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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ,
Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών με ικανοποίη-
ση ανήγγειλε στο προ-

ηγούμενο τεύχος την λειτουργία 
του νεοσύστατου Δικτύου Επι-
κοινωνίας Ομογενών Μακεδό-
νων (Δ.Ε.Ο.Μ.) ως Τμήματός της 
(συνέχεια του άλλοτε Κέντρου 
Αποδήμων Μακεδόνων), σε μια 
εθνική προσπάθεια σύσφιγξης 
των σχέσεών της με τις Παμμα-
κεδονικές Οργανώσεις της Υφη-
λίου. Στο πλαίσιο του ευγενικού 
αυτού στόχου της διοργανώνει 
στην Θεσσαλονίκη, στο ιδιόκτη-
το κτίριό της (Εθν. Αμύνης 4), Πα-
γκόσμιο Επιστημονικό Συμπό-
σιο την 23η Ιουλίου 2017 με θέμα 
“Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Ιστορικά δεδο-
μένα και σύγχρονες προκλήσεις”.
Ευχής έργον και ευτυχής συ-
γκυρία τυγχάνει το γεγονός ότι 
η πραγματοποίηση του 12ου Πα-
γκοσμίου Συνεδρίου Παμμακε-

δονικών Ενώσεων και του 71ου 
Παμμακεδονικού Συνεδρίου Αμε-
ρικής θα συντελεσθεί φέτος στην 
Μακεδονία μας. Μια μεγάλη ευ-
καιρία για όλους μας, οι Εργασί-
ες του Παγκοσμίου Επιστημονι-
κού Συμποσίου μας να τελούνται 
στον ίδιο τόπο και χρόνο με την 
έναρξη των δύο παραπάνω Συ-
νεδρίων των Ομογενών μας, τα 
οποία θα συνεχισθούν στους τό-
πους διεξαγωγής τους.
Οι Εργασίες θα αρχίσουν, σύμ-
φωνα με το Πρόγραμμα, στις 
11.00 το πρωί στην αίθουσα δι-
αλέξεων της ΕΜΣ, αφού προηγη-
θεί εκκλησιασμός στον Ι.Ν. Αγίου 
Δημητρίου και κατάθεση στεφά-
νων στο άγαλμα του Μεγ. Αλε-
ξάνδρου (Νέα Παραλία). Διακε-
κριμένοι ομιλητές στη συνέχεια 
θα μας μεταφέρουν τις γνώσεις 
τους σε επίκαιρα θέματα ιστορι-
κού και εθνικού χαρακτήρα με 
συντομία και σαφήνεια. Στον ισό-

γειο χώρο του κτιρίου (bistro La 
Place Mignonne) θα ακολουθήσει 
δεξίωση των Συνέδρων παράλ-
ληλα με παραδοσιακούς χορούς. 
Μετά το πέρας των εκδηλώσε-
ων οι Σύνεδροι θα μεταφερθούν 
στον προορισμό πραγματοποίη-
σης των Συνεδρίων τους, σύμφω-
να με το πρόγραμμά τους.
Aνοίγουμε μια μεγάλη αγκαλιά 
και θα σας περιμένουμε με πολλή 
αγάπη. Για περισσότερες διευκρι-
νίσεις θα σας ενημερώνουμε μέσω 
των Παμμακεδονικών Ενώσεων 
και των δύο Ιδρυμάτων (“Αυστρα-
λιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών 
Σπουδών” και “Ίδρυμα Μνημεί-
ου Μεγάλου Αλεξάνδρου”).
Υποσχόμαστε τέλος, η ενημέ-
ρωσή σας, μέσω του παρόντος 
NEWSLETTER, να γίνεται 
συχνότερα περιλαμβάνοντας 
πάντα ενδιαφέροντα θέματα για 
τους Ομογενείς Μακεδόνες.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Ε.Ο.Μ.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: 

Ιστορικά δεδομένα 
και σύγχρονες προκλήσεις

Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
έχει την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει στις Εργασίες 

του Παγκοσμίου Επιστημονικού Συμποσίου της με θέμα:

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: 
Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις

που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη 
την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Κατά την Επίσημη Έναρξη του Συμποσίου μας 
θα κηρυχθεί και η έναρξη των Εργασιών 

του 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου 
Παμμακεδονικών Ενώσεων και 

του 71ου Παμμακεδονικού Συνεδρίου Αμερικής 
στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. 

Εθνικής Αμύνης 4, 1ος όροφος.

 Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
 Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης       Βασίλειος Ν. Πάππας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    9.30: Αρχιερατική δοξολογία στον Ι. Ναό Αγ. Δημη-
τρίου χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης 
κ.κ. Ανθίμου

    10.45: Κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα 
του Μεγ. Αλεξάνδρου (Νέα Παραλία)

   11.00-11.30: Προσέλευση Επισήμων και Συνέδρων – 
Εγγραφές

   11.30-12.00: Έναρξη Συμποσίου – Χαιρετισμοί

   12.00-13.30: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ*

 ◆ Αριστοτέλης, δάσκαλος του Μεγ. Αλεξάνδρου 
Χρήστος Μπαλόγλου 
Δρ. Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης

 ◆ Η επικαιρότητα των πολιτευμάτων 
του Αριστοτέλη στην σύγχρονη εποχή 
Γεώργιος Π. Νάκος
Ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

 ◆ Η ανασκαφική αποκάλυψη του Τάφου και 
του Ηρώου του Αριστοτέλη στη γενέτειρά του
Κωνσταντίνος Σισμανίδης
Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

 ◆ Η Θεσσαλονίκη κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο.
Η αρχαιολογική τεκμηρίωση
Μελίνα Παϊσίδου
Επίκ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.  

 ◆ Ο ρόλος της Ομογένειας στην εθνική μας πορεία
Αναστάσιος Τάμης 
Καθηγητής University of Notre Dame, Australia

 ◆ Ορθόδοξη Εκκλησία και ελληνική Παράδοση
Χρήστος Αραμπατζής
Καθηγητής Α.Π.Θ.

