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2-31 AΦIEPΩMA
� H μετανάστευση 
στη Γερμανία.
Tης Πέγκυ K�υνενάκη

� Bαυαρία και Eλλάδα. 
H εθνεγερσία τ�υ 1821 
και τ� πνεύμα τ�υ κλασικισμ�ύ,
κυριαρ��ύν στ� M�να��.
T�υ Γιάννη Mι�αήλ

� Mετανάστες στη Γερμανία. 
Aπ� γκασταρμπάιτερ 
στη δεκαετία τ�υ ’60, π�λίτες 
της Eνωμένης Eυρώπης σήμερα.
T�υ Γιώργ�υ �. Mατ��υράνη

� Tην περί�δ� της δικτατ�ρίας. 
Στη Γερμανία �ργανώθηκαν 
�ι μεγαλύτερες αντι��υντικές 
εκδηλώσεις.
T�υ Γιώργ�υ �. Mατ��υράνη

� Deutsche Welle, 
Σταθμ!ς M�νά��υ. 
Δύ� ραδι�!ωνικ�ί σταθμ�ί 
π�υ συνδέθηκαν στενά με 
τ�ν Eλληνισμ� της Γερμανίας.
T�υ Παντελή M. Παντελ�ύρη

� Mετανάστες συγγρα#είς. 
H δημι�υργική παρ�υσία 
των Eλλήνων λ�γ�τε�νών 
και π�ιητών στη Γερμανία.
T�υ Γιώργ�υ �. Mατ��υράνη

� H Γερμανία π�υ εμπνέει. 
Eλληνες εικαστικ�ί π�υ δ�ύλεψαν
και επηρεάστηκαν απ� τ� ανε#άρ-
τητ� γερμανικ� πνεύμα.
Tης Aθηνάς Σ�ινά

� Oι νε�ελληνικές σπ�υδές 
σήμερα. 
Γερμανικά πανεπιστήμια �π�υ δι-
δάσκ�νται συστηματικά η νε�ελ-
ληνική γλώσσα και !ιλ�λ�γία.
T�υ K.A. Δημάδη

� Eλληνικές τα%έρνες. 
H ν�σταλγία για τις γεύσεις, 
αλλά και η ανάγκη συνάντησης 
των συμπατριωτών, �δήγησαν 
στη δημι�υργία τ�υς.
T�υ Kώστα Παπαναστασί�υ

� T� θέατρ� της μετανάστευσης. 
Oι παραστάσεις της Eργατικής
Σκηνής M�νά��υ και τ�υ θεάτρ�υ
B�ύπερταλ.
T�υ Γιώργ�υ Xατ�ηδάκη

� Eλληνες !μηρ�ι στη Γερμανία. 
T� στρατ�πεδ� Neuengamme 
και σε πρώτη δημ�σίευση � πλή-
ρης κατάλ�γ�ς 156 τραγικών 
θυμάτων.
T�υ Παντελή M. Παντελ�ύρη

� «Eνθάδε κείνται...». 
«N�τι� Nεκρ�τα!εί� τ�υ M�νά-
��υ»: ένα κ�ιμητήρι� Eλλήνων και
!ιλελλήνων.
Tης  Σταθώς Mατ��υράνη

E�ώ�υλλ�: Eλληνίδα μετανάστρια, �τάνει
μα�ί με τα παιδιά της στη Γερμανία (αρ�εί�
Γ. Mατ��υράνη).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

H μετανάστευση στη Γερμανία
H �ωτ�γρα�ία αυτή δημ�-
σιεύτηκε στην πρώτη 
σελίδα της ε�ημερίδας
«Kölner Stadt – Anzeiger»
της K�λωνίας, στις 25
Mαρτί�υ 1968, με την ακ�-
λ�υθη λε�άντα: «H άσπρη
Aκρ�π�λη λάμπει στην ελ-
ληνική καλ�καιρινή νύ�τα.
Στ� γεμάτ� κέ�ι, με �ω-
γρα�ισμέν�υς τ�ί��υς 
ελληνικ� κέντρ� “Eλλάς”
μιλάει � δήμαρ��ς Wiefel
σε 200 μέλη της Eλληνικής
Eργατικής K�ιν�τητας Pή-
ν�υ – B�ύπερ και Λε!ερ-
κ�ύ�εν, �ωνά��ντας
“Eλευθερία στην Eλλάδα”.
Δε#ιά τ�υ � υπεύθυν�ς π�-
λιτιστικ�ύ της κ�ιν�τητας
Bαγγέλης Σακκάτ�ς». 
O Brunno Wiefel ήταν τ�τε
δήμαρ��ς τ�υ Kreistadt και
�μ�σπ�νδιακ�ς !�υλευ-
τής. Yπήρ#ε επίσης �ιλέλ-
ληνας και δημ�κράτης π�υ
συμπαραστάθηκε δυναμικά
την επ��ή της ��ύντας.
(Aρ�εί� B. Σακκάτ�υ).

H ΠAPOYΣIA των Eλλήνων στη Γερμανία �ρ�ν�λ�γείται
απ� τα �ρ�νια τ�υ εθνικ�ύ απελευθερωτικ�ύ αγώνα τ�υ
1821. Aπ� την επ��ή τ�υ �ασιλιά Λ�υδ��ίκ�υ (1825), λά-
τρη τ�υ ελληνικ�ύ π�λιτισμ�ύ, � �π�ί�ς ��ι μ�ν� ήθελε
να μετατρέψει τ� M�να�� –πρωτεύ�υσα τ�υ τ�τε κρά-
τ�υς τ�υ– σε άλλη Aθήνα, αλλά δήλωνε, επίσης: «Πι�τε-
ρ� απ� διάδ���ς τ�υ θρ�ν�υ θα ήθελα να ήμ�υν Eλλη-
νας π�λίτης». Aυτά συνέ�αιναν τ�ν 19� αιώνα. Γιατί, τ�ν
20�, τα πράγματα άλλα#αν: Mετά τ�ν B΄ Παγκ�σμι� Π�λε-
μ� η Eλλάδα �ιώνει την τραγικ�τερη περί�δ� της ιστ�-
ρίας της. Aνεργία, κ�ινωνική ανασ%άλεια, ανέ�εια, μα-
στί&�υν κυρίως τα κατώτερα �ικ�ν�μικά στρώματα (ερ-
γάτες – αγρ�τες) τ�υ ελληνικ�ύ πληθυσμ�ύ. Διέ#�δ� για
τ�υς περισσ�τερ�υς π�υ δυστυ��ύ-
σαν, η μετανάστευση. Hνωμένες Π�λι-
τείες, Kαναδάς, Aυστραλία, Bέλγι�,
Γερμανία. 

T� 1960 υπ�γρά%εται η ελλην�γερ-
μανική συμ%ωνία «Περί απασ��λήσεως Eλλήνων εργα-
τών στη Γερμανία». Eίναι η επ��ή της μεγάλης ε#�δ�υ.
Θα μεταναστεύσ�υν στη Γερμανία περίπ�υ ένα εκατ�μ-
μύρι� Eλληνες. H Eλλάδα απ�ψιλώνεται απ� τ� πι� &ω-
νταν� και παραγωγικ� εργατικ� δυναμικ� της.

Oι μετανάστες θα συναντήσ�υν μύριες �σες δυσκ�-
λίες. Θα &ήσ�υν �μαδικά σε μικρά δωμάτια, θα δ�υλέ-
ψ�υν κάτω απ� σκληρές συνθήκες για να ε#�ικ�ν�μή-
σ�υν �ρήματα, τα �π�ία στέλν�υν στις �ικ�γένειές τ�υς.
Ωστ�σ�, η συμ%ωνία π�υ εί�ε υπ�γρα%εί δεν δεσμεύει
τις γερμανικές αρ�ές. Π�τέ δεν θα παραδε�τ�ύν �τι η
Γερμανία απ�τελεί �ώρα υπ�δ��ής μεταναστών. Mε τη
δικαι�λ�γία �τι η παραμ�νή των #ένων εργατών ήταν
πρ�σωρινή, δεν τ�υς αναγνωρί&�υν σ�εδ�ν κανένα δι-
καίωμα, π�λιτικ� ή κ�ινωνικ�. Στ� καθημεριν� τ�υς λε#ι-
λ�γι� θα πρ�στεθεί η λέ#η γκασταρμπάιτερ –%ιλ�#εν�ύ-
μεν�ς εργάτης– π�υ με τα �ρ�νια θα πάρει τις �ειρ�τε-
ρες διαστάσεις. Tαυτ��ρ�να, τα παιδιά των μεταναστών
θα �ρεθ�ύν ανάμεσα σε δύ� πατρίδες, �ωρίς �υσιαστικά
να γνωρί&�υν καμιά γλώσσα. 

Στα �ρ�νια της δικτατ�ρίας η πλει�ψη%ία των μετανα-
στών θα στρα%εί εναντί�ν της. Θα τ�υς συμπαραστα-
θ�ύν �ι Γερμαν�ί δημ�κράτες. E��υν μείνει ιστ�ρικές �ι
μεγάλες, κ�ινές διαδηλώσεις, �ι εκπ�μπές της Deutsche

Welle αλλά και τ�υ Σταθμ�ύ τ�υ M�νά��υ, π�υ ��ι μ�ν�
εμψυ�ών�υν τ�υς Eλληνες αλλά και απ�τελ�ύν έγκυρες
πηγές ενημέρωσής τ�υς. 

Kαθώς περν�ύν τα �ρ�νια η &ωή παίρνει τ� δρ�μ� της.
Oι Eλληνες σταδιακά μαθαίν�υν τη γλώσσα, απ�καθίστα-
νται �ικ�ν�μικά, συνεταιρί&�νται με Γερμαν�ύς. H ελλη-
νική μ�υσική θα παί#ει σημαντικ� ρ�λ� στην επικ�ινωνία
των δύ� λαών. Eικαστικ�ί καλλιτέ�νες παίρν�υν τις πρώ-
τες υπ�τρ�%ίες DAAD και δημι�υργ�ύν έργα εμπνευσμέ-
να απ� τη νέα γερμανική πραγματικ�τητα. Mετανάστες
πρώτης γενιάς, αλλά και κάπ�ι�ι δεύτερης, παρ�υσιά-
&�υν τα πρώτα λ�γ�τε�νικά κείμενα γραμμένα στα ελλη-
νικά. Λίγ� αργ�τερα θα εμ%ανιστ�ύν και τα πρώτα κείμε-

να Eλλήνων γραμμένα κατ’ ευθείαν
στα γερμανικά. Mε τα �ρ�νια �ι νε�ελ-
ληνικές σπ�υδές θα εμ%ανιστ�ύν σε
π�λλά πανεπιστήμια. 

Σήμερα με την Eυρωπαϊκή Eνωση τα
πράγματα έ��υν αλλά#ει αρκετά. Yπάρ��υν, �έ�αια, ακ�-
μη μετανάστες, τα επίσημα στ�ι�εία δίν�υν τ�ν αριθμ�
450.000), �ι �π�ί�ι, �πως είναι %υσικ�, υ%ίστανται τις �α-
ριές συνέπειες της παγκ�σμιας �ικ�ν�μικής κρίσης. Tαυ-
τ��ρ�να, παλι�ί μετανάστες έ��υν μετατραπεί σε επι�ει-
ρηματίες συμ�άλλ�ντας στην �ικ�ν�μική συνεργασία
των δύ� �ωρών, ενώ τα περισσ�τερα απ� τα παιδιά τ�υς
έ��υν ενσωματωθεί στη γερμανική κ�ινωνία. 

Aπ� ελληνικής πλευράς έ��υν γίνει αρκετές πρ�σπά-
θειες, τα τελευταία �ρ�νια, ��ι μ�ν� επικ�ινωνίας με
τ�υς εναπ�μείναντες μετανάστες και τα παιδιά τ�υς, αλ-
λά και δημι�υργίας διαύλων επικ�ινωνίας με την ίδια τη
γερμανική κ�ινωνία. Στ� πλαίσι� αυτών των πρ�σπαθει-
ών ανήκει η λειτ�υργία τ�υ Iδρύματ�ς Eλληνικ�ύ Π�λιτι-
σμ�ύ στ� Bερ�λίν� –με απώτερ� στ��� την πρ���λή τ�υ
σύγ�ρ�ν�υ π�λιτισμ�ύ– ενώ �ι Hμέρες Eλληνικ�ύ Π�λιτι-
σμ�ύ, π�υ #εκίνησαν απ� τη B�ννη και συνε�ίστηκαν στ�
Aμ��ύργ� και τη Στ�υτγκάρδη με επιτυ�ία, σταμάτησαν
μετά την απ�μάκρυνση τ�υ εμψυ�ωτή τ�υς Eλληνα πρέ-
σ�η Iωάννη Mπ�υρλ�γιάννη– Tσαγκαρίδη. 

T� α%ιέρωμα των «Eπτά Hμερών» άντλησε την έ-
μπνευσή τ�υ απ� τ�ν Eλληνισμ� της Γερμανίας. Θέμα τε-
ράστι�. Hταν %υσικ�, � περι�ρισμέν�ς �ώρ�ς να α%ήσει
αρκετά επιμέρ�υς θέματα εκτ�ς...

Eπιμέλεια  α!ιερώματ�ς:

ΠEΓKY KOYNENAKH



T�υ Γιάννη Mι�αήλ

Aρ�ιτέκτ�να – Π�λε�δ�μ�υ

OI ΣXEΣEIΣ της Eλλάδας με τις πε-
ρισσ�τερες �ώρες, �π�υ μπ�ρεί να
ανι�νευθεί κάθε είδ�υς ελληνική
παρ�υσία, είναι μ�ν�δρ�μες. Eτσι,
είναι ελά�ιστη στην Eλλάδα η πα-
ρ�υσία της Aιγύπτ�υ ή της Aυστρα-
λίας, ενώ ήταν ή είναι έντ�νη σε
αυτές τις �ώρες η ελληνική παρ�υ-
σία. Aντίθετα, υπάρ��υν παραδείγ-
ματα με αμ�ίδρ�μες σ�έσεις, κυ-
ρίως, �έ�αια, με �ώρες της Eυρώ-
πης. Aνάμεσα σε αυτές η Bαυαρία
και ιδιαίτερα τ� M�να�� καταλαμ-
�άν�υν ιδιαίτερη θέση.

Kι ακ�μα: Oι σ�έσεις Bαυαρίας –
Eλλάδας ή M�νά��υ – Aθήνας είναι
μεν έντ�νες και αδιάλειπτες κατά
τ�υς δύ� τελευταί�υς αιώνες, πλην
�μως παρ�υσιά��υν στ� πρώτ� ήμι-
συ τ�υ 19�υ αιώνα μια καταπληκτι-
κή κ�ρύ�ωση, η �π�ία απ�τελεί συ-
νάμα κ�ρύ�ωση της ευρωπαϊκής
τέ�νης. Σε αυτές τις πρώτες δεκαε-
τίες τ�υ πρ�ηγ�ύμεν�υ αιώνα η
Bαυαρία, π�υ ήταν μια μικρή σ�ετι-
κά ευρωπαϊκή �ώρα αλλά με υψηλή
π�λιτιστική παράδ�ση, σ�ραγί�ει
την ε#έλι#η της Eλλάδας, εν�ς
�τω��ύ νε�σύστατ�υ μεσ�γειακ�ύ
κράτ�υς, αλλά με πλ�ύσια ιστ�ρική
κληρ�ν�μιά. Kαι αντίστρ��α, η
Eλλάδα –και ��ι μ�ν� η αρ�αία–
συνδέεται τ�τε με την ανάδει#η
τ�υ M�νά��υ σε ευρωπαϊκή πρω-
τεύ�υσα.

Δύ� �ι γενεσι�υργ�ί παράγ�ντες
αυτής της π�λιτιστικής κυρίως α-
νταλλαγής, η άν�δ�ς τ�υ Λ�υδ��ί-
κ�υ τ�υ A΄ στ� θρ�ν� τ�υ νε�πα-
γ�ύς Bασιλεί�υ της Bαυαρίας και η
έκρη#η τ�υ ελληνικ�ύ απελευθε-
ρωτικ�ύ αγώνα τ�υ 1821.

Πινακ�θήκη 
της �μ�ρ�ιάς

O Λ�υδ��ίκ�ς � A΄ απ�τέλεσε α-
π� νέ�ς, για την ακρί�εια ήδη ως
διάδ���ς τ�υ �αυαρικ�ύ θρ�ν�υ,
μια #ε�ωριστή πραγματικ�τητα. O
Tαλλεϋράνδ�ς τ�ν �αρακτηρί�ει α-
παράμιλλα: «πρ�κειται για ένα τρε-
λ�, π�υ έ�ει �μως λ�γική».

O μ�νάρ�ης απέδει#ε �τι εί�ε και
λ�γική και αίσθημα, με ιδιαίτερη
μάλιστα πρ�τίμηση στ� ωραί� �ύλ-
λ�, ε��σ�ν έ�ασε τ� θρ�ν� τ�υ για
τα μάτια της περι��ητης ��ρεύ-
τριας Λ�λα M�ντε�. Σε αυτή την
πρ�τίμησή τ�υ ��είλεται και η
γνωστή «Πινακ�θήκη της Oμ�ρ-
�ιάς» ή των «Ωραίων γυναικών»
της επ��ής τ�υ, π�υ δημι�ύργησε
μέσα στ� κ�μψ�τέ�νημα τ�υ Πα-
λατι�ύ τ�υ Nymphenburg. Στις
καλλ�νές αυτής της Πινακ�θήκης
συγκαταλέγεται και η Eλληνίδα κ�-
ρη Mπ�τσαρη.

Pεαλιστής, ρ�μαντικ�ς, εί�ε την
ευτυ�ία να εκ�ρά�ει την τ�τε κ�ινή
γνώμη της Eυρώπης για μια νέα τά-
#η πραγμάτων μετά την θύελλα τ�υ
μεγάλ�υ K�ρσικαν�ύ και μετά τις
παλιν�ρθωτικές–απ�λυταρ�ικές
τάσεις της «Iεράς Συμμα�ίας». Kυ-
ρίως, �μως, � Λ�υδ��ίκ�ς, � Bασι-
λιάς – Kαλλιτέ�νης, εί�ε τη σπάνια
ευκαιρία να δρ�μ�λ�γήσει τη μετα-
μ�ρ�ωση τ�υ M�νά��υ σύμ�ωνα
με τις καλλιτε�νικές τ�υ αντιλή-
ψεις, �ι �π�ίες εί�αν σ�ηματιστεί α-
π� την ενδελε�ή εντρύ�ησή τ�υ
στ� έργ� τ�υ Oμήρ�υ. 

Στα έπη τ�υ π�ιητή της Iωνίας
και, γενικ�τερα, στα π�λιτιστικά ε-
πιτεύγματα τ�υ αρ�αι�ελληνικ�ύ
κ�σμ�υ, � επίδ�#�ς διάδ���ς ανα-
καλύπτει �τι «η συγγένεια στην τέ-
�νη ενώνει τ�υ Eλληνες και τ�υς
Tεύτ�νες» και αρ�ί�ει να �ει τ� αρ-
�αι�ελληνικ� τ�υ �νειρ�: «Πι�τερ�
απ� διάδ���ς θρ�ν�υ θα ήθελα να
ήμ�υν Eλληνας π�λίτης».

H Eλληνική
Eπανάσταση

T� 1816, εννέα �ρ�νια, δηλαδή,
πριν � Λ�υδ��ίκ�ς στε�θεί Bασι-
λιάς της Bαυαρίας, εγκαινιά�ει τη
λαμπρή κατασκευαστική τ�υ στα-
δι�δρ�μία, πραγματών�ντας, έτσι,
τα αρ�αι�ελληνικά τ�υ �νειρα με
την ανέγερση της Γλυπτ�θήκης
τ�υ M�νά��υ. +α�νικά, �μως, στ�ν
κ�σμ� της �νειρικής αρ�αίας Eλλά-
δας αντιπαρατίθεται η σκληρή
πραγματικ�τητα της νε�τερης

Eλλάδας. T� 1821 #εσπά η ελληνική
ε#έγερση π�υ �έρνει τ�ν Λ�υδ��ί-
κ� ακ�μα πι� κ�ντά, ακ�μα πι� �λ�-
γερά, τ�σ� στα αρ�αι�ελληνικά ιδε-
ώδη, �σ� και στις ανάγκες των επα-
ναστατημένων Eλλήνων. Πιστεύει
ακράδαντα �τι «μετά την απελευ-
θέρωση της Γερμανίας απ� τ� να-
π�λε�ντει� �υγ�, τίπ�τα δεν επιθυ-
μώ τ�σ� π�λύ, �σ� τη νίκη της
Eλλάδας». Για αυτή τη νίκη αλλά
και για τη γέννηση της νέας Eλλά-
δας, � Λ�υδ��ίκ�ς θα συνεισ�έρει
π�λλά.

Aπ� τ� 1821 και μετά θα ενισ�ύ-
σει με κάθε τρ�π� τ�σ� τ�υς αγωνι-
��μεν�υς Eλληνες �σ� και την απε-
λευθερωμένη Eλλάδα: στην αρ�ή
με �πλα, �ρήματα, στρατιωτικ�ύς
συμ��ύλ�υς, την ε#αγ�ρά αι�μα-
λώτων απ� την Aίγυπτ�, υπ�τρ�-
�ίες για σπ�υδές σε παιδιά πεσ�-
ντων Eλλήνων αγωνιστών. Στη συ-
νέ�εια θα στείλει τ� δευτερ�τ�κ�
γι� τ�υ ως πρώτ� Bασιλιά της μι-
κρής Eλλάδας.

Mα�ί τ�υ θα στείλει 10.000 α#ιω-
ματικ�ύς, στρατιώτες, υπαλλήλ�υς,
δασκάλ�υς, γιατρ�ύς, αρ�ιτέκτ�-
νες, επιστήμ�νες. H μεγάλη αυτή α-
ναπτυ#ιακή ��ήθεια θα διαρκέσει
για μια δεκαετία, έως τ� 1843, �π�-
τε με την ψή�ιση τ�υ Συντάγματ�ς
�ι #έν�ι πρέπει να απ��ωρήσ�υν.
T� διάστημα αυτ� � Λ�υδ��ίκ�ς
συνδι�ικεί την Eλλάδα, την �π�ία
ευτυ�εί να επισκε�τεί τ� 1835 σε
εκπλήρωση παλι�ύ τ�υ π�θ�υ. Aπ�
τις π�λλές σωτήριες επεμ�άσεις
τ�υ στην Aθήνα, ας ανα�ερθεί �α-
ρακτηριστικά η διατήρηση της Kα-

πνικαρέας. Aυτ� τ� σύμ��λ� της α-
θηναϊκής παλαι�τητας εί�ε καταδι-
καστεί σε κατεδά�ιση, ε�’ �σ�ν πά-
νω τ�υ περν�ύσε η υπ�τείν�υσα
τ�υ αθηναϊκ�ύ π�λε�δ�μικ�ύ τρι-
γών�υ: η �δ�ς Eρμ�ύ. O Λ�υδ��ί-
κ�ς εισακ�ύει τη διαμαρτυρία τ�υ
νεαρ�ύ Δήμ�υ Aθηναίων, η �π�ία
σημαδεύει την απαρ�ή της ε#έγερ-
σης της ελληνικής τ�πικής αυτ�δι-
�ίκησης ενάντια στην κηδεμ�νία
της κεντρικής ε#�υσίας.

Oι Bαυαρ�ί 
στην Eλλάδα

Στ� νε�σύστατ� ελληνικ� κράτ�ς
και, ιδιαίτερα, στη νέα πρωτεύ�υσά
τ�υ, την Aθήνα, � Λ�υδ��ίκ�ς έρ�ε-
ται να εκπληρώσει τις πνευματικές
τ�υ υπ��ρεώσεις πρ�ς τ�ν ελληνικ�
κ�σμ�. H μεγάλη σημασία της λα-
μπρής ανάπτυ#ης και της μεγάλης
ε#άπλωσης τ�υ κλασικισμ�ύ στην
Aθήνα παρ�υσιά�εται σε ένθετ� της
Kαθημερινής («Nε�κλασικισμ�ς
στην Aθήνα» 10/11/96). Tις ίδιες �-
μως ελληνικές υπ��ρεώσεις έ�ει ε-
πωμιστεί και για τη �ώρα τ�υ και, ιδι-
αίτερα, για την πρωτεύ�υσά της, τ�
M�να��: «Δεν πρ�κειται να ησυ�ά-
σω πρ�τ�ύ δω τ� M�να�� να μ�ιά�ει
με την Aθήνα». Eτσι αρ�ί�ει η πα-
ρ�υσία της Eλλάδας στ� M�να��,
τ�σ� της αρ�αίας �σ� και της τ�τε
σύγ�ρ�νης.

Tαυτ��ρ�να σ�εδ�ν �ι κάτ�ικ�ι
της Bαυαρίας εί�αν την ευκαιρία να
ακ�ύσ�υν κάτι για την μακρινή και ά-
γνωστη �ώρα απ� τα στ�ματα των
Bαυαρών στρατιωτών, π�υ επανακά-
μπτ�υν στην πατρίδα τ�υς. Aπ� την
επ��ή εκείνη σώ�εται ένας �ωγρα�ι-
κ�ς πίνακας τ�υ –��ι π�λύ γνωστ�ύ–
�ωγρά��υ Alois Bach, π�υ απεικ�νί-
�ει τ� 1835 έναν υπα#ιωματικ� τ�υ
�αυαρικ�ύ στρατεύματ�ς (3.500 άν-
δρες) να στρ�γγυλ�κάθεται σε ένα
πανδ��εί� τ�υ ωραι�τατ�υ �ωρι�ύ
Bad Tölz στ�υς πρ�π�δες των Aλπε-
ων, να διηγείται τις εκπληκτικές πε-
ριπέτειές τ�υ. «Λες και ερ��ταν απ�
έναν άλλ� κ�σμ�», σ��λιά�ει στ� τ�-
σ� �ωνταν� �ι�λί� τ�υ � θερμ�ς �ι-
λέλληνας B�λ� Zάιντλ, «�ι Bαυαρ�ί
στην Eλλάδα – H γέννηση τ�υ νε�ελ-
ληνικ�ύ κράτ�υς και τ� καθεστώς
τ�υ Oθωνα (1981)», Aθήνα 1984. Διη-
γήσεις, λ�ιπ�ν, απ� έναν κ�σμ� γε-
μάτ� π�λεμιστές, �ρά�ια, θάλασσες
και π�λλά, π�λλά μάρμαρα, τα �π�ία
�μως σπεύδ�υν να μελετήσ�υν σμή-
νη γραμματι��ύμενων απ� παντ�ύ.

Mε την κάθ�δ� τ�υ Oθωνα στην
Eλλάδα αρ�ί�ει � ερ��μ�ς, για διά-
��ρ�υς λ�γ�υς, των Eλλήνων στ�
M�να��: α#ιωματ�ύ��ι και σπ�υδα-
στές, �ρ�ανά και καλλιτέ�νες, άγνω-
στ�ι άνθρωπ�ι τ�υ λα�ύ και γνωστές
πρ�σωπικ�τητες με τις γρα�ικές
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Bαυαρία και Eλλάδα
H Eθνεγερσία τ�υ 1821 και τ� πνεύμα τ�υ κλασικισμ�ύ, κυριαρ��ύν στ� M�να��

Πίνακας τ�υ Alois Bach π�υ απεικ�νί�ει σκηνή σε πανδ��εί� τ�υ Bad Tölz,
1835. Bαυαρ�ς υπα�ιωματικ�ς διηγείται τις εντυπώσεις τ�υ απ� την Eλλάδα,
μια μακρινή και άγνωστη �ώρα.



��υστανέλες τ�υς, �πως � Πλαπ�ύ-
τας, ή με τις �ράκες τ�υς, �πως �
Mια�ύλης. Bέ�αια, μερικ�ί απ� αυ-
τ�ύς δεν αντέ��υν τ� ψυ�ρ� και �μι-
�λώδες κλίμα. Eτσι, στ� παλι� νε-
κρ�τα�εί� Suedfriedhof, � σημερι-
ν�ς δια�άτης συναντά τα��πλακες
με –για τ�υς εντ�πι�υς– ακαταλα�ί-
στικες επιγρα�ές �πως:

ENΘAΔE KEITAI O ΛEΩNIΔAΣ,
ΓIOΣ TOY OΔYΣΣEA, EΓΓONOΣ TOY
ANΔPOYTΣOY, ΠOY ΠEΘANE AΓOPI
AKOMA ΣTO MONAXO ΣTIΣ 8 ΔEK.
1836. TO MNHMEIO AYTO TOY
AΦIEPΩΣE ENAΣ ΠAΛIOΣ ΦIΛEΛ-
ΛHNAΣ O Λ. O A΄ BAΣ. THΣ BAY. (δη-
λαδή � Λ�υδ��ίκ�ς � A΄ Bασιλιάς της
Bαυαρίας).

M�να�� και
κλασικισμ�ς

H παρ�υσία της Eλλάδας στ� M�-
να�� κατά τ�ν 19� και 20� αιώνα εί-
ναι αδιάλειπτη. Oι άνθρωπ�ι �μως
έρ��νται και παρέρ��νται, τα έργα
τ�υς #ε�νι�ύνται ή έστω εισέρ��νται
στην ιστ�ρία. Tα αρ�ιτεκτ�νήματα
μέν�υν και διαιωνί��υν την επ��ή
τ�υς, ως συμπύκνωση γεγ�ν�των,
δράσεων, επιτευγμάτων.

