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Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤHΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (1998-2018)

8. Jahrestagung der Deutsch-Griechischen Versammlung

Vom Mythos Europa zum gelebten Europa
"Vom Mythos Europa zum gelebten Europa" war das Motto
der 8. Jahrestagung der Deutsch-griechischen Versammlung
(DGV), die vom 01. bis 03. November in Hersonissos/Kreta
stattgefunden hat.
Nach Ende der Jahreskonferenz erklärte der Parlamentarische Staatsekretär und Beauftragte für die Deutsch-Griechische Versammlung (DGV), Norbert Barthle, MdB,
optimistisch gegenüber der Presse: "Die Weichen sind gestellt. Alle Beteiligten sprechen sich für eine strategische
Neuausrichtung aus. Mit erstmaliger Beteiligung eines grie-

chischen Regierungsvertreters und einer gemeinsamen Erklärung beider Regierungsbeauftragten wurden die langjährigen Anstrengungen aller gewürdigt, auf kommunaler und
regionaler Ebene zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger
in beiden Ländern eng zusammen zu arbeiten".
In einem sehr intensiven Tagungsprogramm haben über
300 Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, Gouverneure und Vizegouverneure, Kammern sowie Experten die
Ergebnisse der bisherigen Zusammenarbeit diskutiert und
Möglichkeiten für neue Partnerschaften praktisch ausgelotet.

Der Akzent der diesjährigen DGV lag dabei auf Fragen der
praktischen Zusammenarbeit zu Themen wie Abfallentsorgung, Ressourcenmanagement, Integration von Migranten,
Berufsbildung oder der Energiewende in Kommunen.
Norbert Barthle warb aktiv dafür, das Netzwerk nach den
ersten Jahren der Aufbauarbeit weiter auszubauen und nachhaltig zu gestalten. "Ziel soll sein, die Partnerschaften so aufzubauen, dass sie dauerhaft bestehen und sich über die
Arbeit der DGV hinaus erfolgreich entwickeln können", so
Barthle.
Weiter auf Seite 16
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© Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης

Ιστορική χορηγία
στην Κοινότητα Μελβούρνης από την
κυβέρνηση του Ντάνιελ Αντριους
H Εργατική Κυβέρνηση της Βικτώριας ανακοίνωσε χορηγία ύψους $2,5 εκατομμυρίων προς την Ελληνική Κοινότητα
Μελβούρνης για τη δημιουργία ενός κέντρου για ηλικιωμένους και νέους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χορηγία που
έλαβε ποτέ η Κοινότητα στην 121χρονη ιστορία της από αυστραλιανή κυβέρνηση, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της
ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης.
Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Οικογενειών, Παιδιών
και Υποθέσεων Νέων κ. Τζένη Μικάκου, παρουσία του
υπουργού Εμπορίου και Επενδύσεων, Καινοτομίας, Ψηφιακής Οικονομίας και Μικρών Επιχειρήσεων κ. Φίλιππα Δαλιδάκη, του βουλευτή του Εργατικού Κόμματος κ. Σταύρου
Δημόπουλου, του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας κ.
Βασίλη Παπαστεργιάδη και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, χθες Τετάρτη, στο Ελληνικό Κέντρο της
Κοινότητας. «Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω σήμερα ότι
η Εργατική Κυβέρνηση του κ. Ντάνιελ Αντριους θα χορηγήσει $2.5 εκατομμύρια προς την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης για τη δημιουργία ενός κέντρου για τους ηλικιωμένους
και τη νεολαία, σε χώρο τον οποίο θα αποφασίσει η Ελληνική
Κοινότητα σε συνεργασία με την ελληνική παροικία,» τόνισε
η κ. Μικάκου στα Ελληνικά.
«Συγχαίρω την Ελληνική Κοινότητα για τις δραστηριότητές
της και τις προσπάθειές της για την προώθηση της ελληνικής
κουλτούρας στη Μελβούρνη. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η μεγαλύτερη ελληνική πόλη εκτός Ελλάδας και με την
υποστήριξη της κυβέρνησης ξέρουμε ότι θα έχουμε ένα λαμπρό μέλλον ως ελληνική παροικία στα επόμενα χρόνια». n

Στιγμιότυπο από την ανακοίνωση της χορηγίας στο Ελληνικό Κέντρο. Διακρίνονται από αριστερά τα μέλη του
Δ. Συμβουλίου Τάμμυ Ηλιού, Κώστας Μάρκος, Δημήτρης Μποσινάκης, ο υπουργός Φίλιππας Δαλιδάκης,
ο Χρήστος Σικαβίτσας, ο βουλευτής Στηβ Δημόπουλος, ο Βασίλης Παπαστεργιάδης, η υπουργός Τζένη Μικάκου,
η Βάσω Ζάγκαλη, ο Νίκος Κουκουβιτάκης και ο Χρήστος Καραμίτος

Ο Δώρος Παρτασίδης τιμά
τους πεσόντες στο Barnet όπως
και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας
"....Ας προσευχηθούμε για ειρήνη στον κόσμο.
Ας προσευχηθούμε για άνδρες και γυναίκες να
μπορούν να ζουν ειρηνικά μεταξύ τους και όχι
με καταπίεση και πολέμους...."
Με αυτή την προσευχή, όπως μας ενημερώνει
από τη Βρετανία ο Ανδρέας Ταμπουρίδης, άρχισε αξιοπρεπώς στο Barnet οπως και σε άλλες
πόλεις της Βρετανίας η επίσημη τελετή μνήμης
και τιμής για τους ηρωικούς νεκρούς των δύο
παγκοσμίων πολέμων. Στη δημαρχία του Βarnet
της όλης τελετής ηγείτο ο δήμαρχος Reuben
Tompstone συνοδευόμενος από τον Συντηρητικό ηγέτη του δήμου Richard Cornelius και τον
τοπικό Συντηρητικό βουλευτή Matthew Offord.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από
32 οργανώσεις που λειτουργούν στην περιοχή
ενώ από την παροικία μας δεν παρέλειψε να παραστεί και ο βραβευθής από τον δήμο του Barnet συμπατριώτης μας Δώρος Παρτασίδης ο
οποίος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους συντάγματος Κυπρίων στρατιωτών που πήραν μέρος
στους δύο πολέμους. Ανάμεσα τους ο πρώην
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος
Κληρίδης και οι πατέρας και θείος της συζύγου
του κ. Παρτασίδη Βέρας, Κώστας και Λούης Σοφοκλέους.
Αιωνία τους η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τους σκεπάζει. n

Οικουμενικός Πατριάρχης:
“Eν τη ενώσει η ισχύς”
Τους διαχρονικά στενούς δεσμούς
αλληλοϋποστήριξης και στενής συνεργασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε ομιλία
του, στις 22 Οκτωβρίου, στον Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου, Μετόχι του Παναγίου
Τάφου, στο Νεοχώρι του Βοσπόρου,
όπου χοροστάτησε στον εσπερινό της
Θρονικής Εορτής της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, επί την ιερά μνήμη του Αγίου
Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
υποδέχθηκε, όπως αναφέρεται σε κείμενο και φωτογραφία του Πατριαρχείου, νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος
Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του
Παναγίου Τάφου στην Πόλη, ο οποίος
και τον προσκάλεσε να προστεί των
λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Μόσχα: Εκδήλωση, αφιερωμένη
στην επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης
του Πολυτεχνείου

© Ανδρέας Ταμπουρίδης

Ο Δώρος Παρτασίδης (αριστερά) με τον φιλοκύπριο
Συντηρητικό βουλευτή Matthew Offord

του προστάτου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Μετά τον εσπερινό, στον οποίο παρέστησαν οι Μητροπολίτες Γέρων
Δέρκων Απόστολος, Μυριοφύτου και
Περιστάσεως Ειρηναίος, Ικονίου Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου
Στέφανος, Προύσης Ελπιδοφόρος,
Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος, οι Επίσκοποι Χριστουπόλεως Μακάριος,
Αλικαρνασσού Αδριανός, Ερυθρών
Κύριλλος, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Γεωργία Σουλτανοπούλου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι και
πλήθος πιστών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε, εξ ονόματος του
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου, το
οφφίκιο του Σταυροφόρου του Τάγματος του Παναγίου Τάφου στο δραστήριο μέλος της Ομογενείας και
Νιχωρίτη κ. Παντελεήμονα Βίγκα, Άρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πρόεδρο της
Κοινότητας Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου. n

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 45 χρόνων από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού-ΚΕΠ, όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, η
Θεοδώρα Γιαννίτση, διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση σε εκδήλωση, που
είναι αφιερωμένη στην επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης
του Πολυτεχνείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18.30 στις εγκαταστάσεις του Οίκου Εθνοτήτων της Μόσχας (αίθουσα 2). H
εκδήλωση περιλαμβάνει:
Σύντομη επισκόπηση της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης
της Ελλάδας από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου (1949)
έως την εγκαθίδρυση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967). – To φαινόμενο των φοιτητικών κινημάτων τη
δεδομένη εποχή.
Το Χρονικό των τριών ημερών του Πολυτεχνείου μέσα
από κείμενα, προσωπικές μαρτυρίες, οπτικοαουστικό υλικό.
Προβολή του ντοκιμαντέρ «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ». Σκηνοθεσία – Γιώργος Παναγόπουλος, ο Έλληνας σκηνοθέτης, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, καλλιτεχνικός
διευθυντής Θεατρικού Εργαστηρίου του Κ.Ε.Π. Διάρκεια
ντοκιμαντέρ – 1.18΄΄ (στην ελληνική, με διαδοχική μετάφραση στη ρωσική).
Συζήτηση
Στη διεύθυνση: Οίκος Εθνοτήτων της Μόσχας
4, Novaya Vasmannaya str., stroenie 1, hall # 2 (metro
station «rasnye Vorota») n

© Οικουμενικό Πατριαρχείο
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Η Διχόνοια, το μεγάλο
διαχρονικό πάθος της φυλής μας
Γράφει ο Ευθύμιος Χατζηϊωάννου, δημοσιογράφος–ερευνητής, σύμβουλος έκδοσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Μήπως και σήμερα δεν μας βασανίζει η διχόνοια με τον ίδιο τρόπο; Μήπως και σήμερα δεν
υπάρχουν παντού στον τόπο μας οι σύγχρονοι
«Αλκιβιάδηδες»; Τι μαρτυρία θέλουμε;
Η εμπάθεια, το κομματικό μίσος, η ιδιοτέλεια και ο αγιάτρευτος εγωισμός, στέκονται
τείχη αξεπέραστα απέναντι στην ομόνοια,
την ενότητα και την συνοχή μας ως έθνος,
κάτι που συνεχώς μας βάζει σε μεγάλες εθνικές δοκιμασίες και σήμερα έφθασε να απειλεί να μας κατασπαράξει, όχι μόνον ηθικά ή
οικονομικά αλλά και σαν εθνική οντότητα.
Έτσι, ενώ εμάς τους Έλληνες έπρεπε
να μας ενώνουν οι κοινοί εχθροί και
τα κοινά προβλήματα, μας κρατάει
διχασμένους ένα σύστημα διαφθαρμένο και «υποχθόνιο», που στηρίζεται στην αιώνια
εθνική μας «φαγωμάρα», μας ταλανίζει συνεχώς και δεν
μας αφήνει να συνεννοηθούμε και να προκόψουμε.
Το φαινόμενο αυτό έχει γιγαντωθεί στην εποχή μας και ο
τόπος μας πάει από το κακό στο χειρότερο!
Η διχόνοια και η «φαγωμάρα» ανάμεσα στους Έλληνες ζει και βασιλεύει παντού.
Την βλέπουμε και την βιώνουμε, όχι μόνο σε όλους σχεδόν τους
τομείς του δημόσιου βίου μας, αλλά ακόμη και στον ιδιωτικό μας βίο,
ανάμεσα στις οικογένειες αλλά και σε στενούς συγγενείς. Πόσες
φορές ασήμαντες αιτίες και αφορμές έγιναν αιτίες να ενσκήψει διχόνοια μεταξύ συγγενών, που εξελίχθηκε σε βαθύ μίσος και οδήγησε σε αποτρόπαια εγκλήματα;
Είδαμε την διχόνοια να εκδηλώνεται συχνά ως άσβεστο ενδοφυλετικό μίσος στην Αρχαία Ελλάδα με τον αλληλοσπαραγμό των πόλεων-κρατιδίων. Την είδαμε να βασιλεύει σε όλο το σατανικό της
«μεγαλείο» στον καταραμένο εμφύλιο πόλεμο του 1944-1949, την
βλέπουμε να εκδηλώνεται μεταξύ των κομματικών φατριών, μέσα
και έξω από την Βουλή. Την είδαμε και την βλέπουμε να εμφανίζεται
μεταξύ των κομματικών οπαδών στα καφενεία της χώρας, την βλέπουμε να θεριεύει στα γήπεδα μεταξύ των οπαδών διαφορετικών
ποδοσφαιρικών ομάδων, την βλέπουμε και την ζούμε καθημερινά
στα τηλεοπτικά μας παράθυρα, την βλέπουμε να παρουσιάζεται δημόσια στην αντιπαράθεση μεταξύ επιστημόνων, ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών, ερευνητών και άλλων ειδικών. Την βλέπουμε
καθημερινά στους δρόμους, με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ ευέξαπτων οδηγών ή και πεζών, που πέραν από τις συνήθεις ύβρεις και
μούντζες, φθάνουν συχνά και σε χειροδικίες και βιαιότητες, την βιώνουμε μέσα στα πανεπιστήμια, που κάθε τόσο κουκουλοφόροι,
σπουδαστές και μη, που υποσκάπτουν το νόμο, την Παιδεία, την πρόοδο και τον πολιτισμό, καταστρέφουν ότι βρουν μπροστά τους. Την
βλέπουμε ακόμη να εκδηλώνεται από τους ανώνυμους «γνωστούςάγνωστους» κουκουλοφόρους και τους τρομοκράτες στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων ελληνικών μεγαλουπόλεων.
Η διχόνοια των Ελλήνων υπάρχει παντού! Σε φορείς, οργανώσεις,
σωματεία και ιδρύματα, στον τομέα της Υγείας, της Δημόσιας διοίκησης, του εργασιακού Συνδικαλισμού, της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας και γενικά όπου μπορεί κανείς να φανταστεί!
Εκδηλώνεται τώρα ακόμη και μέσα στα ηλεκτρονικά φόρουμ και
τις διάφορες ιστοσελίδες και τα λεγόμενα «μπλόγκς». Η ηλεκτρονική
κουκούλα της ανωνυμίας διευκολύνει τα μέγιστα όλους τους εμπαθείς να διοχετεύσουν την χολή τους εναντίον εκείνων, που δεν
«γουστάρουν». Έτσι η διαφορετικότητα στην ελληνική κοινωνία άρχισε να αντιμετωπίζεται μέσω του διαδικτύου με καχυποψία, χλευασμό, μίσος και χυδαιότητα από ανώνυμους και θρασύδειλους
ομοεθνείς μας.
Βέβαια, η «χάρη» της διχόνοιας και του διχασμού έφθασε αναπόφευκτα και στο εξωτερικό, στις χώρες, όπου ζουν οι απόδημοι συμπατριώτες μας και εκδηλώνεται με κάθε τρόπο, «δηλητηριάζοντας» την
ομοψυχία των ομογενών μας και εμποδίζοντας την πρόοδο και την
ανάπτυξή τους. Αυτή η διάσπαση και η «φαγωμάρα» προκαλεί πίκρα
και απογοήτευση μεταξύ των Ελλήνων αλλά και των ξένων φίλων της
Ελλάδος και αμαυρώνει την διεθνή μας εικόνα ως λαό και έθνος.
Αλλά, δυστυχώς, ακόμη και στην ίδια την Εκκλησία μας έχει εισχωρήσει -και μάλιστα εδώ και πολλούς αιώνες- η διχόνοια και ο
αλληλοσπαραγμός, επιφέροντας ακόμη και σήμερα τεράστια
δεινά και προβλήματα στην εθνική, πνευματική και πολιτιστική μας
ενότητα.

Το «σαράκι» που κατατρώει
τις σάρκες του Ελληνισμού
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Έλληνας κάτι θα βρίσκει πάντα για να «φαγώνεται». Μόνο αν βάλουμε την λογική μας να δουλέψει θα οδηγηθούμε στην αλήθεια, η οποία ενώνει και η έρευνά της απαιτεί
ανοιχτό μυαλό και διανοητική μετριοφροσύνη, δεν είναι δύσκολο να
κατανοήσουμε, ότι η βασική αιτία όλων των δεινών, τα οποία έπληξαν την Ελλάδα και τους Έλληνες, είναι η διχόνοια. Αυτή είναι το
τρωτό μας σημείο και η «Αχίλλειος πτέρνα» μας. Αυτή τυφλώνει
τους οφθαλμούς και σκοτίζει το νου μας, με αποτέλεσμα οι ενέργειές μας να μην διέπονται από λογική, νόμους, αρχές και ήθος και
ως εκ τούτου να μας οδηγούν στην καταστροφή.
Η αγάπη και η ομόνοια είναι οι μόνες συγκολλητικές ουσίες που θα κρατήσουν ένα οικοδόμημα όρθιο. Η αγάπη
και η ομόνοια συγκρατεί την οικογένεια, την κοινωνία, το
έθνος και την κοινωνία των εθνών, σε όρθια στάση ώστε
να μην καταρρεύσουν. Όταν λείπει η αγάπη και η ομόνοια,
εκλείπει και η ενότητα, με αποτέλεσμα να επέλθει αργά ή
γρήγορα η κατάρρευση με νομοτελειακή ακρίβεια. Και τότε
δεν υπάρχουν εκείνοι οι σοφοί, οι ειδήμονες ή οι τεχνοκράτες
που θα μπορέσουν να την αποτρέψουν.
Ποιό σαράκι λοιπόν, μας κατατρώει σαν έθνος; Είναι το μίσος του
Έλληνα για τον Συνέλληνα; Είναι η νοοτροπία του «εμείς» και
«αυτοί»; Είναι το μίσος που επί δεκαετίες ενσταλάζει η αχαλίνωτη
κομματοκρατία στις ψυχές των «οπαδών» για να συσπειρώνει τις δυνάμεις της και να νέμεται ευκολότερα την εξουσία κατά το «διαίρει
και βασίλευε»; Είναι το μίσος μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών
ομάδων που υποθάλπουν τα συνδικαλιστικά κινήματα; Είναι το μίσος
εναντίον του διαφορετικού, που πηγάζει από την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας; Είναι το άσβεστο μίσος που τρέφει μια μερίδα
δήθεν προοδευτικών διεθνιστών Ελλήνων εναντίον της ίδιας της πατρίδας μας; Είναι η μισαλλοδοξία, με την οποία αντιμετωπίζει το συντηρητικό κατεστημένο του τόπου μας κάθε καλοπροαίρετη
προσπάθεια πνευματικής αναγέννησης; Είναι το μίσος που τρέφει η
πλειοψηφία των Ελλήνων –από την κεφαλή μέχρι την ουρά– εναντίον του νόμου; Είναι το μίσος που εκδηλώνει ο Έλληνας εναντίον
της ίδιας της ελληνικής φύσης με τους εμπρησμούς των δασών μας,
την τσιμεντοποίηση, την ρύπανση του περιβάλλοντος, την κακομεταχείριση των ζώων; Ή μήπως είναι το μίσος που γεννιέται από τις
υπαρκτές κοινωνικές αδικίες – μίσος του λαού εναντίον της εξουσίας, των πεινασμένων εναντίον των βολεμένων, των μη προνομιούχων εναντίον των προνομιούχων ή και αντιστρόφως;
Είναι πασίγνωστη η ρήση: «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της». Ποιά
Ελλάδα εννοούμε εδώ; Όχι βέβαια, το έδαφος της ελληνικής επικράτειας, αλλά τους ανθρώπους της, τους ίδιους τους Συνέλληνες.
Για να ακριβολογούμε, λοιπόν, οι Έλληνες «τρώνε» τους Έλληνες
και με προτίμηση τους επιφανείς και τους πιο άξιους και όλοι μαζί,
άλλος λίγο και άλλος πολύ, καθένας το κατά δύναμη, «τρώνε» την
Ελλάδα, δηλαδή πριονίζουν με το πριόνι του διχασμού και του μίσους το κλαδί, επάνω στο οποίο κάθονται!
Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, η εμφύλια διχόνοια και τα αισθήματα,
που αυτή μας προκαλεί και που κρύβει ο Έλληνας στην καρδιά του,
να επιτρέψει στην Ελλάδα να κάνει έστω κάποια μικρά βήματα προς
την πρόοδο, την ευημερία και τον πολιτισμό;
Σήμερα ο Έλληνας βρίσκεται σε έναν φαύλο κύκλο παρακμής, μιζέριας και χρεοκοπίας και θα σέρνεται στον ίδιο φαύλο κύκλο μέχρις
ότου μπορέσει να αποβάλει το μίσος, που κρύβει στην ψυχή για τον
ομοεθνή του, αν βεβαίως αυτό μπορέσει ποτέ να το επιτύχει…
Το μίσος κατακερματίζει την κοινωνία και την διαβρώνει μέχρις
αυτοεξόντωσης. Τα εγκλήματα μίσους, κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα και ιδεοληψία, διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, κατεδαφίζουν ότι με κόπο και αίμα έχτισαν προηγούμενες γενιές και
δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αποπνικτική, από την οποία οι περισσότεροι θα ήθελαν και πολλοί προσπαθούν να «δραπετεύσουν».
Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά και από αναρίθμητα παραδείγματα
απόδημων συμπατριωτών μας, που ενώ μετεγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα, προσπαθώντας να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στην
ηλιόλουστη και πανέμορφη πατρίδα μας, αναγκάστηκαν μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναφύγουν πικραμένοι και απογοητευμένοι στο εξωτερικό, επειδή δεν μπόρεσαν να αντέξουν τους ίδιους τους συμπατριώτες μας και τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς,
που κυριαρχεί στην κοινωνία μας! Έφυγαν και πάλι, «διωγμένοι» από
τους ίδιους τους Συνέλληνες!
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Υπέρτατο καθήκον να ξεριζώσουμε την
αδελφοκτόνο εμφύλια διχόνοια μας
Ποιός, λοιπόν, θα μας σώσει από τον ίδιο, τον κακό μας εαυτό;
Μήπως υπάρχει ο από μηχανής θεός, που μπορεί να το κάνει; Μήπως
μπορούμε να βρούμε κάπου αλλού τον «σωτήρα» ή τους «σωτήρες»,
που θα κατορθώσουν να ξεριζώσουν την αδελφοκτόνο διχόνοια και
την ζηλοφθονία, που φωλιάζει στην ψυχή του Έλληνα;
Ασφαλώς όχι! Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε, ότι μόνον
εμείς οι ίδιοι, με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά και με την βοήθεια
του Θεού, μπορούμε να επιτύχουμε ένα τέτοιο κατόρθωμα. Όπλο
μας θα είναι η τεράστια και μοναδική πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη, που κληρονομήσαμε από τους σοφούς αρχαίους προγόνους μας αλλά και οι απαράμιλλες διαχρονικές και αιώνιες αρχές
και διδασκαλίες της Χριστιανικής μας πίστης, με κορυφαία αυτή της
Αγάπης προς τον πλησίον, που μας δίδαξε με το παράδειγμα της
Σταυρικής Του θυσίας για την σωτηρία μας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός!
Αρκεί, λοιπόν, να το θελήσουμε και να το προσπαθήσουμε όλοι
μαζί, με όλες μας τις δυνάμεις!
Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι Ιστορική ανάγκη και εθνική επιταγή,
όχι μόνον η αποφυγή, αλλά και η με κάθε τρόπο ριζική καταπολέμηση
όλων των αιτιών, των παραγόντων και των μηχανισμών, που μας «δηλητηριάζουν» και δημιουργούν την εμφύλια διχόνοια μας, με το
δόγμα του «διαίρει και βασίλευε». Προϋπόθεση για αυτό είναι να
ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση όλες οι υγιείς πνευματικές δυνάμεις του Έθνους μας. Αν δεν υπάρξει μια συστηματική και
μακροχρόνια πανεθνική εκστρατεία ενημέρωσης, παιδείας και πρακτικής εκπαίδευσης με στόχο την καταπολέμηση του αδελφοκτόνου
μίσους και την εμφύτευση του σπόρου της αγάπης, της ενότητας και
της αδελφοσύνης στις καρδιές των Ελλήνων, κανένας σωτήρας και
κανένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να επανασυγκολλήσει το διαρρηγμένο από το μίσος της εμφύλιας διχόνοιας κοινωνικό ιστό.
Η ομόνοια και η σύμπνοια πρέπει να διέπει την ύπαρξή μας ως
κοινωνικά και πολιτικά άτομα. Ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία,
όπου ο Ελληνισμός καλείται να δώσει πάλι τον υπέρ πάντων αγώνα,
οι έχοντες ως πρώτιστη Ιδέα την Μητέρα Ελλάδα και ως διακαή
πόθο την επικράτηση του Ελληνισμού, θα πρέπει να αφήσουν κατά
μέρος τις οποιεσδήποτε διαφορές τους και ενωμένοι να προσανατολισθούν προς την υλοποίηση αυτού του μεγάλου οράματος. Δεν
υπάρχει μεγαλύτερη Συμπαντική τιμή από την ευκαιρία της υπηρέτησης αυτού του σκοπού, και αφού η τιμή αυτή μας δόθηκε, πρέπει
να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοί της, καταπολεμώντας πρώτα τις
κακές πλευρές του ψυχισμού μας και αποποιούμενοι τους σπόρους
της διχόνοιας και του διχασμού.
Εάν ομονοήσουμε και θέσουμε ως υπέρτατο καθήκον μας την
υπηρεσία της Ελλάδος και του Ελληνισμού, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν εχθρό! n
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Köln: ZOCKER
Eine Farce. Frei nach Dimitris Kechaidis
Konzept und Inszenierung Kostas Papakostopoulos
Eine Uraufführung des Deutsch Griechischen Theaters
In einer Zeit der Hoffnung auf neue Wege in
Europa spielt, lacht und weint das DGT mit
den Wünschen und Träumen zweier Protagonisten eines Milieus, dem selten der Raum auf
der Bühne gegeben wird – und präsentiert in
einer Uraufführung ZOCKER. Die Farce beruht
auf „To Tavli“ (gr. für „Backgammon“) einem
großen Stück neugriechischer Theaterliteratur,
geschrieben von Dimitris Kechaidis, einem der
bekanntesten Theaterautoren des modernen
Griechenland.
„Et hätt noch immer joot jejange!“ Nach diesem bekannten
Kölner Gebot leben auch unsere „Zocker“, der Italiener Gigi
und der Grieche Vassilis, zwei kölsche Jungs aus der Südstadt und zugleich zwei europäische Jedermänner. Die beiden „Globalisierungsverlierer“, im Volksmund „Hartzer“,
lassen sich von Pessimismus und Perspektivlosigkeit nicht
beirren. Sie sehen sich als Männer für die großen Entwürfe,
wollen aus der Masse herausragen, sich der Zwangsjacke der
Anonymität entledigen. Fasziniert vom Wirbel der globalen
Finanzströme wollen sie auch endlich am ganz großen Spieltisch mitspielen. Es den Maßanzugträgern nachmachen, all

jenen, die das Spiel des Erfolgs mit einer Virtuosität spielen,
die beide bewundern.
ZOCKER – Der Titel unserer Bearbeitung nimmt nicht nur
Bezug auf das Brettspiel „Tavli“ (Backgammon), das Kechaidis’ Stück seinen Namen gibt. Er macht zugleich den Fabelcharakter dieser Geschichte deutlich: Beim Backgammon
lassen die zwei Protagonisten ihre Phantasie ins Kraut schießen, und auf kühne Spielzüge folgen noch kühnere Ausﬂüge
in Welten, in denen ihre Träume von Glück, Erfolg und Anerkennung wahr werden. Für beide gilt: Solange man ein neues
Spiel beginnen kann, hat jeder Regenbogen am Ende einen
Topf voll Gold.
Papakostopoulos’ Bearbeitung des Stückes verlegt die
Handlung aus dem Athen der 70’er Jahre ins Köln des Jahres
2018. Die beiden Helden, die beim Spiel irrwitzige Finanzprojekte aushecken, ﬂüchten sich damit aus einer Realität,
die sie als Welt der Beschränkungen und Perspektivlosigkeit
erleben, in eine Welt der Freiheit und der unbegrenzten
Möglichkeiten. Auf tragikomische Weise verkörpern sie in
ihren Lebenslügen und Illusionen, im Streit wie in der
Freundschaft die ganze Zerrissenheit unserer modernen Gesellschaft – eine europäische Gesellschaft zwischen großen
Visionen einerseits und Orientierungslosigkeit andererseits.

