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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Μήνυµα του Προέδρου της Κοινότητας

ελληνικών σχολείων στο Παρίσι και στα περίχωρα. Η
Κοινότητα έπρεπε να δράσει, και µάλιστα να δράσει
γρήγορα, προκειµένου να µπορέσει να επιτύχει την
αποπληρωµή των ποσών που είχε καταβάλει για τα
σχολεία, όπως και για να υποστηρίξει την οµαλή
λειτουργία τους.
Ορισµένα από αυτά τα προβλήµατα έχουν ήδη επιλυθεί, ενώ άλλα έχουν αποτελεσµατικά προωθηθεί. Και
στις δύο περιπτώσεις, µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η
Κοινότητα, η Κοινότητά σας, τα αντιµετωπίζει και
αγωνίζεται γιά την επίλυσή τους, χωρίς να αποκρύπτει
την σοβαρότητά τους. Ειδικότερα προκειµένου γιά τα
σχολεία, πρέπει να γίνει κατονοητό ότι η λειτουργία
τους αυτό το σχολικό έτος δεν αποτελεί την φυσική
συνέχεια της περσινής σχολικής χρονιάς, διότι τα δεδοµένα στην Ελλάδα έχουν από τότε αισθητά αλλάξει. Η
κατάσταση αυτή µερικές φορές δηµιουργεί τάσεις και
ανησυχίες: πρέπει όµως να γίνει κατανοητό ότι η φετινή λειτουργία των σχολείων είναι το αποτέλεσµα
συνεχών προσπαθειών που καταβλήθηκαν όλο το καλοκαίρι και που εξακολουθούν να καταβάλλονται από
τους υπευθύνους φορείς και ότι η Κοινότητα Παρισιού
και περιχώρων είχε - και έχει - σε αυτήν την
προσπάθεια ενεργό και άµεσο ρόλο.
Νοµίζω λοιπόν, αγαπητοί συµπατριώτες, ότι αν σας
είχα ρωτήσει γιά το Δελτίο, θα µου είχατε όλοι οµόφωνα απαντήσει µε τον ίδιο τρόπο : «Καλλίτερα, θα
µου είχατε πεί, κάποιοι µήνες καθυστέρηση στην κυκλοφορία του και να έχουµε µίαν Κοινότητα δυνατή
και ενεργή, που να µπορεί να συνεχίσει µε όσο γίνεται
λιγότερα εµπόδια τη λειτουργία της και να είναι σηµείο
αναφοράς όλων των Ελλήνων στο Παρίσι και τα
Περίχωρα παρά µιά Κοινότητα αποδυναµωµένη από
κριτικές και ελλείψεις». Και αυτό το πνεύµα θα διέπει
τόσο την Κοινότητα, όσο και το Δελτίο: οι Ελληνες του
Παρισιού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι βασικό το
να υπάρχει µιά Κοινότητα Ελλήνων όπου, παρά τις
οποιεσδήποτε διαφορές που ενδέχεται να τους
χωρίζουν (οι διαφορές άλλωστε µπορεί να είναι γόνιµες
και πρέπει να υπάρχουν), αυτοί µπορούν να
συνεργάζονται δηµιουργικά, να προοδεύουν και να
προωθούν ενεργητικά και γόνιµα τις ελληνικές
υποθέσεις, την γαλλο-ελληνική συνεργασία και τις
πολιτιστικές ανταλλαγές στη φωτεινή πόλη του
Παρισιού.

Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Στις 23 Ιανουαρίου 2010, κατόπιν εκλογής, µου
ανατέθηκε η Προεδρία της Κοινότητάς µας και
συστήθηκε το νέο Εκτελεστικό Γραφείο. Από τότε
µέχρι σήµερα, οι περισσότεροι από σας είχαν την
δυνατότητα µέσω των ηλεκτρονικών µας µηνυµάτων να
ενηµερωθούν, να παρακολουθήσουν από κοντά τις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της Κοινότητας και
πολύ συχνά να συµµετάσχουν σε αυτές. Οµως, παρά το
γεγονός αυτό, η επαφή µας µέσω του Δελτίου
παραµένει βασικός σύνδεσµος επικοινωνίας και γιά
αυτόν τον λόγο η έκδοσή του πρέπει να συνεχισθεί.
Αν δεν κυκλοφόρησε µέχρι τώρα, ο λόγος ήταν
απλός: βρεθήκαµε άµεσα αντιµέτωποι µε προτεραιότητες και υποχρεώσεις που ήσαν εξαιρετικά επείγουσες
και που καταλυτικά βάραιναν στους ώµους της Κοινότητας.
Λέγοντας τούτο, δεν έχω την πρόθεση να ασκήσω
κριτική γιά την δράση του προηγουµένου Γραφείου.
Δεν είναι ο σκοπός του παρόντος µηνύµατος, αλλά ούτε
και η γενικότερη αντιµετώπιση που επιθυµώ να εφαρµοσθεί στην Κοινότητα. Προσδιορίζω ότι, µολονότι
γνώριζα και παρακολουθούσα επί σειρά ετών τις
δραστηριότητες της Κοινότητας, δεν είχα θελήσει να
αναλάβω κάποια συγκεκριµένη θέση. Αυτό σηµαίνει
ότι, για εσάς ο σηµερινός σας Πρόεδρος γνωρίζει την
λειτουργία της Κοινότητας και συµµετείχε σε αυτήν,
αλλά και ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να κρίνει τα
πράγµατα µε όσο το δυνατόν αντικειµενικότερο τρόπο,
δεδοµένου ότι δεν έχει εµπλακεί σε οποιασδήποτε µορφής διένεξη.
Αυτό το στοιχείο µου παρέχει τη δυνατότητα,
αναφερόµενος σε καθαρά διοικητικό επίπεδο, να σας
ενηµερώσω σύντοµα, όπως άλλωστε το έπραξα και στη
Γενική Συνέλευση του Απριλίου 2010, για τις επείγουσες και άµεσες υποχρεώσεις που έπρεπε να αντιµετωπισθούν. ʹΗδη στην παράδοση που έγινε από το
απερχόµενο Γραφείο στις 3 Φεβρουαρίου, µε έκπληξη
διαπιστώσαµε ότι δεν είχε παρουσιάσει ορισµένα
υψηλά χρέη που είχε δηµιουργήσει η Κοινότητα ύστερα
από µία σειρά λανθασµένων χειρισµών και τα οποία
ήδη από το 2009 είχαν καταλήξει σε εξώδικα. Αυτά τα
προβλήµατα έπρεπε να λυθούν όσο γινόταν
γρηγορότερα. Από τον Μάιο άρχισαν προοδευτικά να
προκύπτουν και θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των
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Message du Président de la Communauté
Chers compatriotes, chers amis,

