροσύνης και του υιού του Στεφάνου.

Ο ιωνικός κίονας ήταν αγαπητός στον Καραθεοδωρή και του
θύμιζε όχι μόνο τον ελληνικό πολιτισμό στα παράλια της Μικράς
Ασίας, αλλά και την ίδρυση του Πανεπιστήμιου της Σμύρνης
„Φως εξ Ανατολών“  που έφερε σε πέρας μετά από ανάθεση
του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδoς Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ήταν από τους τελευταίους που εγκατέλειψε τη φλεγόμενη
Σμύρνη, μεταφέροντας μερικά βιβλία από το πανεπιστήμιο της
Σμύρνης.

Με αφορμή την επικείμενη λήξη του μακροχρονίου συμβο-
λαίου ενοικίασης του τάφου από τον Δήμο Μονάχου, αποφάσισε
η νόμιμη κληρονόμος, δισέγγονη κ. Δέσποινα Σκούταρη, να αν-
ταποκριθεί στην πρότασή μας, να μεταφερθεί δηλ.ο ιωνικός κίο-
νας και να τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο του ιερού Ναού

των Αγίων Πάντων Μονάχου. Αποτελεί ο Καραθεοδωρή για την
Παροικία μας στο Μόναχο τιμή και καύχημα, όχι μόνο για τους
Έλληνες, αλλά και για όλο τον επιστημονικό κόσμο παγκοσμίως
και είναι ένα λαμπρό δείγμα ελληνοβαυαρικής φιλίας.

Η επίσημη τελετή τοποθέτησης του κίονα και των αποκαλυ-
πτηρίων του θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 5 μ.μ.,
στον ιερό Ναό των Αγίων Πάντων Μονάχου, Ungererstr.131,
80805 München. Η τελετή λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της 15ης
Ελληνο-Βαυαρικής Πολιτιστικής Ημέρας. n

Με ευχές
Απόστολος Μαλαμούσης

Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις

με τη Βαυαρική Πολιτεία

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον 
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή στο Μόναχο

90 χρονών θα γίνονταν σήμερα η Άννα Φρανκ
Έγινε το πρόσωπο που ενσάρ-
κωσε το ολοκαύτωμα των
Εβραίων. Η ιστορία της Άννας
Φρανκ, όπως την κατέθεσε η
ίδια στο Ημερολόγιό της,
έκανε εκατομμύρια να ριγί-
σουν. Αν ζούσε, θα συμπλή-
ρωνε σήμερα τα 90.

«Ω, δεν θέλω να ζήσω χωρίς λόγο, όπως
οι περισσότεροι άνθρωποι» έγγραφε στο
Ημερολόγιό της η ́ Αννα Φρανκ, στις 5 Απρι-
λίου του 1944. «Θέλω να δώσω χαρά και και
να είμαι χρήσιμη στους ανθρώπους που
ζουν γύρω μου και με γννωρίζουν, θέλω να
ζω και μετά το θάνατό μου». Μια επιθυμία
που πραγματοποιήθηκε. Το Ημερολόγιο της
Άννας Φρανκ έγινε παγκόσμιο ανάγνωσμα
και έκανε τη συγγραφέα του αθάνατη.

Φίλη και στήριγμα 
το Ημερολόγιο

Οι επιστολές στην φανταστική της φίλη
Κίτυ συγκίνησαν εκατομμύρια σε ολόκληρο
τον κόσμο. Η εβραιοπούλα αναδείχθηκε σε
συμβολική φιγούρα για όλα τα θύματα του
εθνικοσοσιαλισμού. Εάν ζούσε σήμερα η
Άννα Φρανκ θα συμπλήρωνε τα 90 της. Το
φημισμένο ημερολόγιο με ασπρο-κόκκινα
τετραγωνάκια ήταν δώρο που πήρε όταν
συμπλήρωσε τα 13 της. «Ελπίζω να μπορέσω
να σου εμπιστευτώ τα πάντα, όπως δεν
μπορώ να το κάνω με κανένα, και ελπίζω να
μπορέσεις να γίνεις το στήριγμά μου» σημεί-

ωνε η Άννα Φρανκ. Λίγο καιρό αργότερα η
οικογένεια Φρανκ, που έφυγε από τη
Φραγκφούρτη για να βρει ασφάλεια στο Άμ-
στερνταμ, αναγκάστηκε να κρυφτεί στο πίσω
μέρος του σπιτιού, στην οδό Prinsengracht
263, για να γλυτώσει από τις μαζικές δολο-
φονίες των Ναζί που είχαν ήδη ξεκινήσει
εναντίον των ευρωπαίων Εβραίων. Επί δύο
χρόνια μόνιμη συντροφιά στην κρυψώνα της

ήταν το Ημερολόγιο. Μέχρις ότου κάποιος
πρόδωσε την κρυψώνα και συνελήφθη μαζί
με την οικογένειά της.

«Το γράψιμο ήταν ζωτικής σημασίας, ήταν
η επιβίωσή της» λέει η μεταφράστια όλου
του έργου της Μίριαμ Πρέσλερ. «Στην απο-
μόνωση και τη μοναξιά η Κίτυ ήταν για την
Άννα Φρανκ η μοναδική εναλλαγή και υπο-
κατάστατο φίλων και κοινωνικών επαφών».
Στην φανταστική της φίλη εμπιστεύονταν το
κορίτσι χαρές και λύπες: τα πρώτα χτυπο-
κάρδια, τα προβλήματα με τη μητέρα της,
αλλαγές στο σώμα της. «Το ημερολόγιο είναι
η πολύ προσωπική ιστορία μιας μοναδικής
εφηβικής περιόδου και παράληλ η ιστορία
της Σόα» σημειώνει η γενική γραμματέας
της Unesco Όντρέι Αζουλέ στον πρόλογο
της ειδικής έκδοσης που κυκλοφορεί με
αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη
γέννηση της Άννα Φρανκ. «Οι σημειώσεις
της αποτελούν λαμπρό κείμενο για τη ζωή
στην καταναγκαστική απομόνωση».

«Σύμβολο αγώνα»

Το κείμενο δεν έχει χάσει τίποτα μέχρι και
σήμερα σε δύναμη και νοήματα, πιστεύει η
Μερόν Μέντελ, διευθύντρια του Μορφωτι-
κού Κέντρου στη Φραγκφούρτη. «Η Άννα
Φρανκ αποτελεί το σύμβολο αγώνα όχι μόνο
ενάντια στον αντισημιτισμό, αλλά και σε
κάθε μορφή διάκρισης. Είναι επικαιρο όσο
ποτέ άλλοτε σε ένα κόσμο, στον οποίο οι
μάρτυρες της ιστορίας πεθαίνουν και αφυ-
πνίζεται μια Νέα Δεξιά. Η ιστορία της Άννας
δείχνει μέχρι πού μπορεί να οδηγήσει το
μίσος». Επιθέσεις από δεξιούς κύκλους δέ-

χεται το Μορφωτικό Κέντρο. Κάθε μέρα φτά-
νουν μέιλ από αναθεωρητές της ιστορίας,
που αμφισβητούν την αυθεντικότητα του
ημερολογίου της Άννας Φρανκ. «Το παρα-
τηρώ με μεγάλη ανησυχία, γιατί έτσι ανοίγει
η πόρτα για τη σταδιακή νομιμοποίηση τέ-
τοιων μορφών άρνησης της ιστορίας» υπο-
στηρίζει η Μέντελ. Το Μορφωτικό Κέντρο
προσπαθεί να εναντιωθεί στον ρατσισμό και
τις διακρίσεις, μεταξύ άλλων με εκθέσεις και
workshop. «Το Ημερολόγιο της Άννας
Φρανκ αποτελεί ένα καταπληκτικό ενδιά-
μεσο για την προσέγγιση της θεματικής. Με
ένα μεμονωμένο άτομο μπορεί ο αναγνώ-
στης πιο εύκολα να ταυτιστεί από ότι με 6
εκατομμύρια θύματα. Αλλα και το ανθρώπινο
μεγαλείο διευκολύνει αυτήν την ταυτοποί-
ηση. Μέχρι το τέλος το κορίτσι δεν έχασε την
πίστη του στην ανθρώπινη καλοσύνη».

«Βλέπω πως ο κόσμος σταδιακά μετατρέπε-
ται σε ερημιά», έγραφε στις 14 Ιουλίου του 1944
στο Ημερολόγιο. «Ακούω τις βροντές να πλη-
σιάζουν για να μας καταστρέψουν. Αισθάνομαι
τον πόνο εκατομμυρίων. Παρόλα αυτά πιστεύω,
όταν κοιτώ τον ουρανό, ότι όλα θα πάνε καλά,
η βία θα φτάσει στο τέλος και θα επιστρέψει η
ηρεμία και η ειρήνη». Δύο εβδομάδες αργό-
τερα τελειώνουν οι σημειώσεις της. 

Στις 4 Αυγούστου η οικογένεια Φρανκ
συλλαμβάνεται και εκτοπίζεται. Αρχές του
1945, λίγες εβδομάδες πριν τον τερματισμό
του πολέμου, η Άννα Φρανκ πεθαίνει στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπέργκεν
Μπέλζεν. Ήταν μόλις 15 χρονών. n

Μικαέλα Χίτιχ/dpa
Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου
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Γράφει η Δρ. Αλεξάνδρα Σιώτου*

Το Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Μετανάστευ-
σης στον Καναδά  αποτελεί στην ουσία το τε-
λικό προϊόν του ερευνητικού προγράμματος
Immigrec, που σκοπό είχε να μελετήσει την
ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στον
Καναδά την περίοδο 1945-1975. 