Autor & Regie Kostas Papakostopoulos
Bühnenbild & Kostüme Ulrike Mitschke
Musikkomposition Herbert Mitschke
Dramaturgie Christina Ripeanu
Videos John Seidler
Licht Julia Kaindl
Regieassistenz Alexia Costea
Mit Nikos Goudanakis und Vassilis Nalbantis.
Unterstützt wird das Projekt vom Kulturamt der Stadt Köln
sowie dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Herzlichst Ihr
Kostas Papakostopoulos
24. November um 20:00 Uhr (ausverkauft)
28. November um 20:00 Uhr (Restkarten)
30. November um 20:00 Uhr (ausverkauft)
02. Dezember um 20:00 Uhr (Restkarten)
im Freien Werkstatt Theater, Zugweg 10, 50677 Köln
www.dgt-koeln.de n

„Florentiner Weihnacht“
Benozzo Gozzoli´s Fresken in der Medici-Kapelle in Florenz und die
griechisch-italienische Geistesbegegnung im 15. Jh. (mit Lichtbildern)
Von Eleftheria Wollny M.A., Bonn
In der Kapelle des Palazzo Medici-Riccardi in Florenz
beﬁnden sich die Fresken Benozzo Gozzolis aus
dem Jahre 1459: Dargestellt wird der Zug der Heiligen Drei Könige, der fast den gesamten Raum bedeckt - das schönste Werk des Florentiner Malers
und eins der großartigsten Werke der Frührenaissance schlechthin.
Ein großes Reichtum an Kostüme und landschaftliche Motive, die
Vorliebe für Details sowie die vielen Bildnisse bekannter Persönlichkeiten der damaligen Zeit: der Mitglieder der Medici-Familie, der
Florentiner Gelehrten, des byzantinischen Kaisers und seines Patriarchen sowie vieler byzantinischer Philosophen und Kirchenväter im
Gefolge des Kaisers zeichnen das Werk aus. Schönheit, Pracht und
Leuchtkraft der Bilder faszinieren der Betrachter, der bald den historisch-kulturellen Hintergrund der Fresken erkennt. Denn diese erzählen ein wichtiges Kapitel europäischer Geschichte: Anlässlich des
Florentiner Konzils von 1438/39, seiner Bedeutung und seiner Auswirkungen wird das langjährige Wirken byzantinischer Humanisten
in Italien vor Augen geführt und deren enormer Einﬂuss auf die Entstehung der Renaissance schlechthin erläutert.
Donnerstag, 13. Dezember 2018, 19:00 Uhr
Akademisches Kunstmuseum der Universität,
Am Hofgarten 21, Bonn
KUNST- und KULTURREISE: FLORENZ und die TOSKANA
Termin: 31. März - 7. April 2019 (8 Tage)
„FLORENZ, die GRIECHEN und die RENAISSANCE“
Europäische Geistes- und Kulturgeschichte unter Berücksichtigung
der griechischen Traditionen in der Toskana vom 13. bis 16. Jahrhundert.
Schwerpunkte:
- Humanismus und die Wiederentdeckung der Antike in Italien.
- Studium und Pﬂege der griechischen Schriften der Antike in Byzanz / Italienische Studien in Hellas.
- Die „maniera greca“ in der italienischen Kunst des 13. und 14.
Jahrhunderts.
- Byzantinische Gelehrte in Italien und ihr Beitrag zur abendländischen Renaissance…. nebst der obligatorischen Stadtbesichtigung!
Weitere Besichtigungsorte:
Siena, Pisa, Lucca, Volterra, San Gimignano
Programm
So. 31.3. Hinﬂug von Köln/Bonn nach Pisa (12:10 - 13:50 h) / Transfer
nach Florenz
Florenz: Dom mit Dommuseum, Campanile, Baptisterium
Mo. 1.4. Florenz: Piazza della Signoria, Loggia die Lanzi, Palazzo
Vecchio, Ponte Vecchio, Ufﬁzien-Galerie (Nachmittag)
Di. 2. 4. Florenz: Palazzo Medici-Riccardi, S. Lorenzo:
Medici-Gräber, Galleria dell’ Accademia; Santa Croce
Mi. 3. 4. Florenz: Santa Maria Novella, Kloster San Marco,
Bargello (Nationalmuseum); Ausﬂug nach Fiesole
Do. 4. 4. Siena:
Piazza del Campo, Palazzo Pubblico,
Dom und Dommuseum
Fr. 5. 4. Pisa: Dom, „Schiefer Turm“, Baptisterium, Campo Santo;
Rückfahrt über Lucca (ganztägig)

Sa. 6. 4. Volterra und San Gimignano:
jeweils Stadtbesichtigung (ganztägig)
So. 7. 4. Florenz: Spätvormittag:
Transfer nach Pisa: Rückﬂug nach Köln/Bonn
Zwischendurch laden wir zu einem literarischen Spaziergang durch
Florenz ein: Ausschnitte aus Erzählungen, Romanen und Chroniken sowie Gedichte und Briefe - vor Ort vorgetragen - sollen den
kulturellen Reichtum dieser faszinierenden Reise ergänzen!
Für Opernliebhaber: Möglichkeit des Besuchs im Gran Teatro!
Präsidentin: Eleftheria Wollny M.A., Mittelstraße 28,
D-53175 Bonn, Tel. +49 (0)228-2619707
www.deutsche-hellas-gesellschaft.de /
info@deutsche-hellas-gesellschaft.de
Bankverbindung: Sparkasse Köln-Bonn,
DE55 3705 0198 0020 0273 06 / COLSDE33
Leistungen:
Reisepreis: 1.185 € (p.P. im DZ) und 1.375 € (EZ);
Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen; maximale Gruppengröße: 25
Teilnehmer.
Zu den Leistungen zählen: Flug Köln/Bonn - Florenz - Köln/Bonn
(vorbehaltlich weiterer Kerosinzuschläge), sämtliche Flughafensteuer und -gebühren, 2x Flughafentransfers in Florenz, 7x Ü/F in 3*
Hotel, sämtliche Ausﬂüge, Reisepreissicherungsschein, Reiseleitung
und Begleitung, sämtliche Führungen, Touristensteuer (bezahlbar
vor Ort), Reiseunterlagen und Infopaket. Nicht eingeschlossen: Hinund Rückfahrt zum Flughafen Köln/Bonn, Eintrittsgebühren (EUBürger ab 65 Jahren sind in staatl. Einrichtungen frei), Trinkgelder
sowie eine Reiserücktrittskostenversicherung, deren Abschluss dringend empfohlen wird!
Da der Flug erst bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl gebucht werden kann, bitten wir um schnelle Entscheidung! Wegen
der bereits begonnenen Planung müssen Flug und Hotel gleich gebucht werden, um ausreichend viele Plätze und einen guten Flugpreis zu sichern!
In diesem Fall erwarten wir gerne ab sofort Ihre verbindliche Anmeldung. Diese erfolgt durch sofortige Anzahlung von 400 € p.

P. auf das unten stehende Konto der Deutschen Hellas-Gesellschaft
unter dem Stichwort: „FLORENZ“: DE55 3705 0198 0020 0273 06.
Alle Ausﬂüge im modernen klimatisierten Reisebus.
Alle Programmpunkte wurden von Eleftheria Wollny M.A. (Historikerin, Kunsthistorikerin) inhaltlich konzipiert, die Führungen werden ergänzend durch örtliche Führer stattﬁnden.
Vorträge und Lesungen von E. Wollny im Vortragsraum des Hotels zu den Themen:
„Die Fresken von Benozzo Gozzoli in der Kapelle Medici-Riccardi
in Florenz, das Florentiner Konzil von 1438/39 und der Humanismus der Byzantiner“
„Der Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen
Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts“
„Giotto und Byzanz - Auseinandersetzung mit der byzantinischen
Kunst“
„Basilianer-Mönche aus Byzanz und ihr Wirken seit dem 6. Jahrhundert in Italien“
„Frühe Malerei in Italien, die Sieneser und die sog. ‚maniera greca“
„Die Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner im Jahre 1204“
- Kleine Lesungen während der Busfahrten.
- Von E. Wollny speziell für diese Reise für Sie erstelltes Informationsmaterial.
Ihre verbindliche, zeitnahe Anmeldung nehmen wir spätestens
bis 30.11.2018 entgegen.
Bis dahin ist der Preis garantiert. Spätere Anmeldung ist möglich,
evtl. leicht gestiegene Kosten müssten übernommen werden. Mit
geleisteter Anzahlung gilt die Reise als gebucht.
Die Deutsche Hellas-Gesellschaft tritt als gemeinnütziger Verein im
juristischen Sinne nicht als Reise—veranstalter auf und schließt damit
jede Haftung aus. Die Teilnahme ﬁndet auf eigenes Risiko statt. n
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Πανεπιστήμια της Κίνας
τιμούν τον Βασίλη Φθενάκη
Μέσα στον Οκτώβριο ο καθηγητής και Πρόεδρος του Συνδέσμου της γερμανικής εκπαιδευτικής βιομηχανίας DIDACTA Βασίλης
Φθενάκης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη των Πανεπιστημίων Zhenjiang University και του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών,
Zhenjiang International Studies University
(ZUSI), στη πόλη Hangzhou της Κίνας, πρωτεύουσα της Περιφέρειας Zhejiang.
O Πρόεδρος του νέο-ιδρυθέντος Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών, Καθηγητής Hong Gang, σε τελετή που
έλαβε χώρα στις 17 Οκτωβρίου 2018, παρουσία του Αντιπροέδρου, της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών
Αγωγής και καθηγητών από διάφoρες Σχολές, απένειμε
στο Βασίλη Φθενάκη τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή
(Professorhonoriscausa).
Με την αφορμή αυτή έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της
ιδρυτικής πλακέτας της „AU-Fthenakis-Education-Academy“ στο Πανεπιστήμιο, που θα έχει ως αντικείμενο
την έρευνα στη πρώιμη ηλικία και την ανάπτυξη και
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η Ακαδημία θα συνεργαστεί
με Πανεπιστήμια από τη Γερμανία αλλά και άλλες χώρες
προκειμένου να αναπτύξει ένα καινoτόμο πρόγραμμα
σπουδών.
Με την δυνατότητα απόκτησης δεύτερου παιδιού στη
Κίνα η Προσχολική Αγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο του
πολιτικού ενδιαφέροντος.
Ακολούθως ο Βασίλης Φθενάκης μετέβει στο Zhenjiang University, το οποίο ανήκει στα τρία καλλίτερα Πανεπιστήμια της Κίνας, ως προσκεκλημένος ομιλητής και
με θέμα της ομιλίας: „Σύγχρονη Παιδεία: Ο ρόλος της
ψηφιακής μάθησης στη μεταλλαγή εκπαιδευτικών συστημάτων“. Εκ μέρους του Προέδρου του Πανεπιστημίου καθηγητή WuZhaohuiη Κοσμήτωρ της Σχολής
Επιστημών Αγωγής απένειμε στον Βασίλη Φθενάκη τον
τίτλο του „Ειδικού Συμβούλου Επιστημών Αγωγής και
Εκπαίδευσης“ του Zhenjiang University. Το Πανεπιστήμιο κάλεσε το Βασίλη Φθενάκη να βοηθήσει στην ανάπτυξη ερευνητικού προγράμματος που θα εστιάζει στις
νέες τεχνολογίες και να συνεργαστεί στην πειραματική
εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας στην
αγωγή παιδιών έως έξη χρόνων.
Στα πλαίσια ενός διεθνούς συνεδρίου στο Hangzhouμε
κεντρικό ομιλητή τον Βασίλη Φθενάκη έλαβε χώρα και η
παρουσίαση του λογότυπου που θα χρησιμοποιηθεί σε
όλους τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Νηπιαγωγεία που
θα ιδρυθούν σε διάφορες πόλεις τη Κίνας. Ο πρώτος παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει για 500 παιδιά την ερχόμενη Άνοιξη στο Hangzhou και ο δεύτερος το Σεπτέμβριο
του 2019 στη Σανγκάη για 350 παιδιά. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 500 σύνεδροι ενώ 58.000 παρακολούθησαν
την αναμετάδοση της ομιλίας μέσω του διαδικτύου.
Στις 18 Οκτωβρίου οργανώθηκε από τις τοπικές Αρχές

Η αποκάλυψη της πλακέττας ίδρυσης του πρώτου παραρτήματος
της “AU-Fthenakis Education Academy” στη πόλη Yiwu

Φορείς του Hangzhou κηρρύσουν την έναρξη του συνεδρίου και
την υλοποίηση του πρώτου “Fthenakis International Kindergarten”

στη πόλη Yiwuσυνέδριο με ομιλητή τον Βασίλη Φθενάκη
και με θέμα: „Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας σύγχρονης Παιδείας από διεθνή σκοπιά“. Τον ομιλητή χαιρέτησε ο Πρόεδρος της τοπικής πολιτικής αρχής Lin Yi
και η Δήμαρχος της πόλης Yiwu Luo Xiaojun. Μετά την
ομιλία παρέθεσαν δε γεύμα προς τιμήν του. Το βράδυ
της 18ης Οκτωβρίου ο καθηγητής Φθενάκης αναχώρησε
για Πεκίνο όπου και είχε συνομιλίες με εκπροσώπους
του Υπουργείου Παιδείας και στις 20 Οκτωβρίου ήταν
προσκεκλημένος ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο της
„China Education Association for International Exchange“ του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας, της οποίας
είναι ο μοναδικός ξένος σύμβουλος. n

Τα αποκαλυπτήρια της ιδρυτικής πλακέτας του Κέντρου Έρευνας της
Πρώιμης Ηλικίας με την επωνυμία „AU-FthenakisEducationAcademy“

Φωτό: Φαίδωνας Κοτσαμπόπουλος, Βασίλης Φθενάκης
Από το πρώτο διεθνές συνέδριο της AU-Fthenakis Education
Academy στις 17 Οκτωμβρίου στο Hangzhou

Το λογότυπο των Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών που θα φέρουν το όνομα „Fthenakis International Kindergarten“ παρουσιάζεται στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Συνεδρίουτης AU-Fthenakis
Education Academy στο Hangzhou

Το κτίριο του πρώτου Fthenakis International Kindergarten στο
Hangzhou που θα λειτουργήσει για 500 παιδιά τον Μάρτιο του 2019

Από την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή.
Συνομιλία με τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου, Καθηγητή HongGαng, στην αίθουσα της Πρυτανείας

Chinesische Universitäten
ehren Wassilios Fthenakis
Im Oktober 2018 besuchte Prof. Wassilios
Fthenakis, Präsident des DIDACTA-Verbandes
der deutschen Bildungswirtschaft die Zhenjiang University und die Zhenjiang University
for International Studies in Hangzhou, der
Hauptstadt der chinesischen Provinz Zhejiang.
In einer Zeremonie, an der der Vizepräsident, die Dekanin
der Fakultät für Erziehungswissenschaften und Professorinnen und Professoren aus den verschiedenen Fakultäten teilnahmen, überreichte der Präsident der neu gegründeten
Zhenjiang University for International Studies, Prof. Hong
Gang, Wassilios Fthenakis die Urkunde (Letter of Appointment) mit der ihm der Titel des Professors honoris causa verliehen wurde. Gleichzeitig wurde die Gründungsplakette der
„AU-Fthenakis Education Academy“ vorgestellt. Die Academy an dieser Universität wird sich als frühpädagogisches
Forschungszentrum und als Ausbildungsstätte für Fachkräfte
des Elementar- und Primarbereichs betätigen und strebt eine
enge Kooperation mit deutschen Universtäten an. Die AUCompany ist der Sponsor.
Danach besuchte Wassilios Fthenakis die Zhenjiang Universität, die zu den drei besten Chinas gehört. Er war eingeladen zu einem Vortrag mit dem Titel „Die Rolle der
neuen Technologien bei der Weiterentwicklung der Bildungssysteme„. Die Universität möchte die Forschung auf
dem Bereich der Frühpädagogik intensivieren und bat Professor Fthenakis um Unterstützung. Um diese Kooperation
zu formalisieren hat die Dekanin der Fakultät für Erziehungswissenschaften, im Auftrag des Präsidenten der Universität Prof. Wu Zhaohui, Wassilios Fthenakis eine Urkunde

überreicht, mit der er zum „Besonderen Berater der Fakultät
für Erziehungswissenschaften“ ernannt wurde.
In China wächst das Interesse an der Frühpädagogik
sehr stark und mit der Möglichkeit, ein zweites Kind zu bekommen, verschärft sich die Situation um die Bildung und
Erziehung von Kindern unter sechs Jahren. Beide Universitäten teilen sich dieses Gebiet. Die Zhenjiang University
möchte sich mehr um die Forschung, die Zhenjiang University for International Studies mehr um die Professionalisierung der Fachkräfte kümmern.
Im Rahmen eines von der „AU-Fthenakis Education Academy“ organisierten Internationalen Kongresses wurde in
Hangzhou auch das Logo für den „Fthenakis International
Kindergarten“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Logo
werden alle in China zu errichtenden frühpädagogischen
Einrichtungen, die diese Bezeichnung führen werden, benutzen. Die erste wird im kommenden Frühjahr in Hangzhou für 500 Kinder, die zweite im September 2019 in
Hongqiao in Shanghai für 350 Kinder eröffnet. Zu dem
Vortrag von Fthenakis kamen über 500 Teilnehmer, während 58 000 weitere Interessierte verfolgten chinaweit den
Vortrag über das Internet.
Am 18. Oktober wurde ein Kongress in der Stadt Yiwu
von der dortigen Bildungsbehörde organisiert. Den Vortrag mit dem Titel „Zehn Merkmale einer modernen Frühpädagogik“ hielt Wassilios Fthenakis. Er wurde begrüßt
und eingeführt vom Vorsitzenden der Partei, Herrn Lin Yi
und der Bürgermeisterin, Frau Luo Xiaojun.
Am 19. Oktober fanden Gespräche mit Vertretern des Erziehungsministeriums in Peking statt, wo Professor Fthenakis am nächsten Tag am jährlichen Kongress der China
Education Association for International Exchange (CEAIE)
mit einer Keynote teilgenommen hat. Fthenakis ist der einzige vom Chinesischen Ministerium berufene ausländische
Berater der CEAIE. n
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Titonis wird COO des
Flughafens Dammam
Der bisherige technische Geschäftsführer des
Flughafens Köln/Bonn, Athanasios Titonis,
wird Chief Operating Ofﬁcer des Internationalen König-Fahd-Flughafens der ostsaudischen
Hafenstadt Dammam.
Titonis, der das Angebot erhalten hat, Geschäftsführer
dieses großen saudi-arabischen Flughafens zu werden, hat
den Aufsichtsrat von Köln/Bonn um eine einvernehmliche
Auﬂösung seines Anstellungsvertrages gebeten. „Wir alle
schätzen Herrn Titonis sehr und sind ihm zu Dank verpﬂichtet für seine langjährige erfolgreiche Arbeit, insbesondere
für seine ruhige und verlässliche Art, den Flughafen in der
Zeit des Übergangs in den ersten Monaten des Jahres zu
führen“, so Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Merz.
Den schwierigen aber sehr herausfordernden Schritt an
die Golfregion zu gehen, nahm Titonis, obwohl sein Vertrag
bei Köln/Bonn bis 2021 verlängert worden war. Bevor er 2011
in die Geschäftsführung aufstieg, hatte Titonis den Bereich
Betrieb und Verkehr des Flughafens geleitet. Zur Flughafengesellschaft war er 2002 von der LTU-Gruppe gekommen.
Der Flughafen Dammam (auch Internationaler König-

Fahd-Flughafen) ist der Flughafen der saudi-arabischen
Stadt Dammam. Er dient als Drehkreuz für Saudi Arabian
Airlines. Gemessen an der Grundﬂäche ist er der größte
Flughafen weltweit.Der Flughafen wurde am 28. November
1999 eröffnet. Für die Nutzung durch den zivilen Luftverkehr
löste er dabei den bisherigen, gemischt militärisch und zivil
betriebenen Flughafen Dhahran ab, der zur reinen Militärba-

sis wurde. Im Gegensatz zu diesem stadtnahen Flughafen
liegt der Flughafen Dammam rund 30 Kilometer außerhalb
des Zentrums. Der Flughafen wird von vielen nationalen und
internationalen Fluggesellschaften angeﬂogen. Im deutschsprachigen Raum wird Frankfurt durch die Lufthansa täglich
über Kuwait mit Dammam verbunden.
Die Flughafen Köln/Bonn GmbH, die Belegschaft, die
Flughafenfamilie Deutschlands vom Verband der Handelsﬂughäfen sowie die Vertreter von Kommunen und Land
NRW verabschiedeten sich von Athanasios Titonis in einer
sehr freundschaftlichen, familiären und partnerschaftlichen
Veranstaltung. In ihren Abschiedsreden hoben alle Vertreter
die Integrität, die Loyalität, die Flexibilität und die Zuverlässigkeit von Titonis hervor sowie seine freundliche und
menschliche Art mit allen Flughafenangehörigen umzugehen. Das führte Titonis so weit, dass er bei seinen Abschiedsworten Tränen der Rührung nicht unterdrücken konnte. n

„Duale Ausbildung in Deutschland“

KAUSA Köln und Düsseldorf informieren
griechische Jugendliche und ihre Eltern
Köln, Nov. 2018. Im Leibniz-Montessori-Gymnasium Düsseldorf fand eine Veranstaltung
mit vielfältigen Informationen zur dualen Ausbildung in Deutschland für griechische
Schüler*innen und deren Eltern statt. Geplant
und organisiert wurde diese Veranstaltung von
den KAUSA Servicestellen Köln und Düsseldorf, die die beruﬂiche Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund fördern.
Die Veranstaltung wurde durchgeführt in Kooperation mit
dem Leibniz-Montessori-Gymnasium und mit Unterstützung
des Kulturvereins der Griechen aus Pontos „O XENITEAS e.V.“,
des Thessalikos Syllogos „I Thessalia“ e.V., des Thrakischen Kulturvereins „Akritas“, des Vereins der Epiroten „Dodoni“, des Vereins der Kreter sowie der Ehrenamts-Initiative der Griechisch
Orthodoxen Kirche des Heiligen Andreas Düsseldorf „ENdrasi“.
Gerade Eltern haben bei der Berufs- und Lebensplanung
ihrer Kinder eine wichtige Rolle, weil sie ihre Kinder unterstützen und ihnen wichtige Ratschläge geben können, um
den passenden Beruf zu ﬁnden. Genau diese Tipps konnten
sechs KAUSA-Partnerorganisationen, die Agentur für Arbeit

Düsseldorf, die Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, die Handwerkskammer Düsseldorf, das IQ Netzwerk
NRW, das IBIS Hotel Köln Centrum / DEHOGA und die Polizei Düsseldorf den anwesenden griechischen Eltern und
ihren Kindern mitgeben. Auf dem Podium berichteten zwei
griechische Jugendliche über ihren erfolgreichen Karriereweg, den sie im Handwerk und in der Gastronomie durch die

duale Ausbildung erreicht haben. Die griechischen Eltern
und Jugendlichen hörten mit großem Interesse den beiden
vortragenden Vorbildern zu und zeigten große Begeisterung
für die vielfältigen Karrierechancen, die eine duale Ausbildung bietet. Ebenfalls sind sehr gute Gespräche an den Informationsständen der verschiedenen Organisationen
geführt und Informationsmaterialien zur dualen Ausbildung
mitgenommen worden.
Die große Resonanz der Teilnahme von 46 griechischen
Jugendlichen und Eltern ist der Beweis dafür und zeigt die
Notwenigkeit, dass dieses Veranstaltungsformat weiter ausgebaut und nachhaltig gestaltet werden sollte. So erklärte
sich der Verein der Griechen aus Pontos bereit, eine solche
Infoveranstaltung zur dualen Ausbildung in Deutschland für
griechische Jugendliche und ihre Eltern, alljährlich in Kooperation mit allen griechischen Vereinen und Partnerorganisationen in Düsseldorf durchzuführen.
Der Projektträger der KAUSA Servicestelle Köln ist die
Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung e.V. (DHW).
Mit dem Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) bundesweit die Verbesserung regionaler Ausbildungsstrukturen. Die JOBSTARTER-Projekte unterstützen
mit konkreten Dienstleistungen kleine und mittlere Unternehmen in allen Fragen der Berufsausbildung und tragen so
zur Fachkräftesicherung bei. Durchgeführt wird das Programm von der Programmstelle JOBSTARTER beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). n
Kontakt:
Projektleiterin: Christina Alexoglou-Patelkos
Tel.: 0221-93 72 99 71, patelkos@dhwv.de,
www.dhwv.de/Kausa
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Daniel König, koenig@dhwv.de; 0177-2456687
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30 Jahre Städtepartnerschaft
Köln-Thessaloniki
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KAPITEL: JUGEND

Abkommen über die Zusammenarbeit
zwischen Köln und Thessaloniki
Städtepartnerschaftliches Kooperationsabkommen
Die Städte Thessaloniki und Köln sind seit der Unterzeichnung ihres Abkommens über die Zusammenarbeit am
13.09.1988 Partnerstädte.
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums und des Beginns
des 3. Deutsch-Griechischen Jugendforums, unterzeichnen
heute beide Städte ein Kooperationsabkommen zum
Thema "Jugend", um einen Schwerpunkt auf Jugendliche
zu legen und einen gemeinsamen Ausgangspunkt für Jugendpolitik auf kommunaler Ebene zu schaffen.
Die Partnerstädte vereinbaren Folgendes:
Artikel 1
Für beide Städte steht die Jugend im Mittelpunkt. Sie stehen zur Zusammenarbeit bereit, um junge Menschen im Allgemeinen zu unterstützen.
Im Rahmen ihrer Politikstrategien, ihrer Erfahrungen und
ihrer Dienste für junge Menschen, vereinbaren beide Parteien auf der Grundlage folgender Ziele und Prioritäten zusammenzuarbeiten:
1. Jugendinformationen
2. Aktive Bürgerschaft junger Menschen
3. Maßnahmen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Intoleranz
4. Mobilität junger Menschen
5. Förderung der Organisationen und Initiativen junger
Menschen
6. Unterstützung der künstlerischen und kulturellen Zusammenarbeit
7. Förderung der Unternehmerischen Initiative und Innovation junger Menschen

Aus Anlass des 30jährigen Jubiläums der
Städtepartnerschaft haben die Kölner
Oberbürgermeisterin Henriette Reker und
Thessalonikis Bürgermeister Yiannis Boutaris eine Vereinbarung zur vertieften Zusammenarbeit in der Jugendarbeit und
im Jugendaustausch zwischen beiden
Städten unterzeichnet.
Die Gelegenheit dazu kam sehr günstig, da genau
zur gleichen Zeit das 3. Deutsch-Griechische Jugendforum in Köln begann. Köln war lange im Gespräch als
deutscher Sitz des Jugendwerks, doch die Bundesregierung entschied anders. Auf Drängen der SPD ging
der Sitz nach Leipzig, einer Partnerstadt Thessalonikis
aus DDR-Zeiten.