aussi, dans cette publication. La critique est productive
pourvu qu’elle soit faite à bon escient et que nos
différences soient une source d’enrichissement et non
une cause de séparation. Essayons donc de collaborer,
tous ensemble, pour avancer et faire avancer notre
Communauté au sein d’une ambiance franco-hellénique
dans la ville des Lumières.

En février 2010, j’ai été élu Président de la Communauté et le nouveau Bureau Exécutif s’est constitué. Depuis, la majorité d’entre vous ont suivi les activités de
notre association à travers nos messages électroniques,
souvent en participant à nos manifestations. Malgré ce
fait, l’édition du Deltio doit rester notre principal
moyen de communication et sa parution doit se poursuivre sans faute.
Si ceci n’a pas été le cas jusqu’à présent, c’est parce
que d’autres priorités, extrêmement lourdes et pressantes, ont pesé sur la Communauté. Je ne désire pas
rentrer dans une polémique de critique du Bureau précédent: ce n’est pas l’objet de ces propos, pas plus que
la politique que je veux pratiquer au sein de la Communauté. Pendant de longues années, je me suis tenu au
courant des activités de la Communauté, j’y ai participé
chaque fois que cela m’a été demandé, mais sans avoir
pensé à participer en tant qu’élu. Par conséquent, je
connais son fonctionnement et je peux avoir une idée
objective de ce qui y a été fait, de ce qui s’y fait et de ce
qui devra s’y faire.
À ce titre, je dois vous informer, comme je l’ai fait
lors de l’Assemblée Générale d’avril 2010, que, lorsque
nous avons pris en main l’administration de la Communauté, nous avons constaté que le Bureau sortant avait
sciemment omis de mentionner certaines dettes importantes qu’une mauvaise administration avait produites et qui avaient abouti à des mises en demeure. Ces
problèmes devaient être résolus le plus rapidement
possible.
De surcroît, depuis le mois de mai, ont commencé
progressivement à émerger les problèmes liés au fonctionnement des écoles de langue maternelle grecque à
Paris et aux environs. La Communauté devait agir pour
obtenir le remboursement des montants versés pour les
écoles, ainsi que pour le bon fonctionnement de cellesci. Bien entendu tous les problèmes n’ont pas été
résolus, en tout cas entièrement. Les conditions économiques ayant considérablement changé en Grèce, nous
devons être très attentifs et multiplier nos efforts pour la
continuation d’un enseignement qui soit, à la fois, de
qualité et suivi. Il faut comprendre que, cette année, le
fonctionnement des écoles constitue le résultat d'efforts
incessants déployés au cours de l'été et qui continuent à
être fournis par les instances concernées, y compris par
la Communauté de Paris, qui joue dans cet effort un
rôle particulièrement actif.
Je pense donc, chers compatriotes, que si je vous
avais posé la question : «auriez-vous préféré un Deltio,
déjà paru ou l’effort déployé afin de résoudre la
multitude de problèmes que nous avons été amenés à
affronter», vous auriez répondu, me semble-t-il, à
l’unanimité: « Mieux vaut certains mois de retard dans
la parution du Deltio, et en définitive avoir une Communauté forte et capable de poursuivre ses activités
sans restriction, plutôt qu’une Communauté affaiblie
par les critiques et les lacunes». Cet état d’esprit doit
nous guider à la fois au sein de la Communauté et,

INVITATION

Sous l’égide de son Excellence
l’Ambassadeur de Grèce en France
M. Constantin Chalastanis
La Communauté Hellénique de Paris et des environs,
en collaboration avec
l’Association Les Amis de Camille Flammarion,
a l’honneur de vous inviter à découvrir l’œuvre de
l’astronome grec Eugène M. Antoniadi (1870-1944) :
Gérard Dufour, Les corps célestes et leur
représentation :
éléments préliminaires sur l’œuvre d’E. M. Antoniadi
et
Pascal Giraudel, E. M. Antoniadi, l’astronome grec
qui, dans le sillon de Camille Flammarion,
dessina l’univers.
Le vendredi 3 décembre 2010, 19h,
à la Maison de la Grèce,
9, rue Mesnil, 75116 Paris (M° Victor Hugo).
La manifestation sera accompagnée d’une exposition de
planches réalisées à partir de dessins d’E. M. Antoniadi.