Tέτ�ια αρ�ιτεκτ�νήματα α�ήνει
π�λλά στ� M�να�� � Λ�υδ��ίκ�ς, τα
�π�ία μαρτυρ�ύν την π�λύτρ�πη πα-
ρ�υσία της Eλλάδας στις αρ�ές τ�υ
πρ�ηγ�ύμεν�υ αιώνα. Tα περισσ�τε-
ρα απ� αυτά, π�υ πρ�σδίδ�υν στ�
M�να�� τη μεγαλ�πρέπεια μιας μη-
τρ�π�λης, τριάντα τ�ν αριθμ� (μετα-
#ύ των �π�ίων η περί�ημη Παλιά Πι-
νακ�θήκη) �έρ�υν την υπ�γρα�ή ε-
ν�ς απ� τ�υς πλέ�ν διακεκριμέν�υς
εκπρ�σώπ�υς τ�υ ευρωπαϊκ�ύ κλα-
σικισμ�ύ τ�υ 19�υ αιώνα, τ�υ Leo
von Klenze. E#άλλ�υ, την υπ�γρα�ή
τ�υ �έρει και τ� π�λε�δ�μικ� σ�έδι�
τ�υ αθηναϊκ�ύ κέντρ�υ.

T� σπ�υδαι�τερ� έργ� τ�υ Λ�υδ�-
�ίκ�υ και τ�υ Klenze αλλά και τ� έρ-

γ� με την ισ�υρ�τερη παρ�υσία της
Eλλάδας στ� M�να��, τ�σ� της αρ-
�αίας �σ� και της νε�τερης, είναι η
Koenigsplatz, η Πλατεία των Bασιλέ-
ων, λαμπρή σύνθεση τ�υ ευρωπαϊ-
κ�ύ κλασικισμ�ύ.

Tην πλατεία περιστ�ι�ί��υν τρία
περί�ημα κτίρια: Δε#ιά, �πως εισέρ-
�εται κανείς απ� τ� κέντρ� της π�-
λης, υψώνεται η Γλυπτ�θήκη, ένα α-
π� τα ωραι�τερα μ�υσεία, �πως λέ-
νε �ι εντ�πι�ι και ��ι μ�ν�, τ�υ κ�-
σμ�υ. T� απλ� αλλά ωραι�τατ� δω-
ρικ� κτίρι� με τ�ν πλ�υσι�τατ� εσω-
τερικ� γύψιν� διάκ�σμ� δημι�υργεί-
ται (1816–1834) απ� τ� Λ�υδ��ίκ�
σε σ�έδια τ�υ Klenze για να στεγά-
σει τα γλυπτά τ�υ αετώματ�ς τ�υ
να�ύ της A�αίας Aθηνάς στην Aίγι-
να. O Λ�υδ��ίκ�ς εί�ε αγ�ράσει αυ-
τά τα γλυπτά στη Pώμη, �π�υ εί�αν
�τάσει μέσω Zακύνθ�υ. Bασική ε-
ντ�λή τ�υ στ�ν διάσημ� γλύπτη τ�υ
κλασικισμ�ύ Δαν� Bertel Thorw-
aldsen ήταν να συμπληρώσει τα
σπασμένα και �αμένα μέλη των α-
γαλμάτων. O Thorwaldsen αντεπε-
#ήλθε τέλεια: Mέ�ρι τ� 1960 ήταν
σ�εδ�ν αδύνατ� να διακρίνει κανείς
τ� μάρμαρ� απ� τ� γύψ�.

H Γλυπτ�θήκη #αναγεννιέται στη
δεκαετία 1960–’70, ύστερα απ� τις
καταστρ��ές π�υ υπέστη κατά τ�υς
��μ�αρδισμ�ύς τ�υ B΄ Παγκ�σμί�υ
Π�λέμ�υ. O καθηγητής τ�υ γειτ�νι-
κ�ύ Π�λυτε�νεί�υ Josef Wiedemann
αναστηλώνει κατά υπ�δειγματικ�
τρ�π� τ� κτίρι�. H σπ�υδαι�τερη ε-
πέμ�ασή τ�υ έγκειται στην κατάργη-
ση των γύψινων διακ�σμήσεων, �ι �-
π�ίες, αν και ωραι�τατα έργα τέ-
�νης, έρ��νταν σε αντίθεση με τα
έργα της αρ�αι�ελληνικής γλυπτι-
κής τέ�νης.

Πι� δραστική ήταν η α�αιρετική ε-
πέμ�αση τ�υ διευθυντή της Γλυπτ�-
θήκης  Dieter Ohly, γνωστ�ύ και απ�
τις ανασκα�ές τ�υ στ�ν αθηναϊκ�
Kεραμεικ�. Aυτ�ς τ�π�θέτησε τα α-
γάλματα σε ένα λ�υτρ� με κατάλλη-

λες �ημικές �υσίες, έτσι ώστε να
διαλυθ�ύν εντελώς �λες �ι γύψινες
πρ�σθήκες. Σήμερα τα γλυπτά τ�υ
Aετώματ�ς της A�αίας πρ��άλλ�υν
σε �λ� τ�υς τ� μεγαλεί�. Tις ελλεί-
ψεις των μελών έρ�εται να συμπλη-
ρώσει η �αντασία τ�υ επισκέπτη.

Συλλ�γές
αρ�αι�ελληνικής 

τέ�νης

H Γλυπτ�θήκη �ρίσκεται σε διάλ�-
γ� με τ� απέναντί της κτίρι� της
Neue Staatsgalerie, τ�υ Nέ�υ Kρατι-
κ�ύ Kτιρί�υ Eκθέσεων, έργ� τ�υ α-
ρι�τέκτ�να Georg Friedrich
Ziebland. T� κτίρι� αυτ�, κ�ρινθια-
κ�ύ ρυθμ�ύ, κτίστηκε στη θέση ε-
ν�ς �ρ�αν�τρ��εί�υ για τα �ρ�ανά
τ�υ απελευθερωτικ�ύ αγώνα τ�υ
1821. Aυτ� τ� κτίρι�, π�υ υπέστη κα-
ταστρ��ές απ� τ�ν π�λεμ�, ανα-
μ�ρ�ώθηκε στ� εσωτερικ� τ�υ, επί-
σης κατά τρ�π� υπ�δειγματικ�, �-
πως η Γλυπτ�θήκη, απ� τ�ν καθηγη-
τή τ�υ Π�λυτε�νεί�υ Johannes
Ludwig, για να στεγάσει την εντυ-
πωσιακή συλλ�γή μικρών αντικειμέ-
νων αρ�αι�ελληνικής τέ�νης, δηλα-
δή κεραμικής και �ρυσ���ΐας. Tα
δύ� αυτά κτίρια απ�τελ�ύν διακε-
κριμένες περιπτώσεις έντα#ης τ�υ
κλασικισμ�ύ στη σύγ�ρ�νη επ��ή.

H πλατεία συμπληρώνεται με τ� ε-
πι�λητικ� διακ�σμητικ� κτίρι� των
Πρ�πυλαίων, ιωνικ�ύ ρυθμ�ύ,
1854–1862. T� θέμα της αρ�ιτεκτ�νι-
κής σύνθεσης αυτής της ανάμνησης
των Πρ�πυλαίων της αθηναϊκής
Aκρ�π�λης έδωσε και πάλι � Λ�υδ�-
�ίκ�ς στ� δικ� τ�υ Mνησικλή, τ�ν
Klenze, με την εντ�λή να �αρα�τ�ύν
στ�υς τ�ί��υς τα �ν�ματα των Eλλή-
νων αγωνιστών τ�υ ’21, ενώ �ι παρα-
στάσεις των αετωμάτων απεικ�νί-
��υν τ�ν απελευθερωτικ� αγώνα της
Eλλάδας απ� τ�ν τ�υρκικ� �υγ� και
την άν�δ� τ�υ Oθωνα στ�ν ελληνικ�

θρ�ν�. T� 1862, ενώ �λ�κληρώνεται
η �ικ�δ�μηση των Πρ�πυλαίων,
γκρεμί�εται στη μακρινή νέα Aθήνα
� θρ�ν�ς τ�υ γι�υ τ�υ Λ�υδ��ίκ�υ,
Oθωνα.

Aς ανα�ερθεί, ακ�μα, �τι η ελληνι-
κή εθνεγερσία διαιωνί�εται απ� μια
πλειάδα �ωγρα�ικών πινάκων απ�
τ�υς Bαυαρ�ύς �ωγρά��υς αυτής
της επ��ής, �ι �π�ί�ι ήρθαν στην
Eλλάδα, κυρίως δε απ� τις μνημειώ-
δεις απεικ�νίσεις τ�υ Peter von
Hess,  1792–1871, εν�ς πρωτ�π�ρ�υ
ρεαλιστή �ωγρά��υ τ�υ 19�υ αιώνα.
Aπ� τα π�λλά, μεγάλα και μικρά έργα
τ�υ, ας ανα�ερθ�ύν �ι 39 σκηνές
τ�υ εθνικ�απελευθερωτικ�ύ αγώνα,
π�υ στ�λι�αν τις αψίδες τ�υ Aυλικ�ύ
Kήπ�υ τ�υ M�νά��υ. T� κτίρι� και �ι
τ�ι��γρα�ίες καταστρά�ηκαν στ�ν
π�λεμ�, ��ύν �μως πάντ�τε στα σ��-
λικά �ι�λία των ελλην�παίδων �λων
των επ��ών. O Peter von Hess δίδα-
σκε στην περί�ημη Aκαδημία των Eι-
καστικών Tε�νών τ�υ M�νά��υ, �-
ταν στ� συνάδελ�� τ�υ Karl von
Piloty έρ�εται να μαθητεύσει και να
τ�υς διαδε�θεί ένας νεαρ�ς απ� την
Tήν�, � Nικ�λα�ς Γύ�ης. Eτσι αρ�ί�ει
στην Aκαδημία η σειρά των μεγάλων
ελληνικών παρ�υσιών, απ� τ� Nικ�-
λα� Γύ�η στ� Σπύρ� Bικάτ� και απ�
τ�ν Mπ�υ�ιάνη στ�ν Γιάννη Ψυ��-
παίδη, ενώ αδιάλειπτες και π�λυά-
ριθμες είναι �ι ελληνικές παρ�υσίες
στ� διπλαν� κτίρι� τ�υ πανεπιστημί-
�υ (για να ανα�ερθεί ένα μ�ν� παρά-
δειγμα ελληνικής παρ�υσίας στα �η-
μισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα τ�υ M�νά��υ), �πως τ�υ πα-
τριάρ�η της γερμανικής μ�υσικ�λ�-
γίας Θρασύ��υλ�υ Γεωργιάδη ή τ�υ
συνώνυμ�ύ τ�υ επι�αν�ύς αστικ�-
λ�γ�υ Aπ�στ�λ�υ Γεωργιάδη.

Oλα, λ�ιπ�ν, στ� M�να��, μνήμες
και μνημεία, άνθρωπ�ι και κτίρια, ε-
πιγρα�ές και τα��πλακες, εκθέτ�υν
τ� μεγάλ� μωσαϊκ� της ελληνικής
παρ�υσίας στην επί τ�υ π�ταμ�ύ
I�αρ Aθήνα.

Συνέ�εια απ� την 3η σελίδα
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H Γλυπτ�θήκη, στη Bασιλική Πλατεία τ�υ M�νά��υ, �π�υ εκτίθενται τα γλυπτά τ�υ να�ύ της A"αίας, απ� την Aίγινα. Aρ�ιτέκτων, Leo von Klenze.
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Mετανάστες στη Γερμανία
Aπ� γκασταρμπάιτερ στη δεκαετία τ�υ ’60, π�λίτες της Eνωμένης Eυρώπης σήμερα

Eλληνίδες εργάτριες μα�ί με τα παιδιά τ�υς μετακιν�ύνται μα�ικά με τ� τρέν�. Tα γερμανικά τ�υς ελά�ιστα, μετακιν�ύνταν μα�ικά για να μην �αθ�ύν στις ά-
γνωστες π�λεις... (Aρ�εί� Γ. Mατ��υράνη).

T�υ Γιώργ�υ �. Mατ��υράνη

Δημ�σι�γρά
�υ – Συγγρα
έα

TO MAPTIO τ�υ 1960 υπ�γρά	τηκε η
ελλην�γερμανική συμ	ωνία «Περί α-
πασ��λήσεως Eλλήνων εργατών στη
Γερμανία». Kαι απ� τ�τε πάνω απ� έ-
να εκατ�μμύρι� Eλληνες �ρήκαν
διέ��δ� στη γερμανική �ι�μη�ανία,
στα �ρυ�εία και στις υπηρεσίες ως
ανειδίκευτ�ι εργάτες. O ένας στ�υς
�κτώ Eλληνες μετεί�ε σ’ αυτή την ε-
πική έ��δ�, �λ�κληρες �ικ�γένειες
και �ωριά μετα	έρθηκαν στη Γερμα-
νία και μάλιστα τις πρώτες δεκαετίες
διατήρησαν με πείσμα τη συν��ή της
ιδιαίτερης καταγωγής τ�υς. Aλλ�ι
παρέμειναν εκεί λίγα, άλλ�ι περισσ�-
τερα �ρ�νια, μερικ�ί �ρήκαν την ευ-
καιρία να μεταναστεύσ�υν ακ�μα
μακρύτερα και μ�νιμ�τερα στις HΠA,

τ�ν Kαναδά και την Aυστραλία. H θη-
τεία των Eλλήνων στη Γερμανία �ω-
ρί"εται σε δύ� εικ�σαετείς περι�-
δ�υς με δια�ωριστικ� �ρ�σημ� τ�
1981, έτ�ς π�υ η Eλλάδα εντά�θηκε
στην EOK. Σήμερα "�υν στη Γερμα-
νία 450.000 Eλληνες.

Tα κύρια αίτια αυτ�ύ τ�υ τρ�μα-
κτικ�ύ μεταναστευτικ�ύ ρεύματ�ς
ήταν και ε�ακ�λ�υθ�ύν να παραμέ-
ν�υν, �ικ�ν�μικά, κ�ινωνικά και π�-
λιτικά. H εικ�σιπενταετία μέ�ρι τ�
1960 ήταν μια απ� τις τραγικ�τερες
περι�δ�υς της ελληνικής ιστ�ρίας
και �ι επιπτώσεις της σ	ράγισαν τη
"ωή των μελλ�ντικών μεταναστών
π�υ �λ�ι τ�υς γεννήθηκαν και αν-
δρώθηκαν σ’ αυτή την περί�δ�.

T� άγ��ς της ανασ	άλειας, της
καταπίεσης και τ�υ 	���υ, � π�θ�ς
να μ�ρ	ώσ�υν τα παιδιά τ�υς, τ�

συνήθως υπ�θηκευμέν� αγρ�τικ�
ν�ικ�κυρι� τ�υς, η έλλειψη κάθε κ�ι-
νωνικής αρωγής, η ανεργία και η υ-
π�απασ��ληση ανάγκα"αν τ�υς
Eλληνες να "ητήσ�υν κατα	ύγι�
στις ευρωπαϊκές 	άμπρικες. Eί�αν
την κρυ	ή ελπίδα �τι στη Γερμανία
θα λύσ�υν τ� πρ��λημά τ�υς. Hταν
η πρ�σπάθεια να �ε	ύγ�υν �ριστικά
απ� τα παρασκήνια της κ�ινωνίας
τ�υς και να διεκδικήσ�υν στην πρά-
�η τα στ�ι�ειώδη δικαιώματα π�υ α-
ναγνωρί"ει, θεωρητικά, σ’ �λ�υς
τ�υς ανθρώπ�υς � αιώνας μας.

Aριστ� έμψυ�� υλικ�

Oι Eλληνες π�υ μετανάστευσαν
στη Γερμανία ήταν κατά 85% αγρ�-
τες και μ�ν� τ� 7% πρ�ερ��ταν απ�
μεγάλες π�λεις. T� μ�ρ	ωτικ� τ�υς

επίπεδ� ήταν �αμηλ�· λιγ�τερ�ι απ�
τ�υς μισ�ύς εί�αν τελειώσει τη �ασι-
κή εκπαίδευση. Aπ� την άλλη πλευ-
ρά �μως ήταν απ� τ� πι� καλ� έμψυ-
�� υλικ� π�υ διέθετε η Eλλάδα. T�
90% των μεταναστών ήταν ηλικίας
απ� 18–35 ετών. H υγεία τ�υς ήταν
άριστη. H γερμανική υγει�ν�μική ε-
πιτρ�πή ε�έτα"ε με �ε�ωριστή αυ-
στηρ�τητα τ�υς υπ�ψή	ι�υς μετα-
νάστες και υπήρ�ε τ�ση μεγάλη πρ�-
σ	�ρά ώστε να επιλέγ�νται μ�ν� ε-
κείν�ι π�υ συγκέντρωναν τις ιδεώ-
δεις πρ�ϋπ�θέσεις για τη �αριά �ι�-
μη�ανική δ�υλειά. Oι υπ�ψή	ι�ι με-
τανάστες σ�ημάτι"αν ατέλειωτες
σειρές έ�ω απ� τα γρα	εία των επι-
τρ�πών επιλ�γής και ήταν ευτυ�ι-
σμέν�ι αν �ι γιατρ�ί τ�υς έ�ρισκαν
τα δ�ντια, τα μάτια, την καρδιά, τ�υς
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πνεύμ�νες και τα μπράτσα γερά και
τ�υς έδιναν τ� πιστ�π�ιητικ� της κα-
λής υγείας. Π�λύ αργ�τερα, �ταν
πήγαν στα εργ�στάσια, κατάλα�αν
�τι η επιλ�γή τ�υς έγινε με τα ίδια
κριτήρια και την ίδια διαδικασία π�υ
γίνεται στ� τμήμα τ�υ κ�ντρ�λ για
τα άψυ�α αντικείμενα π�υ παράγει
τ� εργ�στάσι� τ�υς.

Kανείς δεν είπε στ�υς υπ�ψή	ι-
�υς μετανάστες τι θα �ρ�υν εκεί π�υ
θα πάνε. Kανείς δεν τ�υς μίλησε για
τις συνθήκες της δ�υλειάς και της
διαμ�νής. Για την καιν�ύργια �ώρα
π�υ θα εγκατασταθ�ύν και για τ�υς
ανθρώπ�υς της π�υ μα"ί θα "ήσ�υν.
Kανείς δεν 	ρ�ντισε να μάθ�υν
τρεις λέ�εις πριν 	ύγ�υν για να μπ�-
ρ�ύν να "ητήσ�υν ένα π�τήρι νερ�
στη �ώρα π�υ θα 	τάσ�υν. H �ώρα
πρ�έλευσης των μεταναστών �ια"�-
ταν να εκπ�ιήσει ένα τμήμα τ�υ πλη-
θυσμ�ύ της έναντι «πινακί�υ» συ-
ναλλάγματ�ς και η �ώρα υπ�δ��ής
να καλύψει τις �λ�ένα αυ�αν�μενες
ανάγκες της με �σ� γίνεται πι� 	τη-
νά εργατικά �έρια. Eτσι �ι υπ�ψή	ι�ι
μετανάστες παραδίδ�νταν �ωρίς �-
ρ�υς. Στα �έρια τ�υς τ�υς τ�π�θε-
τ�ύσαν μεγαλ�ψυ�α και ένα σακ�ύλι
με τρ�	ιμα για τ� τα�ίδι· δύ� κ�ν-
σέρ�ες, μία με σαρδέλες και μία με
κ�ρν–μπι	, ένα καρ�έλι ψωμί, λίγες
ελιές και ένα κ�μμάτι τυρί.

Aνειδίκευτ�ι εργάτες

Eτσι έ	τασαν κι εγκαταστάθηκαν
κατά εκατ�ντάδες �ιλιάδες �ι Eλλη-
νες στη Δ. Γερμανία. Oλ� κι �λ� π�υ
εί�αν να πρ�σ	έρ�υν στην πλ�ύσια
και ισ�υρή αυτή �ώρα ήταν τα �έρια
τ�υς και η εργατικ�τητά τ�υς. Tα
πρ�σ	εραν. Kαι περίμεναν την αντα-
π�δ�ση. Π�υ ήρθε με τη μ�ρ	ή της
ταινίας πληρωμής τ�υ μισθ�ύ. Aλλά
μ�ν�ν έτσι. O άνθρωπ�ς έμενε πά-
ντα έ�ω απ� την αντιπρ�σ	�ρά.

Eιπώθηκαν τ�σα π�λλά απ� επίση-

μης ελληνικής πλευράς για τις θετι-
κές επιπτώσεις της μετανάστευσης
π�υ, αλίμ�ν�, διαψεύστηκαν �λα. Για
να μείνει μ�ν� η ρήση τ�υ ειδικ�ύ
συμ��ύλ�υ τ�υ υπ�υργεί�υ Eργα-
σίας (1965) «Oι μετακινηθέντες πρ�ς
Γερμανίαν απλώς ανεκ�ύ	ισαν την
αγ�ράν εργασίας εκ των πιεστικών
επιπτώσεων ας θα υ	ιστάμεθα μ�ι-
ραίως με �λας τας εντεύθεν δυσμε-
νείς �ικ�ν�μικάς και ιδία κ�ινωνικάς
συνεπείας...», π�υ τα λέει �λα.

Π�λλά επίσης ειπώθηκαν και απ�
επίσημης γερμανικής πλευράς π�υ

εί�αν την ίδια κατάλη�η. Tη διάψευ-
ση. Aντί της ν�μικής ε�ίσωσης � ν�-
μ�ς περί αλλ�δαπών. Aντί της επαγ-
γελματικής πρ�σαρμ�γής η μ�νιμη
κατηγ�ρία των ανειδίκευτων ��η-
θητικών εργατών. Aντί των κ�ινωνι-
κών δικαιωμάτων �ι παράγκες, τα ά-
θλια �άιμ και τα �ικιστικά γκέτ�.
Aντί των π�λιτικών δικαιωμάτων �ι
διακρίσεις.

Oι �ικ�γένειες των μεταναστών
πέρασαν π�λύ δύσκ�λα �ρ�νια, �ω-
ρισμ�ύ, στερήσεων και κ�ινωνικ�ύ
παραγκωνισμ�ύ. Δεκάδες �ιλιάδες

παιδιά μεταναστών μεγάλωσαν στα
�έρια των παππ�ύδων, μακριά απ�
τ�υς γ�νείς τ�υς για τ�υς �π�ί�υς
εί�αν αμυδρή εικ�να και αντίστ�ι�α
αισθήματα. Aπ� τ� 1968 π�υ η μετα-
νάστευση –και λ�γω της δικτατ�ρίας
στην Eλλάδα– απέκτησε μ�νιμ�τερ�
�αρακτήρα, άρ�ισε να αυ�άνεται � α-
ριθμ�ς των μεταναστριών και τ�
1973 � ελληνικ�ς πληθυσμ�ς της
Γερμανίας συντίθεται απ� 55% ά-
ντρες και 45% γυναίκες, ενώ τα ελ-
λην�π�υλα π�υ "�υν με τ�υς γ�νείς
τ�υς �επερν�ύν τις 80.000. T� γεγ�-
ν�ς αυτ� ενώνει έναν σημαντικ� α-
ριθμ� �ωρισμένων �ικ�γενειών, δη-
μι�υργεί �μως παράλληλα και δυ-
σκ�λίες στην ε�εύρεση κατ�ικίας και
πρ�παντ�ς στην εκπαίδευση των
παιδιών. H γερμανική πλευρά υπ�-
στήρι"ε �τι τα παιδιά των μετανα-
στών μπ�ρ�ύν να εντα�θ�ύν στα
γερμανικά σ��λεία, η ελληνική επι-
θυμ�ύσε τη δημι�υργία ελληνικών
σ��λείων �ωρίς �μως να διαθέτει και
τα απαιτ�ύμενα κ�νδύλια και �ι ίδι�ι
�ι μετανάστες πρ�τιμ�ύσαν μιαν ελ-
λην�	ωνη παιδεία επειδή δεν εί�αν
καμιά �ε�αι�τητα �τι η παραμ�νή
τ�υς στη Γερμανία μπ�ρεί να παρα-
ταθεί για π�λύ. Eτσι δεν είναι υπερ-
��λικ�ς � ισ�υρισμ�ς μερικών μελε-
τητών �τι τα σ��λεία π�υ παρακ�-
λ�ύθησαν τα παιδιά των μεταναστών
στις δύ� πρώτες δεκαετίες της με-
τανάστευσης παρήγαγαν νέ�υς, α-
γράμματ�υς σε δύ� γλώσσες, π�υ
δεν εί�αν άλλη μ�ίρα απ� τ� να πυ-
κνών�υν τις τά�εις των ανειδείκευ-
των εργατών στα γερμανικά εργ�-
στάσια.

«Φιλ��εν�ύμεν�ι»
εργάτες

Oι γερμανικές αρ�ές δεν θέλησαν
π�τέ να παραδε�τ�ύν �τι η Γερμανία
είναι �ώρα υπ�δ��ής μεταναστών.
Mε τη δικαι�λ�γία της πρ�σωριν�τη-
τας των �ένων απ�	υγαν να τ�υς α-
ναγνωρίσ�υν �π�ι�δήπ�τε δικαίωμα.
Π�λιτικ� ή κ�ινωνικ�. T�υς έδωσαν
απ� την αρ�ή των πρ�σωνυμία γκά-
σταρμπάιτερ – 	ιλ��εν�ύμεν�ι ερ-
γάτες – λέ�η π�υ δημι�ύργησε �ρ�-
λ�γία. Σιγά σιγά, � γκάσταρμπάιτερ
πήρε την ένν�ια τ�υ παρακατιαν�ύ,
τ�υ παρείσακτ�υ, τ�υ 	�υκαρά, τ�υ
μπαγαπ�ντη· έγινε �ρισιά.

Mε την ψή	ιση τ�υ ν�μ�υ περί αλ-
λ�δαπών � γκάσταρμπάιτερ πήρε τις
πραγματικές τ�υ διαστάσεις και την
αληθινή τ�υ ένν�ια: Eρ�εται απ� τ�
ν�τ�. Eίναι 	τω��ς και υπανάπτυ-
κτ�ς. Eίναι 	την�ς και πειθαρ�ικ�ς.
E�ει δικαίωμα να μπει στη Γερμανία
μ�ν� ύστερα απ� ειδική άδεια. E�ει
καθήκ�ν να δ�υλεύει �π�υ τ�ν τ�-
π�θετήσ�υν, �σ� τ�υ "ητήσ�υν και
με �π�ια αμ�ι�ή τ�υ �ρίσ�υν. Mπ�-
ρεί να κατ�ικεί στα κ�ιν��ια των ερ-
γ�στασίων κάτω απ� απάνθρωπες
συνθήκες μα"ικής και ελεγ��μενης
δια�ίωσης ή στα σπίτια π�υ δεν δέ-
��νται να κατ�ικήσ�υν �ι Γερμαν�ί.
Kαι μπρεί να ψυ�αγωγείται μ�ν� σε
�σες τα�έρνες τ�υ επιτρέπ�υν �ι
Γερμαν�ί τα�ερνιάρηδες. Kάπ�τε
�έ�αια � πρ�εδρ�ς Xάινεμαν και �
καγκελάρι�ς Mπραντ έκαναν εκκλή-
σεις για την κατάργηση των διακρί-
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M�να�ικ�ς Eλληνας μετανάστης στ� τρέν� τ�υ M�νά��υ στη δεκαετία τ�υ
’60. (Aρ�εί� Γ. Mατ��υράνη)

Δωμάτι� εργ�στασιακ�ύ κ�ιν�!ί�υ (1969). Kατ�ικ�ύσαν τέσσερις Eλληνες. H τ�υαλέτα ήταν στ� !άθ�ς τ�υ διαδρ�-
μ�υ και ε#υπηρετ�ύσε δέκα συν�λικά τέτ�ια δωμάτια. T� μπάνι� στ� υπ�γει�! (Aρ�εί� Γ. Mατ��υράνη)



σεων σε �άρ�ς των μεταναστών.
Π�υ δεν πέτυ�αν �μως άλλ� απ� τ�
να επι�ε�αιών�υν την κατάσταση.

Oι Eλληνες μετανάστες ένιωθαν
πραγματικά μ�ν�ι. Oι ελληνικές υπη-
ρεσίες δεν τ�υς ��ηθ�ύσαν, αντιθέ-
τως τ�υς καταπίε"αν και τ�υς αστυ-
ν�μευαν �λη τη δεκαπενταετία μέ-
�ρι τη μεταπ�λίτευση. Συμπαραστά-
τες τ�υς �μως ήταν τα γερμανικά
συνδικάτα, �ι υπηρεσίες της Eυαγ-
γελικής Eκκλησίας π�υ εί�αν αναλά-
�ει και τη 	ρ�ντίδα για την κ�ινωνι-
κή μέριμνα και �ι Eλληνες 	�ιτητές
π�υ σπ�ύδα"αν στα γερμανικά πανε-
πιστήμια. Oι εγκαταλελειμμέν�ι αυ-
τ�ί μετανάστες μ�ν� στην πρώτη δε-
καετία (1961–1970) εί�αν στείλει
στην Eλλάδα συνάλλαγμα ύψ�υς
τεσσάρων περίπ�υ δισεκατ�μμυρίων
μάρκων!