3. Deutsch-Griechisches Jugendforum
Zum 3. Deutsch-Griechischen Jugendforum kamen
auf Einladung des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus deutschen und griechischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Initiativen zusammen. Ziel dieses Treffens war wiederum die Vernetzung und der Austausch über die
Zukunft des Deutsch-Griechischen Jugendwerks,
dessen Gründungsvereinbarung vor kurzem in Athen
paraphiert wurde.
Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der Bürgermeister von Thessaloniki, Giannis Boutaris, der Generalsekretär für Jugend und Lebenslanges Lernen,
Pafsanias Papageorgiou, und Bettina Bundzus, Abteilungsleiterin im Bundesjugendministerium, eröffneten
das Jugendforum vor feierlicher Kulissen im historischen Rathaus der Stadt Köln. Alle Rednerinnen und
Redner betonten, welche Fortschritte die Gespräche
über die Zusammenarbeit im Jugendbereich in den
vergangenen Jahren gemacht haben. Der Geist der
Zusammenarbeit auf Augenhöhe spiegele sich in der
kürzlich paraphierten Vereinbarung zur Gründung
eines Deutsch-Griechischen Jugendwerks, betonte
Generalsekretät Papageorgiou.
In den drei Tagen des Jugendforums haben die Veranstaltungspartner – die Jugendministerien beider
Länder, die Nationalagenturen für das europäische
Programm Erasmus+ und IJAB – die inhaltliche Ausgestaltung des Jugendforums in die Hände der Teil-

Artikel2

Der Bürgermeister von Thessaloniki Yiannis Boutaris mit
DHW-Präsident Phedon Codjambopoulo, gleichzeitig auch
Mitglied der bilateralen Kommission zur Umsetzung des
Deutsch-Griechischen Jugendwerks, unter dem Blick von
Kölns legendärem Oberbürgermeister Konrad Adenauer

Es wird eine Arbeitsgruppe zur jugendpolitischen Zusammenarbeit eingerichtet. Diese Gruppe setzt sich wie
folgt zusammen:
1. einem/er gewählten Vertreter/in pro Stadt (Verwaltung
oder Politik)
2. einem/er Jugendarbeiter/in (youth worker) pro Stadt
3. einem/er Vertreter/in der Jugendorganisationen pro
Stadt
4. einem/er Vertreter/in der Studentenorganisationen pro
Stadt
5. einem/er Vertreter/in des Jugendforums pro Stadt
Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, den Jugendabteilungen der Städte Aktionen, Projekte und Initiativen zur
Förderung der Zusammenarbeit in "Jugendfragen" und zur
Unterstützung der Jugendorganisationen zwischen den
beiden Städten vorzuschlagen.
Artikel3

Henriette Reker und Yiannis Boutaris unterschreiben die
Vereinbarung zur Stärkung des Jugendaustausches zwischen beiden Städten

nehmerinnen und Teilnehmer gelegt. Herzstück war
ein BarCamp – eine „Unkonferenz“, in der die Inhalte
ausschließlich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern festgelegt werden und jedem eine aktive Rolle
zukommt. „Das Jugendforum wird genau das sein, was
Sie daraus machen“, sagte Moderatorin Nadia Zaboura
in der Eröffnung des zweiten Tagungstags. n
Einen ausführlichen Bericht
zum 3. Deutsch-Griechischen Jugendforum
in der nächsten Ausgabe der Gnomi.

Vorbereitung
eines Plans , für gemeinsame Maßnahmen und Initiativen zur Entwicklung von Jugendpolitik im Rahmen von internationalen Organisationen und
Stiftungen, wie zum Beispiel:
1. die Europäische Union, Erasmus Plus und das neue Programm des Europäischen Solidaritätskorps,
2. der Europarat und die Europäische Jugendstiftung (EYF),
3. UNESCO
Artikel4
Besonderen Wert ist auf die Deutsch-Griechische Zusammenarbeit im Bereich der Jugend zu legen. Es ist ein Antrag
auf Teilnahme an Maßnahmen und Initiativen im Rahmen
des "Sonderprogramms zur Förderung von Deutsch-Griechischem Jugendaustausch" des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu stellen. Weiterhin
ist das Sonderprogramm als wichtiges Instrument der Jugendzusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu
stärken.
Artikel 5
Jugendabteilungen, Jugendeinheiten und Jugendstrukturen sind dazu aufzufordern, bilaterale Kontakte aufzunehmen und ein Kooperationsprojekt zusammenzustellen.
Artikel 6
Dieses Abkommen schließt nicht aus, dass beide Parteien gemeinsam weitere Maßnahmen und Initiativen
durchführen können.
Köln, 22. Oktober 2018 anlässlich
des 3. Deutsch-Griechischen Jugendforums
Stadt Köln
Henriette Reker
Oberbürgermeisterin

Stadt Thessaloniki
Yiannis Boutari
Bürgermeister
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Απονομή της ανωτάτης διάκρισης
του χρυσού μεταλλίου
της Ε.Μ.Σ. στον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
Ο κ. Β. Πάππας απιδίδει το Χρυσούν Μετάλλιο της
Εταιρείας μετά σχετικής Περγαμινής στην Α.Θ.Π.
κ.κ. Βαρθολομαίο για τα 80χρονα της Εταιρείας

Στο βήμα ο Προεδρος της Ε.Μ.Σ. Δρ. Β. Πάππας προσφωνεί την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
Γράφει για την Ε.Γ. η Μαρία Χατζηνάκου*

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσφέρει
στον Πρόεδρο της Ε.Μ.Σ. κ. Β. Πάππα προσωπικά
δώρα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Με την ευκαιρία των 80 χρόνων από της ιδρύσεως της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή απονομής
της ανωτάτης διάκρισης του χρυσού μεταλλίου
της Ε.Μ.Σ. στον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ.Βαρθολομαίο.
Η τελετή ξεκίνησε με την είσοδο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Mακεδονικών Σπουδών ακολουθούμενη
από την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου συνοδευομένου από τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Σ. κ. Βασίλειο Ν. Πάππα.
Στην τελετή παρέστησαν μέλη της εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, Κλήρος, Οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου,
Πολιτικές, Πολιτειακές, Προξενικές, Στρατιωτικές, Δικαστικές, και Πρυτανικές Αρχές, φορείς της συμπρωτεύουσας, δεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί, προσκεκλημένοι και
συνεορταστές. Η αίθουσα των τελετών της Ε.Μ.Σ. ήταν
ασφυκτικά γεμάτη από νωρίς με πολλούς ορθίους και εκτός
της αιθούσης μέχρι την είσοδο του κτιρίου.
Μετά την είσοδο έγινε η επίσημη τελετή έναρξης της εκδήλωσης με μουσική ερμηνία από τον πιανίστα Αρη Γραικούση ακολουθούμενη από την προσφώνηση της Α.Π.Θ. του
Οικουμενικού Πατριάρχου από τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Σ. κ.
Βασιλείου Ν. Πάππα.
Ο κ. Β.Ν. Πάππας άρχισε την προσφώνηση με τα εξής:
Παναγιώτατε υποδεχόμαστε με αφοσίωση Εσάς τον Σεπτόν της Ορθοδοξίας Προκαθήμενον, την Αυτού Θεοτάτην
Παναγιώτητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο. Αισθάνομαι δε προσωοικά την σπάνια τιμή, να σας
υποδέχομαι ως Πρόεδρος της Εταιρείας μας σε τούτο τον εμβληματικό για την Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία μας χώρο.
Την ξεχωριστή αυτή ημέρα που έρχεται να προστεθεί στην μακρόχρονη πορεία της Εταιρείας, απονέμοντας στην Υμετέρα
Σεπτή Κορυφή το χρυσούν μετάλλιον της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, την ανωτάτην τιμήν του πλέον ιστορικού- επιστημονικού φορέα της Μακεδονίας μας για τα 80χρονά της.
Εκφράζουμε τα σεβάσματα για την μεγάλη ευλογία της
Πατριαρχικής επισκέψεώς σας καθώς και για την Πατριαρχικήν καταξίωση της έναρξεως των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια της Εταιρείας.
Τόνισε, στην συνέχεια, ο κ. Β.Ν. Πάππας ότι η Εταιρεία γεννήθηκε από την ανάγκη να υπηρετήσει την ελληνικότητα της
Μακεδονίας μας, υπεράνω όλων των πολιτικών αποχρώσεων,
να διακονήσει αυστηρά την επιστημονικήν έρευνα, μέσα στα
πλαίσια των εθνικών μας ιδιοτήτων, σε κάθε θέμα που αφορά
τον «Μακεδονικό λαό και την μακεδονική χώρα», με οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει περίτρανα την αδιαφιλονίκητη
και την αδιαμφισβήτητη ένταξη της Μακεδονίας εντός του
όλου εθνικού χώρου. Είπε επίσης ότι η Εταιρεία υπηρετεί με
κάθε νόμιμο μέσο την ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτισμικού επιπέδου του μακεδονικού λαού, με την
έκδοση περιοδικών συγγραμμάτων, πραγματειών και μελετών που αναφέρονται στην ιστορία της Μακεδονίας όπως και

Μερική άποψη του ακροατηρίου

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης αντιφωνών
στην προσφώνηση του Προέδρου της Ε.Μ.Σ.
με κάθε άλλο γενικά πρόσφορο μέσο και τρόπο.
Πρόσθεσε δε ότι η Εταιρεία έχει παγκόσμια επιστημονική ακτινοβολία που διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με Πανεπιστήμια,
Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες, Οργανώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής και αναμφίβολα με τους Ομογενείς Μακεδόνες και γενικά
με τον Ελληνισμό της Διασποράς που εκπέμπει ηχηρά μηνύματα
για την προάσπιση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας μας.
Στη συνέχεια της προσφώνησής του ο κ. Πάππας αναφέρθηκε στην προσφορά των γενναίων και σοφών ιεραρχών στα
εθνικά προσκλητήρια για την ανεξαρτησία του υπόδουλου
Έθνους, όπως, το 1821, αλλά και στον Μακεδονικό Αγώνα, τους
Βαλκανικούς πολέμους, και την ελληνοβουλγαρική αντιπαράθεση που μετετράπη σε ένοπλη δράση και κατέληξε μετά πολλών θυσιών στην διάδωση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας.
Και συνέχισε λέγοντας, Εσείς Παναγιώτατε είστε άξιος
απόγονος των προαναφερθέντων ιεραρχών με την μαρτυρική
διακονία σας στο ιστορικό και μαρτυρικό Φανάρι της θυσίας
και της προσφοράς, σην Πνευματική Πόλη του Γένους, την
Πνευματική Πρωτεύουσα όπου κτυπά η καρδιά της Μητέρας
Εκκλησίας και το Κέντρο Αναφοράς όλων των ορθοδόξων, και
συνεχίζει αδιάκοπα να αποτελεί την πηγή της Ελπίδας, της
αγάπης και της ενότητας των Ορθοδόξων λαών.
Η ιστορική απόφασή Σας να μην αναγνωρίσετε την εκκλησία των Σκοπίων με ονομασία που εμπεριέχει τον όρο
«Μακεδονία» αποτελεί οδηγό για όλα τα πνευματικά σας
τέκνα, ολόκληρο τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
Σε Σας προσβλέπουμε σήμερα, στην συνεχή πνευματική
παρουσία σας, ώστε και εμείς να ανταπεξέλθουμε τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται το Έθνος μας. Τούτη την ώρα γίνεστε με όλους εμάς ο πνευματικός μας ταγός, που

υπερασπίζεται όσο κανείς από τους ηγέτες αυτού του
έθνους την Ελληνικότητα της Μακεδονίας μας.
Στο τέλος της ομιλίας του ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Βασίλειος Πάππας αποδίδοντας τιμήν
προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο είπε:
Παναγιώτατε,
Διερμηνεύοντας τα ειλικρινή αισθήματα τιμής, σεβασμού,
αγάπης, αφοσίωσης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης όλων των
μελών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, των συνεργατών
της και όλων των παρισταμένων προς την Παναγιότητάς σας
και το υψηλό και υπεύθυνο έργο σας, ζητούμε να αποδεχθείτε
την ανωτάτην τιμήν της Ε.Μ.Σ. το χρυσούν μετάλλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για τα 80χρόνια της..
Και συγχρόνως να μας ευλογήσετε με τις πολύτιμες Πατρικές ευχές Σας στα έργα των χειρών μας και στα διακονήματατων καρδιών μας για το καλό της Μακεδονίας μας και
των κατοίκων της και του ευρύτερου Ελληνικού χώρου
Και αναφωνούμε με ισχυρά τη φωνή: «Βαρθολομαίου του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη».
Κατόπιν έγινε ανάγνωση ψηφίσματος της Απονομής από
τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Μ.Σ, καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνο Χρήστου και ακολούθως αντιφώνηση της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Σημείωση: Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Βασίλειος Πάππας είναι Δικηγόρος, διδάκτωρ Ιστορίας του Α.Π.Θ. Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής
Εταιρείας Χαλκιδικής και έχει επισκεφτεί, ως προσκεκλημένος ομογενειακών οργανώσεων, την Αμερική, και Αυστραλία
όπου παραβρέθηκε και μίλησε σε πολλές εκδηλώσεις που
οργάνωσαν οι ομογενείς μας. n
*Απόφοιτος φιλοσοφικής σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου
Θεσσαλονίκης Μ.Α. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Μ.Α.
Γλωσσολογίας, Northeastern Illinois University, U.S.A.
Certiﬁcates: Curriculum Planning and School Administration,
University of London, London, U.K.
Certiﬁcates in Education: State of Illinois, with 17 education
courses at Northeastern Illinois University and Colleges.
Φωτογραφίες: Μαρία Χατζηνάκου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

10 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Στουτγκάρδη: Έκθεση φωτογραφίας
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«Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal Sebah
& Polycarpe Joaillier (1890-1900) από την
Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ»
Μετά την Κωνσταντινούπολη, εκτός συνόρων
«ταξιδεύει» και πάλι η έκθεση φωτογραφίας
«Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal
Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) από
την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ». Τη
σκυτάλη πήρε αυτή τη φορά η πρωτεύουσα
του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Βάδης –
Βυρτεμβέργης στη Γερμανία, Στουτγκάρδη.
H Κεντρική Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ
σε συνεργασία με την οργάνωση της ΑΧΕΠΑ στη Στουτγκάρδη, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και την
Αγιορειτική Εστία παρουσιάζουν την έκθεση στους ομογενείς της Στουτγκάρδης, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
δουν για πρώτη φορά το αρχειακό υλικό των δύο φωτογράφων, που αποτύπωσαν με τον φακό τους εντυπωσιακές,
άγνωστες και άκρως γοητευτικές πτυχές της Πόλης της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα.
Η έκθεση υποστηρίζεται και από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Pulse Στουτγκάρδης.
Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 φωτογραφίες, προερχόμενες από τη Φωτοθήκη της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, των
Jean Pascal Sebah (1872-1947) και Polycarpe Joaillier (18481904), οι οποίοι δημιούργησαν το φωτογραφικό εργαστήριο
Sebah & Joaillier και ασχολήθηκαν κυρίως με τη φωτογράφιση της Κωνσταντινούπολης και της Αιγύπτου.
Οι δύο φωτογράφοι επιδίωκαν να παράγουν εντυπωσιακά
φωτογραφικά λευκώματα, τα οποία προορίζονταν να πουληθούν σε επισκέπτες από τη Δύση που γοητεύονταν από το
φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία του παρελθόντος.
Ωστόσο, σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζονται
δείγματα της πρόθεσής τους να δημιουργήσουν όχι μόνο
ντοκουμέντα, αλλά και έργα τέχνης.
Στο κείμενο των επιμελητών της έκθεσης, Θοδωρή Μάρκογλου, Αντώνη Σαραγιώτη, και Μαρίας Φαρμάκης, μεταξύ
άλλων, υπογραμμίζεται:
«Οι εικόνες με τα χαρακτηριστικά της καρτ ποστάλ είναι
συγχρόνως και απόπειρες διαχείρισης του φωτός και της
σκιάς στη σύνθεση. Είναι ηθογραφικές και εθνογραφικές,
αλλά ταυτόχρονα η παρουσία της ανθρώπινης μορφής ‘‘καδράρεται’’ σ’ ένα μελαγχολικό, συμβολικό, ενίοτε σουρεαλιστικό, τοπίο, εικόνες δηλαδή τουριστικές, αλλά με βαθιά
εικαστικό χαρακτήρα.
Η διττή αυτή φύση καθιστά τις εικόνες αυτές ξεχωριστές
ακόμη και σήμερα, όχι μόνο ως ντοκουμέντα της εποχής και
ως δείγματα της τεχνολογίας της, αλλά και ως προσπάθειες
της φωτογραφίας του 19ου αιώνα να ανυψωθεί στο επίπεδο
των καλών τεχνών».
Σημειώνεται ότι το σπάνιο αυτό φωτογραφικό υλικό εκτέθηκε για πρώτη φορά από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του
2017 στη Θεσσαλονίκη, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορειτικής Εστίας, μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στην Κωνσταντινούπολη και, στη συνέχεια, παρουσιάστηκε
(Μάιο-Ιούνιο 2018) στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, εντυπωσιάζοντας το κοινό.
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Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αγίων Πέτρου και Παύλου, στη Στουτγκάρδη (Feuerbach), και θα διαρκέσει έως τις 2 Δεκεμβρίου 2018.

Συλλογή Ιωάννη Τρικόγλου
Η Συλλογή Ιωάννη Τρικόγλου αποτελεί δωρεά του ομογενή από την Αίγυπτο Ιωάννη Τρικόγλου στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 1963.
Με τακτοποιημένο το ποικίλου περιεχομένου προσωπικό
αρχείο του Ιωάννη Τρικόγλου, με ψηφιοποιημένο τον κατάλογο και πολλά αντικείμενα της συλλογής, το μέγεθος της
Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, της «κιβωτού της μνήμης του ελληνισμού», όπως αποκαλούσε ο δωρητής τη συλλογή του,
στην πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του ΑΠΘ περιλαμβάνει 14.012 τόμους βιβλίων, που αντιστοιχούν σε 10.783 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους για την
ελληνική ιστορία, κυρίως την Ελληνική Επανάσταση του 1821
και τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, για την αρχαιολογία, τη λαογραφία, τη λογοτεχνία, τον περιηγητισμό, τον φιλελληνισμό
και γενικότερα για τον ελληνισμό της Μεσογείου με πολλές
σπάνιες εκδόσεις και λευκώματα (από το 1495 έως τα μέσα
του 20ού αιώνα).”ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΕΔΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ”. Με αυτόν τον τίτλο η
πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης “Μακεδονίας”στην
έβδομη σελίδα δημοσιεύει στις 30.4.1964 την είδηση της
δωρεάς του Ιωάννη Τρικόγλου στο ΑΠΘ, σε μικρό μονό-

στηλο, όπου σημειώνει: Ο εξ Αιγύπτου ομογενής κ. Ι. Τρικόγλου εδώρησεν εις το πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης βιβλιοθήκην μεγάλης ιστορικής και επιστημονικής αξίας
περιέχουσαν βιβλία βάρους δέκα τόνων.
Εις την πραγματοποίησιν της δωρεάς αυτής συνετέλεσαν
μεγάλως οι τέως υπουργοί κ.κ. Μαυροκορδάτος και Φραγκίστας. Ο πρύτανης και τέως υπουργός κ. Καβαζαράκης εδεξιώθη τον κ. Τρικόγλου, προς τον οποίον εξέφρασε τας
θερμάς ευχαριστίας της συγκλήτου, των καθηγητών και του
φοιτητικού κόσμου διά την μεγάλην αυτήν δωρεάν.] Μετά
ένα περίπου μήνα, στις 9.5.1964 στην έκτη σελίδα της ίδιας
εφημερίδας, ο πρύτανης Ν. Ι. Καβαζαράκης, ανάμεσα στις
αποδοχές εκ μέρους της Συγκλήτου των κληροδοτημάτων
και δωρεών, ανακοινώνει επίσημα και τη δωρεά της “ιδιωτικής βιβλιοθήκης” του Ιωάννη Τρικόγλου “εξ 116 κιβωτίων”.
Σε απόσπασμα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ 1.11.60 αναφέρεται «συζητείται
.... το ζήτημα της δωρεάς του εξ Αιγύπτου ομογενούς κ. Ι. Τρικόγλου και αποφασίζεται να επιδιώξει ο κ. προεδρεύων έφορος να μάθη την διεύθυνση του δωρητού παρά του πρώην
βουλευτού κ. Μαυρογορδάτου. Ακολούθως να συνεννοηθεί
μετά του κ. δωρητού δια την παραλαβή των δωρηθέντων βιβλίων». Από το πρακτικό στις 14/06/63 αναφέρεται ότι γίνεται δεκτή η Δωρεά της Ιδιωτικής Βιβλιοθήκης του Ιωάννη
Τρικόγλου ...». n

Ντίσελντορφ: Ημερίδα για το γερμανικό σύστημα υγείας
Σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους Ρηνανίας
και Βεστφαλίας/Λίππε πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ημερίδα για το γερμανικό σύστημα υγείας και ιατρικής
εκπαίδευσης στο Ντίσελντορφ.
Με την συμμετοχή έμπειρων και καταξιωμένων Έλλήνων και Γερμανών ιατρών παρουσιάστηκαν οι βασικές δομές του γερμανικού
συστηματός υγείας οπως επίσης το σύστημα εκπαίδευσης της ιατρικής ειδικότητας στην χώρα. Αναλύθηκαν επίσης φλέγοντα θέματα
εργασιακών δικαιωμάτων και δόθηκαν συμβουλές για τον σχεδιασμό
της καριέρας των νέων ιατρών στη Γερμανία μετά την ειδικότητα.
Η συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων ιατρών της Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.
Από ελληνικής πλευράς έγιναν εισηγήσεις από τους Χρήστο
Κούκο, Ξενοφών Μπαραλιάκο, Γιάννη Γιαννακόπουλο, Ιωάννη Δημητρίου, Ιωάννα Γερμαντά και Αλέξη Θεοδώρου. Εκ μέρους των ιατρικών συλλόγων συμμετείχαν με εισηγήσεις οι Γιούργκεν Χέρντ και
Πάτρικ Μπόλντ καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Μάρμπουργκερ
Μπουντ, της Ένωσης των Νοσοκομειακών Ιατρών, Αντρέας Χέφφκεν. Τους συμμετέχοντες χαιρέτησε ο γνωστός φιλέλληνας Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρηνανίας Ρούντολφ Χένκε ο οποίος
τυχαίνει να είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDUστο Μπούντεσταγκ. n

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρηνανίας και ομοσπονδιακός βουλευτής του CDU, Ρούντολφ Χένκε, ενώ χαιρετίζει την κοινή εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας ΓΕΝΕΣΙΣ και των Ιταρικών Συλλόγων Ρηνανίας και Βεστφαλία/Λίππε
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Im Interview mit dem Generalkonsul
der Bundesrepublik Deutschland
in Thessaloniki Walter Stechel
„Wer um das Grauen des Holocaust weiß und seine Einbettung in das politische Denken und Handeln
des Nationalsozialismus begreift, der wird gegen antisemitisches und rechtsextremes Denken immun sein.“
© Elliniki

Von Georgia Kostakopoulou

Gnomi

In der Stadt Trikala, der Region Westthessaliens organisierte die Stadtverwaltung
und die dortige jüdische Gemeinde eine bewegende Gedenkveranstaltung für die
Opfer des Nationalsozialismus. An dem Gedenken
nahmen auch Überlebende
der Gräueltaten teil, und
mahnten vor der zunehmenden Gefährdung der freiheitlich demokratischen Werte.
Abschließend wurde das
Mahnmal zum Gedenken der
139 ermordeten Juden aus
Trikala zur Zeit des Zweiten
Weltkriegs enthüllt.
Doch nicht nur in Trikala fand an diesem
Tag ein gemeinsames Gedenken statt, sondern auch in Paris mit internationalen Regierungsvertretern anlässlich des Endes
des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Und
auch in Paris wurde die Wahrung des Friedens sowie der gemeinsamen Werte vor
dem Hintergrund einer bedenklichen Tendenz zum Nationalismus betont.
Die Elliniki Gnomi hat sich mit Walter
Stechel, Generalkonsul der Bundesrepublik
Deutschland in Thessaloniki, getroffen, um
mit ihm über den zunehmenden Rechtsextremismus in Europa zu sprechen. Und von
ihm zu erfahren, wie er die Gedenkfeier in
Trikala wahrgenommen und mit einem eigenen Beitrag unterstützt hat.

Trikala, durch Museen, wie das für Thessaloniki geplante Holocaust-Museum, durch
die Aktivitäten der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA), die mich ja
auch heute nach Trikala führen, besonders
aber durch den Unterricht in den Schulen.
Gerade die junge Generation muss durch
das Wissen über den Holocaust gegen Totalitarismus und Diskriminierung aufgrund
von Religion, Nationalität und anderen
Merkmalen sensibilisiert werden.

Der Zentralrat der Juden Griechenlands und die Stadtverwaltung der
Stadt Trikala präsentierten am 11.
November 2018 das HolocaustMahnmal der jüdischen Gemeinde
Trikala. Wie wichtig und notwendig
sind solche Initiativen, die dazu
beitragen, die Freundschaft der
Völker zu fördern, und welchen
Stellenwert nimmt das HolocaustMahnmal grundsätzlich ein?

Im Rahmen der diesjährigen Gedenkveranstaltungen in Trikala, wird
von der Jüdischen Gemeinde auch
das Restaurierungsprojekt der historischen Synagoge „Kal Giavanim“
vorgestellt. Die Restaurierung
konnte durch Spenden der Gemeinde und die Unterstützung der
deutschen Bundesregierung auf den
Weg gebracht werden. Können Sie
sich zu diesem wichtigen Projekt
und der Rolle des deutschen Generalkonsulates äußern? Was verbindet
Sie persönlich mit diesem Projekt?

Wir errichten Mahnmale und Denkmale,
um die Erinnerung wach zu halten. Das gilt
ganz besonders für die Erinnerung an den
Holocaust. Wir werden nicht mehr lange
Überlebende des Holocaust unter uns
haben, die uns die Schrecken der Judenvernichtung aus eigenem Erleben vermitteln können. Umso wichtiger wird es
daher, die Erinnerung auf andere Weise
wachzuhalten – durch Denkmale, wie in

Die Sicherung und Restaurierung der
Synagoge von Trikala liegt mir ganz persönlich am Herzen. Ich habe sie schon
mehrmals besucht und gesehen, in wie
schlechtem baulichen Zustand sie sich beﬁndet, aber auch wie wichtig sie für die
Geschichte und Identität der jüdischen Gemeinde von Trikala ist. Ich freue mich
daher sehr, dass wir mit knapp 200.000 €
aus Mitteln des Deutsch-Griechischen Zu-

© Elliniki
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kunftsfonds 2017 und 2018 zur Sicherung
der Synagoge beitragen können.
Sind Sie besorgt über den Anstieg
des Rechtsextremismus und im Allgemein den extrem rechten Ansichten in Europa, insbesondere
auch in Bezug auf Deutschland?
Bei aller Sorge über Auﬂösungserscheinungen in den traditionellen Parteiensystemen in Europa und der Erstarkung von
Parteien am rechten Rand des Parteienspektrums, scheint es mir doch wichtig, zwischen Populismus und Rechtsextremismus
zu differenzieren.
Unter den Wählern der neu entstandenen
populistischen, meist rechten Protestparteien sind sicher viele, die sich in Zeiten von
Globalisierung und Migration benachteiligt
fühlen und ihrer Sorge und ihrem Protest an
der Wahlurne Ausdruck verleihen, ohne
deshalb rechtsextrem zu sein. Diese Menschen gilt es, durch eine Politik, die ihre Sorgen ernst nimmt, wieder für den
demokratischen Prozess und für die ihm
verpﬂichteten Parteien zu gewinnen, zumal
sie diese Parteien bis vor wenigen Jahren ja
auch wählten.
Dem harten rechtsextremen und auch
antisemitischen Kern rechtspopulistischer
Parteien gilt es aber mit aller politischen
und juristischen Entschiedenheit entgegen
zu treten, denn beides – Rechtsextremismus und Antisemitismus – hat gerade in
Deutschland keinen Platz. Das ist die klare
Haltung der Bundesregierung.
© Elliniki
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Was sollte Ihrer Meinung nach
gegen den Anstieg des Rechtsextremismus und dem damit in Verbindung stehenden Antisemitismus
unternommen werden? Wie können
sich die Nationen schützen?
Einige Ansätze habe ich ja schon in
meiner Antwort auf Ihre letzte Frage genannt. Neben der politischen Überzeugungsarbeit halte ich Bildung auf allen
Ebenen und in all ihren Aspekten für den
entscheidenden Ansatzpunkt.
Wer um das Grauen des Holocaust weiß
und seine Einbettung in das politische
Denken und Handeln des Nationalsozialismus begreift, der wird gegen antisemitisches und rechtsextremes Denken immun
sein.
Als dritten Ansatzpunkt möchte ich die
konsequente Erfassung und strafrechtliche Verfolgung antisemitischer Vorfälle
nennen. Die Bundesregierung hat mit der
Ernennung von Felix Klein zum Antisemitismusbeauftragten in diesem Sinne ein
klares Signal gesetzt.
Zum Abschluss: Wie stellt sich Ihre
Einschätzung zum aktuellen Stand
der deutsch-griechischen Beziehungen dar?
Es gibt keinen Zweifel – die vergangenen
Jahre der Krise haben auch die deutschgriechischen Beziehungen belastet. In einer
gemeinsamen europäischen Anstrengung
ist es nun gelungen, Griechenland aus der
Periode der Memoranden herauszuführen.
Mit dem wirtschaftlichen Neubeginn kann
auch eine neue Seite in den Beziehungen
zwischen unseren beiden Ländern aufgeschlagen werden.
Der kürzliche Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Athen,
schon der zweite seit seiner Amtsübernahme, hat in diesem Sinne positive Zeichen
gesetzt, besonders mit der Paraphierung
des Abkommens zur Gründung des
Deutsch-Griechischen Jugendwerks. Vor einigen Tagen nahm ich an der nun schon
achten Jahrestagung der Deutsch-Griechischen Versammlung (DGV) auf Kreta teil
und war einmal mehr beeindruckt von der
Dichte und Tiefe der deutsch- griechischen
Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene.
Diese Kombination aus vertrauensvoller politischer Zusammenarbeit und Begegnung
von Menschen beider Länder bildet aus
meiner Sicht die Grundlage für die weitere
Entwicklung und Vertiefung unserer Beziehungen. n

12 | NOVEMBER 2018

LITERATUR – KULTUR

ELLINIKI GNOMI

Fünf Tage Austausch zwischen
deutschsprachigen und
neugriechischen Literaturschaffenden
Von Stefan Schaub

Sprachraum über ihre Wahrnehmungen und
Ansichten innerhalb der Themenfelder.
Abends erfolgte stets die Ergebnispräsentation durch Performances und Lesungen.
Der offene und zum Austausch anregende
Charakter von SYN_ENERGY_BERLIN_ATHENS
hat sicherlich dazu beigetragen, das Veranstaltungsziel zu erreichen. Schließlich drehten sich die fünf Tage laut Mitinitiatorin
Michaela Prinzingers darum, „beide Sprachund Kulturräume dauerhaft zu verbinden
und in Dialog zu bringen“.

