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ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΟ ΠΟΝΤΟΣΠΑΡΩΝ
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΩΝ ΕΛ-

ΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑ-

ΣΑΝ, ΟΜΩΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΞΕΡΙ-

ΖΩΜΟ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑ∆ΩΝ ΤΟΥΣ. Ο ΠΟΝΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ.

Ο Γεώργιος Σιδηρουργούπολος, απόγονος του «Πατροκοσμά του Πόντου» Γρηγόριου Σιδηρουργόπουλου και επιχειρηματίας στην Στουτγκάρδη.

Ε κατό χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. Μπορεί για κάποιους οι μνή-μες να ξεθώριασαν, όμως ειδικά οι Πόντιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν τον ξερι-ζωμό των παππούδων και των πατεράδων τους. Η δεκάτη ενάτη Μαΐου του 1919 αποτελεί ημερομηνία σταθμό και μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Οι φανατισμένοι, τότε, νε-ότουρκοι κεμαλιστές εξολόθρευσαν 353.000 χιλιαδες Έλληνες του Πόντου. Όσοι γλίτωσαν από τη γενοκτονία έφτασαν στην Ελλάδα και συνέβαλαν σημαντικά στην ανόρθωση του ελληνικού κράτους. Ένας επίσης σημαντικός αριθμός Ελλήνων του Πόντου κατέφυγε στη Νότια Ρωσία και οι απόγονοι αυτών μετεγκα-ταστάθηκαν τη δεκαετία του 1990 στην Ελλάδα.Αν μπορούσαμε να δώσουμε ήχο σε εκείνες τις κραυγές επιβίωσης θα αντηχούσε στα αυ-τιά μας το «παίρουμε την ψύν σο στόμαν και πάμε, ατό η στράτα τέλος κι έχειν...». (παίρ-νουμε την ψυχή στο στόμα και πάμε, αυτός ο δρόμος δεν έχει τελειωμό)Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, περιουσίες χάθη-καν. Η ποντιακή γη ποτίστηκε με δάκρυα και αίμα, αίμα τίμιο, καθαρό, χριστιανικό. Η μάνα έχανε το παιδί και ο αδερφός την αδερφή. Η ιστορική μνήμη και η κουλτούρα των Ποντί-ων ευτυχώς διατηρούνται αναλλοίωτες μέχρι σήμερα. Οι παραδόσεις άντεξαν στο χρόνο 

και μεταλαμπαδεύτηκαν με επιτυχία στους νεότερους. Στη γενιά των νεότερων ανήκει και ο γνωστός επιχειρηματίας της πόλης της Στουτγκάρδης Γεώργιος Σιδηρουργόπουλος, δισέγγονος από αδερφό του Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Σιδηρουργόπουλου, από τη Λεκάνη Καβάλας. Ο Αρχιμανδρίτης από το 1905 και έπειτα, μέσα από τον προσωπικό του αγώνα κατάφερε να κρατήσει άσβεστη τη φλόγα της ορθοδοξίας και να μορφώσει όσους περισσό-τερους μπορούσε σε Ελλάδα και Ρωσία. 
Ποιος ήταν ο Γρηγόριος Σιδηρουργόπουλος;Γεννήθηκε το 1885 στο χωριό Λειβάδια της Γαλλίανας του Πόντου. Σε ηλικία 12 ετών ξεχώριζε στο σχολείο για το ζήλο του στα γράμματα. Αυτό έκανε τους τότε δασκάλους του, Κωνσταντίνο ∆οξόπουλο και Βασίλειο Σπινθηρόπουλο να τον προωθήσουν στην ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, για συνέχιση των σπουδών του. Εκεί διδάχθηκε τα πρώτα ιερά γράμματα, μετέπειτα φοίτησε στο περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζού-ντας, και την Ιερατική Σχολή Καισαρείας – Καππαδοκίας απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα.Τελειώνοντας τις σπουδές του επέστρεψε στη Μονή Περιστερεώτα, χειροτονήθηκε ιε-ροδιάκονος, έπειτα ιερομόναχος και τέλος αρχιμανδρίτης.