•	 Σύγχρονες προκλήσεις στη Μακεδονία
Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

* Διάρκεια: 10΄

13.30-13.45: Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Επίτι-
μο Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Δημοσιογράφο και Συγγραφέα 
κ. Νικόλαο Ι. Μέρτζο για τη διαχρονική 
εθνική του προσφορά

13.45-16.00: Δεξίωση των Συνέδρων στον ισόγειο 
χώρο του κτιρίου της Ε.Μ.Σ. 
(bistro La Place Mignonne) –  
Παραδοσιακοί χοροί

16.30: Πέρας Συμποσίου – Αναχώρηση 
Συνέδρων

 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ 
Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ
Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΤΣΟΤΣΟΣ 
Ταμίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
 Έφορος Βιβλιοθήκης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Μέλος

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ή ΤΕΓΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ 
Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΑΚΟΣ
Μέλος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ
Μέλος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. 
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: 
Βασίλειος Ν. Πάππας, 

Δρ. Ιστορίας, Υπεύθυνος Δικτύου Επικοινωνίας 
Ομογενών Μακεδόνων (Δ.Ε.Ο.Μ.)

Μέλη:
Ευανθία Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, 

Δρ. Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας Α.Π.Θ.
Γεώργιος Τσότσος, 

Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Σχολικός Σύμβουλος

Γραμματειακή υποστήριξη: 
Αναστασία Μάμαλη
Τμήμα Ιστοσελίδας - Δ.Ε.Ο.Μ.
Τηλ.: 2310 271204, e-mail: ems@ems.gr

Ευγενική συμμετοχή: 
Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης

«Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»



Από παλαιότερα συνέδρια Παμμακεδονικών 
Ενώσεων Αμερικής- Καναδά και Αυστραλίας. 

Άφιξη Συνέδρων και παρακολούθηση Εργασιών 
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Παλαιότερα ημερολόγια του Κ.Α.Μ.
ετών 1969 και 1989 



Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 στην αίθουσα διαλέξεων πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών της Εταιρείας μας, κατά την διάρκεια της οποίας έγινε έκθεση των πεπραγμένων 
του λήξαντος έτους 2016. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016

Α.  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Βυζαντινή Μακεδονια στις 14 και 15 Μαΐου 2016
Με μεγάλη επιτυχία η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών οργάνωσε το Γ΄ 
Συμπόσιο της Εταιρείας μας, υπό τον τίτλο Βυζαντινή Μακεδονία, στην 
Αίθουσα Διαλέξεών της, με βασικές θεματικές εκτεινόμενες στη Θεολογία, 
την Ιστορία, τη Φιλολογία, το Δίκαιο, την Αρχαιολογία και την Τέχνη. 
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Αντιπρόεδρος της Ε.Μ.Σ. καθ. κ. Κων. Π. Χρήστου, ενώ την εισαγωγική 
ομιλία πραγματοποίησε ο Ομ. Καθ. Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Π. Νάκος.
Τις Επιτροπές του αποτελούσαν: Οργανωτική Επιτροπή τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Επιστημονική 
Επιτροπή: Γεώργιος Π. Νάκος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., (Πρόεδρος 
της Επιτροπής) και μέλη οι: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου, Καθηγητής Α.Π.Θ., 
Ευανθία Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας 
Α.Π.Θ., Πολύμνια Κατσώνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Μελίνα Παϊσίδου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Ειδική Σύμβουλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Το κύριο χαρακτηριστικό του Συμπο-
σίου αυτού ήταν το υψηλό επίπεδο και η μεγάλη συμμετοχή αξιόλογων εισηγητών (56), ενώ με ενδιαφέρον 
αναμένεται η έκδοση των Πρακτικών του.
Διαβάστε εδώ περισσότερα για το Συνέδριο

2. Πανελλήνιο εΠιστήΜονικο συΜΠοσιο για τον αριστο-
τελή Στις 18-19 και 20 Νοεμβρίου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.) πραγματοποίησε Πανελλήνιο Επι-
στημονικό Συμπόσιο με θέμα: Αριστοτέλης: Παιδεία, Πολιτισμός, 
Πολιτική. Το Συμπόσιο αφιερώθηκε στη μνήμη του μεγάλου διανοητή 
Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Η διοργάνωσή του τελέσθηκε υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου και 
της UNESCO. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων 

της Ε.Μ.Σ. στη Θεσσαλονίκη. Οργανωτική Επιτροπή: Τα μέλη των Δ.Σ. των συνδιοργανωτριών Εταιρειών 
(Ε.Μ.Σ. & Ι.Λ.Ε.Χ.). Επιστημονική υπεύθυνη: η Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κα Τερέζα Πεντζοπούλου-Βα-

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΜΕΛΩΝ Ε.Μ.Σ.

http://www.ems.gr/prohgoumena-synedria/byzantinh-makedonia.html


λαλά, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Συντονιστής της οργάνωσης ο Γεν. Γραμματέας της 
Ε.Μ.Σ. και Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Χ. κ. Βασίλειος Ν. Πάππας, Δρ. Ιστορίας, Δικηγόρος, ο οποίος εν αρχή προ-
σφώνησε και χαιρέτησε το Συμπόσιο.
Χαιρετισμό απηύθηναν: ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. κ. Αθ. Ε. Καραθανάσης και η κα Καίτη Τζιτζικώστα, Πρό-
εδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, ενώ την έναρξη του Συμποσίου κήρυξε η Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Την εισαγωγική ομιλία 
πραγματοποίησε η Ομότιμη Καθηγήτρια κα Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά. Ο αριθμός των διακεκριμένων 
εισηγητών ανήρχετο στους 20 με αξιόλογες εισηγήσεις.
Η τρίτη μέρα καλύφθηκε με ομιλία του Αρχαιολόγου κ. Κων. Σισμανίδη, ανασκαφέα των Αρχαίων Σταγεί-
ρων που μίλησε με θέμα Ο Τάφος και το Ηρώον του Αριστοτέλη στα Αρχαία Στάγειρα και οι συνδιοργανωτές 
Πρόεδροι των Ε.Μ.Σ. και Ι.Λ.Ε.Χ. προλόγισαν την ομιλία.
Αναμένεται επίσης με ενδιαφέρον η έκδοση των Πρακτικών του Συμποσίου.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για το Συνέδριο