-2-

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
παγκόσµια ιστορία της σκέψης. Επίκεντρο είναι ο
κόσµος και η τεχνική είναι το µέγα διακύβευµα.
Λέξεις-κλειδιά, το παιχνίδι και η περιπλάνηση. Ο
χώρος δεν µας επιτρέπει να επεκταθούµε εδώ σε µια
βαθύτερη προσέγγιση ενός στοχαστή µε παγκόσµια
εµβέλεια που θωρείται από τους πιο πρωτοποριακούς
και πρωτότυπους της νεωτερικότητας. Δεν επιτρέπει
ούτε καν να σταθούµε µε λεπτοµέρειες στη ζωή ενός
διανοητή που κατόρθωσε το – περίπου – ακατόρθωτο:
να κάνει τη ζωή του σκέψη και τη σκέψη του ζωή. Και
επιβάλλεται στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι η στάση
ζωής την οποία τήρησε ο Κώστας Αξελός, χωρίς ποτέ
µα ποτέ να παρεκκλίνει ούτε κατά το ελάχιστο, σ’όλη
τη διάρκεια της επίµονης και βασανιστικής πορείας του
στα µονοπάτια της σκέψης, ήταν πάντοτε µια στάση
απόλυτης συνέπειας και σπάνιας εντιµότητας. Στάθηκε
αντίθετος σε κάθε βολική ισοπέδωση, µακριά από κάθε
«κουλτουριάκη» µόδα, ασυµβίβαστος.
Σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόννη, εργάστηκε στο
CNRS, υποστήριξε ένα διπλό – έτσι ήταν την εποχή
εκείνη – doctorat d’État. Οι δύο διατριβές του κυκλοφόρησαν λίγο αργότερα, όπως και ο κύριος όγκος του
έργου του άλλωστε, από τις Éditions de Minuit: Ο
Ηράκλειτος και η φιλοσοφία και Ο Μαρξ στοχαστής
της τεχνικής. Από το 1962 µέχρι το 1973 δίδαξε φιλοσοφία στη Σορβόννη κι έπειτα άφησε το πανεπιστήµιο
για να αφοσιωθεί στο συγγραφικό του έργο και στις
διαλέξεις που έδινε σε όλον τον κόσµο. «Το
πανεπιστήµιο δεν είναι ο χώρος της ριζικής σκέψης»,
είχε πει πρόσφατα σε µια συνέντευξή του. Υπήρξε συνεργάτης στην αρχή και αρχισυντάκτης αργότερα του
περιοδικού Arguments. Στις ίδιες εκδόσεις, ίδρυσε και
διηύθυνε την οµώνυµη µε το περιοδικό φιλοσοφική
σειρά, η οποία περιλαµβάνει πάνω από εβδοµήντα
βιβλία-σταθµούς στην ιστορία της σκέψης.
Ο Κώστας Αξελός δηµοσίευσε εικοσιδύο βιβλία,
ελληνικά, γαλλικά (τα περισσότερα) και γερµανικά,
που µεταφράστηκαν σε δεκαέξι γλώσσες. Το πρώτο, οι
Φιλοσοφικές δοκιµές, κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το
1952, όταν ήδη βρισκόταν στη Γαλλία και είχε καταδικαστεί, ερήµην, σε θάνατο. Προς την πλανητική σκέψη
(1964), Το παιχνίδι του κόσµου (1969), Για µια
προβληµατική ηθική (1972), Ανοιχτή συστηµατική
(1984), Μεταµορφώσεις (1991), είναι µερικά από τα
γνωστότερα έργα του, πολλά από τα οποία κυκλοφορούν και ελληνικά. Το τελευταίο βιβλίο του,
Αυτό που επέρχεται, εκδόθηκε στη Γαλλία τον Μάρτιο
του 2009 και πρόκειται σύντοµα να κυκλοφορήσει και
σε ελληνική µετάφραση, από το Βιβλιοπωλείον της
Εστίας. Στην Ελλάδα γνώρισε τεράστια απήχηση το
νεανικό και τραγικά προφητικό κείµενό του Η µοίρα
της σύγχρονης Ελλάδας, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασµένο Ιούνιο, λίγους µήνες µετά τον θάνατό του από
τις Εκδόσεις Νεφέλη, σε µετάφραση και επιµέλεια της
συντρόφου του Κατερίνας Δασκαλάκη.
Έζησε όλη τη ζωή του στο Παρίσι, τα περισσότερα
χρόνια στο Μονπαρνάς. Στο ιστορικό νεκροταφείο της
συνοικίας αυτής αναπαύεται από τις 11 Φεβρουαρίου,
δυό-τρία µέτρα πιο πέρα από το κενοτάφιο του Κοραή.

Κώστας Αξελός
«Η καθηµερινή ζωή, ιδιωτική και κοινή, ξετυλίγεται
«µέσα» στο δηµόσιο χώρο. Οµοιόµορφη, στερεότυπη,
στην πραγµατικότητα και στις φαντασιώσεις της, δεν
επιστρέπει παρά µικρές αποκλίσεις απ’το µέσο όρο [...]
Θριαµβεύει θλιβερά ο οικουµενικός ναρκισσισµός.
Λατρεία του εαυτού και λατρεία όλων, όχι χωρίς κόπωση,
συµβάλλουν στο να ζούµε τη ζωή στο περίπου, µε πολλή
αυταρέσκεια» (Αυτή η διερώτηση, Εστία, Αθήνα 2003).

Ο Κώστας Αξελός έφυγε από τη ζωή, αυτό είναι
γνωστό, τα ξηµερώµατα της 4ης Φεβρουαρίου 2010,
στο Παρίσι. Ήταν ένας από τους χαρισµατικούς
Έλληνες που είχαν πάρει µέρος στην περίφηµη
«Υποτροφιάδα», όπως ονοµάστηκε η περιπέτεια του
«Ματαρόα». Πρόκειται για το πλοίο που µετέφερε στον
Τάραντα, µε τελικό προορισµό τη γαλλική
πρωτεύουσα, µια σειρά νέων για τους οποίους ο
διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα
Οκτάβ Μερλιέ είχε εξασφαλίσει µιαν υποτροφία
σωτηρίας. Σωτηρίας, επειδή αυτό συνέβη στα τέλη του
1945, ένα χρόνο έπειτα από τα δεκεµβριανά και µετά
την υπογραφή της Συµφωνίας της Βάρκιζας. Τα
σύννεφα πύκνωναν στον ορίζοντα. Η αριστερά είχε
ηττηθεί και είχε παραδώσει τα όπλα αλλά ετοιµαζόταν
για το «δεύτερο αντάρτικο», οι διώξεις διαγράφονταν
ήδη στον ορίζοντα, κι ανάµεσα στους υποτρόφους
βρίσκονταν και µερικοί που είχαν πάρει ενεργό µέρος
στην Αντίσταση κάτω από τη σηµαία του ΚΚΕ. Ο
Αξελός ήταν ένας απ’αυτούς. Προερχόταν από
µεγαλοαστικό περιβάλλον. Ο πατέρας του, Μιλτιάδης
Αξελός, ήταν γιατρός διευθυντής στον «Ευαγγελισµό».
Η
µητέρα
του,
γόνος
παλιάς
οικογένειας
µεγαλογαιοκτηµόνων στην Αττική. Ο ίδιος πέρασε
ολόκληρη τη ζωή του σε διαµερίσµατα λίγων
τετραγωνικών, απολύτως αδιάφορος απέναντι στα
υλικά αγαθά, τα οποία άλλωστε συστηµατικά
απεµπόλησε, περιφρονητικός προς κάθε ιδέα
«ιδιοποίησης» και «ιδιοκτησίας». Ανέπτυξε µια σκέψη
πρωτότυπη, πλανητική (είναι, άλλωστε ο πρώτος που
διατύπωσε τον όρο αυτό πολύ πριν αφυπνιστεί η
ανθρωπότητα στην «παγκοσµιοποίηση»), ανοιχτή,
ερωτηµατική και αποσπασµατική, που ανατρέχει στην
ποιητική σκέψη του Ηράκλειτου και διατρέχει την
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CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
PIERRE DAVAS, ce grand amoureux des Lettres