Στα 19 του χρόνια στάλθηκε στη Ρωσία για να μπορέσει να συγκεντρώσει μία βοήθεια για την ανακατασκευή της Μονής. Η επιτυχία της αποστολής του αυτής φανέρωσε τα χαρίσμα-τα της προσωπικότητάς του να αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές. Οι αποστολές του στη Ρωσία συνεχίστηκαν και σε πολλές από αυτές δεν δίσταζε να δείχνει τα αισθήματα του για τους Μπολσεβίκους, αποκαλώντας τους αντί-χριστους, κάτι που σύντομα τον οδήγησε στις φυλακές.
Εκεί υπέστη αφάνταστα βασανιστήρια γιατί πρωί και βράδυ ξεσήκωνε τους φυλακισμέ-νους με δυνατές ψαλμωδίες και προσευχές. Στο προαύλιο δε των φυλακών διεκήρυττε το λόγο του Θεού και δε δίσταζε να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά του μπολσεβικισμού. Οι συχνές απομονώσεις, και τα απάνθρωπα βα-σανιστήρια κλόνισαν σε κάποιο βαθμό τα νεύ-ρα του. Οι Μπολσεβίκοι για ν’ απαλλαγούν από τον ανατρεπτικό του λόγο, μετά από έξι μήνες, τον αποφυλάκισαν.

Το Μάρτιο του 1920 μετέβη στην Κωνσταντι-νούπολη όπου του ανατέθηκαν από το Πατρι-αρχείο καθήκοντα δασκάλου σ’ ένα σχολείο. Όμως δεν έμελλε να μείνει κι εκεί για πολύ καιρό. Τα κεμαλικά στρατεύματα και τα άγρια στίφη των τσετέδων του, από τον Ιούνιο του 1920, εφάρμοσαν το σχέδιο γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών σ’ όλη την Ανατολή, 
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TEXT ΕΥΡΩΠΗ ΣΟÏΛΕΜΕ /// FOTO ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΔΗΣ

Λ ουσμένη από τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου και προικισμένη από το χρυσοφόρο όρος Παγγαίο, η Καβάλα υπήρξε ανέκαθεν μια πόλη ζωντανή και μονίμως εξελισσόμενη. Χαρακτηριστικό της είναι η αμφιθεατρική κατανομή της κατά μήκος της θάλασσας.Η αρχαία Νεάπολις και εν συνεχεία Χρι-στούπολις, κατά τα βυζαντινά χρόνια ήταν το σταυροδρόμι Ανατολής και ∆ύσης, αφήνο-ντας στην ταυτότητά της ένα μαγικό κράμα πολιτισμικής αύρας που σε διακατέχει από τα πρώτα σου βήματα εκεί.
Η πύλη του Χριστιανισμού στην Ευρώπη

Ήταν το 49 μ.Χ όταν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στους Φιλίππους Καβάλας, με τη φλόγα του Χριστιανισμού να τον διακατέχει και με την ελπίδα να διαδώσει τη θρησκεία της αγάπης στην Ευρώπη. Εκεί μια νεαρή κοπέλα, έμπορος πορφύρας τον πιστεύει, βαπτίζεται στα νερά του ποταμού Ζυγάκτη και γίνεται η πρώτη χριστιανή επί ευρωπα-ϊκού εδάφους. Η θρησκεία εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο, με αφετηρία τη Χριστούπολη, ονομασία της Καβάλας που της δόθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο, προσδί-δοντάς της την ιερότητα που της άξιζε.
Τα must-see του γνήσιου ταξιδευτήΑδύνατον να περάσετε από την Καβάλα και να μην κοντοσταθείτε να θαυμάσετε το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο-σύμβολο της πόλης, το τοξωτό Υδραγωγείο της ή αλλιώς «Καμάρες», που χρονολογείται στον 16ο αιώ-να. Αφεθείτε σε ένα μεθυστικό ταξίδι οινο-γευσίας και οινοποσίας, μιας και βρίσκεστε στην πόλη με τους καλύτερους αμπελώνες της χώρας και μην παραλείψετε να πάρετε για το σπίτι κρασί και τσίπουρο από τα βρα-βευμένα οινοποιεία της περιοχής.Θα εντυπωσιαστείτε από τις επιβλητικές «Καπναποθήκες» αλλά και από το πρώτο «Μουσείο Καπνού» στην Ελλάδα που θα συ-ναντήσετε στο διάβα σας, σημάδι της λα-μπρής εποχής που άφησε πίσω το εμπόριο του καπνού στην πόλη κατά το τέλος του 19ου αιώνα.