Κατά το έτος 2016 κυκλοφόρησαν αρκετές νέες εκδόσεις 
της Εταιρείας που είχαν απήχηση. Παραθέτουμε μερικές::

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ» τ. 65ος (Απρίλιος 
2016), τεύχ. 2ο, Θεσσαλονίκη 2016, 8ο, 
σελ. 395 και τ. 66ος (Δεκέμβριος 2016), 
τεύχ. 1ο, Θεσσαλονίκη 2016, 8ο, σελ. 
139. Περιλαμβάνουν πρωτότυπες και 
ενδιαφέρουσες εργασίες Ελλήνων και 
ξένων επιστημόνων, που αφορούν την 
αρχαία ελληνική και τη νεότερη ελ-
ληνική γραμματολογία καθώς και τη 
γλωσσολογία.

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ» 41ος τ. ΜΆ , 
Θεσσαλονίκη 2016, 8ο, σελ. 407.
Περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες 
Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, 
που αφορούν την αρχαία, βυζαντι-
νή και νεότερη ιστορία της Μακε-
δονίας. 

Ευθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά. Κέντρο ζω-
γραφικής την εποχή των Παλαιολόγων 1360-
1450, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 631.

Κώστας Γιαννακόπουλος ‒ Νίκος Μισολίδης ‒ 
Αλεξάνδρα Περχανίδου (επιμ.), Στα ερείπια της 
κατεστραμμένης Ελλάδας: Έγγραφα από το αρ-
χείο της UNRRA (1944-1946), Ε.Μ.Σ., Θεσσα-
λονίκη 2016, σσ. 381. 

Β.  ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Για πληροφορίες - παραγγελίες των εκδόσεών μας:
e-mail: ems@ems.gr, fax: 2310 271501, τηλ.: 2310 260150.

http://www.ems.gr/prohgoumena-synedria/pedia-politismos-ke-politiki-kata-ton-aristoteli.html


ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ:

Οι Πανηγυρικοί λόγοι:
 ◆ Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη του
 ◆ Βασίλειος Ν. Πάππας, Αφανείς Αγιορείτες στον Μακεδονικό Αγώνα
 ◆  Θωμάς Π. Πέννας, Μακεδονικός Αγώνας – Βαλκανικοί Πόλεμοι
 ◆  Γεώργιος Π. Νάκος, Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού Δικαίου από την Επανάσταση του 

1821 μέχρι την Παλιγγενεσία των Νέων Χωρών

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τ. 42

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τ. 66, τχ. 2

Πρακτικά του Γ΄ Επιστημονικού Συμποσίου Βυζαντινή Μακεδονία: Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία 
- Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 1016

Πρακτικά του Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου Αριστοτέλης: Παιδεία, Πολιτισμός, 
Πολιτική, 18-19-20 Νοεμβρίου 2016 

Γ.  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Μ.Σ.

Παρουσιάσεις βιβλίων από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ε. Καραθανάση

 ◆ Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, ομιλία με τίτλο Συνοπτική Ιστορία του Μοναστηρίου, στην 
παρουσίαση του Λευκώματος Από τις όχθες του Υδραγώρα στην προκυμαία του Θερμαϊκού. Ένα 
ταξίδι εκατό χρόνων σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ 
«Η Καρτερία» στην Αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ.

 ◆ Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016, ομιλία στην 
παρουσίαση του βιβλίου της κ. Αναστασίας 
Δ. Βακαλούδη, Δρ. Ιστορίας, Σχολικής 
Συμβούλου Φιλολόγων Θεσσαλονίκης, Η 
Διδασκαλία της Ιστορίας με Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Θέμα της 
ομιλίας: H διδασκαλία της Ιστορίας, η 
εφαρμογή της με τα σύγχρονα μέσα. Κριτική 
και απόψεις.

 ◆ Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιφανείς της Ανατολικής 
Ρωμυλίας - Βόρειας Θράκης κατά τον 18ο, 19ο και 20ό αιώνα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ιερό 
Ίδρυμα Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας «Η Αγία Τριάδα» στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού 
Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θέμα της ομιλίας: Οι λόγιοι της Ανατολικής Ρωμυλίας 
(Γκιουμουσκερδάνης, Μύρτιλος, Αποστολίδης, Χρ. Τσούντας, Δοξιάδης κ.ά.).

 ◆ Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Γ.  Αντωνόπουλου 
Η Δράσις του Π/Π Λεβέντης στην Κύπρο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Αχίλλειον στον Βόλο, 
με θέμα: Τα γεγονότα στην Κύπρο το 1964.

 ◆ Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, ομιλία για το βιβλίο του Εταίρου και εκδότη κ. Τάσου Κυριακίδη 
με τίτλο: Πόντος, Χαρακτικά, Χάρτες, Νομίσματα, στο Περίπτερο 13, Αίθουσα Πρόσφυγες της Δ.Ε.Θ.



 ◆ Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016, ομιλία στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσιάσεως 
της νέας έκδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Η Έξοδος, τόμ. Δ́ : Μαρτυρίες από τον 
Ανατολικό Παράλιο Πόντο που οργάνωσε η Μέριμνα Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης.

 ◆ Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016, ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου, 
παρουσιάσεως του βιβλίου Πολεμικό Ημερολόγιο του λοχία Παναγιώτη Παναγιώτου. Αιχμάλωτος 
στο Γκαίρλιτς της Γερμανίας 1916 Πολεμιστής και Αιχμάλωτος στη Μ. Ασία 1921-1923 του συγγραφέα 
Δημήτρη Κωνσταντάρα-Σταθαρά.