Τέσσερις ερευνητικές ομάδες με μέλη
ιστορικούς,γλωσσολόγουςκαι ανθρωπο-
λόγους από το πανεπιστήμιο McGill στο
Montreal (με επιστημονικά υπεύθυνο
τον Τάσο Αναστασιάδη), το πανεπιστή-
μιο Simon Fraser στο Vancouver (με επι-
στημονικά υπεύθυνο τον Παναγιώτη
Παππά), το πανεπιστήμιο York στο To-
ronto (με επιστημονικά υπεύθυνο τον

Σάκη Γκέκα) και το πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ελλάδα
(με επιστημονικά υπεύθυνη την Αγγελική Ράλλη) συνεργά-
στηκαν, ούτως ώστε να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν το
πρωτογενές υλικό και στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να δη-
μιουργήσουν το ψηφιακό μουσείο. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας τα μέλη των ερευνητικών ομάδων ήρθαν σε επαφή
με κέντρα έρευνας, μουσεία,αρχειακά ιδρύματα αλλά και με
κέντρα ελληνικών σπουδών σε χώρες όπου υπάρχει επίσης
ελληνική διασπορά.Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για τους σκοπούς της συγ-
κεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό ερ-
γαλείο της προφορικής ιστορίας. Η προφορική ιστορία
παρέχοντας τη δυνατότητα να μελετήσει κανείς ένα ιστορικό
γεγονός ή μια όψη της κοινωνικής πραγματικότητας σε μια
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο μέσα από τη συλλογή και
ανάλυση σχετικών προφορικών μαρτυριών φέρνει στο ιστο-
ρικό προσκήνιο τους «αφανείς» πρωταγωνιστές και αποκα-
λύπτει παράλληλα άγνωστες πτυχές της επίσημης Ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος συγκεν-
τρώθηκαν 403 ηχογραφημένες συνεντεύξεις με Έλληνες με-
τανάστες και μετανάστριες, οι οποίοι μετανάστευσαν την
περίοδο 1945-1975 και σήμερα ζουν σε διάφορες πόλεις στον
Καναδά, αλλά και ποικίλο αρχειακό υλικό, όπως προσωπικές
φωτογραφίες, ταξιδιωτικά έγγραφα, άρθρα και οπτικό υλικό
εφημερίδων που εκδόθηκαν σε καναδικές και ελληνοκανα-
δικές εφημερίδες και αφορούν το ζήτημα της μετανάστευσης
εκείνη την περίοδο. Το υλικό αυτό αποτέλεσε και τη βάση δε-
δομένων, από την οποία αντλήσαμε κι επιλέξαμε τα εκθέματα
που παρουσιάζονται στο ψηφιακό μουσείο, και η οποία στο
μέλλον θα είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και ερευνή-
τριες αλλά και τους/τις απογόνους των μεταναστών/τριών.

Το Ψηφιακό Μουσείο της Ελληνικής Μετανάστευσης στον
Καναδά στην πραγματικότητα φιλοξενεί τις μνήμες των με-
ταναστών και μεταναστριών που αφηγούνται την απόφαση
της μετανάστευσης, το συλλογικό φαντασιακό της μετανα-

στευτικής κινητικότητας τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60
στην Ελλάδα, αξιακά συστήματα, την εμπειρία του ταξιδιού,
τα μεταναστευτικά δίκτυα και τον τρόπο που αυτά λειτουρ-
γούσαν, την αναζήτηση εργασίας στη χώρα υποδοχής, τη δια-
δικασία οικονομικής ανασυγκρότησης στον Καναδά, τον
τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες/τριες νοηματοδοτούσαν
την πατρίδα κι επιτελούσαν την επαφή με αυτή, τις στιγμές
της διασκέδασης, την πολιτική της πολυπολιτισμικότητας. Ο
επισκέπτης και η επισκέπτρια ακούγοντας τις μνήμες των με-
ταναστών/τριών να ζωντανεύουν και να συνομιλούν με φω-
τογραφικό υλικό αλλά και άρθρα εφημερίδων της εποχής
αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα και πολλαπλότητα της με-
ταναστευτικής κινητικότητας, καθώς αναδεικνύονται άγνω-
στες πτυχές της ιστορίας της ελληνικής μετανάστευσης αλλά
και η ετερογένεια της μεταναστευτικής κοινότητας, θέτοντας
υπό αμφισβήτηση τη στερεοτυπική αναπαράσταση του Έλ-
ληνα μετανάστη ως φθηνού εργατικού δυναμικού αλλά και
τα ηγεμονικά αφηγήματα περί της ελληνικής μετανάστευσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Ψηφιακό Μουσείο της Ελληνικής Με-
τανάστευσης στον Καναδά, ένα ζωντανό μουσείο, στο οποίο θα
μπορέσουν να έχουν πρόσβαση επισκέπτες και επισκέπτριες από
όλον τον κόσμο (σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι τα εκθέματα
-προφορικές μαρτυρίες, περιγραφές φωτογραφιών - αλλά και τα
εισαγωγικά κείμενα είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά και στα
γαλλικά), συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης των
Ελλήνων μεταναστών/τριών για τις επόμενες γενιές των Ελλη-

νοκαναδών -κι όχι μόνο- και στην παραγωγή νέων μνημονικών
αφηγήσεων αλλά και συζητήσεων που θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε έναν κριτικό αναστοχασμό σε σχέση με παγιωμένους
όρους και κατηγορίες, σε σχέση με ταυτότητες και ετερότητες.
Αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των ερ-
γασιών για την κατασκευή του μουσείου. n

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα*

Η Αλεξάνδρα Σιώτου σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία
στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολο-
γίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πραγματοποίησε με-
ταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτισμική Πολιτική, Διοίκηση και
Επικοινωνία στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών. Το 2015 ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Ερωτικό συναίσθημα,
έμφυλες ταυτότητες και σχέσεις εξουσίας στο πλαίσιο της δια-
εθνικής κινητικότητας των μεταναστών». Στη συνέχεια συμμε-
τείχε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια (McGillUniversity) στο
ερευνητικό πρόγραμμα Immigrec, αναλαμβάνοντας τη διεξα-
γωγή έρευνας στο Μόντρεαλγια τη συλλογή προφορικών μαρ-
τυριών και τη μουσειολογική επιμέλεια του Ψηφιακού
Μουσείου της Ελληνικής Μετανάστευσης στον Καναδά.Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στην ανθρωπολο-
γία της μετανάστευσης, του φύλου, του σώματος, της σεξουα-
λικότητας και των συναισθημάτων.

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής
Μετανάστευσης στον Καναδά

www.elliniki-gnomi.eu η εφημερίδα που διαβάζεται και... online!

• Συνεντεύξεις • Άρθρα • Πολιτική • Κοινωνία • Απόψεις • Ρεπορτάζ • Ειδήσεις
• Οικονομία • Επικαιρότητα • Ομογένεια • Πολιτισμός • Ιστορία • Aνακοινώσεις

για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας www.elliniki-gnomi.eu

Tώρα η υπεύθυνη
ενημέρωση απέχει ένα... κλικ!
Σε συνδυασμό με την πολύχρονη έντυπη έκδοση της
εφημερίδας «Ελληνική Γνώμη», που έχει καθιερωθεί 
ως μία ψύχραιμη και αντικειμενική άποψη καταγραφής και
ανάλυσης των γεγονότων, έχετε πλέον πρόσβαση 
καθημερινά σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο 
τον κόσμο!

Επικοινωνήστε με το τηλ. 0030-24330-31226 ή στο email info@elliniki-gnomi.eu και δώστε
τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας, με το μικρότερο κόστος, να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο!

Διαφημιστείτε φθηνά και αποτελεσματικά!
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Με μία λαμπρή και συναισθηματικά φορτισμένη τε-
λετή που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 12 Μαΐου
2019, στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης υποδέχτηκε επίσημα το Αρχείο του Κέντρου
Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού
Μαύρης Θάλασσας, και εγκαινίασε το Κέντρο Πον-
τιακών Ερευνών με την υποστήριξη του Φιλανθρω-
πικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη».

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απέστειλαν ο Πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώ-
νυμος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, ενώ χαιρετισμό
απηύθυναν η  Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Ελευθερία Χα-
τζηγεωργίου, ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης
πατήρ Εφραίμ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης
και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας. 

Το Κέντρο Ποντιακών Ερευνών θα διευρύνει και θα αναπτύξει
το έργο της Έδρας Ποντιακών Σπουδών, που ιδρύθηκε το 2017,
συντονίζοντας την επιστημονική δραστηριότητα για ζητήματα που
σχετίζονται με τον ελληνισμό του Πόντου και συμβάλλοντας στην
καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση του φοιτητικού πληθυσμού
και του κοινού. Το πολύτιμο Αρχείο, που περιλαμβάνει βιβλία, κορ-
νίζες φωτογραφιών, εφημερίδες, περιοδικά, καρτ ποστάλ, χάρτες,
φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και άλλα τεκμήρια του 19ου και
20ου αιώνα, δώρισε στο Α.Π.Θ. το Κέντρο Πολιτισμού της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Ιβάν Σαββίδης, Πρόεδρος του ομώνυμου Φιλανθρωπικού
Ιδρύματος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Το ιδρυθέν Κέντρο Ποντιακών Ερευνών θα επιβλέπει την
ερευνητική δραστηριότητα της Έδρας, αποτελώντας ουσιαστικά
ένα εξελικτικό βήμα στην ανάπτυξή της. Κατά τη γνώμη μου, η συ-
νεργασία του Κέντρου και της Έδρας δεν πρέπει να περιορίζεται
αποκλειστικά στο πλαίσιο της ποντιακής τραγωδίας. Θα διεξάγει
παγκόσμια έρευνα του Πόντου – της ιστορίας του, των παραδό-
σεών του, του πολιτισμού του, του ρόλου και της θέσης του πον-
τιακού ελληνισμού στην παγκόσμια πολιτιστική διαδικασία και στη
διαμόρφωση του ελληνικού κράτους».

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερη αναφορά στην
ανάγκη ίδρυσης Ταμείου Επιχορηγήσεως, το οποίο θα επικεντρω-
θεί στην παροχή υποτροφιών σε διακεκριμένους φοιτητές της
Έδρας και επιχορηγήσεων για επιστημονικά-εκπαιδευτικά προ-
γράμματα με θέμα τον ποντιακό ελληνισμό. Επιπλέον, γνωστοποι-
ήθηκε πως είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία
ενός ποντιακού υπαίθριου πάρκου-μουσείου στο οποίο σημαντικό
μέρος του θα πρέπει να καταλαμβάνουν διαδραστικά στοιχεία με
δυνατότητα να γίνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στα
Βαλκάνια.

