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Ευρεία συνάντηση στην Κολωνία για το πρόγραμμα  «συνεργασιών εμπειριών» που έχει 
εξαγγείλει ο Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ υπέρ της Ελλάδος κά-
λεσε όλους τους συμμετέχοντες σε ευρεία
σύσκεψη από την Κολωνία ο Υφυπουργός
στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας,
Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, και στην οποία
πήραν μέρος ομογενειακοί  φορείς και ελλη-
νογερμανικές οργανώσεις. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση
για το πρόγραμμα  «συνεργασιών εμπειριών»
(Know-How-Partnerschasten) που έχει εξαγ-
γείλει ο κ. Φούχτελ για την επίτευξη συνερ-
γασιών και αδελφοποιήσεων μεταξύ δήμων,
περιφερειών, επιμελητηρίων, συνδέσμων και
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Στην παραπάνω συνάντηση συμμετείχαν οι
ηγεσίες των κορυφαίων οργανώσεων του
ομογενειακού Ελληνισμού, η Ομοσπονδία Ελ-
ληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας ΟΕΚ και ο Γερ-
μανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
DHW, η Ένωση Συλλόγων Γερμανοελληνικής
Φιλίας, το Γερμανοελληνικό Θέατρο Κολωνίας
και άλλες πολλές τοπικές οργανώσεις. 

Χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου απη-
ύθυνε ο Αντιδήμαρχος Κολωνίας, κ. Μπάρτς,
ο οποίος εξήρε τον ρόλο και την συμβολή των
ομογενειακών οργανώσεων στην φιλία με-
ταξύ των λαών, τις καλές σχέσεις με την
αδελφοποιημένη Θεσσαλονίκη και την εξέλιξη
της πόλης του σε μία από τις πλέον κοσμοπο-
λίτικες, ανεκτικές και φιλικές πόλεις της Γερ-
μανίας. 

Την στήριξη των πρωτοβουλιών της γερ-
μανικής κυβέρνησης για την σύσφιξη των
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των
λαών υπογράμμισε και χαιρέτησε ο Σύμβου-
λος ΟΕΥ στο Ντίσελντορφ Ιάκωβος Κολλά-
ρος εκπροσωπώντας τον Γενικό Πρόξενο
Νικόλαο Πλεξίδα.

Παράλληλα πληθαίνουν οι φωνές ότι θα
πρέπει και μάλιστα άμεσα να προωθηθούν
αναπτυξιακές διαδικασίες στην Ελλάδα η
οποία πηγαίνει για δεύτερη φορά στις κάλπες
στις 17 Ιουνίου. 

*02,11
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ΘΕΣΕΙΣ

Aνάπτυξη;
Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

ME ΞΕΚΑΘΑΡΟ τρόπο ο Πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Μάρτιν Σουλτς μιλώντας
πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής
στην Αθήνα τόνισε ότι οι υπογρα-
φές θα πρέπει να γίνουν σεβαστές

και φυσικά να γίνουν πράξη, όλα όσα αυτές προβλέ-
πουν... Με άλλα λόγια επανέλαβε αυτό που οι περισσό-
τεροι Έλληνες πιθανόν και να αγνοούν ευρισκόμενοι σε
μια μόνιμη σύγχυση...

Καμιά χώρα της ΕΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Σουλτς,  δεν πρόκειται να εγκρίνει την επόμενη δόση του
πακέτου βοηθείας 130 δισεκατομμυρίων ευρώ, εάν η
επόμενη ελληνική κυβέρνηση δεν τηρήσει τις υποχρεώ-
σεις που ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση. Η Ευρώπη
στηρίζεται στην αρχή «pacta sunt servanda», δηλαδή οι
συμφωνίες πρέπει να τηρούνται.

Τώρα αν κάποιος δεν κρατήσει το λόγο που έδωσε, ο
Πρόεδρος σημείωσε ότι κανείς δεν θα τον εμπιστεύεται
πια. Πρόκειται για την αξιοπιστία της Ελλάδας. Πρόκειται
επίσης για την αξιοπιστία της Ευρώπης. Η λεγόμενη ευ-

ρωκρίση προκλήθηκε από απώλεια εμπιστοσύνης στη
βούληση των κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ να αν-
ταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας νομισματικής Ένωσης,
διαπίστωσε ακόμα ο ίδιος. 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφε-
ρόμενος πιο αναλυτικά στην ελληνική κυβέρνηση, είπε,
ότι ως αντιπρόσωπος της χώρας, κατέληξε σε μια συμ-
φωνία με την τρόικα: πρόγραμμα εξυγίανσης με αντάλ-
λαγμα οικονομική βοήθεια. Εάν θέλει η Ελλάδα να
τηρήσει η τρόικα την υπόσχεσή της, και να καταβάλει την
επόμενη δόση, την οποία η Ελλάδα χρειάζεται το αργό-
τερο έως τα τέλη Ιουνίου, τότε η Ελλάδα πρέπει και εκείνη
να τηρήσει την υπόσχεσή της και να συνεχίσει το πρό-
γραμμα εξυγίανσης. 

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον κ. Σουλτς δεν υπάρχει
πισωγύρισμα, δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι άλλο, από
αυτό που αποφασίστηκε με φαρδιές υπογραφές από τους
προηγούμενους που είχαν τη διακυβέρνηση της χώρας...

Πάντως ο κ. Σουλτς προχώρησε πιο βαθιά μιλώντας
και για δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν κι
άλλες χώρες, αλλά  και η Γερμανία. 

Μεταξύ των άλλων είπε, ότι στην εκλογική του περι-
φέρεια, στο Άαχεν, τον  πλησιάζουν άνθρωποι και του
διηγούνται ότι εξαιτίας της κρίσης είναι πλέον άνεργοι, ότι
έχασαν λόγω της κρίσης την ιδιωτική τους σύνταξη, ότι
δεν μπορούν πλέον να εξοφλούν το στεγαστικό τους δά-
νειο. Πρόκειται για κατεστραμμένες ζωές, για σκληρή
μοίρα που με αγγίζει βαθειά.

Και οι άνθρωποι αυτοί πάλι τον  ρωτούν: για ποιο λόγο

δίνετε όλα αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα; Γιατί δεν βοη-
θάτε εμάς; Γιατί δεν βοηθάτε τη δική μας κοινότητα; Γιατί
δεν επενδύετε τα χρήματα αυτά εδώ σε μας; Εμείς στη
Γερμανία πραγματοποιήσαμε πρώτοι διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις με την «Ατζέντα 2010» γιατί λοιπόν να πρέ-
πει τώρα να πληρώνουμε και για άλλους; Οι άνθρωποι
αυτοί είναι οι εκλογείς μου· έχω ευθύνη απέναντί τους·
είμαι υπόλογος απέναντί τους. 

Για όσους υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να
τηρήσει τις συμφωνίες αποκρύπτουν το γεγονός, πρό-
σθεσε ο κ. Σουλτς  ότι αυτό μπορεί να έχει μόνο μία συ-
νέπεια: την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Τέλος
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν παρέ-
λειψε να μιλήσει και για ανάπτυξη... 

Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες
και να διαδραματίσει, για παράδειγμα με τα λιμάνια της,
κεντρικό ρόλο στο εμπόριο.

Όταν οι επιχειρήσεις δουν ότι εδώ στην Ελλάδα εξαλεί-
φονται τα γραφειοκρατικά δεσμά, θα αρχίσουν πάλι οι
ιδιωτικές επενδύσεις, πρόσθεσε, για να καταλήξει:

«Αυτό αφορά όλως ιδιαιτέρως τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και κυρίως την ηλιακή ενέργεια, που προσφέ-
ρουν δυνατότητες για ανάπτυξη και θέσεις απασχόλη-
σης». 

Μόνο που από αυτό το τελευταίο μικρό κομμάτι θα
έπρεπε να ξεκινήσει ο κ. Σουλτς την ομιλία του, αν πράγ-
ματι είναι σε θέση να γνωρίζει γιατι απέτυχε η μέχρι τώρα
συνταγή ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Λεπτό
σημείο, αλλά το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
1998-2012
14 χρόνια η εφημερίδα 
της ομογένειας

Ιδρυτής της Ελληνικής Γνώμης:
Απόστολος Δίκογλου 

www.elliniki-gnomi.eu
info@elliniki-gnomi.euIN
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Εκδότης-Ιδιοκτήτης: 
Γεωργία Κωστακοπούλου 

Διευθυντής Σύνταξης: 
Αποστόλης Ζώης

Συντακτική ομάδα-
Συνεργάτες-Ανταποκριτές: 
• Ντύσσελντορφ  συνεργάτης:
Ευάγγελος Κράπης 
Evangelos Krapis
Διεύθυνση: Krefelder str. 159

40549 Düsseldorf
Τηλέφωνο:  01716919674
• Αθανασία Τέελ
Athanasia Theel – 
Berlin Brandenburg
• Αθηνά Τέελ
Athena Theel – 
Köln Nordrhein-Westfalen
• Γιάννης Δελόγλου - 
Stuttgart Baden Württemberg 
(Θεσσαλονίκη)
• Νίκος Σουτόπουλος – 
Αλβανία - Ηπειρος
• Μαρία Χατζηγεωργιάδου – Αθήνα
• Χρήστος Καραπάνος – 
London Μεγάλη Βρετανία
• Παναγιώτης Μαλέκας - 
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• Δέσποινα Πάντου – Μπίλεφελντ
• Ελευθέριος Καραπαναγιώτης – 
Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

Διεύθυνση:
Γερμανία: Bilker Straße 30, 
D-40213 Düsseldorf 
Eλλάδα: Κοσμά Αιτωλού 3
42100 Τρίκαλα

Επικοινωνία:
Τηλ.: 0030-24310-78272
Fax: 0030-2310-78227
Κινητό: 0030-6944061282
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ANAKYKΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Οι G8 «θέλουν» την
παραμονή μας στην Ευρωζώνη…

Του Καθηγητή 
Γιώργου Πιπερόπουλου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η
σύνοδος των Αρχηγών
των 8 ισχυρότερων οικο-
νομιών της Υφηλίου (της

ομάδας γνωστής ως G8) σε Αμερικανικό
έδαφος, στο γνωστό Camp David της Πολι-
τείας Maryland το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο. Να θυμίσω ότι η Ομάδα είχε
ξεκινήσει το 1975 ως G6 (Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και
ΗΠΑ) εξελίχθηκε τον επόμενο κιόλας χρόνο
σε σε G7 με την είσοδο του Καναδά και κα-
τέληξε ως G8 με την  είσοδο της Ρωσίας το
1997. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει
χωρίς το δικαίωμα να φιλοξενήσει την
Ομάδα των G8 ή να προεδρεύσει στη δια-
δοχική εναλλαγή προέδρων της Ομάδας.
Στην Σύνοδο που μόλις ολοκληρώθηκε
είναι αλήθεια ότι ασκήθηκε πίεση στην Καγ-
κελάριο κ Μέρκελ να γίνουν όλες οι δυνα-
τές προσπάθειες για την παραμονή της
Ελλάδας στο Ευρώ και την Ευρωζώνη…

Αλλά…
Αυτό το «Αλλά» είναι που προβληματίζει

καθώς ΟΛΟΙ συμφώνησαν…
Αλλά…
Επέμεναν ότι αυτό μπορεί να γίνει ΕΦΟ-

ΣΟΝ η Ελλάδα τιμήσει τις υπογραφές της

και προχωρήσει στην εφαρμογή ΟΛΩΝ
των συμφωνηθέντων στα περιβόητα (και
για πολλούς Έλληνες «κατάπτυστα»…
Μνημόνια!...)

Δηλαδή ΝΑΙ είναι επιθυμητή η συνέχιση
της παραμονής μας στο Ευρώ και την Ευ-
ρωζώνη, απεύχονται ΟΛΟΙ την βίαια
έξοδό μας που θα προκαλέσει τρομερή οι-
κονομική, ίσως και κοινωνική αναταραχή,
αλλά ΠΡΕΠΕΙ να «Τιμήσουμε» τις υπογρα-
φές και τις δεσμεύσεις που έκαναν ΠΑΣΟΚ
και ΝΔ στα «Μνημόνια»…

«Προβληματίστηκαν» οι Αρχηγοί της

Ομάδας G8 με την προφανή ανακολουθία
όπου: Οι Ηγεσίες ΠΑΣΟΚ, ΝΔ (και για κά-
ποιο χρονικό διάστημα και ΛΑΟΣ) και μαζί
τους οι «δημοσκοπήσεις» να επιμένουν
ότι 70% των Ελλήνων επιθυμούν την πα-
ραμονή της χώρας στο Ευρώ και την Ευ-
ρωζώνη και στις εκλογές της 6ης Μαΐου
70% των Ελλήνων να καταψηφίζει τα
Κόμματα που είχαν υπογράψει τα ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΑ!... Οι G8 διαπίστωσαν ότι κάτι δεν
«στέκεται» και ομόφωνα δήλωσαν ότι οι
οι εκλογές της 17ης Ιουνίου θα δώσουν
την…απάντηση!
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«TOΣΟ η γερμανική πολιτική όσο και η
γερμανική κοινωνία έχουν πλέον κατανοή-
σει σαφώς ότι η οικονομία χρειάζεται νέους
εξειδικευμένους και καταρτισμένους μετα-
νάστες. Το μέγεθος αυτής της ανάγκης σύμ-
φωνα με ανάλυση της γερμανικής κεντρικής
τράπεζας ανέρχεται στις 200.000 μετανά-
στες ετησίως. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Γερ-
μανία να αντισταθμίσει τη δημογραφική
πτώση της και να στηρίξει την ανάπτυξή της.
Ο DHW λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδο-
μένα δραστηριοποιείται και πάλι ενεργά δη-
μιουργώντας εκείνες τις προϋποθέσεις
ώστε όσοι Έλληνες αποφασίσουν να ακο-
λουθήσουν αυτό το κάλεσμα να βρουν την
κατάλληλη βοήθεια και συμβουλή», δή-
λωσε ο Αντιπρόεδρος του Γερμανο-Ελλη-
νικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου
Φαίδων Κοτσαμπόπουλος στον Τύπο.

Έτσι για τους Έλληνες που επιθυμούν να
εργαστούν στη Γερμανία ο Γερμανο-Ελληνι-
κός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σε συνεργα-
σία με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικών Υποθέσεων του
Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, την
Ευαγγελική Διακονία Ρηνανίας Βεστφαλίας
Λίππε και άλλους φορείς της ομογένειας και
της Γερμανίας προχώρησε στην έκδοση ενός
δίγλωσσου οδηγού, με τίτλο «Διαμονή και
εργασία στην Γερμανία».

Ο πολυσέλιδος δίγλωσσος οδηγός πα-
ρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή,
την εκμάθηση της γλώσσας, την αναζή-
τηση εργασίας και κατοικίας, σχολικά και
επαγγελματικά θέματα κοινωνικής ασφά-

λισης, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικά
δίκτυα κλπ.

Εκτυπωμένα έντυπα του οδηγού διατί-
θενται από τον Γερμανοελληνικό Επιχειρη-
ματικό Σύνδεσμο (DHW, www.dhwv.de),
την Διακονία Ρηνανίας Βεστφαλίας Λίππε
καθώς και τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες
της Διακονίας. Επίσης μπορούν να αναζητη-

θούν σε μορφή PDF στους ιστότοπους των
παραπάνω φορέων. Όσον αφορά πληροφο-
ρίες νομικής μορφής αυτές προσφέρονται
από την κεντρική νομική υπηρεσία του Γερ-
μανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέ-
σμου που συντονίζεται από τον δικηγόρο
στο Ντίσελντορφ Δημήτρη Κούρο, Γενικό
Γραμματέα του DHW. 

DHW: Δίγλωσσος οδηγός για τους
«νέους» Eλληνες στην Γερμανία

Ansprechpartner für Rückfragen sind:

• Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
Geschästsbereich Soziales und Integration
Referentin für Integration und Interkultu-
ralität
Ioanna Zacharaki 
Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf
Tel.: 0211 6398 253
E-Mail i.zacharaki@diakonie-rwl.de 

• Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
Geschästsbereich Soziales und Integration
Integrationsagentur 
Chrissa Stamatopoulou 
Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf
Tel.: 0211 6398 347
E-Mail h.stamatopoulou@diakonie-rwl.de 

• Deutsch-Hellenische Wirtschastsvereini-
gung (DHW)
Christina Alexoglou-Patelkos
Bonner Str. 536, 50968 Köln
Tel.: 0221 3979776
E-mail: patelkos@dhw-ausbildungspro-
jekt.de oder info@dhwv.de 

• Griechische Gemeinde Düsseldorf
Georgios Rougas
Tel.: 0211 6959109
ellkoinotita@gmail.com
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Φρανκφούρτη:
Από την κα Γκέλλυ Ανδρονίκου-Γκάσμαν
Εκπαιδευτικό, επιμελήτρια εκδόσεων

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος τώρα από τη βρα-
διά εκείνη που τυχαία παρακολούθησα στην τηλεό-
ραση, σε ένα από τα πιο δημοφιλή τολκ σόου ενός
κρατικού καναλιού, τις συνεντεύξεις πέντε ατόμων,
στην πλειοψηφία τους γυναίκες. Κοινός παρονομα-
στής τους το χτύπημα της ασθένειας που μεσουρανεί
στη σύγχρονη κοινωνία μας και το οποίο δεν κάνει
διακρίσεις σε ηλικία ή φύλο.

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ καρκινοπαθείς αποφάσισαν να δημο-
σιοποιήσουν την προσωπική τους ιστορία, την πιο
άσχημη εμπειρία της ζωής τους. Δεν έχει σημασία εδώ η
ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Άλλωστε, η ψυχο-
λογική ζημία που αποφέρει από μόνο του ένα τέτοιο γε-
γονός είναι αρκετή. Σημασία είχε ότι όλοι τους ήταν πια
συμφιλιωμένοι με την ιδέα του ότι όλα άλλαξαν άρδην στη
μέχρι πρότινος γαλήνια ζωή τους όταν το καμπανάκι
έκρουσε απειλητικά επισημαίνοντας τον κίνδυνο, και μά-
λιστα τον κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.

Συγκινητικές οι εξιστορήσεις τους, όμως η δική
μου ματιά στάθηκε περισσότερο σε μία μόνο νεαρή
γυναίκα, μια τριαντάχρονη μητέρα η οποία για δεύ-
τερη φορά βίωνε αυτό το δύσκολο και δυσάρεστο γε-
γονός στη ζωή της. Δεν συγκρατώ το όνομά της, δεν θα
ξεχάσω όμως ποτέ την απλότητα του τρόπου με τον
οποίο μιλούσε για το όλο θέμα. 

Στο πιο φοβερό πρόβλημα της υγείας της δεν ήταν
μόνη της. Ως ανεξάρτητη γονέας, είχε την ευθύνη του
πεντάχρονου παιδιού της. Παρ' όλα αυτά, είχε το
θάρρος να περιγράφει την εμπειρία της πρώτης
φοράς της ασθένειας με χιούμορ και χαμόγελο, ανα-
φερόμενη ακόμη και σε τραγελαφικές λεπτομέρειες
της καθημερινής ζωής με την κόρη της. Ήδη κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης βίωνε τη δεύτερη φορά, ερχό-
μενη στην εκπομπή σχεδόν αμέσως μετά τη δεύτερη εγ-
χείρισή της. Σε κάποιο σημείο, βέβαια, η ελαφρότητα της
περιγραφής υποχώρησε και στο προσκήνιο ήρθε η ωμή
πραγματικότητα και αλήθεια με μία μόνο δήλωσή της:
"Πρέπει να ζήσω, είμαι μάνα!".

Και να που έσκασε σαν βόμβα μέσα μου αυτή η τόσο

ανεπιτήδευτη αλλά συνάμα βαριά πρόταση που μόλις είχε
ξεστομίσει. Είχα μείνει συγκλονισμένη και σαφώς προ-
βληματισμένη. Με αυτή τη δήλωσή της σαν καταπέλτη
άλλαξε ξαφνικά όλη η μέχρι τότε κοσμοθεωρία μου για
τα πράγματα, η πεποίθησή μου για το πώς είναι, ή για το
πώς θα έπρεπε να είναι, η ζωή και η μητρότητα. Ναι, αυτή
η μητέρα δεν δίστασε να κάνει μια κατάθεση ψυχής και
να μας αφυπνίσει. Να μας δείξει ότι υπάρχει και η αντί-
περα όχθη, και όχι μόνο η εικόνα της γλυκιάς και στορ-
γικής μητέρας που κάνει τα πάντα για το παιδί της, όντας
η ίδια υγιής. 