 ◆ Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016, παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κων. Γκιουλέκα Ο Μακεδονικός 
Αγώνας 1903-1908. Η ένοπλη φάση. Από τις εφημερίδες της εποχής, στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Θεσσαλονίκης. 

Διαλέξεις ‒ Ομιλίες Προέδρου

 ◆ Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016, ομιλία στην εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου Απογόνων 
Μακεδονομάχων «Ο Παύλος Μελάς», στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., με θέμα Ο Μακεδονικός 
Αγών και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι.

 ◆ Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016, ομιλία στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για την ανακήρυξη της Εθνικής 
Επανάστασης της 25ης Μαρτίου στο Σωματείο «Φίλοι 
του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα». Θέμα της ομιλίας: 
Η Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία.

 ◆ Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, διάλεξη σε εκδήλωση 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στην Αίθουσα 
Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα: 
Εικόνες της Παλαιάς Θεσσαλονίκης – Η Εγνατία οδός.

 ◆ Από 28-30 Μαΐου 2016, ως προσκεκλημένος από 
τη Μητρόπολη Κερκύρας και τον Δήμο Κερκύρας μετείχε ως κύριος ομιλητής στο Συνέδριο με θέμα: 
Η νίκη των χριστιανικών δυνάμεων κατά των Οθωμανών τον Αύγουστο του 1716 στην πολιορκία 
της Κέρκυρας.

 ◆ Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016, διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων για τη Μακεδονία - 
Βαλκάνια που διοργάνωσε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας στην Κατερίνη. Θέμα της διάλεξης: 
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά της Πιερίας.

 ◆ Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016, ως προσκεκλημένος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και της Ένωσης Μικρασιατών Καβάλας ανέπτυξε σε ομιλία του το θέμα: Η Μικρασιατική Καταστροφή 
και το Προσφυγικό Ζήτημα στην Μακεδονία στην Καβάλα.

 ◆ Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016, ως προσκεκλημένος της Μέριμνας Ποντίων Κυριών Δράμας 
ανέπτυξε το θέμα: Η Μικρασιατική καταστροφή και το έπος του προσφυγικού κόσμου στη Μακεδονία 
σε ομιλία του στη Δράμα.

 ◆ Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016, ομιλία στο Βελεστίνο με θέμα Ελληνόβλαχοι και πρόσφυγες 
στο Βελεστίνο, πρότυπο κοινωνικής συμβίωσης (1922-2016).

 ◆ Επίσης ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. κ. Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης ανακηρύχθηκε αντεπιστέλλον 
μέλος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».



Διαλέξεις ‒ Ομιλίες Γενικού Γραμματέα Βασίλειο Ν. Πάππα

 ◆ Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016, προσκεκλημένος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Γιαννιτσών «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» με τη συνεργασία της ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Πέλλας ανέπτυξε το θέμα: 
Η προσφορά του Αγίου Όρους στους Εθνικούς Αγώνες, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γιαννιτσών - 
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας στα Γιαννιτσά. Προηγήθηκε προβολή 
διαφανειών. Ακολούθησε συζήτηση και παρεμβάσεις.

 ◆ Τρίτη, 5 Απριλίου 2016, διάλεξη στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την 
Περιφερειακή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας, με 
θέμα: Εθνική προσφορά των Αγιορειτών στον Μακεδονικό 
Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους, στην Αίθουσα 
Διαλέξεων της Ε.ΜΣ.

 ◆ Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016, διάλεξη με 
θέμα: Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης – Η φιλία κατά τον 

Αριστοτέλη, στην Αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χανιώτης Χαλκιδικής, με διοργανωτή 
τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Αστυνομικών Χαλκιδικής (I.P.A. – Internation-
al Police Association – Region Halkidiki). Ακολούθησε τιμητική διάκριση στον ομιλητή.

 ◆ Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016, ομιλία του με θέμα: Αριστοτέλης: Ένας πρόδρομος της εποχής 
μας, στο Θέατρο Δήμου Καλαμαριάς, προσκεκλημένος του Συλλόγου Εδεσσαίων Θεσσαλονίκης.

 ◆ Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016, ομιλία με θέμα: Αγιορείτες Μακεδονομάχοι, στο Κέντρο «Μελίνα» 
Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Οδοιπορικό της Παλαιάς Αθήνας»), με διοργάνωση του Πολιτιστικού 
Παγχαλκιδικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης», με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Κεντρικής Μακεδονίας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του 
Δήμου Αθηναίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 ◆ Οι πρώην και νυν Πρόεδροι της Ε.Μ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Ι. Μέρτζος και Αθανάσιος Ε. 
Καραθανάσης μίλησαν για την Ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος στον τηλεοπτικό σταθμό 
4Ε στην εκπομπή της κυρίας Ελένης Κοκτσίδου «Ο Κόσμος αλλιώς». 

 ◆ Ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας μίλησε για την προσφορά της Αθωνικής 
Πολιτείας στους Εθνικούς Αγώνες και για την Απελευθέρωση της Χαλκιδικής - Αγίου Όρους 
και Μακεδονίας γενικότερα στην ΕΡΤ2. Επίσης ο ίδιος παρεχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία του επετειακού έτους 2016 για 
τον φιλόσοφο Αριστοτέλη



ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τίμησε την 196η Επέτειο της Εθνεγερσίας την Πέμπτη 23 
Μαρτίου 2017, με Πανηγυρικό λόγο τον οποίο εκφώνησε ο κ. Γεώργιος Τσότσος Δρ Τοπογράφος 
Μηχ., Σχολικός Σύμβουλος και Ταμίας της Ε.Μ.Σ. με θέμα: Δυτικομακεδόνες αγωνιστές της 
ελευθερίας τον 19ο αιώνα.