Με τη σειρά του, ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Περικλής Α. Μήτκας,
ευχαρίστησε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ιβάν Σαββίδη» για τη
υποστήριξή του στο έργο του Πανεπιστημίου και παράλληλα ανα-
κοίνωσε τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κέντρου Ποντιακών Ερευνών, η οποία ορίστηκε στην τελευταία
συνεδρίαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., με πενταετή θητεία. Το
Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: Άρτεμη Ξανθο-
πούλου-Κυριακού, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, Συμεών Πασχαλίδη, Πρόεδρο και Καθηγητή
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Ιωάννη
Μουρέλο, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Ευαγγελία Αμοιρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
Θεολογίας, Φωκίωνα Κοτζαγεώργη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Μιλτιάδη Σαρηγιαννίδη, Επί-
κουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής και Κυριάκο
Χατζηκυριακίδη, Επίκουρο Καθηγητή, διδάσκοντα της επώνυμης
Έδρας Ποντιακών Σπουδών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη λήξη του Διεθνούς
Συνεδρίου «Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές της (1908-1923)», που
διοργανώθηκε από την Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. με
την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη». n

Με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού
Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη» 
πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του 
Κέντρου Ποντιακών Ερευνών
Και η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Αρχαίου Κέντρου
Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης
Θάλασσας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή φοιτητών πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: 

«Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και οι συνέπειές της (1908-1923)»
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη χορηγεία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη
Γράφειο Θεοδόσης Κυριακίδης,
Επιστημονικός Συνεργάτης της Έδρας 
Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ

Μεταξύ 10-12 Μαΐου 2019 η επώνυμη
Έδρα Ποντιακών Σπουδών της Φιλοσο-
φικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης που
συμπληρώνει δύο χρόνια από την
ίδρυσή της πραγματοποίησε Διεθνές
Συνέδριο με τίτλο: «Η Γενοκτονία των
χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές
της (1908-1923)». 

Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με
αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από
τη δεύτερη κεμαλική φάση της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιήθηκε
στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή (αίθουσα
Αλέξανδρος Παπαναστασίου) του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου με τη συμμετοχή επι-
στημόνων από κορυφαία Πανεπιστήμια του
κόσμου. Εξειδικευμένοι στο φλέγον ζήτημα
της Γενοκτονίας ακαδημαϊκοί και ερευνητές
συζήτησαν διεξοδικά το ζήτημα της Γενοκτο-
νίας, ένα ζήτημα που δυστυχώς παραμένει
επίκαιρο.

Η επιστημονική του επιτροπή απαρτιζόταν
από τον ομότιμο καθηγητή του UCLA Rich-
ard Hovannisian του πανεπιστημίου Clark
της Μασαχουσέτης Taner Akcam, την ομό-
τιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Άρτεμη Ξαν-
θοπούλου-Κυριακού, τον επίκουρο
καθηγητή κ. Κυριάκο Χατζηκυριακίδη και
τον επιστημονικό συνεργάτη της Έδρας
Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ κ. Θεοδόση
Κυριακίδη. Σκοπός του επιστημονικού
αυτού συνεδρίου, σύμφωνα με την Επιστη-
μονική του Επιτροπή ήταν να αναλύσει και
να συζητήσει διάφορες πτυχές των μαζικών
θηριωδιών (γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις,
μαζικές σφαγές) καθώς και τους εξαναγκα-
στικούς εκτοπισμούς των πληθυσμών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο
1908-1923.

Από τον τίτλο, αλλά όπως διαβεβαίωσαν
και οι επιστήμονες, καθίσταται σαφές τα τε-
λευταία χρόνια στους μελετητές της περιό-
δου πως τα συγκεκριμένα γεγονότα θα
πρέπει μάλλον να κατανοηθούν ως μια ενι-
αία διαδικασία εξολόθρευσης και των τριών
αυτών χριστιανικών πληθυσμών στο πλαίσιο
της δημιουργίας ενός ομογενοποιημένου
εθνικά και θρησκευτικά νέου εθνικού τουρ-
κικού κράτους. Με άλλα λόγια η Γενοκτονία

των τριών αυτών εθνικών ομάδων, των Ελλή-
νων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων αποτε-
λεί μια Γενοκτονία με διαφοροποιήσεις
χρονικές, περιοχικές και μεθοδολογικές.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή
κατατέθηκαν περίπου 90 επιστημονικές προ-
τάσεις από τις οποίες τελικά επιλέχθηκαν οι
43. Οι εισηγητές που προήλθαν από 15 χώρες
ανέλυσαν πτυχές και παράγοντες που οδήγη-
σαν στην ολοκληρωτική σχεδόν εξολόθρευση

των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Στο συνέδριο εκπροσω-
πήθηκαν πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την
Τουρκία, την Αρμενία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, τη
Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη
Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ιταλία, τον Κα-
ναδά, την Ινδία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ.

Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε η συμβολή
των δυο κεντρικών ομιλητών του συνεδρίου
των καθηγητών Richard Hovannisian και

Taner Akcam, οι οποίοι υπήρξαν και μέλη
της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνε-
δρίου. Με τις εισηγήσεις τους ανέδειξαν ο
πρώτος τις πτυχές της πορείας της επιστη-
μονικής καταγραφής αλλά και της πολιτικής
ανάδειξης της Γενοκτονίας των Αρμενίων,
και ο δεύτερος, ο Τανέρ Ακτσάμ την μακρο-
σκοπική προοπτική και ανάλυση των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών της Οθωμανικής
Γενοκτονίας.

Οι επιστήμονες με τις διάφορες εισηγή-
σεις τους παρουσίασαν ζητήματα και από
τις τρεις εθνικές ομάδες, των Αρμενίων,
των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Το πλήθος
των εισηγήσεων που παρουσιάστηκε για
την αρμενική γενοκτονία, ασφαλώς κατα-
δεικνύει πως αύτη η περίπτωση είναι η κα-
λύτερα μελετημένη από τις τρεις. Οι
ερευνητές έλαβαν τα στοιχεία τους από
ανέκδοτα αρχεία, ιεραποστολικών εταιριών,
φιλανθρωπικών οργανώσεων, διπλωματι-
κών αποστολών, από καταγραφές προφορι-
κών μαρτυριών.

Θεματικά οι εισηγητές κινήθηκαν τόσο σε
ζητήματα ιστορικής καταγραφής και ανάδει-
ξης των γεγονότων, όσο και σε ζητήματα
όπως το τραύμα, η έμφυλη διάσταση της Γε-
νοκτονίας και η συστηματική χρήση βια-
σμών, η καταστροφή των μνημείων
πολιτισμού, η τύχη των ορφανών και η συ-
στηματική μεταφορά των παιδιών από τις
στοχευμένες ομάδες σε τουρκικές οικογέ-
νειες, την νομική διάσταση της Γενοκτονίας
και τέλος την συστηματική άρνηση της
Τουρκίας για τα συγκεκριμένα εγκλήματα.

Με το πετυχημένο αυτό συνέδριο η νεο-
σύστατη Έδρα Ποντιακών Σπουδών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης δήλωσε με ουσιαστικό τρόπο την πα-
ρουσία της και τη συμβολή της στην
προώθηση της επιστημονικής διεθνούς συ-
ζήτησης που διεξάγεται τις τελευταίες δε-
καετίες για το έγκλημα της Γενοκτονίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη χο-
ρηγεία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν
Σαββίδη, το οποίο άλλωστε χρηματοδότησε
τη δημιουργία και εξακολουθεί να χρηματο-
δοτεί τη λειτουργία της Έδρας.

Εξαιρετικά θετική εντύπωση προκάλεσαν
οι πολυάριθμοι φοιτητές οι οποίοι πλαισίω-
σαν την επιστημονική ομάδα και εργάστη-
καν με ενθουσιασμό για την επιτυχία του
συνεδρίου. Όπως ανακοινώθηκε στο τέλος
των συνεδριών, οι εισηγήσεις προβλέπεται
να εκδοθούν από διεθνή επιστημονικό εκδο-
τικό οίκο. n
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Στην κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η εκδήλωση "οδοιπορικό στον πρεσβευτή
του ελληνισμού Νίκο Καζαντζάκη"

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Μου-
σείου Τσιτσάνη πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία  την περασμένη Πέμ-
πτη το βράδυ, εκδήλωση αφιερωμένη
στον μεγάλο Κρητικό Νίκο Καζαν-
τζάκη, που είχε τίτλο  "οδοιπορικό
στον πρεσβευτή του ελληνισμού
Νίκο Καζαντζάκη". 

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν με με-
γάλη επιτυχία, η Τοπική Επιτροπή Τρικάλων
της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Κα-
ζαντζάκη με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρη-
τών Νομού Τρικάλων "ο Ψηλορείτης". Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,  ο
δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπα-
στεργίου, ο εκπρόσωπος της Π.Ε. Τρικάλων,
περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Τσίγ-
κας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας, η
αντιπρόεδρος του μουσείου κ. Βασιλένα Μη-
τσιάδη.

Το καλωσόρισμα, έγινε από την Πρόεδρο
του Συλλόγου κ. Ιουλία Σταγάκη, η οποία
αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι αυτή
η εκδήλωση, μιλώντας και για το νησί της,
την Κρήτη, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη
έντονη συγκίνησή της. Στη συνέχεια ο φιλό-
λογος κ. Μανώλης Αποστολάκης έκανε τον
πρόλογο για το Νίκο Καζαντζάκη. Αναφέρ-
θηκε στο έργο του, στη ζωή του και στα μη-
νύματα που εκπέμπουν  ακόμα και σήμερα
για έναν καλύτερο κόσμο, δημιουργήματα,
του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα, ποιητή
και στοχαστή. 

Ο Υπεύθυνος για το νομό Τρικάλων της
Τοπικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη δημοσιογράφος
Αποστόλης Ζώης, παρουσίασε το βιβλίο "Ο
Νίκος Καζαντζάκης και η Πολιτική", που κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις "Καστανιώτη".
Ανάμεσα σε άλλα τόνισε: 

"Στον συλλογικό αυτό τόμο, που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις "Καστανιώτη",  μελετά-
ται για πρώτη φορά τόσο διεξοδικά η σχέση
του Νίκου Καζαντζάκη με την πολιτική. Πανε-
πιστημιακοί, ειδικοί ερευνητές του έργου του,
πολιτικοί, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι πα-
ρουσιάζουν ποικίλες  πτυχές αυτής της σχέ-
σης  μέσα από πρωτότυπη έρευνα, που
φέρνει στο φως άγνωστα ή ελάχιστα γνωστά
στοιχεία. Εξετάζονται η εξέλιξη και το βάθος
της  πολιτικής σκέψης του Καζαντζάκη, οι δε-
σμοί του με τις  μεγάλες ιδεολογίες, η ενεργή
πολιτική του δράση (οι σχέσεις του με τα πο-
λιτικά κόμματα και τον Ελευθέριο Βενιζέλο,

η ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων, ο
ρόλος του στον επαναπατρισμό των Ελλήνων
του Καυκάσου, η ιδεολογική του στροφή
προς την αφρικανική Ήπειρο και οι αγώνες
του για τη στήριξη των χωρών του Τρίτου Κό-
σμου).  Καθώς και οι συνέπειες  της πολιτικής
του τοποθέτησης (στάση των διανοουμένων
της Αριστεράς απέναντι του, δυσμενής αντι-
μετώπιση από τις επίσημες ελληνικές αρχές,
αστυνομική επιτήρηση, απέλαση από τη Με-
γάλη Βρετανία)".