Vom 17. bis 21. Oktober hat in
Berlin das Literatursymposium
SYN_ENERGY_BERLIN_ATHENS stattgefunden.
Michaela Prinzinger, Literaturübersetzerin
für die griechische Sprache und Gründerin
des deutsch-griechischen Vereins Diablog
Vision e. V. (diablog.eu) verfolgt die Arbeit
des Literaturhauses Lettrétage seit ungefähr
zwölf Jahren und hatte schon länger den
Wunsch, mit dem Team der Lettrétage zusammenzuarbeiten. Im Herbst dieses Jahres
konnten die beiden Einrichtungen nun durch
einen engen Austausch zum Literatursymposium SYN_ENERGY_BERLIN_ATHENS
einladen. Das vom Hauptstadtkulturfonds,
der Stavros-Niarchos-Stiftung und der Griechischen Botschaft Berlin unterstützte Projekt begann mit einer „Langen Lesenacht“
im Neuköllner Heimathafen.
Der Auftakt war mit 24 lesenden
Autor*innen aus Griechenland, Deutschland,
Österreich, Zypern und der Schweiz, verteilt
auf zwei Bühnen, äußerst umfangreich. Zwar
war durch die Gleichzeitigkeit der vorgetragenen Ereignisse nicht möglich, bei allen Gesprächen und Lesungen dabei zu sein. Doch

die Besucher des Symposiums bekamen in
den folgenden Projekttagen weitere Möglichkeiten, der griechisch-deutschen Literaturszene näher zu kommen. In den Räumen
der Lettrétage in Berlin-Kreuzberg kamen
die Künstler*innen schließlich an drei Tagen

zum kreativen und experimentellen Austausch in Interaktion mit dem Publikum zusammen. In insgesamt sechs Themenpanels
wie „Mythen als performativer Akt“ oder der
„Race-Gender-Class“ diskutierten die Kreativen aus dem deutschen und griechischen

Beteiligte Künstler*innen
bei SYN_ENERGY_BERLIN_ATHENS
Phoebe Giannisi (GR), Dirk Uwe Hansen
(DE), Dagny Gioulami (CH), Jochen Schmidt
(DE), Vassilis Amanatidis (GR), Katerina Iliopoulou (GR), Dalibor Markovic (DE), Dominique Macri (DE), Lilly Jäckl (AT), Jazra
Khaleed (GR), Kyoko Kishida (GR), Kai Pohl
(DE), Maria Topali (GR), Gerasimos Bekas
(GR/DE), Nina Rapi (GR), Achim Wieland
(DE/CY), Jorgos Kartakis (GR), Adrian Kasnitz (DE), Jan Kuhlbrodt (DE), Elena Pallantza (DE/GR), Lily Michaelides (CY),
Simone Kornappel (DE), Andrea Schmidt
(DE), Yiannis Baskozos (GR). n
Die Griechin Phoebe Giannis nahm am Panel
„Mythen als performativer Akt“ teil.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βούπερταλ: Με μοναδικό τρόπο δείχνει
την ευαισθησία στην ενσωμάτωση
των προσφύγων και των πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η κοινότητα των Ελλήνων
Με ένα νέο ρεκόρ συμμετοχών άρχισαν τα μαθήματα
εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας τα οποία διοργανώνει εδώ και 7 χρόνια η κοινότητα των Ελλήνων
στο Βούπερταλ, σε συνεργασία με την πόλη του Βούπερταλ και την διακονική υπηρεσία Βούπερταλ.
Για το έτος 2018/2019 δήλωσαν 85 άτομα κάθε ηλικίας συμμετοχή
σπάζοντας το ρεκόρ συμμετοχής του έτους 2015/2016 με 83
άτομα. Το απογευματινό τμήμα ξεκίνησε την Τρίτη 24.10.2018 στις
18:00 ώρα και θα γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 18:00 μέχρι 20.00
ώραστην αίθουσα της Diakonie Wuppertal Migrationsdienste, Elberfelder Str. 87, 42285 Wuppertal. Το πρωινό τμήμα ξεκίνησε την Τετάρτη 25.10.2018 στις 8:00 ώρα και θα γίνεται κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή 8:00 μέχρι 10:00 ώρα στην αίθουσα της – Ressort Zuwanderung und Integration Zentrum für Integration, Bildung und
kulturelle Vielfalt* Berliner Straße 39b 42275 Wuppertal Η διάρκεια
των μαθημάτων είναι περίπου 110 ώρες διδασκαλίας. Τα μαθήματα
θα γίνονται από Ελληνίδες δασκάλες της γερμανικής γλώσσας και
προβλέπεται να περατωθούν τον Μάιο του2019. Στο χαιρετισμό του
ο κ. Δημήτριος Σταφυλάς μετέφερε τον χαιρετισμό του Υπερδημάρχου κ. Andreas Mucke. Χαιρετισμό απεύθυνε και η κυρία Χαρίκλεια
Αποστολοπούλου.
Χαιρετισμός του προέδρου της κοινότητας Γεωργίου Παρίδη με
την έναρξη των μαθημάτων της Γερμανικής γλώσσας
«Κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Γεώργιος Παρίδης, είμαι ο πρόεδρος την κοινότητας και αιρετό μέλος του συμβουλίου ενσωμάτωσης της πόλης του Βούπερταλ.
Σας καλωσορίζουμε στην φιλόξενη πόλη του Βούπερταλ. Η πόλη
μας είναι γνωστή για την ιδιαιτερότητα και την ευαισθησία που δείχνει στην ενσωμάτωση των προσφύγων και των πολιτών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Σας παρουσιάζω τον κ. Δημήτριο Σταφυλά κοινωνικό
λειτουργό της πόλης του Βούπερταλ από το Ressort Zuwanderung
und Integration Zentrum für Integration, Bildungund kulturelle Vielfalt και τις κυρίες (Δέσποινα Αγγέλογλου ευρίσκεται σε άδεια μη-

τρότητας) και κυρία Χαρίκλεια Αποστολοπούλου κοινωνικοί λειτουργοί της Diakonie Wuppertal – Soziale Teihabe.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την πόλη του Βούπερταλ και επίσης
ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ προς τους παρευρισκομένους κοινωνικούς λειτουργούς για την άψογη και συντονισμένη συνεργασία με
την κοινότητα για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε το πρώτο
εφόδιο, δηλαδή / να μάθετε να ομιλείτε την γερμανική γλώσσα.
Άλλωστε ο Γερμανικός τύπος ανέφερε πως η Γερμανία χρειάζεται
στο θέμα της ενσωμάτωσης αλλοδαπών περισσότερο Βούπερταλ
και εγώ προσθέτω ότι και η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο Βούπερταλ. Το Βούπερταλ είναι παράδειγμα προ μίμηση. Ίσως κάποτε
και οι κυβερνόντες σήμερα στην Ελλάδα καταλάβουν ότι κάθε ενσωμάτωση πολιτών στο τομέα της απασχόλησης – εργασίας και προσφοράς υπηρεσιών – είναι πλούτος για την χώρα. Είναι πάρα πολύ
θετικό και μάλιστα θεωρείται σαν πολυτέλεια να έχουμε στην διάθεσή μας τρεις Έλληνες κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι μπορούν
να σας εξυπηρετήσουν σε όλα τα θέματα που προκύπτουν. Ειδικά
δε εφέτος που τα μαθήματα γίνονται στα κτήρια που στεγάζονται οι
λειτουργοί και μπορείτε να έχετε άμεση επαφή για κάθε πρόβλημα
που σας παρουσιάζεται. Τα μαθήματα των γερμανικών είναι δωρεάν
και πραγματοποιούνται εδώ και επτά συνεχόμενα χρόνια. Όπως
κάθε χρονιά έτσι και φέτος φροντίσαμε οι δασκάλες να είναι Ελληνίδες. Προχωρήσαμε και προσαρμόσαμε τα τμήματα, σύμφωνα με
τις προτιμήσεις και τις δυνατότητες που είχατε λόγω εργασίας, σε
πρωινά και απογευματινά τμήματα.
Είναι τιμή μας που η πόλη του Βούπερταλ παρόλο που πληθυσμιακά σαν Έλληνες αποτελούμε μόνο το 1,8% των κατοίκων της,
μας χρηματοδοτεί για να κάνουμε τα μαθήματα των γερμανικών σε
ανθρώπους που μιλάνε κυρίως την Ελληνική γλώσσα. Στα τμήματα
είχαμε πολλούς ανθρώπους από την Αλβανία την Βουλγαρία την Πολωνία, από το Ιράκ και από άλλες πολλές εθνικότητες οι οποίοι εργαζόταν στην Ελλάδα και με την οικονομική κρίση αναγκάστηκαν
και αυτοί να ξενιτευτούν στην Γερμανία προς αναζήτηση εργασίας.
Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι για να μάθουν γερμανικά. Έτσι, δυναμώνει η ιδέα της Ευρώπης και συνεχίζεται η ειρηνική συνύπαρξη και
συμβίωση των 153 εθνικοτήτων που ζουν στο Βούπερταλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
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Δυστυχώς η οικονομική κρίση στην χώρα μας θα συνεχισθεί για
πολλά χρόνια ακόμη και μελλοντικά περιμένουμε περισσότερους
συμπατριώτες στο Βούπερταλ. Εμείς θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε και την χρηματοδότηση για το 2019 – 2020. Ας έλθουμε τώρα
νοερά σε μία οικογένεια που ζει στην Ελλάδα με παιδιά που πηγαίνουν ακόμη στο σχολείο και αποφασίζουν να πάνε σε μια Ευρωπαϊκή χώρα για να βρούνε δουλειά. Το πρώτο θέμα που τους
απασχολεί είναι τι θα γίνει με τα παιδιά και σε ποιο σχολείο θα τα
βάλουνε. Το Βούπερταλ είναι μία πόλη που προτιμάται διότι έχει αμιγές δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο Ελληνικό. Έχει επίσης και τα τμήματα μητρικής γλώσσας από πρώτη δημοτικού μέχρι και τρίτη
γυμνασίου για τα Ελληνόπουλα που πηγαίνουν στα γερμανικά σχολεία. Έτσι λοιπόν οι γονείς έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν
που θα στείλουν τα παιδιά τους.
Υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι αντεπιστρέφουν στην Γερμανία
για δουλειά. Όσοι από αυτούς δεν έχουν κλείσει την πόρτα του
πρώην εργοδότη τους στην Γερμανία βρίσκουν αμέσως δουλειά. Πχ.
στην εταιρεία την δική μου έχουν επαναπροσληφθεί δύο εργαζόμενοι που επιστρέψανε ξανά στην Γερμανία.
Η Γερμανία έχει ρεκόρ απασχόλησης στον παραγωγικό τομέα και
στην προσφορά υπηρεσιών και χρειάζεται συνεχώς εργατικό δυναμικό και έχει θεσπίσει κατώτερο ωρομίσθιο για να μην γίνεται εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Μέχρι σήμερα έχουμε εκδώσει σαν κοινότητα πολλές βεβαιώσεις,
σε όσους παρακολούθησαν ή παρακολουθούν τα μαθήματα. Από
τις πληροφορίες που έχουμε οι βεβαιώσεις αυτές βοηθάνε πάρα
πολύ τους συμπατριώτες μας και τις συμπατριώτισσες για την ανεύρεση εργασίας και την διατήρηση της θέσης εργασίας. Να είστε
καλοί μαθητές και να ακούτε την δασκάλα σας για το καλό το δικό
σας. Καλή συνέχεια. n
Για την κοινότητα των Ελλήνων
Ο πρόεδρος
Γεώργιος Παρίδης»

Ντίσελντορφ: Στη Μόσχα το Δ.Σ.
του Ποντιακού Συλλόγου «Ο ΞΕΝΙΤΕΑΣ»
Αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ποντιακού Συλλόγου Ντίσελντορφ «Ο ΞΕΝΙΤΕΑΣ», αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Ηλία Τ. Μαυρίδη και τα
μέλη του Συμβουλίου, κα. Μαρία Μανδίκου και κα.
Αναστασία Τσολακίδου, επισκέφθηκε τη Μόσχα από
της 26 μέχρι της 29 Οκτωβρίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας κύριο Χρήστο Ταχτσίδη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της η αποστολή έλαβε μέρος στη
μεγάλη εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας. Στα πλαίσια αυτής εδραιώθηκε ο απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης επίσκεψης με τις δυο πλευρές να μεριμνούν τις
λεπτομέρειες για το οργανωτικό κομμάτι της αδελφοποίησής τους.
Αυτή θα λάβει χώρα επισήμως στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, κατά τις
επετειακές εκδηλώσεις για τα 35 χρόνια του Ποντιακού Συλλόγου «Ο

ΞΕΝΙΤΕΑΣ» οι οποίες θα τελεστούν υπό την αιγίδα του Δημάρχου της
πόλης του Ντίσελντορφ, κ. Thomas Geisel και Υπουργείου Εξωτερικών
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Η αποστολή του Ξενιτέα συναντήθηκε επίσης με μια σειρά επιφανών επιχειρηματιών ελληνικής καταγωγής καθώς και ανθρώπων των γραμμάτων και της κουλτούρας οι
οποίοι χαίρουν θαυμασμού και εκτίμησης της ρωσικής κοινωνίας. Κλείνοντας ευχαριστούμε τα αδέρφια μας στη Μόσχα για την θερμή φιλοξενία και αγάπη που μας χάρισαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας.
Επίσης πρέπει να αναφερθούμε στην κα. Ίννα Σεφφ η οποία
φρόντισε λεπτομερώς την οργάνωση και τον συντονισμό του ταξιδιού αυτού. Τέλος δεν θέλουμε να παραλείψουμε τον προσωπικό
μας ξεναγό κ. Θρασύβουλο Ευτυχίδη, ο οποίος μας παρουσίασε την
ομορφιά της πόλης της Μόσχας. n
Με Τιμή
Ηλίας T. Μαυρίδης, Πρόεδρος
Παρασκευάς Λαβασάς, Γραμματέας
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100 χρόνια από τον θάνατο του Έγκον Σίλε
Το έργο του αυστριακού εξπρεσιονιστή είχε πολλά πρόσωπα: γκροτέσκες φιγούρες, γυμνά σώματα,
σκοτεινά βλέμματα. Ο Έγκον Σίλε έγραψε τη δική του σελίδα στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης.
Ο Έγκον Σίλε ήταν ένα ανήσυχο, πολυδιάστατο πνεύμα, που έζησε στη Βιέννη σε μια
εποχή που αποτελούσε σπουδαίο κέντρο των
ευρωπαϊκών γραμμάτων και τεχνών.
Το 1910 και 1911 ήταν δύο ιδιαίτερα παραγωγικές χρονιές
για τον Σίλε. «Μέσα του σιγόβραζε. Χρειαζόταν πνευματικό
αέρα και νέα κίνητρα για να απελευθερώσει τα συναισθήματά του» αναφέρει στο γερμανικό πρακτορείο dpa ο Στέφαν Κουτσενμπέργκερ από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης.
Ο σημαντικός ζωγράφος την περίοδο αυτή δεν αρκέστηκε
όμως μόνο στα εικαστικά, έγραψε παράλληλα δεκάδες εξπρεσιονιστικά ποιήματα. «Λευκός κύκνος»( Weißer Schwan),
«Το δάσος με τα έλατα» (Tannenwald), «Δύο κληρικοί» (Zwei
Chleriker) είναι οι τίτλοι μερικών τα ποιήματα, που μπορούν
να διαβάσουν οι επισκέπτες του Μουσείου Λεοπόλδου της
Βιέννης μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο της μεγάλης
επετειακής έκθεσης με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατό του Σίλε, ο οποίος πέθανε στις 31 Οκτωβρίου του 1919.

Η τέχνη στη σκιά
του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου
Ο Έγκον Σίλε πέθανε λίγες μόλις μέρες πριν το τέλος του
Α´ Παγκοσμίου Πολέμου από ισπανική γρίπη. Μάλιστα κατά
τραγική ειρωνεία της μοίρας λίγες μέρες νωρίτερα είχε πεθάνει από γρίπη και η αγαπημένη του Εντίθ Χαρμς, γόνος
αστικής οικογένειας της Βιέννης, η οποία βρισκόταν μάλιστα
σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.
Ο ευρωπαϊκός τύπος πρόλαβε ωστόσο λίγους μήνες νωρίτερα να τον χρίσει διάδοχο του Γκούσταβ Κλίμτ, του βασικού εκπρόσωπου του κινήματος της «Νέας Τέχνης»
(Jugendstil ή Art Nouveau). « Ήδη ο Σίλε πωλούσε πολλά
έργα τέχνης και έκανε σημαντικές εκθέσεις όσο ζούσε»,

Έγκον Σίλε, Αυτοπροσωπογραφία, 1914

«Αγκαλιά», 1917

αναφέρει ο Στ. Κουτσενμπέργκερ. Μάλιστα λίγους μήνες
πριν πεθάνει σημείωσε και τη μεγαλύτερη καλλιτεχνική του
επιτυχία στο πλαίσιο μιας μεγάλης του κινήματος του Ζετσενιονισμού (Sezession ή Απόσχιση) στη Βιέννη. Στην έκθεση
αυτή 19 ελαιογραφίες και 29 σκίτσα του Σίλε μονοπώλησαν
το ενδιαφέρον. Μελαγχολικά γερμανικά αστικά τοπία, άνδρες που θρηνούν, εξουθενωμένες γυναίκες, παιδιά που
ονειρεύονται αλλά που ποτέ δεν γελούν, είναι μερικά από τα
μοτίβα που συναντάμε στα έργα του Σίλε, όπως αναφέρει ο
αυστριακός ειδικός.

δές του. Προτίμησε να εργαστεί ως ελεύθερος καλλιτέχνης,
αποδεσμευμένος από τα ακαδημαϊκά καλούπια. Ωστόσο,
όπως επισημαίνει ο Στ. Κουτσενμπέργκερ, ο Έγκον Σίλε κατάφερε να προωθήσει σωστά τη δουλειά του, να χτίσει το
δικό του καλλιτεχνικό δίκτυο και να κάνει καλές επαφές.
Όπως διαφαίνεται από τη μελέτη προσωπικών του επιστολών,
ο Σίλε δεν ήθελε να έχει την κατάληξη του Βαν Γκογκ.
Έτσι από πολύ νωρίς κατάφερε να δείξει το προσωπικό του
στίγμα στους απαιτητικούς καλλιτεχνικούς κύκλους της Βιέννης. Και στην αγορά τέχνης κατάφερε να κερδίσει επάξια
μια αξιοσημείωτη θέση όσο ακόμη ζούσε. Οι αλλόκοτες αυτοπροσωπογραφίες του, τα χαρακτηριστικά πρόσωπα με τα
τσακισμένα άκρα αλλά και ο ιδιότυπος ερωτισμός που αποπνέουν πολλοί πίνακές του τον χαρακτήρισαν εξαρχής. Πέρα
όμως από τις 300 ελαιογραφίες και τα περίπου 3000 σκίτσα
του, αυτό που έμεινε στην αφάνεια και στο οποίο εστιάζει η
μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Λεοπόλδου ήταν οι ποιητικές
του προσπάθειες. Κι όπως σημειώνει ο αυστριακός μελετητής του, «τα ποιήματα αυτά δεν αποτελούν περιγραφές εικόνων αλλά στέκονται μόνα τους ως αυθύπαρκτα έργα». n
Ματίας Ρέντερ, dpa /Δήμητρα Κυρανούδη DW

Ποιος ήταν ο Έγκον Σίλε;
Ο Έγκον Σίλε ήταν γιος ενός υπαλλήλου στους Αυστριακούς Σιδηροδρόμους. Από μικρός ο Σίλε είχε το προνόμιο να
μπορεί να ταξιδεύει δωρεάν μαζί με τον πατέρα του κι έτσι
γνώρισε καλά την τότε Αυστροουγγαρία. Σε αυτές τις περιπλανήσεις κατά μήκος του Δούναβη ο μικρός Έγκον ζωγράφιζε τοπία. Ο έφηβος Σίλε στα 16 του χρόνια πέρασε στις
εξετάσεις για την εισαγωγή στη διάσημη Ακαδημία των Τεχνών της Βιέννης, αλλά λίγο αργότερα εγκατέλειψε τις σπου-

Μπιενάλε Αθήνας: Το «αντί» ως το νέο κανονικό
Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει εκτενώς την έκτη Μπιενάλε της Αθήνας, η οποία φέτος
στρέφεται προς τον κόσμο, δεν ομφαλοσκοπεί και προσπαθεί να σκιαγραφήσει το μέλλον.
«Αντί» είναι τίλτος της 6ης Μπιενάλε Τεχνών που γίνεται στην Αθήνα. Στη διοργάνωση αυτή, που έρχεται
ένα χρόνο μετά την ελληνογερμανική documenta,
αναφέρεται με εκτενή ρεπορτάζ ο γερμανικός τύπος.

επιμελήτρια Στέφανι Χέσλερ συνεχίζει να ελπίζει ότι από μια κρίση
μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα».

7 χρόνια μετά το «Destroy Athens»

«Στα ελληνικά η λέξη αντί έχει μια ευρεία σημασία. Μπορεί να
εμπεριέχει την έννοια της αντίστασης και την έννοια της αντίφασης, αλλά μπορεί να σημαίνει και αυτό που έρχεται να αντικαταστήσει το παλιό: το εναλλακτικό. Ο όρος αυτός έχει προ πολλού
χάσει την αίγλη του. Το 'αντί' είναι το νέο κανονικό, όχι μόνο στην
Ελλάδα, όπου οι πάλαι ποτέ αντίπαλοι του κατεστημένου απαρτίζουν πλέον την κυβέρνηση και έχουν καταφέρει να παγιωθούν για
τα καλά» γράφει η Süddeutsche Zeitung σημειώνοντας:

το θέμα της αντίστασης, της αντιπαράθεσης, της υπέρβασης των
ορίων.
Παίζουν με τις δικές μας προσλήψεις περί κοινωνικών συμβάσεων, περί φύλου και κοινωνικών ρόλων, περί ευεξίας και προσπάθειας διαφυγής, περί ελέγχου και ασφάλειας».

«Οι σκοτεινές εικόνες της Αθήνας»

«Διαβάζοντας με το ένα χέρι»,
Dorota Gaweda και Εgle Kulbokaite, περφόρμανς
«Αντί» το σύνθημα της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας
«Oι δημιουργοί της Μπιενάλε δεν έχουν ωστόσο καν τη δική
τους χώρα στο προσκήνιο. Είτε πρόκειται για ακροδεξιούς Αμερικανούς ακτιβιστές, είτε για εθνικιστές υπέρμαχους αποσχιστικών
τάσεων, είτε για όσους εναντιώνονται σε ουμανιστικά ιδεώδη είτε
για τους ρατσιστές, παντού ο κόσμος μοιάζει χωρισμένος σε εμάς
και εκείνους, ενώ τα συναισθήματα δείχνουν να έχουν περισσότερη σημασία από ό,τι τα γεγονότα.
Οι επιμελητές της Μπιενάλε μοιάζουν να φλερτάρουν με έναν
όρο που δύσκολα μπορεί να κατανοηθεί. Έχουν επιλέξει μάλιστα
να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που ακόμη και χωρίς τα ίδια
τα καλλιτεχνικά εκθέματα θα είχε δραματικό τόνο».
Η αρθρογράφος κάνει και μια σύγκριση με τις Mπιενάλε των
προηγούμενων ετών:
«Στις προηγούμενες διοργανώσεις, η Μπιενάλε είχε παρουσιάσει την Αθήνα σαν ένα σώμα που υποφέρει. Φέτος, με το πιο
πλούσιο μέχρι στιγμής πρόγραμμά της, αφήνει πίσω την ομφαλοσκόπηση και στρέφεται προς τον κόσμο. (…)
Oι δημιουργοί της πιστεύουν ότι μπορούν να κοιτάξουν ξανά
προς το μέλλον, όπως και πριν από έντεκα χρόνια. 'Βρισκόμαστε
μπροστά σε έναν νέο Mεσαίωνα, τον καιρό του απόλυτου λαϊκισμού', αναφέρει ο 48χρονος Poka-Yio.
Από τον φόβο της απώλειας των κεκτημένων, πολλοί δείχνουν
έτοιμοι να καταργήσουν τη δημοκρατία. Από την άλλη η 31χρονη

Εκτενές αφιέρωμα παρουσιάζει και η γερμανική ραδιοφωνία
DLF. «'Destroy Athens' (Kαταστρέψτε την Αθήνα!) ήταν το αίτημα
των διοργανωτών της πρώτης Μπιενάλε της Αθήνας το 2007. Τότε
ακόμη οι Έλληνες ζούσαν μέσα στην ψευδαίσθηση της απόλυτης
ευτυχίας και ευδαιμονίας.
Εδώ και καιρό όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, ωστόσο η
Μπιενάλε έχει εξελιχθεί στο πιο συναρπαστικό γεγονός της
πόλης» αναφέρει το DLF μεταφέροντας το αντισυμβατικό κλίμα
από μια από τις πρώτες περφόρμανς της Μπιενάλε: « Ένα θυμωμένο πλήθος διέρχεται μέσα από τους χώρους της Μπιενάλε.
Σταυροφόροι, μέλη μιας σέκτας ή ίσως αυτόχθονες από έναν μακρινό γαλαξία.
Με πολύχρωμα σχέδια ζωγραφισμένα στα σώματά τους ή αυτοσχέδια κράνη. Φέρουν απομεινάρια εθνικών συμβόλων και μυστηριώδη διακριτικά σημεία:
Ασπίδες και σκήπτρα από χάρτινα πιάτα, αλουμινόχαρτα, υπολείμματα ξύλου και κουρέλια.
Η διαμαρτυρία είναι έντονη αλλά ακατανόητη. Η ανησυχία τους
σοβαρή, αλλά προς τι; Σε ποια πλευρά ανήκουν και ποια είναι τα
αιτήματά τους.
Τι είναι σήμερα η αντίσταση, διερωτάται η Μπιενάλε της Αθήνας; Και ποιες δυνατότητες αντίστασης υπάρχουν σήμερα (…).»
Στη Μπιενάλε παρουσιάζονται σχεδόν εκατό καλλιτεχνικές δουλειές και όπως σημειώνει το DLF: «θέτουν ερωτήματα γύρω από