Περισσότερα για την πανηγυρική μας εκδήλωση ΕΔΩ

ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η φθίνουσα “Ελλαδογεννημένη” Διασπορά
του Αναστ. Τάμη, Καθηγητή Σχ. Τεχνών & Επιστημών, 
University of Notre Dame, Australia - Προέδρου Αυστραλιανού
Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών 

Η περίοδος 2015-2025 είναι 
η δεκαετία της γεωμετρι-

κής αποχύμωσης του πρωτο-
πόρου  μεταπολεμικού Ελλη-
νισμού στις αγγλόφωνες χώρες 
(Αμερικές, Ωκεανία, Αφρική). Ο 
αριθμός της βιολογικής εξόδου 
των εποίκων Ελλήνων που κα-
τέφθασαν ως ινδικοπλεύστες 
μετανάστες στην Αυστραλία, 
αλλά και αυτών που διέσχισαν 
τον Ατλαντικό, προκειμένου να 
εποικίσουν τη Βόρειο Αμερι-
κή αυξάνεται γεωμετρικά και 
αποκορυφώνεται στα πρώτα 
πέντε χρόνια της τρίτης δεκα-
ετίας 2020-2025, όταν αναμένε-
ται ότι, τουλάχιστον στην Αυ-
στραλία, λιγότεροι από 30.000 
από αυτούς θα επιβιώνουν στα 
2030. Βέβαια η πρόσφατη πα-
λιννόστηση 80.000 Αυστρα-
λών πολιτών ελληνικής κατα-
γωγής από την Ελλάδα, μαζί 
με 12.500 νέους Έλληνες με-

τανάστες στην περίοδο 2009-
2017 αναμένεται να επιμηκύ-
νει την παρούσα εθνογλωσσική 
ζωτικοτήτα του αυστραλιώτη 
Ελληνισμού τουλάχιστον μέ-
χρι το 2060. Ωστόσο στα επό-
μενα δέκα χρόνια αναμένεται 
σημαντικότατη αριθμητική 
συρρίκνωση των Ελλήνων με-
ταναστών, αφού το 2016 ποσο-
στό 86% από αυτούς ήσαν άνω 
των 70 ετών. Το ποσοστό θα 
ήταν υψηλότερο, εάν λάβου-
με υπόψη ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό του εναπομένοντος 
ποσοστού των 14% είναι παι-
διά των πρώτων εκείνων με-
ταναστών που εποίκισαν την 
Αυστραλία συνοδευόμενα από 
τους γονείς τους.
Οι κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες της συρρίκνωσης και 
βιολογικής εξόδου των ελλαδο-
γεννημένων μεταναστών είναι 
ήδη ορατές και ζούμε την πα-

ρακμή και ισοπέδωση των κοι-
νωνικο-οικονομικών φορέων 
και εθνογλωσσικών θεσμικών 
οργάνων αλλά και την αποχύ-
μωση των ελληνοκεντρικών εκ-
δηλώσεων που με απέριττη συ-
νέπεια ίδρυσαν και διατήρησαν 
για 60-70 χρόνια οι πρωτοπό-
ροι πρόγονοί τους. Το πάθος 
για διατήρηση της ελληνικής 
ταυτότητας αντικατέστησε το 
πάθος της επαγγελματικής κα-
ταξίωσης. Η επιθυμία για διατή-
ρηση των εθίμων, της τοπικής 
παράδοσης, της πολιτισμικής 
ταυτότητας που έφεραν μέσα 
στις βαλίτσες τους αντικατα-
στάθηκε από τη γενικότερη επι-
θυμία κοινωνικο-οικονομικής 
ένταξης στο νέο περιβάλλον 
και διατήρησης απλής συναι-
σθηματικής και εξιδανικευμέ-
νης ίσως σχέσης με την Ελλά-
δα και τους Έλληνες αλλά και 
ως ένα συνειδητά ιδεώδη του-
ριστικό προορισμό. 
Η γήρανση του Ελληνισμού 
της Αυστραλίας και η ταχύτα-
τη πλέον βιολογική έξοδος χι-
λιάδων Ελλήνων κάθε χρόνο 
προκάλεσε σοβαρότατες κοινω-

http://www.ems.gr/nea/anakoinoseis/panigirkos-25-martiou.html


νικές και οικονομικές ματαλλά-
ξεις. Τις καραβιές των Ελλήνων 
μεταναστών των δεκαετιών 
του 1950 και 1960, αντικατέ-
στησαν οι καραβιές των κηδει-
ών και μνημοσύνων. Η αγωνία 
για το πρώτο σπίτι του μετανά-
στη αντικατέστησε η απόκτηση 
περιούσιων τάφων, κάποτε μά-
λιστα και ευλογημένων από τα 
χέρια του Αρχιεπισκόπου μας...! 
Τις σχολές ραφτικής και οδήγη-
σης των πρώτων μεταναστών 
αντικατέστησαν τα γραφεία κη-
δειών, που ξεφυτρώνουν σαν 
τα μανιτάρια σε όλες τις πόλεις 
της Αυστραλίας, από τρία σε 
ολόκληρη την ήπειρο το 1980 
σε πάνω από πενήντα το 2017. 
Τους ομαδικούς γάμους στη δε-
καετία του 1960 αντικατέστη-
σαν τα ομαδικά μνημόσυνα και 
σύντομα και οι ομαδικές κηδεί-
ες. Τα καταστήματα γάμων και 
βαπτίσεων αντικατέστησαν τα 
εργαστήρια μνημείων και σταυ-
ρών. Τα πρώτα καφενεία και τις 
λέσχες συνάντησης και συγ-
χρωτισμού των πρωτοπόρων 
μεταναστών αντικατέστησαν 
τα ΚΑΠΗ των ηλικιωμένων. 
Τους πρώτους παιδικούς σταθ-
μούς αντιακτέστησαν τα γη-
ροκομεία που κάνουν προσω-
ρινή θραύση, αφού σε τριάντα 
χρόνια από σήμερα θα έχουν κι 
αυτά εκπληρώσει το ρόλο τους 
και θα μένουν άδεια και ερημι-
κά κτήρια, γεμάτα από νυχτε-
ρίδες και αράχνες, για να θυμί-
ζουν άλλες εποχές, αφού δεν 
θα υπάρχουν πλέον γηρασμέ-
νοι Έλληνες μετανάστες για να 
υπάρχει ζήτηση.
Το τραγικότερο έλλειμμα που 