Ο συντονισμός της συζήτησης έγινε από τον
δημοσιογράφο Λάζαρο Τσουμένη, ο οποίος
παρουσιάζοντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρη-
τών Νομού Τρικάλων ο Ψηλορείτης σημείωσε:
"Ο Σύλλογος Κρητών Ν. Τρικάλων «Ο ΨΗΛΟ-
ΡΕΙΤΗΣ»  ιδρύθηκε το 1982, κυριολεκτικά  από
μια χούφτα  Κρητικών  που βρέθηκαν στα Τρί-
καλα  και έφτιαξαν εδώ  τις οικογένειές τους,
μα που δεν ξέχασαν ποτέ  τις ρίζες τους και
την παράδοση του τόπου τους. 

Σήμερα  ο Σύλλογος  αριθμεί 100 περίπου
οικογένειες Κρητικών, που διαμένουν στα
Τρίκαλα ενώ παράλληλα  έχει ανοίξει μια με-
γάλη αγκαλιά για  τους Κρήτες σπουδαστές
της ΣΜΥ και τους Κρήτες φοιτητές των  σχο-
λών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα 37

αυτά χρόνια από την ίδρυση του,  τα μέλη
του κατάφεραν αυτό που οι ιδρυτές του
είχαν οραματιστεί: να κρατήσουν τις μεταξύ
τους σχέσεις, τις παραδόσεις τους, τα ήθη
και τα έθιμά τους και ταυτόχρονα μέσα από
μια πληθώρα εκδηλώσεων να προβάλλουν
σε όλους τους Τρικαλινούς και Τρικαλινές
την ιστορία, την ομορφιά και την πλούσια πο-
λιτιστική κληρονομιά της ιδιαίτερης πατρί-
δας τους , της Κρήτης". 

Επίσης μιλώντας για τη Διεθνή Εταιρεία
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη ανέφερε:

"Πρόκειται για ένα διεθνές πολιτιστικό σω-
ματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
ιδρύθηκε το 1988 στη Γενεύη, κατόπιν επιθυ-
μίας και με τη συμμετοχή της Ελένης Καζαν-
τζάκη και του Γιώργου Ανεμογιάννη, ιδρυτή
του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στους Βαρ-
βάρους - Μυρτιά (Κρήτη), οι οποίοι και ανα-
κηρύχθηκαν επίτιμα μέλη. Ο κύριος σκοπός
του είναι η προώθηση – με διάφορους τρό-
πους (και ιδιαίτερα με μελέτες) – του έργου
και της σκέψης του μεγάλου συγγραφέα και
ποιητή Νίκου Καζαντζάκη (1883-1957).

Έδρα του είναι η Γενεύη. Διοικείται από
ένα κεντρικό όργανο που ονομάζεται Συντο-
νιστική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε

τρία χρόνια από τη Παγκόσμια Γενική Συνέ-
λευση. Τα μέλη, των οποίων ο αριθμός ανέρ-
χεται σε 9.142, κατοικούν στις ακόλουθες 130
χώρες".

«Καζαντζάκης-Ζορμπάς. 
Μια αληθινή φιλία»

"Η προσωπικότητα του Ζορμπά και η
σχέση του με τον Καζαντζάκη μου έκαναν
βαθιά εντύπωση. Το 1968 συνάντησα στη Γε-
νεύη την Ελένη, τη χήρα του μεγάλου Κρητι-
κού. Μου μιλούσε συχνά για τη φιλία που
συνέδεε αυτά τα δύο πρόσωπα, εκ διαμέ-
τρου αντίθετα λόγω καταγωγής, μόρφωσης,
αλλά και ιδιοσυγκρασίας. Αποφάσισα να
μάθω περισσότερα γι’ αυτή τη φιλία".

Και συνέχισε ο κ. Στασινάκης, πρόεδρος
της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαν-
τζάκη,  αναφερόμενος στο βιβλίο του  «Κα-
ζαντζάκης-Ζορμπάς. Μια αληθινή φιλία»,
που κυκλοφορεί από τις  εκδόσεις Καστα-
νιώτη.: "Τα περισσότερα βιβλία του Νίκου
Καζαντζάκη τα διάβασα στο Μπορντό, στη
Γαλλία, τη δεκαετία του 1960, σε γαλλική με-
τάφραση. Εκεί διάβασα για πρώτη φορά και
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το μυθιστόρημά του «Βίος και πολιτεία του
Αλέξη Ζορμπά», το οποίο έγραψε στην Αί-
γινα κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Για ποιο
λόγο δεν διάβασα τον Καζαντζάκη στα ελ-
ληνικά; Ας θυμηθούμε ότι κατά τις δεκαετίες
του 1950 και ακόμη και του 1960 βρισκόταν
στο στόχαστρο των πολιτικών, ακαδημαϊκών
και εκκλησιαστικών κύκλων και μου ήταν δύ-
σκολο να διαβάσω το έργο του. Στο
Μπορντό, το 1965, είδα και την κινηματογρα-
φική ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη “Zorba
the Greek” που γυρίστηκε στην Κρήτη. Συμ-
βουλεύτηκα λοιπόν διάφορα αρχεία, περιο-
δικά, βιβλία, και ήλθα σε επαφή στην Ελλάδα
και στα Σκόπια με εγγόνια και δισέγγονα του
Ζορμπά. Ύστερα από δεκάχρονη έρευνα, κα-
τέληξα στο συμπέρασμα ότι, με την ευκαιρία
του εορτασμού των 60 χρόνων από το θά-
νατο του Νίκου Καζαντζάκη, θα ήταν ενδια-
φέρον να συγκεντρώσω όλες αυτές τις
πληροφορίες σε ένα βιβλίο. Διευκρινίζω ότι
δεν πρόκειται για λογοτεχνικό ή ακαδημαϊκό
έργο, αλλά για μια μαρτυρία, και μάλιστα
πέρα από κάθε γραφικότητα, στην οποία μας
έχει συνηθίσει η ταινία και η υποδοχή της
από το μεγάλο κοινό. Εκθέτω απλά τις μεγά-
λες διαφορές ανάμεσα στο μυθιστόρημα και
την πραγματικότητα και περιγράφω τη με-
γάλη φιλία που ένωνε τους δύο αυτούς αν-
θρώπους». 

Ο Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, προσθέτει,
γίνονται διάσημοι, για να εξηγήσει:

" Η εικονογράφηση περιλαμβάνει πολλές
σπάνιες φωτογραφίες. Το βιβλίο κλείνει με
ένα Επίμετρο, όπου δημοσιεύονται 6 προσω-
πικές μαρτυρίες, της δισέγγονης του Ζορμπά
και ανθρώπων της Μάνης".  

Ομιλία για την επικαιρότητα της 
σκέψης του Νίκου Καζαντζάκη

Αναπτύσσοντας στη συνέχεια ο κ. Στασι-
νάκης, "η επικαιρότητα της σκέψης του Κα-
ζαντζάκη" τόνισε : "η  σκέψη του έχει μεγάλη
συνοχή και συνέπεια, και είναι δεμένη με τη
ζωή, με την καρδιά και το πνεύμα. Είναι
πάντα επίκαιρη. Είναι, όπως θα έλεγε ο Γερ-
μανός φιλόσοφος Χάιντεγκερ, “μία ουσιώ-
δης σκέψη που διασχίζει ανέπαφη τα πλήθη
των οπαδών, αλλά και των αντιπάλων της”.
Την παρουσίασε εξετάζοντας διαδοχικά τα
εξής σημεία, βασιζόμενος στα γραπτά του: 

1. Την αναζήτηση της ουσίας και την έν-
νοια της ελευθερίας. 

2. Τη λατρεία της φύσης. 
3. Τα πρωτεία των πνευματικών αξιών. 
4. Την αναγκαιότητα υπέρβασης και σύν-

θεσης. Όλα αυτά τα στοιχεία της “καζαντζα-
κικής” σκέψης είναι στενά δεμένα μεταξύ

τους. Τα ξεχώρισε, όπως είπε  για καθαρά
μεθοδολογικούς λόγους".

Σύμφωνα με τον Καζαντζάκη, ο άνθρωπος
πρέπει πάντα ν’ αναζητεί το ουσιώδες, να μη
χάνει το χρόνο του σε ανούσιες συζητήσεις,
σε εφήμερα πράγματα, σε πολυτέλεια, σε
ψευτοπολιτικούς αγώνες και ασήμαντη λογο-
τεχνία. 

