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Πρεσβευτές Ελληνισμού 2007  
 
  

 
Για 10η συνεχή χρονιά η Νομαρχία Αθηνών ανακήρυξε χθες σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο 
Μουσικής, τους «Πρεσβευτές Ελληνισμού 2007».  
Πρόκειται για μία εκδήλωση – θεσμό, αφιερωμένο στην αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, την 
πρώτη «Πρέσβειρα Ελληνισμού», που τιμά εκείνους που με τη δράση, το έργο και τη γενικότερη 
στάση ζωής τους προβάλλουν και υπηρετούν παγκοσμίως τα Ελληνικά Ιδεώδη και τον Ελληνικό 
Πολιτισμό.  
 
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Νομάρχης Αθηνών, Γιάννης Σγουρός, είπε: 
«Στα δέκα χρόνια του ιστορικού πλέον θεσμού, η Νομαρχία Αθηνών έχει τιμήσει και έχει τιμηθεί 
με την ανακήρυξη 45 προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο που υπηρετούν την ελληνική παιδεία 
και τις αξίες του ελληνισμού. Οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός - που 
μεγαλούργησε γιατί δεν ήταν πότε κλειστός στα σύνορά του - είναι ο ανθρωπισμός, που έχει 
στον πυρήνα της την έννοια της ανθρωπιάς και ο ορθός λόγος που ταυτίζεται στην ελληνική 
σκέψη, με την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Σήμερα που όλα δείχνουν ότι βιώνουμε την αυγή μίας 
νέας εποχής, μίας νέας τάξης πραγμάτων…διαπιστώνουμε την ανάγκη για την υποστήριξη μίας 
“Στρατηγικής του Ελληνισμού” που θα έχει στόχο την επιβίωσή μας ως έθνος αλλά και που θα 
συμβάλει στο θετικό μετασχηματισμό της νέας διεθνούς πραγματικότητας. Η Νομαρχία Αθηνών 
σ’ αυτή τη “Στρατηγική του Ελληνισμού”, την εθνική στρατηγική των ανοικτών δικτύων 
πολιτισμού και επικοινωνίας θεωρεί ύψιστο χρέος της να αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις.» 
 
Η Υπερνομάρχης Αθηνών – Πειραιώς, Φώφη Γεννηματα, στο δικό της χαιρετισμό, δήλωσε: 
«Δέκα χρόνια τώρα η Νομαρχία Αθηνών στηρίζει με αμείωτες προσπάθειες αυτή την εκδήλωση. 
Μία εκδήλωση που έχει καταφέρει να γίνει θεσμός στη συνείδηση των πολιτών. Μία εκδήλωση 
γιορτής για τους ανθρώπους που έχουμε ανάγκη. Μία εκδήλωση που μας δίνει τη δυνατότητα 
να εκφράσουμε τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας σε σπουδαίες προσωπικότητες που δε βρίσκουν 
συχνά τα φώτα της δημοσιότητας…Μέσα από το Δίκτυο των Πρεσβευτών Ελληνισμού, η 
ενδυνάμωση του ελληνικού πνεύματος παύει να είναι μόνο προσωπική υπόθεση και γίνεται ένα 
διεθνές, παγκόσμιο μήνυμα ανάδειξης των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών αξιών σε κάθε 
γωνιά της γης.» 
 
Για τη φετινή χρονιά, με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, «ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», ανακηρύχθηκαν οι ακόλουθες προσωπικότητες: 
 
• Η κα. Xu Kai, Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ξένων Γλωσσών του 
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, μεταφράστρια πολλών έργων της σύγχρονης 
ελληνικής λογοτεχνίας στην Κινεζική γλώσσα και διερμηνέας ανώτατου βαθμού.  
Στη σύντομη ομιλία της, η κα. Xu Kai συγκινημένη δήλωσε: «Για μένα, σήμερα είναι η 
μεγαλύτερη γιορτή στη ζωή μου…παρόλο που δεν ξέρω τόσο καλά ελληνικά, όμως με μεγάλο 
θαυμασμό και ενδιαφέρον στους προγόνους των δύο χωρών μας δε θα σταματήσω ποτέ την 
εκμάθηση των ελληνικών, συγχρόνως για να μπορούν πιο πολλοί Κινέζοι να θαυμάσουν μαζί 
μου ένα τόσο ωραίο θαύμα στον κόσμο. Είμαι γεμάτη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία να διαδώσω 
τα ελληνικά στην Κίνα». 
• Ο κ. Alfonso Martinez – Diez, διακεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Complutense της Μαδρίτης, διδάσκει Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Ελληνική Παλαιογραφία, 
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας, Ελληνικό Θέατρο και Νέα 
Ελληνική Λογοτεχνία. Είναι επίσης Πρόεδρος της Ισπανικής Επιτροπής για την επιστροφή των 
Ελγίνειων Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. 
Ο κ. Martinez – Diez δήλωσε: «Με εξαιρετική χαρά γίνομαι Πρεσβευτής Ελληνισμού επειδή 
φέτος γιορτάζω το δικό μου χρυσό γάμο με τον ελληνισμό. Πενήντα χρόνια έχουν περάσει από 
την πρώτη επαφή μου με το καλύτερο και πιο ζωντανό μνημείο της Ελλάδας, τη γλώσσα της. Ο 
θησαυρός της ελληνικής γλώσσας, περιέχει και δίνει σημασία, σε όλες τις αξίες της Δύσης και 
του κόσμου. Από τα μυκηναϊκά κείμενα μέχρι σήμερα έχουμε απόσταση 3.500 χρόνια. Και σε 
αυτή τη μακρινή και συνεχή ιστορία χωράνε και βρίσκονται όλες οι εμπειρίες της 
ανθρωπότητας». 
• Η κα. Paula – Livia Scalcau, Ιστορικός – Ερευνήτρια, Λέκτορας στο Πανεπιστημιακό 