Κι όταν η μητέρα, μια οποιαδήποτε μητέρα οπου-
δήποτε στην υφήλιο, ταλανίζεται από ένα πρόβλημα
υγείας; Αλήθεια, αυτό το έχουμε ποτέ συλλογιστεί εμείς
οι "άλλες" μητέρες; Έχουμε ποτέ αναλογιστεί ότι η μητέρα
αυτή πρέπει να δώσει έναν διπλό αγώνα, όχι μόνο να
σώσει τον εαυτό της παλεύοντας την ασθένεια, αλλά
μέσω της σωτηρίας του εαυτού της να σώσει το ίδιο το
παιδί της, το οποίο έχει υποχρέωση να μεγαλώσει έχον-
τάς τη δίπλα του;

Όταν ένα τέτοιο γεγονός έρχεται τόσο αναπάντεχα,
κλυδωνίζεται ο ίδιος ο θεσμός της οικογένειας, η βάση
της πιο βαθιάς και θεμελιώδους σχέσης που υπάρχει ανέ-
καθεν στον κόσμο και σε κάθε εποχή: αυτή της μάνας και
του παιδιού. Μέχρι τώρα όλες οι μητέρες ευχόμαστε το
παιδί μας, τα παιδιά μας, να είναι πάντα καλά και να τα κα-
μαρώνουμε καθώς μεγαλώνουν. Πώς θα είναι, όμως,
καλά τα παιδιά αν οι μητέρες τους δεν είναι εξίσου
καλά και υγιείς; Διότι, τελικά, και τα δύο είναι αλληλέν-
δετα για να έχουμε έναν υγιή -σωματικά και ψυχικά- οι-
κογενειακό δεσμό που θα ωθήσει τα μικρά μας να
αναπτυχθούν φυσιολογικά. Όταν οι ρόλοι αντιστρέφονται
και το παιδί είναι εκείνο που πρέπει με τον δικό του τρόπο
να βοηθήσει τη μητέρα του, έστω κι αν το ίδιο δεν το αν-
τιλαμβάνεται,  τι είδους συναισθήματα του δημιουργούν-
ται μεγαλώνοντας δίπλα σε μια άρρωστη μητέρα, τι
είδους εικόνες θα θυμάται στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του
και ποιες, ίσως, τραυματικές εμπειρίες θα το συνοδεύουν
για πάντα;

Όλοι μας, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας,
αναζητούμε απεγνωσμένα την ευτυχία αλλού, μακριά
από εμάς και την οικογένειά μας, κυνηγώντας πάντα κάτι
άπιαστο και ουτοπικό. Κι όμως, η ευτυχία είναι δίπλα
μας, μπροστά στα μάτια μας, στην ίδια την καθημε-

ρινότητά μας, αλλά εμείς εθελοτυφλούμε. Ευτυχία
είναι η ίδια μας η ύπαρξη, το δώρο της ζωής αυτό κα-
θαυτό, όμως αν δεν το χάσουμε δεν μπορούμε και να το
εκτιμήσουμε, μια που πάντα το θεωρούμε δεδομένο. Ευ-
τυχία είναι, επίσης, το δώρο της ζωής που δίνουμε στα
παιδιά μας φέρνοντάς τα στον κόσμο και η σχέση που
αναπτύσσεται μεταξύ μας. 

Το να είσαι καλά και να είσαι πάντα δίπλα στο παιδί σου,
σε κάθε του στιγμή, αυτή είναι η πραγματική ευτυχία. Όλα
τα υπόλοιπα απλώς έρχονται στη "λίστα" της ζωής δευ-
τερεύοντα, χάνουν το νόημα που εμείς τους προσδί-
δουμε, αφού κατ' ουσίαν εξυπηρετούν άλλους
ματαιόδοξους και εγωιστικούς σκοπούς, καθώς και το
κοινωνικό φαίνεσθαι.

Όλες αυτές τις σκέψεις έκανα μετά το τέλος της εκπομ-
πής και έκτοτε δεν σταμάτησα να τις επεξεργάζομαι κάθε
φορά που βλέπω μια μητέρα με το παιδί της. Θεωρώ ότι
κατά βάση είναι αισιόδοξες, φέρνοντας ένα ελπιδοφόρο
μήνυμα στη συγκεκριμένη νεαρή μητέρα αλλά και σε
όλες τις υπόλοιπες. Απ' όλα αυτά, ένα κρατώ σαν οδηγό
στη ζωή μου: ο αγώνας, ο κάθε είδους αγώνας -προ-
σωπικός, κοινωνικός, ψυχολογικός, οικονομικός-
στη ζωή της καθεμιάς μητέρας από εμάς δεν σταματά
και δεν εφησυχάζει ποτέ όσο έχουμε δίπλα μας τα
παιδιά μας, τα οποία μερικές φορές μάς προσφέρουν
πολλά περισσότερα από όσα αναμένουμε. Αυτά αποτε-
λούν πηγή έμπνευσης του κάθε αγώνα μας, μικρότερου
ή μεγαλύτερου, που δίνουμε καθημερινά για να τα ανα-
θρέψουμε σωστά. Αυτά είναι η πυξίδα στην πορεία της
ζωής μας και γι' αυτά αξίζει πράγματι να ζούμε, να δί-
νουμε και να θυσιάζουμε τα πάντα.

OΠΩΣ είναι γνωστό στις 8 Μαίου 1945
παραδόθηκε άνευ όρων η ναζιστική Γερ-
μανία στις συμμαχικές δυνάμεις και έτσι τε-
λείωσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Πολλά
από τα θύματα της ναζιστικής Γερμανίας και
ιδιαίτερα θύματα του στρατοπέδου συγκεν-
τρώσεως Νταχάου ενταφιάστηκαν από το
1942 μέχρι 1945 σε διάφορα νεκροταφεία
της πόλης Μονάχου. Το Δημοτικό Συμβού-
λιο Μονάχου με απόφασή του στις 7.2.1950
μετέφερε τις 4 περίπου χιλιάδες αποτε-
φρωμένων θυμάτων του ναζιστικού καθε-
στώτος από τα διάφορα νεκροταφεία του
Μονάχου και τις ενταφίασε ξεχωριστά
σ΄ένα ιδιαίτερο μέρος στο νεκροταφείο
Πέρλαχ Μονάχου. 

Μεταξύ αυτών είναι 434 Ρώσσοι, 274
Πολωνοί, 49 Τσέχοι, 30 Γάλλοι, 21 Ουγ-
γαρέζοι, 17 Έλληνες, 17 Βέλγοι, 12 Ολ-
λανδοί, 6 Ρουμάνοι, 4 Βούλγαροι, 2

Τούρκοι, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι
αγνώστου εθνικότητας.

Κάθε χρόνο τελείται στο χώρο αυτό,
στις 8 Μαίου, επιμνημόσυνη δέηση με εκ-
προσώπους των εκκλησιών και άλλων
θρησκευμάτων, παρουσία εκπροσώπων
της Βαυαρικής Κυβέρνησης, του Δήμου
Μονάχου και των Γενικών Προξένων των

χωρών καταγωγής των θυμάτων. Η Ιερά
Μητρόπολη Γερμανίας μετέχει κάθε
χρόνο στην επιμνημόσυνη τελετή και
τελεί τρσάγιο για τους 17 Έλληνες - θύ-
ματα του ναζισμού και του στρατοπέδου
συγκέντρωσης Νταχάου - που ανα-
παύονται στο χώρο αυτό. Εφέτος παρέ-
στη, όπως και τα προηγούμενα έτη, ο

Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρω-
τοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμού-
σης και τέλεσε σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα το καθιερωμένο τρισάγιο. Παρέ-
στη επίσης και η Ελληνίδα Γενική Πρόξε-
νος στο Μόναχο κ. Σοφία Γραμματά.  Εκ
μέρους της Βαυαρικής Κυβέρνησης πα-
ρέστη η Υπουργός κ. Μίλλερ, η οποία και
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάουερ κατέ-
θεσε στεφάνι. Παρέστησαν επίσης μεταξύ
των άλλων και κατέθεσαν στεφάνια και οι
Γενικοί Πρόξενοι Ρωσσίας, Σερβίας, Αγ-
γλίας, Πολωνίας, Ουκρανίας και ο επίτι-
μος πρόξενος Μογγολίας.

Με ευχές, Πρωτοπρεσβύτερος 
Απόστολος Μαλαμούσης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

«Πρέπει να ζήσω,
είμαι μάνα!»

MONAXO

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του Ναζισμού



EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ y y

ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Στο Αφγανιστάν μου έλεγαν
πόσες ελληνικές λέξεις έχουν»
Μιλά στην «Ε.Γ.» η Ελληνίδα σκηνοθέτης για την ταινία
«Οι «νύμφες του Hindu Kush» που παρουσίασε πρόσφατα στην Κολονία

ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Aπόφοιτος της Δραματικής Σχολής E.
Xατζίκου και της Nομικής Σχολής Aθηνών.
Σπούδασε θέατρο στην Aμερική, στο HB
Studio και στο Πανεπιστήμιο της Nέας
Yόρκης (NYU) και κινηματογράφο στη Κι-
νηματογραφική σχολή της Ε. Χατζίκου.
Έχει παρακολουθήσει το Διεθνές Σεμινά-
ριο Σεναρίου  (Πρόγραμμα του Media
Plus)   του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κι-
νηματογράφου. (2001-2002) και το επι-
μορφωτικό πρόγραμμα συμπαραγωγής
ντοκιμαντέρ – History Doc – (ΕΡΤ, EDN)
στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε το
ντοκιμαντέρ «Qadir, ένας Αφγανός Οδυσ-
σέας». Εργάζεται σαν ηθοποιός στο θέα-
τρο και την τηλεόραση από το 1981. . Εχει
συνεργαστεί με το Εθνικό θέατρο και με τα
ΔΗΠΕΘΕ  Κρήτης, Πάτρας και Καλαμάτας
όπως και με το ελεύθερο θέατρο. Μερικά
από τα θεατρικά έργα στα οποία συμμε-
τείχε είναι: “Iμπρεσάριος της Σμύρνης”,του
Γκολντόνι, “Eκκλησιάζουσες” του  Αριστο-
φάνη, το «Πάρτυ Γενεθλίων του Πίντερ,
«Στο Βάθος κτήνος» Κόμιξ, «Ποιος ανακά-
λυψε την Αμερική» της Χρύσας Σπηλιωτη,
“Ιστορίες Αιδοίου» της Ηβ Ένσλερ, το
«Ντουέτο για Έναν» του Τομ Κεμπινσκι, «Ο
Αρχιτέκτονας και ο Αυτοκράτορας της Ασ-
συρίας» του Αρραμπάλ , «Ζωή στο Μπλέν-
τερ» των Γκαφνευ, Νατζιμυ  «Μονόλογοι
γυναικών» της Μάρεϊ, «Η απαγωγή της
Σμαράγδως» του Κουνελάκη, «Το γυναι-
κείο είδος» της Μάρεϊ, κ.ά.

Στο θέατρο έχει σκηνοθετήσει το έργο της
Γεωργίας Τραπάτσα, «Αχ Πεφταστέρι» για το
θέατρο του Νέου Κόσμου και του Γιάννη Κα-
λατζόπουλου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σαν το
σκύλο με τη γάτα» για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμά-
τας. Στην τηλεόραση, έχει συμμετάσχει σε
διάφορες σειρές, όπως: «Ταύρος με Τοξότη»,
«Εσύ αποφασίζεις», «Το χρήμα στο λαιμό
σου»  «Νιρβάνα», «Την Κατάλληλη στιγμή»
«Αγνώστου Διαμονής», κ.ά.

Σαν σεναριογράφος έχει συνεργαστεί
στο σενάριο στις σειρές της ΕΡΤ1: «Φώτα
Παρακαλώ», «Mπουρμπουλήθρες», «Tο
Xρήμα στο Λαιμό σας», «Αγνώστου Διαμο-
νής». Έχει γράψει το σενάριο για μεγάλου
μήκους ταινία: «Oι Επτά Νάνοι της Eλένης».  

Διδάσκει στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελ-
λάδος (Deree) και στο Θέατρο των Aλλαγών
(υποκριτική και θεατρικό παιχνίδι).  Έχει εκ-
δώσει δύο βιβλία σχετικά με το θέατρο:
«Φώτα Παρακαλώ», «Θεατροπαιχνίδια»
(εκδόσεις KEΔPOΣ). Το 2011 δημιούργησε
μαζί με τον Γιώργο Φρατζεσκάκη έναν νέο
θεατρικό χώρο, το «θέατρο Eliart», στο Βο-
τανικό. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε και
με την φιλμογραφία. Έχει γράψει και σκη-
νοθετήσει τα ντοκιμαντέρ:  «Θα βγάλω
φτερά»,  60’, 2003 (Δεύτερο βραβείο καλύ-
τερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ ντοκιμαν-
τέρ Θεσσαλονίκης, 2004), «Μετά το
τσουνάμι – Σουμάτρα»,  40’, 2005, «Μετά το
τσουνάμι – Σρι Λάνκα», 30’, 2005, «Τσου-
νάμι- Ένας χρόνος μετά»,  40’, 2006, «Qadir
– Ένας Αφγανός Οδυσσέας», 79’, 55’,  2008
(Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο
Roma Fiction Festival, στο ΜiradasDoc fe-
stival  και στην Ιαπωνία - Japan Prize), «Οι
Νύμφες του Hindu Kush», 80’, 2011 (Προ-
τεινόμενο για το καλύτερο ανθρωπολογικό
ντοκιμαντέρ στο διεθνές φεστιβάλ «Gold
Panda», στην Κίνα).

«Οι ‘’νύμφες του Hindu Kush’’ είναι μια ται-
νία που διαδραματίζεται στο βορειοδυτικό
Πακιστάν. Αφορά στις γυναίκες Καλάσα που
ζουν στις κοιλάδες του ινδικού Καύκασου.
Τις παραλλήλισα με τις νύμφες τις αρχαι-
ότητας που ζούσαν στα βουνά, στα ποτάμια
και στα δάση, ελεύθερες, τραγουδώντας και
χορεύοντας. Κάπως έτσι είναι και οι γυναί-
κες Καλάσα μόνο που ταυτόχρονα δου-
λεύουν και πολύ σκληρά και αγωνίζονται να
διατηρήσουν την παράδοσή τους». 

ΑΥΤΑ δηλώνει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» η
Αννέτα Παπαθανασίου, επιτυχημένη ηθο-
ποιός του θεάτρου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τον παιδικό θέατρο, πέρασε τα τελευταία χρό-
νια αρχικά στο σενάριο και στη συνέχεια στη
σκηνοθεσία ταινιών και μάλιστα σε πολύ «ευαί-
σθητες» περιοχές του πλανήτη. «Οι ‘’νύμφες
του Hindu Kush’’ παρουσιάστηκαν στην Κολο-
νία, στο πλαίσιο του διεθνούς γυναικείου φε-
στιβάλ ταινιών, το οποίο πραγματοποιείται όχι
μόνο στην Κολονία αλλά και στο Ντόρτμουντ.
Σήμερα η ίδια μιλά στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΩΜΗ».

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να δη-
μιουργήσετε μια ταινία για τις γυναί-
κες των Καλάς; Πώς εξηγείται το
γεγονός ότι και η προηγούμενή σας
ταινία εκτυλίσσεται στον ίδιο γεω-
γραφικό χώρο;

«Έμαθα για τους Καλάς (Καλάσα στην
γλώσσα τους)  από τον εκπαιδευτικό Θανάση
Λερούνη που έχει αφιερώσει την ζωή του
στην προσπάθεια διατήρησης του πολιτισμού
της αυτής της φυλής. Μου μίλησε για την
Σαμίμ, την πρώτη κοπέλα Καλάσα που κατά-
φερε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, και μου
κίνησε την περιέργεια, θέλησα να εξερευ-
νήσω περισσότερο την περιοχή και να μάθω
για τους ανθρώπους εκεί και κυρίως για τις
γυναίκες  που μου φάνηκαν ιδιαίτερες, πολύ
δυνατές κι ελεύθερες. Προσωπικά με ενδια-
φέρουν οι χώρες και περιοχές για τις οποίες
ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Το Πακιστάν
όπως και το Αφγανιστάν είναι χώρες που δεν
είναι τόσο εύκολο να πάει κανείς εκεί, τις
γνωρίζουμε κυρίως από ότι ακούμε στις ει-
δήσεις (τρομοκρατικά χτυπήματα, βόμβες
αυτοκτονίας, κλπ). Κάνοντας ένα ντοκιμαντέρ
έρχεσαι πιο κοντά με τους ανθρώπους, μα-
θαίνεις για την ζωή τους, τις χαρές και τους
φόβους τους, και τελικά μαθαίνεις την ιστορία
του τόπου από αυτούς, μέσα από τις προσω-
πικές σχέσεις που αναπτύσσεις».

Μπορείτε να μας πείτε ορισμένα πράγ-
ματα για την ταινία σας;

«Οι «νύμφες του Hindu Kush” είναι μια
ταινία που διαδραματίζεται στο βορειοδυτικό
Πακιστάν. Αφορά στις γυναίκες Καλάσα που
ζουν στις κοιλάδες του ινδικού Καύκασου.
Τις παραλλήλισα με τις νύμφες τις αρχαιότη-
τας που ζούσαν στα βουνά, στα ποτάμια και
στα δάση, ελεύθερες, τραγουδώντας και χο-
ρεύοντας. Κάπως έτσι είναι και οι γυναίκες
Καλάσα μόνο που ταυτόχρονα δουλεύουν
και πολύ σκληρά και αγωνίζονται να διατη-
ρήσουν την παράδοσή τους. Οι Καλάσα είναι

περίπου 4.000 Μια αρχέγονη φυλή, που πι-
στεύει σε νύμφες, θεούς και ξωτικά και έχει
καταφέρει να επιβιώσει και να διατηρήσει
την παράδοσή της ανάμεσα σε 165 εκατομ-
μύρια μουσουλμάνους. Η ηρωίδα της ταινίας
μου είναι η  Σαμίμ. Το όνειρό της ήταν να
γίνει κοινωνική λειτουργός και να δουλέψει
με τον Αθανάσιο Λερούνη, πρόεδρο της ΜΚΟ
«Έλληνες Εθελοντές» που οργανώνει αναπτυ-
ξιακά και εκπαιδευτικά έργα στην περιοχή, και
να βοηθήσει την φυλή της όσο μπορεί. Όμως,
ξαφνικά οι Ταλιμπάν απαγάγουν τον Λερούνη.
Η απαγωγή του γεμίζει  φόβο και ανασφάλεια
τους Καλάσα. Όλα αλλάζουν στην ζωή των
Καλάσα και στην ταινία».

Ποιες δυσκολίες συνάντησε μια ελ-
ληνίδα σκηνοθέτης να κανει γυρί-
σματα σε μια χώρα όπως είναι το
Πακιστάν; Ποια είναι τα «πρέπει»;

«Στην πραγματικότητα όταν κάνει κανείς
γυρίσματα εκτός της πατρίδας του θα πρέπει
να σέβεται τα ήθη και έθιμα της περιοχής
όπου πηγαίνεις. Πηγαίνοντας σε μία μουσουλ-
μανική χώρα φυσικά και πρόσεχα το ντύσιμο
και τον τρόπο συμπεριφοράς μου. Όπως και
στην περιοχή των Καλάσα που έχουν τη δική
τους ιδιαίτερη θρησκεία και τρόπο ζωής. Αυτό
δεν με προβληματίζει γιατί μελετώ από πριν
και δεν έχω διάθεση να προσβάλω κανέναν.
Η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησα ήταν
όταν έγινε η απαγωγή του Θανάση  Λερούνη
από τους Ταλιμπάν. Η αγωνία μας ήταν πολύ
μεγάλη. Το Ελληνικό συνεργείο δεν μπόρεσε
να ξαναπάει εκεί και συνεχίσαμε τα γυρίσματα
με ένα Πακιστανικό συνεργείο. Ο φόβος κυ-
ριαρχούσε και η ταινία έγινε θρίλερ. Ανατρά-
πηκε η αρχική ιδέα που είχα για την ταινία.
Όμως τελικά αυτός είναι και ο ορισμός του
ντοκιμαντέρ , μία καταγραφή της  πραγματι-
κότητας, ακόμα και  αν η υπόθεση της ταινίας
ακολουθήσει τελικά  μια άλλη διαδρομή». 

Υπάρχει συμπάθεια από κατοίκους
περιοχών που περασε ο Αλέξανδρος;
Τι έχετε διαπιστώσει;

«Ναι. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν μου
την κάνουν συνήθως, αλλά πραγματικά το δια-

πίστωσα ότι και στην περιοχή του Αφγανιστάν
και του Πακιστάν ο κόσμος έχει ιδιαίτερη συμ-
πάθεια στους Έλληνες και τον Μέγα Αλέξαν-
δρο. Ο κόσμος του Πακιστάν μας έλεγε
περήφανος να πάμε να συναντήσουμε τους
συγγενείς μας τους Καλάσα που ζουν στον
Βορά. Έτσι και στο Αφγανιστάν πολύ συχνά
μου έλεγαν πόσες Ελληνικές λέξεις έχουν, μου
έδειχναν την τράπεζα του Αφγανιστάν που έχει
σαν σύμβολό της ένα Ελληνικό νόμισμα!».

Ποια θέματα σας τραβούν περισσότερο
και γιατί; Τι είναι αυτό που θέλετε να
αναλύσετε να ψάξετε περισσότερο;

«Μου αρέσει η περιπέτεια και με  ενδιαφέ-
ρουν οι ιστορίες ανθρώπων.  Ιστορίες αν-
θρώπων που ζουν σε περιοχές δύσκολες, και
όμως αγωνίζονται να διατηρήσουν τα ήθη κι
έθιμα τους. Μου αρέσει να μπαίνω στη ζωή
τους και να μαθαίνω λεπτομέρειες που δεν
θα μπορούσα να τις μάθω με άλλο τρόπο. Με
ενδιαφέρει μέσα από την προσωπική ιστορία
του ήρωα του ντοκιμαντέρ μου να ξετυλίγεται
και η ιστορία ενός κόσμου που δεν γνωρίζω».

Πώς βλέπετε το νέο κύμα των Ελλή-
νων σκηνοθετών; 

«Οι Ελληνες σκηνοθέτες έχουν να αντιμε-
τωπίσουν την μόνιμη έλλειψη χρημάτων και
όταν χρειάζεται να χάνει κανείς τόσο χρόνο για
την εξεύρεση χρημάτων για να κάνει μια ταινία
τότε σίγουρα χάνει την υπομονή του και το
κέφι του. Παρ’ όλα αυτά αντέχουν και υπάρ-
χουν και παρουσιάζουν έναν αριθμό ταινιών
καθόλου ευκαταφρόνητο. Βέβαια ένα ντοκι-
μαντέρ μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα απ’ ότι
μία ταινία fiction. Τα μέσα που διαθέτουμε είναι
μερικές φορές υπεραρκετά για να γυριστεί ένα
ντοκιμαντέρ. Το πρόβλημα είναι αν θα προβλη-
θεί και πως θα προβληθεί.  Το ελληνικό ντοκι-
μαντέρ έχει βρει τον δρόμο του. Οι Έλληνες
ντοκιμαντερίστες έχουν μπει σε μια διαδικασία
να έχουν μεγαλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα
θεματολογία από παλαιότερα. Έχει σταματήσει
πια η ξερή αφήγηση και τα ντοκιμαντέρ έχουν
γίνει πιο παραστατικά και με πιο ενδιαφέρουσα
κινηματογραφική ματιά».
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Στις 13 Μαΐου με αφορμή τη μεγάλη και σημαντική
γιορτή του Αγίου Θεράποντα και το αντάμωμα των χο-
ρευτικών συλλόγων του Gutersloh και του Bielefeld,
το ενοριακό κέντρο της πόλης ξεχείλισε από κόσμο
και καλή διάθεση. 