Πρέπει να υπερβεί το “καθημερινό” και το
“φυσιολογικό”, γιατί αυτά οδηγούν στο χαμό
του ίδιου του ανθρώπου και τον μεταμορφώ-
νουν σ’ έναν “οποιονδήποτε”. Ο άνθρωπος
πρέπει ν’ αναζητεί αυτό που καθοδηγεί την
ανθρώπινη ύπαρξη και την κοινωνία, τα νή-
ματα που οδηγούν για να πορευτεί όλο και
πιο μακριά, δίχως σταμάτημα., ανέφερε ο κ.
Στασινάκης. Ο Καζαντζάκης ήταν μεγάλος
φυσιολάτρης. Αγαπά τη φύση και την περι-
γράφει διαρκώς στο έργο του. Της αφιερώ-
νει δύο κεφάλαια της Ασκητικής. Μέσα στη
φύση, περιλαμβάνει τον άνθρωπο, το τοπίο,
τη γη, το νερό, τη θάλασσα, τον άνεμο, το
βουνό, την εξοχή, τα φυτά, τους καρπούς, τα
ζώα, τον ουρανό, τον ήλιο., τόνισε ο ίδιος,
όπως και τα παρακάτω:

" Πολλά ειπώθηκαν και γράφτηκαν για τις
σχέσεις του Καζαντζάκη με την «εκκλησία»
και την «θρησκεία». Ορισμένοι, καλόπιστα ή
κακόπιστα αναφέρουν ότι ήταν «άθεος» και
«αφορισμένος» από την Ορθόδοξη Εκκλη-

σία. Μια πρώτη απάντηση τη δίνει ο καθηγη-
τής Νικόλαος Λούβαρις: 

"Η θρησκευτικότητα - αποφαίνεται ο καθη-
γητής - είναι ο πυρήνας, η θρησκεία είναι ο
φλοιός. Η θρησκευτικότητα είναι το βίωμα, η
θρησκεία είναι η έκφραση. Η θρησκευτικό-
τητα αποτελεί το πηγαίο και πρωταρχικό, η
θρησκεία το παράγωγο και δευτερογενές.
Υπάρχουν άνθρωποι που απορρίπτουν κάθε
θρησκεία, κανείς όμως που να μην έχει θρη-
σκευτικότητα, επειδή η θρησκευτικότητα
αποτελεί συστατικό στοιχείο της ψυχικής
υφής του ανθρώπου. Ο Καζαντζάκης τοπο-
θετείται αναμφίβολα στην θρησκευτικότητα".

Καταλήγοντας: "Το σημείο απ’ όπου ξεκινά
όλο το έργο του Καζαντζάκη, είναι η Κρήτη.
Η γη, η γλώσσα, η ιστορία, οι κρητικές παρα-
δόσεις είναι μόνιμες σ’ όλο του το έργο. 7
Μπορούμε, συνεπώς, να τον θεωρήσουμε
συγγραφέα “τοπικιστή”, όπως τον χαρακτή-
ρισε ο Γεώργιος Θεοτοκάς; Ασφαλώς όχι. Ο
Καζαντζάκης ήταν βαθιά Κρητικός, είχε για
την Κρήτη ένα πάθος σχεδόν μυστικιστικό.
Όμως, η ζωή, το έργο και η σκέψη του ξεπερ-
νούν την Κρήτη. Οι ρίζες του είναι κρητικές,
η συνείδησή του όμως παγκόσμια. Γράφει
για την Κρήτη, την προσπερνά όμως για να
ενδιαφερθεί για προβλήματα που αφορούν
κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, όπου κι αν ζει, για
να φτάσει στη σύνθεση".

Βράβευση

Στο τέλος της εκδήλωσης και μετά από
ερωτήσεις του κοινού, η Πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Κρητών "Ο Ψηλορείτης"
απένειμε στον Πρόεδρο της ΔΕΦΝΚ τιμητική
πλακέτα και έναν χειροποίητο ξύλινο στυλό.
Ο κ. Στασινάκης πρόσφερε στην κ. Σταγάκη,
το περιοδικό:  “LeRegardcre’ois” [Η Κρητική
ματιά]. Εκδίδεται ετησίως στα αγγλικά, γαλ-
λικά, ελληνικά και ισπανικά. Σκοπός του είναι
να κρατήσει ζωντανή την αγάπη του ανα-
γνωστικού κοινού για τον Νίκο Καζαντζάκη
και να συμβάλει στη διεθνή προβολή του
έργου του. Δημοσιεύονται άγνωστα κείμενα
του Καζαντζάκη, ξεχασμένα ή αδημοσίευτα
ακόμα, αξιόλογες μελέτες και μαρτυρίες,
ανέκδοτες φωτογραφίες κ.α. 

Να σημειώσουμε πως ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Κρητών Νομού Τρικάλων "Ο Ψηλορεί-
της" φρόντισε στην είσοδο της αίθουσας να
υπάρχει τσικουδιά για όλους, ενώ μέσα στην
αίθουσα η λαϊκή κρητική παράδοση και πο-
λιτισμός βρισκόταν σε έναν ζεστό και πολύ
προσεγμένο χώρο, όπου κέντρισε το ενδια-
φέρον όλων που παρέστησαν στην εκδή-
λωση. n

Τοπική Επιτροπή Τρικάλων της Διεθνούς 
Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη



22 | ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019                                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δράσεις δημοσίων σχέσεων σε τέσσερις γερ-
μανικές πόλεις υλοποίησε στις αρχές Ιουνίου
η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας, στο πλαίσιο της
εθνικής τουριστικής στρατηγικής για προ-
ώθηση του city break τουρισμού στην Ελλάδα,
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και του-
ρισμό 365 ημέρες το χρόνο.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 2 Ιουνίου έλαβε μέρος με ει-
δικό περίπτερο σε εκδήλωση του αεροδρομίου του Ντίσελν-
τορφ με θέμα «DUS Destination Day», η οποία
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία που
εδρεύουν σε αυτό και με προσκεκλημένους το επιβατικό
κοινό-τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η εκπρό-
σωπος της Υπηρεσίας, κα Αρετή Πρίνου, παρουσίασε την Ελ-
λάδα ως προορισμό διακοπών για όλες τις εποχές του έτους,
καθώς και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ως city break προ-
ορισμούς, που ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατότητα γνω-
ριμίας του επισκέπτη με την ευρύτερη περιοχή της Αττικής
και της Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. 

Επίσης, η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας συμμετείχε σε τρεις
ενημερωτικές εκδηλώσεις στο Βερολίνο (4 Ιουνίου), στην
Ερφούρτη (5 Ιουνίου) και στην Λειψία (6 Ιουνίου), που διορ-
γάνωσε ο γερμανικός Τ.Ο LMX Touristik για ιδιοκτήτες και
εκπροσώπους συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων στις

πόλεις αυτές και στην ευρύτερη περιοχή. Σε επιλεγμένους
εξωτερικούς χώρους και σε ατμόσφαιρα beach party, οι πε-
ρίπου 100 συμμετέχοντες σε κάθε πόλη είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αθή-
νας και της Αττικής ως προορισμού για ολιγοήμερες και όχι
μόνο διακοπές και να λάβουν πληροφορίες και προωθητικό

υλικό από το ειδικά διαμορφωμένο info desk της Ελλάδας.
Ακόμα, στους νικητές διαγωνισμού γνώσεων με θέμα την
Ύδρα προσφέρθηκαν φιλοφρονητικά δώρα, που περιλάμβα-
ναν ελληνικά κρασιά, πάνινο σακίδιο ώμου και πετσέτα με
το λογότυπο του  ΕΟΤ. n

Δράσεις του ΕΟΤ για προώθηση 
Αθήνας & Θεσσαλονίκης στη Γερμανία

Άποψη του ελληνικού περιπτέρου στην εκδήλωση 
με θέμα «DUS Destination Day», που πραγματοποιήθηκε
στις 2 Ιουνίου στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στην Ερφούρτη, 
στις 5 Ιουνίου

Ο ΕΟΤ στην IMEX 2019 της Φρανκφούρτης

Υψηλό ενδιαφέρον για συνεδριακό τουρισμό
Με τη διαπίστωση ότι το διεθνές ενδιαφέρον για τον
συνεδριακό τουρισμό στην Ελλάδα παραμένει
υψηλό και το 2019, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της
Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας στη 17η Διεθνή Έκθεση
Συνεδριακού Τουρισμού ΙΜΕΧ 2019, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Φρανκφούρτη από τις 21 έως και τις
23 Μαΐου. Το θετικό αυτό μήνυμα έρχεται σε συνέ-
χεια της περσινής ανόδου της Αθήνας από τη 18η
στη 16η θέση και της Θεσσαλονίκης κατά δέκα θέ-
σεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη προορισμών για Συ-
νέδρια Ενώσεων και Οργανισμών.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε στην Έκθεση με περίπτερο 200 τ.μ.,
όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά 32 εκπρόσωποι του ελληνι-
κού συνεδριακού τουρισμού και συγκεκριμένα τα Γραφεία
Συνεδρίων & Επισκεπτών Αθηνών (ACVB) και Θεσσαλονίκης
(TCB), η HAPCO, η HATTA, συνεδριακά κέντρα, επαγγελμα-
τίες οργανωτές συνεδρίων, καθώς και ξενοδοχεία με συνε-
δριακές υποδομές.

Το ελληνικό περίπτερο συγκέντρωσε το ζωηρό ενδιαφέ-
ρον των επαγγελματιών του κλάδου από όλο τον κόσμο, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τα
πλεονεκτήματα διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδιών κινή-
τρων (MICE) στην Ελλάδα από τους εκπροσώπους του ΕΟΤ
και των συνεκθετών, τόσο σε ομαδικές παρουσιάσεις όσο
και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Η Διεθνής Έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού ΙΜΕΧ αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές εκθέσεις του κλά-

δου παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με στοιχεία των διοργανω-
τών στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 1.100 εκ-
θέτες, που πραγματοποίησαν περισσότερες από 70.000
ατομικές και ομαδικές συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της
Έκθεσης οργανώθηκαν, επίσης, σειρά επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων και happenings, καθώς και συζητήσεις ειδικευμένων
παραγόντων του κλάδου με εκπροσώπους του πολιτικού κό-
σμου, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο (IMEX Pol-
icy Forum), με κύριο θέμα τη συνεισφορά του συνεδριακού
τουρισμού στην αύξηση της ελκυστικότητας των τουριστικών
προορισμών. Την ΙΜΕΧ σφράγισε η καθιερωμένη βραδιά
γκαλά, στην οποία βραβεύθηκαν επιλεγμένοι εκπρόσωποι
της συνεδριακής αγοράς. n

Άποψη του ελληνικού περιπτέρου στη 17η Διεθνή Έκθεση
Συνεδριακού Τουρισμού ΙΜΕΧ 2019

Οι εκπρόσωποι των Ελλήνων συνεκθετών, 
στο περίπτερο του ΕΟΤ

Στιγμιότυπο από τις επαγγελματικές συναντήσεις, 
που πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό περίπτερο

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το άλλο που ενοχλεί αυτούς που γαλουχήθηκαν με την διδα-
σκαλία της αρχαίας  Ελληνικής γλώσσας και την μελέτη των Ελλή-
νων φιλοσόφων στο σχολείο είναι τα λάθη που γίνονται στην
ομιλία της νέας Ελληνικής γλώσσας, όπου τείνει να κταργηθεί η
γενική πτώση και τα τρία γένη των ουσιαστικών στα ουσιαστικά.
Να και μερικά παραδείγματα: Η Διεθνή Εκθεση, εξ’αιτίας του γε-
γονός, των παρελθόν εξετάσεων, του καθεστός κ.λ.π. Αυτό ή γίνε-
ται σκόπιμα για την απλοποίηση της ελληνικής γλώσσας ή γίνεται
από άγνοια. Γιατί η Γερμανική γλώσσα διατηρεί τις τέσσερις πτώ-
σεις και τα τρία γένη στα ουσιαστικά της και εμείς προσπαθούμε
να τα καταργήσουμε, αν αυτό γίνεται σκόπιμα για την απλοποίηση
της νεοελληνικής γλώσσας από κάποιους;

Η σκέψη εμπεριέχει πλούτο γνώσης, ποιότητα γνώσης και λεξι-
λογίου, η οποία εκφράζεται με τον λόγο. Αν δεν υπάρχουν αυτές
οι προποθέσεις τότε κατά συνέπεια και ο λόγος είναι πτωχός.