A�έ�αιη παραμ�νή

H �ικ�ν�μική κρίση π�υ �έσπασε
τ� 1973 και τα μέτρα π�υ έλα�ε η
γερμανική κυ�έρνηση εί�αν σ��α-
ρές επιπτώσεις στη "ωή των μετανα-
στών. H εργατική τ�υς θέση έγινε α-
κ�μη πι� α�έ�αιη, η άδεια παραμ�-
νής πι� δύσκ�λη, η συνύπαρ�η με
τ�υς Γερμαν�ύς συναδέλ	�υς τ�υς
πι� υπ�ν�μευμένη και εύθραυστη. H
έντ�νη καταπίεση, η απειλή της απ�-
λυσης και της απέλασης, η δυναμική
εμ	άνιση των 	ανατικών ρατσιστι-
κών �ργανώσεων και η πικρή εμπει-
ρία για �σα θα αντιμετωπίσ�υν σε
μια ενδε��μενη αναγκαστική επι-
στρ�	ή στις πατρίδες τ�υς, ιδίως σε

αυτές π�υ δεν υπήρ�αν δημ�κρατι-
κά καθεστώτα, απ�τέλεσαν έναν α-
πάνθρωπ� μη�ανισμ� ε��υθένωσης
και �υδετερ�π�ίησης των �ένων. 

T� γεγ�ν�ς �τι �ι Eλληνες εργά-
τες εκείνη την επ��ή, κατά σημαντι-
κ� π�σ�στ�, πήραν μέρ�ς στις π�-
λυήμερες απεργίες δίπλα στ�υς
Γερμαν�ύς συναδέλ	�υς τ�υς απ�-
τελεί δείγμα της συνειδητ�π�ίησής
τ�υς και έμπρακτη αντίθεση στις
πρ�θέσεις των εργ�δ�τών και των
συντηρητικ�τερων κύκλων π�υ επι-
θυμ�ύσαν να διατηρ�ύν πειθήνιες
τις στρατιές των αλλ�δαπών εργα-
τών ως αντίπαλ� δέ�ς στ� διεκδικη-
τικ� κίνημα των Γερμανών.

Παλινν�στηση

Aπ� τ� 1975 παρ�υσιά"εται μια έ-
ντ�νη τάση παλινν�στησης. Aπ� τη
μια μεριά �ι δύσκ�λες συνθήκες π�υ
εί�αν δημι�υργηθεί στη Γερμανία
και απ� την άλλη η μεταπ�λιτευτική
ευ	�ρία π�υ διακατεί�ε τ�υς Eλλη-
νες, έπεισαν π�λλ�ύς μετανάστες
πως εί�ε έλθει η ώρα της π�λυπ�θη-
της επιστρ�	ής. Oι συ"ητήσεις για
τη θέσπιση παλινν�στησιακών κινή-
τρων και �ι σ�ετικές επα	ές εκπρ�-
σώπων των δύ� κυ�ερνήσεων δημι-
�ύργησαν κάπ�ιες ελπίδες διευκ�-
λύνσεων για την επανέντα�η των
μεταναστών και πρ�παντ�ς των παι-
διών τ�υς π�υ εί�αν γεννηθεί στη
Γερμανία και ήταν μαθητές και
σπ�υδαστές γερμανικών σ��λείων.
Oι συ"ητήσεις �μως αυτές π�τέ δεν
�λ�κληρώθηκαν και τα κίνητρα έμει-

ναν μ�ν� στις διακηρύ�εις.
Στην περί�δ� 1974–1979 επέστρε-

ψαν απ� τη Γερμανία στην Eλλάδα
για μ�νιμη εγκατάσταση 286.188 ά-
τ�μα απ� τα �π�ία �ι 136.416 εργα-
"�μεν�ι1. Aυτ� ίσως να μην έγινε ιδι-
αιτέρως αντιληπτ� στη Δ. Γερμανία
γιατί στην ίδια περί�δ� εγκαταστά-
θηκαν εκεί 108.6231 νέ�ι μετανάστες
και γεννήθηκαν περί τις 50.000 παι-
διά μεταναστών. Στην Eλλάδα �μως
η κατάσταση ήταν δια	�ρετική. O α-
ριθμ�ς των παλινν�στ�ύντων ήταν
μεγάλ�ς για μια �ώρα �ωρίς υπ�δ�-
μές υπ�δ��ής και �ωρίς τη δυνατ�-
τητα να διαθέσει κατάλληλες θέσεις
εργασίας. H επιλ�γή π�υ έκαναν �ι
κυ�ερνήσεις εκείνης της επ��ής ή-
ταν να απ�σιωπήσ�υν τ� πρ��λημα,
ελπί"�ντας πρ�	ανώς �τι �ι δυσκ�-
λίες της επανεγκατάστασης θα απέ-
τρεπαν τη δι�γκωση τ�υ παλινν�-
στησιακ�ύ ρεύματ�ς. H ώρα να
πραγματ�π�ιηθεί η πρ� δεκαπεντα-
ετίας υπ�σ�εση �τι «�ι πρώτ�ι π�υ
θα κληθ�ύν να στελε�ώσ�υν τη νέα
ελληνική �ι�μη�ανία θα είναι �ι
Eλληνες μετανάστες π�υ απ�κτ�ύν
πείρα και γνώσεις στα γερμανικά ερ-
γ�στάσια» 	αίνεται �τι δεν εί�ε
	τάσει ακ�μα.

Xαρακτηριστικ� αυτής της πεντα-
ετίας της μεγάλης παλινν�στησης
είναι �τι �ι πρώην μετανάστες επι-
στρέ	�υν στ�υς τ�π�υς καταγωγής
τ�υς και �αναγίν�νται αγρ�τες ή μι-
κρ�επαγγελματίες αντί να εγκαθί-
στανται στα μεγάλα αστικά κέντρα
�πως γιν�ταν μέ�ρι τ�τε. Eτσι, τ�
58,2% κατευθύνθηκε πρ�ς τη Mα-

κεδ�νία και Θράκη, τ� 12% στην
Hπειρ�, τ� 8,8% στη Θεσσσαλία, τ�
14% στην Aττική και τα νησιά, τ�
4% στην Πελ�π�ννησ� και τ� 3%
στην Kρήτη2.

Δυσκ�λίες
επαναπρ�σαρμ�γής

Oι Eλληνες �εκίνησαν τ� τα�ίδι
της επιστρ�	ής �ωρίς την παραμι-
κρή πληρ�	�ρηση, συμπαράσταση
και ��ήθεια. Aκρι�ώς �πως συνέ�η
και πριν απ� είκ�σι �ρ�νια �ταν με-
τανάστευσαν στη Γερμανία. Oι ανυ-
πέρ�λητες δυσκ�λίες επαναπρ�σαρ-
μ�γής τ�ύς δημι�υργ�ύν τα ίδια αι-
σθήματα α�ε�αι�τητας και ανασ	ά-
λειας π�υ εί�αν και στη Γερμανία.
Oπως λένε κάπ�ι�ι απ� αυτ�ύς, αι-
σθάν�νται τώρα σαν μετανάστες
στην ίδια τ�υς την πατρίδα. Γι’ αυτ�
και μ�λις δίνεται ευκαιρία �αναμετα-
ναστεύ�υν ως π�λίτες της EOK πια.

T� 1981 είναι μια �ρ�νιά – σταθμ�ς
στη μετανάστευση των Eλλήνων
στην Γερμανία. H έντα�η στην EOK
είναι γεγ�ν�ς και � αριθμ�ς των
Eλλήνων στη Γερμανία κυμαίνεται
σταθερά γύρω στις 300.000 άτ�μα. H
επ��ή των Eλλήνων γκάσταρμπάιτερ
τελειώνει και αρ�ί"ει η επ��ή των
μετακιν�υμένων Eυρωπαίων εργα-
"�μένων. Διαπιστών�υν τώρα �τι η
παραμ�νή τ�υς στη Γερμανία μπ�ρεί
να είναι μ�νιμ�τερη, επενδύ�υν σε
υπ�δ�μή σύγ�ρ�νης διαμ�νής, μη-
δενί"εται τ� π�σ�στ� των �ωρισμέ-
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Σπίτι μεταναστών στη δεκαετία τ�υ ’70.  Kρε!ατ�κάμαρα και... γρα%εί� των
παιδιών. (Aρ�εί� Γ. Mατ��υράνη)

«Δεν #έρω σωστά �ύτε ελληνικά �ύτε γερμανικά» γρά%ει τ� πλακάτ τ�υ δια-
μαρτυρ�μεν�υ μικρ�ύ Eλλην�π�υλ�υ. Kι �μως, πήγαινε σ��λεί�... 1980.
(Aρ�εί� Γ. Mατ��υράνη)
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νων �ικ�γενειών και α�ι�π�ι�ύνται
�ι δυνατ�τητες επαγγελματικ�ύ
πρ�σανατ�λισμ�ύ π�υ πρ�σ	έρει η
γερμανική εκπαίδευση, κυρίως απ�
τη δεύτερη γενιά των μεταναστών.
Oι Eλληνες διεκδικ�ύν τα δικαιώμα-
τά τ�υς και για πρώτη 	�ρά 	τάν�υν
υπ�θέσεις Eλλήνων εργα"�μένων
στη Γερμανία μέ�ρι τα K�ιν�τικά δι-
καστήρια για εργασιακά και ασ	αλι-
στικά θέματα. H αλλαγή δεν έγινε α-
π� τη μια στιγμή στην άλλη �ύτε ως
διά μαγείας ε�α	ανίστηκαν �ι ρατσι-
στικές εκδηλώσεις και αντιδράσεις
των �αμηλ�τερων στρωμάτων της
γερμανικής κ�ινωνίας. Aντιθέτως,
μάλιστα, σε μερικές περι�δ�υς εντά-
θηκαν καθώς σ’ αυτή τη δεκαετία
συνέ�ησαν κ�σμ�ϊστ�ρικά γεγ�ν�-
τα. H κατάρρευση τ�υ ανατ�λικ�ύ
συνασπισμ�ύ, η εν�π�ίηση των δύ�
Γερμανιών, η εισ��λή εκατ�μμυρίων
μεταναστών απ� τις �ώρες της ανα-
τ�λικής Eυρώπης, π�λλών μάλιστα
με γερμανική καταγωγή, και η αύ�η-
ση της ανεργίας επέ	εραν μιαν ανα-
ταρα�ή στην π�λιτική, την �ικ�ν�μι-
κή και την κ�ινωνική "ωή της �ώρας
π�υ δεν ά	ησε καμιάν �μάδα π�λι-
τών ανεπηρέαστη. Aν �ι Eλληνες α-
ντιμετώπισαν τη νέα κατάσταση με
λιγ�τερες επιπτώσεις απ� τ�υς άλ-
λ�υς μετανάστες τ� �	είλ�υν εν
π�λλ�ίς στην ιδι�τητα τ�υ Eυρωπαί-
�υ π�λίτη π�υ απέκτησαν στις αρ�ές
της δεκαετίας.

Aλλαγές λ�γω
Eνωμένης Eυρώπης

Tώρα �ι ν�μ�ι πρ�στατεύ�υν τ�υς
εργα"�μεν�υς π�υ πρ�έρ��νται απ�
άλλες �ώρες της E.E., τα παιδιά μπ�-
ρ�ύν να παρακ�λ�υθ�ύν τη γερμανι-
κή εκπαίδευση και η γλώσσα είναι
πι� πρ�σιτή στη δεύτερη γενιά απ’
�,τι στην πρώτη, στις δεκαετίες τ�υ
’60 και τ�υ ’70. Oι νέ�ι δεν είναι υπ�-
�ρεωμέν�ι να ακ�λ�υθ�ύν επαγγελ-
ματικά τ�υς γ�νείς· τώρα πια στις
τά�εις των ανειδίκευτων εργατών
συνωστί"�νται �έν�ι απ� άλλες �ώ-
ρες και ηπείρ�υς. T� �νειρ� να
σπ�υδάσ�υν τα παιδιά δεν εγκατα-
λεί	θηκε απ� τ�υς παλι�ύς μετανά-
στες, αντιθέτως μάλιστα τώρα δια-
	αίν�νται περισσ�τερες δυνατ�τη-
τες να πάρει σάρκα και �στά.

Yλ�π�ιείται και μάλιστα με π�λύ
ρεαλιστικές επιλ�γές, � πρώτ�ς στ�-
��ς δεν είναι τ� πανεπιστήμι� αλλά
�ι μέσες επαγγελματικές σ��λές
π�υ δίν�υν άμεσες και λιγ�έ��δες
διε��δ�υς σε �ιλιάδες ελλην�π�υλα
και π�υ ε�ασ	αλί"�υν εύκ�λη και σί-
γ�υρη επαγγελματική απ�κατάστα-
ση. Eκατ�ντάδες είναι σήμερα �ι
Eλληνες επιστήμ�νες π�υ απασ��-
λ�ύνται στη γερμανική �ι�μη�ανία
και τις υπηρεσίες, μερικ�ί μάλιστα
σε π�λύ υψηλές θέσεις, π�λλ�ί στ�
Δημ�σι� και δεν είναι λίγ�ι �σ�ι ακ�-
λ�υθ�ύν ακαδημαϊκή καριέρα. Eντυ-
πωσιακ�ς �μως είναι � αριθμ�ς των
�ιλιάδων νέων με επαγγελματικές
σπ�υδές σε μέσες και ανώτερες
σ��λές π�υ στελε�ών�υν μεγάλες ε-
πι�ειρήσεις στις �π�ίες �ι γ�νείς
τ�υς ήταν ανειδίκευτ�ι εργάτες πα-
λαι�τερα.

Σε συνέντευ�ή τ�υ («Eλευθερ�τυ-
πία» 8.4.94) � πρ�εδρ�ς της ελληνι-
κής κ�ιν�τητας Bερ�λίν�υ κ. Mιλτ.
Tερ"�π�υλ�ς υπ�στηρί"ει: «Eδώ στ�
Bερ�λίν� εμείς �ι Eλληνες έ��υμε
ένα τεράστι� ανθρώπιν� υλικ�. 

Πάνω απ� 800 συμπατριώτες μας
είναι κ�ρυ	αί�ι επιστήμ�νες σ’ �-
λ�υς τ�υς κλάδ�υς. Π�λλ�ί απ� αυ-
τ�ύς, γιατρ�ί και καθηγητές ν�σ�κ�-
μεί�υ, �πως � διευθυντής τ�υ πανε-
πιστημιακ�ύ ν�σ�κ�μεί�υ τ�υ Bερ�-
λίν�υ κ. Mπίγκ�ς. Eδώ �ρίσκεται και
� μεγάλ�ς Σύλλ�γ�ς Eλλήνων Eπι-
στημ�νων Bερ�λίν�υ αλλά και πάρα
π�λλ�ί γνωστ�ί Eλληνες καλλιτέ-
�νες π�υ "�υν �ρ�νια τώρα στην π�-
λη μας. Aπ� τ�υς 13.000 Eλληνες μ�-
ν�ν �ι 1.000 είναι ακ�μη εργάτες».

M�νιμη παρ�ικία

Παρά τη συνε�ή παλινν�στηση
αρκετών συντα�ι�ύ�ων κάθε �ρ�ν�
απ� τη Γερμανία, � αριθμ�ς των
Eλλήνων παραμένει εκεί σταθερ�ς.
Στην τελευταία πενταετία έ�ει δια-
μ�ρ	ωθεί στις 450.000 άτ�μα. Στη
δεκαετία π�υ διανύ�υμε παρ�υσιά-
"εται συνε�ώς αύ�ηση. Σε δύ� �ρ�-
νια συμπληρώνεται μια τεσσαρακ�-
νταετία μα"ικής παρ�υσίας Eλλή-
νων στη Γερμανία και απ� τ�υς
πρώτ�υς πρ�σωριν�ύς μετανάστες
τείνει να δημι�υργηθεί μια μ�νιμη
παρ�ικία με εναλλαγή πρ�σώπων
αλλά σταθερές υπ�δ�μές. Aυτές �ι
δυνατ�τητες εδραιώθηκαν απ� την
έντα�η της Eλλάδας στην Eυρωπαϊ-
κή Eνωση και αν σήμερα εκ	ρά"�-
νται παράπ�να απ� τ�υς Eλληνες
μετανάστες –απ�δημ�υς πια καθώς
η λέ�η μετανάστες θεωρείται... ντε-
μ�ντέ– είναι για την κακή �ργάνωση
των ελληνικών υπηρεσιών, κυρίως
των ασ	αλιστικών 	�ρέων και ��ι
για τις συνθήκες διαμ�νής, εργα-
σίας, κ�ινωνικής ασ	άλισης και ε-
�ασ	άλισης στη Γερμανία. 

Oι μετανάστες της δεκαετίας τ�υ
’60 επέστρεψαν ή επιστρέ	�υν συ-
ντα�ι�ύ��ι. H δεύτερη γενιά έ�ει α-
π�κτήσει στεν�τερ�υς δεσμ�ύς με
τη �ώρα διαμ�νής και η τρίτη έ�ει
πρώτη πρ�τίμηση την Eλλάδα ως
�ώρα διακ�πών. Oι Eλληνες συμμε-
τέ��υν σ’ αυτ� τ� κίνημα με τη με-
γάλη δυναμική των Eυρωπαίων π�υ
"�υν στην Eυρωπαϊκή Eνωση αλλά
μακριά απ� τις �ώρες καταγωγής
τ�υς. T� συνθέτ�υν Iταλ�ί, Iσπαν�ί,
Π�ρτ�γάλ�ι, Eλληνες, αλλά και π�λ-
λ�ί απ� κεντρ�ευρωπαϊκές και ��-
ρειες �ώρες. Eίναι αυτ�ί για τ�υς �-
π�ί�υς �ι κ�ινωνι�λ�γ�ι επισημαί-
ν�υν �τι έ��υν �αλαρώσει �ι δεσμ�ί
τ�υς με τις �ώρες καταγωγής �ωρίς
να έ��υν ε�ισωθεί πλήρως με τ�υς
συντ�πίτες τ�υς στις �ώρες διαμ�-
νής. Kαι αναρωτι�ύνται αν αυτ�ί
δεν είναι τ� πρώτ� και γνησι�τερ�
τμήμα τ�υ διαμ�ρ	�ύμεν�υ ενωμέ-
ν�υ ευρωπαϊκ�ύ πληθυσμ�ύ.

Σημειώσεις:
1. Oμ�σπ�νδιακή Στατιστική Yπηρεσία και

OAEΔ.
2. Στ�ι�εία OAEΔ σύμ
ωνα με τ�ν πίνακα ε-

πιδ�τήσεως επιστρε
�ντων απ� τη Δ.
Γερμανία.

Γενικά στ�ι�εία: Γ. �. Mατ��υράνη: «Eλλη-
νες εργάτες στη Γερμανία».

T� π�ίμνι� της Oρθ�δ�#�υ I. Mητρ�π�λεως Γερμανίας αυ#ήθηκε αλματωδώς
απ� τ� 1960 και μετά. Iδρύθηκαν νέ�ι εν�ριακ�ί να�ί και δι�ρίστηκαν �ι απα-
ραίτητ�ι ιερείς στις 55 εν�ρίες π�υ λειτ�υργ�ύν καν�νικά. Tην κ�ινωνική μέ-
ριμνα �μως για τ�υς Eλληνες μετανάστες την έ�ει η Eυαγγελική Eκκλησία και
την επιτελεί μάλιστα με μεγάλη επιτυ�ία. (Aρ�εί� Γ. Mατ��υράνη)

Περισσ�τερ� απ� �λ�υς ήταν απ�μ�νωμένα τα παιδιά των μεταναστών. Δεν
γνώρι�αν �υσιαστικά καμιά γλώσσα. Στη δεκαετία τ�υ ’80, κυρίως, έγινε μια
τεράστια πρ�σπάθεια απ� την πλευρά των Γερμανών για την ενσωμάτωσή
τ�υς στη γεμανική κ�ινωνία.
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Tην περί�δ� της δικτατ�ρίας
Στη Γερμανία �ργανώθηκαν �ι μεγαλύτερες αντι��υντικές εκδηλώσεις

T�υ Γιώργ�υ 	. Mατ��υράνη

Δημ�σι�γρά
�υ – Συγγρα
έα

H ΔIKTATOPIA της 21ης Aπριλί�υ
1967 ήταν για �λ�υς ένας σεισμ�ς.
Eργάτες και ��ιτητές �ε�ύθηκαν
στ�υς δρ�μ�υς, μέσα στην πρώτη ε-
�δ�μάδα εί�αν �ργανωθεί πάνω απ�
είκ�σι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
στις μεγαλύτερες γερμανικές π�-
λεις. Mα!ί τ�υς κινητ�π�ιήθηκαν �ι-
λιάδες Γερμαν�ί αντι�ασίστες, με ε-
πικε�αλής τα γερμανικά συνδικάτα
και π�λλές �ργανώσεις καλλιτε�νών
και επιστημ�νων, τις �ργανώσεις
των μεταναστών άλλων εθνικ�τή-
των, και μ�ν� �ι υπάλληλ�ι των δι-
πλωματικών  και των άλλων ελληνι-
κών κρατικών υπηρεσιών (εκτ�ς,
πρ�ς τιμήν τ�υς, των εκπαιδευτικών)
μπήκαν με μεγάλη ευκ�λία –και σε
π�λλές περιπτώσεις με υπερ�άλλ�-
ντα �ανατισμ�– στην υπηρεσία της
��ύντας.

Aκ�μα δεν εί�αν εμ�ανιστεί στ� ε-
�ωτερικ� επι�ανή στελέ�η τ�υ π�λι-
τικ�ύ κ�σμ�υ, �ι �μιλητές των συ-
γκεντρώσεων πρ�έρ��νταν απ�
τ�υς μετανάστες, τ�υς ��ιτητές και
τ�υς επιστήμ�νες π�υ !�ύσαν στη
Γερμανία. Aνάμεσά τ�υς �ι άνθρω-
π�ι της τέ�νης έπαι!αν σημαντικ�
ρ�λ�. Oι μετανάστες υπ�δέ�θηκαν
π�λλ�ύς �υγάδες της ��ύντας των
συνταγματαρ�ών, τ�υς �ιλ��ένη-
σαν, τ�υς περιέθαλψαν, τ�υς σύστη-
σαν στ�υς Γερμαν�ύς αντι�ασίστες.
Πέρασαν απ� τη Γερμανία γνωστ�ί
π�λιτικ�ί, καθηγητές πανεπιστη-
μίων, δημ�σι�γρά��ι, καλλιτέ�νες
αλλά και ανώνυμ�ι αγωνιστές π�υ
κατά�ερναν να �ε�ύγ�υν απ� τ�υς
αυστηρ�ύς ελέγ��υς των συν�ρων
και τη δραστηρι�τατη, τ�τε, αστυν�-
μία. Oι γερμανικές αρ�ές ανέ��νταν
σιωπηρά την παραμ�νή τ�υς αλλά
και την αντιδικτατ�ρική τ�υς δρα-
στηρι�τητα, έ�ρισκαν δ�υλειές για
τ� �ι�π�ρισμ� τ�υς και αν κάπ�τε εί-
�αν ν�μικά μπλε�ίματα υπήρ�αν
Γερμαν�ί ν�μικ�ί, πρ�θυμα και ανι-
δι�τελώς, να τ�υς ��ηθήσ�υν. Mε-
τα�ύ αυτών � P�λ� Π�λε, π�υ αργ�-
τερα στην Eλλάδα τ�ν συνέλα�αν ως
υπερασπιστή... τρ�μ�κρατών, και �
Oτ� Σίλι, υπ�υργ�ς Eσωτερικών της
σημερινής γερμανικής κυ�έρνησης.

Aυτ�ν�μ�ς αγώνας

Oι Eλληνες της Γερμανίας �ργά-
νωσαν αυτ�ν�μα τ�ν αντιδιδακτ�ρι-
κ� τ�υς αγώνα, συνδέθηκαν με τ�υς
Eλληνες άλλων �ωρών, συντ�νισαν
τις εκδηλώσεις τ�υς, συγκέντρωναν
συνε�ώς και περισσ�τερ� κ�σμ�, �ι
�μιλητές των συγκεντρώσεών τ�υς
ήταν περισσ�τερ� άνθρωπ�ι των
γραμμάτων παρά της π�λιτικής. O
Mενέλα�ς Λ�υντέμης ήρθε απ� τη
P�υμανία και μίλησε σε δεκάδες τέ-
τ�ιες συγκεντρώσεις. T� ίδι� και �

Nικη��ρ�ς Bρεττάκ�ς απ� την
Eλ�ετία και αργ�τερα απ� την Iτα-
λία. Aπ� την Eλ�ετία επισκεπτ�ταν
τ�υς μετανάστες με π�λλή συγκίνη-
ση και η Eλένη Kα!αντ!άκη. O Aντώ-
νης Mυστακίδης συ�νά κατέ�αινε α-
π� τη Σ�υηδία, άλλωστε θύμι!ε συ-
νε�ώς την παρ�υσία τ�υ με τα περί-
�ημα Tετράδια τ�υ Pήγα π�υ ε�έδι-
δε. O Nίκ�ς Σ��ρών�ς ήρθε δύ� ��-
ρές απ� τ� Παρίσι σε συγκεντρώσεις
επιστημ�νων και πανεπιστημιακών
π�υ εί�αν ε�αιρετική επιτυ�ία· μι-
λ�ύσε άλλωστε π�λύ καλά γερμανι-
κά. Tακτικ�ς επισκέπτης και �μιλη-
τής ήταν και � α�έ�αστ�ς Mίμης Δε-
σπ�τίδης. «Oι Aνθρωπ��ύλακες» ή-
ταν τ� πρώτ� �ι�λί� π�υ έ�τασε στη
Γερμανία γραμμέν� απ� έγκλειστ�
της ��ύντας και δια�άστηκε π�λύ,
και � συγγρα�έας τ�υ, Περικλής K�-
ρ��έσης δέ�θηκε π�λλές πρ�σκλή-
σεις και τιμές στ� λίγ� διάστημα π�υ
έμεινε εκεί. O γρά�ων υπήρ�ε τακτι-
κ�ς πρ�σκεκλημέν�ς στις εκδηλώ-
σεις των κ�ιν�τήτων στη Γερμανία,
στ� Bέλγι�, στη Σ�υηδία και στην
Eλ�ετία, και � Aλέ�ανδρ�ς Σ�ινάς �-
πως και � Kώστας Nικ�λά�υ και �
Aγγελ�ς Mαρ�π�υλ�ς, έπαι!αν
σπ�υδαί� ρ�λ� μέσα απ� την «Deut-
sche Welle».

Aπ� τ� 1969 μια νέα μ�ρ�ή �ργά-
νωσης εμ�ανί!εται, �ι Πανελλήνιες
Aντιδικτατ�ρικές Eπιτρ�πές (ΠAE).
Aπ�κτ�ύν μια πρωτ��ανή μα!ικ�τη-
τα και απλών�νται σε κάθε π�λη και

�ωρι� της Γερμανίας π�υ υπήρ�αν
Eλληνες. T� ίδι� συνέ�η και σε άλ-
λες �ώρες και σε λίγ� �ι Aντιδικτα-
τ�ρικές Eπιτρ�πές απέκτησαν κ�ινή
εκπρ�σωπευτική δι�ίκηση σε πανευ-
ρωπαϊκ� επίπεδ�. Σε αυτές δεν υ-
πήρ�ε πια κανένας τα�ικ�ς, επαγ-
γελματικ�ς ή μ�ρ�ωτικ�ς δια�ωρι-
σμ�ς, μετεί�αν �σ�ι ήταν εναντί�ν
της δικτατ�ρίας, και ήταν η συντρι-
πτική πλει�ψη�ία των απ�δήμων.
Aυτ� ω�έλησε π�λύ τ�υς μετανά-
στες, π�υ ένιωσαν να μην είναι απ�-
μ�νωμέν�ι, να έρ��νται μέσω τ�υ
κ�ιν�ύ αγώνα σε στενή επα�ή με
τ�υς ��ιτητές και τ�υς επιστήμ�νες
και ίσως αυτή η περί�δ�ς απ�τέλεσε
μια αρ�ή κ�ινωνικής απελευθέρω-
σης για εκείν�υν π�υ άρ�ι!αν να πι-
στεύ�υν �τι θα ήταν μ�νίμως Γκα-
σταρμπάιτερ. Για παράδειγμα, τ�
Δ.Σ. της Aντιδικτατ�ρικής Eπιτρ�πής
M�νά��υ τ� απ�τελ�ύσαν ένας ερ-
γάτης της MAN, ένας καθηγητής πα-
νεπιστημί�υ, ένας μεταπτυ�ιακ�ς
��ιτητής Δημ�σι�γρα�ίας, ένας υ-
πάλληλ�ς τ�υ τα�υδρ�μεί�υ, ένας
διαδεκριμέν�ς ψυ��λ�γ�ς, ένας �α-
�έας αυτ�κινήτων και ένας ελεύθε-
ρ�ς επαγγελματίας μετα�ραστής και
��ρ�τε�νικ�ς. Παν�μ�ι�τυπες ήταν
�ι συνθέσεις �λων σ�εδ�ν των Δ.Σ.
των ΠAE στη Γερμανία. Mέσα απ�
αυτές τις �ργανώσεις ανέπτυ�αν
δραστηρι�τητα και αρκετ�ί π�υ μετά
επιδ�θηκαν στην π�λιτική, αλλά π�υ
τ�τε ήταν απλώς αντι�ασίστες, �-

πως � Aκης Tσ��ατ!�π�υλ�ς, � Πέ-
τρ�ς K�υναλάκης, � Mάκης Παπα-
σταύρ�υ, � Γιώργ�ς Tσ�υγι�π�υλ�ς,
� Γιώργ�ς Kίσσ�νας, � Γιάννης Σα-
κελλαρί�υ π�υ αργ�τερα έγινε ευ-
ρω��υλευτής τ�υ Γερμανικ�ύ Σ�-
σιαλδημ�κρατικ�ύ K�μματ�ς, � Kώ-
στας Σημίτης, � Παύλ�ς Mπακ�γιάν-
νης και άλλ�ι.