30.11.2010  
Χαιρετισμός Ντίνας Μπέη σε 
συμπόσιο για την ανακύκλωση των 
πλαστικών υλικών συσκευασίας

03.11.2010  
Xαιρετισμός Ντίνας Μπέη σε 
ημερίδα για την Συμβολή του 
Πρασίνου στην αντιμετώπιση της 
κρίσης

22.10.2010  
Συνέντευξη της Υπερνομάρχη 
Ντίνας Μπέη στο ραδιοφωνικό 
σταθμό 9,84 και στη 
δημοσιογράφο Δέσποινα Τσαντέ 

06.10.2010  
2η Ανακοίνωση για την 
Υπ΄Αριθ.ΣΜΕ 1Α/2010 της Ενιαίας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αθηνών-Πειραιώς 

04.10.2010  
Διακήρυξη 18/2010 για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης – 
ασφάλειας στο Αττικό Άλσος της 
Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς

04.10.2010  
Διακήρυξη 17/2010 για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης – 
ασφάλειας στο Πεδίο του Άρεως, 
Πλατεία Πρωτομαγιάς και Λόφο 
Εθνικής Αντιστάσεως της Ν.Α. 
Αθηνών Πειραιώς
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κέντρο Τούρνου Σεβερίν του Πανεπιστημίου Κραϊόβας, διδάσκει φιλοσοφία, ιστορία του 
πολιτισμού και μεθοδολογία διδασκαλίας της ιστορίας. Είναι Πρόεδρος του Φόρουμ Γυναικών 
της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Τούρνου Σεβερίν, 
όπου διδάσκει Νέα Ελληνικά. 
Στη δική της ομιλία η κα. Scalcau αφού ευχαρίστησε με τη σειρά της τη Νομαρχία Αθηνών για 
αυτή την τιμητική διάκριση, δήλωσε: «Επειδή ο ελληνισμός άνοιξε ορίζοντες που οι άλλοι 
ήξεραν να τους αξιοποιούν… προσπαθώ να εξηγήσω στους μαθητές μου και στους φοιτητές μου 
τη σημασία του ελληνισμού για τη Ρουμανία και για όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό προσπαθώ να 
φυτέψω στους νέους το ελληνικό πνεύμα. Ο ελληνισμός έχει πολλά να προσφέρει στους 
ανθρώπους, σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Σας βεβαιώνω ότι οι προσπάθειές μου θα 
συνεχιστούν. Είναι φόρος τιμής στην Ελλάδα και τις αξίες της». 
• Ο κ. Χρήστου Σοφοκλής, διακεκριμένος ζωγράφος έχει τιμηθεί από μεγάλες διεθνείς 
προσωπικότητες, όπως ο John F. Kennedy, ενώ πλήθος έργων του κοσμούν ακόμη και το Λευκό 
Οίκο. Αρωγός στις προσπάθειες ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συνέβαλε στη 
σύσταση Ιδρύματος στο Κρυονέρι Αττικής για τη στέγαση 115 περίπου παιδιών με νοητική 
υστέρηση, καθώς και ενός σχολείου για παιδιά με ανάλογες ανάγκες , στην Κέρκυρα. 
Ο κ. Χρήστου κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Πανελλαδικό Σύνδεσμο Παραπληγικών και κινητικά 
Αναπήρων, δήλωσε: «…Δράττομαι της ευκαιρίας που μου δίνεται από αυτό το βήμα, να θυμίσω 
σε όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται ανάμεσά μας σήμερα και που είναι οι κρατούντες 
της πολιτικής εξουσίας, ότι δε φθάνουν οι βραβεύσεις, οι τιμές, οι Ολυμπιακοί αγώνες και εκατό 
αναπηρικά καροτσάκια. Χρειάζεται το κράτος να παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί ένα δυναμικό πλαίσιο στήριξης το οποίο θα περιλαμβάνει ακόμα και ψυχολογική 
υποστήριξη από ειδικούς ψυχολόγους και γιατρούς». 
 
Ειδική τιμητική βράβευση για την πολύτιμη προσφορά του στη Νομαρχία Αθηνών το διάστημα 
2003-2006, απονεμήθηκε στο μουσικοσυνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο. 
 
Μετά την τελετή ανακήρυξης ακολούθησε συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος ερμήνευσε 
τη «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» του Γιάννη Ρίτσου σε σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετείχαν επίσης, η 
Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», η Νεανική Χορωδία Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης σε 
Διεύθυνση Κατερίνας Βασιλικού. 
 
Τους «ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2007» βράβευσαν ο Νομάρχης Αθηνών, Γιάννης Σγουρός, η 
Υπερνομάρχης Αθηνών – Πειραιώς, Φώφη Γεννηματά, ο Νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, και ο 
επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών, Αργύρης 
Ντινόπουλος. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, εκπρόσωποι της πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Μεταξύ αυτών ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γ. Σούρλας, ο Α. Καραμάνος, Γενικός Γραμματέας, 
ΥΠΕΠΘ, η Συλβάνα Ράπτη, Βουλευτής Α΄ Αθήνας και Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ, ο Π. Μελάς, Βουλευτής Α΄ Πειραιά της Ν.Δ., ο Θ. Βεζυργιάννης, πρώην Γενικός 
Γραμματέας ΥΠΕΣΣΔΑ και ο πρώην πρωθυπουργός, Ι. Γρίβας, καθώς και μέλη του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, δήμαρχοι και πρέσβεις ξένων χωρών. 
 
Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αναπληρωτής Νομάρχης, Χάρης Πασβαντίδης. 
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