Λίγα μόνο χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα, δεσπόζει το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστι-κής Κληρονομιάς της UNESCO, ο αρχαιολο-γικός χώρος των Φιλίππων, τόπος ιερός και συνυφασμένος με γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Στην ίδια πλευρά του Νομού, ο ταξιδιώτης θα συναντήσει το μοναδικό Πηλοθεραπευ-τήριο, μέσα σε μια καταπράσινη έκταση όπου οι γεωλογικές και βιολογικές συνθή-

KABAΛA FACTS
Περιφέρεια: 
Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΔήμος: Καβάλας
Διοίκηση: Δήμαρχος Θεόδωρος Μουριάδης (εκλ. 2019)Υψόμετρο: 0 - 176 mΠληθυσμός: 54.027Ταχ. κωδ.: 65x xx

Τηλ. κωδ.: 2510
Πολιούχος: Απόστολος ΠαύλοςΙστοσελίδα: kavala.gov.gr

KAVALA: DER GEHEIM-TIPP IM NORDEN
In Nordgriechenland, trifft der Osten auf den Westen in einer Stadt mit osmanischen Schät-zen und byzantinischen Mauern.Kavala, die auch als „blaue Stadt“ und als „Mekka des Tabaks“ bekannt ist, funkelt mit den ersten Strahlen der Morgendämmerung mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Sie sind in der Stadt, wo seit Jahrhunderten Byzantiner, Osmanen, Juden, Kaufl eute, Tabakarbeiter, Flüchtlinge und Intellektuelle leben. Makedo-nien, wo sich die Seewege kreuzten und der Osten auf den Westen trifft. Besichtigen Sie Kavalas riesige, aber dekorative Tabaklager und elegante, neoklassische Gebäude erinnern an die glorreiche Vergangenheit der Stadt. 

Genießen Sie die Gegenwart mit dem köstli-chen, frischen Fisch und einem Getränk in der lebhaften Innenstadt unter dem Auge Burg oder 
rund um den Hafen. Nehmen Sie den offenen Bus den Hügel hinauf in die Altstadt und zum Imaret, einem der bemerkenswertesten Bauten Griechenlands. Herzlich wilkommen in Kavala einer der schönsten Städte Griechenlands. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Η  ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ. ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ “∆ΙΑΜΑΝΤΙ” 
ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ.

TEXT Άννα Μοναστηρίδου, Ευρώπη ΣοÏλεμέFOTO Νικόλαος Ράδης
ΤΟ ΤΣΑΓΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙ-

ΜΟ ΑΜΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ NA 

ΒΓΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ, ΤΟΤΕ 

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ∆ΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙ-

ΝΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ.

ντιόμαστε πολλές φορές, πάμε βλέπουμε κα-

νένα παιχνίδι στη Μπουντεσλίγκα, τον επισκέ-

πτομαι στο Έσσεν και τηλεφωνιόμαστε συχνά. 

Με τιμά το γεγονός ότι αν και ο Ότο Ρεχάγκελ 

έχει 40 χρόνια στην προπονητική, μαζί μου 

έχει την καλύτερη σχέση από όλο το κύκλωμα. 

Υπάρχει περίπτωση αυτό το επιτυχημένο 

δίδυμο να ξανα επιστρέψει; Όχι, το έχουμε 

συζητήσει πολλές φορές, αλλα αυτό το κεφά-

λαιο έκλεισε.

Είναι αλήθεια ότι ήσουν ο μοναδικός συνερ-

γάτης του Ρεχάγκελ το 2004; Είναι αλήθεια, 

ήμασταν η μοναδική εθνική ομάδα που πήρε 

τέτοιο τίτλο με δύο άτομα. Προπονητή και 

βοηθό προπονητή σε όλους τους ρόλους, από 

προπονητή τερματοφυλάκων μέχρι διερμη-

νέα. Αυτό το πράγμα γινόταν από το 2001 ως 

το 2008.

Ποια στοιχεία πιστεύεις ότι πρέπει να έχει 

ένας καλός προπονητής; Πρώτα απ’ όλα πρέ-

πει να είναι γνώστης του αντικειμένου, να ξέ-

ρει τι σημαίνει ποδόσφαιρο, να γνωρίζει άρι-

στα το τεχνικό και το προπονητικό κομμάτι. 

Το πιο βασικό όμως, επειδή έχεις να κάνεις 

με τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι η ψυχο-

λογία. Έχω παρακολουθήσει ανά τον κόσμο 

σεμινάρια από κορυφαίους προπονητές και 

κατά κοινή ομολογία, οι ανθρώπινες σχέσεις 

και το να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτές, 

είναι το πρώτο μέλημα.