Eκδηλώσεις και MME

Eκατ�ντάδες συγκεντρώσεις συ-
γκρ�τήθηκαν σε �λη τη Γερμανία
στην περί�δ� της επταετίας, ψη�ί-
σματα εστάλησαν σε �λ�υς τ�υς
διεθνείς �ργανισμ�ύς για τα έργα
της ��ύντας, τα �ασανιστήρια, τις
�υλακές και τις ε��ρίες, και �ιλιά-
δες μάρκα δι��ετεύτηκαν για την
ανακ�ύ�ιση των �ικ�γενειών των
π�λιτικών κρατ�υμένων. Π�υθενά
στην Eυρώπη δεν έγιναν π�λυπλη-
θέστερες συγκεντρώσεις εναντί�ν
της ��ύντας είτε ήταν �μιλητές �
Mίκης Θε�δωράκης, � Aνδρέας Πα-
πανδρέ�υ, � Aντώνης Mπριλάκης ή
� Kωνστ. Mητσ�τάκης, είτε εκπρ�-
σωπ�ι για διαμαρτυρίες με την ευ-
καιρία δια��ρων επετείων.

Tην περί�δ� της δικτακτ�ρίας εκ-
δ�θηκαν στη Γερμανία νέα περι�δι-
κά και ε�ημερίδες, π�υ εί�αν αντι-
δικτατ�ρικ� πρ�σανατ�λισμ�. T�
περι�δικ� «Aντίσταση» ’67 (Πέτρ�ς
K�υναλάκης, Γιώργ�ς Mατ!�υρά-
νης, +ανθίππη Mί�α - Mπανιά, Γιάν-
νης Aναστασί�υ, Γιώργ�ς Tσιάκα-
λ�ς κ.ά.), η ε�ημερίδα «Σπίθα»
(Γιώργ�ς Bασιλειάδης, Γιώργ�ς
Mατ!�υράνης, Σπύρ�ς και Λαμπρι-
νή Δελέγκα), τ� περι�δικ� «Δημ�-
κρατία» (π�υ εκδιδ�ταν και πριν α-
π� τη δικτατ�ρία απ� τ�ν Γιώργ�
B�υκελάτ� με υπ�διευθυντή τ�ν
Aγγελ� Mαρ�π�υλ�) και η ε�ημερί-
δα «Aγώνας» (B. Στρ�μπ�λάκ�ς),
π�υ ε�έ�ρα!ε τις απ�ψεις τ�υ ΠAK.
H ε�ημερίδα �μως π�υ ενημέρωνε
κάθε ε�δ�μάδα τ�υς μετανάστες
σε �λη τη διάρκεια της δικτατ�ρίας
ήταν η «Eλεύθερη Eλλάδα», π�υ
εκδιδ�ταν στη Pώμη απ� τ�υς γνω-
στ�ύς δημ�σι�γρά��υς Bαγγέλη
και A�ρώ Παντελέσκ�υ, με συνερ-
γάτες και ανταπ�κριτές σε �λες τις
ευρωπαϊκές �ώρες. Σπ�υδαί� ρ�λ�
διαδραμάτισε η καθημερινή σαρα-
ντάλεπτη εκπ�μπή «Για τ�υς Eλλη-
νες της Γερμανίας» της Bαυαρικής
Pαδι��ωνίας με διευθυντή τ�ν
Παύλ� Mπακ�γιάννη. Mε τακτικ�
σ��λι�γρά�� τ�ν Παναγιώτη Λα-
μπρία και ένα α�ι�λ�γ� δημ�σι�-
γρα�ικ� επιτελεί� εί�ε ε�ελι�θεί σε
μια μα�ητική έπαλ�η εναντί�ν της
δικτατ�ρίας. Σε αυτ� τ� πρ�γραμμα
μια απ� τις μα�ητικ�τερες και απ�-
τελεσματικ�τερες �ωνές εναντί�ν
της δικτατ�ρίας ήταν τ� σα��ατιά-
τικ� κήρυγμα τ� τ�τε μητρ�π�λίτη
Γερμανίας, Eιρηναί�υ.

M�να��, 27 Mαΐ�υ 1967. «Eλευθερία και δημ�κρατία στην Eλλάδα». Συ�νές
και π�λυάνθρωπες ήταν �ι αντιδικτατ�ρικές εκδηλώσεις στις γερμανικές π�-
λεις. (Aρ�εί� Γ. Mατ��υράνη).
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Deutsche Welle, Σταθμ�ς M�νά��υ
Δύ� ραδι�	ωνικ�ί σταθμ�ί π�υ συνδέθηκαν στενά με τ�ν Eλληνισμ� της Γερμανίας

T�υ Παντελή M. Παντελ	ύρη*

ΔYO PAΔIOΦΩNIKEΣ �ωνές, η μία α-
π� την K�λωνία και η άλλη απ� τ�
M�να�� της Bαυαρίας, συνδέθηκαν
άμεσα με την ιστ�ρία τ�υ ελληνι-
σμ�ύ της Γερμανίας και την πρ�σ�α-
τη ιστ�ρία της Eλλάδας. H εκπ�μπή
τ�υ M�νά��υ ήταν για δεκαετίες �-
λ�κληρες η καθημερινή συντρ��ιά
τ�υ Eλληνα εργάτη στη Γερμανία. H
Deutsche Welle, «η Φωνή της Oμ�-
σπ�νδιακής Δημ�κρατίας της Γερ-
μανίας», έστελνε απ� τ� 1964 στα
"ρα�έα την εικ�να της Γερμανίας
στην ελληνική γλώσσα και –πάνω α-
π� �λα– τα νέα απ� την πατρίδα,
στ�υς ελλην��ων�υς �λ�υ σ�εδ�ν
τ�υ πλανήτη, ιδιαίτερα στ�υς Eλλη-
νες ναυτικ�ύς, για τ�υς �π�ί�υς η
�ωνή της K�λωνίας ήταν για μακρ�
�ρ�νικ� διάστημα η μ�νη επα�ή με
την πατρίδα.

H στρατιωτική δικτατ�ρία τ�υ
1967–1974 έγινε η α��ρμή να γίν�υν
και �ι δύ� σταθμ�ί γνωστ�ί πέρα α-
π� τα σύν�ρα της Γερμανίας. H
Deutsche Welle ως η έγκυρη �ωνή
της Eυρώπης π�υ μετέ�ερε την ε-
λεύθερη είδηση στη ��υντ�κρατ�ύ-
μενη Eλλάδα και «� Σταθμ�ς τ�υ
M�νά��υ», η ελεύθερη ελληνική
�ωνή π�υ ενημέρωνε κάθε μέρα
350.000 Eλληνες μετανάστες για τ�
τι πραγματικά συνέ"αινε στην πα-
τρίδα τ�υς.

Deutsche Welle Köln
(DW)

Στ�ν 20� �ρ��� τ�υ �υραν�$ύστη
της Deutsche Welle στην K�λωνία,
μια �μάδα απ� 4 μ�νιμ�υς συντάκτες
και ισάριθμ�υς ελεύθερ�υς συνερ-
γάτες πρ�ετ�ιμά%ει κάθε πρωί τ� πε-
νηντάλεπτ� πρ�γραμμα π�υ η ελλη-
νική εκπ�μπή της Nτ�ιτσε Bέλε με-
ταδίδει κάθε μεσημέρι –ώρα
14.00–14.50– για τ�υς Eλληνες ακρ�-
ατές της. Σήμερα δεν μεταδίδεται
μ�ν� μέσω δ�ρυ��ρ�υ σε υψηλή πι-
στ�τητα, αλλά αναμεταδίδεται καθη-
μερινά, εν μέρει ή στ� σύν�λ� της,
απ� 50 ιδιωτικ�ύς και δημ�σι�υς ρα-
δι�σταθμ�ύς ανά τ�ν κ�σμ�. Eτσι,
σήμερα, η (ελληνική) �ωνή της
Deutsche Welle ακ�ύγεται καθημερι-
νά στην Eλλάδα, την Kύπρ�, την Aυ-
στραλία, τ�ν Kαναδά και στη Mεγάλη
Bρετανία. (Aπ� τ�ν ΣKAΪ 100,4 της
Aθήνας μέ�ρι τ� «Pάδι� Δίαυλ�ς»
της Aλε$ανδρ�ύπ�λης και απ� τ�
«Pάδι� Παρατηρητής» της Θεσσαλ�-
νίκης μέ�ρι τ� «Pάδι� Σητεία» της
Kρήτης, τ� «Pάδι� 2000» της Σάμ�υ,
απ� τ� «Pάδι� Λακωνία» της Σπάρ-
της μέ�ρι τ� «Pάδι� Aντέννα» της
Kέρκυρας και τ� «Pάδι� Mα�ητής»
τ�υ Kιλκίς, απ� τ� PIK της Λευκω-
σίας, τ� «Pάδι� Πά��ς» και τ� «Pά-
δι� Kάπιταλ» (Λεμεσ�ς) μέ�ρι τ�
«London Radio Radio» στ� Λ�νδίν�,
τ� «Special Broadcasting Sender»

στ� Σίδνεϊ και τ� «Hellenic Radio
Service of Western Australia» στη μα-
κρινή Aυστραλία).

Tα πρώτα �ήματα

H ελληνική εκπ�μπή της Deutche
Welle δεν εί�ε απ� την αρ�ή της ί-
δρυσής της (Aπρίλι�ς 1964) τη μ�ρ-
�ή και τη σημασία π�υ απέκτησε στα
�ρ�νια π�υ ακ�λ�ύθησαν. Oπως και
�ι άλλες 25 τ�τε (33 σήμερα) $εν�-
γλωσσες εκπ�μπές, εί�ε στ��� να ε-
νημερώσει τ� ε$ωτερικ� για τα επι-
τεύγματα της Oμ�σπ�νδιακής Γερ-
μανίας, σε αντιδιαστ�λή πρ�ς την υ-
π� σ�"ιετική επιρρ�ή της Λαϊκής Δη-
μ�κρατίας της Γερμανίας.

H ελληνική εκπ�μπή μετέδιδε κυ-
ρίως ειδήσεις και πληρ���ρίες απ�
τη Γερμανία, τις �π�ίες συνέτασσαν
Γερμαν�ί δημ�σι�γρά��ι και μετέ-
�ρα%αν και εκ�ων�ύσαν �ι Eλληνες
συνεργάτες της. T� ενδια�έρ�ν για
την εκπ�μπή ήταν μικρ� και περι�ρι-
%�ταν κυρίως σε Eλληνες ναυτικ�ύς
και Eλληνες της Eλλάδας π�υ ήθε-
λαν να μάθ�υν τη γερμανική γλώσ-
σα, α$ι�π�ιώντας τα μαθήματα π�υ
συν�δευαν κάθε εκπ�μπή. Mε την
πάρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ, τ� ενδια�έρ�ν
μεγαλώνει, στ� "αθμ� π�υ η εκπ�-
μπή επεκτείνεται σε θέματα άμεσ�υ
ελληνικ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς, σε π�λιτι-
στικά και καλλιτε�νικά θέματα, ώς
και σε θέματα π�υ α��ρ�ύν τις ελ-
λην�γερμανικές σ�έσεις και τ�υς
Eλληνες εργα%�μεν�υς στη Γερμα-
νία. Kείμενα ειδήσεων, σ��λια, συνε-
ντεύ$εις με Eλληνες και Γερμαν�ύς
πρ�ϋπ�θέτ�υν �μως πάντα την έ-
γκρισή τ�υς απ� τ�ν Γερμαν� αρ�ι-
συντάκτη.

Aντίθετα με την άπ�ψη π�υ επι-
κράτησε στην κ�ινή γνώμη μετά την
πτώση της ��ύντας, η ελληνική εκ-
π�μπή δεν παρ�υσίασε απ� την αρ�ή
της δικτατ�ρίας τη στάση εκείνη π�υ
την ανήγαγε σε σύμ"�λ� τ�υ αντιδι-

κτατ�ρικ�ύ αγώνα. O τ�τε διευθυ-
ντής της Kώστας Nικ�λά�υ (μετέ-
πεια ευρω"�υλευτής τ�υ ΠAΣOK)
και �ι συνεργάτες τ�υ εί�αν να υ-
περπηδήσ�υν π�λλά εμπ�δια εντ�ς
και εκτ�ς της DW, μέ�ρις �τ�υ κα-
τ�ρθώσ�υν να πάρ�υν τ� πράσιν�
�ως απ� τ�ν τ�τε γενικ� διευθυντή
τ�υ σταθμ�ύ Walter Steigner για να
$εκινήσ�υν την άν�ι$η τ�υ 1969 ένα
ωριαί� πρ�γραμμα (ώρα Eλλάδ�ς
21.40΄ – 22.40΄), τ� �π�ί� μέσα σε σύ-
ντ�μ� �ρ�νικ� διάστημα απ�τέλεσε
για τ�υς Eλληνες της Eλλάδας και
τ�υ ε$ωτερικ�ύ μια απ� τις πι� έγκυ-
ρες πηγές ενημέρωσης για τα τε-
κταιν�μενα στην Eλλάδα των συ-
νταγματαρ�ών.

H δια"ε"αίωση �τι «τ� μετέδωσε η
Deutche Welle» απ�τελ�ύσε την ε-
π��ή εκείνη στην Eλλάδα πιστ�π�ιη-
τικ� εγκυρ�τητας. Oμάδα Eλλήνων
δημ�σι�γρά�ων, επιστημ�νων και
π�λιτικών π�υ η δικτατ�ρία τ�ύς εί-
�ε "ρει στη Γερμανία ή εί�αν κατα-
�ύγει αργ�τερα εκεί, απ�τέλεσε τ�-
τε τ� επιτελεί� της ελληνικής εκπ�-
μπής, τ� �π�ί� με την πάρ�δ� τ�υ
�ρ�ν�υ ενισ�ύθηκε απ� σειρά επ��ι-
κών ή μ�νιμ�τερων ε$ωτερικών συ-
νεργατών. Aνάμεσά τ�υς �ν�ματα
π�υ και μετά τη μεταπ�λίτευση πα-
ρέμειναν στ� π�λιτικ� και δημ�σι�-
γρα�ικ� πρ�σκήνι�. Στ� δημ�σι�-
γρα�ικ� επιτελεί� ανήκαν στελέ�η,
�πως �ι δημ�σι�γρά��ι: Kώστας Nι-
κ�λά�υ, Aγγελ�ς Mαρ�π�υλ�ς, Xρυ-
σή Ψωμά, � δικηγ�ρ�ς Bασίλης Mαυ-
ρίδης (� πρώτ�ς Δ/ντής τ�υ Γρα�εί-
�υ Tύπ�υ της ελληνικής πρεσ"είας
B�ννης μετά την πτώση της δικτατ�-
ρίας) και � �ικ�ν�μ�λ�γ�ς Mάρι�ς
Nικ�λινάκ�ς. Σε αυτ�ύς πρ�στέθη-
καν κατά καιρ�ύς, ως ελεύθερ�ι συ-
νεργάτες ή μ�νιμ�τερα στελέ�η, �
λ�γ�τέ�νης Aλέ$ανδρ�ς Σ�ινάς, �
δημ�σι�γρά��ς Bάσ�ς Mαθι�π�υ-
λ�ς, η καθηγήτρια της νε�ελληνικής
�ιλ�λ�γίας στ� Πανεπιστήμι� τ�υ

Bochum Iσιδώρα P�%ενταλ–Kαμαρι-
νέα, � καθηγητής της Θε�λ�γίας στ�
Πανεπιστήμι� της K�λωνίας Δημ�-
σθένης Σα"ράμης, � συνδικαλιστής
Hλίας Xατ%ηανδρέ�υ, η �ιλ�λ�γ�ς
Δανάη K�υλμάση (μετά τ� 1974 σύμ-
"�υλ�ς Tύπ�υ και στη συνέ�εια
M�ρ�ωτική Aκ�λ�υθ�ς της Eλλάδας
στη B�ννη), � μετέπειτα υπ�υργ�ς
E$ωτερικών Kάρ�λ�ς Παπ�ύλιας
π�υ εκείν� τ�ν καιρ� τέλειωνε τη δι-
δακτ�ρική τ�υ διατρι"ή στ� Πανεπι-
στήμι� της K�λωνίας, � γιατρ�ς και
συνδικαλιστής Nίκ�ς T%α"άρας και �
διπλωμάτης Γιώργ�ς Kλαδάκης, π�υ
εί�ε παραιτηθεί απ� τη διπλωματική
υπηρεσία διαμαρτυρ�μεν�ς για την
επι"�λή της δικτατ�ρίας στην Eλλά-
δα και με τη μεταπ�λίτευση επανήλ-
θε στ� υπ�υργεί� E$ωτερικών και έ-
γινε πρέσ"ης στ� Aνατ�λικ� Bερ�λί-
ν� και τη Bιέννη, κ.ά. Σε αυτ�ύς πρέ-
πει να πρ�στεθεί και � δημ�σι�γρά-
��ς Kώστας Tσατσαρώνης, μέ�ρι
πρ�σ�ατα ανταπ�κριτής τ�υ Der
Spiegel στην Eλλάδα, � �π�ί�ς απ�-
τέλεσε την ελληνική σύντα$η της
K�λωνίας, απ� τ� 1972 και μετά, την
κύρια πηγή πληρ���ρησης, ρ�λ�
π�υ διατήρησσε και μετά την πτώση
της δικτατ�ρίας.

Mε τη συμμετ��ή 
τ�υ κ�ιν�ύ

H σταθερή αντιδικτατ�ρική στάση
των συντακτών της εκπ�μπής, �πως
εκ�ρα%�ταν μέσα απ� τα σ��λια και
τις αναλύσεις τ�υς, και η έγκυρη και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τις
ε$ελί$εις στην Eλλάδα, ως επίσης
και η σκληρή κριτική π�υ ασκ�ύσε τ�
δικτατ�ρικ� καθεστώς της Aθήνας,
εί�αν ως συνέπεια να επικεντρωθεί
στ� πρ�γραμμα αυτ� τ� ενδια�έρ�ν
των Eλλήνων, �ι �π�ί�ι εί�αν στρα-
�εί πρ�ς $ένες πηγές πληρ���ρη-
σης (BBC, Παρίσι κ.ά.), πρ�κειμέν�υ
να μάθ�υν τι πραγματικά γίνεται
στην πατρίδα τ�υς �π�υ η ��ύντα
κρατ�ύσε τ�ν Tύπ� «στ� γύψ�». H
ελληνική σύντα$η κατακλυ%�ταν κα-
θημερινά απ� εκατ�ντάδες γράμμα-
τα ακρ�ατών απ� την Eλλάδα και τ�
ε$ωτερικ�, τα �π�ία απ�δείκνυαν
π�σ� μεγάλ�ς ήταν � αντίκτυπ�ς
των εκπ�μπών της. Aντίστ�ι�η ήταν
�μως και η αντίδραση της ��ύντας, η
�π�ία είτε μέσω τ�υ υ�υπ�υργ�ύ
παρά τω πρωθυπ�υργώ Bύρωνα Στα-
ματ�π�υλ�υ είτε μέσω τ�υ �ιλ���υ-
ντικ�ύ Tύπ�υ ε$απέλυε κάθε τ�σ�
σ��δρές επιθέσεις κατά της ελληνι-
κής εκπ�μπής και των συνεργατών
της, διαδίδ�ντας κάθε λ�γής ψευδ�-
λ�γίες εναντί�ν τ�υς. Oι α$ιωματ�ύ-
��ι της δικτατ�ρίας και η ελληνική
πρεσ"εία B�ννης %ητ�ύσαν με δια-
"ήματα διαμαρτυρίας πρ�ς τ�ν γενι-
κ� δ/ντή της DW να παρέμ"ει στ� έρ-
γ� των Eλλήνων δημ�σι�γρά�ων.
Oπως, μετά τη μεταπ�λίτευση, επι-

H 	μάδα της ελληνικής εκπ	μπής της D.W., τ	ν Oκτώ�ρι	 τ	υ 1973. Aπ� αρι-
στερά: Dr Georg Heyer (διευθυντής), Aγγελ	ς Mαρ�π	υλ	ς, Kλαδάκης, Δα-
νάη K	υλμάση, Kώστας Nικ	λά	υ, στη διάρκεια καθημερινής τ	υς σύσκεψης
(�ωτ.: Π. M. Παντελ	ύρης).
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"ε"αίωσε � τ�τε διευθυντής της ε-
ταιρείας SIEMENS στην Eλλάδα, η
��ύντα άσκησε συ�νά πιέσεις σε
γερμανικές εταιρείες π�υ εί�αν την
έδρα τ�υς στην Eλλάδα να παρέμ-
"�υν για τη διακ�πή των αντι��υντι-
κών εκπ�μπών της DW, απειλώντας
εμμέσως πλην σα�ώς �τι σε αντίθε-
τη περίπτωση θα υπάρ$�υν συνέπει-
ες για τα γερμανικά επι�ειρηματικά
συμ�έρ�ντα στην Eλλάδα.

Π�λιτικές πιέσεις 
στη B�ννη

H σθεναρή αντίδραση της ελληνι-
κής σύντα$ης σε κάθε πρ�σπάθεια
παρέμ"ασης –π�υ έ�θασε μέ�ρι την
παραίτηση τ�ν Mάρτι� τ�υ 1972 τ�υ
Kώστα Nικ�λά�υ απ� τη θέση τ�υ δι-
ευθυντή της και την αντικατάστασή
τ�υ απ� τ�ν Γερμαν� δημ�σι�γρά��
Dr Georg. Heyer– και η δημ�τικ�τητα
της εκπ�μπής στην Eλλάδα και τ� ε-
$ωτερικ� συνέ"αλαν απ��ασιστικά
στη διατήρηση της αντιδικτατ�ρικής
της στάσης μέ�ρι την πτώση της δι-
κτατ�ρίας. H στάση αυτή, �πως έ-
γραψε στ� "ι"λί� τ�υ «Ωρα Eλλάδ�ς
21.40΄ – 22.40΄» � Kώστας Nικ�λά�υ,
περιλάμ"ανε την α$ι�π�ίηση στ� έ-
πακρ� των ελευθεριών π�υ εί�αν
δώσει �ι επικε�αλής της DW στην
εκπ�μπή, �ι �π�ίες  περι�ρί%�νταν
για μεγαλύτερ� ή μικρ�τερ� διάστη-
μα, �σ� η δικτατ�ρία �ρησιμ�π�ι�ύ-
σε π�λιτικές πιέσεις πρ�ς τη B�ννη
και απειλ�ύσε να θί$ει τα γερμανικά
επι�ειρηματικά συμ�έρ�ντα στην
Eλλάδα. Aπ�τέλεσμα της πρ�σπά-
θειας της Γενικής Διεύθυνσης τ�υ
σταθμ�ύ να περι�ρίσει τις αντιδρά-
σεις π�λιτικών παραγ�ντων της Γερ-
μανίας, π�υ ε��"�ύντ� �τι η σκληρή
αντιδικτατ�ρική στάση της ελληνι-
κής εκπ�μπής μπ�ρεί να "λάψει τα
γερμανικά συμ�έρ�ντα στην Eλλά-
δα, ήταν η κατά καιρ�ύς διακ�πή �-
ρισμένων εκπ�μπών π�υ εθεωρ�ύ-
ντ� «εμπρηστικές» �πως τ� ε"δ�μα-
διαί� �ικ�ν�μικ� σ��λι� τ�υ Mάρι�υ
Nικ�λινάκ�υ τ� 1969 ή τ� τα�υδρ�-
μεί� των ακρ�ατών τ� 1970, μέσα α-
π� τα γράμματα των �π�ίων ησκείτ�
δριμεία κριτική στη δικτατ�ρία.

Mετά την ε$έγερση τ�υ Π�λυτε-
�νεί�υ και τ� πρα$ικ�πημα τ�υ Iωαν-
νίδη, στη διάρκεια των �π�ίων η ελ-
ληνική εκπ�μπή κράτησε τα σκήπτρα
της ακρ�αματικ�τητας, η ��ύντα
κλιμακώνει τις αντιδράσεις της και
εμπ�δί%ει πια αδιάντρ�πα τη λήψη
των εκπ�μπών της DW "ά%�ντας πα-
ράσιτα. Mια κατάσταση π�υ διατη-
ρείται μέ�ρι την κατάρρευση της δι-
κτατ�ρίας τ�ν I�ύλι� τ�υ 1974, παρά
τις διαμαρτυρίες Eλλήνων και Γερ-
μανών π�λιτικών και διαν��υμένων
–ανάμεσα τ�υς και � καθηγητής τ�τε
στ� Πανεπιστήμι� της Konstanz Kώ-
στας Σημίτης– �ι �π�ί�ι απαιτ�ύν να
ε$αναγκασθεί η Eλλάδα να ε�αρμ�-
σει την ευρωπαϊκή συνθήκη, την �-
π�ία έ�ει συνυπ�γράψει και  απαγ�-
ρεύει την παρεν��ληση ραδι��ωνι-
κών εκπ�μπών.

Mε την απ�κατάσταση της δημ�-
κρατίας στην Eλλάδα, η ελληνική εκ-
π�μπή της Deutsche Welle αναγκά-
σθηκε να πρ�σαρμ�στεί στα νέα δε-
δ�μένα. Hδη τ� μεγαλύτερ� μέρ�ς

των συνεργατών της έ�υγε λίγες
μ�λις ε"δ�μάδες μετά την 24η I�υλί-
�υ 1974 για την Eλλάδα και διαδρα-
μάτισε τα επ�μενα �ρ�νια σημαντικ�
ρ�λ� στα π�λιτικά και δημ�σι�γρα�ι-
κά πράγματα της Eλλάδας.

T� ελληνικ�
πρ�γραμμα σήμερα

H σημερινή σύντα$η απ�τελείται
απ� νέ�υς ανθρώπ�υς π�υ μπήκαν
στην DW μετά τη μεταπ�λίτευση.
Στα κύρια στελέ�η της ανήκ�υν �ι
δημ�σι�γρά��ι Mι�άλης Kρασάκης,
Eιρήνη Aναστασ�π�ύλ�υ, Σπύρ�ς
M�σκ�"�υ και � M�ρ��π�υλ�ς.
Aνθρωπ�ι με αγάπη για τη δ�υλειά
τ�υς, εμπειρία ραδι��ωνική και εν-
δια�έρ�ν για την Eλλάδα και τα πρ�-
"λήματά της.

Πώς "λέπει � διευθυντής πρ�-
γραμμάτων ν�τι�ανατ�λικής Eυρώ-
πης, Nτίτρι� Σλέγκελ, τ�ν σημεριν�
ρ�λ� τ�υ ελληνικ�ύ πρ�γράμματ�ς;
«Oι Eλληνες �πως και �ι άλλ�ι λα�ί
στη ν�τια και ν�τι�ανατ�λική Eυρώ-
πη τείν�υν πρ�ς μια εθν�κεντρική
θεώρηση τ�υ κ�σμ�υ. O υπ�λ�ιπ�ς
κ�σμ�ς παρα"λέπεται στ� "αθμ�
π�υ τα γεγ�ν�τα δεν σ�ετί%�νται με
την Eλλάδα. Σε εκείν�υς �μως τ�υς
Eλληνες –και είναι αρκετ�ί– �ι �π�ί�ι
δεν είναι ικαν�π�ιημέν�ι απ� την
�μ�αλ�σκ�πηση αυτή, πρ�σ�έρεται
η δυνατ�τητα να καλύψ�υν κάλλιστα
τις ανάγκες τ�υς παρακ�λ�υθώντας
τ� πλήρες και επίκαιρ� ελλην��ων�
πρ�γραμμα της DW. Aυτ� διασ�αλί-
%εται απ� τ� πυκν� δίκτυ� ανταπ�-
κριτών στις γειτ�νικές με την Eλλά-
δα �ώρες, αλλά και στις σημαντικ�-
τερες πρωτεύ�υσες τ�υ κ�σμ�υ,
διασ�αλί%�υν �ι π�λυπληθείς πηγές
ειδήσεων π�υ "ρίσκ�νται στη διάθε-
ση της ελληνικής σύντα$ης, διασ�α-
λί%�υν �ι συνεργάτες της π�υ είναι
Eλληνες και Γερμαν�ί, π�υ είναι Eυ-
ρωπαί�ι και Π�λίτες τ�υ K�σμ�υ».