δημιούργησε και δημιουρ-
γεί η γεωμετρική έξοδος των 
των Ελλήνων μεταναστών εί-
ναι ότι μεταλλάσσεται και δι-
αφοροποιείται, συρρικνώνεται 
και εκτροχιάζεται ο κοινοτι-
κός, συλλογικός, κοινωφελής 
και ανιδιοτελής χαρακτήρας 
του Ελληνισμού της Αυστρα-
λίας. Η προσφορά στα κοινά, 
η συμμετοχική δημοκρατία, η 
αγάπη για τα κοινά συμφέροντα 
του Ελληνισμού (κοινή γλώσσα, 
κοινός πολιτισμός, κοινόχρη-
στη παιδεία με την έννοια της 
διαχρονικής πρόσβασης στην 
πολιτιστική μας δεξαμενή από 
την αρχαιότητα το βυζάντιο και 
τις μέρες μας), η δίψα για δια-
τήρηση των κοινών μας αξιών, 
προοδευτικά όλα αυτά εξουδε-
τερώνονται, απαξιώνονται, ευ-
τελίζονται και καταργούνται. Οι 
νεότερες γενιές των Ελλήνων 
της Αυστραλίας, τα παιδιά των 
πρωτοπόρων αποβάλλουν κατά 
κανόνα  τη συνείδηση του κοι-
νού αγώνα, του «κοινοτισμού», 
της προσφοράς στα κοινά, της 
σχέσης εξάρτησης με τον γενέ-
θλιο τόπο των γονέων. Ο «κοι-
νοτισμός» ως ιδανικό και αρχή 
αντιακαταστάθηκε πλέον από 
τον «ιδιωτισμό», την ατομική 
ανεξαρτησία, το ίδιον συμφέ-
ρον του ατόμου, που έχει πλέ-
ον ως στόχο του την προσωπι-
κή επαγγελματική επιτυχία, την 
προσωπική αποκλειστικά φιλο-
δοξία, την καλοπέραση. Σήμερα 
ο νέος, μαθαίνει να ορίζει τα σύ-
νορα του ενδιαφέροντός του όχι 
πέρα από αυτό του ατομικού, του 
φιλοτομαριστικού, μέχρι και του 
οικογενειακού. Πρόκειται για μια 

ατομική, προσωπική ανεξαρτη-
σία που δεν επιδέχεται κοινο-
κτημοσύνη, που δεν στέργει να 
τη μοιράσει, να τη διαθέση σε 
άλλους (μόνον επί χρήμασι), να 
την κάνει ανιδιοτελώς μετοχική.
Αποτέλεσμα της δραματικής 
αυτής μετάβασης που ζούμε εί-
ναι επίσης η συρρίκνωση και 
αποδυνάμωση της οργανωτι-
κής δύναμης του Ελληνισμού 
και της ικανότητάς του να επι-
δρά ως δύναμη πολιτικής πίε-
σης. Στις έρευνες που έχουμε 
μέχρι τώρα επιδοθεί τα τελευ-
ταία σαράντα χρόνια, μελετώ-
ντας την ελληνική Διασπορά, 
στις δύο από τις τρεις Αμερι-
κές, την Ανατολική Ασία και 
την Ωκεανία διαπιστώσαμε ότι 
τη μετάβαση αυτή τη δοκίμα-
σαν και την έζησαν κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες μετα-
ναστευστικής ωρίμανσης και 
πολιτικών συγκυριών οι Έλλη-
νες έποικοι των χωρών αυτών 
με καταλυτικότερες και κατα-
στροφικότερες συνέπειες. Για 
παράδειγμα τα ελληνικά γη-
ροκομεία στην Αργεντινή που 
ήσαν δημοφιλή στις δεκαετίες 
του 1930 και 1940, μετά το 1980 
ερήμωσαν και παρέμειναν κτη-
ριακά φαντάσματα χωρίς αν-
θρώπους και φροντίδα. Τα πε-
ρίφημα κτήρια που όρθωσαν 
στο Γουέλλιγκτον της Νέας Ζη-
λανδίας οι Ελληνορουμάνοι του 
«Απόλλωνα» στα 1960, το 2000 
κατέρρεαν από έλλειψη φρο-
ντίδας και ερειπωμένα. Τα κοι-
νοτικά κτήρια στο Μπερίσσο 
Λα Πλάτα, στο Ροζάριο και την 
Κόρντοβα της Αργεντινής που 
είχαν στήσει μέχρι και ημερή-