Τι σημαίνει για σένα το ποδόσφαιρο; Ο Ρε-

χάγκελ μιλώντας σε κάποιους παίκτες τους 

είχε πει: “Αν μια μερα απαγορευτεί το ποδό-

σφαιρο, για τον Τοπαλίδη θα είναι σαν να τε-

λείωσε η ζωή του”. Αυτό το πάθος το είχα από 

μικρός, στην Εθνική μπήκα 38 χρονών.

Μεγάλωσες στην Στουτκγάρδη και γι’ αυτό 

έχεις μια συμπάθεια στους Έλληνες του εξω-

τερικού. Τι σημαίνει για σένα Ελλάδα και τι 

Γερμανία; Η Γερμανία δεν μπορεί να φύγει 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ «TOPMAGIC» ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, Ο∆ΗΓΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΟΤΟ ΡΕΧΑΓΚΕΛ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΝΙΚΗ, ΠΟΥ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΞΑΝΑ∆ΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α. TΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ EURO 2004.

Ο
ντας ακόμη στην σχολή προπονη-

τικής ονειρευόταν να βρεθεί στα 

ελληνικά γήπεδα και μερικά χρό-

νια αργότερα έλαβε περισσότερα 

από όσα ζητησε! Ως ποδοσφαιριστής έπαιζε 

πάντα μέσος και μέχρι Γ’ κατηγορία. Κατάφε-

ρε όμως να είναι από τους πρώτους Έλληνες 

στη Γερμανία που κατέκτησαν το περιζήτητο 

πτυχίο Fußball-Lehrer, το υψηλότερο δίπλω-

μα των προπονητών. Το 1998 προσλήφθηκε 

από τη Χέρτα Βερολίνου, ομάδα της Μπουντε-

σλίγκα, στη θέση του ανιχνευτή ταλέντων. Το 

2001 βρέθηκε βοηθός προπονητή στην Εθνική 

Ελλάδος και έκτοτε μέχρι και σήμερα έχει ερ-

γαστεί στην Πάφο και στο Ιρακ.

Μετά την απίστευτη νίκη του Euro 2004 πού 

βρίσκεται σήμερα η Εθνική Ελλάδος; Όπως 

τα βλέπουν όλοι εδώ και 4 με 5 χρόνια δεν εί-

ναι σε καλή κατάσταση. Μετά από 15 χρόνια η 

Εθνική Ελλάδος και το ελληνικό ποδόσφαιρο 

έχουν πτώση.

Ποια η διαφορά του τότε με εσένα και Ρε-

χάγκελ και ποια σήμερα με Αναστασιάδη; 

Είχαμε καλύτερους παίκτες, μια φουρνιά παι-

κτών και ομάδων που συμμετείχαν στο Τσά-

μπιονς Λιγκ. Σήμερα δεν υπάρχει καμία, όλα 

αυτά παίζουν ρόλο.

Άρα δεν είναι μόνο ο Αναστασιάδης το θέμα, 

αλλά και οι παίκτες; 

Είναι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα απο-

δεικνύουν και τα αποτελέσματα των ομάδων 

μας. ∆εν υπάρχει πλέον ποιότητα, χάθηκε. 

Ήμασταν καλοί παίκτες και πλέον δεν είμα-

στε σε αυτό το επίπεδο.

Ποιο πιστεύεις ότι είναι το χαρακτηριστικό 

του Έλληνα; Το τσαγανό. Άμα καταφέρεις και 

βγάλεις στον Έλληνα το τσαγανό και το φιλό-

τιμο τότε μπορείς να δείς να συμβαίνουν τα 

πιο απίστευτα.

Ποια είναι η σχέση σου με τον Ρεχάγκελ 

σήμερα; Είναι σαν να είμαστε συγγενείς! Συνα-

από το μυαλό μου, είναι πολύ σημαντική 

για μένα, έζησα καλά χρόνια εκεί, τα παι-

διά μου ζουν εκεί. ∆εν παύει όμως να εί-

μαστε Έλληνες και το μυαλό μας να είναι 

συνέχεια στην Ελλάδα. Η ζωή στην γαλα-

νόλευκη πατρίδα είναι πολύ ωραία, οι άν-

θρωποι είναι ανοιχτοί, σε βλέπουν αμέσως 

σαν δικό τους. Στη Γερμανία από τότε μας 

έβλεπαν σαν ξένους.

