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ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 2021
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Στουτγάρδη στις 8, 9 και 10 Οκτωβρίου 2021 οι εκδηλώσεις
εορτασμού των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση από τους ομογενειακούς θεσμούς της
Γερμανίας.
Το ανοιχτό κάλεσμα των συλλόγων τον Οκτώβριο του 2020 με την στήριξη της τότε Γενικής Προξένου
της Ελλάδας στη Στουτγάρδη κα Ελένης Λιανίδου, οδήγησε στην σύσταση της 14μελους οργανωτικής
επιτροπής που ανέλαβε τον συντονισμό των εκδηλώσεων. Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα
οποία είχαν την σύμφωνη γνώμη των συλλόγων τους, όρισαν μέσω ενός συμφωνητικού το πλαίσιο
λειτουργίας και αποφάσεων και ανέλαβαν την ευθύνη διεκπεραίωσης του μεγάλου αυτού εγχειρήματος.
Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 60 σύλλογοι και κοινότητες με εκπροσώπηση από όλη την γερμανική
επικράτεια.
Την θετική απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποστολή Αγήματος της Προεδρικής
Φρουράς ακολούθησε η έγκριση του δήμου της Στουτγάρδης για την παραχώρηση κεντρικών οδών
της πόλης με σκοπό την πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης που για πρώτη φορά θα πραγματοποιούνταν
στη Γερμανία αλλά και γενικότερα σε ευρωπαϊκό έδαφος εκτός Ελλάδας.
Το εορταστικό τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 όπου διοργανώθηκε στο Kursaal
στο Bad Cannstatt της Στουτγάρδης βραδιά αφιερωμένη στους γερμανούς φιλέλληνες . Ο καθηγητής
ιστορίας και φιλοσοφίας του πανεπιστημίου του Tübingen κ. Setzler παρουσίασε τον σημαντικό ρόλο
των γερμανών πολιτών της Στουτγάρδης, οι οποίοι ιδρύοντας τον πρώτο σύλλογο βοηθείας
πανγερμανικα, στήριξαν υλικά και ηθικά τους Έλληνες στον αγώνα της απελευθέρωσης. Στην βραδιά
παρουσιάστηκε επίσης υλικό το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της πόλης και για πρώτη φορά είδε το
φως της δημοσιότητας. Μεταξύ αυτού και άγνωστες μέχρι σήμερα λιθογραφίες που απεικονίζουν
Έλληνες πρόσφυγες στη Στουτγάρδη κατά την περίοδο της επανάστασης.
Η πρώην βουλευτής της τοπικής βουλής, κα Rita Haller-Haid τόνισε τη σημασία της ελληνογερμανικής
φιλίας και αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα στοιχεία που συνδέουν τους 2 λαούς στην πορεία των χρόνων.
Στη συνέχεια απήυθυνε χαιρετισμό ο ΓΓ απόδημου ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, η Γενική
Πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο κα Μάρα Μαρινάκη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη
Στουτγάρδη κ. Συμεών Λιναρδάκης. Μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος απήυθυνε χαιρετισμό και
συγχαρητήρια ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.
Ακολούθησε η εισήγηση του ανθυποπλοίαρχου κ. Αθανασόπουλου και του υπολοχαγού κ. Καψάλη, οι
οποίοι αναφέρθηκαν στην ιστορία των Ευζώνων και παρουσίασαν τις 6 επίσημες στολές της
Προεδρικής Φρουράς που για πρώτη φορά ταξίδεψαν όλες μαζί εκτός Ελλάδας.
Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Europaviertel της Στουτγάρδης η μεγάλη
παρέλαση της Ομογένειας. Η προετοιμασία για την παρέλαση ξεκίνησε αρκετές ώρες πριν όπου οι 1500
παρελαύνοντες , στην πλειοψηφία τους μαθητές ελληνικών σχολείων και μέλη πολιτιστικών συλλόγων
και ελληνικών κοινοτήτων, υποβλήθηκαν στον έλεγχο των ισχύοντων μέτρων της πανδημίας. Οι
κεντρικοί δρόμοι της πόλης αποκλείστηκαν από την αστυνομία για την διέλευση της Προεδρικής
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Φρουράς και των παρελαύνοντων. Στο χώρο της παρέλασης διαμορφώθηκε ειδική εξέδρα επισήμων για
την υποδοχή των εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου
Αμύνης, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γερμανίας και της εκπροσώπου της Οργανωτικής επιτροπής κα
Ελένης Σιδηροπούλου.
Στις 1 μμ ακριβώς ξεκίνησε η μεγαλειώδης παρέλαση με το Άγημα της Προεδρικής Φρουράς να δίνει
για πρώτη φορά το παρόν στην γερμανική πόλη. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση και η περηφάνεια των
παρευρισκομένων που δεν σταμάτησαν να εμψυχώνουν και να συγχαίρουν τόσο τους Εύζωνες μας όσο
και το πλήθος των παρελαύνοντων που ζούσαν επίσης μία πρωτόγνωρη εμπειρία.
Την μουσική συνοδεία με εμβατήρια της παρέλασης ανέλαβε αφιλοκερδώς το μουσικό ωδείο
