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                                           Ανακοίνωση: 

Προς τους Συμπατρώτες μας  

στο Αμβούργο HamburgerGriechen@Hamburg.de. και στα μέλη μας. 

 

Αξιότιμες και αξιότιμοι συμπατριώτισσες/τες γειά σας.  

Σχετικά με το eMail που μας στείλατε,  (σχετικά με τα γεγονότα που σχετίζονται 

με την επιδιωκόμενη ονομασία μίας δημόσιας έκτασης δρόμου, πλατείας, 

πάρκου κτλ. στην Περιφέρεια του Κέντρου του Αμβούργου, αφιερωμένη στον 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, σας δηλώνουμε τα εξής): 

 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης και σύσσωμοι όλοι οι Ηπειρώτικοι 

Σύλλογοι, Αδελφότητες, και Κοινότητες Μέλη της, σας δηλώνουμε την 

αμέριστη συμπαράσταση μας και συμμετέχουμε μαζί σας στην προσπάθεια 

αποσόβησης αυτού  του ανιστόρητου και απαράδεκτου εγχειρήματος που 

προσπαθούν να πράξουν! 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

εκ μέρους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ευρώπης 

και του Γραφείου Τύπου, 

ο Γενικός Γραμματέας και Υπεύθυνος Τύπου 

Θωμάς Γκίνης 

Panepirotscher Verband Europas e,V 1976. WR 3398 –  President Dimitrios Ntokos  

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας στέλνουμε αυτούσιο το eMail που 

παραλάβαμε απο τον κ. Ιωάννη Πολίτη. 

<<Φίλες και φίλοι, 

 Σε αναφορά στα γεγονότα που σχετίζονται με την επιδιωκόμενη ονομασία μίας 

δημόσιας έκτασης (δρόμου, πλατείας, πάρκου κτλ.) στην Περιφέρεια του 

Κέντρου του Αμβούργου, αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, θα 

θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής: 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976 
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1.    Όλες οι Κοινότητες και οι Σύλλογοι του Αμβούργου συμμετέχουμε στην 

προσπάθεια αποσόβησης και ακύρωσης αυτής της προσπάθειας. 

2.     Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα όλων των ελεύθερων πολιτών να καταθέτουν 

επιθυμίες και αιτήματα στην Πόλη και την Κυβέρνηση του Αμβούργου, 

διατηρούμε όμως ταυτόχρονα το δικό μας δικαίωμα να διαφωνούμε και 

κάνουμε χρήση του, όπου και όπως εμείς το κρίνουμε απαραίτητο. Στην 

προκειμένη περίπτωση, που αφορά τον Μουσταφά Κεμάλ, έναν στρατιωτικό 

και πολιτικό που τον συνδέουμε με σκοτεινές στιγμές της ιστορίας του 20ου 

αιώνα, το δικαίωμά μας αυτό μετατρέπεται σε υποχρέωση. 

3.      Το αίτημα κατατέθηκε στην Περιφέρεια του Κέντρου (και όχι στο 

Δημαρχείο ή στην Κυβέρνηση, όπως λανθασμένα έχουν αναφέρει διάφορα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης) και η αρχική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του 

Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) απεφάνθη κατ’ αρχήν θετικά και παρέπεμψε 

το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή του Π.Σ., ο οποία θα ασχοληθεί με το αίτημα 

κατά πάσαν πιθανότητα στην επόμενη συνεδρίασή της. Η θετική ή αρνητική 

πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής θα παραπεμφθεί προς ψήφιση στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει τελεσίδικα. Σε περίπτωση 

θετικής έκβασης και απόφασης, να ονομαστεί μία έκταση έτσι, θα παραπέμψει 

το θέμα στην Περιφέρεια του Κέντρου, για να την εκτελέσει. Με μία σειρά 

παρεμβάσεων, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, 

καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σταματήσει αυτή η διαδικασία και να 

αποφανθούν αρνητικά τόσο η Κεντρική Επιτροπή της Περιφέρειας όσο και το 

Περιφερειακό Συμβούλιο. 

4.      Η προσπάθεια αυτή καταβάλεται συλλογικά. Αναφορές σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα δεν βοηθούν, αντίθετα δημιουργούν τον κίνδυνο να υπάρξουν 

προβλήματα και γι’ αυτό πρέπει να αποφευχθούν. 

5.      Σε παρέμβασή μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνδεδρίασή 

του της 21ης Νοεμβρίου 2019, καταθέσαμε γραπτά και προφορικά μία σειρά 

ερωτημάτων, που αφορούν το θέμα και ευασθητοποιήσαμε με αυτόν τον τρόπο 

όλα τα κόμματα, ώστε να συμπεριλάβουν τις αντιρρήσεις και το σκεπτικό μας 

στην διαδικασία λήψης της απόφασης. 

6.      Για όποιες πληροφορίες, που αφορούν τις παρεμβάσεις μας στο θέμα 

αυτό, απευθυνθείτε σε εμάς μέσω της διεύθυνσης μέιλ 

HamburgerGriechen@Hamburg.de. >> 
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