Επέστρεφε πάντοτε τα καλοκαίρια στην Ελλάδα.
Αγαπούσε το φως της, τη θάλασσα, την «αµεσότητα»
της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων, ξανάβρισκε
παλιούς φίλους, είχε το χάρισµα να κάνει καινούργιους,
επικοινωνούσε ιδιαίτερα µε τους νέους κι ήξερε να τους
µιλάει. Την ηµέρα της κηδείας του, µια ηµέρα
απίστευτης παγωνιάς, ήταν εντυπωσιακός ο αριθµός
των φίλων που ήρθαν (και από την Ελλάδα) να τον
αποχαιρετίσουν.
Σε συνέντευξή του στον δηµοσιογράφο και ποιητή
Γιώργο Δουατζή, την άνοιξη του 2009 στη Θεσσαλονίκη, όταν αναγορεύθηκε επίτιµος διδάκτωρ της
Φιλοσοφικής
Σχολής
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου, στην παρατήρηση µάλλον παρά
ερώτηση, ότι «το έργο του είναι διαποτισµένο από την
ποίηση», είχε διευκρινίσει: «Αδιαµφισβήτητα. Πέρα
από την ποίηση του ανθρώπου µε τη λυρική έννοια,
υπάρχει η ποιητικότητα του κόσµου που είναι πιο
δυνατή. Και η ανθρώπινη ποίηση είναι ένα ανταύγασµά
της. Με ενδιαφέρει η ποίηση που ξεφεύγει από όλα τα
όρια και φτάνει σ’ένα ύπατο σηµείο όπου συντρίβεται,
συντρίβοντας και τον ποιητή της».
Τα τελευταία χρόνια, ο Κώστας Αξελός, πέρα από
τις βασικές λέξεις-κλειδιά της σκέψης του, επέµενε
ιδιαίτερα στην ποιητικότητα του κόσµου και στην
αναγκαία φιλικότητα που πρέπει να δείχνει ο άνθρωπος
απέναντι στον κόσµο και στα αποσπάσµατά του, ένα
από τα οποία είναι και αυτός ο ίδιος. Με την
φιλικότητα αυτή και µε απέραντη ηρεµία αντιµετώπισε
και τον θάνατο, που «είναι ο καλύτερος φίλος και ο
χειρότερος εχθρός [του ανθρώπου], γιατί βάζει ένα
τέρµα στην περιπέτεια που λέγεται ζωή. Αλλά είναι
αυτός που δίνει νόηµα σε κάθε πράγµα». Άλλωστε ποτέ
δεν τον φοβήθηκε. Ο µόνος του φόβος ήταν «το
στέγνωµα της ψυχής και της σκέψης». Έτσι είχε πει,
αλλά τούτο το «στέγνωµα» ποτέ δεν το γνώρισε. Ούτε,
βέβαια, ανήκει στη µοίρα της σκέψης του.

grecques nous a quittés.
« Pierre Davas, né en 1950 à Paris, de parents grecs,
s’est consacré très tôt à l'enseignement du grec moderne
qui a été la grande passion de sa vie, passion qui prend
sa source dès son adolescence quand il donne des cours
de grec moderne bénévolement dans les écoles de la
Communauté Hellénique de Paris, où il a lui-même
suivi les cours. Après des études littéraires à la faculté
de Censier et à l’Inalco, il se consacre exclusivement à
l’enseignement de la langue grecque. En 1974, il fonde
l'Institut d'Etudes Néo-Helléniques de Paris, association
loi de 1901, déclaré auprès du Rectorat de Paris (depuis
1986) et devient le directeur. L’Institut d’Etudes NéoHelléniques de Paris, est, à l’époque, la première école
d’enseignement du grec moderne en tant que langue vivante, émanant d’une initiative privée et proposant un
enseignement innovant avec la création de manuels
adaptés aux francophones. En 1999, Pierre Davas, crée
l’Annuaire Grec, projet qui lui tient à cœur depuis de
nombreuses années. D’une première ébauche, après un
travail de longue haleine, l’Annuaire Grec a pu se
développer notamment grâce à la participation de nombreux annonceurs. En 1999 également, Pierre Davas a
été à l’initiative de la création du bulletin mensuel de
liaison et d’information « Les Nouvelles ». Pierre
Davas était, depuis longtemps, très impliqué dans son
action pour l’hellénisme, en devenant membre actif
dans la Communauté Hellénique de Paris. Malheureusement, le combat inégal qu’il a mené contre la maladie, ne lui a pas permis de continuer toutes ses
actions. Il nous a quittés le 20 septembre 2010. Nous le
regrettons tous» (texte remis par Annie Dimitriou).
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ
Καλό ταξίδι! Τους Λαιστρυγόνες και
τους Κύκλωπες δε φοβήθηκες.
ʹΕφθασες στην Ιθάκη. Κι εκεί,
καλώντας τον ʹΕρωτα, όπως εσύ
ήξερες, έπεσε η ΕΔΩ αυλαία. Είχες
πεί κάπου, όταν θα φύγεις, θα γίνει
φως, και τώρα απέναντι απ’τις
παρυφές του Ολύµπου, αγναντεύεις
τα πέρατα κι εµάς ζητιάνους της τιµιότητας, της
γενναιοδωρίας κι εκείνος του φωτεινού χαµόγελου της
ψυχής σου. Καλό ταξίδι, φίλε! (Κ. Μιµιλίδης).