O σταθμ�ς 
τ�υ M�νά��υ

Eνώ η ελληνική εκπ�μπή της
Deutsche Welle έγινε γνωστή στ�
πλατύ κ�ιν� της Eλλάδας μεσ�ύσης
της δικτατ�ρίας –λ�γω κυρίως της

αντιδικτατ�ρικής της στάσης της– η
ελλην��ωνη εκπ�μπή της Bαυαρι-
κής Pαδι��ωνίας στ� M�να��, εί�ε
καθιερωθεί ήδη απ� τις αρ�ές της
δεκαετίας τ�υ ’60 ως η καθημερινή
σύνδεση τ�υ Eλληνα μετανάστη με
την πατρίδα. Hταν η εκπ�μπή π�υ α-
πευθυν�ταν στις �ιλιάδες Eλληνες
και Eλληνίδες, �ι �π�ί�ι εί�αν πάρει
τ� δρ�μ� για τις γερμανικές �άμπρι-
κες ανα%ητώντας καλύτερη τύ�η.
Στις ώρες της μ�να$ιάς και της απ�-
μ�νωσης στην $ένη κ�ινωνία, �ι
Eλληνες Gastarbeiter έ"ρισκαν συ-
ντρ��ιά και παρηγ�ριά στις εκπ�-
μπές π�υ μετέδιδε, κάθε "ράδυ στις
8.20΄, στη δική τ�υς γλώσσα, η Bαυα-
ρική Pαδι��ωνία απ� τ� M�να��.

O συγγρα�έας Bασίλης Bασιλι-
κ�ς, π�υ πέρασε αρκετά �ρ�νια στη
Γερμανία, περιέγραψε σε ένα διήγη-
μα τ�υ (τίτλ�ς τ�υ «20΄ και 20΄») τι
σήμαινε η ελληνική εκπ�μπή τ�υ
M�νά��υ για τ�ν Eλληνα μετανάστη
της Γερμανίας.

H ελληνική εκπ�μπή της Bαυαρι-
κής Pαδι��ωνίας, με έδρα τ� M�να-
��, $εκίνησε πριν απ� 34 �ρ�νια, την
1η N�εμ"ρί�υ 1964. Hταν η επ��ή

π�υ � αριθμ�ς των Eλλήνων π�υ έ-
�θαναν στη Γερμανία για να εργα-
στ�ύν συνε�ώς αυ$αν�ταν. Tα γερ-
μανικά ραδι��ωνικά δίκτυα διαπί-
στωναν την ανάγκη να πρ�σ�έρ�υν
στ�υς $έν�υς εργα%�μεν�υς π�υ ει-
σέρρεαν στην Oμ�σπ�νδιακή Γερ-
μανία πληρ���ρίες στη γλώσσα
τ�υς, ώστε να διευκ�λύν�υν την εν-
σωμάτωσή τ�υς στη γερμανική αγ�-
ρά εργασίας. H παραγωγή της εκπ�-
μπής για τ�υς Eλληνες εργα%�με-
ν�υς ανατέθηκε στη Bαυαρική Pα-
δι��ωνία στ� M�να�� και τα υπ�λ�ι-
πα ραδι��ωνικά ιδρύματα της Γερ-
μανίας ανέλα"αν να την αναμεταδί-
δ�υν στα υπερ"ρα�έα, ώστε η λήψη
της να είναι δυνατή σε παγγερμανι-
κή κλίμακα.

H εκπ�μπή τ�υ M�νά��υ απ�τέλε-
σε, ιδιαίτερα τα πρώτα �ρ�νια, τ� α-
π�κ�ύμπι για π�λλ�ύς Eλληνες π�υ
πρ�σπαθ�ύσαν να �ρθ�π�δήσ�υν
στη γερμανική κ�ινωνία. Σε μια κ�ι-
νωνία άγνωστη γι’ αυτ�ύς, της �π�ί-
ας τη γλώσσα αγν��ύσαν και η �-
π�ία τ�υς κρατ�ύσε στ� περιθώρι�.
Oι πρώτ�ι συντάκτες της εκπ�μπής
ήταν καθημερινά απ�δέκτες κάθε
λ�γής αιτημάτων. Aκ�υγαν τα παρά-
π�να και τα πρ�"λήματα π�υ εί�αν
�ι ακρ�ατές τ�υς με τις γερμανικές
αρ�ές, με τ� ελληνικ� πρ�$ενεί�, με
τ�ν Γερμαν� γείτ�να, με τ� σ��λεί�,
με τ�ν επιστάτη της �άμπρικας ή τη
σπιτ�ν�ικ�κυρά... Kαι πρ�σπαθ�ύ-
σαν πάντα να "�ηθήσ�υν μπρ�στά
και πίσω απ� τ� μικρ��ων�. O ρ�λ�ς
της εκπ�μπής άλλα$ε ρι%ικά δυ�μισι
�ρ�νια αργ�τερα, �ταν στην Eλλάδα
επε"λήθη η δικτατ�ρία των συνταγ-
ματαρ�ών και τ� κέντρ� "άρ�υς με-
τατ�πίστηκε απ� τα πρ�"λήματα
των Eλλήνων της Γερμανίας στ� με-
γάλ� πρ�"λημα της κατάλυσης της
δημ�κρατίας στην Eλλάδα.

Mια εκπ�μπή αγώνα...

O καθημεριν�ς αγώνας της εκπ�-
μπής τ�υ M�νά��υ για την αντικει-
μενική ενημέρωση των Eλλήνων ερ-
γα%�μένων και των �υκ �λίγων συ-
μπατριωτών μας π�υ εί�αν κατα�ύ-
γει τ�τε στη Γερμανία περιμέν�ντας
την πτώση της δικτατ�ρίας, ανήγαγε
«τ� Σταθμ� τ�υ M�νά��υ» στ� υπ’
αριθμ�ν ένα ελληνικ� αντιδικτατ�-
ρικ� "ήμα στην Γερμανία.

Bασικ�ς εκπρ�σωπ�ς τ�υ ήταν �
Παύλ�ς Mπακ�γιάννης π�υ "ρισκ�-
ταν στ� M�να�� πρ�ετ�ιμά%�ντας
τη διατρι"ή τ�υ και εί�ε ήδη αναλά-
"ει απ� τ� 1964 τη διεύθυνση της
ελληνικής εκπ�μπής. T� �ν�μά τ�υ
συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστ�ρία
της και με τ� ρ�λ� π�υ διαδραμάτι-
σε την επ��ή εκείνη.

Fεπερώντας τις αντιδράσεις τ�υ
συντηρητικ�ύ π�λιτικ�ύ κατεστημέ-
ν�υ της Bαυαρίας, � Mπακ�γιάννης
κατ�ρθωσε να μετα"άλει την εκπ�-
μπή σε «σταθμ� αγώνα κατά της δι-
κτατ�ρίας», �πως συνήθι%ε να λέει.
Συγκέντρωσε γύρω τ� σημαντικ� α-
ριθμ� δημ�κρατών δημ�σι�γρά�ων,
καλλιτε�νών, πανεπιστημιακών και
συγγρα�έων, �ι �π�ί�ι έγρα�αν
σ��λια και αναλύσεις, έδιναν συνε-
ντεύ$εις και συμμετεί�αν στη δια-

Συνέ!εια στην 12η σελίδα

Deutsche Welle. O δημ	σι	γρά�	ς Aλέ#ανδρ	ς Σ!ινάς καθώς υπαγ	ρεύει τα
θέματά τ	υ στη Σ	ύλα Tσ�γκα (�ωτ.: Alfred Koch).

O Παύλ	ς Mπακ	γιάννης, �ασικ�ς
εκπρ�σωπ	ς τ	υ Σταθμ	ύ τ	υ M	-
νά!	υ την επ	!ή της δικτατ	ρίας.
Eί!ε κατα�έρει να μετα�άλει την εκ-
π	μπή σε «σταθμ� αγώνα» και εί!ε
συγκεντρώσει γύρω τ	υ μεγάλ	 α-
ριθμ� δημ	κρατικών δημ	σι	γρά-
�ων (�ωτ.: «Photo Press S.A.»).



μ�ρ�ωση εν�ς κριτικ�ύ πρ�ς τη δι-
κτατ�ρία πρ�γράμματ�ς. Mετα$ύ
αυτών ήσαν γνωστά �ν�ματα �πως
� δημ�σι�γρά��ς Tάκης Λαμπρίας,
η εκδ�τρια Eλένη Bλά��υ και η Mα-
ρία Kαρα"ία στ� Λ�νδίν�, � συγγρα-
�έας Bασίλης Bασιλικ�ς και � δημ�-
σι�γρά��ς Pι�άρδ�ς Σωμερίτης στ�
Παρίσι, � καθηγητής Δημήτρης Tσά-
τσ�ς και � δημ�σι�γρά��ς Bάσ�ς
Mαθι�π�υλ�ς στη B�ννη. H εκπ�-
μπή διατηρ�ύσε επα�ή με π�λιτι-
κ�ύς και αντιστασιακές �ργανώσεις
στην Eλλάδα και στ� ε$ωτερικ�, απ�
�λ�υς τ�υς π�λιτικ�ύς �ώρ�υς, ώ-
στε ήταν σε θέση να μεταδίδει κάθε
"ράδυ σημαντικές, συ�νά απ�κλει-
στικές, πληρ���ρίες για την κατά-
σταση στην ��υντ�κρατ�ύμενη
Eλλάδα.

Oι απειλές της ��ύντας

Oπως και στην περίπτωση της
Deutsche Welle, έτσι και η εκπ�μπή
τ�υ Παύλ�υ Mπακ�γιάννη "ρέθηκε
απ� τα πρώτα �ρ�νια της δικτατ�-
ρίας στ� στ��αστρ� των συνταγμα-
ταρ�ών και των πρακτ�ρων της στη
Γερμανία. Aπ�κ�ρύ�ωμα των πα-
ρεμ"άσεων της ��ύντας απ�τέλεσε
η αντίδρασή της στη μετάδ�ση τ�ν
Mάρτι� τ�υ 1971 –πρώτα απ� τ� M�-
να�� και στη συνέ�εια απ� την K�-
λωνία– της είδησης για επικείμενη
υπ�τίμηση της δρα�μής. O τ�τε υ-
π�υργ�ς συντ�νισμ�ύ της δικτατ�-
ρίας συνταγματάρ�ης Nικ�λα�ς Mα-
καρέ%�ς καλ�ύσε στ� γρα�εί� τ�υ
τ�υς εκπρ�σώπ�υς μεγάλων γερμα-
νικών εταιρειών στην Eλλάδα �πως
η Siemens και η AEG και τ�υς δήλω-
νε τελεσιγρα�ικά �τι αν δεν σταμα-
τήσ�υν �ι επιθέσεις της εκπ�μπής
τ�υ M�νά��υ και της K�λωνίας κατά
της ελληνικής κυ"έρνησης, η Aθήνα
θα διακ�ψει �λες τις τρέ��υσες δια-
πραγματεύσεις με γερμανικές επι-
�ειρήσεις (έτρε�αν τ�τε �ι διαπραγ-
ματεύσεις για τ� έργ� της Mεγαλ�ύ-
π�λης) και θα απ�κλείσει τις γερμα-
νικές εταιρείες απ� τις κρατικές
πρ�μήθειες. O γερμανικ�ς Tύπ�ς
της επ��ής απ�κάλυψε μάλιστα �τι
τ� γερμανικ� υπ�υργεί� E$ωτερι-
κών παρενέ"η πρ�ς τη Bαυαρική
Pαδι��ωνία, υπ�στηρί%�ντας �τι
"ρίσκ�νται σε κίνδυν� τα �ικ�ν�μι-
κά συμ�έρ�ντα της Γερμανίας στην
Eλλάδα.

O Παύλ�ς Mπακ�γιάννης και �ι
συνεργάτες (ανάμεσά τ�υς � Nίκ�ς
Iωαννίδης, � Kώστας Πετρ�γιάννης,
� Aσημάκης Xατ%ηνικ�λά�υ, � K.
Σταθ�π�υλ�ς), δεν ήταν η πρώτη
��ρά π�υ αντιμετώπι%αν τις αντι-
δράσεις της ��ύντας της Aθήνας,
αλλά και των γερμανικών συμ�ερ�-
ντων στην Eλλάδα. Συνέ�ισαν �μως,
παρά τις αντιδράσεις, να κρατ�ύν
την κριτική τ�υς στάση ακ�μα και �-
ταν �ι απειλές κατά της %ωής τ�υ
Παύλ�υ Mπακ�γιάννη απ� πράκτ�-
ρες της δικτατ�ρίας έλα"αν τέτ�ιες
διαστάσεις ώστε η γερμανική αστυ-
ν�μία τ�υ ��ρήγησε άδεια �πλ���-
ρίας, η διεύθυνση της ραδι��ωνίας
μερίμνησε να σταθμεύει τ� αυτ�κί-
νητ� τ�υ σε �ρ�υρ�ύμεν� �ώρ� και
δεν έκανε "ήμα �ωρίς τη συν�δεία

τ�υ σκύλ�υ τ�υ, � �π�ί�ς τ�ν ακ�-
λ�υθ�ύσε ακ�μα και στ� στ�ύντι�
των η��γρα�ήσεων.

Γέ	υρα με την Eλλάδα
και τη Γερμανία…

Mε συνεντεύ$εις για θέματα γερ-
μανικ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς, με την τα-
κτική επισκ�πηση τ�υ γερμανικ�ύ
Tύπ�υ, αλλά κυρίως με μια ε"δ�μα-
διαία εκπ�μπή υπ� μ�ρ�ή μαγκα%ί-
ν�υ, πρ�σ�έρ�νταν �λες εκείνες �ι
πληρ���ρίες π�υ θα "�ηθ�ύσαν
τ�ν Eλληνα εργα%�μεν� να "ρει τ�ν
πρ�σανατ�λισμ� τ�υ στη γερμανική
κ�ινωνία. Oλα αυτά τα �ρ�νια, η εκ-
π�μπή παραδίδει κάθε Παρασκευή
"ράδυ τ� μικρ��ων� στις ελληνικές
�ργανώσεις και τ�υς συλλ�γ�υς
των μεταναστών, πρ�κειμέν�υ να ε-
νημερώσ�υν για εκδηλώσεις π�υ
πραγματ�π�ι�ύνται στ� �ώρ� τ�υς
ή στις ελληνικές υπηρεσίες, για να
γνωστ�π�ιήσ�υν ανακ�ινώσεις π�υ
ενδια�έρ�υν τ�ν ελληνισμ� της
Γερμανίας.

Bασικ�ς στ���ς τ�υ πρ�γράμμα-
τ�ς, η λειτ�υργία τ�υ ως %ωντανής
γέ�υρας με την πατρίδα. T� καθη-
μεριν� δελτί� με τις ειδήσεις π�υ
για π�λλά �ρ�νια εί�ε κύρια πηγή
τ�ν Kώστα Tσατσαρώνη, απ�τελ�ύ-
σε τ�ν κ�σμ� τ�υ ενημερωτικ�ύ
κ�μματι�ύ της εκπ�μπής. Σήμερα τ�
Aθηναϊκ� Πρακτ�ρεί� Eιδήσεων,
π�υ �θάνει πια στ� M�να�� ηλε-
κτρ�νικά, μετα�έρει κατά τ�ν πι� έ-
γκυρ� τρ�π� τις ειδήσεις απ� την
Eλλάδα. O σταθμ�ς τ�υ M�νά��υ εί-
�ε την τύ�η να κερδίσει ως συνερ-
γάτες �ρισμένα απ� τα πι� έγκυρα
�ν�ματα της ελληνικής δημ�σι�-

γρα�ίας. Aπ� τ� μικρ��ων� τ�υ
σταθμ�ύ σ��λία%αν ή συνε�ί%�υν α-
κ�μα να σ��λιά%�υν και να αναλύ-
�υν την ελληνική και διεθνή επικαι-
ρ�τητα, � Πάν�ς Λ�υκάκ�ς, � Θανά-
σης Παπανδρ�π�υλ�ς, � Γιώργ�ς
Mαντ%�υράνης και � Στάθης Eυστα-
θιάδης, απ� την Aθήνα και � Kώστας
Kέκης απ� τις Bρυ$έλλες. Aπ� τ� μι-
κρ��ων� αυτ� πέρασε και � Πέτρ�ς
Στάγκ�ς, απ� τ�υς πι� ικαν�ύς π�λι-
τικ�ύς αναλυτές, ανταπ�κριτής σή-
μερα τ�υ AΠE στη B�ννη. Tη θέση
δε τ�υ Kώστα Tσατσαρώνη στην
Aθήνα έ�ει καταλά"ει � Γιώργ�ς Ψί-
λιας, ενώ τ�ν Kώστα Kέκη διαδέ�θη-
κε πρ�σ�ατα στις Bρυ$έλλες η Eμυ
Kρ�κίδ�υ.

Aντικειμενικ�τητα

H παρ�υσία στ� μικρ��ων� τ�υ
σταθμ�ύ δημ�σι�γρά�ων απ� διά-
��ρ�υς π�λιτικ�ύς �ώρ�υς πρ�σέ-
δωσε και μετά τη μεταπ�λίτευση τ�
�ερέγγυ� της αντικειμενικ�τητας
και πρ�σ�ερε στ�ν ελληνισμ� της
Γερμανίας ένα επίπεδ� ενημέρω-
σης, π�υ για π�λλ�ύς ήταν κατά π�-
λύ ανώτερ� εκείν�υ τ�υ μέσ�υ α-
κρ�ατή στην Eλλάδα.

Aν λά"ει κανείς υπ�ψη την υψηλή
ακρ�αματικ�τητα, τ�σ� των μ�υσι-
κών εκπ�μπών, με τις παραδ�σια-
κές α�ιερώσεις σε συγγενείς και �ί-
λ�υς, ή ιδιαίτερα δημ��ιλείς αθλη-
τικές εκπ�μπές τ�υ Aσημάκη Xα-
τ%ηνικ�λά�υ, δεν είναι δύσκ�λ� να
ερμηνευθεί η υψηλή συν�λική α-
κρ�αματικ�τητα π�υ διαπίστωσε για
την ελληνική εκπ�μπή η Bαυαρική
Pαδι��ωνία, η �π�ία σε σ�υγμ�μέ-
τρηση π�υ έκανε πριν απ� τρία �ρ�-
νια διαπίστωσε �τι η ελληνική εκπ�-

μπή έρ�εται με απ�σταση πρώτη α-
π� �λα τα $εν�γλωσσα ραδι��ωνικά
πρ�γράμματα στη Γερμανία. Mε π�-
σ�στ� ακρ�αματικ�τητας μετα$ύ
των Eλλήνων της Γερμανίας 60%
και π�σ�στ� καθημερινής ακρ�α-
σης 36%, η ελληνική εκπ�μπή τ�υ
M�νά��υ "ρίσκεται πρώτη με απ�-
σταση απ� τ� ιταλικ� πρ�γραμμα
(15%), τ� ισπανικ� (15%), τ� σερ"ι-
κ� (19%) ή τ� τ�υρκικ� (μ�λις 5%).

O δημ�σι�γρά��ς Γιώργ�ς Πα-
πάς, η Eλένη Hλιάδ�υ και � Θύμι�ς
Mπαμπανάσης απ�τελ�ύν σήμερα
τ� "ασικ� επιτελεί� της ελληνικής
εκπ�μπής.

H εκπ�μπή ανα"ητά
έναν νέ� �ώρ�

Tριάντα τέσσερα �ρ�νια μετά την
πρώτη εκπ�μπή, � σημεριν�ς διευ-
θυντής της, δημ�σι�γρά��ς Kώ-
στας Πετρ�γιάννης, και �ι συνεργά-
τες τ�υ "ρίσκ�νται σε ανα%ήτηση
μιας νέας ταυτ�τητας για την εκπ�-
μπή. H τε�ν�λ�γική πρ��δ�ς π�υ έ-
�ερε δ�ρυ��ρικά την τηλε�ραση
της ET στα σπίτια των μεταναστών,
η πρ�ϊ�ύσα ενσωμάτωση των Eλλή-
νων της πρώτης και δεύτερης γε-
νιάς στη γερμανική κ�ινωνία, � �λ�
και μεγαλύτερ�ς αριθμ�ς νέων π�υ
δεν μπ�ρ�ύν να επικ�ινωνήσ�υν
στην ελληνική γλώσσα, η διεύρυν-
ση των δυνατ�τήτων πληρ���ρη-
σης και επικ�ινωνίας μέσω τ�υ
Internet, η μείωση τ�υ ενδια�έρ�-
ντ�ς των νέων ιδιαίτερα γενεών για
τις ε$ελί$εις στην Eλλάδα, �λ�ι αυ-
τ�ί �ι παράγ�ντες �δηγ�ύν σε στα-
θερή μείωση τ�υ αριθμ�ύ των τα-
κτικών ακρ�ατών, �σ� και να παρα-
μένει εντυπωσιακά υψηλ� τ� π�σ�-
στ�, σε σ�έση με τις λ�ιπές $εν�-
γλωσσες εκπ�μπές. H τάση αυτή
πρ�"ληματί%ει τ�ν Kώστα Πετρ�-
γιάννη και ανα%ητά τρ�π�υς πρ�-
σαρμ�γής τ�υ πρ�γράμματ�ς στα
νέα δεδ�μένα.

Παράλληλα, �μως, η ελληνική σύ-
ντα$η στ�ν 12� �ρ��� τ�υ ραδι�-
μεγάρ�υ της Bαυαρικής Pαδι��ω-
νίας "ρίσκεται τελευταία αντιμέτω-
πη με εκείνη την π�λιτική �ιλ�σ�-
�ία π�υ θέλει τ�υς $έν�υς ενσωμα-
τωμέν�υς μέσα στη γερμανική κ�ι-
νωνία και "λέπει τα $εν�γλωσσα
ραδι��ωνικά πρ�γράμματα, παρω-
�ημένα και τρ���πέδη. 

Θα σταματήσ�υμε σύντ�μα να έ-
��υμε ελλην��ων� ραδι��ωνικ�
πρ�γραμμα στη Γερμανία; O Kώ-
στας Πετρ�γιάννης είναι αισι�δ�-
$�ς: «H Bαυαρική Pαδι��ωνία, η �-
π�ία και �ιλ�$ενεί την εκπ�μπή
μας, έ�ει εκδηλώσει την απ�λυτη α-
ντίθεσή της. Kάτι τέτ�ι� θα ήταν α-
ντίθετ� και πρ�ς τη �ιλ�σ��ία της,
ως πρ�ς τ� ρ�λ� των $εν�γλωσσων
εκπ�μπών, τις �π�ίες θέλει να είναι
“γέ�υρες με την πατρίδα”, �π�υ θα
επιστρέψει κάπ�τε � $έν�ς εργα%�-
μεν�ς».

* O Παντελής Παντελ
ύρης, δημ
σι
γρά-
�
ς τ
υ ραδι
�ωνικ
ύ σταθμ
ύ τ
υ Bε-
ρ
λίν
υ μέ�ρι τ
 1977 και στην περί
δ

1977–1997. Aκ�λ
υθ
ς Tύπ
υ της Eλλά-
δ
ς στη B�ννη και τ
 Aμ�
ύργ
, διετέλε-
σε επί μακρ�ν συνεργάτης της Deutsche
Welle και της Bαυαρικής Pαδι
�ωνίας.
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H επιστ	λή π	υ έστειλε 	 Kωνσταντίν	ς Kαραμανλής απ� τ	 Παρίσι πρ	ς την
Eλληνική Yπηρεσία της Deutsche Welle, εκ�ρά$	ντας την ευαρέσκειά τ	υ
για τις εκπ	μπές της εναντί	ν της δικτατ	ρίας. H επιστ	λή αυτή έρ!εται για
πρώτη �	ρά στ	 �ως της δημ	σι�τητας.
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Mετανάστες συγγρα�είς
H δημι�υργική παρ�υσία των Eλλήνων λ�γ�τε�νών και π�ιητών στη Γερμανία

T�υ Γιώργ�υ 	. Mατ��υράνη

Δημ�σι�γρά
�υ–συγγρα
έα

TA ΠPΩTA λ�γ�τε
νικά κείμενα
Eλλήνων μεταναστών εμ�ανίστη-
καν στις πρ�θήκες των γερμανικών
�ι�λι�πωλείων πρ�ς τ� τέλ�ς της
δεκαετίας τ�υ ’70. Hταν κυρίως συ-
νεργασίες σε συλλ�γικές εκδ�σεις
με έργα μεταναστών δια��ρων ε-
θνικ�τήτων π�υ ��ύσαν και εργά��-
νταν στη Γερμανία – Eλληνες, Iτα-
λ�ί, Iσπαν�ί, Γι�υγκ�σλά��ι, T�ύρ-
κ�ι, αλλά και μερικ�ί Aσιάτες και
Λατιν�αμερικαν�ί. H κυκλ���ριακή
επιτυ
ία των πρώτων ανθ�λ�γιών
ήταν σημαντική· αυτ� άλλωστε ήταν
τ� �ασικ� κίνητρ� �λ�ένα και πε-
ρισσ�τερων γερμανικών εκδ�τικών
�ίκων να παρ�υσιά��υν έργα μετα-
ναστών. Στη διάρκεια μιας δεκαε-
τίας (1976–1985) εκδ�θηκαν 35,
τ�υλά
ιστ�ν, τέτ�ιες λ�γ�τε
νικές
συλλ�γές απ� επώνυμ�υς εκδ�τι-
κ�ύς �ίκ�υς, στις δεκαεννέα απ�
τις �π�ίες δημ�σίευσαν έργα τ�υς
και 32 Eλληνες μετανάστες λ�γ�τέ-

νες. Tην ίδια περί�δ� παρ�υσιά��-
νται και πρ�σωπικά �ι�λία μετανα-
στών –επισημαίνω τ�υλά
ιστ�ν έ%ι–
ενώ την επ�μενη πενταετία μειώνε-
ται � αριθμ�ς των συλλ�γικών εκδ�-
σεων αλλά αυ%άνεται εντυπωσιακά
� αριθμ�ς των πρ�σωπικών �ι�λίων.

Για τη λ�γ�τε
νία των μετανα-
στών έ
�υν κατατεθεί σ��αρ�ί
πρ��ληματισμ�ί και έ
�υν εκδ�θεί
α%ι�λ�γες πραγματείες, πανεπιστη-
μιακές διατρι�ές και πλ�ύσια αρ-
θρ�γρα�ία. Πρ�έρ
�νται σ
εδ�ν α-
π�κλειστικά απ� τη γερμανική
πλευρά, η �π�ία εστιά�ει τ� ενδια-
�έρ�ν της στ� καθεαυτ� λ�γ�τε-

νικ� έργ� 
ωρίς συνήθως να εν-
δια�έρεται για τις συνθήκες π�υ
διαμ�ρ�ωσαν τ� 
αρακτήρα των
μεταναστών λ�γ�τε
νών, τις δυνα-
τ�τητες π�υ δημι�υργήθηκαν για
την πρ�σαρμ�γή τ�υς στην κ�ινω-
νία π�υ ��ύσαν, τις ανάγκες π�υ
τ�υς ώθησαν στην καλλιτε
νική έκ-
�ραση και στις πρ��πτικές π�υ δι-
ευκ�λυνε. Aπ� ελληνικής πλευράς
η �ι�λι�γρα�ία μας σε αυτ� τ�ν τ�-
μέα είναι ε%αιρετικά �τω
ή π�σ�τι-
κά· απ�τελείται απ� μερικά άρθρα
της Nίκης Eideneier και τ� �ι�λί�
«Aνάμεσα σε δύ� κ�σμ�υς, Συγ-
γρα�είς στη Γερμανία με ελληνικ�
δια�ατήρι�», π�υ παρ�υσίασαν �ι
εκδ�σεις «Kαστανιώτη».

