
από τη Σοφία Καρυπίδου,  
sofia@neolaia.de 

Η απόφαση µας θύµισε έντονα -αν τις ζούσαµε τότε από κοντά- 
τις στιγµές που οι γονείς µας, στην Ελλάδα του ΄60  έπαιρναν 
τη δύσκολη απόφαση να ξενιτευτούν. 

Να αφήσουν πίσω τα γνωστά και να ψάξουν για ένα καλύτερο µελλον. 
Καλύτερο για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, για τα παιδιά που 
ακόµη δεν είχαν. 
Και τώρα η απόφαση κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Πολλά τα λεφτά για την 
αγορά του κτιρίου, µα µοναδική η ευκαιρία για τον Ελληνισµό της περιοχής. 

Το κτίριο στη Rathausstraße 65, στην καρδιά του Biebrich, περίµενε ήδη πάρα 
πολλούς µήνες -µαζί µε την ηγεσία της πόλης- την απάντηση του Ελληνισµού. 
Τα περιθώρια είχαν εξαντληθεί. Η απόφαση έπρεπε να παρθεί άµεσα. 

Εξάλλου η τελευταία πρόταση που έγινε από την πόλη ήταν άκρως δελεαστική: 

αγορά του κτιρίου µε τη δυνατότητα κληρονοµικής µίσθωσης (Erbbauzins) 

για 66 χρόνια. Ο πρώτος χρόνος δίχως κόστος µίσθωσης για την Ελληνική 
Κοινότητα. Χρόνος πολύτιµος, αφού η επιτροπή που εκλέχθηκε από επιφανείς 
Έλληνες της περιοχής θα πρέπει να προσπαθήσει µαζι µε το Διοικητικό 
Συµβούλιο να συγκεντρώσει τα απαιτούµενα χρήµατα για την αγορά 
και την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία είναι απόλυτα αναγκαία και απαιτεί 
κι αυτή αρκετές δεκάδες χιλιάδες Ευρώ. 

Η απόφαση δύσκολη. Κι όµως πάρθηκε το Μάρτιο του 2006!
185 χρόνια µετά την επανάσταση του 1821 ο Ελληνισµός 
του Wiesbaden τολµά τη δική του „επανάσταση“. 

Κόντρα στη ζωή των ξενιτεµένων που ξεχνούν τις ρίζες τους, µα 
µε εξαιρετική τόλµη για κάτι νέο, κάτι ακόµη πιο ελληνικό.

Με γνώµονα το µέλλον του Ελληνισµού στην περιοχή του Wiesbaden. 
Με το βλέµµα όλων στραµµένο στις επόµενες γενιές που τους αξίζει ένα δικό 
τους ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. 

Ένα ελληνικό σπίτι που θα στεγάζει όλους τους συλλόγους, θα αποτελεί 
πόλο έλξης για όλο τον Ελληνισµό, θα προβάλλει την Πατρίδα µας µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Γιατί µόνο αυτός αρµόζει στην Ελλάδα 
και στον Ελληνισµό. 

Ε υ χ ό µ α σ τ ε  τ η 
µέγιστη  επιτυχία 
στο νέο έργο που 
αναλάβαµε  όλοι, 
ε ίτε  ήµασταν  το  
Μ ά ρ τ ι ο  σ τ η  
συνεδρίαση είτε όχι. 

Ε ί ν α ι  έ ν α  έ ρ γ ο  
ελληνικότατο κι έτσι 
α ξ ί ζ ε ι  ν α  τ ο  
αγκαλιάσουµε όλοι 
και να στηρίξουµε, 
να υποστηρίξουµε 
την υλοποίησή του. 

ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟ  ΠΟΛΙ Τ Ι Σ Τ Ι ΚΟ  ΚΕΝ ΤΡΟ
ΣΤΗΝ  ΚΑ ΡΔ Ι Α  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ

Μία  από  τις  πιο

 σηµαντικές  αποφάσεις 

πήραν  οι  Έλληνες 

του  Wiesbaden, 

µετά  από  πολλούς  µήνες 

σκέψης ,  έρευνας ,  αγώνα 

και  µεγαλης  θέλησης

 για  κάτι  ΜΟΝΙΜΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

στην  πόλη  του  Wiesbaden! 

Στην  καρδιά  του  Biebrich!

Η  συνεδρίαση 

της  Ελληνικής  Κοινότητας 

το  Μάρτιο  του  2006 

σηµαίνει  για  όλους 

µ ία  νέα  αρχή ,  ένα  ξεκίνηµα 

που  είµαστε  βέβαιοι 

ότι  θα  φέρει  σπουδαία 

αποτελέσµατα 

για  τον  Ελληνισµό 

όλης  της  περιοχής . 

Μία  απόφαση  που  θα  µας 

χαρίσει   ένα  δικό  µας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  κτίριο . . .

στην  καρδιά  του  Biebrich! 

Ήµασταν  παρόντες 

εκείνη  τη  µέρα  και 

υποσχόµαστε  να  στηρίξουµε 

και  µελλοντικά

το  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ  ΕΡΓΟ 

που  ανέλαβε 

ο  Ελλην ι σµό ς 

του  Wiesbaden.