Poka-Yio, Στέφανι Χέσλερ και Κωστής Σταφυλάκης
οι επιμελητές της 6ης Μπιενάλε
Και η TAZ του Βερολίνου μεταφέρει πρώτες εντυπώσεις και
σχόλια για τη φετινή Μπιενάλε: Τίτλος, «Οι σκοτεινές εικόνες της
Αθήνας» σημειώνοντας:
«Η έκτη Μπιενάλε μεταφέρει μια σκοτεινή εικόνα για το μεταανθρώπινο. Κάθε αντίσταση καταπίνεται από τη δύναμη της εικόνας και τον καταναλωτισμό», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ
σημειώνει ότι οι φόβοι για το ποια θα ήταν η καλλιτεχνική συνέχεια στην ελληνική πρωτεύουσα μετά την documenta, μοιάζουν
πλέον να διαλύονται».
Ειδικά για την Μπιενάλε η TAZ γράφει ότι καταφέρνει να μεταδώσει ένα αποκαλυπτικό τοπίο: «Το ότι το τέλος πλησιάζει είναι
ακόμα προφανές.
Οι εκθεσιακοί χώροι της Μπιενάλε θυμίζουν την Έρημη Χώρα,
στην οποία μετέτρεψαν την Ελλάδα η χρηματοπιστωτική κρίση και
η λιτότητα: το πρώην πολυτελές ξενοδοχείο Esperia Palace, που
είναι κλειστό εδώ και 8 χρόνια λόγω κρίσης στον παρηκμασμένο
εμπορικό δρόμο της Σταδίου, το κενό κτήριο του ΟΤΕ, σύμβολο
της μετάβασης από την αναλογική στη ψηφιακή εποχή αλλά και
το παλιό κτήριο του ΤΣΜΕΔΕ.» n
Δήμητρα Κυρανούδη DW
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Στις 9 Νοεμβρίου 1938 άρχισε από το
Μόναχο το Ολοκαύτωμα με πυρπολήσεις
Συναγωγών, με διωγμούς, συλλήψεις
και εκτελέσεις Εβραίων
80ο θλιβερό Ιωβηλαίο στη πόλη του Μονάχου
„Και σεις π. Απόστολε είστε ένας Πατέρας που απλώνει
προστατευτικά το χέρι του σε μένα και στην εβραϊκή κοινότητα“ (Ομολογία της Dr. Charlotte Knobloch, Προέδρου
της „Εβραϊκής Κοινότητας Μονάχου και Άνω Βαυαρίας“ για
τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση)

Ιστορικό
Ο Χίτλερ, οι στενοί συνεργάτες του και αξιωματικοί του ναζιστικού καθεστώτος
συγκεντρώθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 1938 στην αίθουσα τελετών του Παλαιού Δημαρχείου Μονάχου για να εορτάσουν το πραξικόπημα που τέλεσαν στις 9 Νοεμβρίου 1923, και το οποίο απέβλεπε στην κατάλυση της δημοκρατίας και την
απαρχή της δικτατορίας του Χίτλερ. Το πραξικόμημα τελικά απέτυχε και ο Χίτλερ
καταδικάστηκε σε εγκλεισμό στη φυλακή της πόλης Λάντσμπεργ, όπου συνέγραψε και το βιβλίο του Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ. Όταν ο Χίτλερ ανέλαβε το 1933 την εξουσία θέλησε να ηρωποιήσει το αποτυχημένο πραξικόπημα και καθιέρωσε την
ημέρα που έκανε το κίνημα ως „Ημέρα Μνήμης“ με εντολή να εορτάζεται κάθε
χρόνο, στις 9 Νοεμβρίου. Στις 9 Νοεμβρίου 1938 πληροφορήθηκαν ο Χίτλερ και
οι συνεργάτες του στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου Μονάχου το γεγονός
ότι απέθανε τελικά ο γερμανός διπλωμάτης που υπηρετούσε στη Πρεσβεία στο
Παρίσι και είχε πυροβοληθεί προ δύο ημερών από ένα πολωνό, εβραικού θρησκεύματος. Αμέσως ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ Goebbels εκφώνησε
ένα πύρινο λόγο κατά των εβραίων και δρομολόγησε την απαρχή του ολοκαυτώματος, δίνοντας εντολές για πυρπολήσεις συναγωγών και συλλήψεις Εβραίων
στο Μόναχο και σ΄όλη τη Γερμανία.("Νύκτα των Κρυστάλλων"). Το ίδιο βράδυ
έκαψαν οι ναζιστές την μεγαλοπρεπή Συναγωγή του Μονάχου. Κοντά στη Συναγωγή διέμενε η εβραική οικογένεια της Charlotte Knobloch, η οποία τότε, σε ηλικία 6 ετών είδε τη συναγωγή να γίνεται παρανάλωμα του πυρός, πολλούς
συμπατριώτες της να συλλαμβάνονται από τους ναζιστές και εβραικά καταστήματα να λεηλατούνται. Ο πατέρας της την έπιασε από το χέρι και τη μετέφερε

πεζή μέσα στη νύχτα σε γνωστή του οικογένεια, εκτός Μονάχου. Η μικρή Σαρλόττε διέφυγε τη σύλληψη και εξόντωσή της σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και
ζει σήμερα στο Μόναχο, έχοντας κατακτήσει πολλές βαυαρικές και γερμανικές
διακρίσεις για το πολύπλευρο έργο της για συμφιλίωση γερμανών και εβραίων.
Είναι η πρόεδρος της Εβραικής Κοινότητας Μονάχου και Άνω Βαυαρίας, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Εβραικού Συμβουλίου της Γερμανίας.

80ο Ιωβηλαίο στις 9 Νοεμβρίου 2018
Στην αίθουσα τελετών του Παλαιού Δημαρχείου Μονάχου, στην ίδια αίθουσα
που μπροστά από 80 χρόνια, στις 9.11.1938 το ναζιστικό καθεστώς άρχισε τη γενοκτονία των Εβραίων, έλαβε χώρα στις 09.11.2018, Η Ημέρα Μνήμης, παρουσία των
ανωτάτων εκπροσώπων της Βαυαρικής Πολιτείας, του Πρωθυπουργού, της Προέδρου της Βουλής, του Αρχιδημάρχου Μονάχου, και άλλων επισήμων. Εκ μέρους
των Εκκλησιών Βαυαρίας έλαβαν μέρος ο Καρδινάλιος Μονάχου και Πρόεδρος
του Συμβουλίου των Επισκόπων της Γερμανίας Σεβ. Reinhard Marx, η ευαγγελική
Επίσκοπος κ. Susanne Breit-Keßler και ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης. Τόσο ο πρωθυπουργός κ. Dr. Markus Söder, όσο και ο Αρχιδήμαρχος Μονάχου κ. Dieter Reiter ανέφεραν στις προσλαλιές τους την υποχρέωση της
Βαυαρικής Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης να πράξουν το παν, ώστε να
παραμείνει ζωντανή στη μνήμη και της σημερινής γενιάς των βαυαρών η απάνθρωπη ναζιστική ιδεολογία και οι συνέπειές της και να καταπολεμηθεί δραστικά
κάθε είδους γένεσης ή αναβίωσης τέτοιων ακροδεξιών μορφωμάτων.
Στο λίαν συγκινητό λόγο της η πρόεδρος της Εβραικής Κοινότητας Μονάχου κ. Charlotte Knobloch, αναφέρθηκε στην προσωπική της ιστορία, στα δεινοπαθήματα των Εβραίων, στη δυσκολία να επουλωθούν οι πληγές και
ανατριχιαστικές αναμνήσεις του Ολοκαυτώματος και στον συνεχή φόβο που
έχουν και σήμερα οι Εβραίοι να βιώνουν δημόσια όλες τις παραμέτρους της
ζωής τους. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην παιδική της ηλικία και στην τραυματική
της εμπειρία, σε ηλικία 6 ετών τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1938, όταν ο πα-

τέρας της την έσωσε από το Ολοκαύτωμα. „Σήμερα, μπροστά από 80 χρόνια
κράτησα το χέρι του πατέρα μου... και μου έδωσε το αίσθημα μιας μικρής
ασφάλειας. Το χέρι του πατέρα μου τότε, πρέπει να αντικατασταθεί σήμερα
με το χέρι της πολιτικής και της κοινωνίας που μας αγγίζει“.
Με το προσωπικό αυτό βίωμα ζήτησε από την Πολιτεία και τη βαυαρική κοινωνία να συμπτύξουν όλοι τις δυνάμεις τους να μην επαναληφθεί το Ολοκαύτωμα. Το σύνθημα „ΠΟΤΕ ΠΙΑ“ το οποίο διαμορφώθηκε και διατυπώθηκε στην
εποχή μας, αρχίζει με νεοφανείς αντισημιτικές και αντιεβραικές συμπεριφορές να κλονίζεται και για το λόγο αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση, συσπείρωση
των δημοκρατικών δυνάμεων και ενεργή καταπολέμηση των νεοφασιστικών
ιδεών. Ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης συνεχάρη στο τέλος
της εκδήλωσης την κ. Knobloch, και αναφερόμενος στην συγκινητική αναφορά της στο χέρι του πατέρα της, έλαβε από την κ. Knobloch την απάντηση:
Και σεις π. Απόστολε είστε ένας Πατέρας που απλώνει προστατευτικά το χέρι
του σε μένα και στην εβραική κοινότητα. Στο τόπο που ευρίσκετο μέχρι το
1938 η Συναγωγή Μονάχου υπάρχει σήμερα ένα μνημείο μπροστά στο οποίο
κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου αναγιγνώσκονται τα ονόματα των Εβραίων-θυμάτων της Νύκτας των Κρυστάλλων. Εκπρόσωποι της βαυαρικής κοινωνίας, πολιτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, αστυνομικοί, καλλιτέχνες, μουσικοί, ζωγράφοι,
εκπρόσωποι των εκκλησιών, φοιτητές κ.α. διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων,
για να τονίσουν ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα και μια αξία που δεν μπορεί
κανένα δικτατορικό καθεστώς να τα απαξιώσει. Ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης έλαβε προ ετών μέρος, ως εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων. Η βαυαρική τηλεόραση
μετέδωσε απ΄ευθείας την τελετή, ενώ τα μέσα γενικής ενημέρωσης, με εκτενή
ρεπορτάζ, αναφέρθηκαν στο 80ο θλοβερό ιωβηλαίο. n
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης

8. Jahrestagung der Deutsch-Griechischen Versammlung
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Vom Mythos Europa zum gelebten Europa
Ab Seite 1 fortfahren
Klare Signale für einen Prozess der Erneuerung kamen in diesem Jahr auch
von der griechischen Regierung. In einer gemeinsamen Erklärung beider Beauftragten für die DGV – die griechische Beauftragte Rena Dourou wurde durch den
Leiter der Staatlichen Agentur für Erneuerbare Energien, Vassilis Tsolakidis, vertreten – wurde die Bedeutung der DGV für die bilaterale Zusammenarbeit unterstrichen.
Appell an die Kommunalvertreter in Griechenland und Deutschland
Bei der Eröffnung der 8. Jahrestagung appellierte der Parlamentarische
Staatssekretär und Beauftragte für die Deutsch-Griechische Versammlung (DGV)
Norbert Barthle, MdB, eindringlich für eine strategische Neuausrichtung: „In den
Kommunen sind die Menschen am unmittelbarsten von politischen Entscheidungen betroffen, hier müssen wir ansetzen, um Probleme zu lösen und Wachstum
zu schaffen“.
Die Gastgeber der diesjährigen Konferenz waren die Gemeinde Hersonissos
und die Region Kreta. Kommunalvertreter beider Länder trafen sich, um Strategien und Projekte zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen in Schlüsselbereichen zu formulieren und zu ﬁnden. Aktuell gibt es 60 kommunale
Partnerschaften, die eine breite Palette von Themen bearbeiten: von Abwasserund Abfallwirtschaft, über Erneuerbaren Energie, lokale Wirtschaftsförderung,
Landwirtschaft, Flucht und Migration, Tourismus, Kultur, Berufsbildung bis hin zu
Umwelt.
Die Teilnehmer der ofﬁziellen Eröffnungsveranstaltung wurden darüber hinaus
begrüßt von: Ioannis Mastorakis, Bürgermeister von Hersonissos, Stavros Arnaoutakis, Gouverneur der Region Kreta, Dr. Georgios Patoulis, Präsident des Zentralverbandes der Städten Griechenlands und Bürgermeister der Stadt Maroussi,
Roger Kehle, Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und
Präsident des Gemeindetages Baden-Württemberg, Dr. Petros Tatoulis, Gouverneur der Region Peloponnes als Vertreter des Verbandes der Regionen Griechenlands für die DGV, Gerhard Bauer, Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall
als Vertreter des Deutschen Landkreistages für die DGV, Jens Plötner, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Athen, und Vassilis Tsolakidis in Vertretung der Gouverneurin der Region Attika und Beauftragten der griechischen
Regierung für die DGV. Das Programm der 8. DGV beinhaltete interessante Werkstattgespräche, den Austausch von Erfahrungen und Best Practices in Börsen
und Round-Table-Gesprächen sowie Study-Touren mit Besichtigungen von innovativen Initiativen vor Ort.
Von der Abfallentsorgung zum Ressourcenmanagement
Eine der größten Herausforderungen für griechische Kommunen ist die nachhaltige Abfallbeseitigung. Aktuell landen ca. 80 Prozent der griechischen Abfälle
auf Mülldeponien. Griechische und deutsche Abfallexperten diskutierten in einem
Werkstattgespräch die Perspektive, Abfälle als wertvolle wiederverwertbare Ressource zu betrachten. Ein Schlüsselelement dafür ist eine funktionierende Kreislaufwirtschaft – ein effektives Abfallmanagement als Basis für eine efﬁziente
Nutzung von Ressourcen. Gemeinsam wurden auch wirksame Methoden der
sauberen Trennung der verschiedenen Abfallstoffe diskutiert. Außerdem wurden
Technologien der Verwertung biogener Reststoffe und der thermischen Verwertung von Restmüll vorgestellt und beleuchtet, wie eine Anwendung für griechische Kommunen ermöglicht werden kann.
Flucht, Migration, Integration
Nach wie vor stehen die Kommunen in Griechenland bei der Integration von
Geﬂüchteten vor großen Herausforderungen. Die im Jahr 2017 stark gefallenen
Ankunftszahlen von Flüchtlingen steigen aktuell wieder massiv an. Außerdem
wächst die Einsicht, dass viele der Ankommenden auch langfristig in Griechenland bleiben werden. Die kommunale Ebene steht deshalb vor der schwierigen
Aufgabe, funktionierende Integrationskonzepte zu entwickeln, die Geﬂüchteten
eine Bleibeperspektive eröffnen. In diesen Bereichen haben deutsche und griechische Städte und Kommunen vielfältige Erfahrungen gesammelt. Ziel eines
Werkstattgespräches der Friedrich-Ebert-Stiftung war es, diese Erfahrungen
nutzbar zu machen und praktikable Lösungen zu diskutieren.
Wie die Jugend Chancen auf dem Arbeitsmarkt ergreifen kann:
Die griechische Wirtschaftskrise hat zu besorgniserregend hoher Jugendarbeitslosigkeit geführt. Akademische Abschlüsse führen nicht zu Beschäftigung,
Berufsausbildungen werden trotz großen Potentiale nicht hoch angesehen. Ein
Mangel an Perspektiven und Frustration mit der starren Wirtschaft des Landes
führen zu massiver Auswanderung qualiﬁzierter junger Griechen ins EU-Ausland,
speziell nach Deutschland. Dabei können Kommunen eine wichtige Rolle beim
Einstieg in den Arbeitsmarkt spielen. So zum Beispiel bei der Verknüpfung von
Bildungsstätten mit dem Arbeitsmarkt, der Förderung alternativer Beschäftigungsmodelle, der Vermittlung von Praktika, beim Aufbau von Start-Ups und
der Digitalisierung. Diese und weitere Maßnahmen wurden während eines Work-

shops der Konrad-Adenauer-Stiftung erörtert und Erfahrungen aus deutscher
und griechischer Praxis ausgetauscht.
Die Energiewende in den Kommunen
Der dezentrale Ausbau erneuerbarer Energien trägt zur nachhaltigen Regionalentwicklung bei und bringt Vorteile für die lokale Wirtschaft und Gesellschaft.
Neue Arbeitsplätze entstehen, Kommunen erzeugen Einnahmen, die sie auch
bei der Bekämpfung von Energiearmut einsetzen können. Deutsche Kommunen
erzeugen jährlich ca. 9 Milliarden Euro an Wertschöpfung durch den an erneuerbaren Energien gekoppelten Wirtschaftskreislauf. In Griechenland steht dieser
Prozess noch am Anfang, wird sich aber zukünftig voraussichtlich beschleunigen.
Ein neues Gesetz erlaubt es Kommunen, „Energiegemeinschaften“ zu gründen
bzw. sich daran zu beteiligen. Das von der Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführte
Werkstattgespräch informierte über Instrumente, Modelle, Maßnahmen und gute
Beispiele einer dezentralen Energiewende, die Kommunen für sich sinnvoll nutzen können.
Round-Table-Gespräch „Kammern“
Für moderne Unternehmen stellt die Weiterbildung und Kompetenzentwicklung bei Mitarbeitern einen zunehmend erfolgkritischen Faktor dar. Der demographische Wandel, der Fachkräftemangel und schnell veränderliche
Anforderungen erfordern ein lebenslanges Lernen. Die Kammern in Deutschland
setzen dies im großen Masse um. In Griechenland bleibt die Aus- und Weiterbildung in rein öffentlicher Hand. Sie wird zentral vom Bildungsministerium gesteuert und umgesetzt. Kammern haben einen Beratungscharakter, dürfen aber nicht
aktiv an der Berufsausbildung teilnehmen. In einem offenen Dialog konnten Erfahrungen ausgetauscht und best-practices vorgestellt werden. Zudem konnten
Interessenten zueinander ﬁnden und in Zusammenarbeit mit den deutschen
Partnern Modelle zur Stärkung der Kammerarbeit langfristig erarbeiten und umsetzen. Ausbildung und Wirtschaftsförderung sind nämlich wichtige Säulen für
eine kommunale Wirtschaftsentwicklung. Darüber hinaus können über diese
Schiene die Kammern in Griechenland neue Aufgaben übernehmen, um ihre Mitglieder nicht zu verlieren, und ihren Beitrag zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit leisten.
„Partnerschaftsbörse“ –
Unter dem Motto „Vertiefung bestehender und Anbahnung neuer Partnerschaften“ hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, mit Partnern Gespräche zu aktuellen
und zukünftigen Kooperationsaktivitäten zu führen. Wer Interesse an der
Gründung einer neuen Kooperation unter dem Dach der DGV hatte konnte bei
dieser Gelegenheit eine mögliche Partnerkommune des jeweils anderen Landes
kennenlernen.
Vorstellung von Best-Practices aus der DGV-Arbeit
Nach einer kurzen Einführung durch den Koordinator der DGV, Frank Edelmann, und den Bürgermeister und Beauftragten der KEDE für die DGV, Christodoulos Mamsakos, wurden Best-Practice Beispiele aus der Arbeit der DGV
vorgestellt. Jeweils ein Projektverantwortlicher von deutscher und von griechischer Seite stellten ihre Ergebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Einzelprojekten vor. Anschließend bestand die Möglichkeit zur Diskussion.
Offenes Round-Table-Gespräch zum Thema Alternativ- und Gesundheitstourismus
Die touristischen Einnahmen Griechenlands aus Deutschland nahmen 2017
um 31,5% im Vergleich zum Vorjahr zu und betrugen 2,553 Mrd. Euro. Griechenland bleibt damit ein weiterhin beliebter Urlaubsort für Deutsche. Dieser soll aber
auch für weitere Verbrauchergruppen attraktiv werden. So ging es bei diesem
Gespräch, das vom Verband der griechischen Städte KEDE organisiert wurde,
um Vergleich und Perspektiven der Entwicklung von Kur- und Medizintourismus
auf kommunaler und regionaler Ebene in Griechenland und Deutschland. An der
Diskussion nahmen Vertreter des Nationalen Medizinischen Tourismusverbandes
ELITOUR, der griechischen kommunalen Selbstverwaltung, aus Ärzteverbänden
und dem Weltinstitut griechischer Ärzte sowie des Internationalen Gesundheitstourismuszentrums teil. Beschlossen wurde eine enge Kooperation durch die Bildung einer gemeinsamen Kommission aus Vertretern der Kommunen und der
Ärzteschaft zur Förderung des Gesundheits-, Wellness- und Kurtourismus in Zusammenarbeit mit ärztlichen Fachgesellschaften, Krankenkassen und Investoren.
Der Wasserkreislauf
Der Staudamm und das Sammelbecken Aposelemi sind ein Projekt in der Region Heraklion/Kreta zur Wasserversorgung des weiteren Umlands. Die Besucher
erhielten eine Führung durch die Ingenieure und lernten die Anlagen näher kennen. Im Anschluss gab es einen Besuch einer Wasseraufbereitungsanlage in der
Gegend von Agriana/Hersonissos und einer Kläranlage in Gouves, in der innovative Modelle der Wasseraufbereitung und Wiederverwendung zur Bewässerung
der Olivenhaine vorgestellt wurden. Die Tour endete mit einem Besuch beim mit-
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Mit dem kretischen Rakomelo ein Hoch auf die 8. Deutsch-Griechische
Versammlung. Von links Volkmar Klein (MdB, entwicklungspolitischer
Sprecher der Unionsfraktion), Landrat Helmut Riegger (Calw), Norbert
Barthle (PStS und Beauftragter der Bundeskanzlerin für die DGV), Roger
Kehle (Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes), Josef
Rief (MdB CDU/CSU, stv. Vorsitzender der Deutsch- Griechischen Parlamentariergruppe im Bundestag), Phedon Codjambopoulo (Präsident der
Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung, DHW) und der Gastgeber
und Bürgermeister von Hersonissos Ioannis Mastorakis.
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Bei der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung der 8. DGV
telständischen Unternehmen LYRAKIS FAMILY, das Olivenöl nach internationalen
Standards und höchsten Sicherheitskontrollen produziert und sich so erfolgreich
am Markt platzieren konnte. Der Besuch wurde von der Hanns-Seidel-Stiftung
und der Stadt Hersonissos organisiert.
Alternativtourismus
Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die Stadt Hersonissos
luden zu einer Tour durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt Hersonissos. Die
Besucher erhielten Einblicke zu Konzepten und konkreten Projekten der Gemeinde, ihre Stadt jenseits des Strandtourismus für neue touristische Angebote
in den Feldern Sport, Kunst und Kultur zu öffnen. Die Gemeindevertreter gaben
auch Einblicke, mit welchen Vermarktungsstrategien neue Zielgruppen erschlossen werden sollten. Hierbei ging es auch um die Förderung lokaler Beschäftigung
und die Problematik Umwelt und Abfallentsorgung.
Aus- und Weiterbildung
Unter dem Thema „Netzwerk Kretische Hände“ wurden durch die Handelskammer Heraklion verschiedene Möglichkeiten für Berufsausbildung, Zertiﬁzierung und Förderung von Kleinbetrieben vorgestellt. Konkret konnten die
Besucher im Gewerbepark Anopolis sehen, wie kretische Handwerkskunst zertiﬁziert wird. Anschließend erfuhren sie mehr über das Berufsbildungszentrum
(IEK) Kappa Studies der Gruppe Kalathaki mit seiner Kooperation in Küche und
Gastronomie. Eine Präsentation des Pilotlehrprogramms im Schulungszentrum
Heraklion mit den Erfolgen der Technischen Schule im Bereich der Ausbildung
von Schweißern vervollständigte die Tour. n
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Ιωάννα Ζαχαράκη: Έλληνες υπήκοοι
που θέλουν να ζήσουν στη Γερμανία, οφείλουν να
μάθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τη γερμανική γλώσσα
-Εκτιμάτε ότι οι Έλληνες υπήκοοι που επιθυμούν να ζήσουν στη Γερμανία, οφείλουν να μάθουν όσο πιο γρήγορα
γίνεται τη γερμανική γλώσσα;

Μιλά σήμερα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για την μετανάστευση η Ιωάννα Ζαχαράκη η οποία εργάζεται
στον τομέα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας στο Κοινωνικό Φορέα της Διακονίας Ρηνανίας
Βεσταφαλίας Λίππε.
Έχει ιδρύσει την Ακαδημία Αξιών - www.axion-akademie.de, η
οποία βραβεύτηκε για το έργο της τον Οκτώβριο 2017, από το Ίδρυμα
KNUPP. Η Ακαδημία Αξιών συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα
στην Γερμανία και στην Ελλάδα. Η Ιωάννα Ζαχαράκη, κατάγεται από
τη Χρυσομηλιά Καλαμπάκας, και αναλαμβάνει καθήκοντα μέχρι το
2021 στη θέση της Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
Συνέντευξη στη Γεωργία Κωστακοπούλου
–H oικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε σε αύξηση του
μεταναστευτικού ρεύματος στη Γερμανία. Πολλές Ελληνίδες και Έλληνες αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες στην
αγορά εργασίας έρχονται στην Γερμανία και απευθύνονται
στους εδώ ελληνικούς φορείς, όπως ελληνικές ορθόδοξες
ενορίες, στις ελληνικές κοινότητες, συλλόγους και οργανισμούς καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες μετανάστευσης. Μπορείτε να μας πείτε σε αριθμούς αυτό το
μεταναστευτικό 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 στατιστικά στοιχεία τις ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας ήρθαν τα τελευταία
χρόνια πάνω από 30.000 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 πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι περισσότεροι δε έρχονται 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 αναφερθεί, είναι ότι οι Έλληνες
γιατροί που έρχονται και βρίσκουν θέσεις στα νοσοκομεία αποτελούν σχεδόν μετά από τους αυστριακούς την δεύτερη μεγάλη
ομάδα. Πολλοί δε από αυτούς ήρθαν τα τελευταία χρόνια».
– Μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση των μεταναστών που
ερχόταν από τη χώρα μας πριν τρεις και τέσσερις δεκαετίες, σε σχέση με την τωρινή εικόνα; Μήπως μπορούμε να
μιλάμε για μια κατάσταση εκτός ελέγχου από την πλευρά
των ελλήνων μεταναστών;
«Σε σύγκριση με παλιά που μετανάστευαν 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
Γερμανία δεν είναι εύκολη. Πέρα από το ότι πρέπει να κατέχει κανείς πολύ καλά την γερμανική γλώσσα και να έχει αρκετά προσόντα.
Δεν μπορώ να πω, ότι η τωρινή κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Τα
στοιχεία δείχνουν, ότι υπάρχει ένα ανεβασμένο μεταναστευτικό
ρεύμα από Ελλάδα. Αρκετοί είναι 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 εκμετάλλευσης και ξαναγυρίζουν πίσω».