S.V.P. COMMUNIQUEZ-NOUS VOTRE
ADRESSE E-MAIL POUR ÊTRE AVERTIS DE NOS ACTIVITÉS ! RÉGLEZ VOTRE COTISATION À LA COMMUNAUTÉ
TOUS LES ANS EN DÉBUT D’ANNÉE.
FONCTIONNEMENT

RESTAURANT L’ODYSSÉE

Στο Παρίσι, στη Mouffetard, κάποια δάκρυα στόλισαν
τον πεζόδροµο. Μάλλον κάποια βροχή θα ήταν που
έχασε το δρόµο της!
Και αποµένουν οι χορευτικές κινήσεις των αναµνήσεων
να ζωντανεύουν τους ανθρώπους (δηµοσιεύτηκε στο
Ποντίκι, στη στήλη «Λοξός», από τον Γιώργο
Θεοδοσίου).

54, rue Daguerre
75014 Paris, M° Denfert Rochereau
Tel : 01 43 22 19 99
ANIMATION MUSICALE
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS
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Εορτασµός της 25ης Μαρτίου.

Εορτασµός
της Παγκόσµιας ηµέρας της Γυναίκας
Την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010, 4 µ.µ., η Ελληνική
Κοινότητα εόρτασε στο Ελληνικό Σπίτι την Παγκόσµια
ηµέρα της Γυναίκας, µε θέµα: « Η Ελληνίδα γυναίκα
στο ελληνικό τραγούδι ». Η παρουσίαση περιελάµβανε
δυο τµήµατα. Το πρώτο (Mαρία Θεοφυλάκτου, Καλλιόπη Σταυροπούλου) ήταν µια αναδροµή στο ελληνικό
τραγούδι, µε παρουσίαση διαφόρων µουσικών
ρευµάτων, η οποία συνοδευόταν από πλούσιο
φωτογραφικό και ηχητικό υλικό. Το δεύτερο τµήµα
ήταν µία ζωντανή µουσική παρουσίαση: η Ιζαµπέλ και
ο Δηµήτρης Καρασταµάτης, όπως και η Κλεµάνς
Γαβριηλίδη, συνοδευόµενη από τον βραβευµένο
συνθέτη Γιάννη Πλαστήρα, µας πρόσφεραν ένα αξέχαστο απόγευµα. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πολύ
κόσµο. Γυναίκες, αλλά και άνδρες, όλων των ηλικιών
τίµησαν µε την παρουσία τους τον εορτασµό της
Παγκόσµιας ηµέρας της Γυναίκας. Ο κ.Ταό Λε, πρόεδρος του συλλόγου MASI, πρόσφερε ένα Origami στις
παρευρισκόµενες κυρίες.

Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 εορτάστηκε από τον
Ελληνισµό του Παρισιού η Εθνική επέτειος της
επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821 κατά του τουρκικού ζυγού. Ο εορτασµός περιελάµβανε δοξολογία
στο Μητροπ. Ναό του Αγίου Στεφάνου και στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνου στην Αψίδα του Θριάµβου από τους αντιπροσώπους του Ελλ. Κράτους. Τα ελληνικά σχολεία παρέστησαν επίσης στην τελετή, όπως
και πλήθος κόσµου. Την Κυριακή 28 Μαρτίου το (τότε)
Συντονιστικό Γραφείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στο
Παρίσι οργάνωσε σε συνεργασία µε την Ελληνική και
την Κυπριακή Κοινότητα την εορτή της 25ης Μαρτίου
στην αίθουσα Ροσσίνι της Δηµαρχίας του 9ου
Διαµερίσµατος. Η εορτή είχε µεγάλη επιτυχία.

Célébration de la Journée de la Femme
Le dimanche 7 mars 2010 la Communauté a fêté la
Journée mondiale de la Femme dans la Maison de la
Grèce. Le thème choisi était : « La femme dans la
chanson grecque ». La présentation comportait deux
parties. La première, par Calliopi Stavropoulos et
Μaria Theofilaktou, consistait en une rétrospective de
l’histoire de la chanson grecque, avec présentation de
plusieurs documents photographiques et sonores. La
seconde a été assurée grâce au concours des artistes
Isabelle et Dimitri Karastamatis, Clémence Gabrielidis,
accompagnée du compositeur récemment primé,
Giannis Plastiras. La manifestation a connu un vif succès ; des femmes, mais aussi des hommes, ont honoré
par leur présence cette manifestation. M. Tao Lê,
président de l’association MASI, a offert un Origami
aux dames présentes.

ʹΕκθεση φωτογραφίας: Phocée 1913-1920. Le

témoignage de Félix Sartiaux
Στις 10 Απριλίου 2010,
υπό την αιγίδα του
Γενικού Προξενείου, η
Κοινότητα προσκάλεσε
τον Χάρη Γιακουµή να
παρουσιάσει φωτογραφικό υλικό από το βιβλίο
του Phocée 1913-1920.
Le témoignage de Félix
Sartiaux, µε 3 συνεργάτες, Παρίσι 2008. Οι
εξαιρετικά συγκινητικές φωτογραφίες που παρουσίασε
και σχολίασε ο γνωστός ιστορικός της φωτογραφίας
προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του Félix
Sartiaux, γάλλου αρχαιολόγου που εργάσθηκε στη
Φώκαια της Μικράς Ασίας. Το αρχείο, που πίστευαν
ότι είχε οριστικά χαθεί, ανάγεται στην περιόδο 19131920 : το 1914 οι κάτοικοι της Φωκαίας, όπως και
άλλων µικρασιατικών πόλεων, αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Επιστρέφουν το 1919
και υποχρεώνονται να την εγκαταλείψουν οριστικά
πλέον το 1922. Ταυτόχρονα µε την έκθεση έγιναν και
δύο στερεοσκοπικές (τρισδιάστατες) παρουσιάσεις. Η
προσέλευση ήταν µεγάλη και η έκθεση είχε σηµαντική
επιτυχία.