Όταν  το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη αναγνωρίζει την
αξία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, εμείς στο χώρο που ξεκί-
νησε δηλ. την Ελλαδα την απαξιώνουμε. Δεν είναι δυνατόν να
μιλάς σωστά τα νέα Ελληνικά αν δεν γνωρίζεις την πηγή της δηλ.
τα αρχαία Ελληνικά.

Γιατί να μην είμαστε υπερήφανοι γαι την πλούσια Ελληνική
γλώσσα που συνεχιζει να υπάρχει και να μιλιέται για πάνω από
3000 χρόνια; 

Η αγγλική γλώσσα π.χ. έχει στο λεξιλόγιό της 43.000 περίπου
Ελληνικές λέξεις. Ποιός θα μπορούσε να φανταστεί ότι η αγγλική
λέξη, «kiss me», έχει προέλευση από την ομηρική λέξη «κίσσον
με»;

Η Ελληνικές λέξεις εκφράζουν το σημαίνον και το σημαινόμε-
νον. Η Ελληνική Γλώσσα ήταν διεθνής για πολλούς αιώνες όπως
γνωρίζουμε. Σ’αυτήν γράφτηκαν τα φιλοσοφικά κείμενα, και τα
ιερά Ευαγγέλια.

Μέσω των Ελληνικών Γραμμάτων ξεκίνησε ο Διαφωτισμός της
Δύσης.

Και εμείς που γεννηθήκαμε και ζούμε σ’ αυτό τον ιστορικό χώρο
όπου γεννήθηκε αυτός ο υπέροχος πολιτισμός που γέννησε την
Δημοκρατία, την φιλοσοφική σκέψη, και την πιό ίσως πλούσια
γλώσσα του κόσμου με τα καθαρά φωνήεντα, τα απαξιώνουμε όλα
αυτά. Γινόμαστε υποτακτικοί, χωρίς αξιόλογη παιδεία, ιδίως όταν
παρατηρούμε την συμπεριφορά του Νεοέλληνα και την ανεπαρκή
γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. n

(1) Eλένη Κουρμαντζή: «Νεοελληνικός Διαφωτισμός στα Γιάννενα» 

*Μαρία Χατζηνάκου

n Απόφοιτος φιλοσοφικής σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ-
σαλονίκης
n Μ.Α. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας  και Μ.Α.  Γλωσσολογίας, Nor-
theastern Illinois University, U.S.A.
n Certificates: Curriculum Planning and School Administration,
University of London, London, U.K.
n Certificates in Education: State of Illinois, with 17 education co-
urses at Northeastern Illinois University and Colleges.

Πνευματική Αναγέννηση και Νεοελληνικός Διαφωτισμός
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Στη δημιουργία σχολής ζυθοποιού/βυνο-
ποιού προχώρησε η Ελληνική Ζυθοποιία Ατα-
λάντης (ΕΖΑ) καθώς όπως ανακοίνωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ Θανάσης Συ-
ριανός, για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημι-
ουργείται πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για
το επάγγελμα ζυθοποιού/βυνοποιού στις εγ-
καταστάσεις της Ελληνικής Ζυθοποιίας
Αταλάντης με την υποστήριξη του Ελληνο-
γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου και του ΣΕΒ.

«Να βγάλουμε παιδιά από την ανεργία και να τα βάλουμε
σε δουλειά, είναι ίσως η μεγαλύτερη υποχρέωση μιας εται-
ρείας που θέλει να έχει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα» υπο-
στήριξε ο κ. Συριανός, αναφερόμενος στο παραπάνω
πρόγραμμα. Στη διττή εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος παρα-
κολουθεί θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους και παράλληλα εκπαιδεύεται σε
μια επιχείρηση. 

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην
επιχείρηση, αμείβονται και τους παρέχεται ασφάλιση. Η φοί-
τηση είναι τριετής και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο
του 2019. 

Με την ολοκλήρωση των τριών κύκλων σεμιναρίων και την
ταυτόχρονη πρακτική εξάσκηση, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν
να συμμετέχουν σε γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξε-
τάσεις προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό διττής επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) που χορηγεί το Ελ-
ληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος Διττής Εκπαί-
δευσης για την ειδικότητα του Ζυθοποιού – Βυνοποιού;

Η Διττή Εκπαίδευση για την επαγγελματική κατάρτιση της
ειδικότητας του Ζυθοποιού – Βυνοποιούδιαρκεί 3 έτη.

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα και που γίνονται;
Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Ιουνίου 2019 και θα πραγμα-

τοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ζυθοποιίας
Αταλάντης.Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαί-
δευσης στην επιχείρηση αμείβονται και τους παρέχεται
ασφάλιση.

Τι προσόντα χρειάζεται να διαθέτει ο υποψήφιος Ζυθο-
ποιός- Βυνοποιός;

Ο υποψήφιος χρειάζεται να είναι απόφοιτος Λυκείου ή
ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 25 ετών, και
στην περίπτωση των αρρένων υποψηφίων να έχουν εκπλη-
ρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η γνώση αγγλικών επι-
πέδου Α2 τουλάχιστον είναι υποχρεωτική, ενώ η γνώση
Γερμανικών αξιολογείται θετικά χωρίς να είναι προαπαιτού-
μενη. Ο υποψήφιος είναι σημαντικό να διαθέτει βασικές
γνώσεις υπολογιστών, τεχνική κατάρτιση, σπουδές ή εμπει-
ρία σε συναφή αντικείμενο με την τεχνολογία τροφίμων και
ποτών ή/ και την παραγωγή μπίρας θα αξιολογηθεί θετικά.

Τι πιστοποίηση λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος/η με την
ολοκλήρωση των μαθήματων;

Με την ολοκλήρωση των τριών κύκλων σεμιναρίων, οι εκ-
παιδευόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν στις γραπτές,
προφορικές και πρακτικές εξετάσεις, προκειμένου να λά-
βουν πιστοποιητικό Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
αναγνωρισμένο από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Γερμανίας (DIHK), που χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το πρόγραμμα Διττής Εκπαίδευ-
σης για την ειδικότητα τουΖυθοποιού – Βυνοποιού;

Ο κλάδος της Ζυθοποιίας είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός
κλάδος στην Ευρώπη. Η επιστήμη της ζυθοποιίας συνδυάζει
γνωστικά αντικείμενα Χημείας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεω-

πονίας, Μηχανικής και προσφέρει δυνατότητες επαγγελμα-
τικής εξέλιξης σε όλη την Ευρώπη όπου υπάρχουν πάνω από
9000 ζυθοποιίες με 120.000 άμεσες θέσεις εργασίας.

Περιεχόμενο του Προγράμματος Διττής Εκπαίδευσης 
για την ειδικότητα του Ζυθοποιού –Βυνοποιού:

Δομή και οργάνωση της επιχείρησης
Ασφάλεια και προστασία της υγείας στην εργασία
Προστασία του περιβάλλοντος
Επαγγελματική κατάρτιση, εργατικό δίκαιο
Προγραμματισμός διαδικασιών εργασίας και μέτρα διασφά-
λισης ποιότητας
Τεχνικές ενημέρωσης και επικοινωνίας
Υγιεινή τροφίμων, καθαρισμός εξοπλισμού
Πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες και μέσα παραγωγής
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή γλεύκους
Εμβολιασμός μαγιάς
Ζύμωση, ωρίμανση, αποθήκευση, διήθηση και σταθεροποί-
ηση μπίρας
Παραγωγή με αλκοολούχων αναψυκτικών και μπίρας με λε-
μονάδα
Εμφιάλωση και συσκευασία ποτών
Εγκαταστάσεις διάθεσης ζύθου
Τεχνική υποδομή
Συντήρηση, χειρισμός και ρύθμιση προϊόντος
Ανάπτυξη προϊόντων n

Η πρώτη σχολή ζυθοποιίας
στην Ελλάδα από την ΕΖΑ

Duale Ausbildung in Griechenland

Brauer und Mälzer – Ein historischerBeruf
Bier ist ein traditionsreiches Getränk und wurde
bereits von den Ägyptern und Römern getrun-
ken. Im Mittelalter braute sich fast jeder sein ei-
genes Bier. Heute sorgt der Brauer und Mälzer
für volle Fässer, Flaschen und Krüge.

Das griechische Unternehmen EZA, eine der modernsten
Großbrauereien Griechenlands mit Sitz in Atalanti und stetig
wachsendem Marktanteil in Griechenland und Exporten in vie-
len Ländern in Europa, Afrika und Amerika, bietet seit diesem
Jahr die Möglichkeit, eine duale Ausbildung als Brauer und
Mälzer zu absolvieren. 