H δημι�υργία
π�λιτιστικών ��ρέων

H �ωή των Eλλήνων μεταναστών
στη Γερμανία ήταν π�λύ σκληρή, ιδι-
αίτερα στην πρώτη δεκαπενταετία
(1960–1975). Δεν ήταν μ�ν� η δυ-
σκ�λία να μετα�ληθ�ύν απ� τη μια
στιγμή στην άλλη �ι αμέριμν�ι αγρ�-

τες και ψαράδες σε �ι�μη
ανικ�ύς
εργάτες, ήταν πρ� παντ�ς η πλήρης
εγκατάλειψή τ�υς απ� τις αρ
ές της

ώρας π�υ τ�υς έστειλε και η ε
θρι-
κή, π�λύ συ
νά, συμπερι��ρά των
υπηρεσιών π�υ ήταν εντεταλμένες
να τ�υς συμ��υλεύ�υν και να τ�υς
ε%υπηρετ�ύν. H μ�νη τ�υς παρηγ�-
ριά ήταν �ι Eλληνες ��ιτητές π�υ
�ρέθηκαν εκείνα τα 
ρ�νια στη Γερ-
μανία και μα�ί δημι�ύργησαν κ�ινω-
νικ�ύς και π�λιτιστικ�ύς ��ρείς π�υ
στ�
� εί
αν την πρ���λή και την ι-
καν�π�ίηση των πρώτων αναγκών
τ�υς για να ε%ελι
θ�ύν σιγά σιγά σε
κύτταρα π�λιτισμ�ύ π�υ γαλ�ύ
η-
σαν ήδη τρεις γενιές. Eκεί �ι μετα-
νάστες πρωτάκ�υσαν για ιστ�ρία και
λ�γ�τε
νία, %ανασυνάντησαν εκδη-
λώσεις με δημ�τικά τραγ�ύδια και
λαϊκά παραμύθια, μπ�ρ�ύσαν να δα-
νεί��νται ή να αγ�ρά��υν �ι�λία και
να κ�υ�εντιά��υν τα Σα��ατ��ραδα
με τ�ν Nίκ� Σ��ρών�, την Eλένη Kα-
�ατ�άκη, τ�ν Δημήτρη Xατ�ή, τ�ν
Mίμη Δεσπ�τίδη, τ�ν Mενέλα� Λ�υ-
ντέμη, τ�ν Bασίλη Bασιλικ� π�υ επι-
σκεπτ�τανε συ
νά τη Γερμανία αλ-
λά και π�λλ�ύς άλλ�υς συγγρα�είς,
�πως τ�ν Aλέ%ανδρ� Σ
ινά, π�υ
��ύσαν μ�νιμα στη Γερμανία και επι-
σκεπτ�ταν τις κ�ιν�τητες και τις άλ-
λες �ργανώσεις των μεταναστών. O
ρ�λ�ς των μεταναστευτικών �ργα-
νώσεων έγινε ακ�μα πι� σημαντικ�ς
στην περί�δ� της δικτατ�ρίας �π�υ
αμ�λύνθηκαν �ι �π�ιες κ�ινωνικές
δια��ρές και έγιναν μα�ικ�τερες με
τη μετ�ν�μασία τ�υς σε αντιδικτα-

τ�ρικές επιτρ�πές. Oι πρώην αγρ�-
τες, π�υ μετα�λήθηκαν σε �ι�μη
α-
νικ�ύς εργάτες των π�λεων, άκ�υ-
σαν μαθήματα στα σεμινάρια των
γερμανικών συνδικάτων, πήγαν �σ�ι
τα κατά�εραν σε επαγγελματικές
σ
�λές, μερικ�ί και σε πανεπιστήμια
έ
�ντας πάντα σημεί� εκκινήσεως
τις δικές τ�υς �ργανώσεις, και �ι νε-
�τερ�ί τ�υς, π�υ ένιωσαν τ�ν κ�σμ�
�ώντας σε ευρωπαϊκές μεγαλ�υπ�-
λεις και μεγάλωναν σε σπίτια με υ-
π�τυπώδεις έστω �ι�λι�θήκες, �υ-
σικ� ήταν αργά ή γρήγ�ρα να ανα�η-
τήσ�υν τ�υς συγγρα�είς τ�υς. 

Σε αυτ� ��ήθησαν ακ�μα τρία γε-
γ�ν�τα: H έντα%η της Eλλάδ�ς στην
EOK (1981) π�υ τ�υς ε%ασ�άλισε μια
κ�ινωνική σιγ�υριά· η συνεργασία
τ�υς με τ�υς μετανάστες άλλων ε-
θνικ�τήτων π�υ ��ύσαν στη Γερμα-
νία και η δημι�υργία εν�ς κ�ιν�ύ π�-
λιτιστικ�ύ ��ρέα (1980) υπ� τ�ν τίτ-
λ� Polikunst Verein και η ίδρυση τ�υ
εκδ�τικ�ύ �ίκ�υ Romiosini π�υ π�λ-
λά έργα Eλλήνων λ�γ�τε
νών της
Γερμανίας ε%έδωσε και πρ�ώθησε,
αλλά και γενικ�τερα αρκετά και ση-
μαντικά έργα της νε�τερης και της
σύγ
ρ�νης λ�γ�τε
νίας μας γνώρι-
σε στ� γερμανικ� κ�ιν� με άριστες
μετα�ράσεις.

Tα πρώτα κείμενα

H �ιλ�λ�γική μελέτη διευκ�λύ-
νεται συ
νά με τη 
ρησιμ�π�ίηση
δια��ρων ε%ηγητικών σ
ημάτων
και συνηθέστατα με τις «λ�γ�τε
νι-

κές γενιές», π�υ πρ�σλαμ�άν�υν
κατά τις ανάγκες και μεγάλη 
ρ�νι-
κή ελαστικ�τητα. Tέτ�ια σ
ήματα
δεν μπ�ρεί να επικαλεστεί κανείς
στην περίπτωση των μεταναστών
λ�γ�τε
νών. H μετανάστευση πρ�ς
τις �ι�μη
ανικές 
ώρες της Eυρώ-
πης μ�λις μπαίνει στην τέταρτη δε-
καετία της και τα λ�γ�τε
νικά κεί-
μενα άρ
ισαν να εμ�ανί��νται στη
δεύτερη δεκαπενταετία. Eίναι μια
λ�γ�τε
νική �μάδα 
ωρίς μακαρί-
τες και πρυτάνεις.

Eνα πρίσμα ελέγ
�υ είναι η θεμα-
τ�λ�γική π�ρεία αυτής της λ�γ�τε-

νίας, απ� τα στάδια της �π�ίας
σ
εδ�ν κανένας δεν %έ�υγε. Oι
δια��ρές και �ι δια��ρ�π�ιήσεις
των συγγρα�έων 
αρακτηρί��νται
απ� τ�υς ρυθμ�ύς και την αντίλη-
ψη των θεματ�λ�γικών εναλλαγών.
Aλλ�ι επιμέν�υν στα πρώτα στάδια
και άλλ�ι διευρύν�υν συντ�μ�τερα
τη θεματ�λ�γία τ�υς, ανα�ητ�ύν
τρ�π�υς και τύπ�υς έκ�ρασης, με-
ρικ�ί αναγνωρί��νται ήδη στη γερ-
μαν��ωνη λ�γ�τε
νία απ� τη μ�ρ-
�ή και τ�ν τρ�π� π�υ διαπραγμα-
τεύ�νται τα θέματά τ�υς (Xρ. Λ�λα-
κας, Φ. Λαδάκη, Eλ. T�ρ�ση, Λ. Mα-
νιάτης, Θ. Γα�ής, Γλ. K�υμίδης, Aντ.
Pί��ς κ.ά.).

Στ� πρώτ� στάδι� �ι δεσμ�ί με
τ�ν τ�π� καταγωγής, �ι μνήμες, η
ν�σταλγία, η απ�γνωση και τ� πα-
ράπ�ν� κυριαρ
�ύν στα μετανα-
στευτικά κείμενα, π�υ είναι συναι-
σθηματικά υπερ��ρτισμένα, περισ-
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Παρ�υσίαση Eλλήνων λ�γ�τε�νών της Γερμανίας στ� M�να�� απ� τ�ν Γιώργ� Mατ��υράνη (κέντρ� τ�υ τραπε�ι�ύ).
Δε"ιά τ�υ η συγγρα#έας Nτάνη Σιδέρη-Speck και αριστερά η Eλένη T�ρ�ση.



σ�τερ� μαρτυρίες και λίγ� αργ�τε-
ρα διαμαρτυρίες. O τ�π�ς καταγω-
γής π�υ «έδιω%ε» τ�υς μετανάστες
ε%ιδανικεύεται στις μνήμες και στα
κείμενα· τ� τριήμερ� τα%ίδι είναι τ�
πέρασμα σε έναν άλλ� κ�σμ�, π�υ
ακ�μα δεν είναι καλύτερ�ς ή 
ειρ�-
τερ�ς αλλά άλλ�ς, τ� πεδί� εν�ς
δραματικ�ύ, κάπ�τε και τραγικ�ύ,
παι
νιδι�ύ.

Στ� δεύτερ� στάδι� τα κείμενα
πλ�υτί��νται με λ�γ�τε
νικά στ�ι-

εία και η θεματ�λ�γία μπαίνει �
ι
μ�ν� στα καθημερινά και πιεστικά
πρ��λήματα της διαμ�νής, της
δ�υλειάς και της ε%�υθενωτικής
μ�να%ιάς αλλά και σε μερικά συνθε-
τ�τερα επίπεδα· ανα�ητ�ύνται �ι
δυνατ�τητες πρ�σαρμ�γής, κατα-
ν�ησης, συμμετ�
ής και γνωριμίας
�
ι μ�ν� των δ�μών αλλά και των α-
τ�μων π�υ απαρτί��υν τη νέα κ�ι-
νωνία.

Στ� τρίτ� στάδι� ανα�ητείται πια
η πνευματική ταυτ�τητα, �υσιαστι-
κ�π�ι�ύνται τα πρ��λήματα της δι-
πλής πατρίδας και γλώσσας, στα
κείμενα διακρίν�νται και πρ�θέσεις
κριτικής, διανθισμένης μάλιστα με
ένα 
ι�ύμ�ρ ασυνήθιστ� στην ελ-
ληνική λ�γ�τε
νία. H αντιπαράθεση
%έν�ς–Γερμαν�ς αμ�λύνεται, η ε-
ντύπωση της π�λυεθνικής κ�ινω-
νίας εδραιώνεται, η π�λιτική 
ειρα-
�έτιση π�υ πρ�σ�έρεται, τ�υλά
ι-
στ�ν στ� πλαίσι� της Eυρωπαϊκής
Eνωσης, α�ήνει να διαγρα��ύν νέ-
ες δυνατ�τητες. Oσ� �μως ε�ικτ�-
τερη γίνεται η πρ�σαρμ�γή και η
κ�ινωνική ενσωμάτωση, τ�σ� δια-
�αίνεται παράλληλα και μια τάση ε-
πιστρ��ής, καλύτερα εμμ�νής, στις
ρί�ες, σαν αντίδραση και σαν αντί-
�αρ� στη γρήγ�ρη εναλλαγή.

Πρ��λήματα γλώσσας

O Tρύ�ων Παπασταματέλ�ς νω-
ρίς παρ�υσίασε π�ιήματα με κριτι-
κή διάθεση για τις συνθήκες διαμ�-
νής των μεταναστών και την κ�ινω-
νική τ�υς θέση. Συγκινήθηκαν μάλι-
στα π�λύ �ι Γερμαν�ί αναγνώστες
με τ� παιδάκι π�υ σε σπασμένα
γερμανικά ε%έ�ρα�ε τις απ�ρίες
τ�υ: «Γιατί μπαμπά / εσύ εμένα
�έρνει / σ’ αυτή τη 
ώρα / π�υ εγώ
δεν / κάνει παί%ει / στ� δρ�μ� π�υ /
εσύ τ�σ� ωραία / σκ�υπί�ει;». H π�ί-
ηση τ�υ Παπασταματέλ�υ κυριάρ-

ησε στα πρώτα 
ρ�νια της μετανα-
στευτικής λ�γ�τε
νίας και π�ιήμα-
τά τ�υ έ
�υν δημ�σιευτεί σε π�λ-
λές ανθ�λ�γίες μεταναστών π�υ έ-

�υν εκδ�θεί στα γερμανικά.

Π�λλ�ύς απασ
�λησαν τα πρ�-
�λήματα της γλώσσας, απ� τ�υς
παλι�ύς και τ�υς νέ�υς μετανάστες
μέ
ρι τ�υς επιστήμ�νες και τ�υς
λ�γ�τέ
νες. H γλώσσα της συνεν-
ν�ησης, της καθημεριν�τητας, των
κ�ινωνικών σ
έσεων είναι η γερμα-
νική· π�υ �δηγεί �μως η απώλεια
της μητρικής γλώσσας, π�υ τ�σ� �-
δυνηρά θέτει � Λ�υκάς Mανιάτης;
«Για να γράψω ένα γράμμα στη μά-
να μ�υ / �ρειά��μαι λε�ικ� / Mε τη
γυναίκα μ�υ συνενν��ύμαι / σε μια
�ένη γλώσσα./ Tι είναι για μένα τ�
�ιδιπ�δει� σύμπλεγμα / �ταν η μη-

τρική μ�υ γλώσσα και η πατρίδα
μ�υ / έγιναν τ�σ� μακρινά; M’ αυτή
την πρ��ληματική έγραψαν κι άλλ�ι
π�ιητές και παραθέτω ένα σύντ�μ�
π�ίημα της Nτάντης Σιδέρη με τίτ-
λ�: Πρ�σαρμ�γή:

T� πλήρωσα ακρι�ά / μα �έμαθα /
να μιλώ δυνατά / να �ρωματί�ω / τα
λ�για / με �ειρ�ν�μίες / ν’ αγκαλιά-
�ω / σ"ι�τά. / Tώρα κρατώ / συγκρα-
τημένη / σιωπηλή / τις απ�στάσεις./
Mετά απ� τ�σ� αγώνα / τώρα / είμαι
/ επιτέλ�υς / Γερμανίδα./

«Γερμανική
λ�γ�τε�νία»

O εσωτερικ�ς δι
ασμ�ς π�υ δημι-
�υργεί τ� �ίωμα της διπλής γλώσ-
σας και της διπλής πατρίδας είναι
τ� �ασανιστικ� στ�ι
εί� στ� �π�ί�
ανα�έρ�νται και συνε
ώς επανέρ-

�νται π�ιητές και πε��γρά��ι, άλ-
λ�τε αυθ�ρμητα και άλλ�τε με περί-
σκεψη και ερωτήματα, π�υ δίν�υν
μια διάσταση στ� έργ� τ�υς 
αρα-
κτηριστική της ιδιαιτερ�τητάς τ�υ.

Oσ� περν�ύν τα 
ρ�νια �λ� και
περισσ�τερ�ι γρά��υν κατευθείαν
στα γερμανικά, αμ�λύν�νται τα
πρώτα συναισθήματα, η μ�να%ιά, �
εσωτερικ�ς δι
ασμ�ς, η ανασ�ά-
λεια· �ι π�ιητές διευρύν�υν και
τ�υς θεματικ�ύς �ρί��ντες τ�υς, �ι
πε��γρά��ι �αίνεται να κερδί��υν
π�λλά απ� τ�υς Γερμαν�ύς συνα-
δέλ��υς τ�υς και ακ�μη περισσ�τε-
ρα απ� τ�υς συγγρα�είς άλλων ε-
θνικ�τήτων π�υ ��υν στη Γερμανία.
Φαίν�νται πια �ι α�ηγηματικές δε-
%ι�τητες μερικών, �ι τε
νικές πε-
π�ιθήσεις άλλων, η υψηλή θεωρητι-
κή κατάρτιση π�λλών και �ι πειρα-
ματικές ακ�μη π�ιητικές ��ρμες
π�υ πρ�καλ�ύν συ�ητήσεις και θέ-
τ�υν υπ�θήκες. N�μί�ω �τι έ
�υμε
τώρα �λ�κληρωμέν�υς πε��γρά-
��υς και π�ιητές, π�υ απευθύν�-
νται σε ένα κ�ιν� π�λύ ευρύτερ� α-
π� αυτ� π�υ καθ�ρί��υν �ι δύ�
γλώσσες π�υ 
ρησιμ�π�ι�ύν.

H Φανή Aθέρα έγραψε λίγα π�ιή-
ματα· πρ�σέ�ερε �μως την επιστη-
μ�νική της επιμ�νή στη �ι�λι�γρα-
�ία των απ�δήμων λ�γ�τε
νών. H
Mαρία Γρα�ανίδ�υ γρά�ει π�ιήματα
στα γερμανικά και στα ελληνικά, �-
πως και η Kαλλι�πη Tερ�ή και η
Eυαγγελία Kρ�ύπη. O Kώστας Γιαν-
νακάκ�ς, απ� τ�υς «ελληνικ�τε-

ρ�υς» νέ�υς π�ιητές, εισ
ωρεί στις
συνθετ�τερες λειτ�υργικές δ�μές
της γερμανικής λ�γ�τε
νίας και �
Zα�. Mαθι�υδάκης έ
ει παρ�υσιάσει
αρκετ� πε��γρα�ικ� και π�ιητικ�
έργ�. Στα γερμανικά γρά��υν �ι πε-
��γρά��ι Δημ. Παπακωνσταντίν�υ,
Σωτ. K�λ�κύθας, Γ. Kρ�μμύδας,
Στέλλα Λά�α, Aρης Xριστίδης κ.α.

O πε��γρά��ς Π. Kυρίμης ε%έδω-
σε πρ�σ�ατα στην Eλλάδα μια α%ι�-
πρ�σεκτη ν�υ�έλα με τίτλ� «H καρ-
διά τ�υ κ�τσι�α». Xαρακτηριστικά
είναι τα π�ιήματα τ�υ Kώστα Παπα-
ναστασί�υ, � �π�ί�ς κινείται με άνε-
ση και απ�δ�
ή στ� 
ώρ� της γερ-
μανικής λ�γ�τε
νίας, καθώς και τ�υ
Γαρέ%η Δελιγκά, � �π�ί�ς έ
ει εκ-
δώσει ως τώρα τρεις συλλ�γές π�ιη-
μάτων στα ελληνικά. H Iνα K�ύτ�υ-
λα γεννήθηκε στ� Mαγδεμ��ύργ�
τ� 1965, σπ�ύδασε στη Σ
�λή Kαλών
Tε
νών τ�υ τ�τε Aνατ�λικ�ύ Bερ�-
λίν�υ και απ� τ� 1987 �ει ως ελεύθε-
ρη συγγρα�έας, μετα�ράστρια και
�ωγρά��ς. Π�ιητές επίσης με α%ι�-
λ�γ� έργ� είναι � Θύμι�ς Γα�ής, � �-
π�ί�ς έ
ει εκδώσει τη δίγλωσση
συλλ�γή «Mετα%ύ συν�ρων –
Niemands – land», � Γιώργ�ς Kρ�μ-
μύδας, � Kωνσταντίν�ς N���σέλης
με τη συλλ�γή τ�υ «Oκτάστηλ� με
ασπρ�μαυρη �ωτ�γρα�ία», � Aσί�
Xαράλαμπ�ς (Λ�υκάς Mανιάτης), �
Aθ. K�ντάκ�ς, � Nίκ�ς Kι�ύρτης, �
�π�ι�ς είναι και καλ�ς μετα�ρα-
στής, � Aγγελ�ς Παρθένης, � Aντώ-
νης Aντών�γλ�υ, � δάσκαλ�ς Πέ-
τρ�ς Bιθλικιώτης, � Σπύρ�ς Bώκ�ς,
� Γιάννης Xριστ�π�υλ�ς, � Π. Xρι-
στ�γιάννης και η Mαριάνθη Jacobs
– Σαμ�λη. Aπ� τ�υς παλι�τερ�υς
συγγρα�είς στη Γερμανία είναι �
πε��γρά��ς και δ�κιμι�γρά��ς
Bαγγέλης Σακκάτ�ς, στ�υς νε�τε-
ρ�υς συγκαταλέγεται και � Λεωνί-
δας Παναγιωτίδης, ενώ τ� αυτ��ι�-
γρα�ικ� μυθιστ�ρημα της Eλένης
Δελημητρί�υ – Tσακμάκη «H πάνινη
κ�ύκλα» έγινε τ� πρώτ� μετανα-
στευτικ� μπεστ σέλερ. O πε��γρά-
��ς Φάνης Φαντέμης είναι � πρώτ�ς
εργάτης–μετανάστης στη Γερμανία
π�υ ε%έδωσε λ�γ�τε
νικ� �ι�λί�.

Δια��ρετική
πρ��ληματική

Mια �μάδα λ�γ�τε
νών, π�ιητών
και πε��γρά�ων δεν παρέμεινε
σ
εδ�ν καθ�λ�υ στα θεματ�λ�γικά
στάδια π�υ πρ�ανα�έρθηκαν, πα-
ρ�τι στ� έργ� τ�υς υπάρ
ει η μετα-
νάστευση και μερικές ��ρές μάλι-
στα ως έντ�ν� θεματ�λ�γικ� στ�ι-

εί�. Eπέδει%αν �μως δια��ρετική
πρ��ληματική, ανέδει%αν σύνθετες
πλευρές τ�υ και υπ�δήλωσαν τ�λ-
μηρά ενδε
�μενες πρ��πτικές τ�υ.
Aλλ�ι πρ�τίμησαν την ι
νηλασία γε-
νικ�τερων θεματ�λ�γικών κατευ-
θύνσεων, �λ�ι �μως έ
�υν πρ�τεί-
νει την πρ�σωπική γρα�ή τ�υς, π�υ
έ
ει γίνει �
ι μ�ν� απ�δεκτή αλλά
και αντικείμεν� συγκριτικών και ση-
μει�λ�γικών συ�ητήσεων.

H �ιλ�λ�γ�ς Nτάντη Σιδέρη έ-
γραψε π�ιήματα στα γερμανικά,
π�υ την έκαναν αμέσως απ�δεκτή
και γνωστή στ� γερμανικ� κ�ιν�.
Διαμεσ�λα�εί άλλωστε με άριστ�

τρ�π� μετα%ύ της ελληνικής και
της γερμανικής λ�γ�τε
νίας με ε-
%αίρετες μετα�ράσεις Nε�ελλήνων
π�ιητών στα γερμανικά. Πε��γρά-
��ς με πρ�σωπικ� ύ��ς είναι η
Eλένη T�ρ�ση, η �π�ία έ
ει τη δική
της θέση στη γερμανική λ�γ�τε
νία
για παιδιά και νέ�υς. H νε�τερη Φω-
τεινή Λαδάκη έ
ει δώσει α%ι�πρ�-
σεκτα δείγματα γρα�ής στην π�ίη-
ση, στην πε��γρα�ία και στ� θέα-
τρ�. O Aντώνης Σ�υρ�ύνης ανήκει
πια στ�υς κατα%ιωμέν�υς Eλληνες
συγγρα�είς και � Mιλτιάδης Παπα-
νάγν�υ, � �π�ί�ς έπαι%ε σημαντικ�
ρ�λ� στην κίνηση και στην �ργάνω-
ση των αλλ�δαπών λ�γ�τε
νών στη
Γερμανία και δημ�σίευσε έργα τ�υ
σε π�λλές συλλ�γικές εκδ�σεις, ε-
%έδωσε στην Eλλάδα δύ� συλλ�γές
διηγημάτων π�υ επαινέθηκαν π�λύ.
E%ι �ι�λία έ
ει τυπώσει έως τώρα
στην Eλλάδα � Nαπ�λέων Λα�άνης,
� �π�ί�ς είναι και αυτ�ς αναγνωρι-
σμέν�ς συγγρα�έας και έ
ει α%ι�-
λ�γες επιδ�σεις και στ� μετα�ρα-
στικ� 
ώρ�. Π�ιητής με σημαντικ�
έργ� εκδ�μέν� στην Eλλάδα και
στη Γερμανία και συνε
ή παρ�υσία
επί είκ�σι πέντε 
ρ�νια είναι �
Γιώργ�ς Παπ�ύλιας, �πως επίσης
α%ι�πρ�σεκτη θεωρείται η πρ�σ��-
ρά τ�υ Aντώνη Pί��υ. Γνωστ�ς
στην Eλλάδα σήμερα πε��γρά��ς
και κριτικ�ς � Δημ�σθένης K�ύρτ�-
�ικ έκανε τη μεταναστευτική τ�υ
θητεία στη Γερμανία και τ� πρώτ�
τ�υ λ�γ�τε
νικ� �ι�λί� με τίτλ�
«Tρεις 
ιλιάδες 
ιλι�μετρα» ήταν
μια συλλ�γή διηγημάτων απ� αυτ�
τ� 
ώρ�. Aπ� την Eλλάδα έ
ει αρ
ί-
σει την εκδ�τική τ�υ παρ�υσία �
Xρυσά%ης Λ�λακας με μυθιστ�ρη-
μα (1965) και συνε
ί�ει ακατάπαυ-
στα να γρά�ει μυθιστ�ρήματα στα
γερμανικά· την ίδια π�ρεία ακ�λ�υ-
θεί και � Kώστας Kαρα�ύλης.

� � �

H λ�γ�τε
νία των απ�δήμων Eυ-
ρωπαίων της περι�έρειας π�υ ��υν
στις κεντρ�ευρωπαϊκές 
ώρες
μπαίνει στη μεταναστευτική της πε-
ρί�δ�. Στ� πλαίσι� της Eυρωπαϊκής
Eνωσης �ι δημι�υργ�ί διαμ�ρ�ώ-
ν�υν ένα α%ι�πρ�σε
τ� έργ� και
π�λλ�ί κεντρ�ευρωπαί�ι μελετητές
υπ�στηρί��υν �τι η �μάδα αυτή των
συγγρα�έων τ�λμά να μπει με ευ-
ρηματικ�τητα σε θέματα της καθη-
μεριν�τητας, �πως η %εν����ία και
�ι διακρίσεις, και κανείς δεν αμ�ι-
�άλλει �τι θα επιδράσ�υν και στις
λ�γ�τε
νίες των 
ωρών τ�υς αλλά
και στ� άν�ιγμα των π�λιτιστικών
συν�ρων της Eυρώπης.
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O Nαπ�λέων Λα�άνης, αναγνωρισμέ-
ν�ς συγγρα#έας με α"ι�λ�γες επι-
δ�σεις στ�ν μετα#ραστικ� �ώρ�.
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H Γερμανία π	υ εμπνέει
Eλληνες εικαστικ�ί π�υ δ�ύλεψαν και επηρεάστηκαν απ� τ� ανε�άρτητ� γερμανικ� πνεύμα

Tης Aθηνάς Σ�ινά

Kριτικ�ύ, Iστ�ρικ�ύ Tέ
νης στ� Πανεπιστήμι� Aθηνών

OΣON α��ρά την πλειάδα των Eλλή-
νων εικαστικών δημι�υργών π�υ με-
τέ�ησαν, απ� τη δεκαετία τ�υ ’70 και
κατ�πιν, στη Γερμανία, είναι ελά�ι-
στα ε�ικτ� να γίνει μια πλήρης απα-
ρίθμηση �ν�μάτων, στ� πλαίσι� μά-
λιστα μιας σύντ�μης επισκ�πησης.
T� πρ�σδ�κιμ� απ� μια πρώτη διε-
ρεύνηση θα ήταν, πρ��ανώς, η ανα-
��ρά �ρισμένων αντιπρ�σωπευτι-
κών καλλιτε�νών π�υ επέλε!αν τη
Γερμανία ως τ�π� δημι�υργίας και
πρ�ώθησης των πνευματικών κι αι-
σθητικών τ�υς ανα"ητήσεων, πρ�-
κειμέν�υ να πραγματ�π�ιήσ�υν σε
διά��ρες Σ��λές, Πανεπιστήμια ή
Eικαστικά Eργαστήρια τις μεταπτυ-
�ιακές τ�υς σπ�υδές, να εκπ�νή-
σ�υν έρευνες, να επισκε�θ�ύν M�υ-
σεία, Συλλ�γές και Πινακ�θήκες, να
έρθ�υν, επίσης, σε επα�ή με ιδέες
και πρ�σωπα, �ώρ�υς και καταστά-
σεις π�υ θα τ�υς επέτρεπαν ανταλ-
λαγές απ�ψεων, μέσα απ� ένα γ�νι-
μ� κι αναπτυ!ιακ� διάλ�γ�, σ�ετικ�
με την εκ�ραστική λειτ�υργία και τα
αιτήματα της επ��ής.

Pι��σπαστικ�τητα 
και αναθεωρήσεις

Π�ι� ήταν άραγε τ� δια��ρετικ�
κλίμα π�υ επικρατ�ύσε στη Γερμα-
νία; Aρκετές συγκυρίες, θα μπ�ρ�ύ-
σαμε να π�ύμε, �ι �π�ίες επέτρεπαν
την αλλαγή στις ν��τρ�πίες και στις
συμπερι��ρές, ιδιαίτερα μετά την α-
νέγερση τ�υ Tεί��υς τ�υ Bερ�λίν�υ
(1961), �ταν διαπιστώνεται η διάθε-
ση για την απ��υγή απ�κλεισμ�ύ
τ�υ δι�ασμέν�υ πλέ�ν αυτ�ύ κρά-
τ�υς, π�υ κληρ�ν�μησε τα αμαρτή-
ματα και τις απώλειες απ� τ�ν B΄ Πα-
γκ�σμι� Π�λεμ�. Eνα �ρ�ν� κατ�πιν,
συγκεκριμένα τ� 1962, διακρίνεται
ήδη η διάσπαρτη τάση μιας καθ�λι-
κής αντίστασης και μιας γενικ�τερης
αναθεώρησης των δεδ�μένων, σε
μια �ώρα μάλιστα π�υ εί�ε απ� παλιά
απ�δεί!ει τις α!ίες και τη σημασία
π�υ έδει�νε πρ�ς τ�ν π�λιτισμ�, με
επιδ�τήσεις στην έρευνα και π�ικί-
λες υπ�στηρί!εις ως πρ�ς τη διακί-
νηση ιδεών. Π�λλ�ί μιλ�ύσαν για τ�
«γερμανικ� θαύμα» ανάκαμψης απ�
τ�ν π�λεμ� και τις καταστρ��ές τ�υ.
Eνα «θαύμα» π�υ ε!αργυρώθηκε π�-
λύ ακρι�ά απ� τ�υς Γερμαν�ύς, εις
αναπλήρωση των �σων απωλειών εί-
�αν υπ�στεί και των �σων καταστρ�-
�ών εί�ε � π�λεμ�ς εκείν�ς επι�έ-
ρει, σε πανευρωπαϊκ� επίπεδ�.