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τελέσθηκε από τον  πάτερ Μιλ-
τιάδη, ιερέα του Gutersloh, και τον πάτερ Δημήτριο, ιερέα
του Bielefeld, ο οποίος τόνισε την χαρά του για αυτή την
αντάμωση και επισήμανε την καλή δουλειά που έγινε από
όλους τους τοπικούς παράγοντες για την όμορφη εκδή-
λωση στον κήπο της εκκλησιάς. Αναφέρθηκε επίσης στην
επικείμενη συνάντηση στις 10 Ιουνίου στο ενοριακό κέντρο
του Bielefeld, όπου θα εορταστούν τα 5 χρόνια από τα εγ-
καίνια της εκκλησίας.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, οι καλεσμένοι πέρασαν στον
όμορφο κήπο, όπου τους περίμεναν  όλων των ειδών
γλυκά, σουβλάκια και γευστικότατη βαρελίσια μπίρα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η κα Γκόλια, πρό-
εδρος της κοινότητας του Lippstadt, που ενθουσιάστηκε
με την εκδήλωση αλλά και ο κος Σκαρλάτος, εκπρόσωπος
της ενορίας Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ahlen, ο οποίος
τόνισε ότι φέτος η εκδήλωση ξεπέρασε τις προσδοκίες του
και πως νιώθει σαν να είναι στη δική του ενορία. Επιπλέον,
δήλωσε ότι στις 27 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση
στην ενορία τους,  όπου θα παρευρεθούνε Γερμανοί και
Έλληνες φίλοι για πρωινό και καφέ για να περάσουν συν-
τροφιά μία όμορφη μέρα.

Λίγα λόγια πρόσθεσε και ο πρόεδρος του Ηπειρώτικου
συλλόγου, ο κος Βλάχος, τονίζοντας την ενότητα των Ελ-
λήνων, την αγάπη και τη νοσταλγία για την πατρίδα. Δή-
λωσε περήφανος για τον χορευτικό σύλλογο και την
αύξηση των παιδιών που συμμετέχουν τα τελευταία χρό-
νια, αναφέρθηκε στις στολές των παιδιών, τις οποίες φο-
ρούν με καμάρι και οι οποίες διανύουν την τρίτη γενιά και
τέλος τόνισε την μεγάλη σημασία του χορευτικού συλλό-
γου για τα Ελληνόπουλα ώστε να νιώθουν τη σύνδεση με
την πατρίδα.  Ο Ηπειρωτικός σύλλογος έχει συμπληρώσει
αισίως 20 χρόνια από την ίδρυσή του διανύοντας μία
αξιόλογη  πορεία. Στις 27 Μαΐου, διοργανώνεται  Ηπει-
ρώτικο γλέντι στο Haus – Müterthies, όπου θα τιμηθούν
όλοι όσοι έχουν διατελέσει πρόεδροι του συλλόγου,

όπως επίσης και όλοι σύλλογοι με τους οποίους υπήρξε
συνεργασία. Τον χορό θα πλαισιώσει Ποντιακό, Θρακικό
και Κρητικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια ο κος Λιούτας, διευθυντής και η κα
Μακρή, καθηγήτρια του ελληνικού σχολείου Bielefeld,
μίλησαν με θερμά λόγια για την κοινότητα και την εκκλη-
σία του Gutersloh. Τόνισαν ότι η ελληνική κοινότητα μας
κράτησε ενωμένους σ ’ αυτή την χώρα. 

Για τον λόγο αυτό λυπούνται που σε πολλές περιοχές
της Γερμανίας δεν υπάρχουν ελληνικές κοινότητες και ει-
δικά τώρα με τους οικονομικούς πρόσφυγες που κατα-
κλύζουν αναγκαστικά την χώρα και δεν έχουν που να
απευθυνθούν για υποστήριξη. Το επικείμενο θέμα του
κλείσιμου του ελληνικού σχολείου του Bielefeld τους
προκαλεί μεγάλη απογοήτευση και  ευελπιστούν να βρε-

θεί η καλύτερη δυνατή λύση για τα παιδιά, επισημαίνον-
τας ως απόφοιτος και η ίδια ελληνικού σχολείου, την
πρόοδο και την καλή πορεία τον παιδιών που πέρασαν
από αυτά τα θρανία.

Οι εκπρόσωποι και των δύο χορευτικών συλλόγων
είναι περήφανοι για τα παιδιά τους και συγκεκριμένα ο
κος Μαυροειδής,  εκπρόσωπος του χορευτικού του Bie-
lefeld, σημείωσε τον σημαντικό ρόλο του χορού στη ζωή
όλων με αποτέλεσμα να φέρνει τον κόσμο πιο κοντά και
να τους ενώνει.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο πάτερ Μιλτιάδης δεν δί-
στασε να εκφράσει τη συγκίνησή του για τη Θεία Λειτουρ-
γία που πλαισιώθηκε από τόσο κόσμο, ευχαριστώντας
όλους τους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή την χα-
ρούμενη εκδήλωση.

Ο Αγιος Θεράποντας... αντάμωσε τους
χορευτικούς συλλόγους Gutersloh και Bielefeld
Το ενοριακό κέντρο της πόλης ξεχείλισε από κόσμο και καλή διάθεση
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ΜΑΚΗΣ ΖΕΡΒΑΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«Η  σελίδα γύρισε οριστικά»
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ

«Οι λαοί της Ευρώπης έδειξαν ότι είναι
αντίθετοι στην λογική των λεγόμενων
‘’αγορών’’, αν και αυτό δεν είναι μία εν-
τελώς αφηρημένη έννοια όσο μας το πα-
ρουσιάζουν.  Οι ανθρώπινες σχέσεις
ήταν και θα είναι πάντα στο επίκεντρο
των Ευρωπαϊκών λαών, παρ’ όλες τις
διαφορές τους και τις δραματικές συγ-
κρούσεις που αναγκάστηκαν να έχουν
μεταξύ τους, π.χ. τους πολέμους».  

Αυτά αναφέρει σήμερα στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ» ο κ. Μάκης Ζέρβας Επίκουρος
καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο.

Η συνέντευξη

Πώς είναι το τοπίο που διαμορφώ-
νεται πλέον στην ελληνική πολιτική
σκηνή; Πώς φτάσαμε σε αυτή την
πολυκομματική Βουλή; 

«Η ελληνική πολιτική σκηνή έχει πλήρως
ανατραπεί, εξαιτίας της πλήρης κατάρρευση
του δικομματισμού. Αρχικά ενισχύθηκαν
μικρά μέχρι χτες κόμματα (π.χ. ΣΥΡΙΖΑ). Επί-
σης, προκειμένου κάποιοι να σωθούν πολι-
τικά, άφησαν το καράβι πριν αυτό βουλιάξει
(Καμμένος, Κατσέλη κτλ) και έφτιαξαν δικό
τους κόμμα, άσχετα αν αυτό είχε επιτυχία ή
όχι. Επίσης, μην ξεχνάμε τους διάφορους
πολιτικούς τυχοδιώκτες που μυρίστηκαν
την κατάρρευση του δικομματισμού και
ίδρυσαν κόμματα, ελπίζοντας να πάρουν και
αυτοί κάτι, άλλοι τελικά πήραν περισσότερο,
άλλοι λιγότερο. 

Αν το εκλογικό σύστημα εξέφρασε όντως
την θέληση των ψηφοφόρων, πχ με απλή
αναλογική, χωρίς αυτό το αυθαίρετο όριο
του 3% για την είσοδο στην βουλή και χωρίς
το μπόνους των 50 εδρών, τότε θα είχαμε
μία ακόμα πιο πολυκομματική βουλή».

Ποια είναι τα θετικά και ποια αρνη-
τικά στο αποτέλεσμα των εκλογών
της 6ης Μαϊου; Μπορείτε να κάνετε
μια ακτινογραφία των κομμάτων;

«Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία και δύο
αρνητικά. Τα θετικά είναι μία πλήρης κατάρ-
ρευση του δικομματισμού , όχι μόνο σαν
φαινόμενο, αλλά επειδή τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα, η πολιτική τους και η προπαγάνδα
τους έπεσαν στο κενό. 

Αναδείχτηκαν νέα κόμματα ή μεγάλωσαν
εκλογικά κάποια μικρότερα. Οι ψηφοφόροι
έχουν μεγαλύτερη επιλογή. Τα πράγματα
όμως είναι ρευστά και σχεδόν όλοι οι πολι-
τικοί σχηματισμοί έχουν κρίση στο εσωτε-
ρικό τους. 

Η ΝΔ έχει μία σοβαρή κρίση λόγω του
πολύ χαμηλού ποσοστού της και δεν είναι
σίγουρο ότι θα την ξεπεράσει εύκολα, έστω
και αν εκλογικά έχει ακόμα κάποια περιθώ-
ρια. Το ΠΑΣΟΚ σχεδόν έσβησε σαν ύπαρξη
και μάλλον θα εξαφανιστεί από το πολιτικό
σκηνικό με αυτή την δομή, ίσως να προκύ-
ψει κάτι άλλο, αλλά αυτό θα παραμείνει ταυ-
τισμένος με την λαμογιά και θα είναι
περιθωριακό. 

Ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας θα κα-
λυφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα ανέβει
και άλλο εκλογικά και αυτό θα συνοδευτεί
από μία ακόμα πιο δεξιά στροφή. Αυτό θα
συμβεί και επειδή έχουν εισέλθει πολλά

άτομα από το ΠΑΣΟΚ που θα πιέζουν δεξιό-
τερα, αλλά κυρίως λόγω της ανυπομονησίας
πολλών μελών και στελεχών για ανάληψη
της κυβέρνησης, οπότε για να το πετύχουν
θα βάλουν νερό στο κρασί τους. Το ΚΚΕ έχει
επίσης τριβές στο εσωτερικό του και παρα-
μένει περιθωριοποιημένο από την γενικό-
τερη αριστερά, λόγω της εμμονής του στην
απόλυτη αλήθεια και τον μοναχικό δρόμο
προς την όποια εξουσία. Οι Ανεξάρτητοι Έλ-
ληνες, παρότι έχουν έναν αντιμνημονιακό
λόγο, έχουν σε πολλά ζητήματα ακραίες δε-
ξιές θέσεις (χωρίς να τις αναδεικνύουν
πάντα)  και σπρώχνουν το εκλογικό σώμα
προς τα δεξιά. 

Η ΔΗΜΑΡ, το κόμμα που δημιουργήθηκε
μόνο και μόνο για να συμμετάσχει στην κυ-
βέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, δεν τα πήγε και τόσο
καλά και το πιο πιθανό είναι να υπάρξει μα-
ζική στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΛΑΟΣ
έπεσε λόγω της συμμετοχής του στην κυ-
βέρνηση, με διαρροές προς το κόμμα του κ.
Καμμένου και την Χρυσή Αυγή, αλλά όσο
αποκαλύπτεται ο ναζιστικός χαρακτήρας της
τελευταίας, μπορεί να ξανακερδίσει ορισμέ-
νους από τις ψήφους του. Τα προσωπικά
κόμματα του κ, Μάνου και της κας. Μπακο-
γιάννη θα επιπλεύσουν εκλογικά μόνο αν
βρουν κάποια συνεργασία, αλλά μάλλον θα
περιθωριοποιηθούν. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν επίσης σο-
βαρή κρίση λόγω της έλλειψης πολιτικού
προσανατολισμού τους. Η εξωκοινοβουλευ-
τική αριστερά αύξησε σημαντικά τα ποσοστά
της, αλλά ίσως ένα μέρος των ψηφοφόρων
της να στραφούν προς τον ΣΥΡΙΖΑ στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα. Μάλλον όμως θα
ξαναγυρίσουν αριστερότερα αργότερα, μια
και γρήγορα θα απογοητευτούν από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και την πολιτική του.  Όμως όλα είναι
ρευστά σε αυτά τα κόμματα και η πολιτική
τους μπορεί να αλλάξει στο αμέσως επόμενο
διάστημα. 

Τα δύο αρνητικά (το δεύτερο πηγάζει με-
ρικώς από το πρώτο) είναι ότι πολλά από
αυτά έδειξαν άλλο πρόσωπο από αυτό που
πραγματικά είναι (πχ Ανεξάρτητοι Έλληνες,
ΔΗΜΑΡ, Χρυσή Αυγή), προκειμένου να λά-
βουν μεγαλύτερα εκλογικά ποσοστά. Δη-
λαδή, κατηγορούν το υπάρχον πολιτικό
σύστημα, αλλά χρησιμοποιούν σε μεγάλο
βαθμό ίδιες μεθόδους με αυτό. Το δεύτερο
είναι η μεγάλη αύξηση του εκλογικού ποσο-
στού της Χρυσής Αυγής, αλλά εδώ πρέπει να
επανέλθουμε με ειδική ανάλυση».

Σε τι μπορεί να ελπίζει πλέον ο ελ-
ληνικός λαός; Υπάρχει ελπίδα;

«Όχι για τον Ελληνικό λαό, αλλά για τους
Έλληνες εργαζόμενους και άνεργους. Ο λαός
περιλαμβάνει και χιλιάδες άτομα που έχουν
ωφεληθεί από την κρίση. Θα απαντήσω λοι-
πόν στο αν υπάρχουν ελπίδες για τους Έλλη-
νες εργαζόμενους. Και πιστεύω ότι είναι
τεράστιες. Οι Έλληνες εργαζόμενοι που
έχουν υποστεί την μεγαλύτερη εξαθλίωση
που έχει συμβεί ποτέ σε ειρηνικές συνθήκες,
που έχουν συμμετάσχει στις μεγαλύτερες
απεργίες, πορείες και άλλες διεκδικήσεις
που έχουν γίνει ποτέ, που έριξαν την κυβέρ-
νηση Παπανδρέου και Παπαδήμου, που δεν
πίστεψαν την τρομερή προπαγάνδα και τρο-
μοκρατία των ξεπουλημένων πολιτικών και
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, αλλά και των περισ-
σότερων ΜΜΕ, κατάφεραν και ύψωσαν το
ανάστημά τους πιο πάνω από αυτούς και
τους έφτυσαν στα μούτρα. Γιατί αυτό ακρι-
βώς έγινε. Ένα τεράστιο φτύσιμο που δεν
έχει ξαναγίνει πουθενά στην ιστορία σε καμία
χώρα. Και αυτό ακριβώς είναι που δεν τους
το συγχωρούν σήμερα και τους τρομοκρα-
τούν ακόμα και πιο πολύ με τα σενάρια περί
ακυβερνησίας, ότι δεν υπάρχουν χρήματα
για μισθούς και συντάξεις (σαφώς και υπάρ-
χουν, αλλά πάνε στους τοκογλύφους τραπε-
ζίτες!) και άλλα πολλά. Η ελπίδα είναι όχι
μόνο μεγάλη, αλλά τεράστια! Οι Έλληνες ερ-
γαζόμενοι το έχουν πλέον καταλάβει και
όσες εκλογές να γίνουν, όποια κυβέρνηση
και αν προκύψει, η σελίδα γύρισε οριστικά
και το νερό  μπήκε σε άλλο αυλάκι».

Μετά την εκλογή Ολάντ εκτιμάτε
πώς διαμορφώνονται νέες προοπτι-
κές για την Ευρώπη πιο ανθρώπινες;
Τι έχετε να μας πείτε;

«Και ναι και όχι. Οι λαοί της Ευρώπης
έδειξαν ότι είναι αντίθετοι στην λογική των
λεγόμενων ‘’αγορών’’, αν και αυτό δεν είναι
μία εντελώς αφηρημένη έννοια όσο μας το
παρουσιάζουν.  Οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν
και θα είναι πάντα στο επίκεντρο των Ευρω-
παϊκών λαών, παρ’ όλες τις διαφορές τους
και τις δραματικές συγκρούσεις που αναγ-
κάστηκαν να έχουν μεταξύ τους, πχ τους
πολέμους. Όμως, οι θέληση των κυβερνών-
των των Ευρωπαϊκών χωρών, και όχι μόνο,
είναι συνήθως αντίθετη από την πλειοψηφία

των λαών. Δεν πρέπει να έχουμε πολλές αυ-
ταπάτες. Όταν ακολουθείται μία πολιτική
προς όφελος των λαών, αυτή είναι συνέπεια
της πίεσης και φυσικά δεν γίνεται πίεση
μέσω του καναπέ ή μόνο μέσω εκλογών. Ο
Ολάντ δεν είναι αυτός που θα φέρει μόνος
του μία αλλαγή, αλλά αυτή θα εξαρτηθεί από
την γενικότερη στάση και ισορροπία μεταξύ
των πιέσεων του τριγώνου Μέρκελ/γαλλική
αστική τάξη/γάλλοι εργαζόμενοι. Μην ξε-
χνάμε όμως ότι ο Ολάντ έχει μία φρασεολο-
γία, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα
ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Δηλώνει ότι
θα υπερασπίσει τους γάλλους εργαζόμε-
νους, αλλά ας μην ξεχνάμε που κατέληξε το
«λεφτά υπάρχουν» του αντίστοιχου δικού
μας πολιτικού. Ο Ολάντ έχει όμως να υπερα-
σπίσει  και τις γαλλικές τράπεζες, οπότε η
στάση του απέναντι στις χώρες του Νότου
μάλλον δεν θα διαφέρει από αυτή του Σαρ-
κοζύ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια περί-
πτωση να είναι ευνοϊκός προς το χρέος της
Ελλάδας, αλλά και ότι τελικά θα εφαρμόσει
μία φιλολαική πολιτική. Ας μην ξεχνάμε ότι
οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις είναι οι
αποτελεσματικές για την εφαρμογή της πιο
σκληρής πολιτικής». 

Και μια τελευταία ερώτηση... Τα
αποτελέσματα των εθνικών εκλογών
της 6ης Μαϊου μήπως δείχνουν ξε-
κάθαρα και μια αρνητική στάση του
Έλληνα σε αυτό που ονομάζουμε Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση; 

«Αν και το ερώτημα δεν τέθηκε έτσι στις
εκλογές, υπάρχει καθαρά μία στάση των ψη-
φοφόρων σε αυτό το ζήτημα, όπως και στο
θέμα του ευρώ. Παραδοσιακά, τα σοσιαλδη-
μοκρατικά κόμματα ήταν και είναι οι ‘’ευρω-
λιγούρηδες’’ δηλαδή περάσαμε από το ‘’έξω
στην ΕΟΚ’’ του Ανδρέα Παπανδρέου σε μία
άκριτη και πλήρη αποδοχή της ΕΕ την εποχή
του Σημίτη και μετά. Ενώ οι διάφορες έρευνες
έδειχναν ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια οι Έλληνες
ήταν από τους πιο θετικά προσκείμενους στην
ΕΕ, προφανώς λόγω της τρομερής πλύσης
εγκεφάλου που τους έχει γίνει, σήμερα που
καταρρέει ολόκληρο το οικοδόμημα του δι-
κομματισμού και της προπαγάνδας του τα
πράγματα αλλάζουν. Οι πολιτικές που μας
οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση είναι σαφώς
συνδεδεμένες και με την ΕΕ αλλά και το ευρώ.
Μπορεί να μην έχει ακόμα πλειοψηφία στην
Ελλάδα, αλλά  δημιουργείται πολύ γρήγορα
ένα ρεύμα εναντίων της ΕΕ και του ευρώ.
Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να σταματή-
σουμε να πιστεύουμε την τρομοκρατία που
μας σερβίρουν και να βγούμε και από την ΕΕ
και από το ευρώ αν θέλουμε μία λύση στα
προβλήματά μας».

Ποιος είναι

Ο Μάκης Ζέρβας είναι Χημικός Μηχα-
νικό του ΕΜΠ και διδάκτορας του Γαλλι-
κού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Έχει ζήσει
πολλά χρόνια στην Γαλλία, όπου μετά τις
διδακτορικές του σπουδές εργάστηκε σε
διάφορα πανεπιστήμια και εταιρείες.
Τώρα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και οι
εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δρα-
στηριότητες σχετίζονται με το περιβάλ-
λον. Αρθρογραφεί συχνά για τις πολιτικές
εξελίξεις καθώς και για περιβαλλοντικά
και οικονομικά θέματα.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗy y

Αντάμωμα Θεσσαλών και Θεσσαλικού 
Παραδοσιακού Χορού στο Βόλο
Συνάντηση περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεσσαλών

ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ των Ελλήνων της διασποράς να
στηρίξουν τον τόπο τους εξέφρασε ο πρόεδρος της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Γεώργιος
Πουρνάρας στη συνάντηση που είχε με τον περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό στην έδρα της
Περιφέρειας. Βούληση της Ομοσπονδίας είναι μια σειρά
από πρωτοβουλίες της ομοσπονδίας που στόχο θα
έχουν την ενδυνάμωση των δεσμών των Θεσσαλών απ’
όλο τον κόσμο με τον τόπο τους.

«Σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή για την χώρα ο ελληνισμός
της διασποράς καλείται να στηρίξει την πατρίδα με κάθε
πρόσφορο τρόπο. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε την εικόνα
της Ελλάδας στο εξωτερικό. Οι Έλληνες έχουν αποδείξει
και κατά το παρελθόν ότι στα δύσκολα ενώνονται και τα
καταφέρνουν» ανέφερε ο κ. Αγοραστός.

