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ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ 

Ο Ανδρέας Ποταμιάνος υπήρξε ο μακροβιότερος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλάδας-
Κίνας, από την ίδρυσή του το 1956. Η προσφορά του στο πνεύμα της Ελληνο-Κινεζικής 
φιλίας υπήρξε ουσιαστική και καταλυτική. Το ζωηρό ενδιαφέρον του για την Κίνα, την 
ιστορία και τον πολιτισμό της αλλά και η ενεργός ενασχόλησή του με τα σύγχρονα 
δρώμενά της, αποτυπώνονταν σε πλήθος δράσεων (ορισμένες από τις οποίες, αν και 
σημαντικές, δεν γίνονταν γνωστές). Από τις γνωστές δράσεις του ξεχώριζαν: 

- Η εξαιρετική προσωπική σχέση που είχε αναπτύξει με όλους του πρέσβεις της Κίνας 
που υπηρέτησαν στην Ελλάδα αλλά και καθιέρωση της αναγόρευσης κάθε πρέσβη σε 
«Επίτιμο Πρόεδρο» του Συνδέσμου. 

- Για τα μέλη δεκάδων αντιπροσωπειών από την Κίνα που επισκέπτονταν την Αθήνα, για 
την υπογραφή Εμπορικών ή Πολιτιστικών Μνημονίων Συνεργασίας, η θερμή φιλοξενία 
που παρείχε με δεξιώσεις, ξεναγήσεις, και, πολλές φορές, με ολιγοήμερες κρουαζιέρες 

- Η προσωπική του καθημερινή ενασχόληση με την ανθολόγηση και την προβολή μέσω 
της ιστοσελίδας του Συνδέσμου των πιο σημαντικών αλλά και χαρακτηριστικών 
ειδήσεων από την Κίνα 

- Οι πρωτοβουλίες του για αδελφοποιήσεις μεταξύ ελληνικών και κινεζικών πόλεων  
- Η σύναψη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Hanban για την διεξαγωγή από τον 

Σύνδεσμο των εξετάσεων επάρκειας της κινεζικής γλώσσας HSK. 
- Το ενδιαφέρον και η προσωπική του παρουσία σχεδόν σε κάθε πολιτιστική ή άλλη 

εκδήλωση του Συνδέσμου 

Δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι στο πλαίσιο βοήθειάς του προς τον Σύνδεσμο, του 
είχε παραχωρήσει μεγάλο διαμέρισμα για την στέγαση των γραφείων του.  

Όμως, εκτός από τον οραματιστή, τον επιτυχημένο εφοπλιστή και επιχειρηματία, τον 
βαθύτατα καλλιεργημένο και κοσμοπολίτη Έλληνα, τον αθλητή και αγωνιστή, ο Ανδρέας 
Ποταμιάνος ξεχώριζε για το ήθος, την κοινωνικότητα, την αμεσότητά του και το χιούμορ 
του. Θα μας λείψουν Πρόεδρε, τα διάφορα απίθανα ζώα που έβρισκες και μας έφερνες 
σε κάθε εκδήλωση γιορτής της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς που διοργάνωνε ο Σύνδεσμος σε 
αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου με πλήθος εκλεκτών καλεσμένων: πότε τα κοκόρια στο 
Έτος του Πετεινού, πότε το υπέροχο άλογο στο έτος του Αλόγου, πότε ο μεγάλος λευκός 
πύθωνας στο Έτος του Φιδιού...  

Αγαπημένε μας Πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σου, η μνήμη σου θα 
μας συντροφεύει για πάντα... Καλό κατευόδιο!  


