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στην φωτο από δεξια καθισμενοι οι : Παναγιωτοπουλος Νικολαος, Μαρινος Ιωαννου,
(SPD δημοτικος Συμβουλος.
2 Σειρα : Πατερ Μιλτιαδης, Γερμανος Ευρωβουλευτης Elmer Brock, ο προξενος
Νικολαος Πλεξιδας,, η δημαρχος Κυρια Unger , Ο προεδρος του ελληνογερμανικου
Lippstadt κυριος Μπεκαλης, και η προεδρος Κοινοτητας Lippstadt Κυρια Κόλλια
3. Σειρα : Π. Βαρλαγκας Προεδρος Interkrationsrat στο GT και ο κυριος Sander,
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟ
http://koinothta.com/html/koph_basilopitas_2012.html
Η «καρδιά» μιας ακόμη Ελλάδας χτυπά χρόνια τώρα σε διάφορα σημεία της
Γερμανίας, καθώς το ελληνικό στοιχείο έχει κάνει έντονη την παρουσία του,
τόσο με
τους μετανάστες της πρώτης λεγόμενης γενιάς, όσο και με τους νέους
συνεχιστές της
ελληνικής παρουσίας.
Μεταξύ αυτών βέβαια , βρίσκονται αρκετοί Μαγνησιώτες και γενικότερα
Θεσσαλοί,
οι οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντιούνται και συνεχίζουν τα ήθη,
τα
έθιμα και τις παραδόσεις…
Έτσι λοιπόν, στις 22 Ιανουαρίου η Ελληνική Κοινότητα Gütersloh κάλεσε τους
Έλληνες της περιοχής στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Σε γιορτινό
κλίμα
συγκεντρώθηκαν όλοι στο Ενοριακό Κέντρο, όπου διεξήχθη η Θεία Λειτουργία
από
τον πάτερ Μιλτιάδη. Στα πλαίσια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν την
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ομιλίες των επίσημων καλεσμένων και
καλών
φίλων όπως ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κος Νικόλαος Πλεξίδας, η
Δήμαρχος

κα Μαρία Ούνγκερ και ο Ευρωβουλευτής κος Έλμαρ Μπρόκ οι οποίοι τίμησαν
με
την παρουσία τους την εκδήλωση.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο κος Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος της
Ελληνικής
Κοινότητας, ευχαρίστησε τους καλεσμένους και όλους τους τοπικούς
παράγοντες που
βοήθησαν να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εκδήλωση.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του γενικού Πρόξενου κου Πλεξίδα, ο
οποίος έκανε μία σύντομη αναδρομή στη μετανάστευση της δεκαετίας του ‘60
και
στο αξιοσημείωτο στίγμα που έχουν αφήσει μέχρι σήμερα όλες οι γενιές των
Ελλήνων με την συνεισφορά τους στη Γερμανική κοινωνία. Τόνισε την
αισιοδοξία
του λέγοντας ότι η χώρα μας μπορεί να χαράξει μία νέα πορεία για την
δημιουργία
μίας ισχυρότερης Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, είπε «μπορεί το Ελληνικό κράτος να ασθενεί αλλά η εθνική
συνείδηση
βρίσκεται πολύ ψηλά και δεν υπάρχει λαός που να μην έχει κάνει λάθη». Ο
κος
Πλεξίδας έκλεισε τον λόγο του αναφέροντας ότι θεωρεί πρότυπο την Ελληνική
κοινότητα του Gütersloh και πρόσθεσε ότι ο ρόλος του Έλληνα της διασποράς
είναι
ιστορικός. Μετά το τέλος της ομιλίας, ο κος Παναγιωτόπουλος τον
ευχαρίστησε και
του παρέδωσε την εικόνα του Άγιου Θεράποντα.
Ακολούθως πήρε τον λόγο η δήμαρχος του Gütersloh, η κα Ούνγκερ, η οποία
αναφέρθηκε στη αρνητική φημολογία των Γερμανικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης
για την κρίση που περνάει η πατρίδα μας, τονίζοντας πώς η κατάσταση στην
οποία
βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα δεν προκλήθηκε από τον απλό λαό αλλά
οφείλεται σε
μακροχρόνια πολιτικά σφάλματα. Ένα ακόμη μείζον ζήτημα που τέθηκε είναι
οι
συζητήσεις για το επικείμενο κλείσιμο του Ελληνικού σχολείου του Bielefeld,
για το
οποίο ευελπιστεί να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για όλους.
Τέλος, ανέφερε ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών στην εκάστοτε κοινωνία
και
χώρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες είναι
Ευρωπαίοι
πολίτες, πλήρως ενταγμένοι στην Γερμανική κοινωνία με ενεργή συμμετοχή
στα
πολιτικά δρώμενα έχοντας άριστη συνεργασία με τους Γερμανούς πολίτες.
Λίγα λόγια πρόσθεσε και ο Ευρωβουλευτής, κος Μπρόκ, ο οποίος τόνισε ότι η
Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ισχυρίστηκε ότι

για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της κρίσης θα πρέπει να αναδομηθεί το
Ελληνικό
κράτος για να είναι σε θέση να προτείνει αξιόλογα προγράμματα ανάπτυξης
τα οποία
θα επιδοτούνται ανάλογα.
Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο των Βρυξελών υπάρχουν
16 δις
ευρώ διαθέσιμα για την χρηματοδότηση προγραμμάτων ανάπτυξης.
Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι πρέπει όλα τα κόμματα να συμμαχήσουν
με
απώτερο σκοπό το κοινό όφελος της χώρας μας.
Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε γεύμα και στη συνέχεια μια μικρή
ξενάγηση
του Πρόξενου από τον κο Παναγιωτόπουλο στα γραφεία της Ελληνικής
κοινότητας,
όπου του παρουσίασε φωτογραφικό υλικό από διάφορες εκδρομές και
εκδηλώσεις
που έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια με τα μέλη της η κοινότητας
αφήνοντάς
τον με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