Τι χρειάζεται ένας νέος ποδοσφαιριστής 

για να προχωρήσει στο σωστό δρόμο; 

Αυτό που ήδη  βλέπω ότι έχουν οι παίκτες 

της Κεντρικής Ευρώπης είναι η πειθαρχία 

και πάνω από όλα έχουν τεχνική κατάρτι-

ση. Σημαντικά και τα δύο. Η βάση όμως για 

να προχωρήσεις σε αυτό το σπορ, είναι το 

ταλέντο. Χωρίς αυτό δεν πάς πουθενά. Επί-

σης, βασική προϋπόθεση είναι να έχεις και 

χαμηλό προφίλ.

Τι τους προτείνεις; Αυτοί που είναι στη 

Γερμανία πρέπει να προσηλωθούν και να 

κοιτάξουν να καταξιωθούν εκεί και μόλις 

το καταφέρουν, είναι μετά εύκολο να κά-

νουν καλές αλλαγές σε άλλες χώρες.

Τι ομάδα είσαι; VfΒ Stuttgart και Bayern 

München.

Στην Ελλάδα τι υποστηρίζεις; Μικρός 

ήμουν ΠΑΟΚ, τώρα είμαι φίλαθλος όλων 

των ομάδων.

Πώς βλέπεις την πτώση της VfΒ Stuttgart 

στη Β’ κατηγορία; Από τη δεκαετία του 

1970 πήγαινα στο γήπεδο και την παρακο-

λουθούσα. Ήταν πάντα μεγάλη ομάδα. Το 

1978, όταν βγήκε από τη δεύτερη κατηγο-

ρία, τερμάτισε τέταρτη στην Α’ κατηγορία. 

Βέβαια, δεν είναι σήμερα η ίδια ομάδα με 

τότε, αλλά γενικά στην ιστορία της μέχρι 

σήμερα έχει πέσει τρεις φορές στην Β’ κα-

τηγορία. Μην ξεχνάμε και ο Ρεχάγκελ βγή-

κε από τη Β’ και κέρδισε το Τσάμπιονς Λιγκ. 

        43

ΠΡ
ΟΣ

ΩΠ
Α 

ΓΙ
ΑΝ

ΝΗ
Σ 

ΤΟ
ΠΑ

ΛΙ
ΔΗ

Σ

TEXT Ευρώπη ΣοÏλεμέ

FOTO Γεωργία Τσιώνα

42 έτσι ΕΙΝ' Η ΖΩΗ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ: ΤΟ ∆ΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΟ ΡΕΧΑΓΚΕΛ

Η «ΦΩΝΗ» ΤΟΥ

EURO 2004

3 ΚΟΥΡΣΕΣ ΓΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ 
ΓΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ;

ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΤΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ Η 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΕΧΕΙ ΜΟΛΙΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ-

ΝΤΡΟ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΘΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ∆ΗΛΩΝΕΙΣ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ 

ΕΝΑΝ ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ!

Η ιδέα ήταν να φωτογραφίσου-

με τα σημεία που επιλέγουν οι 

Αθηναίοι ποδηλάτες για προ-

πόνηση. Οι επιλογές μας ήταν 

μάλλον… προφανείς:  η παραλιακή, ο ∆ιό-

νυσος, ο «λαγός», ο Υμηττός και η Πεντέλη.

Μέσα σε μια μέρα ξεκινήσαμε από τον 

Υμηττό, κατευθυνθήκαμε μέσω Ραφήνας 

στον ∆ιόνυσο, κατεβήκαμε την Πεντέλη, 

φτάσαμε στο Σούνιο για μια σύντομη στάση 

στο ναό, κάναμε διάλειμμα για μια σύντο-

μη βουτιά, απολαύσαμε την παραλιακή και 

το σούρουπο πια μας βρήκε στο πανόραμα 

της Βούλας, στην ανάβαση του κρεμαστού 

λαγού.