Όπως έγινε γνωστό η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεσ-
σαλών διοργανώνει την Κυριακή 15 Ιουλίου στο Βόλο
ένα Αντάμωμα Θεσσαλών και Θεσσαλικού Παραδοσια-
κού Χορού. Η εκδήλωση θα είναι φιλανθρωπικού χα-
ρακτήρα και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα
Ειδικών Παιδιών – Ατόμων Ν. Μαγνησίας  «Άσπρες Πε-
ταλούδες». 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν χορευτικά συγ-
κροτήματα της περιοχής, ενώ τραγουδιστικά τη βραδιά
θα πλαισιώσει ο γνωστός  καρδιτσιώτης καλλιτέχνης
Αντώνης Κυρίτσης. Την εκδήλωση στηρίζουν ακόμη
ο Σύλλογος Θεσσαλών του Μόντρεαλ «Ρήγας Φε-
ραίος», ο Σύλλογος Θεσσαλών Νέας Υόρκης «Ασκλη-
πιός», η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων του
Οντάριο, ενώ τον συντονισμό της προσπάθειας έχει η
γεν. γραμματέας της παγκόσμιας ομοσπονδίας Θεσσα-
λών κα Μαρία Μπακλαβά.

Τις κεντρικές εκδηλώσεις
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Αμερικής τίμησε ο πρόεδρος
του ΠΣΗΕ κ. Χρυσόστομος Δήμου
Τιμώμενο πρόσωπο ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας

Νέα Υόρκη /Κολωνία: Τις κεντρικές
εκδηλώσεις της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Αμερικής τίμησε ο Πρόεδρος
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου,
όπου τιμώμενο πρόσωπο ήταν φέτος ο
Ολυμπιονίκης  Πύρρος Δήμας, προσκε-
κλημένος της Πανηπειρωτικής  Ομοσπον-
δίας και του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών(ΠΣΗΕ). Οι εκδηλώσεις στις
οποίες έλαβαν μέρος  πλήθος κόσμου,
έγιναν  στις 20 Απριλίου στο Worcester και
στις 28 Απριλίου στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Δήμου παραβρέθηκε ακόμη και
στις κεντρικές εκδηλώσεις  της Ομοσπον-
δίας Ελληνικών Συλλόγων και Σωματείων
Νέας Αγγλίας που πραγματοποιήθηκαν
στη Βοστώνη και ήταν αφιερωμένες
στους απελευθερωτικούς αγώνες του
1821. Τιμώμενο πρόσωπο και στις εκδη-
λώσεις αυτές ήταν ο Πύρρος Δήμας. Ο
Πρόεδρος του ΠΣΗΕ παρέλασε  μαζί του
και μαζί με άλλους  Ηπειρώτες της Νέας
Αγγλίας.

Ο Πύρρος Δήμας κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στην Αμερική συναντή-
θηκε με πολλά στελέχη της Ομογένειας
των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ των
οποίων και τον Σεβασμιότατο   Αρχιεπί-
σκοπο Αμερικής Δημήτριο. 

Κατά την επίσκεψή του στο  Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ συναντήθηκε με τον βουλευτή
και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής κ. Γκας Μπιλι-
ράκη.

Τέλος  ο Πύρρος Δήμας είχε ιδιαίτερες
συναντήσεις με τον Πρόεδρο  της Πανη-
πειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής κ. Δη-
μήτρη Κούτουλα και άλλα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, με πάμπολλα
στελέχη Ηπειρωτικών Συλλόγων και Σω-
ματείων  και φυσικά με τον Πρόεδρο
ΠΣΗΕ κ. Χρυσόστομο Δήμου.

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 

του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Ηπειρωτών Εξωτερικού(ΠΣΗΕ).
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Σε κοινή σύσκεψη στην Κολωνία κάλεσαν ομογενει-
ακούς φορείς και ελληνογερμανικές οργανώσεις ο
Δήμαρχος της πόλης και ο εντεταλμένος της Καγκε-
λαρίου για την Ελληνογερμανική Συνεργασία και
Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας,
Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ. Σκοπός της συνάντησης ήταν
η ενημέρωση για το πρόγραμμα «συνεργασιών εμπει-
ριών» (Know-How-Partnerschasten) που έχει εξαγ-
γείλει ο κ. Φούχτελ για την επίτευξη συνεργασιών και
αδελφοποιήσεων μεταξύ δήμων, περιφερειών, επιμε-
λητηρίων, συνδέσμων και οργανώσεων της κοινω-
νίας των πολιτών.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ συνάντηση συμμετείχαν οι ηγε-
σίες των κορυφαίων οργανώσεων του ομογενειακού
Ελληνισμού, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερ-
μανίας ΟΕΚ και ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός
Σύνδεσμος DHW, η Ένωση Συλλόγων Γερμανοελληνι-
κής Φιλίας, το Γερμανοελληνικό Θέατρο Κολωνίας και
άλλες πολλές τοπικές οργανώσεις. Χαιρετισμό εκ μέ-
ρους του Δημάρχου απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Κολω-
νίας, κ. Μπάρτς, ο οποίος εξήρε τον ρόλο και την
συμβολή των ομογενειακών οργανώσεων στην φιλία
μεταξύ των λαών, τις καλές σχέσεις με την αδελφοποι-
ημένη Θεσσαλονίκη και την εξέλιξη της πόλης του σε
μία από τις πλέον κοσμοπολίτικες, ανεκτικές και φιλικές
πόλεις της Γερμανίας. 

Την στήριξη των πρωτοβουλιών της γερμανικής κυ-
βέρνησης για την σύσφιξη των σχέσεων φιλίας και συ-
νεργασίας μεταξύ των λαών υπογράμμισε και
εχαιρέτησε ο Σύμβουλος ΟΕΥ στο Ντίσελντορφ Ιάκωβος
Κολλάρος εκπροσωπώντας τον Γενικό Πρόξενο Νικό-
λαο Πλεξίδα.

Πρόγραμμα

Στην εισήγησή του ο κ. Φούχτελ ανέλυσε το πρόγραμμα
της αποστολής του, παρουσίασε τις δυνατότητες που προ-
σφέρει για γρήγορη πραγματοποίηση συνεργασιών, ανα-
κοίνωσε την ειδική ιστοσελίδα που θα ανανεώνεται σε
τακτά διαστήματα και θα προσφέρεται σαν βάση συζήτη-
σης, ανταλλαγής απόψεων και άντλησης χρήσιμων πλη-
ροφοριών και τέλος κάλεσε όλες τις οργανώσεις, τους
δήμους, τις περιφέρειες και τους κοινωνικούς φορείς σε
Γερμανία και Ελλάδα να συνεργασθούν για την γρηγορό-
τερη έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. 

Στην άμεση προτεραιότητα του κ. Φούχτελ βρίσκεται η
στήριξη και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και
της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα μέσω της
οποίας ευελπιστεί ότι μπορούν γρήγορα να υπάρξουν θε-
τικά αποτελέσματα και προ πάντων η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας. 

Τοποθετήσεις

Στην συνέχεια έλαβαν τον λόγο οι παρευρισκόμενοι
πολλοί εκ των οποίων επικρότησαν τις πρωτοβουλίες του
κ. Φούχτελ και ευχήθηκαν επιτυχία στο έργο του. Ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κονοτήτων, Κώστας
Δημητρίου, έθιξε την αναγκαιότητα ύπαρξης υποδομών
για την υποδοχή των νέων μεταναστών από την Ελλάδα
και οι οποίοι δεν πρέπει να πέφτουν θύματα επιτηδείων
αλλά να οδηγούνται οργανωμένα στην εξεύρεση εργα-
σίας, στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, στην τα-
κτοποίηση των οικογενειών και δη των παιδιών στα
σχολεία και τέλος να υπάρξουν συντονισμένες προσπά-
θειες γρήγορης ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία και την
αγορά εργασίας. 

Η ΟΕΚ μαζί με όλες τις κοινότητες ανά την Γερμανία
είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του DHW, Φαίδων Κο-
τσαμπόπουλος, ευχαρίστησε τον κ. Φούχτελ για τις προ-
σπάθειές του και την αρωγή του στην δύσκολη φάση που
περνάει η Ελλάδα. 

«Δεν γνωρίζω αυτήν την ώρα καμμία άλλη ευρωπαϊκή
χώρα που να διαδραματίζει τέτοιο ρόλο σε αυτό το επί-
πεδο και γι αυτό ευχαριστώ τόσο εσάς όσο και τους συ-
νεργάτες σας αλλά και την καγκελάριο για το έντονο
ενδιαφέρον της» υπογράμμισε ο κ. Κοτσαμπόπουλος. Ο
DHW εκτός από τον αποφασιστικό του ρόλο στην έκδοση
του δίγλωσσου οδηγού με τίτλο «Διαμονή και εργασία
στην Γερμανία» για τους νέους μετανάστες, συντονίζει την
προώθηση μαθητών της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονί-
κης σε θέσεις πρακτικής εξάσκησης στις σχολικές τους
διακοπές σε επιχειρήσεις στην περιοχή της μητροπολητι-
κής Κολωνίας, συμβουλεύει σε καθημερινή βάση όσους
ζητούν την βοήθειά του στη εξεύρεση κατάλληλης θέσης
εργασίας και προωθεί αιτήσεις ελληνικών επιχειρήσεων
που αναζητούν συνεργασίες. 

Υπογράμμισε δε για ακόμη μία φορά την ενεργό συμμε-
τοχή της οργάνωσής του στις προσπάθειες ελληνικών
επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να εφαρ-
μώσουν το επιτυχημένο μοντέλο της «δυαδικής επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης» στην Ελλάδα, δίδοντας έτσι στους
νέους διέξοδο από την ανεργία και την δυνατότητα ευρέ-
σεως εργασίας σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

Κοινωνικό πρόβλημα

Στο κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί η οικονομική
κρίση στην Ελλάδα αναφέρθηκε εκτενώς η Πρόεδρος της

Ένωσης Συλλόγων Γερμανοελληνικής Φιλίας Σίγκριντ
Σκαρπέλης-Σπερκ.

Παρουσίασε τις λίαν ανησυχητικές διαστάσεις του προ-
βλήματος ειδικά όσον αφορά τους μαθητές που υποσιτί-
ζονται, τους νέους που δεν έχουν δουλειές και τους
συνταξιούχους που συνοστίζονται μπρος στους σκουπι-
δοντενεκέδες των σούπερ-μάρκετ. 

Κάλεσε δε όλους να συνδράμουν οικονομικά ή με κάθε
άλλο τρόπο που θεωρούν δυνατό, είτε οργανωμένα είτε
μεμονωμένα, και ανέφερε παραδειγματικά τα παιδικά
χωριά SOS, τα συσσίτια της Εκκλησίας και τους Γιατρούς
του Κόσμου. 

Τόνισε μάλιστα ότι πολλοί σύλλογοι μέλη της Ένωσης ή
τρέχουν ή σύντομα θα τρέξουν προγράμματα και πρωτο-
βουλίες αλληλεγγύης. 

Κλείνοντας την εκδήλωση ο κ. Φούχτελ ευχαρίστησε
όλους όσους συμμετείχαν, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημέ-
νος από την προσέλευση και συνόψισε λέγοντας: «Μαζί με
τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη που
συντονίζει τις προσπάθειές μας από ελληνικής πλευράς
είχα μέχρι τώρα μία εξαιρετική συνεργασία. Η συνεργασία
αυτή καρποφορεί και αυτό το βλέπουν και άλλοι δήμοι και
περιφέρειες σε Ελλάδα και Γερμανία. 

Με την Θεσσαλονίκη σαν αδελφή πόλη, η Κολωνία παί-
ζει πρωταρχικό και παραδειγματικό ρόλο. Έτσι νιώθω σή-
μερα από εδώ και μετά την σημερινή μας συνάντηση ότι
οι πρωτοβουλίες μας θα πιάσουν τόπο και η συνεργασία
μεταξύ πόλεων και ανθρώπων είναι πολύ σημαντικές ει-
δικά υπό τις σημερινές συνθήκες και τις τόσες παρεξη-
γήσεις που λανσάρουν τα ΜΜΕ και οι λαϊκιστές όλων των
αποχρώσεων. Θέλω να βοηθήσω στην κατεύθυνση που
σας ανέφερα και ανέδειξα και θα στηρίξω κάθε σοβαρή
προσπάθεια».

Να σημειωθεί ότι ο Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ είναι βουλευ-
τής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος CDU και εκλέγε-
ται στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. 

Η εκλογική του περιφέρεια αποτελείται από τις επαρχίες
Calw και Freudenstadt στον μέλανα δρυμό με πληθυσμό
277.149, 3036 βιοτεχνίες, 1000 αγροτικές επιχειρήσεις,
1620 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και τέλος 512 τουρι-
στικά καταλύματα με πάνω από 2.800.000 διανυκτερεύσεις
το 2011. 

Τον Φεβρουάριο γιόρτασε με 350 φίλους και συνεργάτες
του τα εξηκοστά γενέθλιά του. Στην είσοδο της εκδήλωσης
είχε αναρτήσει πανό ανακοινώνοντας ότι από αλληλεγγύη
με την Ελλάδα θα σερβίρεται αποκλειστικά ελληνικό κρασί
γεγονός που συνεκίνησε όχι μόνον τους Έλληνες που
έσπευσαν να του ευχηθούν χρόνια πολλά. 

Από την Κολωνία
ο υφυπουργός
Χανς-Γιόαχιμ
Φούχτελ
καλεί Γερμανούς
και Ομογενείς
σε συνεργασία
υπέρ της Ελλάδος

Η δ/νση της ιστοσελίδας της Γερμανοελληνικής Συνεργασίας: http://www.grde.eu/el/
Η δ/νση του Ομοσπονδιακού Υφυπουργού Εργασίας: http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Leitung-des-Hauses/lebenslauf-fuchtel.html
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ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

«Νέοι άνθρωποι με πτυχία 
στρέφονται στη Γερμανία»
Μιλά στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ» για το νέο κύμα μετανάσευσης η Ιωάννα Ζαχαράκη
η οποία εργάζεται στον τομέα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας
στο Κοινωνικό Φορέα της Διακονίας Ρηνανίας Βεσταφαλίας Λίππε

«Ελληνες υποίκοοι που θέλουν να ζήσουν στη
Γερμανία, οφείλουν να μάθουν όσο πιο γρήγορα
γίνεται τη γερμανική γλώσσα. Μόνο έτσι θα μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να
γνωρίσουν ανθρώπους, να συνεννοούνται στην
καθημερινότητάς τους, να βρούν εργασία κλπ. Η
γλώσσα είναι το κλειδί της επιτυχίας». 

Αυτά δηλώνει σήμερα στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ»,
η Ιωάννα Ζαχαράκη, Φιλόλογος, Κοινωνιολόγος η
οποία  εργάζεται ως Εισηγήτρια Σύμβουλος στον
τομέα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας
στο Κοινωνικό Φορέα της Διακονίας Ρηνανίας Βεστα-
φαλίας Λίππε. Εκτός αυτού ως εντεταλμένη Καθηγή-
τρια διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Bochum σε
θέματα Διαπολιτισμικότητας, Διανθρώπινες σχέσεις,
Συμπεριφορά και αντιμετώπιση διενέξεων, Διαπαιδα-
γώγηση Αξιών. Στα ίδια θέματα εκπαιδεύει Παιδαγω-
γούς καθώς επίσης και Δημόσιους Υπαλλήλους για την
μεθοδευμένη και σωστή εξυπηρέτηση του κοινού.  H
Ιωάννα Ζαχαράκη δραστηριοποιείται στα κοινά και
εκλέγεται από το 1999 μέχρι σήμερα Δημοτική Σύμ-
βουλος στο Δήμο Solingen. Eίναι μέλος της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Δικτύου Αιρετών Ευρώπης.

Η συνέντευξη

H oικονομική κρίση στην Ελλάδα οδηγεί σε αύ-
ξηση του μεταναστευτικού ρεύματος στη Γερμανία.
Πολλές Ελληνίδες και Έλληνες αναζητώντας
καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας έρ-
χονται στην Γερμανία και απευθύνονται στους
εδώ ελληνικούς φορείς, όπως ελληνικές ορθό-
δοξες ενορίες, στις ελληνικές κοινότητες, συλ-
λόγους και οργανισμούς καθώς και στις
κοινωνικές υπηρεσίες μετανάστευσης. Μπο-
ρείτε να μας πείτε σε αριθμούς αυτό το μετανα-
στευτικό ρεύμα πώς εκφράζεται; Πρόκειται για
άτομα που έχουν χάσει τις δουλειές τους στην
Ελλάδα και κυρίως ποιες ηλικίες αφορά;

«Σύμφωνα με νεότερα καθώς και πιο επίκαιρα στα-
τιστικά στοιχεία τις ομοσπονδιακής στατιστικής υπη-
ρεσίας ήρθαν το 2011 πάνω από 10.000 Έλληνες και
Ελληνίδες στην Γερμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των
τοπικών υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με τους
νεοφερμένους συμπατριώτες μας, μπορώ να πω, ότι
οι περισσότεροι που έρχονται, είναι νέοι και νέες, είναι
απόφοιτοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών. Μερικοί
από αυτούς άρχισαν ήδη στην Ελλάδα να μαθαίνουν
την γερμανική, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας. Οι περισσότεροι δε έρ-
χονται με γνώσεις της αγγλικής και μηδαμινές γνώσεις
της γερμανικής. Μια άλλη μερίδα αποτελούν άτομα
που ήταν παλιά στην Γερμανία ή που έχουν συγγενείς

στην Γερμανία. Εδώ πρόκειται για άτομα που έχασαν
στην Ελλάδα την εργασία τους,  άλλοι είχαν μια μικρή
επιχείρηση ή ήταν  ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέσα σε
αυτούς υπάρχουν και αρκετοί ανειδίκευτοι εργάτες.
Αντιπροσωπεύονται όλες οι ηλικίες, ως επί το πλείστον
όμως πρόκειται για  παραγωγικές ηλικίες. Ένα στοιχείο
που ίσως αξίζει να αναφερφεί, είναι ότι οι  Έλληνες για-
τροί που έρχονται και βρίσκουν θέσεις στα νοσοκομεία
αποτελούν με πάνω από 2.000 άτομα μετά από τους
αυστριακούς την δεύτερη μεγάλη ομάδα. Πολλοί δε
από αυτούς ήρθαν τα τελευταία χρόνια».

Μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση των μετανα-
στών που ερχόταν από τη χώρα μας πριν τρεις
και τέσσερις δεκαετίες, σε σχέση με την τω-
ρινή εικόνα; Μήπως μπορούμε να μιλάμε για
μια κατάσταση εκτός ελέγχου από την πλευρά
των ελλήνων μεταναστών;

«Σε σύγκριση με παλιά που μεταναστεύαν ως επί το
πλείστον ανειδίκευτοι εργάτες, συναντούμε  τώρα ένα
ειδικευμένο δυναμικό που δυστυχώς εγκαταλείπει
λόγω της οικονομικής κρίσης την Ελλάδα μας. Πρέπει
να γνωρίζουμε, ότι για κανέναν η κατάσταση στην Γερ-
μανία δεν είναι εύκολη. Πέρα από το  ότι πρέπει να κα-
τέχει κανείς πολύ καλά την γερμανική γλώσσα και να

έχει αρκετά προσόντα,  σημειώνω ότι ένα επιπλέον εμ-
πόδιο σε μερικές περιπτώσεις, είναι η άσχημη δημόσια
εικόνα της  επίκαιρης κατάστασης στην Ελλάδα. Δεν
μπορώ να πω, ότι η τωρινή  κατάσταση είναι εκτός
ελέγχου. Τα στοιχεία δείχνουν, ότι υπάρχει ένα ανεβα-
σμένο  μεταναστευτικό ρεύμα από Ελλάδα. Αρκετοί
έναι εκείνοι που λόγω των προσόντων τους καθώς και
την μεσολάβηση των  συμπατριωτών εξασφαλίζουν
μια θέση εργασίας. Άλλοι δε, δεν έχουν την τύχη να
βρουν  εργασία ή γίνονται για ένα χρονικό διάστημα
θύματα εκμετάλευσης και ξαναγυρίζουν πίσω». 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ίδρυση του „Δι-
κτύου Ελληνικών Φορέων στην Bόρεια Ρηνα-
νία Βεστφαλία“. Στο Δίκτυο συμμετέχουν
φορείς όπως ελληνικές κοινότητες τις περιο-
χής, ορθόδοξες ελληνικές ενορίες, πολιτιστικοί
σύλλογοι, ο Γερμανο – Ελληνικός Επιχει-
ρηματικός Σύνδεσμος (DHW), ενδιαφερόμενα
άτομα και εθελοντές, δημοτικοί σύμβουλοι ελ-
ληνικής καταγωγής καθώς και Συνεργάτες της
Διακονίας Ρηνανίας-Βεστφαλίας-Λίππε. Ποιος
είναι ο σκοπός του Δικτύου; Πόσο σημαντική
είναι η λειτουργία του σε εθελοντική βάση;

«Σκοπός του Δικτύου είναι να συντονίσει το δυνα-
μίκο των συμμετοχόντων Φορέων, να ανταλλάσει
πληροφορίες για τις ανάγκες των νεοφερμένων και να
παρέχει βοήθεια ανάλογα με τις δυνατότητες του. Μία
πρώτη δραστηριότητα του Δικτύου είναι η έκδοση
ενός δίγλωσσου Οδηγού για τον προσανατολισμό των
νεοφερμένων Ελλήνων γύρω από την Διαμονή και Ερ-
γασία στην Γερμανία.  Μία ομάδα εργασίας του Δυκτίου
συνέλεξε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από θέματα,
όπως Διαμονής, Εκμάθησης Γλώσσας, Κατοικίας, Ερ-
γασίας, Σχολικά / Επαγγελματικά θέματα, Κοινωνική
Ασφάλιση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Ελεύθερος χρόνος,
Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα. Η εργασία στο Δίκτυο γί-
νεται ως επί το πλείστον σε εθελοντική βάση. Παράλ-
ληλα  στην εργασία μας συμβάλουμε εθελοντικά,
επειδή βλέπουμε τις ανάγκες των συμπατριωτών μας
και θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να διευκολυνθεί η
κατάστασή τους. Υπάλληλοι  υπηρεσιών, δικηγόροι,
μεταφραστές συνέβαλαν για να μπορεί γρήγορα να εκ-
δοθεί  ο οδηγός και να μοιραστεί. Αν δεν είχαμε αυτό
το δυναμικό, θα αργούσαμε περισσότερο, αλλά και θα
χρειαζόμασταν περισσότερα χρήματα για την έκδοσή
του.  Με την χρηματοδότηση του κρατιδίου και της
Διακονίας πληρώσαμε μόνο τα  έξοδα  εκτύπωσης.
Πρέπει να ειπωθεί, ότι η  εθελοντική εργασία είναι μια
σημαντική προυπόθεση για την κοινωνική συνοχή».