Die Absolventen erhalten ein vom DIHK anerkanntes Zerti-
fikat. In seiner Begründung für die Entscheidung diesen Weg
zu gehen, sagte Athanasios Syrianos, Geschäftsführender Ge-
sellschafter von EZA und Vizepräsident der DG-IHK in Athen:
„Unternehmen, die sozial engagiert sind, haben die große
Verantwortung und Pflicht, jungen Menschen die Chance zur
Ausbildung zu geben und sie von der Arbeitslosigkeit zu ret-
ten.“

Was macht ein Brauer und Mälzer?
Der Brauer und Mälzer ist für die Produktion von Bier zu-

ständig und überwacht den gesamten Herstellungsprozess.
Dieser beginnt mit dem Einkauf von Rohstoffen, wie zum Bei-
spiel Gerste. Aus dieser wird in mehreren Schritten Malz er-
zeugt, das mit Hopfen, Hefe und Wasser zu Bier gebraut wird.
Das fertige Bier wird dann in Flaschen und Fässer abgefüllt.
Daneben erzeugen Brauer und Mälzer aber zum Beispiel auch
Biermischgetränke und alkoholfreie Getränke, wie Limonaden
und Fruchtsäfte. Die meisten Arbeiten werden mit Hilfe von
Maschinen und Anlagen durchgeführt, die bedient, gereinigt
und gewartet werden müssen.

In der Ausbildung lernt man unter anderem, wie man schro-
tet und die Schrotbeschaffenheit prüft, wie man die Gärung
steuert und den Reifezustand von Bier beurteilt und wie mi-
krobiologische Untersuchungen durchgeführt werden. Brauer
und Mälzer arbeiten unter anderem in Abfüllhallen und in Gär-
und Lagerkellern von Brauereien und Mälzereien. Ein weiterer

Arbeitsplatz ist das Büro, wo Messergebnisse mit dem Com-
puter ausgewertet werden.

So läuft die Ausbildung in Deutschland ab
In der Ausbildung zum Brauer und Mälzer ist man im Wech-

sel in Betrieb und Berufsschule. Die praktische Seite des Be-
rufsbildes lernt man im Betrieb kennen, indem man konkrete
Aufgaben übernimmt. In der Berufsschule wird das theoreti-
sche Hintergrundwissen vermittelt. Während der Ausbildung
führt man über die Aufgaben und Tätigkeiten ein Berichtsheft.
Es dient als Ausbildungsnachweis und wird regelmäßig vom
Ausbilder kontrolliert.Am Ende des 2. Ausbildungsjahres findet
eine Zwischenprüfung statt. Die Abschluss-/ Gesellenprüfung
folgt am Ende der Ausbildung und besteht aus mehreren Prü-
fungsbereichen. Nach Bestehen der Prüfung kann man sich
staatlich anerkannter Brauer und Mälzer nennen.Nach Ab-
schluss der Ausbildung hat man zahlreiche Fortbildungsmög-
lichkeiten, zum Beispiel durch eine Weiterbildung zum Brauer-
und Mälzermeister oder Betriebsbraumeister. Wenn man das
(Fach-)Abitur hat, kann man aber auch über ein anschließen-
des Studium nachdenken, zum Beispiel in den Bereichen Le-
bensmitteltechnologie, Ernährungswissenschaft oder
Brauerei- und Getränketechnologie.

Brauer und Mälzer: Voraussetzungen für die Ausbildung
Das AZUBIYO-Ausbildungsradar zeigt, mit welchem Schul-

abschluss, welchen Schulfächern und Stärken man besonders
gute Chancen auf eine Ausbildungsstelle hat, und welche Ar-
beitsbedingungen in diesem Beruf typisch sind.

Welchen Schulabschluss haben Ausbildungsanfänger? 
Brauer und Mälzer kann man theoretisch mit jedem Schul-

abschluss oder sogar ohne Abschluss werden. Die Mehrheit
der Azubis besitzt das (Fach-)Abitur, wie das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) erhoben hat. Danach folgen Azubis
mit einem Realschulabschluss und ein kleinerer Teil mit einem
Hauptschulabschluss. Nur sehr wenige beginnen die Ausbil-
dung ohne Schulabschluss. Für die Ausbildung sind gute
Noten in Mathe von Vorteil, z.B. bei Berechnungen zur Gärung,
zur Lagerung oder zum Kältebedarf. Außerdem kann man mit
guten Leistungen in Chemie und Bio auf alle Fälle punkten, da
sich das Brauen aus mehreren biotechnologischen Produkti-
onsprozessen zusammensetzt. Aber auch wenn man in diesen
Fächern nicht die besten Voraussetzungen mitbringt, kann
man sich natürlich trotzdem auf einen Ausbildungsplatz be-
werben. Am wichtigsten bei diesem Beruf ist, dass man über
eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise verfügt, vor allem
um Hygienestandards einzuhalten. Weitere Stärken, die sich
Arbeitgeber von angehenden Brauern und Mälzern wünschen,
sind ein handwerkliches-technisches Geschick sowie Neu-
gierde und Lernbereitschaft für diese Tätigkeit.

Brauer und Mälzer ist ein technischer Beruf, sodass das Ar-
beitsumfeld z.B. in einer Brauerei ist. Man kann im Schicht-
dienst arbeiten und ist teilweise körperlicher Beanspruchung
ausgesetzt. DasArbeitsumfeld kann unterschiedlich aussehen,
je nachdem in welchem Ausbildungsbetrieb und in welchem
Bereich man tätig ist. 

In erster Linie arbeitet man in Brauereien und kann dort an
unterschiedlichen Bereichen unterwegs sein, z.B. in Abfüllhal-
len, im Sudhaus oder in Gär- und Lagerkellern. Man sollte
daher genau überlegen, welcher Ausbildungsbetrieb und wel-
ches spätere Arbeitsfeld am besten zu einem passt. n



24 | ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019                                                                                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

6ο Αντάμωμα των Ηπειρωτών της Ευρώπης
50 xρόνια ζωής και δράσης της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου 8 και 9 Ιουνίου 2019

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο  Αντά-
μωμα Ηπειρωτών της Ευρώπης το οποίο
έλαβε χώρα στο Μόναχο στις 8 και 9 Ιουνίου
2019 και διοργανώθηκε από την Πανηπειρω-
τική Ομοσπονδία Ευρώπης και την Ηπειρωτική
Κοινότητα του Μονάχου  που είχε την αναλά-
βει την διοργάνωση και παράλληλα γιόρτασε
τα 50 χρόνια απο την ίδρυσή της.

Την επίσημη έναρξη κήρυξαν ο πρόεδρος της Πανηπειρω-
τικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Δημήτριος Ντόκος, ο Πρό-
εδρος της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου κ. Νικόλαος
Σταμάτης, καθώς και ο κ. Σπύρος Κωσταδήμας (Γενικός
Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλιου Ηπειρωτών Εξω-
τερικού), και επίτιμος Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Ευρώπης.

Για μια ακόμη φορά, οι Ηπειρώτες της Ευρώπης έσμιξαν
και γιόρτασαν όλοι μαζί το 6ο  Αντάμωμα στο Μόναχο. Τα
περήφανα Νιάτα της Ηπείρου, δεν λογάριασαν τις μακρινές
αποστάσεις  και τα χιλιόμετρα. Απο τα χαράματα ξεκίνησαν
να ανταμώσουν και να εκφράσουν τον Νόστο και την αγάπη
που νιώθουν για την πατρίδα τους. Οι Ηπειρώτισσες με την
τεράστια συμβολή τους, ήταν εκεί και συγκινημένες, καμά-
ρωσαν τα Νιάτα της Ηπείρου , ντυμένα με τις παραδοσιακές
στολές να χορεύουν τα παραδοσιακά τραγούδια της πατρί-
δας μας.

Όλες οι Χορευτικές Ομάδες χόρεψαν υπέροχα και κατα-
χειροκροτήθηκαν απο τους παρευρισκόμενους. Ιδιαίτερα
όταν  εμφανίστηκαν όλες μαζί στην αίθουσα, το θέαμα ήταν
φαντασμαγορικό, καθώς τα Νιάτα της Ηπείρου πιασμένα
χέρι χέρι, μας χάρισαν μοναδικές στιγμές αποδίδοντας τους
παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας μας. 

Αντικρίζοντας αυτό το πανέμορφο θέαμα και κάτω απο
τον μαγικό ήχο του κλαρίνου, σου έρχονται οι μνήμες και οι
θύμισες απο τα πανηγύρια και τις γιορτές της γλυκιάς πατρί-
δας μας. Τότε κτυπά η καρδιά του κάθε Ηπειρώτη πιο δυνατά
αντικρίζοντας τη φουστανέλα των χορευτών και τις πανέ-
μορφες φορεσιές των κοριτσιών μας.Τότε η νοσταλγία σε
ταξιδεύει πίσω στο αγαπημένο σου χωριό, στα αγαπημένα
πρόσωπα που σε περιμένουν να επιστρέψεις και στην μικρή
αυλή του σπιτιού σου να ξαναπαίξεις σαν μικρό παιδί. 

Όλα αυτά τα συναισθήματα τα διέκρινες στα πρόσωπα
όλων και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, που αρκετά απο αυτά
διήνυσαν πάνω εξακόσια χιλιόμετρα για να νιώσουν την μα-
γεία του Ηπειρώτικου Ανταμώματος. Να σμίξουν με τα παι-
διά των άλλων Συλλόγων να γνωριστούν και να χορέψουν
όλοι μαζί σαν αδέλφια. 