ΥΜΗΤΤΟΣΗ πιο φημισμένη ανάβαση της Αττικής δι-

ακρίνεται για τη δυσκολία, την αγωνιστική 

ιστορία και την… αστάθειά της. Κάθε χρόνο, 

προσελκύει τους πιο γρήγορους αθλητές και 

τους καλεί να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους 

σε μια μαγευτική διαδρομή γεμάτη προκλή-

σεις.
Από τα πρώτα κιόλας μέτρα το βουνό σε υπο-

δέχεται με… ανοιχτές αγκάλες – με το χει-

ρότερο τρόπο δηλαδή. Με το που ξεκινήσεις, 

ένα «τείχος» υψώνεται μπροστά σου, η κλίση 

αποκτάει δύο ψηφία και το σκηνικό παραπέ-

μπει σε… ταινία τρόμου.
Στη συνέχεια, τα πράγματα γίνονται πιο ήρε-

μα, μπορείς να χαλαρώσεις λιγάκι, να απο-

λαύσεις τη μαγευτική θέα, να εισπνεύσεις 

πεντακάθαρο αέρα και οξυγόνο, ώστε να 

είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις τις «δυσά-

ρεστες» εκπλήξεις που σου επιφυλάσσει η 

διαδρομή μέχρι την κορυφή.ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ 

ΝΑ ΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΟΥΜΕ ΩΣ 

ΤΗΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» 

ΤΟΥ ETSI MAGAZINE. ΕΧΟΥΜΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟ-

ΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ «ΣΦΕΤΕΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΗΝ ΑΚΑΜΨΙΑ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑ-

ΚΛΗΤΟΥ»…
Το τελευταίο χιλιόμετρο της διαδρομής μπο-

ρούμε να πούμε πως είναι το αγαπημένο μας 

κομμάτι (όταν δε φυσάει κόντρα) για δύο 

λόγους: πρώτον γιατί η κλίση παρουσιάζει 

κάποια σταθερότητα και δεύτερον γιατί από 

εκεί πάνω, η Αθήνα μοιάζει «σα ρητορεία σε 

μια αφήγηση του οφθαλμού»…

Απόσταση από κέντρο: 
5.5 χλμ. Σύνταγμα – πυρο-

φυλάκιο ΚαισαριανήςΕκκίνηση: 50μ. από το πυροφυλάκιο 
της ΚαισαριανήςΧιλιόμετρα: 9.9 χλμ.Υψομετρική διαφορά: 649 

μέτρα
 Δυσκολία: *****

1. 
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12 έτσι ΕΙΝ' Η ΖΩΗ TEXT Δημήτρης Κολομβάτσος
ΦΩΤΟ Wouter Roosenboom

ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΘΕ-

ΝΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ...

Eνα νέο εστιατόριο άνοιξε πρόσφατα στο κέντρο του Pforzheim, απέναντι από τον 

κεντρικό σταθμό (Bahnhof) και μια ανάσα από τον εμπορικό δρόμο της περιοχής. 

Μόνο από το όνομα του εστιατορίου GR.eat μπορείς να καταλάβεις και τι τρως, αλλά 

και το πώς νιώθεις αφού το φας! Τρώμε ελληνικά, χαλαρά, απολαυστικά! 

To μενού του GR.eat μπορεί να καλύψει την πλειονότητα των πελατών με τον καλύτερο 

τρόπο. Τα υλικά είναι τόσο καλά δουλεμένα και προσεγμένα, που η γαστρονομική απόλαυση 

θεωρείται δεδομένη. Τα φαγητά της Δέσποινας και της ομάδας της συνδυάζουν τις μαγει-

ρικές αντιλήψεις του σήμερα, με αρώματα και γεύσεις που παραπέμπουν στην παράδοση. 

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά είναι η μεσογειακή του χαλαρότητα. Μία 

αίσθηση ελευθερίας, χαρακτηριστικό ενός μινιμαλιστικά διαμορφωμένου χώρου που να 

μπορείς να κινηθείς από και προς αυτόν με άνεση. Εξίσου βασικός σκοπός του είναι και το 

να μπορεί να πλανηθεί το βλέμμα σου στο χώρο, χωρίς να κουραστεί. 

Η θετικότητα που εισπράττεις είναι δεδομένη και σε αυτό συμβάλλουν, τα μεγάλα παράθυ-

ρα, οι σωστές αποστάσεις των τραπεζιών, ο συνδυασμός των χρωμάτων, το αρμονικό δέσιμο 

των διαφορετικών υλικών και στοιχείων, όπως και τα φυτά που διακοσμούν τους τοίχους. 

Η ενδιαφέρουσα λίστα κρασιών και το πολύ φιλικό σέρβις ανεβάζουν κι άλλο τα υψηλά 

στάνταρ και συμπληρώνουν το παζλ μιας εξαιρετικής εξόδου! Ο χώρος ενδείκνυται από το 

πρωί για καφέ μέχρι και αργά το βράδυ και για ένα χαλαρό ποτάκι στο μπαρ, με ανάλαφρη 

ελληνική μουσική. Συστήνεται για κάθε είδους εκδήλωση, με 155 ελεύθερες θέσεις πελατών.