© Ιωάννα Ζαχαράκη

– Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ίδρυση του „Δικτύου Ελληνικών Φορέων στην Bόρεια Ρηνανία Βεστφαλία". Στο Δίκτυο
συμμετέχουν φορείς όπως ελληνικές κοινότητες τις περιοχής, ορθόδοξες ελληνικές ενορίες, πολιτιστικοί σύλλογοι, ο
Γερµανο – Ελληνικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος (DHW),
ενδιαφερόμενα άτομα και εθελοντές, δημοτικοί σύμβουλοι
ελληνικής 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 δυναμικό των συμμετεχόντων Φορέων, να ανταλλάσει πληροφορίες για τις ανάγκες των
νεοφερμένων και να παρέχει βοήθεια ανάλογα με τις δυνατότητες
του. Μία πρώτη δραστηριότητα του Δικτύου ήταν η έκδοση του δίγλωσσου Οδηγού για τον προσανατολισμό των νεοφερμένων Ελλήνων γύρω από την Διαμονή και Εργασία στην Γερμανία. Μία ομάδα
εργασίας του Δικτύου συνέλεξε χρήσιμες πληροφορίες γύρω από
θέματα, όπως Διαμονής, Εκμάθησης Γλώσσας, Κατοικίας, Εργασίας,
Σχολικά / Επαγγελματικά θέματα, Κοινωνική Ασφάλιση, Κοινωνικές
Υπηρεσίες, Ελεύθερος χρόνος, Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα. Η εργασία στο Δίκτυο γίνεται ως επί το πλείστον σε εθελοντική βάση. Παράλληλα 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 εκδοθεί ο οδηγός και να μοιραστεί, ειδικά
την εποχή του 2012 με 2015 που υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση. 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 προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή».
© Ιωάννα Ζαχαράκη

« Έλληνες υπήκοοι που θέλουν να ζήσουν στη Γερμανία, οφείλουν να μάθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τη γερμανική γλώσσα.
Μόνο έτσι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να
γνωρίσουν ανθρώπους, να συνεννοούνται στην καθημερινότητάς
τους, να βρουν 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 γλώσσες. Το επίπεδο Β1 είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Εάν
έχουν σκοπό να εξελιχθούν επαγγελματικά (γιατροί, επιχειρηματίες
κλπ), χρειάζονται απαραίτητα τα επίπεδα Β2 ή και C1. Με C1 έχουν
πρόσβαση σε γερμανικό πανεπιστήμιο.
Καλά είναι, εάν είναι δυνατό, να αρχίσει κανείς την εκμάθηση της
γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα, πριν 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
απαραίτητη 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 θέσεις στα υπάρχοντα τμήματα). Γι 'αυτό το λόγο είναι σημαντικό να απευθυνθεί κανείς στο πιο κοντινό ινστιτούτο εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας
στο μέρος που κατοικεί. Τα τμήματα γερμανικών του BAMF κοστίζουν 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-Institut.
Ανάλογα με την πόλη που κατοικεί κανείς υπάρχουνε διάφορες
δυνατότητες εκμάθησης γερμανικών π.χ. σε Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης (VΗS) αλλά και σε ιδιωτικά ινστιτούτα». n

Διαμονή και Εργασία στη Γερμανία
Λόγω της μεγάλης ζήτησης πληροφοριών σχετικά με τη διαμονή και την εργασία στη Γερμανία παρέχει ακόμη ο οδηγός
„Διαμονή και Εργασία στην Γερμανία" χρήσιμες πληροφορίες. Την πρώτη ελληνογερμανική έκδοση που δημοσιεύτηκε
την άνοιξη του 2012 είχε επεξεργαστεί μία ομάδα εργασίας
του „Δικτύου Ελληνικών Φορέων στο Κρατίδιο της Βορείου
Ρηνανίας Βεστφαλίας". Οι χρήσιμες πληροφορίες γύρω από
θέματα όπως π.χ. διαμονή, εκμάθηση γλώσσας, κατοικία, εργασία, σχολική/επαγγελματική εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, ελεύθερος
χρόνος, κοινωνικά δίκτυα κ.α. παραμένουν ακόμη περιζήτητες.
Ο οδηγός είχε μεγάλη απήχηση σε όλη τη Γερμανία και στο
εξωτερικό για γι αυτό το λόγο επανεκδίδεται.
„Διαπιστώνουμε συνεχώς την ανάγκη πληροφόρησης
στη
μητρική γλώσσα για
όλους τους νεοαφιχθέντες πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Συνεπώς είναι αναγκαία όχι μόνο η επανέκδοση του οδηγού,
αλλά επίσης απαραίτητη ήταν η μετάφραση του χρήσιμου
αυτού φυλλαδίου και
σε άλλες έξι γλώσσες
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρηκα ιδιαίτερα που
εξασφαλίστηκε τότε η χρηματοδότηση του έργου αυτού μέσω
του Υπουργείου Εργασίας, Ένταξης και Κοινωνικών Υποθέσεων του κρατιδίου μας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ακόμη
πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και διευκολύνεται η
ένταξη των νεοαφιχθέντων στη Γερμανία. Αν μπορέσουμε θα
επανεκδώσουμε τον οδηγό για να συμπεριλάβουμε και μερικές αλλαγές στο θέμα των κοινωνικών παροχών" αναφέρει η
κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη συνιδρύτρια του Δικτύου και υπεύθυνη για την μετάφραση και επανέκδοση του οδηγού. Ο οδηγός μεταφράστηκε στα πολωνικά, ιταλικά, ισπανικά,
πορτογαλικά, βουλγαρικά και ρουμανικά και βρίσκεται στην
ιστοσελίδα της Διακονίας Ρηνανίας- Βεστφαλίας-Λίππε, της
Ελληνικής Κοινότητας, του Ελληνικού Προξενείου Düsseldorf,
του Δικτύου Ελληνικών Φορέων και άλλων Οργανισμών. Το
έντυπο παρέχεται και ώς φυλλάδιο από τις παραπάνω υπηρεσίες. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ με δική της πρωτοβουλία το
διανέμει σε επιλεγμένα σημεία για να βοηθήσει τους Έλληνες νεομετανάστες να αποκατασταθούν στη Γερμανία. n
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Φραγκφούρτη: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
στην 70η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
Η υπεύθυνη διεθνών σχέσεων και συντονισμού της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης
κ. Νόπη Χατζηγεωργίου μίλησε στον Αλέξανδρο Ιβανίδη, την τελευταία μέρα της Έκθεσης
Επιμέλεια αφιερώματος, κείμενα, φωτογραφίες, παρουσία στην Έκθεση: Αλέξανδρος Ιβανίδης, Δημήτρης Ιβανίδης, Γεώργιος Ιβανίδης
Η 70η διεθνής έκθεση βιβλίου
στη Φραγκφούρτη που πραγματοποιήθηκε από τις 10
Οκτωβρίου μέχρι τις 14 του
ίδιου μήνα είχε κεντρικό σύνθημα «Ιδέες που κινούν τον
κόσμο» και τιμώμενη χώρα την
Γεωργία.
Την επισκέφτηκαν περίπου 286.000 άνθρωποι, ενώ την κάλυψαν 10000 δημοσιογράφοι, με 7.503 εκθέτες από 109 χώρες
που αποτελούσε ρεκόρ για τη συγκεκριμένη
έκθεση. Η πόλη αυτές τις μέρες ζούσε τον
πυρετό της λογοτεχνίας και του βιβλίου με
εκδηλώσεις εντός και εκτός εκθέσεως σε βιβλιοπωλεία, συλλόγους και καφέ τοποθετώντας την έκθεση αυτή στο υψηλότερο
σκαλί των εκθέσεων βιβλίου παγκοσμίως.
Στο πάρτι έναρξης του ελληνικού περιπτέρου υπήρξε χαιρετισμός από τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας κυρία Μαρία Ζήση και
από τον κύριο Μανώλη Πιπιλή, Διευθυντή
της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνο Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου.
Την Παρασκευή μετά την εκδήλωση - παρουσίαση των βιβλίων της διακεκριμένης
Ελληνίδας συγγραφέως Μάρως Δούκα στο
CFI Laumer (BockenheimerLandstraße 67,
Φρανκφούρτη) ακολούθησε γεύμα στο σπίτι
της Γενικής Πρόξενου κυρίας Ζήση. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε όλους όσους ήταν
στην εκδήλωση.
Την τελευταίαμέρα της εκθέσεως ο συγγραφέας και συνεργάτης μας Αλέξανδρος
Ιβανίδης εξασφάλισε για την Elliniki Gnomi
μια συζήτηση – συνέντευξη με την υπεύθυνη
διεθνών σχέσεων και συντονισμού Διεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης κυρίας
Νόπης Χατζηγεωργίου.

- Τι παρουσιάζει η Ελλάδα μέσω
της ΔΕΒ Φραγκφούρτης;

«Να πούμε κατ’ αρχάς ότι η Ελλάδα έχει
καταφέρει παρόλο τη δύσκολη περίοδο που
έχει περάσει να έχει συνεχή παρουσία στη
ΔΕΒ της Φρανκφούρτης, περισσότερα από
20 χρόνια, με εθνικό περίπτερο, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των Ελλήνων εκδοτών και, με τη συνεργασία και φυσικά με
την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου
πολιτισμού. Η διοργάνωση γίνεται πλέον από
το ίδρυμα του ελληνικού πολιτισμού.
Και έχουμε συνεργασίες γιατί πάντοτε πιστεύουμε στις συνεργασίες και τις επιδιώκουμε. Μέσα από αυτές βγαίνουν τα πιο
ωραία πράγματα που συνεχώς γίνονται όλο
και καλύτερα. Αυτό είναι που ζούμε και βλέπουμε στη Φρανκφούρτη που κάθε χρόνο γίνεται η παρουσία μας όλο και πιο ισχυρή, πιο
αποτελεσματική και εμπλουτίζεται με θεματικές, εκδηλώσεις και με επαγγελματικές συναντήσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της πολύ
καλής προσπάθειας τα βλέπουμε και στα βιβλία που μεταφράζονται παρότι οι εποχές
είναι δύσκολες.
Εμείς λοιπόν προωθούμε εδώ στη μεγάλη
διεθνή αγορά, την μεγαλύτερη του κόσμου,
τη σύγχρονη, την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή του τελευταίου έτους των Ελλήνων εκδοτών. Επίσης εκθέτουμε τα πρόσφατα
μεταφρασμένα ελληνικά βιβλία μαζί μ’ ένα
κατάλογο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους
ξένους επαγγελματίες με τα βιβλία που μεταφράζονται και κυκλοφορούν πλέον στο
εξωτερικό έτσι ώστε να τους κατευθύνουν
στις αγορές των βιβλίων που τους ενδιαφέ-

- Μιλήστε μας λίγο για τις εκδόσεις Romiosini. Επιτελούν ένα
πολύ σημαντικό έργο που πρέπει
να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό.

ρουν. Στο περίπτερο έχουμε βεβαίως και
λευκώματα μουσείων, ινστιτούτων τα οποία
προβάλουν τον πολιτισμό και την ευρύτερη
κουλτούρα της χώρας μας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος παρουσιάζουμε πολλέςθεματικέςμεταξύ των οποίωνυπάρχειμια ιδιαίτερη και πολύ επίκαιρη με
θέμα το προσφυγικό που ξεκινήσαμε να
προβάλουμε στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με μεγάλη επιτυχία και είναι εξίσου ενδιαφέρον σε αυτό το διεθνές κοινό που
απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλη
την Ευρώπη και όλο τον κόσμο βεβαίως.
Παράλληλα εκθέτουμε και μια επιλεγμένη
συλλογή βιβλίων με θέμα το προσφυγικό.
Ένας κατάλογος που έχει προκύψει μέσα
από μια έρευνα πηγαίνοντας δέκα χρόνια
πίσω ξεκινώντας από παλιότερες εποχές για
το πώς έχουν καταγραφεί τα θέματα της μετανάστευσης».

- Είδα και ένα βιβλίο το οποίο
έχω στη βιβλιοθήκη μου της
Δίδω Σωτήριου. Ματωμένα χώματα από τις εκδόσεις Κέδρος.
«Το οποίο μάλιστα φέτος έχει εκδοθεί στα
Γαλλικά από τις éditionsCambourakis που

είναι ένας Έλληνας δεύτερης γενιάς στην
Γαλλία.
Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πλέον κλασικό και θεωρείται το βιβλίο της προσφυγιάς. Όλο αυτό όμως δημιουργεί μια
καταπληκτική ενότητα η οποία αποτυπώνεται
στον κατάλογο των βιβλίων για την προσφυγιά.Τι σχετικό έχει γραφτεί μέσα στον 20ο
αιώνα μέχρι σήμερα. Έτσι κι αλλιώς η χώρα
μας τη γνωρίζει πολύ καλά.
Έχουμε επίσης τη συμμετοχή 20 περίπου
εκδοτών (Άγρα, Αιώρα, Ενάλιος-Ωκεανός,
Εστία, Ίκαρος, iWrite, Καστανιώτης, Κόκκινη
Κλωστή Δεμένη, Μέλισσα, Μεταίχμιο, Μίνωας, Volatilium / Νεφέλη, Παπαδόπουλος,
Πατάκης, Συμπαντικές Διαδρομές, CubeArtEdition, Romiosini / Κέντρο Νέου Ελληνισμού-CeMoG, University Studio Press),
εξαιρετικών εκδοτών οι οποίοι δουλεύουν με
το εξωτερικό, προωθούν τα βιβλία τους και
δίνουν το παρόν στη ΔΕΒ της Φραγφούρτηςπωλώντας και αγοράζοντας βιβλία. Είμαστε
επομένως μια ζωντανή παρουσία ως Ελλάδα
μέσα σε όλη αυτή την πλατφόρμα ανταλλαγής δικαιωμάτων.
Έχουμε βέβαια και το ίδρυμα ελληνικού
πολιτισμού που έχει αναστήσει κυριολεκτικά
τις εκδόσεις Romiosin».

«Οι εκδόσεις Romiosini που ήταν έτοιμες
να κλείσουν, δεν μπορούσαν πια να επιβιώσουνφτάνοντας σε αδιέξοδο και,εκεί για
καλή μας τύχη και καλή συγκυρία, το κέντρο
του ελληνικού πολιτισμού που έχει χρηματοδοτήσεις για τέτοιες δράσεις από το ίδρυμα
Νιάρχος αγόρασε τον εκδοτικό οίκο μαζί με
τα δικαιώματα και τα παλιά βιβλία.
Αυτός ο εκδοτικός οίκος είχε την ιστορία
του στη Γερμανίακαι πρόβαλε για πολλά
χρόνια την ελληνική λογοτεχνία.Έτσι με τη
νέα προοπτική επανεκδίδει όλα τα παλιά βιβλία όμως βγάζει συνέχεια και καινούργια
και σχεδιάζει συνεχώς τις επόμενες εκδόσεις του. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτή τη
στιγμή έναν εκδοτικό οίκο στην Γερμανία
που σταθερά παράγει βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας αλλά και δοκιμίου που όλο αυτό
κυκλοφορεί στη γερμανική αγορά. Είναι μια
πολύ σημαντική προώθηση του ελληνικού βιβλίου. Πέρυσι είχαν τον Βαλτινό που έκανε
μια παρουσίαση σε βιβλιοπωλείο. Το Σάββατο παρουσιάστηκε η ποιητική ανθολογία
της Μαρίας Τοπάλη που ανήκει στη σύγχρονη ποίηση του 21ου αιώνα που ονομάστηκε ποίηση της κρίσης. Είναι η γενιά που
καταγραφεί όλο αυτό το γεγονός».

- Αυτός είναι ο ρόλος της λογοτεχνίας.
«Βέβαια. Ν’ αποτυπώνει το τι συμβαίνει
στην κοινωνία».

- Είπατε ότι το ίδρυμα Νιάρχος
χρηματοδότησε και υποστήριξε
την αγορά του εκδοτικού οίκου
Romiosini από το ίδρυμα ελληνικού πολιτισμού. Η παρουσία του
ιδρύματος Νιάρχου είναι πολύ
σημαντική και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
«Αυτή τη στιγμή το Νιάρχος χρηματοδοτεί
ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό πρόγραμμα που
τρέχει στο Βερολίνο. Έχει όλη τη χρόνια ροή
εκδηλώσεων με καλεσμένους ελληνιστές
από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Και
είναι πολύ σημαντική η παρουσία της Ελλάδας στο Βερολίνο που είναι το πολιτιστικό
κέντρο και το κέντρο κουλτούρας της Ευρώπης. Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς με όλους όσους
μπορούν να βοηθήσουν είτε είναι ιδιώτες,
είτε δημόσιοι φορείς, είτε και πανεπιστημιακοί.Μόνο έτσι πετυχαίνουμε στόχους. Και
αυτό πλέον το έχουμε μάθει πολύ καλά μετά
από όλα αυτά που περάσαμε.Οι συνεργασίες
και όλοι μαζί ενώνοντας τις δυνάμεις μας
μπορούμε και ξεπερνάμε τις δυσκολίες και
να πάμε μπροστά. Και αυτό το απέδειξε η
Ελλάδα και εδώ στη ΔΕΒ που χρόνο με το
χρόνο όλα βελτιώνονται και αυτό φαίνεται».

- Όσον αφορά το προσφυγικό
είναι και το βασικό θέμα της έκθεσης. Μήπως αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα να κάνουμε
την Ευρώπη πιο ανθρώπινη;
«Ακριβώς. Η Φρανκφούρτη δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει εδώ και 70 χρόνια η

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

πρώτη και πιο σημαντική έκθεση βιβλίου
στον κόσμο και δεν έχει καταφέρει κάνεις να
την ξεπεράσει. Παρόλου που έγιναν απόπειρες από διάφορες πόλεις όπως η Νέα
Υόρκη και το Πεκίνο αλλά δεν το κατάφεραν.
Έχει φοβερά αντανακλαστικά. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, δηλαδή, πέρα από το εμπορικό κομμάτι που είναι ο βασικός κορμός της
έκθεσης πάντα θέτει τέτοια θέματα πάνω
στο τραπέζι. Στο φόρουμ. Φέτος λοιπόν είχε
αυτή την καμπάνια που συνέπεσε με το δικό
μας προσφυγικό που το δουλεύουμε στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τρίτη χρονιά
και με αφορμή των 70 χρόνων της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνει όλα αυτά,ανθρώπινα δικαιώματα,
δημοκρατία ξεκίνησε η καμπανιά in the samepage. Εμείςμε την έκθεση φωτογραφίας
για το προσφυγικό θέλαμε να το παρουσιάσουμε στο διεθνές και γερμανικό κοινό. Τους
κάναμε λοιπόν αυτή την πρόταση να μας δώσουν έναν χώρο, να μας βοηθήσουν, και το
δέχτηκαν. Επειδή κιόλας ήταν στο πνεύμα
της δίκης τους φετινής διοργάνωσης μας
παραχωρήσαν τον χώρο και μας έδωσαν και
μια ώρα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση
που έγινε με την συγγραφέα κυρία Δούκα,
τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, συγγραφέα,
τ. Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και του ελληνικού
τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, τ. Γενικός

Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και
με την παρουσία δυο προσφυγόπουλων από
τη Συρία που πέρασαν τρία χρόνια από την
Ελλάδα, την Ειδομένη και τη Θεσσαλονίκη,
που ευτυχώς είχαν μια περιπέτεια με αίσιο
τέλος ερχόμενα στη Γερμανία».

- Ήμουν και εγώ στην εκδήλωση
και το αγόρι, ο Αλί, είπε ότι είδε
τον εαυτό του σε μια από τις φωτογραφίες που παρουσίασε η ελληνική αποστολή.
«Αυτή η έκθεση έγινε με την υποστήριξη
του ιδρύματος της ελληνικής βουλής με τη
συνεργασία των Ελλήνων φωτορεπόρτερ
οποίοι κατέγραψαν με πολλές δυσκολίες
όλη αυτή τη ροή προσφύγων που έμπαιναν
στην χώρα μας από ξηρά και θάλασσα και το
αποτέλεσμα ήταν συναρπαστικό».

- Μάλιστα ο γενικός γραμματέας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
έλεγε ότι η Αμερική δεν μπορεί να
δεχτεί 60000 προσφυγές όταν η
Ευρώπη έχει δεχτεί 2500000 και
η Ελλάδα 60000. Αυτό σημαίνει
για μένα ότι η Ευρώπη κάνει μια
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πιο μεγάλη προσπάθεια να δεχτεί
αυτούς τους ανθρώπους.
«Ναι, πράγματι, αλλά είναι σχετικά όλα
αυτά, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θέμα που
αφορά όλη την Ευρώπη».

- Υπήρξαν πολλές εκδηλώσεις
από την ελληνική αποστολή αλλά
το ελληνικό πάρτι έχει γίνει
πλέον θεσμός.
«Το ελληνικό πάρτι το περιμένουν πλέον
όλοι. Κάποιες χώρες κάνουν παρόμοια πάρτι
αλλάόχι όμως όλες».

- Με την ελληνική κουζίνα και
άφθονο λευκό και κόκκινο κρασί.
Και αυτό συμβολίζει την Ελλάδα.
Το συνδυασμό της διασκέδασης
με τον πολιτισμό. Και νομίζω ότι
είμαστε από τις μοναδικές χώρες
που έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
«Εμείς λέμε ότι έχουμε αυτό το κοινό στοιχείο με τους Λατινοαμερικάνους. Έχουμε
καταλήξει μαζί, ότι εμείς από την Ευρώπη και
αυτοί από την Αμερική, είμαστε αδέρφια.
Ακόμα και με τους Ισπανούς, μας λένε, δεν

νιώθουμε ίδιοι παρόλο που είμαστε ισπανόφωνοι. Μόνο με σας νιώθουμε ίδιοι. Αυτό
αποτυπώνεται και στη λογοτεχνία οπού εμείς
μεταφράζουμε και διαβάζουμε πολλά βιβλία
από τη Λατινική Αμερική. Έχουμε πολλά
κοινά στοιχεία. Και αυτό είναι το εκπληκτικό
εδώ στη Φρανκφούρτη».

- Είναι μια συνάντηση πολιτισμών.
«Ανταλλάσσουμε βιβλία από χώρες πολύ
μακρινές. Γίνονται γνωριμίες εκδοτών. Μια
και πριν αναφερθήκαμε στο ελληνικό πάρτι,
να πούμε και κάτι για τη συμμετοχή του ΕΟΤ
που έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση μέσα στο
ελληνικό περίπτερο αλλά, και με τις εκδόσεις του. Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι
απόλυτα συνυφασμένος με την ιστορία και
τον πολιτισμό μας. Η Ελλάδα είναι ένα ζωντανό μουσείο. Και είναι κάτι που το επιδιώκουν και το αγαπούν οι επισκέπτες».

- Κρατώ την πολύ όμορφηφράση
σας ότι,ηΕλλάδα είναι ένα ζωντανόμουσείο και με αυτή θα κλείσωτη συζήτησή μας και θα σας
ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
«Εμείς σας ευχαριστούμε για τη στήριξη».

Αυλαία με επιτυχία για το ελληνικό βιβλίο
στην 70ή ΔΕΒ Φρανκφούρτης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14
Οκτωβρίου το ταξίδι του ελληνικού βιβλίου στην
70ή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση βιβλίου σε
όλο τον κόσμο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Messe
Frankfurt, με κεντρικό σύνθημα «Ιδέες που κινούν τον κόσμο» και τιμώμενη χώρα τη Γεωργία.
Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από το Ελληνικό
Ίδρυμα Πολιτισμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και σε συνεργασία με τους Έλληνες εκδότες, το
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Φρανκφούρτη και το
γραφείο ΕΟΤ Φρανκφούρτης.
Πλήθος κόσμου και θετικά σχόλια συγκέντρωσαν οι συνολικά οκτώ εκδηλώσεις, οι οποίες φέτος πραγματοποιήθηκαν
τόσο στο Ελληνικό Περίπτερο (E133-Hall 5.1) όσο και σε σημεία του εκθεσιακού χώρου που παραχώρησε στην ελληνική
αποστολή η ΔΕΒ Φρανκφούρτης (στο International Stage
A128, η συζήτηση για τη μετανάστευση και το προσφυγικό
«Εναλλασσόμενες Πατρίδες: Η δημοκρατία τον 21ο αιώνα
απέναντι στην πρόκληση των μεταναστευτικών ροών» και
σε κεντρική είσοδο του Hall 5.1 η φωτογραφική έκθεση
«Δρόμοι Επιβίωσης», που οργανώθηκε από το Ίδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας).
Επιπλέον,
δύο
από
τις
εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν εκτός του εκθεσιακού χώρου: Στο ιστορικό στέκι συγγραφέων και φιλοσόφων της Σχολής της
Φρανκφούρτης, Café Laumer, όπου η επίσημη προσκεκλημένη της ελληνικής συμμετοχής, η συγγραφέας Μάρω
Δούκα συνομίλησε με την κριτικό βιβλίου και δημοσιογράφο
Μικέλα Χαρτουλάρη («Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας») και στο βιβλιοπωλείο Weltenleser όπου παρουσιάστηκε η ανθολογία «Ποίηση με πείσμα» (Edition
Romiosini/CeMog-Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου)
της ανθολόγου και ποιήτριας Μαρίας Τοπάλη.
Στο Ελληνικό Περίπτερο προβλήθηκαν περισσότεροι από
1.000 τίτλοι βιβλίων (σύγχρονη πεζογραφία, παιδικό και
εφηβικό βιβλίο, ποίηση, δοκίμιο, λευκώματα, εκδόσεις μουσείων, τέχνης, αρχιτεκτονικής και γαστρονομίας, μέθοδοι εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, μεταφρασμένα ελληνικά
βιβλία, Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2016) από 40 και
πλέον εκδότες. Με δική τους βιβλιοθήκη συμμετείχαν 18 εκδότες (Άγρα, Αιώρα, Ενάλιος-Ωκεανός, Εστία, Ίκαρος,
iWrite, Καστανιώτης, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μέλισσα, Μεταίχμιο, Μίνωας, Volatilium/Νεφέλη, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Συμπαντικές Διαδρομές, Cube Art Edition,
Romiosini/Κέντρο Νέου Ελληνισμού-CeMoG, University Studio Press), 2 πρακτορεία πνευματικών δικαιωμάτων (Ersilia,
Iris), η 16η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (που θα
πραγματοποιηθεί στις 9 με 12 Μαΐου 2019), η Αθήνα 2018

Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου (που ανακηρύχτηκε από
την UNESCO και συνεχίζεται έως τις 22 Απριλίου 2019) και
η Εταιρεία Συγγραφέων.
Ακόμη, στο Ελληνικό Περίπτερο παρουσιάστηκε μια ειδική
θεματική βιβλιοθήκη 61 βιβλίων κάθε είδους από 19 εκδότες
(«Imagine All the People-Επιλεγμένα βιβλία Ελλήνων συγγραφέων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες»), στο
πλαίσιο του τριπλού ελληνικού αφιερώματος-παρέμβασης
στο καίριο ζήτημα της μετανάστευσης και του προσφυγικού
στην Ευρώπη, το οποίο εναρμονίστηκε και με την κεντρική
εκστρατεία της φετινής ΔΕΒ Φρανκφούρτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα («I’m on the same page»).
Επιπλέον, η παρουσία του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό αποτυπώθηκε σε Κατάλογο μεταφρασμένων ελληνικών βιβλίων για το 2017-2018, όπου παρουσιάζονται βιβλία
για παιδιά και για ενήλικες, πάνω από 60 Ελλήνων συγγραφέων, που εκδόθηκαν από 16 ελληνικούς εκδοτικούς οίκους (Άγκυρα, Άγρα, Εστία, Καπόν, Καστανιώτης, Κέδρος,
Κίχλη, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μελάνι, Νεφέλη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Πόλις,
Σαιξπηρικόν, Ψυχογιός) και έχουν ήδη μεταφραστεί και κυκλοφορήσει σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.