σια ελληνόγλωσσα σχολεία, στα 
2000 έσβηναν από αστοργία και 
έλλειψη ενδιαφέροντος. 
Μέχρι το 2017, είχαμε κατα-
μετρήσει και είχαμε καταγρά-
ψει ονομαστικά πάνω από 900 
αναγνωρισμένους ελληνικούς 
οργανισμούς, σωματεία, αδελ-
φότητες και κοινότητες που λει-
τούργησαν στην Αυστραλία. 
Πάνω από 300 τέτοια συλλο-
γικά μορφώματα δεν λειτουρ-
γούν πλέον, ή βρίσκονται υπό 
κηδεμονία κάποιων από τα μέλη 
τους. Πάνω από 500 φορείς δι-
αθέτουν κτήρια ή κεφάλαια 
σε τράπεζες ή και τα δύο. Τα 
περισσότερα κτήρια παραμέ-
νουν «αλειτούργητες εκκλησί-
ες», ενοικιαζόμενα σε αλλογε-
νείς για να υπάρχει κεφάλαιο 
στη τράπεζα και, βέβαια αφορ-
μή για έριδες. Άλλοι οργανισμοί 
τα κλείδωσαν και τα αφήνουν 
να καταρρέουν με το χρόνο. 
Άλλοι τα πούλησαν και έχουν 
το κεφάλαιο στην τράπεζα για 
να πηγαίνουν τα μέλη τους εκ-
δρομές στο Ώλμπουρυ μια φορά 
τον χρόνο, και να παίζουν μη-
χανάκια ή να κάνουν το χριτου-
γεννιάτικο πάρτυ για τα μέλη 
τους. Άλλοι, ακόμη πιο τραγικό, 
πούλησαν τα κτήρια που αρχικά 
τους ένωσαν, για να εμπλακούν 
σε δικαστικούς αγώνες μεταξύ 
τους, όταν τα πούλησαν. Ελάχι-
στα σωματεία, όχι περισσότερα 
από σαράντα πενήντα, που ανή-
κουν στις μεγάλες πατριές των 
Ελλήνων, παραμένουν συνεπή 
στους αρχικούς σκοπούς τους 
και τούτο γιατί φρόντισαν να 
υπάρξει διαδοχή και αναπρο-
σαρμογή στόχων και επιδιώξε-

ων, αναβάθμιση και  δημιουρ-
γική φιλοδοξία.
Το παρήγορο στη διαδικασία 
αυτή της ισοπεδωτικής κοινωνι-
κο-πολιτιστικής παρακμής του 
«ελλαδογεννημένου» Ελληνι-
σμού της Διασποράς, συντρέ-
χει μια ιδιαιτερότητα ελπίδας, 
ένα προνόμιο αξίας που δεν λει-
τουργεί, ίσως, για καμμία άλλη 
χώρα του πλανήτη μας. Για την 
ανθρωπότητα (ακόμη και για τον 
Σόϊμπλε) και κυρίως για μας τους 
Έλληνες, η Ελλάδα δεν λειτούρ-
γησε μόνον ως έθνος-κράτος, ως 
μία πολιτική και κρατική οντό-
τητα, αλλά ως μία αξία και ιδε-
ολογία, ως ένα όρομα εξιδανι-
κευμένο, γι αυτό άλλωστε και 
άντεξε στο βάρος των αιώνων. 
Η ελπίδα της Διασποράς είναι 
αυτήν ιδεολογική αξία της Ελ-
λάδας να την μεταδώσουμε σε 
ολόκληρο τον κόσμο (ακόμη και 
στον Σόιμπλε) και κυρίως στα 
παιδιά μας ως εξής:

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

1.   Χρειάζεται να αναληφθεί μια 
συστηματική πολιτιστική επίθε-
ση (cultural offensive), 

 ◆ με την ίδρυση και λειτουρ-
γία τουλάχιστον ενός κέντρου 
νεότητας σε κάθε πόλη, όπου 
μπορεί να καλλιεργείται ο ελ-
ληνικός πολιτισμός (εικαστικές 
τέχνες, θέατρο, μουσική, χορός)

 ◆ με τη λειτουργία προγράμ-
ματος άφιξης σε μορφή in 
residence artists καλλιτεχνών, 
ηθοποιών θεάτρου, κινηματο-
γράφου, ζωγράφων, γλυπτών, 
τενόρων, μουσικών ώστε να 
κάνουν διαλέξεις και να παρα-

δίδουν μαθήματα στα κέντρα 
αυτά νεότητας στους πολλα-
πλασιαστές του ελληνικού πο-
λιτισμού.

 ◆ Με την ζωντανή και εύ-
ρωστη παρουσίαση του σύγ-
χρονου ελληνικού πολιτισμού 
σε όλες τις εκφάνσεις των τε-
χνών. Οι φουστανελλάδες και 
οι Αμαλίες αποτελούν εθνικά 
σύμβολα, τα οποία πρέπει να 
σεβόμαστε, αλλά είναι πλέον 
αναχρονιστικά. Δεν πείθουν και 
δεν αποδίδουν τη σύγχρονη ελ-
ληνική πολιτιστική πραγματι-
κότητα. Εξυπηρέτησαν άλλες 
ιστορικές συγκυρίες. Η σύγ-
χρονη Ελλάδα έχει να επιδείξει 
άθλους στη μουσική, στην όπε-
ρα, στη μουσικοσύνθεση, στη 
μουσουργία, ωστόσο στην Αυ-
στραλία στα ελληνάδικα ακού-
γονται, κακόγουστα πολλές φο-
ρές, οι ήχοι του τσιφτετελιού και 
του μεσοτειχίου. Η σύγχρονη 
Ελλάδα δεν είναι το πολιτιστι-
κό τέλος της Ευρώπης έχει να 
δείξει καλλιτέχνες, είναι η πλέ-
ον θεατρόφιλη χώρα της Ευ-
ρώπης, όπως και στην Αρχαία 
Ελλάδα, έχει μεγάλους ποιη-
τές, πεζογράφους, ανθρώπους 
που παράγουν πολιτισμό. Πρέ-
πει να τους εμφυσήσουμε περη-
φάνεια για ό,τι σήμερα συντε-
λείται στην Ευρωπαική Ελλάδα. 
Η Καθολική Εκκλησία κατήρ-
γησε συγκαιρινά τις υποχρεω-
τικές λειτουργίες στους ναούς 
της για τους μαθητές των Κα-
θολικών σχολείων και εισήγα-
γε μαθήματα pastoral care, δι-
δασκαλία επί των προβλημάτων 
επαγγελματικού προσανατολι-
σμού και αγωνίας των νέων να 



προσαρμοσθούν σε έναν κόσμο 
συναγωνιστικό και απάνθρω-
πο. Οι φορείς πίστης και πολι-
τισμού επιμένουμε να μην προ-
σαρμόσουμε τον πολιτισμό μας 
στις ανάγκες και στις ανησυχί-
ες των νέων μας.