Οι δύο φίλοι, ο Βασίλης και ο Νίκος, αψηφώντας τις οικονομικές προκλήσεις, εκπλήρωσαν 

το όνειρό τους, δημιουργώντας το GR.eat. Ένωσαν γνώσεις, φιλία και εμπειρία, εκφράζοντας 

την αγάπη τους για το καλό φαγητό, ανεβάζοντας τον πήχη της γαστρονομικής ποιότητας 

σε άλλο level. «Στόχος μας είναι ο επισκέπτης όχι μόνο να γευτεί μεσογειακά πιάτα, αλλά και 

να χαλαρώσει τρώγοντας, να νιώσει ότι αξιοποίησε δημιουργικά και θετικά το χρόνο του». Η 

πρώτη αίσθηση περνώντας την είσοδο είναι σαν να διακτινίζεσαι στη γλεντζέδικη Θεσσα-

λονίκη και μάλιστα σε περίοδο διακοπών. Ο Βασίλης γεννήθηκε και μεγάλωσε, ουσιαστικά, 

μέσα σε ένα εστιατόριο, αφού αυτό ήταν το επάγγελμα της οικογένειάς του. Ως Ευρωπαίος 

πολίτης έχει ζήσει τη γαστρονομία σε πολλά επίπεδα, από την Ολλανδία ως την Ελλάδα και 

από το Bad Cannstatt της Στουτγκάρδης ως το Pforzheim. O Νίκος γέννημα θρέμμα της 

περιοχής Pforzheim και ιδιοκτήτης ήδη ενός καφέ μπαρ, έκανε το χόμπι του επάγγελμα και 

μαζί με τον Βασίλη καθημερίνα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κάνουν τους στόχους 

τους πράξη. Το χαμόγελό τους είναι ένα δυνατό GR.eat καλωσόρισμα.

 

GR.EAT IN 
PFORZHEIM!

TEXT Ευρώπη ΣοÏλεμέ

FOTO Νικόλαος Ράδης

4 έτσι ΕΙΝ' Η ΖΩΗ
4 έτσι ΕΙΝ' Η ΖΩΗ
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ΔΩΡΕΑΝ
KOSTENLOS

THE COMEBACK OF«IRON MIKE»

ειν' η ζωή

Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ

ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ KICK BOXING ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ.

2 ΧΡΌΝΙΑ 

ΕΎΧΑΡΙΣΤΌΎΜΕ!

ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ EΤΣΙ magazin
1.   Διαφοροποίηση
2.   Ευδιάκριτη, ευκολότερα κατανοητή δομή
3.    Αυθεντικότερο περιεχόμενο & ευρύτερη θεματολογία
4.   Μοντέρνο graphic design και layout
5.   Συνεργασία με επαγγελματίες φωτογράφους
6.   52 σελίδες που παρέχουν αρκετό χώρο για διαφήμιση
7.    Η δωρεάν διανομή σε 350 ελληνικά stands 

στην Νότια Γερμανία
8.   Τα άρθρα μεταφράζονται συμπυκνωμένα στα γερμανικά
9.   Υψηλή ποιότητα χαρτιού και εκτύ πωσης
10.  Έκδοση και online στο etsimagazin.com 

(11.000 Facebook followers, 2.000 Website visits per day)

10 σημεία που δημιουργούν συλλεκτική 
αξία για τον αναγνώστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
mail: etsi@etsimagazin.com
mobil: +49 162  2 97 89 29
www.etsimagazin.com
facebook.com/ETSImagazin
Instagram: @etsimagazin

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤIΚΟ 

ΥΛΙΚΟ; 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

›  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (100%)

›  ONLINE  KAI ΕΝΤΥΠΟ 
MOΙΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 350 STANDS 
ΔΩΡΕΑΝ

›  18.500 FACEBOOK (ΙΟΥΝΙΟΣ 2020) 
FOLLOWERS 

›  8.000 VISITS ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ 
WEBSITE (www.etsimagazin.com)

4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ

TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Το etsimagazin.com είναι το αυθεντικό online και έντυπο 
(τρίμηνης έκδοσης) free press περιοδικό των Ελλήνων της 
Γερμανίας και απανταχόυ της γης και θέλει να μοιραστεί μαζί 
σας καθημερινές ιστορίες μέσα από την ζωή των Ελλήνων, 
την παράδοση και την ιστορία μας, ειδήσεις, 
διοργανώσεις και πολλά άλλα που ενδιαφέρουν και 
ενθαρρύνουν την αυθεντική ελληνική ψυχή, σε όποια 
άκρη του κόσμου και να βρίσκεται. 