Célébration de la révolution grecque
du 25 mars 1821
Le 21 mars 2010, a été célébrée la révolution grecque
du 25 mars 1821 contre le joug ottoman. La commémoration comprenait une cérémonie en l’église StStéphane ; elle a été suivie d’un dépôt de gerbe à l’Arc
de Triomphe, fait par les représentants de l’Etat grec à
Paris. Les élèves des écoles grecques étaient présents ;
beaucoup de gens ont également assisté à la cérémonie.
La fête traditionnelle a été organisée par le Bureau de
l’Éducation grecque auprès de l’Ambassade de Grèce,
en collaboration avec la Comm. Hellénique et la
Comm. Chypriote, à la salle Rossini de la Mairie du 9e.
le dimanche 28 mars, 15h00. Elle a connu un vif succès.
Pour la grande satisfaction des parents et des élèves
présents, les horaires ont été rigoureusement respectés.
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Ειδικότερα η ύπαρξη ελληνικής παιδείας στο
Παρίσι και στα περίχωρά του, όπως και η
διατήρηση των ελληνικών θεσµών και των αξιών
µας µέσω των ελληνικών σχολείων υπήρξε πάντοτε
αντικείµενο συνεχούς φροντίδας και θέµα
πρώτιστης
σηµασίας,
που
χωρίς
διακοπή
αποτελούσε και αποτελεί το αντικείµενο του
ενδιαφέροντος και της δράσης της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων.
ʹΕχουµε ανάγκη από τις σχολικές µας µονάδες
και τους εκπαιδευτικούς που τις θεµελιώνουν. Το
Παρίσι είναι µία µεγάλη πόλη και δεδοµένου ότι
πολλές οικογένειες κατοικούν και σε προαστειακές
ζώνες, υπάρχουν αυτή τη στιγµή σχολεία στο κέντρο,
αλλά και εκτός κέντρου, που είναι απαραίτητα ώστε να
δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ελληνικών
µαθηµάτων σε όσο γίνεται µεγαλύτερο αριθµό παιδιών
του απόδηµου Ελληνισµού.
Γνωρίζουµε την προσπάθεια όλων των εκπαιδευτικών και αναγνωρίζουµε τον κόπο που καταβάλλουν για να κερδίσουν την εµπιστοσύνη και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των µικρών Ελλήνων
µαθητών τους. Επιθυµία όλων µας είναι τα σχολεία
µας να συνεχίσουν όχι µόνο να υπάρχουν, αλλά και να
δηµιουργούν
και
να
λειτουργούν
το
ίδιο
εποικοδοµητικά, το ίδιο ζωντανά, το ίδιο δραστήρια.
Εποµένως, χρειάζεται να διατηρηθούν οι απαραίτητες
συνθήκες για την απρόσκοπτη λειτουργία τους
(αριθµός αιθουσών και εκπαιδευτικών).
Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων, κατανοώντας τις δύσκολες στιγµές που διέρχεται
η χώρα, διατίθεται να στηρίξει τα ελληνικά σχολεία, όπως άλλωστε τούτο συνέβη µέχρι σήµερα αρκετές
φορές».

Η Συντονίστρια των ελληνικών σχολείων από
τις Βρυξέλλες στο Παρίσι ως προσκεκληµένη
της Ελληνικής Κοινότητας
Στις 22 Οκτωβρίου 2010, στις 7 µ.µ., ύστερα από
πρόσκληση της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και
Περιχώρων, η κα Μαρία Γενητσαρέλη-Γκίκα, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Benelux και Γαλλίας, δέχθηκε
στο Ελληνικό Σπίτι τους γονείς των µαθητών των Ελληνικών σχολείων Παρισιού και περιχώρων και
απάντησε στις ερωτήσεις που έγιναν σχετικά µε το
µέλλον των Ελληνικών Σχολείων στη Διασπορά και ειδικότερα στη Γαλλία. «Θα πρέπει να πορευθούµε όπως
µπορούµε αυτή τη χρονιά», «είναι µία περίοδος
δύσκολη, µπορούµε όµως να ανταπεξέλθουµε µε επιτυχία, χρειάζεται µόνο να υπάρχει οµόνοια»: αυτές
είναι µερικές από τις σκέψεις που διατύπωσε εκείνη τη
βραδιά η κα Συντονίστρια. Την ευχαριστούµε θερµά
γιά την παρουσία της.
Sur la visite de la Coordinatrice de l’Education
grecque de Bruxelles à Paris sur invitation de la
Communauté Hellénique.
Le 22 octobre, la Communauté a invité Mme Maria
Genitsareli-Gkika, Coordinatrice de l’Enseignement
grec à Benelux et en France, à débattre avec les parents
d’élèves des écoles grecques de Paris et des environs
sur l’avenir des écoles de langue maternelle grecque à
l’étranger et, plus précisément, en France. «Cette année,
nous devons nous accommoder avec les moyens du
bord», «c’est une période difficile, mais nous pouvons
la surmonter avec succès, il suffit d’être unis» : ces
quelques réflexions font partie de celles que Mme la
Coordinatrice a formulées lors de cette rencontre. Nous
la remercions chaleureusement pour sa présence.
Étant donné les problèmes financiers que connaît la
Grèce, le Président et le Bureau Exécutif, souhaitant le
maintien d’une éducation de qualité dans notre pays
d’accueil, ont adressé au Ministère grec de l’Education
la lettre qui suit.