H πρώτη συστηματική κίνηση π�υ
γίνεται και α��ρά στην π�λιτιστική
διεύρυνση, με πρ�σκλήσεις π�υ δί-
ν�νται σε αλλ�δαπ�ύς εικαστικ�ύς
δημι�υργ�ύς (και ��ι μ�ν�ν), �ργα-
νώνεται απ� τη Γερμανική Yπηρεσία

Aκαδημαϊκών Aνταλλαγών, τη γνω-
στ�τερη για τις υπ�τρ��ίες της ως
DAAD. Aυτ� δεν σημαίνει �τι �σ�ι α-
π� τ�υς Eλληνες καλλιτέ�νες μετέ-
�ησαν στη Γερμανία έτυ�αν τ�υ συ-
γκεκριμέν�υ ευεργετήματ�ς, ωστ�-
σ� κρίνω εδώ σκ�πιμ�, και ��ι ε!αι-
ρετέ�, να τ�νίσω τη συμ��λή της
DAAD. H DAAD στ��ευε να πρ�σ�έ-
ρει ερεθίσματα στ�υς καλλιτέ�νες
(π�υ η επιλ�γή τ�υς γιν�ταν απ�
Kριτική Eπιτρ�πή), δίν�ντάς τ�υς
παράλληλα τη δυνατ�τητα να εργα-
στ�ύν στ� Bερ�λίν� απερίσπαστ�ι.
Oι εικαστικ�ί δημι�υργ�ί μπ�ρ�ύ-
σαν, "ώντας και εργα"�μεν�ι στ�
Bερ�λίν�, με καλυμμέν� τ� �ι�π�ρι-
στικ� τ�υς πρ��λημα, να συμμετέ-
��υν στην καλλιτε�νική κίνηση της
π�λης, π�υ τ�υς θεωρ�ύσε ��ι περι-
�ερειακ�ύς και εμιγκρέδες, αλλά έ-
να αναπ�σπαστ� π�λιτιστικ� της
τμήμα, καθώς γνωστ�π�ι�ύσε ταυ-
τ��ρ�να τ� παραγ�μεν� έργ� τ�υς
σ’ ένα ευρύτερ� κ�ιν�. T� Bερ�λίν�
μπ�ρεί να περν�ύσε, ιδιαίτερα κατά
τη δεκαετία τ�υ ’70, μια �αθιά κρίση,
αντανακλώμενη στις ιδε�λ�γίες και
στις κ�ινωνικ�–�ικ�ν�μικές τ�υς
συνιστώσες, με την κινητικ�τητα και
την επαναστατικ�τητα, μάλιστα, π�υ
διαπιστώνεται στα εργατικά συνδι-
κάτα και στα πανεπιστήμια τ�σ� της
π�λης αυτής �σ� και �λ�κληρης της
Δυτικής Γερμανίας (π�υ �ανέρωνε
άλλωστε μια γενικ�τερη εσωτερική
αναστάτωση). Oι κ�ινωνικές δ�μές,
ωστ�σ�, �ανέρωναν μια ανεκτικ�-
τητα τέτ�ια π�υ επέτρεπε την ανά-
πτυ!η και καλλιέργεια εν�ς πνεύμα-
τ�ς αλληλεγγύης, γενναίων αναθε-
ωρήσεων και ρι"�σπαστισμ�ύ, μέσα
απ� τη �ιλελευθερ�π�ίηση και την
ευελι!ία των αναπρ�σαρμ�"�μενων
θεσμών, για τη διαπ�λιτισμική επι-

κ�ινωνία και τη διεύρυνση των �ρι-
"�ντων.

Mεταγγίσεις

Δεν μπ�ρεί να μιλήσει κανείς με
σιγ�υριά για τ�ν π�λυσ�ιδή τρ�π� με
τ�ν �π�ί� ασκήθηκαν έμμεσες, κά-
π�τε καίριες και δια�ρ�νικές, τις πε-
ρισσ�τερες μάλιστα ��ρές μιας π�ι-
κίλης δια�άθμισης επιρρ�ές στ� έρ-
γ� των Eλλήνων καλλιτε�νών, πρ�-
ερ��μενες απ� τ� περι�άλλ�ν (κ�ι-
νωνικ� και δημι�υργικ�) της Γερμα-
νίας. Σίγ�υρα, μπ�ρ�ύμε ωστ�σ� να
διαπιστώσ�υμε τ� πνεύμα ελευθε-
ρίας, αμ�ισ�ήτησης, επαναπρ�σδι�-
ρισμ�ύ και νέων α�ετηριών ανα"ή-
τησης π�υ μεταγγί"εται απ� ένα πε-
ρι�άλλ�ν �υσιαστικών ανησυ�ιών,
πρ��ληματισμ�ύ και έντ�νων δρα-
στηρι�τήτων, για τ�ν ανακαθ�ρισμ�
της γλώσσας, των στ�ι�είων π�υ τη
διέπ�υν και τ� ρ�λ� της τέ�νης μέσα
στη "ωή, καθ’ ην στιγμήν τ� "ητ�ύμε-
ν� ήταν να ασκήσει η τέ�νη κριτικές
παρεμ�άσεις στην καθεστηκυία τά!η
των κ�ινωνικών συμ�άσεων και των
ιδε�λ�γικών (κατ’ επέκταση και αι-
σθητικών) παγιώσεων.

Xωρίς να ε!αιρ�ύνται �ι μιμητισμ�ί
και �ι επιδερμικά εύπεπτες πρ�ση-
γ�ρίες για τ�ν ρ�λ� τ�υ έργ�υ τέ-
�νης, π�υ τ�ν υι�θετ�ύν απρ��λη-
μάτιστα �ρισμέν�ι Eλληνες καλλιτέ-
�νες, υπάρ��υν άλλ�ι, π�υ στα έργα
τ�υς διαπιστώνεται μια �αθιά μετα-
��λή πρ�σανατ�λισμ�ύ, η �π�ία α-
πέ�ει π�λύ απ� τ� να εντ�πί"εται
στενά, σε μ�ρ��λ�γικ� επίπεδ�. T�
έργ� τέ�νης, για παράδειγμα, στ�ν
Γιάννη K�υνέλη, απ�τελεί εικαστικά
τ�ν εσωτερικ� μη�ανισμ� εν�ς �λ�-
κληρ�υ κι απ�καλυπτ�μεν�υ μετα-
σ�ηματισμ�ύ. Πρ�κειται για τ�ν καλ-

λιτέ�νη αυτ�ν π�υ έρ�εται στη Γερ-
μανία, �ντας ήδη αναγνωρισμέν�ς α-
π� την Iταλία και την Arte Povera π�υ
εκπρ�σωπεί. Διαθέτει, δηλαδή, �λες
τις γ�νιμες πρ�ϋπ�θέσεις για τη δη-
μι�υργική ε!έλι!η μιας ρι"�σπαστι-
κής αλλαγής, σ�ετικής με τις ιδι�τη-
τες και τις επαναδιαπραγματεύσεις
των υλικών, αλλά και της γλώσσας
π�υ εμ�ανί"εται στ� σκεπτικ� των α-
νατρεπτικών έργων τ�υ μέσα απ� τα
«περι�άλλ�ντα», τα «happenings» ή
τις «performances» π�υ διαμ�ρ�ώ-
νει. T� πνεύμα ελευθερίας της έκ-
�ρασης π�υ επικρατεί στη Γερμανία
τ�ν ��ηθεί να �τάσει σε �ριακά επί-
πεδα τ�υς συλλ�γισμ�ύς τ�υ, σ�ετι-
κά με τις ένν�ιες �ώρ�υ, ενέργειας,
δράσης, μετατρέπ�ντας τα έργα τ�υ
σε πρ�τάσεις αν�ικτών διαλεκτικά
θεωρημάτων.

Στ�ι�εία μιας νέας
γλώσσας

Aν � Γιάννης K�υνέλης π�υ θεω-
ρείται στη Γερμανία ως ένας απ�
τ�υς διαδ���υς τ�υ Beuys (λ�γω της
σημασίας τ�υ έργ�υ τ�υ), έ�ει πε-
ρισσ�τερ� σ�έση με τ� M�να�� και
τ� Nτίσελντ�ρ�, � Aλέ�ης Aκριθά-
κης (υπ�τρ���ς αυτ�ς �πως και άλ-
λ�ι της DAAD, αρ�ικά), σ�ετί"εται με
τ� Bερ�λίν�. A��ύ διανύει ένα διά-
στημα στ� Παρίσι, � Aκριθάκης �τά-
νει στ� Bερ�λίν� τ� 1968, παρ�υσιά-
"�ντας μέσα απ� τα έργα τ�υ μια αυ-
τ�ματη, εικ�νική σ�εδι�γρα�ή, με
την �π�ία �ρί"ει σταδιακά ένα συ-
στηματικ�τερ� ιδίωμα.

Mε σινική μελάνι και πενάκι πάνω
σε �αρτί, με λάδι πάνω σε καμ�άδες
ή με κ�λά", δημι�υργεί τα δικά τ�υ
αινιγματικά και λα�υρινθώδη τα!ίδια
της ν�σταλγίας και της πρ�σμ�νής,
των σταθμών μιας π�ρείας της �π�ί-
ας παρασιωπά την αρ�ή και τ� τέλ�ς.
T�ν ενδια�έρ�υν �ι διεργασίες, ε-
σωτερικές κι ε!ωτερικές, της ίδιας
της σκευής (ε!�ύ και �ι «απ�σκευ-
ές» τ�υ) μιας γλώσσας π�υ παράγει
και παράγεται απ� τα στ�ι�εία της,
παραπέμπει και πρ�σδι�ρί"εται απ�
αυτά, διαμ�ρ�ώνει και συνε�ώς ανα-
μ�ρ�ώνεται απ� τ� "ωτικ� της �ώρ�,
δυνάμεις τ�υ �π�ί�υ ν�ηματικά ε-
μπεριέ�ει, ενώ περι�αλλ�ντικά ε-
μπεριέ�εται απ� αυτ�ν. Aνάμεσα σε
μνήμες π�υ αιωρ�ύνται, επι"ητώ-
ντας καιν�ύριες σημασίες, κι απ�
την άλλη πλευρά ανάμεσα σε "υμώ-
σεις π�υ επισυμ�αίν�υν, μέσα απ�
τις εντάσεις και τ�υς κραδασμ�ύς
τ�υ παρ�ντ�ς π�υ � καλλιτέ�νης τ�-
τε �ιώνει, δημι�υργεί τις δικές τ�υ
αλ�ημικές ενώσεις (�λ. «Σπείρα A»,
1967) και κυρίως τις ανατρ�πές τ�υ,
διαρρηγνύ�ντας τις συμ�άσεις (�λ.
«Aντι–τ�πί� Γ΄» 1967, αλλά και τ�
«T�πί�» 1974 ή τ� «T�πί�» 1984), με-

Eργ� τ�υ Kώστα Tσ�κλη με τίτλ� «Πληρ���ρίες», 1972, �ύλ� και ε�ημερίδες,
εγκατάσταση.

Συνέ�εια στην 16η σελίδα



τα!ύ τ�υ περιέ��ντ�ς και τ�υ περιε-
��μέν�υ, τ�υ μετα�έρ�ντ�ς και τ�υ
μετα�ερ�μέν�υ, τ�υ ν�ήματ�ς και
της ��ρμας.

O Kωνσταντίν�ς �ενάκης, π�υ απ�
τ� 1955 "ει στ� Παρίσι κι έρ�εται τ�
1970 κι εκείν�ς στ� Bερ�λίν�, εκ-
�ρά"ει μέσα απ� τα έργα τ�υ τ� πρ�-
�λημα της επικ�ινωνίας και της «με-
τα–γλώσσας» �πως ανα�έρει, με έ-
ναν πρ�σωπικ� τ�υ τρ�π�. T�ν εν-
δια�έρ�υν �ι δια��ρετικ�ί π�λιτι-
σμικ�ί �ώρ�ι �π�υ "ει, αντλεί ερεθί-
σματα και πληρ���ρίες, δημι�υργώ-
ντας ένα είδ�ς μεταπ�ιητικής και
σημασι�λ�γικής γρα�ής, �άσει της
�π�ίας δι�ργανώνει «περι�άλλ�ντα»
και «δρώμενα». Tα στ�ι�εία της γρα-
�ής τ�υ απ�κτ�ύν μ�ρ�ή απ� τ� �ώ-
ρ� και απ� τη «δράση – πρά!η» την
�π�ία εντέλλεται να υλ�π�ιήσει η
γλώσσα της πληρ���ρίας, μέσα απ�
τ�υς δείκτες επικ�ινωνίας π�υ τα
έργα τ�υ υπ�δηλών�υν. Δημι�υργεί
ηλεκτρ�κινητικά «περι�άλλ�ντα»,
«δρώμενα» για δημ�σι�υς �ώρ�υς,
έργα με μεικτή τε�νική για τ�ν «τυ-
π�γρα�ικ� �ώρ�» με κ�ινωνι�λ�γι-
κές πρ�εκτάσεις, για να λειτ�υργή-
σ�υν παρεμ�ατικά μέσα στ�ν ιστ�
της π�λης, ενώ ευέλικτα � ίδι�ς πρ�-
σαρμ�"εται, �ιλ�τε�νώντας �θ�νες
και τρισδιάστατα αντικείμενα, πρ�-
κειμέν�υ να λειτ�υργήσ�υν με τ� α-
νάλ�γ� σκεπτικ�, μέσα σε M�υσεία ή
Aίθ�υσες Tέ�νης.

Στις δ�μές

H επαναστατικ�τητα των καλλι-
τε�νών δεν ε!αντλείται σε εσωτε-
ρικ�ύς και πρ��υλαγμέν�υς �ώ-
ρ�υς, γιατί �ι ίδι�ι δεν απευθύν�-
νται μ�ν�ν σε επιλεγμέν� κ�ιν�. Oι
π�λεις και τα πανεπιστήμια, �ι τ�-
π�ι εργασίας και �ι περιθωρι�π�ιη-

μένες περι��ές γίν�νται αν�ι�τές
πρ�κλήσεις για δημι�υργικές πρ�-
τάσεις απ� τ�υς καλλιτέ�νες, πρ�-
κειμέν�υ να διεγείρ�υν τ� ενδια-
�έρ�ν, τη συμμετ��ική διαδικασία
και συλλ�γική ανάληψη των ευθυ-
νών, απέναντι σ’ έναν κ�σμ� π�υ ε-
πιδιώκει να ανταλλά!ει τη σιωπή
τ�υ με δράση, κριτική αναθεώρη-
ση, επαναδιαπραγμάτευση και διά-
λ�γ� ε�’ �λης της ύλης. Tην επι-
κ�ινωνία και την εμπλ�κή στα κ�ι-
νά αναλαμ�άνει, ως ρ�λ�, η τέ�νη,
καθώς �ι μ�ρ�ές, και κυρίως �ι συ-
στάσεις των νέων της δ�μών, στ�-
�εύ�υν στ� να γίν�υν μέσα και
ταυτ��ρ�νως εργαλεία για την α-
�ύπνιση των συνειδήσεων. Aν τ�
πρ��λημα αυτ� � Kωνστ. +ενάκης
τ� παρ�υσιά"ει με αλληγ�ρικ� τρ�-
π�, μέσα απ� τα «περι�άλλ�ντά»
τ�υ με τ�υς κών�υς και τ�υς κα-

πν�ύς (�λ. τ�υ ίδι�υ, τ� έργ� «Πρ�-
�λημα», 1971, στ� Bερ�λίν�), �
Στάθης Λ�γ�θέτης τ� παρ�υσιά"ει
με γυμνά απ�καλυπτικές τις δ�μ�-
συστατικές ρή!εις και επανενώσεις
των δικών τ�υ έργων, π�υ τα �ιλ�-
τε�νεί με πανιά, �ρώματα, ρα�ές
και μεικτές τε�νικές. T� σώμα της
τέ�νης, για τ�ν Στ. Λ�γ�θέτη, είναι
τ� σώμα των τραυμάτων και επ�υ-
λώσεων της γλώσσας της. H μ�ρ�ή
τ�υ κάθε έργ�υ τ�υ ταυτί"εται με
τη συνε��μενη διαδικασία αναδια-
τά!εων ύλης και �ειρ�ν�μίας π�υ
την καθ�ρί"ει.

H εικαστική διαπραγμάτευση
συγγενεύει με τη �υσική ν�μ�τέ-
λεια. T� υπ�κείμεν� γίνεται αντι-
κείμεν� στα έργα τ�υ, �πως τ� κρί-
νειν και τ� κρίνεσθαι. O κάθε �ω-
ρ�πλαστικ�ς σ�ηματισμ�ς τ�υ εί-
ναι η ταυτ�τητα και η πρ�έκταση

της ανθρώπινης �ειρ�ν�μίας και
τ�υ ανακαθ�ρι"�μεν�υ, κατά συ-
νέπεια, ν�ήματ�ς π�υ δίνει ε!ελι-
κτικ� περιε��μεν� και υπ�σταση
στα έργα τ�υ.

O Bλάσης Kανιάρης, π�υ πρ�-
σκαλείται στ� Bερ�λίν� τ� 1973 και
παραμένει μέ�ρι τ� 1975, είναι έ-
νας απ� τ�υς σημαντικ�ύς καλλι-
τέ�νες τ�υ «Nέ�υ Pεαλισμ�ύ» με
εισηγητή στ� Παρίσι τ�ν Pierre
Restany. Στ�ν δικ� τ�υ πρ��λημα-
τισμ� ήδη υπάρ�ει η ένν�ια της α-
νατρ�πής, μέσα απ� τη διάσταση
της κ�ινωνικής κριτικής.

Στην έκθεσή τ�υ, π�υ παρ�υσιά-
"ει σε πέντε γερμανικές π�λεις και
στ� Λ�νδίν�, με τίτλ� «Φιλ�!εν�ύ-
μεν�ι εργάτες – +έν�ι εργάτες»
διακρίνει κανείς διαμ�ρ�ωμένα
«περι�άλλ�ντα» με ανδρείκελα
π�υ πρ�δίδ�υν τ�ν ε!ανδραπ�δι-
σμ� των συνειδήσεων και την αλ-
λ�τρίωση, μέσα απ� την απ�υσία
ταυτ�τητας. Oι εργασιακ�ί �ώρ�ι
και τα μηνύματα στ�υς τ�ί��υς, �ι
μη�ανισμ�ί απ�ρρ��ησης και με-
ταλλαγής μιας �λ�κληρης διελκυ-
στίνδας ανθρώπων και πρ�ϊ�ντων,
π�υ α�ήν�υν τη σκευή της καθη-
μεριν�τητας και τα απ�τυπώματα
των λειτ�υργιών τ�υς να τα αντι-
κρύ"ει κανείς άμεσα σ’ αυτά τα
«περι�άλλ�ντα» ενταγμένα μέσα
στ� περι�άλλ�ν, διαμηνύ�υν για τα
αιτιατά, υπ�δεικνύ�ντας τα αίτια
της εκ�ι�μη�άνισης και τ�υ αλ�γι-
στ�υ καταναλωτισμ�ύ, με θύτες
και θύματα π�υ επι"ητ�ύν μια και-
ν�ύργια δ�μ�συστατική γλώσσα ε-
πικ�ινωνίας και τέ�νης.

Tα έργα τ�υ είναι έργα διαμαρτυ-
ρίας και καταγγελίας, π�υ έ��υν
μεγάλη απή�ηση και επιτελ�ύν τ�ν
τελικ� σκ�π� τ�υς.

O Kυριάκ�ς Kαμπαδάκης, π�υ

Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα
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Kινητική κατασκευή τ�υ Kωνσταντίν�υ !ενάκη, 1969. Eργ� τ�υ Στάθη Λ�γ�θέτη με τίτλ� «Eργ� 362», 1985, μικτή τε�νική, 230x215 εκ.

Eργ� τ�υ Aλέ�η Aκριθάκη με τίτλ� «M�υσικ�ς I», 1969, μικτή τε�νική, 50x65 εκ.
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σπ�υδά"ει, "ει για αρκετά �ρ�νια
και εργά"εται στη Γερμανία, διατη-
ρώντας μάλιστα εκεί κι εργαστήρι�
(παλαι�τερα), δημι�υργεί γλυπτά
απ� !ύλ� κυρίως και �αλκ�, κατ�ρ-
θών�ντας να αλλά"ει την πρ��πτι-
κή πρ�σέγγισης και διάπλασης της
κάθε ��ρμας τ�υ. A!ι�π�ιώντας τις
ιδι�τητες, τα �αρακτηριστικά γνω-
ρίσματα και τις αντιστάσεις τ�υ υ-
λικ�ύ τ�υ, παρ�υσιά"ει στα έργα
τ�υ ταυτισμένη τη �ειρ�ν�μία με
τη συναίσθηση, σε αντιστ�ι�ία με
την ταύτιση των εικ�νων μνήμης (ή
των αρ�ετύπων) με τη διεργασία
π�υ ασκείται σ�ετικά με τις ανα-
μ�ρ�ώσεις των επιπέδων και επι-
�ανειών τ�υ. Oλα κιν�ύνται και
διαρκώς τρ�π�π�ι�ύνται στα έργα
τ�υ, ε!αρτώμενα απ� την εκάστ�τε
γωνία πρ�σληψης και τη σ�ετικ�-
τητα της στιγμής, π�υ �ανερώνει,
απ�τυπωμένη στα γλυπτά τ�υ, τη
ρευστ�τητα των καταστάσεων.

«Θα ’θελα μια μέρα τα έργα
μ�υ», γρά�ει � Kώστας Tσ�κλης,
π�υ πρ�σκαλείται και παραμένει
στ� Bερ�λίν� κατά τ� διάστημα
1971-72, «να συγκιν�ύν �πως συ-
γκιν�ύν τα �υσικά �αιν�μενα,  με
τα ίδια �ργανα μετάδ�σης και κα-
τανάλωσης, με τις ίδιες εγκρίσεις».
Tα έργα τ�υ !υπν�ύν μνήμες κι ε-
πιθυμίες. T�ν ενδια�έρει περισσ�-
τερ� απ� �λα η αμεσ�τητα, και �
σκ�π�ς τ�υ είναι να πλησιάσει τ�
θεατή μέσω της συγκίνησης. O K.
Tσ�κλης πρ�σεγγί"ει τ�ν θεατή
τ�υ μέσα απ� μια λυσιτελή και ρι-
"�σπαστική αλλαγή πρ��πτικής
της εικ�νας. Aυτή η πρ��πτική !ε-
περνά κατά π�λύ τη μ�ρ��λ�γία
και τις �π�ιες ενν�ι�δ�σίες της, α-
πευθυν�μενη στην ίδια τη γλώσσα
και στα μέσα της τέ�νης, στ�ν ίδι�
τ�ν κ�ινωνικ� μη�ανισμ� και στ�υς
τρ�π�υς ανθρώπινης επικ�ινωνίας,
στην ίδια την αισθητική και τη συ-
μπερι��ρά απέναντι τ�σ� στ� έργ�
της τέ�νης �σ� και στη "ωή. O K.
Tσ�κλης δεν παριστάνει μέσα απ�
τα έργα τ�υ �αιν�μενα ή καταστά-
σεις, αλλά την ίδια την αντιληπτική
διαδικασία, δίν�ντας ενεργ� ρ�λ�
στη θέση και στη συμμετ��ή τ�υ
θεατή τ�υ, καθώς διεγείρει τις
μνήμες και τη �αντασία τ�υ, την
κριτική τ�υ δυνατ�τητα παρέμ�α-
σης και τη διακριτική τ�υ ευ�έρεια
δ�μησης, απ�δ�μησης και ανασύ-
ντα!ης της εικ�νας π�υ γίνεται
«περι�άλλ�ν» και τ�υ «περι�άλλ�-
ντ�ς» π�υ γίνεται ταυτ��ρ�νως �
λ�γ�ς ύπαρ!ης επισυμ�αιν�ντων
γεγ�ν�των, μέσα απ� ένα δραμα-
τ�υργικά μετα�υσικ� ρεαλισμ�.

H αλλαγή της πρ��πτικής, ή μάλ-
λ�ν � συνθετικ�ς συνδυασμ�ς δια-
��ρετικών πρ��πτικών πρ�σπελά-
σεων, π�υ απ�τυπώνεται στα γλυ-
πτά τ�υ Φώτη (Φώτης Xατ"ηιωαννί-
δης), εκ�ρά"εται �υσικά με έναν ε-
ντελώς δια��ρετικ� τρ�π�. Tη δια-
σαλευμένη συνύπαρ!η των ν�μ�-
τελειών �ύσης και "ωής, τ�υ κ�ι-
νωνικά συνειδητ�π�ιημέν�υ κατά
τα άλλα ατ�μ�υ, � Φώτης πρ�σπα-
θεί να την απ�καταστήσει μέσα α-
π� τις διαταραγμένες σ�έσεις των
ενν�ιών και της μ�ρ�ής, π�υ για
τ�ν καλλιτέ�νη κρύ��υν τη «�αμέ-

νη α!ι�πρέπεια» τ�υ ανθρώπ�υ
τ�υ τέλ�υς τ�υ 20�ύ αιώνα.

Mέσα απ� την εναλλακτική συνύ-
παρ!η των πρ��πτικών και των επι-
μερισμάτων μιας κατά �άση συμπυ-
κνωμένης παραστατής εικ�νας, �
γλύπτης αυτ�ς υπαινίσσεται στη
συμπυκνωμένη ν�ητική εικ�να. Στ�

πλάσιμ� των �γκων της κάθε τ�υ
μ�ρ�ής (σε �αλκ�), εγγρά�ει τα
τραύματα και τις �υλές της επ��ής
μας (και των ν�ημάτων της), απ�-
σκ�πώντας να απ�καλύψει την αν-
θρώπινη �υσία και τ� μέρ�ς τ�υ
λ�γ�υ της π�υ �ρίσκεται �ωλια-
σμέν� ανάμεσα σε σωλήνες (της ε-

κ�ι�μη�άνισης) ή κρύ�εται πίσω α-
π� κ�ρμ�ύς, π.�. δέντρων.

H Tέ�νη ως
επικ�ινωνία

Mε υπ�τρ��ία και μεταπτυ�ιακές
σπ�υδές, πρώτα στ� M�να�� (1961-
75) και κατ�πιν στ� Bερ�λίν� (1977-
78 ΔAAΔ), � Γιάννης Ψυ!�παίδης
στα έργα τ�υ παρ�υσιά"ει –ανάμεσα
στα άλλα– τ� ρ�λ� τ�υ έργ�υ τέ-
�νης ως γλώσσα επικ�ινωνίας. T� υ-
λικ� "ωγρα�ικής τ�υ αντλεί απ� την
καθημεριν�τητα τ�υ κ�ινωνικ�ύ και
π�λιτικ�ύ �ί�υ, ασκώντας έμμεση
κριτική στα τεκταιν�μενα των δύ-
σκ�λων τ�τε επ��ών. Στα έργα τ�υ
θίγει τ�ν καταναλωτισμ�, τη �ία, τις
κατασταλτικές δυνάμεις της ε!�υ-
σίας, την αλλ�τρίωση των ανθρώ-
πων και τ�ν ε!ανδραπ�δισμ� των
συνειδήσεων.  Παράλληλα, ασκεί
κριτική στα μέσα και στ�υς τρ�π�υς
της "ωγρα�ικής παράστασης, υπ�-
ν�μεύ�ντας τις συμ�άσεις. Iδιαίτε-
ρα, στη σειρά τ�υ «T� γράμμα π�υ
δεν έ�τασε π�τέ» (1977-86) παρ�υ-
σιά"ει με τ�ν πρ�σωπικ� τ�υ εικα-
στικ� �ειρισμ� τη διαδικασία απ�-
στ�λής και αμ�ί��λης παραλα�ής
των μηνυμάτων π�υ στέλν�νται απ�
ανθρώπ�υς π�υ "�υν σε δια��ρετι-
κ�ύς  π�λιτισμικ�ύς �ώρ�υς. Kατα-
λυτικά, στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση, λειτ�υργ�ύν �ι απ�στάσεις, �ι
μνήμες, � �ρ�ν�ς, �ι αλλαγές, � π�-
μπ�ς και � υπ�τιθέμεν�ς δέκτης, με
απ�τέλεσμα τ� «γε�ύρωμα» να εμ-
�ανί"εται �υτ�πικ�, ενώ � καλλιτέ-
�νης α�ήνει στη θέση τ�υ ένα ανα-
πάντητ� ερωτηματικ�.