 ◆ Η λειτουργία μουσικών, πο-
λιτιστικών και λογοτεχνικών 
αγώνων με θέματα που έχουν 
σχέση με τον ελληνικό πολιτι-
σμό, με την  αθλοθέτηση επά-
θλων, τη χορηγία υποτροφιών 
θα προσελκύσουν χιλιάδες ελ-
ληνόπουλα στο σύγχρονο Ελ-
ληνικό πολιτισμό. Το 2006, το 
Ταξίδι του Οδυσσέα, που οργα-
νώθηκε από το Υπουργείο Αι-
γαίου της Ελλάδος και το τότε 
Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Με-
λετών και Έρευνας στη Μελ-
βούρνη, προσέλκυσε πάνω από 
3000 συμμετοχές, Αυστραλών, 
Ασιατών, Ευρωπαίων και Ελλή-
νων, που έγιναν μύστες και κοι-
νωνοί  του πολιτισμού και της 
ιστορίας των Ελλήνων.

 ◆ Οι Ελληνικές επιχειρήσεις 
και βιομηχανίες της Αυστρα-
λίας πρέπει να αναγνωρίσουν 
ότι έχουν να επιτελέσουν κοι-
νωνικό ρόλο. Δεν λειτουργούν 
απλά με αποκλειστικό σκοπό 
τον πλουτισμό και την αύξηση 
των κερδών. Το χρήμα και τα 
πλούτη, αποτελούν ευδαιμονία, 
ευτυχία, έλεγε ο Αριστοτέλης, 
μόνον εφόσον αυτός που τα δια-
θέτει έχει ως στόχο να βελτιώσει 
τη ζωή του, τη ζωή των συμπο-
λιτών του, μόνον όταν μπορέσει 
να ευεργετήσει, να γίνει μαική-
νας και προστάτης της τέχνης 
και των γραμμάτων.

 ◆ Οι προεστοί και ηγέτες των 

εκατοντάδων αλειτούργητων 
κτηρίων αντί να αφήνουν τα 
κτήριά τους να ερειπώνουν ή να 
ερίζουν για το πώς και πού θα 
πάνε τα χρήματα από την πώ-
λησή τους, ας μπουν στο ψυ-
χικό κόπο να μελετήσουν τα 
παραπάνω, ας εκτιμήσουν συ-
νετά τον κόπο όλων αυτών που 
μόχθησαν για να αγοράσουν 
τα κτήρια αυτά και δεν ζουν 
πλέον, προσφέροντας τα κτή-
ρια για να δημιουργηθεί επτέ-
λους μια πανίσχυρη και αποτε-
λεσματική Ελληνική Κοινότητα 
σε κάθε πολιτειακή Πρωτεύου-
σα της Αυστραλίας, ικανή για 
να προστατεύσει τα εθνικά και 
πολιτιστικά συμφέροντα του 
Ελληνισμού.
2.  Λειτουργία ελληνο-αυ-
στραλιανού εμπορικού και βι-
ομηχανικού επιμελητηρίου με 
μηχανισμούς συνεργασίας και 
αλληλοεξάρτησης με τον αντί-
στοιχο κόσμο της Ελλάδος και 
της Ενωμένης Ευρώπης.
3.  Ίδρυση και λειτουργία κέ-
ντρων προβολής και διάχυσης 
του ελληνικού πολιτισμού αξι-
οποιώντας το κρατικό σύστημα 
παιδείας και το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας.
4.  Ίδρυση και λειτουργία πε-
ρισσοτέρων και αρτιοτέρων 
εστιών κοινωνικής προνοίας και 
φροντίδας του Ελληνισμού της 
Αυστραλίας. Η Αυστραλιανή 
Κυβέρνηση διαθέτει κονδύλια 
και μηχανισμούς, ώστε ο Ελλη-
νισμός να ιδρύσει Οργανισμούς 
Κοινωνικής Πρόνοιας που θα 
συντηρούνται αποκλειστικά 
από επιχορηγήσεις του δη-
μοσίου, όχι μόνον βέβαια για 

τους γέροντες, αλλά και για 
τους ανέργους, τους ασθενείς, 
τους ναρκομανείς, καθώς και 
υπηρεσίες που έχουν σχέση με 
τον επαγγελματικό προσανα-
τολισμό.
5.  Στο χώρο παιδείας είναι ανά-
γκη να ιδρυθούν
 ◆ Παιδικοί σταθμοί για τα παι-

διά προσχολικής ηλικίας, όπου 
θα χρησιμοποιείται μόνον η 
Ελληνική γλώσσα (πέντε με έξι 
ώρες ημερησίως). Τα προγράμ-
ματα αυτά στηρίζει οικονομικά 
η Ελληνική Πολιτεία και το Αυ-
στραλιανό Υπουργείο Προνοίας.

 ◆ Λειτουργία πραγματικά 
δίγλωσσων σχολείων από τις 
μεγάλες Ελληνικές Κοινότητες.

 ◆ Στήριξη των Τμημάτων, 
Τομέων, Εδρών και Κέντρων 
Ελληνικών Σπουδών, Μελετών 
και Έρευνας.
 ◆ Επιβολή εξάωρης και οκτάω-

ρης ελληνόγλωσσης διδασκαλί-
ας στα κοινοτικά σχολεία καθώς 
και στα Ημερήσια Ελληνικά. Η 
σύγχρονη κοινωνική γλωσσο-
λογία δίκαια τονίζει ότι για να 
υπάρξει γλωσσική επάρκεια 
στην Ελληνική γλώσσα απαιτού-
νται 2.400 ώρες διδασκαλίας στη 
διάρκεια της σχολικής μάθησης. 
Στη Διασπορά δυστυχώς δεν 
προσφέρονται πάνω από 600-
700 ώρες διδασκαλίας.