Μπορείτε να αναφέρετε εν συντομία πώς είναι
η ελεύθερη διακίνηση προσώπων κατά τους
πρώτους 3 μήνες στη Γερμανία; 

«Κάθε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως πολίτης της Ένωσης έχει ουσιαστικά το
δικαίωμα να μετακινείται ελεύθερα εντός της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης, να ταξιδεύει σε ένα άλλο κράτος
μέλος και να απολαμβανει μεχρι και τρεις μηνες το
άνευ όρων δικαίωμα διαμονής  που εχει έχει κάθε πο-
λίτης της ΕΕ , ανεξάρτητα από το σκοπό της παραμο-
νεις τους σε άλλο κράτος μέλος. Για  την εισοδο τους
χρειάζεται αυτός όσο και τα μέλη της οικογενείας ένα
έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Οι πολίτες της
ΕΕ δεν χρειάζονται μία άδεια παραμονής. Αυτοί λαμ-
βάνουν ένα πιστοποιητικό για το δικαίωμα παραμονής
τους. Αυτό εκδίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών ή
από την υπηρεσία καταγραφής πολιτών. Οι πολίτες της
ΕΕ έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά εργα-
σίας. Το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης έχουν οι πο-
λίτες και τα μέλη των οικογενειών τους όλων των
κρατών μελών της ΕΕ. Εκτός από τους τρεις πρώτους
μήνες το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης συνδέεται
με συγκεκριμένους σκοπούς παραμονής πριν από την
απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης παραμονής. Για
τους μη μισθωτούς εργαζομένους πολίτες της ΕΕ
ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις. Αυτά τα άτομα έχουν
το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης μόνο όταν
έχουν μία πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υγείας και
επαρκείς οικονομικούς πόρους για τους ιδίους και τα
μέλη της οικογενείας τους για τη διάρκεια της παρα-
μονής τους (§ 4, εδάφιο 1 Ελεύθερη κυκλοφορία / ΕΕ).
Οι οικονομικοί πόροι πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να
μην είναι αναγκαία η παροχή ενός κοινωνικού επιδό-
ματος. Πόρους αποτελούν όλα τα νόμιμα επιτρεπόμενα
εισόδηματα και τα περιουσιακά στοιχεία σε χρήμα ή
χρηματική αξία ή άλλα ιδία κεφάλαια, ιδίως η πληρωμή
διατροφής από τα μέλη της οικογένειας ή τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων. Ως επαρκής
ασφάλιση θεωρούνται οι παροχές ενός ασφαλιστικού
φορέα υγείας. Η υπηρεσία αλλοδαπών μπορεί να απαι-
τήσει την απόδειξη των προϋποθέσεων αυτών για το
δικαίωμα παραμονής στη χώρα».

Εκτιμάτε ότι οι Έλληνες υπήκοοι που επιθυ-
μούν να ζήσουν στη Γερμανία, οφείλουν να
μάθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τη γερμανική
γλώσσα; 

«Ελληνες υποίκοοι που θέλουν να ζήσουν στη Γερ-
μανία, οφείλουν να μάθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τη
γερμανική γλώσσα. Μόνο έτσι θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε πληροφορίες, να γνωρίσουν ανθρώ-
πους, να συνεννοούνται στην καθημερινότητάς τους,
να βρούν εργασία κλπ.. Η γλώσσα είναι το κλειδί της
επιτυχίας. Για να μπορούν να ανταπεξέρθουν στην
απλή καθημερινότητα, χρειάζονται το επίπεδο Β1 του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσ-
σες. Το επίπεδο Β1 είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Εαν
έχουν σκοπό να εξελιχθούν επαγγελματικά (γιατροί,
επιχειρηματίες κλπ), χρειάζονται απαραίτητα τα επί-
πεδα Β2 ή και C1. Με C1 έχουν πρόσβαση σε γερμα-
νικό παν/μιο. Καλά είναι, εάν είναι δυνατό, να αρχίσει
κανείς την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας στην
Ελλάδα, πρίν ξεκινήσει το ταξίδι του στη ξένη χώρα. Τα
επίπεδα Α1 και Α2 είναι σχετικά εύκολα και μεταδίδουν
τις βασικές γνώσεις. Απαραίτητο είναι τα περιεχόμενα
να προσανατολίζονται στην καθημερινή επικοινωνία
(και λιγότερο στη γραμματική και την αλλάθητη χρήση
της γλώσσας).

Μετά την άφιξη δε στη Γερμανία είναι αμέσως απα-
ραίτητη η συστηματική εκμάθηση της γλώσσας. Σαν
πολίτης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ο
΄Ελληνας νομοθετικά το δικαίωμα να λάβει μέρος στα
λεγόμενα Integrationskurse, τα επιδοτούμενα τμήματα
γερμανικών που προσφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF). Παρ'όλα
αυτά  δεν αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής και
σε πολίτες μέλη της ΕΕ (π.χ. εάν υπάρχουνε κενές θέ-
σεις στα υπάρχοντα τμήματα). Γι'αυτο το λόγο είναι ση-
μαντικό να απευθυνθεί κανείς στο πιο κοντινό
ινστιτούτο εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας στο
μέρος που κατοικεί.  Τα τμήματα γερμανικών του
BAMF κοστίζουνε 1,20€ τη διδακτ. ώρα και διαρκούνε

645 ώρες (από Α1 έως Β1). Κατά πολύ πιο γρήγορα
αλλά και πιο ακριβά είναι τα τμήματα των Goethe-In-
stitut.  Ανάλογα με την πόλη που κατοικεί κανείς
υπάρχουνε διάφορες δυνατότητες εκμάθησης γερμα-
νικών π.χ. σε Κέντρα Λαικής Επιμόρφωσης (VhS) αλλά
και σε ιδιωτικά ινστιτούτα».

Τι γίνεται με το στεγαστικό επίδομα και την ερ-
γασία στη Γερμανία;

«Ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει αίτηση για στεγα-
στικό επίδομα. Το δικαίωμα για στεγαστικό επίδομα
εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της οικογένειας,
το ύψος του εισοδήματος και το ύψος του ενοικίου.
Πολλά ομοσπονδιακά κρατίδια διαθέτουν στο διαδί-
κτυο μία μηχανή υπολογισμού του στεγαστικού επιδό-
ματος με τη βοήθεια του οποίου μπορεί κανείς να ξέρει
πόσα χρήματα του αναλογούν, σύμφωνα με τα δεδο-
μένα της περίπτωσής του. Ακόμη και ιδιοκτήτες δια-
μερισμάτων ή ολόκληρων κατοικιών μπορούν να
διεκδικήσουν μία κρατική επιχορήγηση, το λεγόμενο
ελαφρυντικό επίδομα (Lastenzuschuss). Περαιτέρω
πληροφορίες όπως και τα απαραίτητα έντυπα μπορεί
να τα παραλάβει κανείς από τις κατά τόπους στεγαστι-
κές υπηρεσίες».

Με την εργασία στη Γερμανία;  

«Οι Έλληνες υπήκοοι ως πολίτες κρατών μελών της
Ε.Ε. διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα και  τις ίδιες υπο-
χρεώσεις όπως οι Γερμανοί πολίτες. Κατά συνέπεια
δεν χρειάζονται άδεια εργασίας, εάν επιθυμούν να ερ-
γαστούν  στη Γερμανία. Όπως κάθε Γερμανός πολίτης,
μπορούν με έγκυρο διαβατήριο και ένα μισθωτήριο
συμβόλαιο κατοικίας να επισκεφθούν την υπηρεσία
δήλωσης κατοικίας της πόλης της επιλογής τους, να
συμπληρώσουν μία αίτηση και να αποκτήσουν έτσι την
πρώτη τους κατοικία στη Γερμανία. Αυτή η κατοικία
είναι επίσης η φορολογική τους έδρα. Τόσο οι φορο-
λογικές όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε
άτομο της οικογενείας θα αποδίδονται στο εξής βάσει
αυτής της έδρας.  Με τη βεβαίωση δήλωσης κατοικίας
από την αρμόδια υπηρεσία και το διαβατήριό τους
μπορούν να δηλώσουν στον οργανισμό απασχόλησης
(Agentur für Arbeit) της πόλης τους ότι αναζητούν ερ-
γασία, διότι θα εργαστούν υπό τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις όπως ένας Γερμανός. Αν υπάρχει κα-
τάλληλη διαθέσιμη θέση εργασίας μπορούν να την

αποδεχτούν αμέσως. Ο εργοδότης τους οφείλει να
φροντίσει για την απαραίτητη ασφάλιση τους και την
καταβολή των φόρων στις ανάλογες υπηρεσίες. Μπο-
ρούν επίσης να εργαστούν λαμβάνοντας μηνιαίως 400
Ευρώ, ποσό που δεν υπόκειται σε φορολογία (Mini-
job).   Εάν πάλι είναι αρχικά άνεργοι, μπορούν να ζη-
τήσουν από το γραφείο ευρέσεως εργασίας (Agentur
für Arbeit) μία βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι
είναι προσωρινά άνεργοι και αναζητούν εργασία. Με
αυτή τη βεβαίωση, το διαβατήριό τους και το πιστο-
ποιητικό κατοικίας μπορούν να απευθυνθούν στο γρα-
φείο κοινωνικής πρόνοιας της πόλης και να
υποβάλουν αίτηση για προσωρινή ενίσχυση των δα-
πανών διαβίωσης. Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως
άνεργοι στην Ελλάδα και ενδεχομένως λαμβάνουν ήδη
επίδομα ανεργίας, πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ
για να τους εκδώσει μία ευρωπαϊκή βεβαίωση ότι λαμ-
βάνουν ήδη παροχές ανεργίας ενός ορισμένου ποσού
και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τη βε-
βαίωση αυτή (πρέπει να την έχουν πάρει ήδη πριν την
αναχώρηση τους από την Ελλάδα) μπορούν να παρα-
μείνουν για τρεις μήνες στη Γερμανία (ή άλλη χώρα της
Ε.Ε.) για αναζήτηση εργασίας, λαμβάνοντας συγχρό-
νως το επίδομα ανεργίας από την Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά
με την εκάστοτε διαδικασία παρέχονται στην ιστοσελίδα
της Ε.Ε.  HYPERLINK "http://www.eu.eu/"www.eu.eu
σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε.. Δεν πρέπει όμως  να ξε-
χνάμε ότι και εδώ ισχύει ότι η θεωρία διαφέρει πολύ
από την πράξη και ότι οι διάφορες επιλογές πρέπει να
γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή».

Η Ιωάννα Ζαχαράκη στο Δήμο Τρικκαίων

Μερικά από τα επιστημονικά της συγράμματα είναι
Ausgewählte themenbezogene Veröffentlichungen:

• Fischer, Springer, Zacharaki (Hrsg.) 2005: Interkul-
turelle Kompetenz, Fortbildung - Transfer - Organi-
sationsentwicklung. Schwalbach/Ts.

• Zacharaki, Ioanna, 2007: Interkulturelle Öffnung und
Entwicklung der Sozialen Dienste. In: Fischer
(Hrsg.) 2007: Chancengleichheit herstellen – Vielfalt
gestalten. Berlin.

• Zacharaki, Eppenstein, Krummacher (Hrsg.) 2007:
Praxishandbuch: Interkulturelle Kompetenz vermit-
teln, vertiefen, umsetzen. Schwalbach/Ts.
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Dem Tod auf der Spur*
Der Totenleser**
von Michael Tsokos

*Dem Tod auf der Spur; Ullstein, Berlin 2009, 
ISBN 978-3548372624
**Der Totenleser; Ullstein, Berlin 2010, 
ISBN 978-3548373423

Michael Tsokos, ist Rechtsmediziner in Berlin und
Autor beider Bücher. In beiden Büchern erzählt Tsokos
Episoden aus seinem Leben und interessante, mal my-
steriöse mal unglaubliche Fälle. Beide Bücher sind
somit eine Sammlung von spektakulären gerichtsme-
dizinischen Fällen, erstmals in dieser Form zugänglich
für Otto Normalverbraucher. Ein kleines Mädchen, das
zur falschen Zeit am falschen Ort war und sterben mus-
ste. Ein altes Ehepaar wird nebeneinander tot aufgefun-
den. Ein Mann bringt sich um, weil er meint, verfolgt zu
werden. In einem ausgebrannten Wagen liegt eine ver-
kohlte Leiche auf der Rückbank. Mitten im eiskalten
Winter liegt ein Mann halbnackt tot auf einem Spielplatz.
Ist die Wasserleiche aus dem 19. Jahrhundert im Keller
der Charité doch die von Rosa Luxemburg? 

Das sind einige der jeweils dreizehn und zwölf Gesch-
ichten, die uns Tsokos in seinen Büchern erzählt. Er tut
dies mit einer beispielhasten Objektivität und fließenden
Sprache. Benutzt er wissenschastliche Ausdrücke, die für
jedermann nicht verständlich sind, so erklärt er in spe-
ziellen Passagen, was damit gemeint ist. So entwickelt
sich das Buch in eine sehr gute und informative
Einführung des Normalbürgers in die Arbeit des Rech-
tsmediziners und den vielen Problemen, Fragen, Sch-
wierigkeiten und Eventualitäten mit denen er tagtäglich
konfrontiert wird. Tsokos hat gleichzeitig einen ganz ei-
genen Stil, der dem Leser bewusst macht, wie sich man-
cher Fall emotional auf den Fachmann auswirkt und
dieser an seine Grenzen ankommt, wenn z.B. Kinder auf
den Sektionstisch liegen. Andererseits beleuchtet er die
mannigfaltigen Facetten des Rechtsmediziners, der en-
tscheiden muss, ob der Tod ein Unfall, ein Verbrechen

oder ein Selbstmord gewesen ist. Er klärt in seinen
Büchern auf, dass der wissenschastlich tätige Rech-
tsmediziner nichts mit dem TV-Gerichtsmediziner à la
CSI zu tun hat, der in der gleichen Person meistens Er-
mittler, Psychologe und Polizist ist. Eines seiner offen-
sichtlichen Ziele schafft er in seinen Büchern exzellent
zu vermitteln: den Respekt vor den Toten, die ihm über-
lassen werden, und die Ehrfurcht des Menschen vor
dem Tod aber auch vor dem Leben. 
• Michael Tsokos wurde 1967 als Sohn eines griechi-
schen Schiffsoffiziers und einer deutschen Medizinalas-
sistentin in Kiel geboren. Nach dem Dienst bei der
Bundeswehr als Zeitsoldat studierte er Medizin in Kiel,
spezialisierte sich in Rechtsmedizin und promovierte

1995. 1998 und 1999 war er im Austrag des Bundeskri-
minalamtes in Bosnien und im Kosovo an der Exhumie-
rung und Identifizierung aus Massengräbern beteiligt und
2004 in Thailand zur Identifikation der deutschen Tsu-
nami-Opfer. Nach einer kurzen Zeit in Hamburg folgte er
dem bekannten Rechtsmediziner Volkmar Schneider als
Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Charité und
gleichzeitig des Landesinstitutes für gerichtliche und so-
ziale Medizin in Berlin-Moabit. Neben vielen nationalen
und internationalen wissenschastlichen und anderen Eh-
rungen und Preisen erhielt Tsokos gemeinsam mit sei-
nem Team 2005 den Medienpreis „Bambi“ für den Einsatz
zur Identifizierung der deutschen Tsunami-Opfer. 

Phedon Codjambopoulos

Griechenland
ohne Säulen
von Johannes Gaitanides

Verschiedene Verlage, antiquarisch zu finden

IN DER Februar-Ausgabe der ELLINIKI GNOMI hatte
ich das Buch von Pavlos Tzermias „Neugriechische Ge-
schichte“ vorgestellt. Dies lag in meiner Absicht, dem
Griechenland-Interessierten und dem Diaspora-Grie-
chen in Deutschland ein Buch vorzustellen, das ihnen
objektive Auskunst geben kann über die Entstehung
und Entwicklung Griechenlands. Gleichzeitig aber auch
die eine oder andere Frage beantwortet, warum dieses
Griechenland heute so geworden ist, wie wir es in den
letzten zwei Jahren medial präsentiert bekommen, uns
so schmerzt und zornig macht. 

Zu den zwei Büchern über Griechenland, die ich für
jeden deutschsprachigen Leser unerlässlich halte, gilt
neben obigem Buch von Tzermias auch das Buch des
griechischstämmigen deutschen Schriststellers und
Publizisten Johannes Gaitanides „Griechenland ohne
Säulen“. Dieses Buch ist erstmals 1955 erschienen
und seitdem mehrmals aufgelegt, zuletzt in den 80er
Jahren nach einer Überarbeitung durch Stefan Gaita-
nides, den Sohn des Verfassers. Jahrzehnte lang galt
das Buch als Bibel aller Griechenland-Freunde und
Philhellenen sowie solcher, die es werden wollten.

Schon das erste Kapitel „Meine Freunde –ides und
–opoulos“ lässt jeden Kenner griechischer Namen

sympathisch schmunzeln und macht ihn neugierig auf
was danach kommt. Mit einer großen Gabe mit der de-
utschen Sprache umzugehen, erzählt und erklärt Gai-
tanides die griechische Geschichte von der Antike bis
Ende der 80er Jahre und formuliert pointiert, das was
das „Griechische“ ausmacht, wie aus dem histori-
schen und heldenhasten Hellas, das postosmanische
und später das europäische Griechenland geworden
ist. Das Buch erzählt von den vielen positiven und ne-

gativen Eigenschasten des Griechen und gibt Anleitun-
gen für den Fremden, wie er diesen packen soll. 

Als Reisebegleiter taugt das Buch nicht. Es ist eher
eine Art soziopsychologische Studie mit kulturgesch-
ichtlichen und historischen Nuancen. Voll von Anek-
doten und interessanten Einzelheiten ist das Buch
überhaupt nicht langweilig sondern eine lebendige
Lektüre mit typischen Charakterisierungen des Grie-
chen und malerischen Beschreibungen des Landes.
Ihre Rezension 1956 in der ZEIT beendete Marianne
Regensburger mit dem Satz: „...Gaitanides Buch, ob
es nun vom Menschen, von der Ökonomie, von Eska-
paden der griechischen Geschichte berichtet, scheint
allenthalben den Satz Keyserlings, den er eingangs zi-
tiert, zu bestätigen, dass die Griechen das begabteste
Volk Europas seien, „unerreicht in der Fähigkeit, aus
einem Maximum an Anlage ein Minimum von Verwir-
klichung herauszuholen“. Um uns nicht zu missver-
stehen: gemeint sind die Inlandsgriechen, nicht die
Diaspora-Griechen.
• Johannes Gaitanides (1909-1988) wurde als Sohn
eines griechischen Vaters und einer deutschen Mutter
in Dresden geboren. Er studierte deutsche Literatur, Ge-
schichte und Geographie und wurde 1936 promoviert.
Seit 1917 lebte er in und um München. Als politischer
Kommentator war er Jahrzehnte für den Bayerischen
Rundfunk tätig. In den 70er Jahren war er leitender Re-
dakteur beim Donaukurier in Ingolstadt. 1964 wurde
Gaitanides mit dem Theodor-Wolff-Preis, den Journa-
listenpreis der deutschen Zeitungen, ausgezeichnet. Er
starb 1988 in Schondorf am Ammersee. 

Phedon Codjambopoulos



ELLINIKI GNOMI y y

Köln, Mai 2012. Eine Gruppe von maximal
15 Schülerinnen und Schülern des griechis-
chen Zweigs der Deutschen Schule Thessa-
loniki wird ab Juli nach Köln kommen, um ein
zwei- bis dreiwöchiges Betriebspraktikum zu
absolvieren. Während dieser Zeit sollen die
Schüler in Familien in Köln und Umgebung un-
tergebracht werden. Eine Partnerschast mit
einer Kölner Schule ist angedacht und wird von
der Stadt ventiliert.

Die Deutsch-Hellenische Wirtschastsvereinigung (DHW) hat
die Aufgabe übernommen, für diese Schülerinnen und
Schüler Betriebspraktika zu organisieren. Deshalb sind
neben den Mitgliedern der DHW und den Bürgern der Stadt
Köln auch die Kammern, die Verbände und die Un-
ternehmerorganisationen im Wirtschastsoberzentrum Köln
aufgerufen, eine Unterkunst und ein Betriebspraktikum für
diese Schüler bereit zu stellen.

Dieses Angebot der Deutschen Schule Thessaloniki an die
Schüler ihres griechischen Zweiges hat schon Tradition. Es
soll den Schülern einen ersten Einblick in die Berufs- und Ar-
beitswelt in Deutschland sowie die Mannigfaltigkeit der
Berufsangebote geben. Im letzten Jahr gab es eine sehr er-
folgreiche Partnerschast mit einer Schule in München. 

Die griechischen Schüler übernehmen die
Reisekosten. Angesichts der angespannten
finanziellen Situation in Griechenland wäre
die Unterkunst der Schüler in Kölner Fami-
lien und die Übernahme der Trans-
portkosten innerhalb Kölns von großem
Vorteil.

Im Rahmen ihres Engagements innerhalb
der Deutsch-Griechischen Partnerschast hat
die DHW die Koordination dieses Projektes

gerne übernommen. Unterstützt wird das Projekt vom
Oberbürgermeister der Stadt Köln, Jürgen Roters, und vom
Beaustragten der Bundeskanzlerin für die Deutsch-Griechis-
che Versammlung und Parlamentarischen Staatssekretär
bei der Bundesministerin für Arbeit, Hans-Joachim Fuchtel.
Sollte das Projekt gelingen, so ist es der Wunsch aller
Beteiligten, dass aus einem solchen Schüleraustauschpro-
gramm eine feste Einrichtung innerhalb der Städtepartner-
schast zwischen Köln und Thessaloniki wird.