Τα ελληνικά Μέσα μαζικής ενημέρωσης απο την Ήπειρο
και απο την Γερμανία μας συμπαραστάθηκαν πριν, και κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης, προβάλλοντας την εκδήλωση
μας και κάλυψαν με βίντεο την βραδιά της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι εξής χορευτικές ομάδες
των Ηπειρωτικών Συλλόγων, Αδελφοτήτων και Κοινοτήτων: 

Της Ηπειρώτικης Κοινότητας Μονάχου, 
της Αδελφότητας Ηπειρωτών «Πίνδος » Αννοβέρου, 
του Ηπειρώτικου Συλλόγου Μπήλεφελντ, 
του Ηπειρώτικου Συλλόγου Λουντιβγκσχάφεν,  
του Ηπειρώτικου Συλλόγου «Δωδώνη»Νυρεμβέργης, 
και του Ηπειρώτικου Συλλόγου Φρανκφούρτης.  
Την εκδήλωση στήριξαν με την παρουσία τους και την

συμμετοχή τους αρκετοί Πολιτιστικοί Φορείς της ελληνικής
Ομογένειας και προσωπικότητες όπως:

Το Παγκόσμιο συμβούλιο Συμβούλιο το οποίο εκπροσώ-
πησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Σπύρος Κωσταδήμας. Η Γε-
νική Πρόξενος του Ελληνικού Προξενείου Μονάχου κα.
Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου. Ο Πρόεδρος της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Μάκης Κιάμος
(Χήτος). Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Απόστολος Μαλαμούσης.
Ο Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Σιώμος. Ο Πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Ιωάννης Μηνάς. Ο κ. Giacomo Klein (καθηγητής της
ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Τεργέστης) που
ήλθε από την Ιταλία ιδικά για να παραστεί στο Αντάμωμα και
να πάρει μια γεύση πως γιορτάζουν οι έλληνες της Διασπο-
ράς και η  πρώην Πρόεδρος της Π.Ο.Ευρώπης κα. Δήμητρα
Πέτσα, οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό. Ο Πρό-
εδρος του Θρακικού Συλλόγου Μονάχου «ο Δημόκριτος» κ.
Ηλίας Νταλακίδης. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδόνων
κ. Χρήστος Τάκος. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελασσονιτών
κ. Στέφανος Ψύρρας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων
κ. Θεοχάρης Φωτιάδης. Ο Πρόεδρος Γονέων και Κηδεμό-
νων του ελληνικού Λυκείου Μονάχου κ. Ευάγγελος Τάπας.
Ο Πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου Μονάχου  «Το
Σουλι» κ. Ιωάννης Χαλιάσος. Η Εκπρόσωπος Γενοκτονίας
Ποντίων κ. Αναστασία Dick. Το Διοικητικό Συμβ. Γονέων και
Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων. Η Εκπρόσωπος της

Ομοσπονδίας Θρακιωτών κ. Βασιλική Αποστολάκη. Ο Πρό-
εδρος του Θρακικού Συλλόγου Μονάχου κ. Ηλίας Νταλακί-
δης. Ο δημοσιογράφος  της ΕΡΤ  κ. Γεώργιος Παππάς. Ο
πρώην Πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας Μονάχου και
νύν δημοσιογράφος και κάτοχος της τηλεφιμερίδας  «Δο-
ρυφόρος» κ. Κωνσταντίνος Τάτσης. Ο Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος «Παλλάδιον»  κ. Κωνσταντίνος Ορφανίδης. Ο
πρώην Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου κ.
Γεώργιος Κίτσιος. Η παρουσιάστρια κ. Ελένη Βούλγαρη-
Popp με τον κ. Αγγέλη. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινό-
τητας κ. Σπυρίδων Ξενάκης. Ο συμπατριώτης κ. Ιωάννης
Ρίζος μετά της συζήγου του, κάτοικος Ελβετίας. Ο Ηπειρώ-
τικος Σύλλογος Πλέτενμπεργκ εκπροσωπήθηκε απο την αν-
τιπρόεδρο κα. Χριστίνα Πάκου η οποια είναι και Γραμματέας
στην Π.Ο.Ευρώπης, το μέλος του Δ.Σ. τους κ. Βασίλη Τζώτζη
και τον Γραμματέα κ. Παναγιώτη Πάντο.

Αρκετοί συμπατριώτες μας που κατοικούν στην περιοχή
του Μονάχου και Περιχώρων, όπως ο κ. Κωνσταντίνος Αρα-
πατζής (γιος μεταναστών 2ης γενιάς), ο οποίος ανέλαβε
οργανωτικά θέματα για την εκδήλωση. 

Η Ηπειρωτική Κοινότητα του Μονάχου, υποδέχτηκε τα
μέλη των  Χορευτικών Ομάδων απονέμοντάς τους μετάλλια
και γραπτές τιμητικές διακρίσεις για το κάθε μέλος.

Η διοίκηση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης,
γνωρίζοντας τις σπουδαίες δραστηριότητες των συμπατριω-
τών μας, δια του Γενικού Γραμματέα της κ. Θωμά Γκίνη, απέ-
νειμε τιμητικές Πλακέτες και Τιμητικές διακρήσεις σε αρκετά
στελέχη και μέλη των Ηπειρωτικών Συλλόγων, και κυρίως
στις διοικήσεις των Συμβουλίων Νεολαίας, αρκετούς χορο-
διδασκάλους και μέλη διοικήσεων των Συλλόγων που στην
πλειοψηφία τους τα επανδρώνουν οι  Ηπειρώτισσες της
Ομογένειας στα Διοικητικά Συμβούλια και άλλες σημαντικές
θέσεις.

Στις βραβεύσεις συγκαταλέγησαν επίσης στελέχη με μα-
κρόχρονη προσφορά στα Ηπειρωτικά Κοινά, όπως ο Πρό-
εδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ.
Μάκης Κιάμος για την πολύχρονη προσφορά του στο δημο-
τικό τραγούδι, ο Επίτιμος Πρόεδρος και νυν Γενικός Γραμ-
ματέας του Π.Σ.Η.E. κ. Σπύρος Κωσταδήμας για τη συμβολή
και την προσφορά του, που για σχεδόν  μισό αιώνα  πρό-
σφερε και συνεχίζει ακόμη να προσφέρει στον ελληνισμό
της Ομογένειας στην Ευρώπη,  και βεβαίως την δραστήρια
Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου η οποία για 50 χρόνια τώρα,
προσφέρει ακατάπαυστα το ευάρεστο έργο της στον Ηπει-
ρωτισμό της Διασποράς.

Από την Περιφέρεια και τους Δήμους της Ηπείρου παρότι
το ήθελαν, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν λόγο των εκλο-
γικών διαδικασιών που μεσολάβησαν καθώς και την καθιε-
ρωμένη  εορτή Τιμής και Μνήμης για την αυτοθυσία υπέρ
της Ελευθερίας των Σουλιωτών, η οποία έλαβε χώρα στο
Σούλι.

Την επόμενη ημέρα 9 Ιουνίου, η Πανηπειρωτική Ομοσπον-
δία μαζί με την Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου,παρακολού-
θησαν τη Θεία Λειτουργία στον ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό
Αγίων Πάντων του Μονάχου (ένα πανέμορφο δημιούργημα
των Ελλήνων της περιοχής και της  Ιεράς Μητροπόλεως Γερ-
μανίας και ιδιαίτερα την τεράστια συμβολή του Πρωτοπρε-

σβυτέρου π. Απόστολου Μαλαμούση), όπου μετά τη Θεία
Λειτουργία, εκ μέρους της ΠΟΕ, απηύθυνε στην σύντομη
ιστορική ομιλία του ο επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΕ, κ. Σπύρος
Κωσταδήμας.

Σημαντική ήταν επίσης και η προσφορά των χορηγών που
για μια ακόμη φορά στήριξαν το 6ο  Αντάμωμα. (Τα λογό-
τυπα απο τους χορηγούς θα αναρτηθούν στο παρόν ρεπορ-
τάζ). Μετά την Θεία Λειτουργία, οι συμπατριώτες μας
άδραξαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την όμορφη πρω-
τεύουσα της Βαυαρίας. Κάποιες ομάδες νεαρών που βρέ-
θηκαν στο κέντρο του Μονάχου, χωρίς να έχει προηγηθεί
καμία προγραμματισμένη εμφάνιση, συγκεντρώθηκαν στην
κεντρική πλατεία και άρχισαν να χορεύουν ελληνικούς χο-
ρούς.

Ήταν μια πανέμορφη και ευχάριστη νότα Ελλάδας, στην
καρδιά του Μονάχου απο την Ηπειρώτικη Νεολαία μας. Τα
καμάρια μας με μια αυθόρμητη και γλυκιά διάθεση σκόρπι-
σαν χαρά και κέφι στους παρευρισκόμενους Γερμανούς και
άλλους τουρίστες που βρέθηκαν εκεί στην πασίγνωστη και
όμορφη κεντρική πλατεία «Μαρίεν Πλάτς» του Μονάχου.
Είναι αυτό που λέμε νεανική οξυδέρκεια και αυθορμητισμός,
που μόνον απο την Νεολαία μπορεί να εκφραστεί τόσο
απλόχερα. 

Η γνωστή δημοσιογράφος κα. Έλενα Χριστοφορίδου και
ο εικονολήπτης κ. Μάριος Γεωργούλας, που παρευρίσκοντο
εκεί,  άδραξαν την ευκαιρία και κατέγραψαν αυτό όμορφο
νεανικό ξεφάντωμα της Νεολαίας μας.

Το αυθόρμητο ελληνικό γλέντι κατέγραψαν επίσης και οι
τουρίστες που έτυχε να περνούν απο εκεί και παρακολου-
θούσαν και χειροκροτούσαν τα παιδιά. Ορισμένοι Κινέζοι και
άλλοι τουρίστες μπήκαν και χόρεψαν μαζί τους. Ηταν μια
σπανίου κάλους ελληνική νότα για την παράδοση μας, με
τραγούδια της όμορφης Ηπείρου, και γενικά της πατρίδας
μας. Λένε πως η μουσική ενώνει τους Λαούς και αυτό πέτυ-
χαν με το νεανικό μεράκι τα παιδιά της Ηπείρου, και που ταυ-
τόχρονα μας δείχνουν τον Νόστο και την αγάπη που έχουν
μέσα τους βαθιά ριζωμένα στην καρδιά τους για την πα-
τρίδα. 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης ευχαριστεί
θερμά, την Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου για την προετοι-
μασία τις εκδήλωσης, τους χορηγούς, και τους συμπατριώτες
της περιοχής Μονάχου που μας στήριξαν. Ευχαριστεί επίσης,
τους εκπροσώπους του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων του Μο-
νάχου, τον Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος κ. Μάκη Κιάμο, την Γενική Πρόξενο του Μονάχου
κα. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, τα ΜΜΕ,  τους μουσι-
κούς καλλιτέχνες, και τους εκπροσώπους  όλων των  Φο-
ρέων που προαναφέρθησαν.

Ευχαριστούμε όλους τους Ηπειρώτικους Συλλόγους  που
τίμησαν με την συμμετοχή τους στο 6` Αντάμωμα, ιδιαίτερα
αυτούς που ήλθαν απο πολύ μακριά (600 χμ), όπως η Αδελ-
φότητα Ηπειρωτών «Πίνδος» Αννόβερου, που παρότι είχαν
αρκετά μικρά παιδιά μαζί τους, μας συμπαραστάθηκαν.
Όσον αφορά την Ηπειρωτικη Νεολαία μας στο σύνολο της,
με την σπουδαία συμμετοχή της στις Χορευτικές Ομάδες,
μας έδωσαν γερό μάθημα αλληλεγγύης. n