Αποχαιρετισµός στον κ. Γ. Αναστασόπουλο,
Πρέσβη της Ελλάδας στην Unesco
Στις 26 Οκτωβρίου 2010, η Κοινότητα οργάνωσε
εκδήλωση γιά να αποχαιρετίσει τον κ. Γ. Αναστασόπουλο, απερχόµενο Πρέσβη της Ελλάδας στην
Unesco. Στον λόγο που του απευθύνθηκε, τονίσθηκε
ότι « Γνωρίζουµε τον λόγο του και την ευγλωττία του
όταν, ως δηµοσιογράφος υπηρέτησε την ενηµέρωση
του ελληνικού λαού, στην Καθηµερινή, τη Μεσηµβρινή, την Βραδυνή και στην τηλεόραση, σαν Πρόεδρος
της Ενώσεως Συντακτών στην Αθήνα, σαν Υπηρεσιακός
Υφυπουργός
Προεδρίας και σαν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
στις Κυβερνήσεις Καραµανλή και Ράλλη, σαν
Ευρωβουλευτής
της
Νέας Δηµοκρατίας από
το 1984 έως το 1999,
όπου και εξελέγη τέσσερις φορές Αντιπρόεδρος
του Ευρωπαικού Κοινο-

Μήνυµα (3 Ιουλίου 2010) του Προέδρου και του
Γραφείου της Κοινότητας προς το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
«Γνωρίζουµε ότι στο τέλος της σχολικής χρονιάς
2009-10, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρόκειται
να διαµορφωθεί, να προτείνει και ενδεχοµένως να ακολουθήσει µεταρρυθµίσεις που κρίνονται αναγκαίες
τόσο ως εσωτερική εξέλιξη, αλλά και ως εξωτερική
αναγκαιότητα.
Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται αυτή την στιγµή η Ελλάδα, ο τόπος µας, δεν
αφήνει κανέναν αδιάφορο, ακόµα περισσότερο τους
ʹΕλληνες του εξωτερικού, που, δηµιουργώντας και
προσφέροντας µακριά από τη χώρα τους, ποτέ δεν
ξεχνούν ότι η προσφορά τους στο εξωτερικό αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της προβολής της χώρας από
την οποία κατάγονται.
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βουλίου, πάντοτε µε ειλικρίνεια και αποτελεσµατικότητα στάθηκε κοντά στα ελληνικά δρώµενα, στις
ελληνικές υποθέσεις, στον Ελληνισµό». Η δράση του κ.
Γ. Αναστασόπουλου συνεχίσθηκε όταν ορίσθηκε τον
Νοέµβριο του 2004 Πρέσβης της Ελλάδας στην
Unesco. Υπήρξε Πρόεδρος της Conférence Générale de
l’Unesco, έλαβε την Λεγεώνα της Τιµής (Légion
d’Honneur) για τις υπηρεσίες που προσέφερε και τον
ρόλο που είχε στην διεκδίκηση των Μαρµάρων του
Παρθενώνα. Ο κ. Γ. Αναστασόπουλος ευχαρίστησε
θερµά την Κοινότητα και τόνισε µε τη γνωστή του
µετριοφροσύνη ότι θα αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιηµένος αν ξέρει ότι «προσέφερε έστω και ένα
πετραδάκι» στις υποθέσεις τις σχετικές µε την Ελλάδα
κατά την διάρκεια της θητείας του στην Unesco. Του
ευχόµαστε καλή επιστροφή και καλή συνέχεια!

vées et ont pleinement apprécié l’après-midi culturel
fort enrichissant, qui, pour
beaucoup, était une découverte. Les explications de
la conférencière ont permis
de cerner le personnage de
Dali. La sortie s’est achevée autour d’un chocolat
chaud sur la place du
Tertre.

S’il vous plaît, notez les événements et
les dates !
La Communauté a mis en œuvre, entre autres, deux cycles de manifestations qui se maintiendront toute
l’année. Il s’agit de : Les Flâneries de dimanche et
Le Cinéma grec est de retour ; d’autres cycles ont
également été prévus et viendront progressivement s’y
ajouter. Dans le premier cas, il s’agit de la sortie à un
musée, à une exposition… faite le dimanche. La sortie
à l’espace Dali, organisée par C. Alvanou, constitue la
première manifestation de ce cycle. Dans le deuxième
cas, il s’agit d’un nouveau cycle de projections de
films grecs (en principe un film par mois, le vendredi).
La première projection, organisée par C. Stavropoulos,
a eu lieu le 26 novembre, avec le film Οι Νύφες (Les
mariées) de Pantelis Voulgaris.

Εορτασµός της 70ής Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010, η Ελληνική
Κοινότητα εόρτασε, µαζί µε την Κυπριακή, την 70ή
επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Αίθουσα Ροσσίνι του Δηµαρχείου του 9ου Διαµερίσµατος.
Τον λόγο εκφώνησε η κα Ευρυδίκη Μιλσανή-Trichon,
συγγραφέας και ιστορικός της τέχνης. Επί τη ευκαιρία
του εορτασµού, η Ελληνική Κοινότητα απένειµε τιµητικό δώρο στους µαθητές που πέτυχαν στο Δίπλωµα
Ελληνοµάθειας το 2010 γιά να τιµήσει την προσπάθειά
τους. Τα δώρα ήσαν φωτογραφικά λευκώµατα (εκδόσεις Kallimages) και βιβλία λογοτεχνίας (βιβλιοπ.
Epsilon), τα οποία δόθηκαν µε έκπτωση, γιά την οποία
ευχαριστούµε τους υπεύθυνους.
Δίδουµε στην συνέχεια απόσπασµα από τον λόγο της
ηµέρας, τα µηνύµατα του οποίου παραµένουν επίκαιρα:
[…] Είναι ένας τρόπος να θυµηθούµε πως κάθε φορά
που η ύπαρξή µας σαν Έλληνες κινδύνεψε κι η
ιδιαιτερότητά της κόντεψε να αλλοτριωθεί, οι έλληνες
σύσσωµοι, ξεχνώντας τις αιώνιες κοµµατικές και
ιδεολογικές τους έχθρες, ρίχτηκαν µε κουράγιο και καρτερία ενάντια στον εχθρό, πάλεψαν, αγωνίστηκαν, υπέστησαν τα πάνδεινα για να την κρατήσουν πάση θυσία
την πατρίδα τους αλώβητη. […] το ηµερολόγιο του
Σεφέρη µας είναι εξαιρετικά πολύτιµο γιατί σαν διπλωµάτης βρέθηκε στην καρδιά των γεγονότων κι αυτά που
γράφει είναι µαρτυρίες από πρώτο χέρι. Δια µακρόν
υπήρξε θεατής του πολέµου στην Ευρώπη τον οποίο
παρακολούθησε µε φρίκη. Είδε µε αηδία την Γαλλία, την
χώρα που τον δίδαξε τα πάντα να υποκύπτει στα ανάξια
χέρια του Πεταίν. Θαύµασε την γενναιότητα των
Πολωνών που ήταν ικανοί να πολεµάνε τα γερµανικά
άρµατα µέχρι θανάτου µε γκαζοντενεκέδες […].