Die DHW freut sich auf jede Familie oder jeden Betrieb, die
bereit sind, sich an obigem Projekt zu beteiligen. Sie können
sich bei der DHW sowohl telefonisch unter 0221-3979776
oder per Mail unter info@dhwv.de melden. Ansprechpartner
ist Frau Christina Alexoglou-Patelkos.

Betriebspraktika für Schüler aus Thessaloniki

DHW rust zur teilnahme von familien 
und betrieben in Köln und umgebung auf

Fit für die Zukunst
Bildungszentrum Bergkamen

KEFALOVRISO UND KOMMENO. In beiden griechi-
schen Opfergemeinden arbeiteten sie schon. Und das
nicht schlecht. Deutsche Auszubildende werkelten im
Austrag des aktuellen forum nrw eifrig in Kulturzentrum
und am neuen Denkmal. Wir konnten ihnen dabei auf die
Finger sehen, aber auch mit ihnen lachen und feiern
(diese Zeitung berichtete mehrfach). Wo aber lernen sie
ihr Handwerk?

Wir wollten es genau wissen und meldeten uns beim
Bildungsträger, dem Technischen Überwachungsverein
(TÜV) Nord Bildung in Bergkamen, an. Freundlich und
offen wurden wir empfangen. Als die Förderung von
Kohle im Ruhrgebiet noch auf Hochtouren lief, lernten
auf dem riesigen Gelände bei der Ruhrkohle AG (RAG),
dem Vorgänger des heutigen TÜV Nord noch bis zu
fünstausend Jugendliche ihren Bergbauberuf. Heute sind
es nur noch etwa fünfhundert, allerdings hat sich auch
die Zielsetzung gewandelt. Nicht mehr der klassische
Bergmann wird hier ausgebildet, sondern Jugendliche,
welche es aus den verschiedensten Gründen schwer im
globalisierten Leben hatten oder zum Teil immer noch
haben. Schreiner, Schlosser, Tischler, Maurer, Hauswir-
tschast, Friseurin, Floristen, Kfz-Servicetechnik, Garten-
und Landschastsbauer, alle finden hier ihren Platz und
ihre Zukunstsperspektive. 

Schon drängen sich Vergleiche mit griechischen Ju-
gendlichen auf. Ausbildung in einem handwerklichen
Beruf? In der Regel Fehlanzeige. Duale Bildung in Be-
trieb und Schule? Ebenso! Grundlagen werden im väter-
lichen Betrieb oder der umfangreichen Verwandtschast
erlernt und dann auch angewendet.

Aber wir sind ja nicht deswegen hier. Herr Flick, der
Leiter der Einrichtung stellt uns noch einen Beamten der
Bundesanstalt für Arbeit vor und übergibt die weitere
Führung Hans Hitzler, dem Techniker für Garten- und
Landschastsbau, den wir aus dem Epirus noch sehr gut
in Erinnerung haben. Hitzler ist einer von vielen Techni-
kern, Handwerksmeistern und Sozialpädagogen, die hier

in enger Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Ar-
beit am Bildungsaustrag arbeiten. 

Wir machen uns auf den Weg durch zahlreiche
Werkstätten, in denen der fachgerechte Umgang mit
Holz, Metall, Farbe, Blumen, Landschast und Garten, La-
gerhaltung, Steinen, ja auch Haaren gelernt wird. Vom
Schweißplatz bis zur computergesteuerten Drehbank rei-
cht allein das Spektrum im Bereich Metallverarbeitung.
Ein Auszubildender ist mit dem von ihm gemauerten
Bogen nicht zufrieden und wirst alles wieder ein, um neu
zu beginnen. Im Schaltanlagenbau sind präzise Ka-
belführung und Übersichtlichkeit gefordert. Die Jugend-

lichen des Malerhandwerks präsentieren sich stolz vor
der von ihnen gemalten Wand mit griechischem Tempel,
während nicht weit weg helle Strähnchen dunkles Haar
verschönern sollen. Auch die Floristikabeilung hat es uns
ob ihrer Farbenpracht angetan. Eine junge Konditorin
lässt uns Pralinen kosten. Da sind wir schon auf dem Weg
zum Mittagessen, natürlich auch von Auszubildenden ge-
kocht und serviert. Eigentlich überflüssig zu erwähnen,
wie gut das Menü mit drei Gängen schmeckte.

Dann treffen wir zufällig auf Jugendliche, die wir aus den
Projekten im Epirus kennen. Schnell sind wir bei schönen
Erinnerungen. „Weißt du noch......? Klar, weiß ich noch und
ich will auch wieder mit nach Griechenland, nach Kom-
meno! Wir haben unsere Arbeit gut gemacht, haben viel
gelernt und Freunde gefunden. Was will ich mehr?“

Zum Abschied können wir nur noch Anerkennung
ausdrücken. Anerkennung für die hier geleistete - sicher
nicht immer leichte - Arbeit, mit der Jugendliche hier auf
ein erfülltes und anerkanntes Berufsleben vorbereitet
werden. Bravo!

2
Von Sylvia Löser und Walter Bachsteffel
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Stuttgart: Sommer
Festival der Kulturen 2012
vom 10. – 15. Juli

DAS Programm des diesjährigen Sommer Festivals der Kul-
turen steht nun fest, und bietet neben dem vielseitigen kulinari-
schen und kulturellen Angebot der Stuttgarter Migrantenvereine
wieder jede Menge internationale Spitzenmusiker – von Emel
Mathlouthi, der „Stimme des Arabischen Frühlings“, über die
Weltmusik-Legende Babylon Circus bis hin zur weltbekannten
japanischen Trommelgruppe Gocoo – wie jedes Jahr bei freiem
Eintritt und bester friedlich-fröhlicher Atmosphäre. Dieses Jahr
ist das Festival dazu noch Bestandteil der Feierlichkeiten zum
Landesjubiläum Baden-Württemberg. Das Land will durch die
Aufnahme des SommerFestivals in den Reigen der Jubiläum-
sveranstaltungen ein deutliches Zeichen setzen für eine kulturell
vielfältige Bürgergesellschast. Mit von der Partie sind:

Di, 10. Juli: Emel Mathlouthi, die „Stimme des Arabischen
Frühlings“, deren Lied Kelmti Hourra („Mein Wort ist frei“) zu
einer Hymne der tunesischen Revolution wurde. Mit Babylon
Circus kommt eine Weltmusik-Legende aus Lyon mit einem
berauschenden Spektakel nach Stuttgart. Die zehn Musiker
zelebrieren auf den Spuren von Manu Chao und Les Négresses
Vertes eine Melange aus urbanem Reggae, Ska, Jazz, Dub und
Punk und dem traditionellen Folk Osteuropas sowie neo-rea-
listischen Songelementen ihrer französischen Heimat.

Mi, 11. Juli: Die herausragende Sängerin Piera Lombardi

aus Apulien bringt mit ihrer Band die spannungs- und tem-
poreiche Musik Süditaliens auf die Festivalbühne. Mit Siche-
rheit außergewöhnlich wird das Konzert von Taraf de
Haïdouks, den Pionieren der globalen Gypsy-Manie und noch
heute eine der wildesten und schrägsten Bands ihres Genres.
Die zwölf brillanten Musiker präsentieren mit unbändiger
Energie und Spielfreude ein wild improvisiertes, buntes Ge-
misch von Modernem und unterschiedlichsten Traditionen.

Do, 12. Juli: Mit Volxtanz kommen Stuttgarter Musiker auf
die Bühne. Bei Ihnen verbinden sich Latin-Styles mit Balkanbe-
ats, Blasmusik wird zu Dancemusic, Hip-Hop, Clubbeat und
Trommel vereinen sich zu schweißtreibenden Grooves. Aus Mali
kommt der Grammy-nominierte Allround-Musiker Bassekou
Kouyate mit seiner Band Ngoni Ba und lässt den traditionellen
Urblues Westafrikas krästig rocken. Er hat das Ngoni, ein altes
afrikanisches Saiteninstrument radikal modernisiert und er-
stmals in den Mittelpunkt einer kompletten Band gerückt.

Fr, 13. Juli: Den griechischen Part des Festivals übernimmt
der bekannte Lyra-Virtuose und Sänger aus Kreta, Manos Py-
rovolakis. Spielerisch verbindet er traditionelle kretische Lyra-
Klänge mit stimmgewaltigen modernen Pop-Songs. Baro Banda
aus Istanbul schlägt eine Brücke zwischen Ost und West, von
Balkan Brass über Drum’n’Bass, Dub, Funk, Jazz und Hip Hop –
Spezialisten für das Unerwartete. Erstmals beim SommerFesti-
val gibt es auch Kabarett: Mushin Omurca, genannt Mussin, der
Mitbegründer von Knobi-Bonbon, dem ersten deutsch-türki-
schen Kabarett, wird sein „Best-of“-Programm abfeuern.

Sa, 14. Juli: Das weißrussische Trio Troitsa kombiniert tra-
ditionelle Folkmusik seiner Heimat mit experimentellen

Klängen. Durch den bezaubernden, fast schon schamanischen
Gesang, die asketischen Melodien, klugen Arrangements, die
Virtuosität und den komplexen Klang klingt Troitsas Musik
meditativ und doch mitreißend modern. Der jamaikanische
Sänger und Multiinstrumentalist Anthony Locks, der u.a. den
Reggae-Grammy gewann, überzeugt mit seinen harmoni-
schen Melodien gepaart mit dem stimmgewaltigen Repertoire
und tiefsinnigen Songtexten Fans als auch Kritiker. Desert-
Blues kommt mit den Tuareg-Rebellen von Tamikrest auf die
Bühne. Mit E-Gitarren und jeder Menge Percussion schlagen
sie die Brücke zu wesentlich aktuelleren musikalischen Gefil-
den wie hypnotischem Dub, psychedelischem Funk oder einer
Art bislang unerhörtem Desert Garage.

So, 15. Juli: Ab 11 Uhr werden wieder zahlreiche Stutt-
garter Migrantenvereine zu Gast sein, die mit Musik und
Tänzen aus aller Welt in rasantem Wechsel einen bunten
Querschnitt durch die Folklore ihrer Herkunstsländer bieten.
Und last but not least zwei ganz besondere musikalische Lec-
kerbissen: Toto La Momposina, die Grande Dame der afro-
kolumbianischen Musiktradition, gibt sich die Ehre. Sie gehört
wohl zu den bekanntesten Sängerinnen Kolumbiens und
schöpst aus fast 70 Jahren gelebter Musik. Gocoo, die welt-
bekannte japanische Trommelgruppe, gleicht einem Feuer-
werk der Rhythmen. Die aus sieben Trommlerinnen und vier
Trommlern bestehende Formation aus Japan hält ihr Publi-
kum mit überaus krastvollen, einzigartigen Klängen und
einprägsamen Melodien bis zur letzten Sekunde auf Trab.
Das komplette Programm demnächst 
auf der Homepage: www.forum-der-kulturen.de

Gedanken über die wirtschastliche Lage in Griechenland
Emmanuel A. Paschos 
Professor of 
PhysicsTechnische
Universität Dortmund 
Deutschland      
Paschos.e@gamil.com

DIE wirtschastliche Lage eines Landes wird
zum großen Teil von den internationale Märkte
bestimmt, wie in der letzten Zeit mit den  „Ra-
tings“ (Moody’s, Standard & Poors usw.) klar
geworden ist.  Über die vergangenen 50 Jah-
ren sind die westlichen europäischen Länder
mehr oder wenigen stabil, mit niedrigen Sch-
ulden, die während Wachstumsperioden  rela-
tiv einfach zurück zu zahlen waren.  Dieses
Wachstum wurde durch die Entwicklung und
Förderung neuer Industrien erreicht.  Für
manche Länder kommt hinzu dass, nach dem
zweiten Weltkrieg,  Schulden einfach abgesch-
rieben worden sind. Nach ihr Eintritt in die EU,
hat Griechenland mehrere strenge Gesetze zu-
gestimmt, und sie ist verpflichtet nach diesen
Gesetze zu agieren, was u.a. bedeutet, dass
Griechenland sich bereit erklärt mit den ande-
ren Industrieländern zu konkurrieren.  Zwei
Hauptregeln bestimmen zum großen Teil dass
Funktionieren der Wirtschastsmärkte:

a) Schulden sollen nicht höher als 60% des
Brutto Inland Produkt (BIP) und

b) Die jährliche Defizite nicht mehr als 3%
des BIP.

Das BIP Griechenlands ist 220 Mrd. €, ihre

Schulden 320Mrd.€ - d.h. 150% des BIP, und
das Defizit beträgt 9% des BIP, Fakten die klar
reflektieren die momentan katastrophale Lage
der Wirtschast des Landes.  Andere eu-
ropäische Länder sind auch verschuldet, aber
nicht so drastisch. 

Was man braucht ist Glaubwürdigkeit und
eine stabile Regierung die in der Lage ist eine
realistische, wenn auch eine strenge, Wirtsch-
astsprogramm zu implementieren.   Äußerun-
gen dass, z.B. Griechenland könne die Märkte
einfach ignorieren und aus der Eurozone au-
streten, sind unrealistisch.  Es handelt sich um
ein kleines Land mit wenig Eigenproduktion,
das weiterhin vieles importieren müsse; eine
stark abgewertete Drachma wäre für das Volk
eine Katastrophe. Die große ökonomische
Probleme für Griechenland sind z.Z. die schon
vorhandenen Schulden und die fortfahrenden
Kosten des öffentlichen Sektor. Die Schulden
sind zu hoch um für eine eigenständige
Rückzahlung seitens Griechenland zu spre-

chen; viele Ökonomen sprechen mittlerweile
von einer Kürzung. Das diesjährige „haircut“
reduziert die Schulden und bringt zusätzliches
Kapital zu niedrigeren Zinsätzen.  Ein Teil die-
ses Kapital muss Investiert werden, sodass
Geld zurück in den Markt fließt.  Die Tilgung
der Schulden bleibt ein großes Problem – die
folgende Tabelle zeigt wie die in den kommen-
den Jahren bezahle werden sollen.

Jahr           Fällige Summe
2012 48,5  Mrd.
2013 27,9  Mrd.
2014 31,8  Mrd.
2015 21,3  Mrd.
2016 15,8  Mrd.
2017 23,8  Mrd.
2018 10,3  Mrd.
2019 25,7   Mrd.
Summe 205,1 Mrd.

Die Gelder die über die nächste 3 Jahr fällig
wären, sind gewaltig, und eine neue Regie-
rung müsse nochmals darüber verhandeln, da
mit solchen hohen Auflagen bleibt das Land
voraussichtlich in Stagnation.  Europe generell
braucht ein „Economic Stimulus Package“
(Nobelpreisträger Paul Krugman) . In Griech-
enland brauchen wir massive Mehrausgabe
zur Wachstumsförderung.

Der öffentlichen Sektor in Griechenland be-
darf eine Grundsanierung, die zu einfache Ser-
vice und höhere Effektivität führt. Mehrere

Regierungen haben eine Sanierung verspro-
chen ohne große Vorschritte zu erreichen. An-
dererseits die Gewerkschasten haben
jahrelang viele Privilegien angesammelt die
dazu geführt haben, dass diese Gewerkscha-
sten die Regierung und das ganze Land zum
Stillstand zwingen können.  Auch hier braucht
man, anstatt Lohnkürzungen, gesetzliche
Änderungen, die die Arbeiter zum  Teil der
Entwicklung werden lassen.

Das A und O, aber liegt in Wachstum der
Wirtschast.  Griechenland hat es versäumt an
die wichtigen industriellen Revolutionen der
Vergangenheit teilzunehmen.  Sie hat weder
eine nennenswerte Maschinenindustrie (von
Schlüssel bis hin zu Kühlschranken und Kra-
stfahrzeuge) entwickelt, noch hat sie Teil an
der Computer- und Informationstechnologie
Revolution – Rechner und Handytelefone.
Hierfür gibt es zwei Grunde:

1) fehlende Ausbildung
2) fehlende finanziellen Anreiz und Förde-

rungen durch Staat und/oder Privatsektor.
Die nächste Revolution kommt in den Be-

reichen Energieerzeugung und ihre Transport
(smart grids). Griechenland konnte die Vora-
ussetzungen für die Entwicklung eine Indu-
strie der erneuerbarer Energien erfüllen.

Die nächste Regierung soll und muss zahl-
reiche Innovationen einführen.  Wir brauchen
ein technokratisches Parlament mit ausreich-
end Einschätzung und Kenntnisse über die
Funktionen der Weltwirtschast.
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AKTuelleS FOruM Nrw IM BreNNpuNKT

Rückschau und Ausblick
im Düsseldorfer Landtag
Von 2009 bis 2012 führte das aktuelle forum nrw
e. V. in sechs europäischen Ländern Handwerk-
sprojekte durch, z. B. in Ungarn, in Slowenien, in
Tschechien und im griechischen Epirus. Benachtei-
ligte deutsche Jugendliche waren dort für jeweils
zwei Wochen zusammen mit Handwerksmeistern
und Sozialpädagogen in Orten tätig, welche im
Zweiten Weltkrieg unter Verbrechen der deutschen
Besatzungstruppen litten.

ERGEBNISSE aus drei Jahren werden im Düsseldor-
fer Landtag im Rahmen einer Präsentationstagung vor-
gestellt. Vorbereitend diskutiert eine große Runde von
Beteiligten weitere Projekte für die Jahre 2012 bis 2014.
Als Begleiter der Projekte im Epirus werden wir über Er-
fahrungen, Verbesserungen, aber auch Kritik berichten.

Doch zunächst müssen wir einmal ankommen. Dich-
ter Nebel hüllt Thessaloniki und seinen Flughafen ein.
Der Flieger startet natürlich mit erheblicher Verspätung.
Nicole P. vom aktuellen forum (af) wartete die ganze Zeit
geduldig, die Freude über unsere Ankunst ist umso
größer. Sie bringt uns schnell zum Landtag.

Hier treffen wir auf neue und altbekannte Gesichter.
Wir kommen rechtzeitig zur Uraufführung des Films von
Michael Krambrock „ Weil ich hier anpacken kann“.
Krambrock setzte die Begleitung einiger Handwerkspro-
jekte, darunter auch in Kommeno und Paramythia, in
einen sehenswerten und eindrucksvollen Film um. Na-
chfolgend bleibt noch Zeit, Versäumtes nachzuholen und
sich auf den neuesten Diskussionsstand für die nächsten
drei Jahre bringen zu lassen. Erfreut registrieren wir,
dass das af weiter mit Griechenland plant. Der zweite Teil
der Arbeiten in Kommeno (diese Zeitung berichtete
ausführlich über Teil 1), Renovierungsarbeiten an der Sy-
nagoge in Ioannina und im Kulturzentrum Kastorias sind
ebenso angedacht und werden in Kürze an Ort und Stelle
überprüst wie Arbeiten in Kleissoura.

Der Abend ist dem Gedankenaustausch der interna-
tionalen Gäste gewidmet. Später greist dann der Ge-
schästsführer des af, Klaus Amoneit, zur Gitarre und
erinnert mit Stimme und Musik an seine Vergangenheit
als linker Liedermacher. Ein Hauch von Nostalgie der Ar-
beiterbewegung liegt plötzlich in der Lust.

Am nächsten Morgen ist der große Fraktionssaal im
Düsseldorfer Landtag gut besucht. Dies ist auch kein
Wunder, denn seit vielen Jahren fördern Bundesarbei-
tsministerium, NRW-Landesregierung, Melanchton-Sti-
stung und EU über das Xenos-Programm die Arbeit des
af. Hans Frey, der Vorsitzende des af heißt die Anwesen-
den herzlich willkommen und übergibt die weitere Mo-
deration an Klaus Amoneit, welcher dann auch gleich den
ersten Sachvortrag aufrust. Der an der Fachhochschule
Köln lehrende Professor Dr. Andreas Thimmel spricht
zum Thema „Internationalität für alle Jugendlichen“. Er
schildert den Projektansatz der Zusammenhänge von po-
litischer und beruflicher Bildung und stellt den Wert von
Auslandsaufenthalten von Jugendlichen heraus. Beson-
deren Wert misst Thimmel der „Nonformalen Bildung“
zu. Über schulische und berufliche Bildung hinaus stellen
nach seiner Erkenntnis Begegnungen mit Menschen und
Arbeitswelt anderer Kulturkreise Herausforderungen dar,
die zwangsläufig zu einer „Horizonterweiterung“ und mehr
Verständnis führen. Der lebhaste, herausragende Vortrag
beweist einmal mehr die wichtige, die richtige Arbeit des
af und der von ihm beaustragten Bildungsträger. Auch hier
gilt, dass Theorie und Praxis untrennbar verbunden sind.

Auch im nachfolgenden Vortrag von Dr. Ilona Stehr
wird dies sehr deutlich. Stehr untersuchte in einer Pro-

jektevaluation die für die Praxis erarbeiteten Handreich-
ungen und dokumentierte umfangreich Ergebnisse und
Fortschritte bei beteiligten Jugendlichen. Anhand von
Vorher- und Nachherinterviews wird von ihr aufgezeigt,
wie die im Rahmen der Projekte gesetzten pädagogi-
schen Ziele, erreicht, in vielen Fällen übertroffen wurden.

Marc Herter, Geschästsführer der SPD-Fraktion im
Düsseldorfer Landtag, betont in einem Kurzbeitrag den
Wert von „politischer Jugendbildung durch internationale
Erfahrung“. Seiner Meinung nach sollte dieses Instru-
ment unverzichtbarer Bestandteil jeder Ausbildung wer-
den, da Auslandserfahrungen, so Herter, nachhaltige
Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung junger
Menschen haben. Handwerkseinsätze in einem fremden
Land könnten für die Entwicklung demokratischer Ein-
stellungen und Toleranz einen wichtigen Impuls setzen.

In die gleiche Kerbe schlägt Ute Schäfer, die Ministerin für
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW,
In ihrem Statement freut sich die ausgebildete Lehrerin über
die schönen und dauerhasten Erfolge von „10 Jahren NRW-
Handwerksprojekte in europäischen Ländern“. 