Μερικά χαρακτηριστικά
«στιγμιότυπα» από τις εκδηλώσεις
n «Η ελληνική γιορτή»
Την «επίσημη» έναρξη της ελληνικής συμμετοχής σήμανε
την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου η εκδήλωση «Η ελληνική γιορτή»,
όπου παράγοντες του βιβλίου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στο χώρο του περιπτέρου τους Έλληνες εκδότες,
πράκτορες και συγγραφείς και να μάθουν για τις νέες ελληνικές κυκλοφορίες. Χαιρετισμό απεύθυναν η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη Μαρία Ζήση και ο

διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Μανώλης Πιμπλής, ενώ, ανάμεσα στους άλλους, στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι Anne Bergman και Enrich Turin, διευθυντικά στελέχη της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών,
εκπρόσωποι από τις ομοσπονδίες Ιταλών, Φιλανδών και
Βουλγάρων εκδοτών, η Δρ. Κατερίνα Καρακάση, υπεύθυνη
ΕΟΤ Φρανκφούρτης, κ.ά. Η «ελληνική γιορτή» πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΟΤ Φρανκφούρτης και των
εταιρειών Corfu Foods GmbH & Co. KG, Exis και Kosmidis
Fisch & Feinkost Gmbh.
n Βαλκανικό νουάρ:
Μια νέα τάση στην αστυνομική λογοτεχνία;
Μπορούμε να μιλάμε για βαλκανικό νουάρ, όπως κάνουμε
για το σκανδιναβικό, το λατινοαμερικάνικο ή το μεσογειακό;
Μπορούμε να μιλάμε για «σχολή» ή έστω για ένα λογοτεχνικό ρεύμα με κοινά χαρακτηριστικά; Εντοπίζονται κοινά
δομικά, αφηγηματικά ή θεματικά μοτίβα; Και, γενικότερα,
ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «βαλκανικού νουάρ»;
Σε αυτά τα ερωτήματα προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου οι ομιλητές της εκδήλωσης «Βαλκανικό νουάρ: Μια νέα τάση στην αστυνομική
λογοτεχνία;», οι οποίοι συμμετείχαν και στην ανθολογία BalkaNoir (Εκδόσεις Καστανιώτης, 2018). Συγκεκριμένα, οι Βασίλης Δανέλλης, συγγραφέας-επιμελητής της ανθολογίας
BalkaNoir, Ρενάτο Μπράτκοβιτς, συγγραφέας-διοργανωτής
του Διεθνούς Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Alibi
(Σλοβενία), Γιάννης Ράγκος, συγγραφέας-επιμελητής της
ανθολογίας BalkaNoir, Ίβαν Σέρσεν, συγγραφέας-εκδότης
(Κροατία) και Μπογκντάν Χριμπ, συγγραφέας-εκδότης
(Ρουμανία), συμφώνησαν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του
«βαλκανικού νουάρ» είναι:
- το γεγονός ότι η πολιτική δεν αποτελεί απλώς μια θεματική, αλλά
έχει οργανικό ρόλο στην εξέλιξη και τη διαμόρφωσή του είδους,
Συνέχεια στη σελίδα 20
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- ότι σε όλα τα έργα του είδους η διαφθορά δεν αποτελεί
παρέκκλιση, αλλά δομικό συστατικό του συστήματος,
- ότι η επικράτηση του εγκλήματος και η προβληματική
σχέση εξουσίας και εξουσιαζόμενου οδηγούν το βαλκανικό
αστυνομικό αφήγημα αφενός σε ένα υπαρξιακό ταξίδι αυτογνωσίας και αφετέρου στην αμφισβήτηση των προτύπων και
της φόρμας· κοντολογίς, στον συνεχή πειραματισμό, και
- ότι πολλοί Βαλκάνιοι συγγραφείς αμφισβητούν και ενίοτε
χλευάζουν τα όρια μεταξύ «υψηλής» λογοτεχνίας και παραλογοτεχνίας, σε αντίθεση με τη «δυτική» αστυνομική λογοτεχνία, όπου η τυποποίηση λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από
τους συγγραφείς.
n «Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας»
Το κοινό της Φρανκφούρτης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει
τη συγγραφέα Μάρω Δούκα, μια από τις σημαντικότερες
συγγραφικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας,
επίσημη προσκεκλημένη της ελληνικής συμμετοχής, την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, στην εκδήλωση «Στις γραμμές του
μύθου και της Ιστορίας» που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Café Laumer. Κατά τη συζήτησή της με τη δημοσιογράφο και κριτικό βιβλίου Μικέλα Χαρτουλάρη, η
συγγραφέας, ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε ότι:
- «Τολμάει» και γράφει εν θερμώ για σύγχρονα γεγονότα
επειδή θεωρεί πως δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για να κερδίσει κανείς την αποστασιοποίηση από την εποχή του. «Αυτή
την απόσταση μπορείς να την κερδίσεις και “με την προσευχή”, όπως λέει ο Γιάννης Ρίτσος», είπε χαρακτηριστικά.
- Πρωτίστως σέβεται την ιστορία, κάνοντας εξαντλητική
έρευνα, και έτσι πλάθει σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά των
ηρώων της: «Μέσα από την έρευνα, κερδίζεις τους χαρακτήρες που έχεις επινοήσει και μετά αυτοί σε οδηγούν, χωρίς
βέβαια να χάνεις τον έλεγχο, και μέσα από τις διαδρομές
τους αναπλάθεις και την εποχή τους», είπε η Μάρω Δούκα
για να καταλήξει ότι «είναι τόσο προσηλωμένη στην ιστορική
αλήθεια, που καμιά φορά “κινδυνεύει” η ίδια η μυθοπλασία
στα έργα της».
- Ο ρόλος του συγγραφέα σήμερα είναι να γράφει «καλά»
βιβλία, χωρίς να τον απασχολεί αν θα αρέσουν ή όχι - και
έτσι είναι που συνομιλεί με την εποχή του.
- Δεν περίμενε την «κρίση» για να αρχίσει να μιλάει για την
εκμετάλλευση ή την αποικιοκρατία. Και η «αριστερή» ματιά
–παρόλο που δεν ήταν ποτέ στρατευμένη– υπήρξε ο βασικός
οπλισμός της για να δει τον κόσμο.
n «Το πρόσωπο του ελληνικού κρασιού»
Για το ελληνικό πρόσωπο του κρασιού, με αφορμή τη δίγλωσση έκδοση Πρόσωπα του ελληνικού κρασιού/Faces of
Greek Wine (Εκδόσεις Νεφέλη & Fairead, 2018), μίλησαν το
Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στο Ελληνικό Περίπτερο, οι Μαρία
Τζίτζη, χημικός, οινολόγος, συγγραφέας του βιβλίου, Αγγελική Τσιόλη, σύμβουλος σε θέματα παραγωγής κρασιού,
Wein-Plus, Αντώνιος Ασκητής, οινοχόος, Ανέστης Χαϊτίδης,
οινολόγος, δημοσιογράφος, ιδιοκτήτης της εταιρείας Winehouse, Utz Graafmann, δημοσιογράφος σε θέματα κρασιού,
ιδρυτής και ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.wein-plus.eu και
Ilka Lindemann, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Meiningers
Weinwelt.
Οι ομιλητές εστίασαν στην πρόσφατη ιστορία του ελληνικού κρασιού στη Γερμανία και την πολλά υποσχόμενη σύγχρονη ελληνική οινοποιία και τη θέση της στην παγκόσμια
αγορά, ενώ ακούστηκαν και οι δυσκολίες που υπήρχαν μέχρι
πρόσφατα στην πρόσληψή του ως «καλό κρασί» στη Γερμανία, με κυριότερη παρατήρηση το γεγονός πως δεν υπάρχει
ένας ελληνικός οργανισμός που να το προωθεί συστηματικά
με στρατηγικές μάρκετινγκ ως εθνικό προϊόν, αλλά και να
εκπαιδεύει τους καταναλωτές και τον εμπορικό κόσμο, ώστε
να μπορέσουν να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητές του.
n «Εναλλασσόμενες Πατρίδες: Η δημοκρατία τον 21ο αιώνα
απέναντι στην πρόκληση των μεταναστευτικών ροών»
Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργάνωσε τη
συζήτηση με θέμα «Εναλλασσόμενες Πατρίδες: Η δημοκρατία τον 21ο αιώνα απέναντι στην πρόκληση των μεταναστευτικών ροών», η οποία εναρμονιζόταν και με την κεντρική
εκστρατεία της 70ής ΔΕΒ Φρανκφούρτης «I’m on the same
page», που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 70ή επέτειο
από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ το 1948 και με στόχο την ευαισθητοποίηση
γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνιών.
Στη συζήτηση, που συντόνισε ο Μανώλης Πιμπλής, διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά,
σε κείμενο-παρέμβασή της που διαβάστηκε, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η υπεράσπιση του ευρωπαϊκού πολιτισμού
σημαίνει την απάντηση στο ερώτημα ποιον πολιτισμό θέλουμε», θέτοντας το ερώτημα αν προκρίνουμε «την παράδοση της ανεξιθρησκίας, του κράτους δικαίου, της
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας

ανάμεσα στα φύλα, των δικαιωμάτων των παιδιών, του Διαφωτισμού και της αυτοκριτικής ευρωπαϊκής συνείδησης, ή
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό της φυλετικής και πολιτισμικής
ανωτερότητας, της αποικιοκρατίας και του περίκλειστου
εθνικισμού, των κοινωνικών ιεραρχιών και της πειθαρχίας
κάτω από αυταρχικούς κανόνες» – καθώς και το ερώτημα
ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν συγγραφείς και εκδότες,
λογοτέχνες, ιστορικοί και κοινωνικοί επιστήμονες, στην επικοινωνία με το κοινό, στη δημιουργία αναγνωστικών κοινοτήτων, στην ανάδυση και έκφραση ιδεών και συναισθημάτων,
τα οποία θα δημιουργήσουν μια Ευρώπη που θα στοχαστεί
πάνω στη μεταναστευτική εμπειρία ως μια καινούργια πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσει με υπευθυνότητα,
διορατικότητα και δημοκρατική ευθυκρισία.
Στην έκθεση φωτογραφίας «Δρόμοι Επιβίωσης» –προϊόν
συνεργατικής δράσης μεταξύ του Ιδρύματος της Βουλής και
της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας–, η οποία στοχεύει να
προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει και να ανοίξει τη συζήτηση για μεγάλα και ανοιχτά ερωτήματα που αφορούν τις
κοινωνίες του σήμερα, αναφέρθηκε η Βάσω Τσακανίκα,
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, διαβάζοντας χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Γραμματέως Νίκης Μαρωνίτη.
Σημείωσε δε ότι η έκθεση δεν αποτελεί για το Ίδρυμα της
Βουλής μια μεμονωμένη δράση για το προσφυγικό, καθώς
ο θεσμός έχει, από το 2016 και μετά, δρομολογήσει μια
σειρά από εγχειρήματα που αφορούν στις μεταναστευτικέςπροσφυγικές ροές και τις προκλήσεις της σύγχρονης περιόδου, αναδεικνύοντας ολοκληρωμένα το πολύπτυχο αυτό
ζήτημα.
Η συγγραφέας Μάρω Δούκα, υπενθύμισε ότι «η ιστορία
του ανθρώπου δεν είναι παρά η ιστορία των μεταναστεύσεων, των βίαιων μετακινήσεων, των μαζικών διώξεων, της
αναγκαστικής προσφυγιάς, της αναζήτησης από τόπο σε
τόπο και από ήπειρο σε ήπειρο μιας άλλης, καλύτερης ή και
απλώς υποφερτής, ζωής», τονίζοντας ότι οι πρόσφυγες και
οι μετανάστες όχι μόνο ζωντανεύουν δημογραφικά τις γερασμένες κοινωνίες και χάρη σε αυτούς, καλλιεργείται ο
πλουραλισμός και εμπλουτίζεται η εγχώρια κουλτούρα, αλλά
και ότι «τα θεμελιώδη, τα αναφαίρετα δικαιώματα των προσφύγων συνδέονται άμεσα με τη διαρκή προσπάθεια διασφάλισης και διεύρυνσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Ο Κωστής Παπαϊωάννου, τ. πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σημείωσε ότι:
- Το μεταναστευτικό φαινόμενο είναι διαχρονικό, συνυφασμένο με την ανθρώπινη ιστορία. Η μετανάστευση αφορά
κυρίως τον πλανητικό Νότο, που στέλνει και δέχεται πρόσφυγες και μετανάστες. Όμως η συζήτηση για τη μετανάστευση
γίνεται κυρίως στον Βορρά που εγκλωβίζεται στο φόβο και
την περιχαράκωση.
- Σαν ντόμινο οι χώρες της Ευρώπης στοιχίζονται πίσω από
την πιο στενή έννοια της ασφάλειας: κλειστές κοινωνίες, επιστροφή σε σκληρά και άτεγκτα ταυτοτικά σχήματα, ρητορική
κατά της ελευθερίας. Περάσαμε από τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο στην αρχιτεκτονική της απόλυτης επιτήρησης. Φτάσαμε σε συμφωνίες της ΕΕ με failed states και
με κενές δημοκρατίες.
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- Έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο: ο φόβος τρέφει την
Ακροδεξιά, η Ακροδεξιά τρέφει τον φόβο. Πάνω στο φόβο
χτίζεται η Διεθνής της Ακροδεξιάς.
- η ΕΕ επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην επιβολή
δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Δεν επέδειξε όμως την ίδια βούληση να
επιβάλει την ισοκατανομή των προσφυγικών βαρών με βάση
την αρχή της αλληλεγγύης.
Και η δεκαεπτάχρονη πρόσφυγας από τη Συρία Ola Alhaj
–που διέφυγε το 2016 από την εμπόλεμη ζώνη με τη μητέρα
της μέσω Τουρκίας, παρέμεινε επί ένα έτος σε καταυλισμό
της Θεσσαλονίκης και τώρα ζει στο Αννόβερο της Γερμανίας– και ο αδελφός της Ali Alhaj κατέθεσαν την εμπειρία
τους για τη δική τους «οδύσσεια» – μια εμπειρία που «τους
έκανε πιο δυνατούς» και που «θα μείνει για πάντα χαραγμένη» στη ζωή τους.
«Ακόμη επικοινωνώ με τους Έλληνες φίλους μου», ανέφερε η δεκαεπτάχρονη Ola. «Ήμασταν τυχεροί γιατί συναντήσαμε καλούς ανθρώπους», κατέληξε, εκφράζοντας και τις
ευχαριστίες τους στον εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρώην συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων στο
κέντρο φιλοξενίας της Softex Θοδωρή Καραγιαννίδη ο
οποίος ήταν παρών στη συζήτηση.
n «Ποίηση με πείσμα»
Έντονη, ζωηρή συζήτηση και απαγγελίες-περφόρμανς περιείχε η παρουσίαση του βιβλίου «Ποίηση με πείσμα», μια ανθολογία ελληνικής ποίησης του 21ου αιώνα, που
πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο Weltenleser το Σάββατο 13 Οκτωβρίου.
Η ανθολόγος Μαρία Τοπάλη, ο μεταφραστής Τόρστεν Ίσραελ και η ποιήτρια Παυλίνα Μάρβιν είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν την έκδοση (Edition Romiosini/CeMog-Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου) που κυκλοφόρησε στα
γερμανικά το 2018, σε μια εκδήλωση, που περιελάμβανε
απαγγελίες και στις δυο γλώσσες, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε
ο Κώστας Κοσμάς, συντονιστής του Κέντρου Νέου Ελληνισμού/CeMoG, υπεύθυνος των Εκδόσεων Romiosini. Έλληνες
και Γερμανοί άκουσαν καινούργια ελληνική ποίηση και συζήτησαν με ασυνήθιστο πάθος για τη σχέση του σημερινού
αναγνώστη με την ποίηση, αλλά και για τον χαρακτήρα των
ποιημάτων και την ιδιαίτερη ταυτότητα των νέων ποιητριών
και ποιητών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
n «Πράκτορες του πλανήτη»:
Παρουσίαση και παιδικό εργαστήριο
Μαθητές από τα ευρωπαϊκά σχολεία της Φρανκφούρτης,
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη συγγραφέα Ελένη Ανδρεάδη και να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιδικό
εργαστήριο με αφορμή τη σειρά βιβλίων Πράκτορες του
πλανήτη (Εκδόσεις Μεταίχμιο), όπου κλήθηκαν να λύσουν
μυστήρια και να αναλάβουν αποστολές γεμάτες εκπλήξεις!
n Ελληνογερμανικά βλέμματα στη Λογοτεχνία και την Τέχνη
Δύο Έλληνες συγγραφείς και εκπαιδευτικοί που ζουν στη
Γερμανία, ο Αριστείδης Αντονάς και ο Χρήστος Αστερίου,
συνομίλησαν την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο Ελληνικό Περίπτερο για το πώς βλέπουν με «γερμανικά» γυαλιά την Ελλάδα σε σχέση με τη λογοτεχνία και τις τέχνες, αλλά και πώς
κρίνουν το γερμανικό βλέμμα στα ελληνικά λογοτεχνικά και
καλλιτεχνικά πράγματα.
«Όπως κάθε άλλη “μικρή” λογοτεχνία έτσι και η ελληνική
δεν μπορεί να ξεφύγει από την μοίρα της», ανέφερε ο Χρήστος Αστερίου, σημειώνοντας ότι το διεθνές αναγνωστικό
κοινό συνεχίζει να ενδιαφέρεται για εκείνα τα βιβλία, που
επιβεβαιώνουν όσα ήδη γνωρίζουν για την χώρα. Ενώ ο Αριστείδης Αντονάς παρατήρησε ότι η λέξη «Ελλάδα» κατασκευάστηκε μέσα από «μια ιλιγγιώδη εξιδανίκευση ενός
τόπου που θα ονόμαζε κάτι που δεν μπορούσε ποτέ να
υπάρξει σε τέτοια τέλεια μορφή».
Ως προς το πώς έχει επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουν τη
νεοελληνική λογοτεχνία αλλά και γράφουν οι ίδιοι, το γεγονός ότι ζουν στο Βερολίνο, οι δύο συγγραφείς και καθηγητές
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είπαν, ανάμεσα
στα άλλα, ότι «ξεφεύγεις από την έννοια του “χωριού” και
βλέπεις τη χώρα σου και την “ελληνικότητα” από απόσταση,
βλέπεις ποιος είσαι κι από πού προέρχεσαι» (Χ. Αστερίου),
ενώ ανέφεραν και «την αγωνία να βρεις την ταυτότητα σου,
όταν έχεις ήδη μια δανεισμένη» (Α. Αντονάς), εννοώντας
την ταυτότητα που έδωσε η Δύση στην Ελλάδα.
Παρατήρησαν, επίσης, ότι συμβαίνει η γραφή του συγγραφέα να επηρεάζεται, π.χ., στην προσπάθειά του να γράψει
σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο της «ελληνικότητας»,
ενώ συμφώνησαν ότι παραμένουν ισχυρά τα κλισέ στη Γερμανία για την εικόνα της Ελλάδας, με κυρίαρχη την έννοια
της ελληνικής αρχαιότητας ως εξιδανικευμένου τόπου καταγωγής, αλλά ταυτόχρονα και τη σύγχρονη εικόνας της Ελλάδας του «χρέους».
Οι δύο ομιλητές κατέληξαν ότι είναι δύσκολο να προωθήσεις ελληνικά βιβλία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
στερεοτυπική εικόνα των Γερμανών εκδοτών για την ελληνική λογοτεχνία, ειδικά στην εποχή μας όπου έχουν εκλείψει
οι παλιοί Γερμανοί εκδότες και οι νεότεροι είναι προσανατολισμένοι στο κέρδος. n
Γραφείο Τύπου: Βασίλης Κιμούλης
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Ένας άλλος Καβάφης *
Της Ανθούλας Δανιήλ

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 29 Απριλίου
του 1863 από τον πλούσιο έμπορο Πέτρο
Ιωάννη Καβάφη και την Xαρίκλεια, θυγατέρα του Γεωργάκη Φωτιάδη, επιφανούς
Κωνσταντινουπολίτη.
Οι οικονομικές περιπέτειες της οικογένειας επέφεραν
μετακινήσεις• Αλεξάνδρεια, Λίβερπουλ, Λονδίνο, Λίβερπουλ, Αλεξάνδρεια, Κων/λη και, οριστικά πια, το 1885,
πίσω στην Αλεξάνδρεια. Στα 1907 εγκαταστάθηκε στο
σπίτι της οδού Λέψιους, αρ. 10, όπου έμεινε μέχρι το θάνατό του. Σ’ αυτό το σπίτι, που σήμερα είναι μουσείο, δέχτηκε τον E. M. Forster, τον Μαρινέτι, τον Αndre Mourois,
τον Νίκο Καζαντζάκη, τον Κώστα Ουράνη, την Μυρτιώτισσα. Πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του, στις 29 Απριλίου του 1933, από καρκίνο στο λάρυγγα, αφού πριν είχε
δει όλα τα μέλη της οικογένειάς του να πεθαίνουν.
Για τον Κωνσταντίνο Καβάφη έχουν ειπωθεί πολλά,
έχουν γραφτεί πάρα πολλά και ακόμα πιο πολλά θα βρίσκονται στην αναμονή για να ειπωθούν και να γραφτούν
και αυτό σημαίνει πως, ασχέτως από το αν το σαρκίο του
κατέληξε το 1933, το έργο του δεν θα καταλήξει ποτέ. Και
δεν θα καταλήξει ποτέ γιατί σε κάθε μεγάλο έργο, κάθε
εποχή, οφείλει μια νέα ανάγνωση, ερμηνεία, διδασκαλία.
Την παρουσία του Καβάφη στο αέναο παρόν, επιτρέψτε
μου τη διατύπωση, του την εξασφάλισε η πάντοτε επίκαιρη
ποίησή του, με τη λεπτή ειρωνεία του, τον στοχασμό του,
τον διδακτισμό του, τον ερωτισμό του, τη βαθιά κατανόηση των ανθρώπινων πραγμάτων, που είναι, τραγικά
εφήμερα, στη ροή του χρόνου αφημένα, της ιστορίας έρμαια.
Ο Καβάφης διείδε το παρόν μέσα από το παρελθόν. Ή,
αλλιώς, το παρελθόν τού φώτισε το παρόν. Η ενασχόληση, επομένως, με το έργο του μας κάνει όλους πιο σοφούς, πιο σοβαρούς και πιο θλιμμένους, κι ας αρχίζουμε
κάθε μέρα με μια χαμογελαστή «Καλημέρα», εφόσον οι
μέρες που φεύγουν είναι σαν τις πέτρες που στοιβάζονται πίσω μας. Και όσο αυτές στοιβάζονται, τόσο εμείς φεύγουμε, οι άνθρωποι που αγαπάμε φεύγουνε, τα νιάτα μας,
οι έρωτες, όλα φεύγουνε.
Και για να μπω στα σημερινά μελοποιημένα. Οι «Θερμοπύλες» θα πέσουν, ο Εφιάλτης θα φανεί, οι Βάρβαροι
θα διαβούνε. «Επήγα» λέει. Πού; «Στες απολαύσεις, που
μισο πραγματικές μισο γυρνάμενες μες στο μυαλό μου
ήσαν Η «αγαπημένη αίσθηση» θέλει να επιστρέψει, «Επέστρεφε», ικετεύει. Η συμβουλή εις εαυτόν: «Όσο μπορείς». Μπορεί όμως; Λόγω δειλίας, διχασμένος ανάμεσα
στο μεγάλο Ναι και το μεγάλο Όχι είναι. Βασανισμένος
από την ανάμνηση της «Ηδονής» από την ανίατη «Μονοτονία», με τις αγαπημένες «Φωνές» αυτών που έχουν πεθάνει, στο μυαλό να επιστρέφουν.
Οι μελετητές λένε πως ο Καβάφης είναι ο ποιητής που
εξέφρασε καλύτερα από κάθε άλλον την εποχή του. Το
στίγμα που άφησε στους νεότερούς του μόνο με του Καρυωτάκη συγκρίνεται ή και αντίστροφα, του Καρυωτάκη
μόνο με του Καβάφη συγκρίνεται.
Από άποψη τεχνικής, στάθηκε στο όριο «όπου η ποίηση
απογυμνώνεται προσεγγίζοντας την πρόζα», σχολιάζει ο
Σεφέρης (Δοκιμές, α΄, 345). Με άλλα λόγια, στέκεται στην
αιχμή, λίγο πιο κει ή λίγο πιο δω, πρόζα ή μελό. Ίσως εκεί
οφείλεται ότι διαβάζεται και κυρίως μεταφράζεται πιο εύκολα. Τυχερός ως προς αυτό, ενώ άντε να μεταφράσεις
Ελύτη ή Σολωμό. Και πάλι συνεχίζει ο Σεφέρης: «Συλλογίζομαι τον Καβάφη, καθώς προσέχω τη χαμηλή τούτη
χώρα (την Αίγυπτο). Τέτοια είναι η ποίησή του• πεζή…
Πρέπει να πάει κανείς στην Αλεξάνδρεια για να καταλάβει
πώς δούλεψε ο Καβάφης … είναι ζήτημα αν θα μπορούσε
να βρει αλλού μιαν τέτοιαν αίσθηση της λιμνάζουσας διάλυσης, της ματαιότητας της ανθρώπινης προσπάθειας και
του αισθησιακού μηδενισμού που τόσο καλά έδωσε στην
ποίησή του» (Μέρες Δ΄ Δευτέρα, 16 Ιουνίου 1941, σελ. 101).
Και περνάμε τώρα στις εξαίσιες μουσικές και φωνές
που συνέθεσε ο ίδιος, και μας το είπε, σαν να μας παρακινούσε να αναζητήσουμε πίσω από τους σχεδόν πεζολογικούς του στίχους την κρυμμένη αρμονία, την οποία
διείδαν πολλοί μουσικοί και ο καθείς και τα όπλα του, την
ανέδειξε. Γιατί μελοποιήσεις καβαφικών ποιημάτων έχουν
γίνει πολλές. Θα θυμίσω μόνο τα «ποιητικά τα μάτια του»
του Μάνου Χατζιδάκι και την Τετραλογία του Δήμου Μούτση, γιατί μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο με ενημέρωσε
πως αν ήθελα να αναφέρω όλους εκείνους που τον μελοποίησαν θα έπρεπε να κάνουμε πολυήμερο Συνέδριο. Γι