Le Cinéma grec est de retour! Ο ελληνικός
κινηµατογράφος ξαναγυρίζει!
Notez, s’il vous plaît, les dates : 10/12 - 14/1 - 11/02.
Entrée gratuite.

Les Flâneries de dimanche. Οι περίπατοι της
Κυριακής.
Στις 19 Δεκεµβρίου 2010, 4 µ.µ., το χορευτικό της
Κοινότητας λαµβάνει µέρος στο VILLAGE DE
NOËL του 16ου Διαµερίσµατος (Μ° Trocadéro). Σε
συνδυασµό µε το γεγονός αυτό, η Κοινότητα
διοργανώνει επίσκεψη στο Village de Noël. Ραντεβού
στις 3 µµ. στην κεντρική είσοδο. Είσοδος δωρεάν.

Notez aussi :
◊ 3 décembre 2010 : ne pas oubliez la manifestation
sur E. M. ANTONIADI (voir p. 1).
◊ 12 décembre 2010 : ARBRE DE NOËL DES
ENFANTS. Il sera organisé le dimanche 12 décembre
à 15h30, à la Maison de la Grèce. Les mamans peuvent
nous régaler avec les gâteaux traditionnels !
◊ 19 décembre 2010 : ne pas oublier de visiter avec la
Communauté le VILLAGE DE NOËL du XVIème
Arrondissement (voir plus haut). RV à 15h à l’entrée.
◊ 16 janvier 2011 : FÊTE DE LA VASSILOPITA.
Elle aura lieu le dimanche 16 janvier 2011 à 15h30, à la
Maison de la Grèce.

Sortie à l’Espace DALI
La sortie à l’Espace Salvador Dali, organisée par la
Communauté, a eu lieu le dimanche 21 novembre 2010.
Malgré la pluie et le froid, 21 personnes se sont retrou-
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ÉLECTIONS et DIVERS
Résultats des élections à la Communauté Hellénique
de Paris et des environs (13 décembre 2009)
Nom de liste
Dimocratiki Syspirosi
Présence
Communautaire Active
Communauté Unie
Enotiki Kinisi
Nouveaux Horizons
Totaux

Nombre de
voix
186
165

Sièges

108
101
24
584

4
3
1
21

Remise des insignes de la Légion d’honneur au
Président de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes
de France
Le 6 octobre 2010, le
Président du Sénat,
M. G. Larcher,
a
remis, au nom du
président
de
la
République française,
les
insignes
de
Chevalier dans l’ordre
de la Légion d’honneur à son Éminence le Métropolite
Emmanuel, évêque titulaire de la Métropole orthodoxe
grecque de France et Président de l’Assemblée des
Évêques orthodoxes de France, et à Mgr J.-P. Ricard de
Bordeaux. La cérémonie a eu lieu dans les salons de la
Présidence du Sénat, au palais du Luxembourg, en
présence d’évêques membres de l’Assemblée, de
nombreux officiels et de diplomates.

7
6

Résultats des élections du Bureau Exécutif de la
Communauté Hellénique (23 javnier 2010)
Tous les élus, suite aux élections du 13 décembre 2009,
sont présents. M. N. Prantzos remplace M. R. Manthoulis, démissionnaire. Sont également présents les membres de la Commission électorale, sous la présidence de
Mme Z. Frangopoulou. «La séance s’est déroulée en
présence des membres de la Communauté Hellénique
de Paris et des environs qui voulaient y assister […]».
Pour le poste de Président sont candidats M. Trakas, M.
Efthymiou et M. Cacouros. «[…] M. Efthymiou déclare
qu’il n’est pas candidat […].
Résultats. M. Cacouros Michel : 11 voix. M. Trakas
Christos : 9 voix ; 1 bulletin nul.
M. Cacouros Michel est élu Président du conseil».

LA COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DE
PARIS ET DES ENVIRONS SOUHAITE
DES JOYEUSES FÊTES À TOUS SES
MEMBRES ET AMIS !

CENTENAIRE DU LYKEION
ELLINIDON
samedi 4 décembre · 20:00 - 22:30
UNESCO, 125, av. de Suffren, 75007 PARIS,
Métro Ségur

«M. Trakas signale que, étant donné qu’il n’a pas obtenu le poste de Président, il voit en cela un acte
d’ostracisme et, par conséquent, la participation de la
Dimocratiki Syspirosi dans le reste de la procédure
d’élection devient impossible. Mme Frangopoulou termine sa mission en tant que Présidente de la commission électorale ; la remise des documents relatifs aux
élections sera effectuée ultérieurement».
Après ces extraits sur l’élection du Président, nous vous
présentons le Bureau Exécutif tel qu’il a été constitué
par la suite.
Vice-présidents : Detsis Kostas, Kotzatapanis Georges.
Secrétaire Générale : Theodoridis Seta.
Trésorier : Glaros Lambro.
Membres du Bureau : Alvanou Cathy, Gortsilas
Antonis.
Comm. scolaire : Doulkeridis-Kanaan Hélène.
Comm. culturelle : Theofilaktou Maria.

Merci à S. Theodoridis pour avoir contribué à la
préparation de ce numéro du Deltio.

Το δελτίο
Ενηµερωτικό δελτίο της Ελληνικής Κοινότητας
Παρισιού και περιχώρων
Φεβρουάριος – Νοέµβριος 2010
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο : Μιχάλης Κακούρος
Εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
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