Σε όποια άκρη του κόσμου και να πάμε, προσπαθούμε, 
δημιουργούμε, καθορίζουμε το μέλλον, ανατρέπουμε την 
επιστήμη, πρωτοπορόυμε με της ιδέες και κυρίως ζούμε την 
ζωή μας με πάθος. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές προχωράμε 
χαμογελαστά με φιλότιμο! «ΕΤΣΙ ειν‘ η ζωή».

www.etsimagazin.com
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ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ONLINE ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ;

Περιοδικότητα: 4 φορές τον χρόνο 

Διαστάσεις: 210 x 297 cm
Τιράζ: 4.000 τεύχη
E-Book: 12.000 αποδέκτες

Αναγνώστες: Μοιράζεται σε 
350 ελληνικούς χώρους 
της Νότιας Γερμανίας (εστιατόρια, 
καφετέριες, ιατρεία, γραφεία, 
εκδηλώσεις κ.α.)

Έντυπο: 40.000 Έλληνες και 
φιλέλληνες της Νότιας Γερμανίας 

Online-E-Book: Έλληνες και 
φιλέλληνες παγκοσμίως

Το περιοδικό με max 56 σελίδες κυ-
κλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή 
(PDF E-Book) στο etsimagazin.com 

Τιμή τεύχους: 
Δωρεάν για τον αναγνώστη

Τεχνικές προδιαγραφές για το έντυπο: 
Συμβατά αρχεία PDF, TIFF, 300dpi, CMYK, 
με 3 mm (επιπλέον) ξάκρισμα και κοπτικά

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ) ΤΙΜΗ MΕ 40% ΕΚΠΤΩΣΗ

Εσωτερικό εξώφυλλο 1 (πίσω απο πρωτοσέλιδο) 950 € 570 €

Εσωτερικό εξώφυλλο 2 (προτελευταία σελίδα) 900 € 540 €

Εξωτερικό εξώφυλλο (oπισθόφυλλο) 1000 € 600 €

1 ολόκληρη σελίδα (δεξιά η αριστερή) 800 € 480 €

2 ολόκληρες σελίδες (σαλόνι) 1200 € 720 €

2 μισές σελίδες (μισό σαλόνι) 650 € 390 €

1/2 σελίδα (κάθετα η οριζόντια) 500 € 300 €

1/4 σελίδα 300 € 180 €

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΤΙΜΗ

Leaderboard 728x90 Pixel 
1 Βanner / μήνα

300 €

Wide Skyscraper 160x600 Pixel 
1 Βanner / μήνα

300 €

Medium Rectangle 300x300 Pixel 
1 Βanner / μήνα

250 €

Grafi kbanner 160x200 Pixel 
1 Βanner / μήνα

150 €

ΤΕΥΧΗ 2020 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Μάρτιος 2020 15.03.2020 20.03.2020 COVID19

ΤΕΥΧΟΣ Ιούνιος 2020 22.06.2020 27.06.2020

ΤΕΥΧΟΣ Σεπτέμβριος 2020 22.09.2020 27.09.2020

ΤΕΥΧΟΣ Δεκέμβριος 2020 15.12.2020 20.12.2020

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

728 x 90 px
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16
0 

x 6
00

  p
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

etsi@etsimagazin.com
mobil +49 162  2 97 89 29

www.etsimagazin.com
facebook.com/ETSImagazin
Instagram: @etsimagazin

ΕΚΠΤΩΣΗ
›  1/4 σελίδα 

10
5 x 

14
8 

m
m

ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ „ΠΑΚΕΤΟ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ“ ΓΙΑ 2 ΕΩΣ 4 ΤΕΥΧΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

20-40%

›  Εσωτερικά και 
εξωτερικά εξώφυλλα

› 1 ολόκληρη σελίδα

›  2 ολόκληρες σελίδες 
(σαλόνι)

210 x 
297 mm
(+3mm)

›  1/2 σελίδα 
(κάθετα 
η οριζόντια)

›  2 μισές σελίδες 
(μισό σαλόνι)

210 
x 

148 mm420 x 148 mm

10
5 

x 
29

7 
m

m

(+3mm) (+3mm)

(+
3m

m
)

(+
3m

m
)

420 x 297 mm
(+3mm)