Sinfonisches Blasorchester der Stuttgarter Musikschule με 50 γερμανούς μουσικούς υπό τις οδηγίες του
μαέστρου κ.Alexander Beer και του αρχιμουσικού φιλαρμονικής κ. Νίκου Χρυσοχόου , οι οποίοι
ολοκληρώνοντας την εμφάνιση τους χάρισαν στους επισκέπτες μοναδικές στιγμές συγκίνησης υπό
τους ήχους του Εθνικού μας Ύμνου, της Μακεδονίας Ξακουστής και σημαντικών έργων του Μίκη
Θεοδωράκη.
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου το Άγημα της Προεδρικής Φρουράς επισκέφθηκε 4 ενορίες στην ευρύτερη
περιοχή της Στουτγάρδης (ενορία Αναλήψεως του Σωτήρος Stuttgart-West, ενορία Κοιμήσεως της
Θεοτόκου και Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Reutlingen, ενορία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Esslingen, ενορία Κωνσταντίνου και Ελένης Waiblingen) όπου πραγματοποιήθηκαν Δοξολογίες και
παρευρέθηκε πλήθος κόσμου. Η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας ήταν στο πλευρό των
διοργανωτών σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας και βοήθησε με όλους τους δυνατούς τρόπους την
μεγάλη αυτή προσπάθεια.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός γραμματέας απόδημου ελληνισμού και
δημόσιας διπλωματίας κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, η Γενική Πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία κ.
Μάρα Μαρινάκη, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Στουτγάρδη κ. Συμεών Λυναρδάκης, ο
Θεοφιλέστατος επίσκοπος Αριανζού κ. Βαρθολομαίος και ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ελλάδας στο
Βερολίνο κ. Ευάγγελος Κολόβης. Επίσης έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση οι εκπρόσωποι του
κόμματος της Ελληνικής Λύσης κ. Γεώργιος Κομνηνός και κ. Αλέξιος Ντόνας καθώς και οι εκπρόσωποι
του ΚΚΕ. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του δήμου της Στουτγάρδης,του
αρχείου της πόλης καθώς και πλήθος Γερμανών και Ελλήνων πολιτών.
Οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν δημοσιογραφικά τόσο από τηλεοπτικά κανάλια όσο και από πλήθος
εφημερίδων της Γερμανίας και της Ελλάδας. Τα κανάλια SWR, RTLnews, Regio TV, EPT και FOCUS
FM έκαναν εκτενή αναφορά στην εκδήλωση, ενώ εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας όπως η
Süddeutsche Zeitung, die Welt, die Zeit, Stern , Ludwigsburger Kreiszeitung, Stuttgarter Zeitung,
Stuttgarter Nachrichten,Waiblinger Kreiszeitung, nachrichten.de καθώς επίσης και η Deutsche Presse
Agentur (dpa) παρουσίασαν με πολύ θετικά σχόλια αυτό το μοναδικό γεγονός. Το ελληνικό κρατικό
κανάλι της ΕΡΤ3 απέστειλε συνεργείο με την δημοσιογράφο κα Σάμου, το οποίο κάλυψε το σύνολο των
εκδηλώσεων.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου και το στρατιωτικό γραφείο της Προεδρικής Φρουράς για την άψογη
συνεργασία και για την στήριξη στην πορεία αυτών των 12 μηνών.
Θερμές ευχαριστίες στους 60 συμμετέχοντες συλλόγους και κοινότητες που από την πρώτη στιγμή
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας καθώς επίσης και σε όλους τους συλλόγους που έθεσαν στη διάθεσή
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μας έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών για την εξασφάλιση της τήρησης των υγειονομικών κανονισμών
που απαιτούνταν αυτή την περίοδο.
Συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στα ελληνόπουλα που με περηφάνια κράτησαν τις γαλανόλευκες
σημαίες ψηλά και με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους παρέλασαν για πρώτη φορά τιμώντας και
γιορτάζοντας την πατρίδα μας.
Ευχαριστούμε θερμά την μητρόπολη Γερμανίας και ιδιαίτερα τους κληρικούς των ενοριών της ΒάδηςΒυρτεμβέργης που πορεύτηκαν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια.
Εγκάρδιες ευχαριστίες στο μουσικό ωδείο Sinfonisches Blasorchester der Stuttgarter Musikschule που
εργάστηκε εντατικά και συνόδεψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεγαλειώδη Παρέλαση.
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο γερμανικό Υπουργείο επιστημών, έρευνας και τεχνών για την
άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για οικονομική στήριξη των εκδηλώσεων.
Τέλος θα θέλαμε να δηλώσουμε ευγνώμονες για την στήριξη τόσο των χορηγών μας όσο και του κάθε
συμπατριώτη μας χωριστά χωρίς την οποία το μεγάλο αυτό εγχείρημα δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί.