Am Nachmittag kommen die internationalen Koope-
rationspartner mit ihren durchaus unterschiedlichen Er-
lebnissen und Einschätzungen zu Wort. Den Anfang
macht Dr. Elisabeth Vegheyli, die mit einer Foto-Präsen-
tation von den Arbeiten am Elternwohnheim der Klinik
für krebskranke Kinder im ungarischen Péc berichtet.

Für den verhinderten deutschen Generalkonsul in Thes-
saloniki, Wolfgang Hoelscher-Obermaier überbringt Ph-
ilipp Haugwitz die Grußworte. Charalambos Daskalakis,
der Jugendvorsitzende des „Netzwerks der griechischen
Märtyrerstädte und -dörfer erinnert an die schweren Zei-
ten Griechenlands unter deutscher Besatzung und hebt
den weiteren Ausbau von Vertrauen und Offenheit auch
in schwierigen Zeiten hervor. Sylvia Löser berichtet von
ihren Erfahrungen als Koordinatorin der vier Projekte im
Epirus, welche sie begleitete und publizierte. Gewach-
senes Selbstbewusstsein beflügelt. So schildert Löser
gesenkte Blicke Jugendlicher bei der Ankunst und Stolz
auf bewiesenes Können bei der Abreise. Dazwischen nur
vierzehn Tage, allerdings mit Anerkennung. Sie dehnt
den Bogen der Notwendigkeit von Hilfen auf die Jugend
im gesamten Süden Europas aus und forderte, sofort
wieder an die Arbeit zu gehen.

Aus der slowakischen Republik waren Direktor und
Kurator des Nationalmuseums, Stanislav Micrv und Ivan
Kocak, angereist und schildern nun, mit welcher Begei-
sterung die Jugendlichen gearbeitet, aber auch gefeiert
hätten, Aus Tschechien kommt Graf Leopold Deym zu
Wort, der den Umbau einer Schlossruine in eine Jugend-
bildungsstätte fördert und tatkrästige Unterstützung
durch das af erhielt.

Mit Spannung erwartet das Plenum die Berichte der
Fachleiter der einzelnen Projekte. Hans Hitzler (TÜV Nord
Bildung) findet einen eingängigen Vergleich. Er beschreibt
eine fiktive Geschichte aus dem Florenz des Michelan-
gelo, der einen Marmorblock unter den ungläubigen
Augen seiner Mitmenschen, welche dies für unmöglich
hielten, in die berühmte Davidstatue verwandelte. Hitzler
überträgt dieses Beispiel wie Löser in gelebte Pädagogik
für Jugendliche. Unmöglich zu sagen, wird der Entwic-
klungsfähigkeit von Jugendlichen nicht gerecht und ost
genug von ihnen widerlegt.

Dirk Schmidt (ev. Jugendhilfe Schweicheln) und Tho-
mas Holländer (Duisburger Werkkiste) machten in den
von ihnen betreuten und geleiteten Projekten gleichar-
tige Beobachtungen.

Den abschließenden Höhepunkt gestalten künstlerisch
Jugendliche der Duisburger Werkkiste, welche in einem
selbstgestalteten und bejubelten Song die Arbeiten am Am-
phitheater im epirotischen Paramythia beschrieben. Der Ge-
schästsführer des af, Klaus Amoneit, verzichtet dann unter
Hinweis auf den ausdrucksstarken Song auf ein umfangrei-
ches Schlusswort und betont nur, dass damit eine Entwic-
klung gezeigt worden sei, welche die Hoffnungen auf
gedeihliches Arbeiten in der Zukunst enorm beflügelten.

2
Von Sylvia Löser und Walter Bachsteffel

Klaus Amoneit, Geschästsführer des af (aktuelles forum)
und Charalambos Daskalakis aus dem «Netzwerk der
griechischen Märtyrerstädte und-dörfer, des zweiten
Weltkrieges unter deutscher Besatzung» 

Hans Frey, Vorsitzender des af 
(aktuelles forum)

Ute Schäfer, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport das Landes NRW
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Griechenland Tourismus - 
auf dem Prüfstand
Ein Artikel von Andreas Stefanis,
Journalist und griechischer Tourismusberater 
in Deutschland (Mitglied DHW).

Die Deutschen sind in Griechenland willkommen. Dieser
Satz wird seit Monaten gebetsmühlenartig von griechi-
schen Politikern wiederholt. Aber ist das wirklich so? Was
muss getan werden, damit diese These tatsächlich
stimmt? Die TUI Experten am TUI Talk Abend in Berlin auf
der Suche nach Antworten.

DIE Entwicklung des griechischen Tourismus ist keine Über-
raschung, sondern das Ergebnis einer passiven Tourismuspolitik.
Die am 12.04.2012 im World TUI Center durchgeführte Podiums-
diskussion zeigte vor allem die Ratlosigkeit bei den Akteuren. Ein
Versuch, die Krisensituation des griechischen Tourismus aus
dem Blickwinkel einer Tourismusberatung klarzustellen.

„Der negative Trend der Vorausbuchungen nach Griechen-
land ist noch nicht ins Plus gedreht, hat sich aber in den ver-
gangenen drei Wochen signifikant verbessert“ teilte Stefan
Baumert Mittelstreckenchef der TUI mit. Auch Panagiotis Skor-
das, Leiter der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr
(EOT) für Deutschland und Österreich sieht eine positive Ent-
wicklung. Zwar hätten die „Anti-Deutschland“-Parolen wie
auch die provokanten Medienberichte in griechischen Medien
die positive Einstellung der Deutschen zu Griechenland und zu
den Griechen selbst, überstrapaziert. Sie seien jedoch das
Werk einer Minderheit. „Wir stellen seit einigen Wochen fest,
dass uns die Deutschen nun nicht mehr fragen, ob Probleme
mit Streiks zu erwarten seien, sondern es wird wieder ganz
gezielt nach Destinationen gefragt“. „Auch in anderen Ländern
wird gestreikt“, sagte Skordas, zeigte sich jedoch zuversicht-
lich, dass die Fluglotsen in diesem Sommer auf weitere Streiks
verzichten würden, „weil sie nun eben auch die Bedeutung des
Tourismus verstanden haben“.

Die Zahlen lügen nicht

Panagiotis Skordas verzichtete an diesem Abend auf kon-
krete Zahlen. Wir haben uns jedoch die vorläufigen Zahlen des
ersten Quartals 2012 der Ankünste in den griechischen Flu-
ghäfen angesehen1: Danach sind im Zeitraum Januar bis März
2012 in Griechenland insgesamt 551.442 Auslandsgäste mit
dem Flugzeug angereist. Dies ist ein Minus von 8,8 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die größten Verluste wies
dabei die Destination Athen auf: 11,6 Prozent weniger Ankünste
(- 352.004 Auslandsgäste). Thessaloniki konnte dagegen ein
Plus von 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ver-
zeichnen.

Eine dilettantische Politik mit 
verheerenden Folgen für die Entwicklung
des griechischen Tourismus

Mit der Auflösung des griechischen Parlaments vergangene
Woche hat der Wahlkampf in Griechenland begonnen. Schon in
drei Wochen gehen die Wähler wieder zu den Urnen. Bei dieser
Wahl gehe es nicht allein darum, wer die nächste Regierung bil-
den soll, sagte der scheidende Übergangspremier Lucas Papa-
demos in einer Fernsehansprache: "Entschieden wird über den
Weg Griechenlands in den kommenden Jahrzehnten." Das Land
befinde sich erst "in der Mitte einer schwierigen Wegstrecke".
Das entscheidende Dilemma ist nicht, ob die Griechen für oder
gegen die Troika stimmen, sondern - wie der moderne Philo-
soph Stelios Ramfos sagt - „ob man für Europa oder für Afrika“
stimmt. Denn, Griechenland befindet sich nach Ramfos am Sch-
eideweg zwischen der Kulturgeschichte aus der Vergangenheit
und der Zukunstsorientierung Richtung Europa. Welche Politiker
werden nach dem 6. Mai nun das Ruder übernehmen und was
befähigt sie dazu? Werden sie in der Lage sein, das „Land der
Götter“ wieder unter den Top 10 Destinationen der deutschen
Urlauber zu positionieren?

Die größte Gefahr für den griechischen Tourismus sind nicht
nur die Konkurrenzdestinationen in der Türkei, in Ägypten, in
Tunesien etc., sondern die Griechen selbst.

Hellas braucht fähige Technokraten, die in der Lage sind,
nicht nur den Staat umzustrukturieren, aber mit dem notwen-
digen sozialen Fingerspitzengefühl das Volk zu überzeugen und

wieder zurück zu gewinnen. Mit einem glaubwürdigen touristi-
schen Masterplan, der die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum
schafft. Neue Investitionen müssen an Land gezogen werden. Der
Tourismussektor ist dafür ideal! Wichtige Maßnahmen dabei: die
Modernisierung der Häfen und Marinas, der Flughäfen, die markt-
und zielgruppenorientierte Angebotsentwicklung, z.B. durch die
touristische Inwertsetzung der über 700 Spa-Quellen für Wellness
und Medical Wellness Gäste.

Die in Athen ansässige Task Force hat eine Liste mit 180 Pro-
jekten erarbeitet, welche von den griechischen Behörden vor-
geschlagen wurden. Ob diese Liste dem tatsächlichen Bedarf
erfüllt oder nicht, ist fraglich. Fakt ist, dass für den Kultur- und
Tourismussektor lediglich 14 Projekte mit einem Budget von
rund 140 Mio. EUR beantragt worden sind. Dies sind 1,3% des
Investitionsvolumens. Ein Tropfen auf den heißen Stein des wi-
chtigsten Wirtschastszweiges des Landes? Welche Projekte
sind auf Destinationsebene geplant? Auf der Basis welcher
Strategien? Und mit welchem Fachwissen?

Nach unseren Informationen wurden im Rahmen des PSI-
Schuldenschnittes de facto 20 Mio. EUR der EOT Reserven ge-
strichen, welche in Form von Staatsanleihen investiert worden
waren. Dies wird eine enorme Auswirkung auf den Haushal-
tsplan der Tourismusbehörde haben. Aber was könnte diese
Behörde in der heutigen Konstellation überhaupt leisten?

Mit Werbekampagnen und Investitionen wollen die größten
deutschen Veranstalter die Griechen solidarisch unterstützen.
Aber reicht das? Die Hotels in Griechenland haben für diese
Sommersaison die Preise bereits bis zu 30 Prozent gesenkt.
Wird das Preisargument die Deutschen dazu bringen nach Grie-
chenland zu reisen? Steckt dahinter eine Strategie oder ist das
verzweifelter Aktionismus?

Was braucht das „Land der Götter“?

Eines ist sicher: Jeder Deutsche, der dieses Jahr seinen Ur-
laub in Griechenland bucht, wird dem Land helfen, nicht weiter
tiefer in die Krise abzurutschen, denn dies hätte fatale Folgen
für alle Europäer. Auch eine Rückkehr zur „Drachme“ würde
die Situation nicht retten: „Ein Austritt Griechenlands aus dem
Euro wäre für alle Beteiligten nicht gut und würde langfristig
gesehen den Griechen keine Vorteile bringen“ sagte auch Ba-
umert.

Ein neues Gesetz mit dem Ziel, Investoren die Rahmenbe-
dingungen leichter zu machen ist laut Skordas bereits verab-
schiedet. Auf die Empfehlungen von Beate Arnold, Leiterin der
TUI World in Deutschland die mangelnde Infrastruktur am Bei-
spiel einiger Flughäfen wie Araxos oder Heraklion, zu verbes-
sern, konterte Skordas mit Beispielen vom neuen Luxusresort
Costa Navarino, welches als „Best case“ der privaten Initiative
vorgestellt wurde. Die Probleme bleiben aber bestehen: Grie-
chenland hat es noch nicht geschafft, den Kunden das Preis-/
Leistungsverhältnis mit glaubhasten Argumenten und Fakten
transparent zu verkaufen. Laut Arnold sind „die Kunden heu-
tzutage nicht nur anspruchsvoller, sondern sie versuchen na-
chzuvollziehen, warum etwas wie viel kostet“ und zwar im
direkten Vergleich zu anderen Mittelmeerländern.

Seit einigen Tagen wird in den griechischen Medien kommu-
niziert, dass durch die Initiative von SETE (Verband der griech-
ischen Tourismusunternehmen) per Gesetz eine neue
Marketinggesellschast mit dem Namen „Marketing Greece“
gegründet worden ist (70% Privat / 30% Staat). Ziel von „Mar-
keting Greece“ wird sein, zukünstig sämtliche Marketing-

maßnahmen einheitlich zu konzipieren und zu kommunizieren.
Ob dieser Versuch Früchte trägt, hängt auch von den Personen,
Konzepten und Organisationstrukturen, die dahinter stehen.

Baumert begründete diese Situation mit dem Fakt, dass in
Griechenland noch kein Masterplan für den Tourismus exi-
stiert. Das muss so schnell wie möglich geändert werden. Po-
litik,Tourismusverbände und die privaten Tourismusbetriebe
müssen an einem Strang ziehen. Er ergänzte noch dazu, dass
die TUI mit einer „Vorwärtsstrategie für Griechenland“ versu-
cht, antizyklisch zu operieren, das heißt „man hat in neue ex-
klusive Hotelverträge investiert wie Robinson Clubs, Magic Life
und damit die Umsätze in Griechenland stabilisiert. Alle Po-
diumsteilnehmer waren einig, dass es mit dem griechischen
Tourismus nur vorwärts gehen kann, wenn 
• das Land die notwendige politische Ruhe und Stabilität für
einen längeren Zeitraum bietet.

Die Frage ist, mit welchem politischen System und mit wel-
chen Personen wird dies ermöglicht. Dazu kommt noch der
Aspekt der Einhaltung der Gesetze und der Liberalisierung der
Rahmenbedingungen für alle Tourismusakteure.
• zügig die Rahmenbedingungen für Investoren insbesondere
für ausgewogene Investitionen in der Hotellerie im 4-Sterne-
bereich, in der Infrastruktur der Flughäfen und Häfen, in der
Produktentwicklung in den Destinationen.
• alle Beteiligten konsequent einen noch zu schaffenden Tou-
rismus-Masterplan umsetzen.
• die Griechen so bleiben wie sie sind, in Bezug auf ihre außer-
gewöhnlich schöne Inseln, mit denen man behutsam umgehen
sollte in puncto Natur, Umwelt und Tourismusentwicklung.
Nun hier stellt sich auch die Frage, ob der ländliche Bereich mit
den richtigen Tourismuskonzepten, mit fähigen und nicht kor-
rupten Personen und mit der notwendigen Disziplin und Kon-
sequenz unterstützt werden.
• die griechische Gastfreundschast so bleibt wie sie ist, weil sie
legendär ist. Das ist eines der USPs des griechischen Touri-
smus. Man sollte aber auch hier nicht vergessen, dass die Fi-
nanzkrise die Tourismusbetriebe aufgrund fehlender
Bankunterstützung und steigender Betriebskosten (Strom,
Steuer etc.) geschwächt sind. Im Zeitraum 02.-07.05.2012 wird
auch der diesjährige FVW Workshop mit dem Thema „Griech-
enland selbst entdecken“ in Athen und Costa Navarino auf dem
Peloponnes stattfinden. 

Auf einem Kongresstag werden die touristischen Highlights
des Landes vorgestellt und Experten von deutschen Veranstal-
tern und Hotels diskutieren, wie das Geschäst wieder angekur-
belt werden kann. Wir werden darüber gesondert berichtet.
Griechenland ist zweifellos ein einzigartiges, ein ganz beson-
deres schönes Land. Die Vielfalt der Inseln und der Regionen,
die Kulturgeschichte, die unberührte Natur und die Gastfre-
undschast der Griechen sind einige der Differenzierungsmerk-
male des Landes der Götter. Es ist Zeit nun diesem
ungeschliffenen Diamant seinen Glanz zurück zugeben, damit
seine Wertigkeit nicht verloren geht. 

Profil von Andreas Stefanis:
Andreas Stefanis (48) gebürtiger Athener, wurde im Jahre

1989 nach seinem BWL-Studium in Wien Assistent des Mar-
ketingleiters der Deutsche Lusthansa in Athen für die Region
Süd-Ost- Europa. Von 1991 bis 1995 war er Marketingleiter der
Regionalleitung der Lusthansa für Berlin und Deutschland Ost.
Nach weiteren Berufsstationen in leitenden Führungspositio-
nen in der Beratungsbranche hat er war er ab 2000 für sieben
Jahre lang Leiter für die Unternehmenskommunikation der
Deutsche Bank Tochter Pago eTransaction Services GmbH mit
Sitz in Köln. Seit 2007 ist geschästsführender Gesellschaster
der eigenen Marketing- Tourismusberatungsfirma die Stefanis
Marketing Consulting GmbH mit Sitz in Potsdam und berät zu-
sammen mit seiner Ehefrau Katja Stefanis Regionen, Touri-
smusorganisationen und Hotels in Deutschland und
Griechenland in allen relevanten Fragen des Marketing, des
Vertriebs, der Kommunikation und der neuen Technologien.
Andreas Stefanis ist seit 2009 Mitglied an CTOUR, den Club der
Tourismusjournalisten in Berlin und Brandenburg.
Pressekontakt:
• Redaktionsbüro Griechenland-Tourismus c/o Stefanis Mar-
keting Consulting GmbH Parzivalstr. 17A, D-14476 Potsdam
• Ansprechpartner: Andreas Stefanis Tel: (033201) 50 830, Fax:
(033201) 50 831 E-Mail: andreas@stefanis-consulting.eu 
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Imbiss zu Verkaufen !!
gut laufender Imbiss in top Lage, 

mit festem, langjährigen Kundenstamm, 
an liebevollen und gewissenhasten 
Existenzgründer oder Gastronom 

zu verkaufen.
Handy: 015771988857

47877 Willich

Ζητείται συνεργάτης 
μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, 

με εμπειρία σε πωλήσεις/δημοσιές σχέσεις, 
άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών (και βασική

γνώση Ελληνικών), γνώση Η/Υ, από γραφείο εργα-
σίας με έδρα στην Ελλάδα. Αμοιβή ικανοποιητική.

Πληροφορίες, αποστολή βιογραφικού
mariosgr@gmail.com, +306944762268 

Στο Herten της Γερμανίας βρέθηκε  ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, προσκεκλημένος του
Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, προ-
κειμένου να συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώ-
σεις για τα τέσσερα χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού
Ναού Αγίου Δημητρίου και Ζωοδόχου Πηγής, της Ελ-
ληνικής Ορθόδοξης Ενορίας Herten & Περιχώρων.

Ο κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ χοροστάτησε στον Μέγα Πανηγυρικό
Εσπερινό, παρουσία του Θεοφ. Επισκόπου Αριανζού κ.
Βαρθολομαίου - ο οποίος εκπροσώπησε τον ασθενούντα
Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνο - πολλών Ελλήνων Κληρι-
κών των γύρω περιοχών και πλήθους Ομογενών, αλλά
και γηγενών Γερμανών. Τον Μητροπολίτη Δημητριάδος
προσφώνησε ο Επίσκοπος κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος
εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά της Τοπικής Εκκλησίας για
την επίσκεψη του κ. Ιγνατίου, με τον οποίο, όπως τόνισε
η Μητρόπολη Γερμανίας διατηρεί πολυχρόνιους αδελφι-
κούς δεσμούς.

Ο κ. Ιγνάτιος ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και
φιλοξενία, υπογράμμισε τα αισθήματα της αγάπης του για
τους ομογενείς της Γερμανίας και την Ορθόδοξη Εκκλη-
σία της χώρας, ενώ εξήρε την εκ του μηδενός ανέγερση
του περικαλλούς Ι. Ναού του Herten, ο οποίος έγινε με
την φροντίδα του εκλεκτού εφημερίου π. Αποστόλου Αμ-
βράζη και των Ελλήνων της περιοχής. 

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος, παίρνοντας αφορμή
από την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, αναφέρθηκε στο
πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, «την οποία, πάνω
στον Σταυρό ο Χριστός κατέστησε Μητέρα των ανθρώ-
πων» και τόνισε την σημασία της Θεομητορικής προστα-
σίας, κυρίως για τους αποδήμους, «που βιώνουν την
αυθεντική Ορθοδοξία στο εξωτερικό». Ακολούθως, πα-
ρουσίασε την Παραδοσιακή Χορωδία του Μουσικού Σχο-
λείου Βόλου, που βρίσκεται στο Herten, για να
συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις, και τόνισε ότι
«αυτά τα παιδιά είναι οι φορείς της υγιούς Παιδείας και
του Ελληνικού Πολιτισμού, γι’ αυτό είναι η ελπίδα της Ελ-
λάδας για το μέλλον, καθώς σύντομα θα κληθούν ν’ ανα-
λάβουν τις τύχες της χώρας μας και να φέρουν καλύτερα
αποτελέσματα απ’ αυτά που φέραμε εμείς» 

Θαυμάσιο πρόγραμμα

Αμέσως μετά τον Εσπερινό, η Χορωδία και Ορχήστρα
Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Βόλου
παρουσίασε θαυμάσιο μουσικό πρόγραμμα με Βυζαντι-
νούς Ύμνους και Παραδοσιακά τραγούδια, υπό την δ/νση
του Μουσικολόγου – Καθηγητού κ. Βασιλείου Αγροκώ-
στα, αποσπώντας τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του
κοινού. Επικεφαλής του κλιμακίου του Μουσικού Σχο-
λείου Βόλου είναι η Δ/ντρια κ. Αρετή Τζαννετοπούλου.

Την Κυριακή του Θωμά τελέστηκε πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Δη-
μητριάδος κ. Ιγνατίου, κατά την  οποία έψαλε η Χορωδία
του Μουσικού σχολείου Βόλου. 