αυτό, και για να διασκεδάσουμε πιο πολύ, θα αναφερθώ
στις 10 inventions που μελοποίησε ο Δημήτρης Μητρόπουλος και η επίσημη πρώτη δόθηκε τον Ιούνιο του 1927, στην
αίθουσα του Ωδείου Αθηνών. Τα ποιήματα εκείνα ήταν :
«Μακρυά», «Να μείνει», «Για νάρθουν», «Το διπλανό τραπέζι», «Μέρες του 1903», «Γκρίζα», «Εν τη οδώ», «Ο ήλιος
του απογεύματος», « Έτσι πολύ ατένισα», «Επήγα». Και την
άλλη μέρα οι εφημερίδες οργίασαν: «Είναι αδύνατον να
ξεχωρίσει κανείς τα θέματα και να ανακαλύψει αλληλουχίαν μελωδίας. Εξ άλλου η εξεζητημένη ατονικότης … και
η φουτουριστική αρμονία φθάνουσα μέχρι παραφωνιών,
παρέχουν δυσάρεστον και εκνευριστικήν εντύπωσιν».
Άλλη εφημερίδα γράφει: «Ιδιαιτέρως η σειρά των δέκα
τραγουδιών του Καβάφη - αλήθεια δεν μπορούσε ο Μητρόπουλος να επιτύχει τίποτε το αντιαισθητικότερο, αντιμουσικότερο, αντιποιητικότερο σ’ όλη την ελληνική
φιλολογία- καταντά εντελώς απαράδεκτη για λόγους απολύτως καλλιτεχνικής ηθικής». Άλλος πάλι χαρακτηρίζει
τις συνθέσεις «ψεύτικα και ανθυγιεινά κατασκευάσματα»
και άλλος «άρρυθμα πεζολογήματα της ακατανόμαστης
ποιήσεως του Καβάφη».
Ένα χρόνο μετά όμως, ο ποιητής Τάκης Παπατσώνης,
στις 5 Φεβρουαρίου 1928, γράφει: «Είσθε σε θέση, κύριοι
κριτικοί, να νιώσετε γιατί η απλή γραμμή των τραγουδιών
του Μητρόπουλου απάνω στου Καβάφη τα τραγούδια
είναι το πιο ελληνικό, στην εσώτατη σημασία της λέξης,
δημιούργημα που έχει γίνει;
Και φτάνουμε στις 20 Οκτωβρίου του 1932, δηλαδή
πέντε χρόνια μετά, όταν το ζεύγος Κώστας και Ελένη Ουράνη δίνουν μεγάλη δεξίωση στο Μέγαρό τους και ο Δημήτρης Μητρόπουλος παίζει στο μοναχικό πιάνο του
σαλονιού τις 10 inventions, παρόντος του ποιητή που
έφευγε την άλλη μέρα για την Αλεξάνδρεια και «μια μεγάλη μια ωραία έκπληξη -και απόλαυση- περίμενε τους
ευτυχισμένους που είχαν προσκληθεί από τον κύριο και
την κυρία Ελένη Κ. Ουράνη… Ο Μητρόπουλος, ο θαυμάσιος μουσικός μας, έπαιξε στο πιάνο τραγούδια του αλεξανδρινού ποιητή μελοποιημένα από τον ίδιον». Και εδώ,
ας σταθώ, που λέει και ο Καβάφης, και ας στοχαστώ: τι μεσολάβησε στα πέντε αυτά χρόνια και άλλαξε άρδην το
τοπίο; η ευαισθησία του κοινού, που παρακολούθησε την
εκδήλωση, η ενημέρωση των παρακολουθησάντων; Ήταν
και κριτές –δημοσιογράφοι, ανάμεσα στους «ευτυχισμένους»; Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, μήπως; Ή…, και κυρίως αυτό, οι οικοδεσπότες και ποια η σκοπιμότητα της
εκδήλωσης;;;.
Και από τότε πέρασαν σχεδόν εκατό χρόνια και οι απόπειρες για μελοποίηση έγιναν κι αυτές εκατό. Επομένως,
όσο και αν λέμε πως του Καβάφη η ποίηση είναι δύσκολη
για μελοποίηση, έχει και αυτή τα κλειδιά της, αρκεί να
ξέρει ο μουσικός προς τα πού να γυρίσει την κλείδα.
Και, αισίως, φτάσαμε στο σήμερα., «Επήγα», «Επέστρεφε», «Όσο μπορείς», «Che fece… il gran riﬁuto»,
«Ηδονή», «Μονοτονία», «Φωνές», «Θερμοπύλες» ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ποιημάτων που αποτέλεσαν το
ισχυρό κέντρισμα για την μουσικό• για την περίσταση την
Τζένη Τσίλη.
Σκέφτομαι, ακούγοντας τις «Φωνές», τη φωνή• πως
βγαίνει, λες από τα βάθη του είναι για να κορυφωθεί, να
εκταθεί, να καταλάβει το μέγιστο ύψος της κλίμακας, για
να αποδώσει εκείνο που ο ποιητής έδωσε στις λέξεις του.
Η μουσική ερμηνεύει το ποίημα. Συνιστά μια άλλη ανάγνωση. Κάθε ανάγνωση είναι μια άλλη ερμηνεία. Η μουσική είναι μια άλλη ανάγνωση που μου αποκαλύπτει το
αίσθημα του ποιητή. Τολμώ να πω, με ταυτίζει μαζί του.
Γι αυτό και στην ερμηνεία οι λέξεις ακούγονται καθαρά
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μία - μία, τονισμένες έτσι, ώστε να αποδίδουν το νόημά
τους στον απόλυτο βαθμό. Και αυτό το αργό βάδισμα δίνει
την εντύπωση πως ο ίδιος ο Καβάφης έτσι θα το απάγγελε, συγκρατημένα, να μην φαίνεται το συναίσθημα, να
κρατιέται στην κόψη της φράσης -σαν μουσική- ισορροπεί ανάμεσα στο εδώ και στο χάος. Όπως, επίσης η κορύφωση στη φράση «ιδανικέεεες φωνές» και στην άλλη
στροφή «και με τον ήηηηχο των». Η μουσική να υπογραμμίζει δραματικά τη φωνή, το λεπταίσθητο πιάνο να συνωμοτεί και το τραγούδι να τελειώνει με το αποφασιστικό:
«ομιλούνε». Σαν η Τσίλη να είχε στο νου της ότι «ο Καβάφης είναι στην ποίηση ό,τι ο Πιραντέλο στο θέατρο και ο
Ραβέλ στη μουσική. «Η τζαζμπάντ… της τέχνης». Έγραφε
κριτικός στο περιοδικό Κριτική στα 1925.
Ο Γισδάκης με την αγγελική χροιά της φωνή του, με τα
λεπτά λυγίσματά της, πατώντας στα μουσικά ίχνη που του
έστρωσε η Τζένη Τσίλη, μας δίνει όχι μόνο την έννοια και
τον ήχο της λέξης, αλλά και τον εσώτερο κυματισμό της
ψυχής, αποδίδοντας το νόημα και το αίσθημα του στίχου.
Εκείνο που, τελικά, θέλω να τονίσω είναι ότι ο λόγος δεν
υποτάχτηκε στη μουσική, αλλά υπογραμμίστηκε από τη
μουσική, παραμένοντας κυρίαρχος ως λόγος δημιουργός
που θα έλεγε ο Σικελιανός.
Να ευχηθώ καλή διαδρομή στα καλλιτεχνικά στέκια και
να συγχαρώ την Τζένη και τους συνεργάτες της, Βασίλη
Γισδάκη (τραγούδι), Γιώργο Μάκαρη (κλασ. & ηλ. κιθάρα),
τη Στέλλα Ζιοπούλου (βιολί), τη Ζωή Βαφειάδη (όμποε),
Αλκαίο Σουγιούλ (Μαντολίνο), Σταύρο Παργινό (βιολοντσέλο), Βαγγέλη Ζωγράφο (κοντραμπάσο), Ορέστη Γράβαρη (ντραμς) για την ωραία συνεργασία τους. n
*Το κείμενο αυτό εκφωνήθηκε ως Προλόγισμα στην παρουσίαση του δίσκου της Τζένης Τσίλη « Ένας άλλος Καβάφης» στο Βιβλιοπωλείο Ιανός, στις 20 Οκτωβρίου 2018.
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«Κάθε χρόνο πείθομαι πως
οι ηνίοχοι της παιδείας μας
δεν αγαπούν τα γράμματα»
Η Ανθούλα Δανιήλ, Δρ Φιλολογίας και
κριτικός λογοτεχνίας, συνομιλεί με τον
Μάριο Μιχαηλίδη.
-κα Δανιήλ διανύσατε ήδη μια μεγάλη και γόνιμη
πορεία στην Εκπαίδευση ως καθηγήτρια αλλά και
ως επιμορφώτρια φιλολόγων, ενώ εξακολουθείτε
να γράφετε κριτικές λογοτεχνικών έργων. Θέλω
να σας ρωτήσω πότε πρωτονιώσατε την ανάγκη
να εκφραστείτε στον γραπτό λόγο;
Στο δημοτικό. Έκθεση• δακρύβρεχτα πράγματα και στο
Γυμνάσιο οργισμένα, κοινωνικά συμβόλαια δικής μου εμπνεύσεως, πριν ενημερωθώ για τον Διαφωτισμό και
άλλα.
Σαν μαθήτρια αγαπούσα όλα τα αρχαία. Γοητευόμουν
από τα κείμενα, ένιωθα δέος από τους αρχαιολογικούς
χώρους και τα μουσεία με αγάλματα αρχαίων θεών και
ηρώων. Μου άρεσαν όλα τα φιλολογικά μαθήματα• η
Ιστορία και η αρχαιολογία, τα κινηματογραφικά έργα με
ιστορικό περιεχόμενο, ελληνικά και ξένα, εν ολίγοις τα
πάντα. Ό,τι μου θύμιζε αρχαία Ελλάδα και Ρώμη, πρώτα
πρώτα. Διασταύρωνα ό,τι έβλεπα στον κινηματογράφο
με ό,τι διάβαζα στα βιβλία και συμπλήρωνα με ό,τι νόμιζα
πως έλειπε• διόρθωνα τη φύση, εν ολίγοις, έβρισκα αντιστοιχίες, έτσι σαν παιχνίδι. Μετά έγινε επιστήμη.
Η επιτυχία μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν το εισιτήριο για τον παράδεισο. Στα
φοιτητικά μου χρόνια διάβασα όλους σχεδόν του πεζογράφους, όλα τα έργα Ξενόπουλου και Καζαντζάκη. Μιλάμε για τόμους…
-Πότε αρχίσατε να δημοσιεύετε;
Τα προκριματικά έγιναν το 1983, όταν στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης έκανα μια εργασία για τα Τρία ποιήματα με Σημαία Ευκαιρίας του
Οδυσσέα Ελύτη και ο καθηγητής μου στη Σχολή, ο Κώστας
Μπαλάσκας, με παρότρυνε να συνεχίσω και στη συνέχεια
επέβλεψε και τα βιβλία μου, το 1986, τη μελέτη για το Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου και δύο χρόνια μετά τη
μελέτη για τα Τρία Κρυφά Ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη.
Χάριν αστεϊσμού, εδώ πρέπει να πω πως, όταν ο Ελύτης
πήρε το βραβείο Νόμπελ, ένιωσα τόση χαρά και ενθουσιασμό σαν να το είχα πάρει εγώ. Τότε ήταν που έβαψα
κόκκινα τα όνειρά μου, γέμισα ρόδια, ζέφυρους, φιλιά και
καρποφόρα γέλια την ποδιά μου, για να δείξω την ελυτική
χαρά μου. Επόμενο ήταν και το διδακτορικό μου στον
Ελύτη να το κάνω.
Μετά τη συγγραφή επομένως των βιβλίων, για τους δύο
κολοσσούς της ποίησής μας, έγινα μόνιμη συνεργάτις στο
περιοδικό Γράμματα και Τέχνες του ποιητή, πεζογράφου
και δοκιμιογράφου Κώστα Παπαγεωργίου, συγχρόνως άρχισα να δημοσιεύω εργασίες στη Φιλολογική- το περιοδικό
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων- μετά σε εφημερίδες
και άλλα περιοδικά, παράλληλα παρουσίαζα μελέτες με
θεατρικά έργα που μου άρεσαν, κινηματογραφικά επίσης
και μουσικά που παρακολουθούσα στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών και στη Λυρική Σκηνή, πριν ακόμα γίνω μέλος της
Ένωσης Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.
Μετά έγραψα βιβλία μελέτες λογοτεχνίας, για την ποίηση, κυρίως, και για την πεζογραφία, για τα σχολικά κείμενα, τα οποία βεβαίως δεν είναι καθόλου σχολικά στην
προσέγγισή τους. Μαζί με την Αγγελική Κορκοβέλου επιμεληθήκαμε το περιοδικό ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ του Υπουργείου
Παιδείας, το οποίο πήγαινε σε όλο τον κόσμο. Και τότε
ήταν που γνώρισα από κοντά και μίλησα με λογοτέχνες
και εικαστικούς, για τις ανάγκες του περιοδικού. Ήταν και
το ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ κάτι σαν παράδεισος.
- Γνωρίζω όμως ότι έχετε γράψει τόσο για τον κινηματογράφο, όσο και για το αρχαίο θέατρο και
όχι μόνον. Πείτε μας γι αυτή την εμπειρία.
Η σχέση μου με τον κινηματογράφο πρέπει να άρχισε
σε ηλικία που δεν μπορώ να προσδιορίσω. Οπότε, όταν
ήρθε η ώρα, έκανα, πάλι μαζί με την Αγγελική Κορκοβέλου ένα βιβλίο για τον ελληνικό κινηματογράφο, στο

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΙΔΕΚΕ. Και όποτε
με κεντρίσει καλά μια, κινηματογραφική ταινία, την μελετώ και την παρουσιάζω.
Κι επειδή το ένα φέρνει το άλλο, παρακολούθησα ένα
σεμινάριο δύο μηνών για το αρχαίο δράμα, στον θεατρικό
Οργανισμό «Δεσμοί» με διδάσκοντες τους: Ασπασία Παπαθανασίου, Νικήτα Τσακίρογλου, Κώστα Γεωργουσόπουλο, Φάνη Κακριδή, Γιώργη Γιατρομανωλάκη, Έρση Πίτα,
Νίκη Τριανταφυλλίδη, Σταύρο Ντουφεξή κ.ά. Έγραψα τα
κείμενα και επιμελήθηκα ένα D.V.D. για Δώδεκα Έλληνες
Λογοτέχνες που μου ανέθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Στο Παιδαγωγικό επίσης δύο βιβλία για την Έκθεση και τη
Γλώσσα, ένα ντοκιμαντέρ για τον Στρατή Μυριβήλη, εκπομπές στο ραδιόφωνο. Και άλλα πολλά που το ένα είναι συμπληρωματικό του άλλου. Έλαβα μέρος σε συνέδρια,
σεμινάρια, ομιλίες, παρουσιάσεις ων ουκ έστιν αριθμός, δίδαξα στην Επιμόρφωση σε όλη την Ελλάδα σχεδόν…
- Διαβάζει ο κόσμος σήμερα;
Το βιβλίο δεν πρόκειται να χαθεί, κουβαλάει μεγάλο
μύθο. Όσο για το πόσοι διαβάζουν, έχω την εντύπωση
πως τα πράγματα ίδια ήταν πάντοτε και εκείνοι που διάβαζαν -σε αριθμό εννοώ- διαβάζουν και σήμερα. Στον
καιρό μου, σε μια τάξη με ογδόντα μαθήτριες οι δέκα
διαβάζαμε. Η ίδια αναλογία υπήρχε και για την είσοδο
στα πανεπιστήμια. Σήμερα, με χίλιες ευκολίες, είναι όλοι
υποψήφιοι και διαμαρτύρονται για το σύστημα. Θέλουμε
να μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο διαβάζοντας όλο και λιγότερα ενώ θα έπρεπε να θέλουμε περισσότερα.
-Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τις ανθρωπιστικές σπουδές όλο και μειώνεται. Εσείς ως
έμπειρη εκπαιδευτικός πώς κρίνετε την πορεία
των ανθρωπιστικών μαθημάτων στη Μέση Εκπαίδευση;
Κάθε χρόνο πείθομαι πως οι ηνίοχοι της παιδείας μας
δεν αγαπούν τα γράμματα. Φωνάζουμε για τον ελληνικό
πολιτισμό μας, αλλά τον υποσκάπτουμε διαρκώς, αφαιρώντας τα ανθρωπιστικά μαθήματα από το πρόγραμμα.
Τα μαθήματα που δεν εξετάζονται είναι σαν τα βάζουμε
στο περιθώριο, διότι ως γνωστόν μάθημα που δεν εξετάζεται, δεν διαβάζεται. Και η ύλη όλο και λιγοστεύει,
τα μαθήματα που εξετάζονται επίσης λιγοστεύουν, όλοι
οι υποψήφιοι, αν δεν θέλουν να γίνουν γιατροί, θέλουν
να γίνουν οικονομολόγοι (για να σώσουν την Ελλάδα από
την κρίση, υποθέτω). Από το λεγόμενο εξωσχολικό διάβασμα, όσοι διαβάζουν προτιμούν ό,τι φαίνεται πικάντικο, αρρωστημένο, βίαιο, τέλος πάντων, ό,τι εγώ δεν
συμπάθησα ποτέ, αν και τα πιο βίαια και αιματηρά γεγονότα παρουσιάζονται στην Ιλιάδα και στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν όμως οι ιδέες που είναι αθάνατες…
-Πώς βλέπετε το μέλλον του βιβλίου; Η κριτική
μπορεί να στηρίξει την κυκλοφορία του βιβλίου;
Το μέλλον του βιβλίου, όπως και το μέλλον του κόσμου
κανείς δεν το ξέρει. Ούτε οι χαρτορίχτρες ούτε ο Τειρεσίας. Θυμάμαι εκείνον τον κυνικό Λουδοβίκο XV που
έλεγε après moi le déluse. Εγώ δεν θέλω να καταστραφεί
ο κόσμος, θέλω να συνεχίσει, να είναι πιο ειρηνικός και
πιο δίκαιος. Αλλά ποιος νοιάζεται για το τι θέλω εγώ;
Ούτε κι εγώ θα νοιάζομαι όταν δεν θα υπάρχω. Όσο
υπάρχω όμως χαίρομαι που διαβάζω ωραία βιβλία και
δεν ανησυχώ για τα μετά τον θάνατό μου.
Σχετικά με την κριτική που με ρωτήσατε, το θέμα είναι
πολύπλοκο. Ωστόσο, θα σας πω ένα και αφορά μόνο εμένα.
Δεν παρουσιάζω βιβλίο αν δεν μου αρέσει. Και αν κάποιος
ζητά τη γνώμη μου, για να δημοσιεύσει, του απαντώ διπλωματικά• τον παραπέμπω στον Ρίλκε, Γράμματα σ’ έναν
νέο ποιητή, που έλεγε: αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς,
γράψε. Γιατί, ό,τι και να πω εγώ, εκείνος που θέλει να δημοσιεύσει τα γραπτά του θα τα δημοσιεύσει.
Και για να επανέλθω στην κριτική, αν γράψεις την αλήθεια θα κάνεις πολλούς να σε μισήσουν. «Ελάτε τραγούδια μου, ας μιλήσουμε για την τελειότητα- θα κάνουμε
τους ανθρώπους μάλλον να μας αντιπαθήσουν», λέει ο

©Marios Michailidis

Έζρα Πάουντ, κι εγώ το αποφεύγω. Άλλωστε, και προσέξτε το αυτό, επιφανείς κριτικοί που έγραψαν Ιστορία
της Ελληνικής Λογοτεχνίας, ας μη θίξουμε υπολήψεις νεκρών, έπεσαν σε μεγάλα σφάλματα.
Ο χρόνος απέδειξε πως έκαναν σε πολλές περιπτώσεις
λάθη. Άλλοι πάλι με τον τίτλο του ποιητή και από κομπλεξισμό – συγγνώμη για τη λέξη- αρνούνται ποιητές που
τους έχουν ξεπεράσει στο μπόι, επειδή έτυχε να είναι
μορφωμένοι, από μεγάλα σπίτια, να μην έχουν κουσούρι
και να μη μυρίζουν κοπριά. Άλλοι πάλι, κρίνουν ανάλογα
με το πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Έτσι κι εγώ μιλάω μόνο για ό,τι μου αρέσει.
-Πώς κρίνετε το φαινόμενο της πληθοπαραγωγής
του βιβλίου στη χώρα μας;
Η πραγματικότητα λέει πως στην Ελλάδα έχουμε κρίση
αλλά στα εκδοτικά έχουμε σούπερ άνθιση. Κάθε μέρα χιλιάδες βιβλία. Ασήμαντοι τελείως αλλά φιλόδοξοι πολύ
εκδίδουν κάθε χρόνο νέο βιβλίο. Άπειρες ποιητικές συλλογές και κανείς δεν θυμάται την σοφή άποψη του Σεφέρη πως η ποίηση δεν είναι για προσωπικές
εξομολογήσεις. Άπειρα και τα πεζογραφήματα, συχνά με
την ταμπέλα «βασίζεται σε αληθινά γεγονότα» και αυτά
τα αληθινά γεγονότα διανθίζονται με πικάντικες λεπτομέρειες και περιγραφές. Λες και είναι προσόν για τη λογοτεχνία να βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και να μην είναι
η τέχνη η λογοτεχνική το πρώτο κινούν. Κι από την ανάποδη φοριέται η φαντασία και σε όλα τα μεγέθη λέει ο
Ελύτης, που σημαίνει, για την περίσταση που συζητάμε,
πως όλα από την ύπαρξή μας ξεκινάνε, άρα από την αλήθεια της ζωής μας• και τα φανταστικά. Το ότι το Όνειρο
Καλοκαιρινής Νύχτας είναι αριστούργημα καμιά συνθήκη
-αληθής ή ψευδής- δεν μπορεί να αλλάξει.
-κα Δανιήλ, μετά από όλα αυτές τις σοβαρές ενασχολήσεις σας, νομίζω ότι είναι εύλογη η απορία:
πώς προλαβαίνετε;
Μα δεν κάνω τίποτα άλλο. Όλη η μέρα και όλη η νύχτα
μου ανήκει πια. Τον καιρό που υπηρετούσα στο σχολείο,
την ημέρα διάβαζα για το σχολείο και τη νύχτα για τα
άλλα. Τώρα, διαβάζω μόνο για τα άλλα που, ωστόσο, όλα
εκεί πίσω στο σχολείο έχουν την πηγή τους. Και αν κάτι
με θλίβει είναι που δεν έχω χρόνο να διαβάσω πάλι και
πάλι τους ποιητές που μου αρέσουν, τα βιβλία που διάβασα και θα ήθελα να ξαναδιαβάσω, τις ταινίες που είδα
και θα ήθελα να ξαναδώ. Ούπω καιρός. Είμαι δοσμένη
όλη στη φορά μου και τρέχω ολοταχώς.
-Μια τελευταία ερώτηση.
Ανησυχείτε για το μέλλον;
Απαντά ο Ανδρέας Κάλβος καλύτερα από μένα:
Δεν με θαμβόνει πάθος /Κανένα• εγώ την λύραν / Κτυπάω και ολόρθος στέκομαι / Σιμά εις του μνήματός μου
/ Τ’ ανοικτόν στόμα.
Θα συμπληρώσω πως η ιλιγγιώδης ανάπτυξη του κόσμου μας, αντί να μας κάνει πιο ευτυχισμένους, μας
έκανε πιο αγχωμένους. Λες και οι άνθρωποι ζητούν αιτία
για να γκρινιάξουν. Σαν η κοινωνία όλη να πάσχει από γηρατειά. Και οι γέροι γκρινιάζουν και όλα τους φταίνε.
Εγώ, ακολουθώ τον Σολωμό. Η ζωή είναι μέγα αγαθό και
πρώτο και ως τέτοιο, κι επειδή το έχω άπαξ, δεύτερη ζωή
δεν έχει, λέει ο Ελύτης, αγαπώ τη ζωή. n
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Βερμελσκίρχεν: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
49ο Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας
Το 49ο Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας, έλαβε χώρα από 29 Οκτωβρίου μέχρι
1 Νοεμβρίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο Maria in
der Aue, στη πόλη Βερμελσκίρχεν της Γερμανίας.
Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: "Η αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον 20ο αιώνα".
Στις εργασίες του Συνεδρίου έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, οι βοηθοί
Επίσκοποι και οι κληρικοί της Μητροπόλεως Γερμανίας.
Βαρυσήμαντος ήταν ο χαιρετισμός προς τους συνέδρους της
ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος
αναφέρθηκε στη διαχρονική θυσιαστική και μαρτυρική πορεία
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πέρατα της Οικουμένης, με
πνεύμα αγάπης και ανοικτοσύνης έναντι όλων των εκκλησιών
και ομολογιών. "Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως είναι Αποστολική, όχι μόνο διότι διαφυλάττει την αποστολικήν διαδοχήν,
αλλά και επειδή διατηρεί τον αποστολικόν ζήλον και την φλόγα
της διαδόσεως του Ευαγγελίου πάσ τ κτίσει (Μαρκ. ΙΣΤ,15)".
Για το εκκλησιαστικό θέμα της Ουκρανίας, τόνισε ο Πατριάρχης,
ότι το πρόβλημα αυτό "έχει την απαρχή του στην ιδεολογία της
εκκοσμικεύσεως, που επηρεάζει τις πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και τις εκκλησιαστικές εξελίξεις. Βασικό στοιχείον της
ιδεολογίας της εκκοσμικεύσεως υπήρξε πάντοτε και παραμένει
μέχρι σήμερον, η πλήρης αυτονόμησις του ανθρώπου από τον
Χριστόν και από την πνευματικήν επιρροήν της Εκκλησίας, δια
της αυθαιρέτου μάλιστα ταυτίσεως της Εκκλησίας προς τον συντηρητισμόν, ως επίσης και δια του ανιστορήτου χαρακτηρισμού
αυτής, ως δήθεν εμποδίου εις πάσαν πρόοδον και εξέλιξιν. Παρομοίως βασικόν στοιχείον της εκκλησιαστικής εκκοσμίκευσης
υπήρξε πάντοτε και παραμένει μέχρι σήμερον η επάρατος αυτονόμησις μιας τοπικής εκκλησίας ή επισκόπου τινός εκ του συνολικού συστήματος των Ορθοδόξων Εκκλησιών, επι τη βάσει
εθνοφυλετικών κριτηρίων και εγωκεντρικών κινήτρων... Το εκκλησιαστικό ζήτημα σήμερον εν Ουκρανία αποτελεί ακριβώς
απάυγασμα εκκλησιαστικής εκκοσμίκευσεως, ήτοι αλλοτριώσεως του φρονήματος και του ήθους της Εκκλησίας, ημείς δε
ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον....επιχειρούμεν, έχοντες ιεροκανονικά προνόμια, να αντιμετωπίσωμεν την εκκλησιαστική ταύτην
εκκοσμίκευσιν".
Στην εισαγωγική του ομιλία ο οικοδεσπότης και συντονιστής
του Συνεδρίου Μητροπολίτης κ. Αυγουστίνος περιέγραψε το
πως γαλουχήθηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης με τα νάματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου που διέπονταν από
πνεύμα ορθόδοξης λατρείας, προσευχής, οικουμενικότητας και
ανοικτοσύνης σε λαούς και πολιτισμούς. και πως προσπάθησε
το πνεύμα αυτό να το μεταλαμπαδεύσει και στη Μητρόπολη Γερμανίας. Ανεφέρθη στις προσωπικότες των μακαριστών Πατριαρχών Αθηναγόρου και Δημητρίου και στην παντευλόγητη
εικοσιεπταετή πατριαρχεία του νυν Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος
στην εισήγησή του με θέμα: "Η αποστολή του Οικουμενικού
Πατριαρχείου σήμερα", ανεφέρθη στη στοργική φροντίδα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου για τα εν τω οίκω του, για τις επαρ-

Από αριστερά: ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αυγουστίνος και
ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος

Οι τέσσερις Βολιώτες κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας. Από αριστερά: Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Τσόμπρας και ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Αμβράζης
χίες του εξωτερικού, για τις διορθόδοξες σχέσεις και για τις διαχριστιανικές σχέσεις.
Τόνισε επίσης τη μέριμνα του Πατριαρχείου για το φυσικό περιβάλλον και τον κοινωνικό διάλογο με τον Ιουδαισμό και το
Ισλάμ. Για τις δυσκολίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παλαιότερα και τώρα, απήντησε με τη φράση "έχει ο Θεός", τονίζοντας την απόλυτη και πλήρη εμπιστοσύνη στην πρόνοια της Αγίας
Τριάδος.
Σε μια αποστροφή του σχετικά με την αναφορά, ότι το Πα-

τριαρχείο είναι φτωχό σε σχέση με άλλες εκκλησίες που έχουν
κοσμική δύναμη, μεγάλο αριθμό πιστών και οικονομική επιφάνεια, απήντησε με τη ρήση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου,
που είπε: "Ούτοι έχουσι τον Οίκον, ημείς τον Ένοικον". εννοώντας ως ένοικον τον Χριστό.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος ανέπτυξε
στην εισήγησή του με θέμα: "Σύγχρονες προκλήσεις για την
Ορθόδοξη Εκκλησία μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Κρήτη
2016)", το έργο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Όρθόδοξης Εκκλησίας στην Κρήτη, με ιδιαίτερη αναφορά στα κείμενα
της Συνόδου.
Επίσης αναφέρθηκε στις επισκέψεις του, ως μέλους της πατριαρχικής αντιπροσωπείας, στα διάφορα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και αυτοκέφαλες εκκλησίες, για την ενημέρωσή τους και
χάραξη κοινής, πανορθοδόξου πορείας στην μετά την Σύνοδο
της Κρήτης εποχή.
Σημειώνεται ότι η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας εξέδωκε τον
Φεβρουάριο 2018 καλαίσθητο τόμο με τα επίσημα κείμενα της
Συνόδου στην Κρήτη, σε ελληνική και γερμανική γλώσσα. Το Ιερατικό Συνέδριο ασχολήθηκε και με θέματα εκκλησιαστικής τάξεως και με άλλα ποιμαντικά θέματα με εισηγητές κληρικούς της
Μητρόπολης και λίαν επικοδομητική ανταλλαγή εμπειριών και
βιωμάτων όλων των κληρικών που "αλων ζουν" νυχθημερόν
όλη τη Γερμανία.
Η Έναρξη του 49ου Ιερατικού Συνεδρίου έλαβε χώρα με
Εσπερινό, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας κ.
Αυγουστίνου, στην Ενορία Χέρτεν, στην οποία υπηρετεί ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Αμβράζης.
Ο περίτεχνος ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου και το πνευματικό κέντρο που κτίστηκαν με τον κόπο του π. Αποστόλου Αμβράζη και των συνεργατών του, αποτελούν κόσμημα και
καύχημα για την πόλη.
Στην έναρξη παρέστησαν εκπρόσωποι της ρωμαιοκαθολικής
και της ευαγγελικής εκκλησίας, ο Δήμαρχος της πόλης και η Γενική Πρόξενος του Ντίσσελντορφ κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου,
η οποία μετέφερε τον χαιρετισμό το εξοχωτάτου Πρέσβη στη
Γερμανία κ. Θεοδώρου Δασκαρόλη και τις δικές της προσωπικές ευχές. Ακολούθησε δείπνο στην αίθουσα του ναού με μουσική συνοδεία από τη χορωδία και το μουσικό συγκρότημα της
ενορίας "Μελίφωνο", με τον τενόρο της όπερας κ. Απόστολο
Κανάρη.
Η λήξη των εργασιών του Συνεδρίου έλαβε χώρα στον ιερό
ναό Αγίου Δημητρίου στη πόλη Τρόισντορφ, με αρχιερατική
Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Σμύρνης
κ. Βαρθολομαίου. Η φιλοξενία του προισταμένου της Ενορίας
π. Αλεξάνδρος Καστρινάκη και των συνεργατών του ήταν αβραμιαία. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος της πόλης ονόμασε επίσημα
την πλατεία προ του ναού σε "Πλατεία Αγίου Δημητρίου" (Demetriosplatz).
Τέσσερις κληρικοί της Μητροπόλεώς μας με καταγωγή από
τον Βόλο έλαβαν μέρος στο Ιερατικό Συνέδριο. Είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος από τα
Άνω Λεχώνια, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
από το Μούρεσι, ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Τσόμπρας
από το Βόλο και ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Αμβράζης,
που έχει ως μόνιμη κατοικία από το 1956 (όταν ήταν 10 ετών)
το Βόλο. Επίσης και η εκ Bόλου καταγόμενη πρεσβυτέρα
Αθηνά Αφεντούλη, σύζυγος του εκ Πρεβέζης Πωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Μηνά, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας στο Μόναχο, στηρίζει θυσιαστικώς το έργο της Εκκλησίας
μας. n
Φωτογραφίες: Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
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