Με εκτίμηση
Οργανωτική επιτροπή

Ιωάννης Αμαραντίδης
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Gerlingen

Σάββας Εξουζίδης
Πρόεδρος της Ποντιακής Εστίας Στουτγάρδης

Σωκράτης Ζαφειρογιάννης
Πρόεδρος Συλλόγου Καλαμπακιωτών Γερμανίας

Κωνσταντίνος Καχριμανίδης
Γραμματέας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Βάδης-Βυρτεμβέργης & Πρόεδρος
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Τμήματος
Ελληνικής Γλώσσας Stuttgart-Feuerbach

Αθανάσιος Κήπας
Πρόεδρος Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων
και Κηδεμόνων Γερμανίας

Θεόδωρος Μπόσκος
Αντιπρόεδρος του Θρακικού Πολιτιστικού Συλλόγου
Στουτγάρδης

Ιωάννης Μωυσίδης
Εκπρόσωπος των Ποντιακών Συλλόγων της ΒάδηςΒυρτεμβέργης, μέλος της "Δωδεκάπολις", υπεύθυνος
για την Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου

Δημήτριος Παπαγερίδης
Πρόεδρος της Ποντιακής Ένωσης Στουτγάρδης και
Περιχώρων Η Ρωμανία
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Δημήτριος Πασχαλίδης
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Τερψιχόρη
Σύλλογος προς διάσωση και διατήρηση της
παραδοσιακής μουσικής και χορού Επίσημο μέλος
της UNESCO cid

Ελένη Ραφαηλίδου
Πρόεδρος Ελληvικής Κοιvότητας Waiblingen και
Πρόεδρος της Ομοσποvδiας Συλλόγων Γοvέωv και
Κηδεμόvωv Βάδης - Βυρτεμβέργης

Αναστάσιος Ροδίντσης
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Gerlingen

Χρήστος Σαραγλής
Πρόεδρος του Θρακικού Πολιτιστικού Συλλόγου
Στουτγάρδης

Ελένη Σιδηροπούλου
Εκπρόσωπος των Ποντιακών Συλλόγων της ΒάδηςΒυρτεμβέργης, μέλος της "Δωδεκάπολις", υπεύθυνη
για την Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου

Φώτιος Φωτιάδης
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Waiblingen
Γραμματέας Συνομοσπονδίας συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Γερμανίας
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