Στο κήρυγμά του ο κ. Ιγνάτιος αναφέρθηκε στην καλή
απιστία του Αποστόλου Θωμά, που οδήγησε στην βεβαί-
ωση της Ανάστασης, ενώ τόνισε ότι «ο Χριστός δεν κατα-
δικάζει την καλοπροαίρετη αμφιβολία, αλλά δι’ αυτής

οδηγεί τον άνθρωπο στην αλήθεια». Αναφέρθηκε, όμως
και στην «κακή απιστία, που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους
που βρίσκονται συνειδητά μακράν του Θεού και δεν αφή-
νουν περιθώριο συνάντησης μαζί Του. Πρόκειται», όπως
τόνισε, «για τους ανθρώπους της φιλαργυρίας, της φιλη-
δονίας και της φιλοδοξίας, πάθη που τους κρατούν δεμέ-
νους στη γη και δεν επιτρέπουν το βίωμα της πίστης.
Αντιθέτως, η καλή απιστία μπορεί να οδήγηση στην πίστη,
αρκεί να συνοδεύεται από ταπείνωση και βίωση της κοι-
νωνίας των προσώπων μέσα στο Σώμα της Εκκλησίας».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Ιγνάτιος επεσήμανε ότι
«όταν κανείς διψάει την αλήθεια θα ανακαλύψει τα σημάδια
που οδηγούν στον Χριστό, και αυτά είναι η αγάπη για τον
άλλο, η αλληλεγγύη και η προσφορά στους ανθρώπους».

Στη συνέχεια έστρεψε το λόγο του στα όσα συμβαίνουν
επ´ εσχάτων στην Ελλάδα, όπου, όπως παρατήρησε,
«περίσσεψε η φιλοδοξία, που μετατράπηκε σε εξουσία σε
όλους τους τομείς: Παιδεία, Επιστήμη, Πολιτική, Δημο-
σιογραφία, Εκκλησία και οι διάκονοι έγιναν εξουσιαστές
και έπεσαν στην παγίδα της φιλαργυρίας, του βολέματος,
του εύκολου πλουτισμού. Έτσι ο Έλληνας έπεσε στην φι-
ληδονία, έγινε όν καταναλωτικό και έμαθε να ζει χωρίς
κόπο… Το καλό της κρίσης μάς δίδει την δυνατότητα να
εντοπίσουμε αυτά τα λάθη, να επιλέξουμε την μετάνοια,
την επιστροφή στις αξίες, το ζωντάνεμα της οικογένειας,
της ενορίας, να επανεκτιμήσουμε την περιφρονημένη
πίστη μας…».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρ-
θηκε στο κοινωνικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία μας
στην Ελλάδα εν καιρώ κρίσης, την στιγμή του το κοινω-
νικό Κράτος είναι ανύπαρκτο. 

Τόνισε, όμως, ότι «δεν αξίζει στην Ελλάδα η δυσφή-
μηση που επιχειρείται εναντίον της και η εικόνα της,
όπως παρουσιάζεται στο εξωρικό, γιατί έχουμε τις δυνά-
μεις για ανάκαμψη και ανόρθωση, αρκεί να κρατήσουμε
την ενότητά μας, να μη διχαστούμε και να επανέλθουμε
στο κοινοτικό τρόπο ζωής, που διαφυλάσσεται διαχρο-
νικά εντός της Εκκλησίας». Τέλος απηύθυνε πρόσκληση
στους Γερμανούς να επισκεφθούν τη χώρα μας και να
γευτούν τους καρπούς της Ελληνικής παράδοσης και φι-
λοξενίας. Τον Σεβασμιώτατο ευχαρίστησε θερμά, εξ ονό-
ματος όλης της ενορίας ο Εφημέριος π. Απόστολος
Αμβράζης.

Ακολούθησε μεγάλο Ελληνικό πανηγύρι στον προαύ-
λιο χώρο του Ναού, με παραδοσιακούς χορούς και τρα-
γούδια και με τη συμμετοχή πλήθους Ελλήνων
Ομογενών, αλλά και Γερμανών κατοίκων της περιοχής.  

Ο  κ. Ιγνάτιος επισκέφθηκε και  την ενορία των Αγίων
Αποστόλων Dortmund όπου μίλησε στους Έλληνες κα-
τοίκους της πόλης με θέμα «Οι κοινωνικές διαστάσεις της
κρίσης που μαστίζει στην πατρίδα μας».

MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ

«Δεν αξίζει στην Ελλάδα η δυσφήμηση»
Στις επετειακές εκδηλώσεις  για τα τέσσερα χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου και Ζωοδόχου Πηγής, 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Ενορίας Herten & Περιχώρων έστειλε μήνυμα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος
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Απότισαν φόρο τιμής στα θύματα
της Ποντιακής Γενοκτονίας
Διαδρομές για ανθρώπους που λάτρεψαν και λατρεύουν
τις φυσικές ομορφιές, περιβάλλον που δίνει ανάσες ζωής
στους επισκέπτες, τόπος και τοπία που μαγεύουν κάθε πε-
ραστικό, είναι το σύνολο αυτής της καταπράσινης περιοχής
όπου έγινε μια ακόμα αγωνιστική κινητοποίηση από Έλλη-
νες της Ρηνανίας Βεστφαλίας και συνδιοργανώθηκε από
τους 12 Ποντιακούς Συλλόγους αυτού του Ομόσπονδου
Γερμανικού Κρατιδίου των 18 εκατ. κατοίκων εκ των
οποίων οι 110.000 είναι Έλληνες. 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ που συνδιοργάνωσαν τις εκδηλώσεις στην
πόλη Βούππερταλ, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των
353.000 Ελληνοποντίων που μαρτύρισαν με τον πλέον φρικτό
τρόπο είναι οι: Παναγία Σουμελά  Άαχεν, 19η Μαϊου Μπίλε-
φελντ, Παναγία Σουμελά Βόννης, Ξενιτέας Ντόρτμουντ, Υψη-
λάντης Φρέχεν, Ξενιτέας Ντύσσελντορφ, Δημήτρης Ψαθάς
Χέρτεν, Αργοναύτες Κολωνίας, Ποντιακή Εστία Κρέφελντ, Πα-
ναγία Σουμελά Λύντεσαϊντ, Εύξεινος Πόντος Νοϊς, και Ακρίτας
Βούππερταλ, οικοδεσπότης Σύλλογος. Την εκδήλωση για την
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που τε-
λούσε υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων
Ποντίων Ευρώπης τίμησαν με την παρουσία τους, ο αιδεσιμώ-
τατος εφημέριος Ελευθέριος Αργυρόπουλος, η εκπρόσωπος
του Γενικού Προξενείου κ. Μαριώλη, ο Γενικός Γραμματέας της
ΟΣΕΠΕ κ. Ηλίας Μαυρίδης και το μέλος του δ.σ. κ. Αναστάσιος
Σιδηρόπουλος, ο εκπρόσωπος του Ιερού Προσκυνήματος Πα-
ναγία Σουμελά κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης, ο εκπρόσωπος των Ελ-
λήνων αξιωματικών του ΝΑΤΟ υποσμηναγός κ. Αθανάσιος
Βουτίδης, ο Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας κ. Γιώργος Πα-
ρίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων κ. Ζώης Βρετ-
τός, ο Πρόεδρος των Αραμαίων Έσσης κ. Οχάννες Αλτύνκαγια,
ο Πρόεδρος των Ντένξιμς Σουλεϊμάν Ατές, ο Πρόεδρος των Αρ-
μενίων Κολωνίας κ. Σάμουελ Λουλουγιάν, εκπρόσωποι Γερμα-
νικών και ελληνικών κομμάτων καθώς επίσης και διαφόρων
φορέων.  Στο Βούππερταλ, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού,

ένα ακμαίο βιομηχανικό κέντρο, πηγή της φαρμακοβιομηχανίας
Μπάγιερ, έδρα φημισμένων κλωστοϋφαντουργείων, γεννέτειρα
του θεωρητικού Ένγκελς, διοργανώθηκαν οι εκδηλώσεις για
την γενοκτονία. Εκεί όπου κατοικούν 5.500 περίπου Έλληνες
μέσα στην γραφική κοιλάδα της Βεστφαλίας στις όχθες του πο-
ταμού Βούππερ, βρίσκεται και η κρεμαστή σιδηροδρομική
γραμμή με το κρεμαστό τρένο, που διανύει την πόλη ακριβώς
πάνω από το ποτάμι. Οι 500 και πλέον εκπρόσωποι Ποντιακών
Σωματείων, η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ
βροντοφώναξαν προς κάθε κατεύθυνση «ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΟ-
ΚΤΟΝΙΕΣ» και έστειλαν μήνυμα συναδέλφωσης σε όλους τους
λαούς που έχουν υποστεί τέτοιου είδους εγκλήματα. Η Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ποντίων Βούππερταλ κ. Σοφία Καβούκη
αφού ευχαρίστησε τους επισκέπτες και τις αντιπροσωπείες των
Συλλόγων κάλεσε τον αιδεσιμώτατο π. Ελευθέριο να τελέσει
Μνημόσυνη δέηση για τους αδικοχαμένους προγόνους θύματα
της Γενοκτονίας. Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό οι προ-
αναφερόμενοι προσκεκλημένοι και ακολουθήθηκε το παρα-
κάτω πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Το τραγούδι
«Πατέρα εξέρτς πόσον πολλά εσέναν αγαπώσε» με τον λυράρη
Αθανάσιο Αντωνιάδη και τον γιο του Γιωργάκη. Απαγγελία από

την Βίκυ Ασλανίδου και την Εύη Τερζάκη, συνέχισε ο Αλέξαν-
δρος Σταυρόπουλος, με κλείσιμο το τραγούδι από τη χορωδία
«η Ρωμανία επάρθεν». Αφήγηση από τα παιδιά του συλλόγου
του Ντόρτμουντ, τα παιδιά του Κρέφελντ, τραγούδι από την
νεαρή  Κική Χατζημωϋσιάδου, αφήγηση από παιδιά του συλλό-
γου, της Κολωνίας, του Χέρτεν, τραγούδι από τη χορωδία «Ει-
ρήνη είπεν ο Χριστόν», και ο Πολεμικός χορός των Ποντίων
«Σέρρα» από το μικτό χορευτικό συγκρότημα της Ρηνανίας Βε-
στφαλίας. Στο πολυπληθές ακροατήριο μίλησε η καθηγήτρια
του ανοικτού Πανεπιστημίου του Βερολίνου κ. Τέζα Χόφμανν
και ο καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
νίας κ. Στάθης Πελαγίδης. Με αυτόματη μετάφραση από τα Ελ-
ληνικά στα Γερμανικά και αντιθέτως από την κ. Ελένη Δημούδη
το κοινό καταχειροκρότησε τον Μακεδόνα ιστορικό που τόνισε:

«ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΜΑΛΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ, 1919-1923»

Όπως είναι γνωστό, τη νεοτουρκική τυραννική διακυβέρνηση
(1908-1918), διαδέχτηκε, αμέσως μετά τη λήξη του Α' Παγκο-
σμίου Πολέμου, η περίοδος που σημαδεύτηκε από την προσω-
πικότητα και τις γενοκτονικές δραστηριότητες του Κεμάλ
Ατατούρκ. Στην Κεμαλική, μάλιστα, περίοδο (1919-1923), συνε-
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χίστηκε, ακόμη περισσότερο, από τον Κεμάλ, τον Τοπάλ Οσμάν
και τις συμμορίες τους, το γενοκτονικό σχέδιο που έχουν δρο-
μολογήσει οι Νεότουρκοι εις βάρος του Ελληνισμού της Ανατο-
λής. Πρέπει, όμως, να αναλύσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
αυτής της περιόδου, προκειμένου να ερμηνευτούν σαφέστερα
τόσο η ιδιαιτερότητα των εγκληματικών ενεργειών των Κεμαλι-
κών, όσο και η ποιότητα των δραστηριοτήτων του Οικουμενικού
Πατριαρχείου για την προστασία του αλύτρωτου Ελληνισμού.

1) Από το Μάιο του 1919, η Ιωνία, μετά την απόβαση στη
Σμύρνη, τελεί υπό ελληνική στρατιωτική κατοχή. Εξάλλου, από το
καλοκαίρι του 1920, η Ανατολική Θράκη είναι ενσωματωμένη στον
εθνικό κορμό της Ελλάδας (βάσει της Συνθήκης των Σεβρών).

Αυτό σημαίνει ότι ο Πόντος είναι η μόνη περιοχή, με ελληνικό
πληθυσμό, η οποία παραμένει χωρίς καμιά προστασία και, ως εκ
τούτου, είναι εκτεθειμένη στις ανεξέλεγκτες κεμαλικές συμμορίες.

2) Η Τουρκία, μετά το 1919, έχει δύο κυβερνήσεις και δύο
πρωτεύουσες: μια τη σουλτανική, υποχείρια των συμμαχικών
δυνάμεων, στην Κωνσταντινούπολη, και μια την κεμαλική, στην
Άγκυρα. Εξυπακούεται ότι η δεύτερη είναι ανεξέλεγκτη στις επι-
λογές και στις ενέργειές της, όχι μόνο από το Σουλτάνο, αλλά
και από τους συμμάχους. Τα δύο αυτά κυρίαρχα στοιχεία σημα-
τοδοτούν την ιδιαιτερότητα της κεμαλικής περιόδου (1919-
1923), τόσο ως προς την έκταση και το χαρακτήρα των
εγκληματικών ενεργειών, όσο και ως προς την ποιότητα των
προστατευτικών δραστηριοτήτων του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου Κωνσταντινουπόλεως:

α) Ο Πόντος, ως απομακρυσμένη και μόνη ακάλυπτη πε-
ριοχή, από ελληνική ή συμμαχική προστασία, υφίσταται την κε-
μαλική γενοκτονία σχεδόν μονοδρομικά, αλλά και

απροκάλυπτα. Ιδιαίτερα γνωρίσματα των κεμαλικών εγκλημά-
των στον Πόντο (1919-1923): 

1) Είναι ειδεχθή, στυγερά, αποτρόπαια και θηριώδη. Έτσι
μόνον εξηγούνται οι άγριες σφαγές ανθρώπων και οι καταστρο-
φές οικισμών: 338 στην περιοχή Αμάσειας, 145 στην περιοχή
της Χαλδία, 195 στην περιοχή της Νεοκαισάρειας. 

Το ίδιο ισχύει: για το μαρτυρολόγιο της Σάντας, τα αποτρόπαια
δικαστήρια Ανεξαρτησίας της Αμάσειας, τους εκτοπισμούς «προς
θάνατον» της Σαμψούντας, του Αλατσάμ, Πάφρας, Χάβζας.

2) Φορείς εγκλημάτων: Ληστρικές συμμορίες από το κατα-
κάθι της τουρκικής κοινωνίας.

3) Τα ειδεχθή αυτά εγκλήματα καταδικάζονται και από Τούρ-
κους Αξιωματούχους: Βουλευτή Τραπεζούντας Αλή Σουκρή,
Δημοσιογράφους Αλή Κεμάλ (Νικομήδειας) και Αλή Σαμή Μπέη
(Πανόρμου), Δ/ντή Αστυνομίας Νικομήδειας Μουεδίν Μπέη,
Επιτελάρχη Φεϊζή Πασά κ.ά.

4) Τα εγκλήματα αυτά προκάλεσαν τη διεθνή κατακραυγή και

τον αποτροπιασμό της Κ.Τ.Ε.
5) Τα ίδια εγκλήματα οδήγησαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο

σε έντονες διαμαρτυρίες στους Μεγάλους και στο επίσημο Μνη-
μόσυνο του Σεπτεμβρίου 1921.

β) Την ίδια μοίρα υφίστανται και άλλες περιοχές της Μ. Ασίας,
με ελληνικό πληθυσμό, πέραν της ζώνης ελληνικής κατοχής, πε-
ριοχές δηλαδή που δεν καρπώνονται το ευεργέτημα της παρου-
σίας και προστασίας του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος.

γ) Ανάλογα διαμορφώνονται και οι προστατευτικές δραστη-
ριότητες του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

γ.1.) Με ψηφίσματα, παραστάσεις, ενέργειες και εγκυκλίους,
όχι πια προς τουρκικές αρχές, αφού οι Κεμαλικοί ήταν ανεξέ-
λεγκτοι, ενώ ο σουλτάνος έχει απογυμνωθεί από κάθε εξουσία.
Ήταν, λοιπόν, φυσικό, η όλη κίνηση του Πατριαρχείου να στρα-
φεί είτε προς τους κρατούντες, δηλαδή τους συμμάχους, και
προς την Κ.Τ.Ε., είτε προς τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και
στη διεθνή κοινή γνώμη, είτε προς το ορθόδοξο ποίμνιο, εντός
και εκτός Κωνσταντινουπόλεως. Ακόμη και προς τον τουρκικό
τύπο (εφημερίδες).

γ.2.) Με καταγγελίες και στηλιτεύσεις των ειδεχθών εγκλη-
μάτων στην περιοχή, κυρίως, του Πόντου, αλλά και της Νίκαιας
της Βιθυνίας.

γ.3.) Με έντονες, συνεχείς και επίμονες εκκλήσεις για βοή-
θεια και συμπαράσταση στους εκτοπισμένους και στους πρό-
σφυγες. Ακόμη, με μελετημένα και οργανωμένα μέτρα
πρόνοιας υπέρ των προσφύγων, τόσο της νεοτουρκικής, όσο
και της κεμαλικής περιόδου.

γ.4.) Με παραμυθητικές και παρακλητικές εγκυκλίους προς το
ορθόδοξο ποίμνιο, εντός και εκτός Κωνσταντινουπόλεως».
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Γίνετε Συνδρομητής
Παρακαλώ στείλτε μου την μηνιαία εφημερίδα Ελληνική Γνώμη, στην τιμή τον 40 € + ΦΠΑ. 

Η συνδρομή αφορά για ένα έτος από τον επόμενο μήνα ......................................................
Η διεύθυνσή σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που σημειώνονται με *:

Κυρία*               Κύριος*
Τίτλος.................................................................................

Όνομα*.........................................................  Επώνυμο*.......................................................................................

Διεύθυνση*.............................................................................................................................................................. 

Πόλη*...................................................... Τ.Κ.* ................................
Κράτος*...................................................

e-Mail*……………………………..........…..............….  Τηλέφωνο*:........................................................................

Για παραπάνω από μια συνδρομή, παρακαλώ συμπληρώστε εδώ τον αριθμό ...............

Με την παραλαβή των στοιχείων θα σας σταλεί λογαριασμός μαζί με τα στοιχεία τραπεζών
της «Ελληνικής Γνώμης». Ο λογαριασμός να καταβληθεί εντός δύο εβδομάδων.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η συνδρομή θα ανανεώνεται κάθε έτος αυτόματα. 
Εάν δεν επιθυμείτε τη συνέχεια της συνδρομής, τότε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και απαντήστε μας:

Δεν επιθυμώ τη συνέχεια της συνδρομής

Ανάκληση: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εντολή αυτή εντός δύο εβδομάδων, μετά την αποστολή ενός  εγγράφου ή με την
επιστροφή του/των προϊόντος/προϊόντων που παραλάβατε. Η περίοδος ανάκλησης ισχύει εάν στείλετε  συντόμως την ανάκληση στον
Εκδοτικό Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, Bilker Str. 30, D-40213 Düsseldorf.  Η ανάκληση δεν απαιτεί αιτιολόγηση.
Εμπιστευτικότητα: Η μεταφορά των δεδομένων μου δεν είναι για λόγους μάρκετινγκ από άλλες εταιρείες. Η συγκατάθεσή μου, μπορεί ανά
πάσα στιγμή να ανακληθεί στο μέλλον.

Ημερομηνία/Υπογραφή:
Διεύθυνση του Εκδοτικού Οίκου και επικοινωνία μαζί μας:
elliniki Gnomi, Bilder Str. 30, D-40213 Düsseldorf, Deutschland
Για Ελλάδα:
Ελληνική Γνώμη, Κόσμα Αιτωλού 3, 42 100 Τρίκαλα, Ελλάδα
Τηλ: 0030/24310/78272, Κινητό: 0030/6944061282 e-Mail: info@elliniki-gnomi.eu 

$

Werden Sie Abonnent
Bitte senden Sie mir die Monatszeitung elliniki Gnomi zum preis von 40 €, inkl. MwSt.

Das Abonnement gilt für ein Jahr, ab dem nächsten Monat ..................................................
Ihre Anschrist
Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus:

Frau*               Herr*
Titel.................................................................................

Vorname*.........................................................  Nachname*...................................................................................

Straße/Hausnummer*..............................................................................................................................................

plZ/Ort*........................................................................................................................................................................ 

land*...................................................

e-Mail*……………………………....................….  Telefon, Vorwahl und rufnummer*:.......................................

Für mehr als ein Abo geben Sie bitte hier die Anzahl an ....................

Nach erhalt Ihrer Daten wird Ihnen eine rechnung geschickt, zusammen mit den Kontodaten 
der elliniki Gnomi. Die rechnung soll innerhalb von zwei wochen beglichen werden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Abonnement verlängert sich jedes Jahr automatisch. wenn Sie die Fortsetzung  des Abonnements nicht mehr benötigen, 
füllen Sie bitte das unten angezeigte Feld  aus und senden Sie uns eine Antwort.

Ich wünsche nicht mehr die Fortsetzung des Abonnements

widerrufsbelehrung: Sie haben das recht, diese Bestellung innerhalb von zwei wochen nach ihrer Absendung schristlichen oder durch
rücksendung der erhaltenen ware/en zu widerrufen. Zur wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des widerrufs an:
ellINIKI GNOMI, Bilder Str. 30, D-40213 Düsseldorf, Deutschland. Der widerruf bedarf keiner Begründung.
Vertrauensgarantie: eine weitergabe meiner Daten zu Marketingzwecken anderer unternehmen erfolgt nicht. Meine einwilligung kann
ich jederzeit mit wirkung für die Zukunst widerrufen.

Datum/unterschrist: Anschrist des Zeitungsverlages und Kontakt mit uns:
elliniki Gnomi, Bilder Str. 30, D-40213 Düsseldorf, Deutschland
Für Griechenland:
elliniki Gnomi, Kosma Aitolou 3, 42100 Trikala, Griechenland
Tel: 0030/24310/78272, Handy: 0030/6944061282, e-Mail: info@elliniki-gnomi.eu