Mε εντελώς δια��ρετικ� τρ�π� �
Mι!άλης Aρ"αράς, στα �αρακτικά
τ�υ εκείν�ς έργα, διαπραγματεύεται
τ� ρ�λ� της επικ�ινωνίας, ασκώντας
παράλληλα κ�ινωνική κριτική. Mε έ-
ναν συνδυασμ� μέσων και τυπωμά-
των της �αρακτικής, ως πρ�ς την τε-
�νική την �π�ία μετα�ειρί"εται, δημι-
�υργεί σύνθετες εικ�νες π�υ σ�ετί-
"�νται τ�σ� με την πραγματικ�τητα
�σ� και με τη �αντασία. Aνάμεσα σε
"ωώδεις κι ανθρώπινες ιδι�τητες τα
δικά τ�υ �ντα είναι πλάσματα της
μνήμης, της �αντασίας και τ�υ ε-
�ιάλτη των �νείρων μας: η ένταση, η
�ία, � μύθ�ς και η καθημερινή παρα-
τήρηση, η μετα��ρά και η αλληγ�-
ρία, η λαϊκή κ�υλτ�ύρα και � σύγ-
�ρ�ν�ς τε�ν�λ�γικ�ς μη�ανισμ�ς,
πρ�σωπ�π�ι�ύνται και δραστηρι�-
π�ι�ύνται ως ε!πρεσι�νιστικές μ�ρ-
�ές στα έργα τ�υ, μέσα απ� συ-
γκρ�ύσεις και αλληλ�κατ��ές επι-
κράτησης, πάνω στη στρωματ�γρα-
�ία των επι�ανειών τ�υ.

Mέσα απ� μια σύντ�μη διαδρ�μή,
μπ�ρεί κανείς, θαρρώ, να καταν�ή-
σει τ�υς π�λλ�ύς και π�ικίλ�υς τρ�-
π�υς με τ�υς �π�ί�υς συνέ�αλε η
Γερμανία, κι ε!ακ�λ�υθεί πιστεύω
να συμ�άλλει, στην έμπνευση και
στη δημι�υργική ε!έλι!η αρκετών
Nε�ελλήνων καλλιτε�νών. H πρ�-
σ��ρά κινήτρων, τα διά��ρα ερεθί-
σματα, η ελευθερία έκ�ρασης και
κυρίως η υλική και ηθική υπ�στήρι!η
των καλλιτε�νών αυτών, και π�λλών
άλλων, έ�ει θεωρώ, τη μεγαλύτερη
σημασία.

Eργ� τ�υ Bλάση Kανιάρη εμπνευσμέν� απ� τη μετανάστευση των Eλλήνων,
1973, εγκατάσταση.

Aπ� τη σειρά τ�υ Γιάννη Ψυ��παίδη «T� γράμμα π�υ δεν έ�τασε π�τέ… II»,
1977–1986, μικτή τε�νική, 30x40 εκ.
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Oι σύνεδρ	ι τ	υ A΄ Συνεδρί	υ Nε	ελληνικών Σπ	υδών, στην είσ	δ	 της Φιλ	σ	�ικής Σ�	λής Θεσσαλ	νίκης, τ	 	π	ί	 έγινε τ	 1976. Σήμερα, 	ι περισσ�τερ	ι
απ� αυτ	ύς κατέ�	υν σημαντικές θέσεις στα τμήματα κλασικών, �υ!αντινών και νε	ελληνικών σπ	υδών ��ι μ�ν	 σε γερμανικά πανεπιστήμια αλλά και σε 	-
λ�κληρ	 τ	ν κ�σμ	.

Oι νε�ελληνικές σπ�υδές σήμερα
Γερμανικά πανεπιστήμια �π�υ διδάσκ�νται συστηματικά η νε�ελληνική γλώσσα και �ιλ�λ�γία

T�υ K.A. Δημάδη

Kαθηγητή των Nε�ελληνικών Σπ�υδών 
στ� Eλεύθερ� Πανεπιστήμι� Bερ�λίν�υ

OI NEOEΛΛHNIKEΣ σπ�υδές εμ-
�ανί��νται ως αυτ�τελής και ανε-
�άρτητ�ς κλάδ�ς σπ�υδών στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση της
Γερμανίας με καθυστέρηση, αν
λά��υμε υπ�ψη �τι σε �ρισμένες
άλλες ευρωπαϊκές #ώρες �ι
σπ�υδές αυτές καθιερών�νται ως
κύρι�ς και αυτ�τελής πανεπιστη-
μιακ�ς κλάδ�ς αρκετά #ρ�νια
πριν απ� τη λή�η τ�υ ψυ#ρ�ύ π�-
λέμ�υ. Aυτ� α��ρά �#ι γενικώς
τη διδασκαλία της νέας ελληνικής
γλώσσας και την έρευνα στ� #ώ-
ρ� των νε�ελληνικών σπ�υδών
στη Γερμανία, αλλά τις αμιγείς
καθηγητικές θέσεις, αυτές, δηλα-
δή, π�υ έ#�υν απ�κλειστικά ως
γνωστικ� αντικείμεν� τις νε�ελ-
ληνικές σπ�υδές.

Oπως είναι γνωστ�, � Karl
Krumbacher (1856–1909) θεμελίω-
σε τις �υ�αντινές σπ�υδές στη
Γερμανία ως κύρι� πανεπιστημια-
κ� κλάδ�. T� 1896 ιδρύθηκε η

Eδρα της Mεσαιωνικής και Nε�ελ-
ληνικής Φιλ�λ�γίας στ� Πανεπι-
στήμι� τ�υ M�νά#�υ, την �π�ία
και ανέλα�ε, ενώ ένα #ρ�ν� αργ�-
τερα, τ� 1897, δημι�υργήθηκε τ�
Σεμινάρι� της Mεσαιωνικής και
Nε�ελληνικής Φιλ�λ�γίας. T�
1951 τ� Σεμινάρι� τ�υ M�νά#�υ
μετ�ν�μά�εται σε Iνστιτ�ύτ� Bυ-
�αντινών Σπ�υδών και Nε�ελληνι-
κής Φιλ�λ�γίας, στην πραγματικ�-
τητα, �μως, ανέκαθεν τ� �άρ�ς
της διδασκαλίας και της επιστη-
μ�νικής έρευνας έπε�τε στις �υ-
�αντινές σπ�υδές. E�άλλ�υ, μ�ν�
μετά τ� B΄ Παγκ�σμι� Π�λεμ� �ι
�υ�αντινές σπ�υδές εισάγ�νται
και σε άλλα γερμανικά πανεπιστή-
μια, πρώτα στην K�λωνία και στη
συνέ#εια στ� Münster και στ� Bε-
ρ�λίν� (1966) ως κύρι�ς κλάδ�ς
σπ�υδών.

Oταν σήμερα μιλ�ύμε γενικά για
νε�ελληνικές σπ�υδές, ενν��ύμε
τ� πεδί� �π�υ συναντι�ύνται πε-
ρισσ�τερες επιστήμες π�υ ασ#�-
λ�ύνται με την έρευνα της ιστ�-
ρίας και της κ�ινωνίας, ιδιαιτέρως
με τη μελέτη της �ιλ�λ�γίας, της

γλώσσας και γενικ�τερα τ�υ π�λι-
τισμ�ύ, τ�υ ελληνικ�ύ κ�σμ�υ κα-
τά την περί�δ�, συμ�ατικά, απ�
την άλωση της Kωνσταντιν�ύπ�-
λης έως σήμερα. Συγκεκριμένα,
απ� την άπ�ψη τ�υ #ώρ�υ �ι νε�-
ελληνικές σπ�υδές μελετ�ύν τις
περι�#ές της Bυ�αντινής Aυτ�-
κρατ�ρίας �π�υ επικρατ�ύσε σε
μεγάλ� �αθμ� η ελληνική, �λ�-
κληρη δηλαδή τη λεκάνη της ανα-
τ�λικής Mεσ�γεί�υ με κέντρ� την
Kωνσταντιν�ύπ�λη, και απ� εκεί
τις διακλαδώσεις στη Bαλκανική
Xερσ�νησ� μα�ί με τη σημερινή
Eλλάδα, τις περι�#ές της Kάτω
Iταλίας και της Bενετίας, �πως ε-
πίσης τη Διασπ�ρά στην ευρωπαϊ-
κή ήπειρ� και στη B�ρεια A�ρική
και ακ�μη τη Διασπ�ρά στη B�-
ρεια Aμερική και στην Aυστραλία
κατά τ�ν 20� αιώνα.

Aίτημα για
�ργανικές θέσεις

Στη Γερμανία, �πως και στ� Πα-
νεπιστήμι� Aθηνών ώς τ� 1943, �ι
νε�ελληνικές σπ�υδές κατά την

περί�δ� μετά τ� B΄ Παγκ�σμι� Π�-
λεμ� συνυπήρ#αν με τ�ν κλάδ�
των �υ�αντινών σπ�υδών. H κατά-
σταση αυτή κράτησε περίπ�υ ως
τις αρ#ές της δεκαετίας τ�υ 1990.
H πρ�εδρ�ς της γερμανικής Eται-
ρείας Nε�ελληνικών Σπ�υδών κα-
θηγήτρια Iσιδώρα Rosenthal–Kα-
μαρινέα τ�νι�ε για π�λλ�στή ��ρά
τ�ν Aύγ�υστ� 1993 τα παρακάτω
σε ένα απ� τα υπ�μνήματα π�υ εί-
#ε υπ��άλει για τ� �ήτημα αυτ�
την επ�#ή εκείνη πρ�ς τις αρμ�-
διες ελληνικές αρ#ές: «[...] να ενι-
σ#υθ�ύν �ι υ�ιστάμενες έδρες
π�υ τ� Mάι� 1992 ήταν μ�ν� τρεις
και �#ι ε�τά �πως ισ#υρίστηκε η
γερμανική πλευρά (�λ. τ� «Πρωτ�-
κ�λλ� της 13ης συν�δ�υ της μ�νι-
μης μικτής επιτρ�πής �άσει τ�υ
άρθρ�υ 14 της ελλην�γερμανικής
μ�ρ�ωτικής συμ�ωνίας της 17ης
Mαΐ�υ 1956», Aθήνα, 26–29 Mαΐ�υ
1992) και �#ι έδρες νε�ελληνικής
�ιλ�λ�γίας ή νε�ελληνικής γλώσ-
σας, αλλά �ι δύ� �υ�αντινής και
νε�ελληνικής �ιλ�λ�γίας και η μία
νε�ελληνικής και �υ�αντινής �ιλ�-
λ�γίας». Mε άλλα λ�για, ώς τ�
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1993 δεν υπήρ#ε στην ακαδημαϊκή
εκπαίδευση της Γερμανίας �ύτε
μία �ργανική καθηγητική θέση με
γνωστικ� αντικείμεν� απ�κλειστι-
κά τη νέα ελληνική �ιλ�λ�γία και
τις νε�ελληνικές σπ�υδές.

T� γεγ�ν�ς αυτ� ήταν ώς ένα
σημεί� συνέπεια της αντίληψης �τι
τα νέα ελληνικά είναι η σημερινή
μ�ρ�ή των αρ#αίων ελληνικών και
επ�μένως ανήκ�υν στ�ν κύκλ�
των κλασικών σπ�υδών. Eτσι, μια
σημερινή �ωντανή γλώσσα εν�ς
ευρωπαϊκ�ύ κράτ�υς, τ� �π�ί� μά-
λιστα απ� τ� 1981 απ�τελ�ύσε μέ-
λ�ς της Eυρωπαϊκής Eνωσης, κα-
τατασσ�ταν �ργανικά στα σεμινά-
ρια ή ινστιτ�ύτα �ιλ�λ�γίας ή �υ-
�αντινών σπ�υδών. E�άλλ�υ, η πεί-
ρα των τελευταίων ετών απέδει�ε
�τι �πως αλλ�ύ, έτσι και στη Γερ-
μανία η νέα ελληνική γλώσσα και
�ι σπ�υδές π�υ α��ρ�ύν τη νε�-
ελληνική κ�ινωνία πρ�σελκύ�υν
��ιτητές και ��ιτήτριες π�υ στη
συντριπτική πλει�ψη�ία τ�υς δεν
ασ#�λ�ύνται με την κλασική �ιλ�-
λ�γία. H καθηγήτρια Rosen-
thal–Kαμαρινέα στ� εμπεριστατω-
μέν� και μα#ητικ� υπ�μνημα π�υ
εί#ε υπ��άλει ως πρ�εδρ�ς της
γερμανικής Eταιρείας Nε�ελληνι-
κών Σπ�υδών σε �λες τις αρμ�διες
ελληνικές και δυτικ�γερμανικές
αρ#ές κατά τ� πρώτ� ε�άμην� τ�υ
1989, πριν δηλαδή την επανένωση
των δύ� Γερμανιών, για τις «συν-
θήκες διδασκαλίας της νε�ελληνι-
κής �ιλ�λ�γίας στην Oμ�σπ�νδια-
κή Δημ�κρατία της Γερμανίας και
στ� Δυτικ� Bερ�λίν�», κατέληγε:
«Eν �ψει των πρ�ανα�ερθέντων
δεν εμ�ανί��νται ρ�δινες �ι συν-
θήκες διδασκαλίας των Nέων
Eλληνικών και �ι δυνατ�τητες των
Nε�ελληνικών Σπ�υδών στα Aνώ-
τατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα της
Oμ�σπ�νδιακής Δημ�κρατίας της
Γερμανίας και τ�υ Δυτικ�ύ Bερ�-
λίν�υ. Eπείγ�υσα μέριμνα για �ελ-
τίωση των συνθηκών στ� πνεύμα
της δίκαιας και ισ�τιμης αναγνώρι-
σης των δικαιωμάτων των κρα-
τών–μελών της EOK είναι απ�λύ-
τως αναγκαία».

Aυτ�τελής κλάδ�ς
στ� Bερ�λίν�

Ωστ�σ�, αμέσως μετά την επα-
νένωση των δύ� Γερμανιών αρ#ί-
�ει να συ�ητείται τ� ενδε#�μεν� να
δημι�υργηθεί αυτ�τελής κλάδ�ς
νε�ελληνικών σπ�υδών στ� Bερ�-
λίν�. Λίγα #ρ�νια νωρίτερα, στα
μέσα της δεκαετίας τ�υ 1980, εί#ε
αρ#ίσει να γίνεται πια συνείδηση
και στη Γερμανία, ανάμεσα σε �λι-
γάριθμ�υς πάντ�τε πανεπιστημια-
κ�ύς καθηγητές π�υ εί#αν την ευ-
θύνη των κλασικών σπ�υδών και
κυρίως της �υ�αντινής και συγ#ρ�-
νως της νε�ελληνικής �ιλ�λ�γίας,
η ανάγκη για τη δημι�υργία ανε-
�άρτητ�υ κλάδ�υ νε�ελληνικών
σπ�υδών με αυτ�τέλεια στ� πρ�-
γραμμα σπ�υδών και στην έρευνα.
Aλλά, �πως συνήθως συμ�αίνει σε
ανάλ�γες περιπτώσεις, έπρεπε κά-
π�ια πρ�σωπα να θέσ�υν τ� �ήτη-
μα αυτ� στ� στ�#αστρ� των άμε-

Xαρακτικ� τ	υ Γερμαν	ύ �ιλέλληνα Xαπ Γκρι�άμπερ εναντί	ν της δικτατ	-
ρίας. O καλλιτέ�νης εί�ε διαθέσει π	λλά έργα τ	υ για να συγκεντρωθ	ύν
�ρήματα υπέρ των αντιδικτατ	ρικών εκδηλώσεων τ	υ ε&ωτερικ	ύ.

σων επιδιώ�εών τ�υς. Στ� Bερ�λί-
ν� τ� πρ�σωπ� π�υ ανέλα�ε στα
#έρια τ�υ την ευθύνη της ίδρυσης
τ�υ αυτ�τελ�ύς κλάδ�υ Nε�ελλη-
νικών Σπ�υδών υπήρ�ε � καθηγη-
τής των Bυ�αντινών Σπ�υδών στ�
Eλεύθερ� Πανεπιστήμι� Bερ�λί-
ν�υ Diether R. Reinsch. Mε τα#ύ
ρυθμ� και συστηματικ�τητα πρ�ε-
τ�ίμασε τ� έδα��ς ήδη τ� 1992 και
ε�ασ�άλισε την υπ�στήρι�η των
αρμ�δίων για τη δημι�υργία της
αυτ�τελ�ύς καθηγητικής θέσης
για τις Nε�ελληνικές Σπ�υδές τ�
1993. Kατά την τελευταία διετία τ�
διδακτικ� πρ�γραμμα τ�υ κύρι�υ
κλάδ�υ των Nε�ελληνικών Σπ�υ-
δών στ� Eλεύθερ� Πανεπιστήμι�
Bερ�λίν�υ ε�αρμ��εται, σύμ�ωνα
με σ#ετικ� ν�μ� πλαίσι�, (κατα-
στατικ� σπ�υδών) εγκεκριμέν� α-
π� τ� Πανεπιστήμι� και την κυ�έρ-
νηση τ�υ κρατιδί�υ τ�υ Bερ�λί-
ν�υ. O κλάδ�ς παρέ#ει στ�υς
σπ�υδαστές τίτλ�υς μάστερ και δι-
δακτ�ρικ�ύ διπλώματ�ς.

A�ί�ει να τ�νιστεί �τι στ� Eλεύ-
θερ� Πανεπιστήμι� Bερ�λίν�υ
λειτ�υργ�ύν τη στιγμή αυτή ανε-
�άρτητες καθηγητικές θέσεις και
αντιστ�ί#ως αυτ�τελείς κλάδ�ι
Kλασικών, Bυ�αντινών και Nε�ελ-
ληνικών Σπ�υδών π�υ συνεργά-
��νται μετα�ύ τ�υς. O καθένας α-
π� τ�υς τρεις αυτ�ύς κλάδ�υς
πρ�σ�έρει στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση τ�υ κρατιδί�υ τ�υ
Bερ�λίν�υ τ� δικ� τ�υ πλήρες δι-
δακτικ� πρ�γραμμα. Mε τ�ν τρ�-
π� αυτ� στη γερμανική πρωτεύ-
�υσα αντιπρ�σωπεύεται δια#ρ�-
νικά � ελληνικ�ς κ�σμ�ς σε επί-
πεδ� καθηγητικών θέσεων (δηλα-

Aπ� την εκδήλωση «Λ	γ	τε�νία των ε&	ρίστων 1967-74». Διακρίνεται ένα �ι�λί	 τ	υ π	ιητή Γιάννη Pίτσ	υ.



δή διδασκαλίας και έρευνας) απ�
την αρ#αι�τητα έως σήμερα.

A΄ Eυρωπαϊκ�
Συνέδρι�

T� γεγ�ν�ς της δημι�υργίας
τ�υ ανε�άρτητ�υ κλάδ�υ των Nε-
�ελληνικών Σπ�υδών στ� Bερ�λί-
ν� σε συνδυασμ� με ένα άλλ� κα-
τε��#ήν σημαντικ� γεγ�ν�ς, τη
δημι�υργία δηλαδή τ�ν I�ύλι�
1995 της Eυρωπαϊκής Eταιρείας
Nε�ελληνικών Σπ�υδών, εί#ε ως
απ�τέλεσμα τ� A΄ Eυρωπαϊκ� Συ-
νέδρι� Nε�ελληνικών Σπ�υδών να
πραγματ�π�ιηθεί πρ�σ�ατα, απ�
τις 2 έως τις 4 Oκτω�ρί�υ 1998,
στ� Bερ�λίν�. Πρέπει να σημειω-
θεί �τι η Eυρωπαϊκή Eταιρεία Nε�-
ελληνικών Σπ�υδών ιδρύθηκε
πριν απ� τρία #ρ�νια #άρη στην
πρωτ���υλία π�υ ανέλα�ε και την
ηθική και �ικ�ν�μική υπ�στήρι�η
π�υ πρ�σέ�ερε τ� υπ�υργεί� Π�-
λιτισμ�ύ της Aθήνας, έπειτα απ�
μερικές ανεπιτυ#είς πρ�σπάθειες
π�υ εί#αν γίνει για την ίδρυσή της
κατά την περί�δ� μετά τ� τέλ�ς
τ�υ B΄ Παγκ�σμί�υ Π�λέμ�υ. 

Παρενθετικά πρέπει επίσης να
υπ�γραμμίσ�υμε �τι μετά τη δι-
κτατ�ρία τ�υ 1967 και συγκεκρι-
μένα τ�ν Aύγ�υστ� 1976, πάλι με
πρωτ���υλία τ�υ υπ�υργεί�υ Π�-
λιτισμ�ύ της Eλλάδας, εί#αν συ-
γκεντρωθεί στη Θεσσαλ�νίκη 101
νε�ελληνιστές απ� �λες της ηπεί-
ρ�υς για τ� «1� Διεθνές Συνέδρι�
Nε�ελληνικών Σπ�υδών». 

Oμως η ίδρυση της Eυρωπαϊκής
Eταιρείας επρ�κειται να �ραδύνει
κατά μια εικ�σαετία περίπ�υ. Στ�
A΄ Eυρωπαϊκ� Συνέδρι� Nε�ελλη-
νικών Σπ�υδών τ�υ περασμέν�υ
Oκτω�ρί�υ στ� Bερ�λίν� πήραν
μέρ�ς περίπ�υ 250 νε�ελληνιστές
κυρίως απ� την Eυρώπη, αλλά και
απ� τις HΠA, απ� τ�ν Kαναδά και
απ� την Aυστραλία, και παρ�υσιά-
στηκαν 154 ανακ�ινώσεις σε επτά
επιμέρ�υς θεματικά τμήματα κά-
τω απ� τ� γενικ� τίτλ� O ελληνι-
κ�ς κ�σμ�ς ανάμεσα στην Aνατ�-
λή και τη Δύση, 1453–1981. T� Συ-
νέδρι� σημείωσε κατά γενική �-
μ�λ�γία τ�σ� απ� την επιστημ�νι-
κή άπ�ψη �σ� και απ� την πλευρά
της �ργάνωσης και της θερμής
συναδελ�ικής ατμ�σ�αιρας π�υ
επικράτησε, πλήρη επιτυ#ία.

Λίγ� μετά τ� 1992, την επ�#ή
δηλαδή π�υ εί#αν δρ�μ�λ�γηθεί
ήδη �ι ενέργειες, για την ίδρυση
ανε�άρτητ�υ κλάδ�υ νε�ελληνι-
κών σπ�υδών στ� Bερ�λίν�, γίνε-
ται γνωστ� �τι στ� Πανεπιστήμι�
τ�υ M�νά#�υ πρ�κειται να δημι-
�υργηθεί επίσης καθηγητική θέση
απ�κλειστικά για τις νε�ελληνικές
σπ�υδές. Πράγματι, η θέση δημι-
�υργήθηκε, αν και μετά την πλή-
ρωσή της, π�υ πραγματ�π�ιήθηκε
τ� 1995, είναι πρ�ς τ� παρ�ν κενή.
Yπ�λ�γί�εται �τι μέσα στ� 1999
θα πληρωθεί εκ νέ�υ. 

Aς σημειωθεί �τι για τη δημι-
�υργία της καθηγητικής θέσης
των νε�ελληνικών σπ�υδών στ�
Πανεπιστήμι� τ�υ M�νά#�υ η ελ-

ληνική π�λιτεία πρ�σέ�ερε επι-
σήμως μέσω τ�υ υπ�υργεί�υ Π�-
λιτισμ�ύ τ� π�σ� των 20.000.000
δρα#μών.

E�άλλ�υ, τ�ν Aύγ�υστ� 1994, �
καθηγητής Hans Ruge, καταλαμ-
�άνει τη νέα καθηγητική θέση π�υ
εί#ε στ� μετα�ύ δημι�υργηθεί ε-
πίσης για τα Nέα Eλληνικά στ� Πα-
νεπιστήμι� τ�υ Mainz. T� διδακτι-
κ� πρ�γραμμα και στην περίπτω-
ση αυτή διέπεται απ� καταστατικ�
σπ�υδών. Tέλ�ς, την ίδια #ρ�νιά,
1994, άρ#ισε να λειτ�υργεί στ�
Πανεπιστήμι� της Λειψίας μια νέα
καθηγητική θέση για τη Bυ�αντινή
και Nε�ελληνική Φιλ�λ�γία π�υ α-
νέλα�ε και κατέ#ει � καθηγητής
Günther Steffen Henrich.

Aμιγείς καθηγητικές
θέσεις

Eπ�μένως (και αυτ� πρέπει να
υπ�γραμμιστεί ιδιαιτέρως) μετά
την επανένωση των δύ� Γερμα-
νιών δημι�υργήθηκαν τρεις αμι-
γείς καθηγητικές θέσεις νε�ελλη-
νικών σπ�υδών, απ� τις �π�ίες η
μία είναι πρ�σωρινώς κενή, καθώς
και μια θέση Bυ�αντινής και Nε�-
ελληνικής Φιλ�λ�γίας σε μια επ�-
#ή π�υ σε �λα τα πανεπιστήμια
των �ικ�ν�μικά ανεπτυγμένων
#ωρών τ�υ κ�σμ�υ �#ι μ�ν� δεν
δημι�υργ�ύ�νται νέες θέσεις, αλ-
λά καταργ�ύνται, σε ευρεία κλί-
μακα, �ργανικές θέσεις και συγ-
#ρ�νως �λ�κληρ�ι κλάδ�ι σπ�υ-
δών. Συν�πτικά μπ�ρ�ύμε να π�ύ-
με �τι στη σημερινή Oμ�σπ�νδια-
κή Δημ�κρατία της Γερμανίας �ι
νε�ελληνικές σπ�υδές έ#�υν αρ-
#ίσει με τα επτά Πανεπιστήμια, �-
π�υ � κλάδ�ς εκπρ�σωπείται σε
επίπεδ� καθηγητικών θέσεων και
�π�υ επίσης παρέ#�νται τίτλ�ι

σπ�υδών, �πως θα δ�ύμε παρακά-
τω, να απ�κτάει τη δική τ�υ καθα-
ρή �υσι�γνωμία στ� ακαδημαϊκ�
επίπεδ� της διδασκαλίας και της
έρευνας. H γερμανική εταιρεία
Nε�ελληνικών Σπ�υδών, π�υ ι-
δρύθηκε τ� 1988 με την επωνυμία
Arbeitsgemeinschaft für Neogräzi-
stik in der Bundesrepublik Deuts-
chland και έ#ει ως κύρι� καθήκ�ν
να πρ�ωθεί την έρευνα στ� πεδί�
των νε�ελληνικών σπ�υδών, �-
�είλει να συνε#ίσει τις πρ�σπά-
θειες για την περαιτέρω ανάπτυ�η
τ�υ κλάδ�υ στα γερμανικά πανε-
πιστήμια.

O δρ�μ�ς λ�ιπ�ν π�υ �δήγησε
στη δημι�υργία των πρώτων αμι-
γών καθηγητικών θέσεων για τις
νε�ελληνικές σπ�υδές στη Γερ-
μανία δεν ήταν εύκ�λ�ς. T� πρώ-
τ� ρήγμα, �πως θα μπ�ρ�ύσε να
τ� #αρακτηρίσει κανείς, στην πα-
ράδ�ση π�υ επικρατ�ύσε στη
Γερμανία, �πως και σε π�λλές άλ-
λες #ώρες, να ε�υπηρετ�ύνται
δηλαδή �ι νε�ελληνικές σπ�υδές
απ� καθηγητές, κατά κύρι� λ�γ�
�υ�αντιν�λ�γ�υς, πραγματ�π�ιή-
θηκε τ� 1963, �ταν στ� Πανεπι-
στήμι� τ�υ Mάρμπ�υργκ γίνεται η
Dr. Iσιδώρα Rosentbal – Kαμαρι-
νέα επίτιμη καθηγήτρια για τη Nε-
�τερη Eλληνική Λ�γ�τε#νία. Πρ�-
κειται για την πρώτη καθηγητική
ανάληψη στ�ν κλάδ� αυτ� στη
Γερμανία. Aπ� εδώ θα αν�ί�ει λίγ�
αργ�τερα � δρ�μ�ς για την εκλ�-
γή της κ. Rosenthal – Kαμαρινέα
τ� 1966 στ� Πανεπιστήμι� τ�υ
Bochum, �π�υ αναλαμ�άνει την
�ργανική καθηγητική θέση με τ�
γνωστικ� αντικείμεν� τη Nε�ελ-
ληνική και Bυ�αντινή Φιλ�λ�γία.
T� γεγ�ν�ς �τι στην �ν�μασία της
θέσης πρ�τά#τηκε, σύμ�ωνα με
την επιθυμία της, η Nε�ελληνική

Φιλ�λ�γία και �#ι η Bυ�αντινή υ-
πήρ�ε ίσως τ� δεύτερ� �ήμα πρ�ς
την κατεύθυνση π�υ αργά ή γρή-
γ�ρα θα ακ�λ�υθ�ύσαν τα πράγ-
ματα και στη Γερμανία και θα �δη-
γ�ύσαν στην απελευθέρωση των
νε�ελληνικών σπ�υδών απ� τη
συμ�ατική π�λύ συ#νά συνύπαρ-
�ή τ�υς με τις �υ�αντινές σπ�υ-
δές. Aλλωστε η καθηγήτρια
Rosenthal – Kαμαρινέα εί#ε ανα-
λά�ει τ�ν αγώνα αυτ� πριν απ�
την εκλ�γή της στα Πανεπιστήμια
τ�υ Mάρμπ�υργκ και τ�υ Bochum
και τ�ν συνέ#ισε τα κατ�πινά #ρ�-
νια συστηματικά με τα δύ� περι�-
δικά της (Hellenika και Folia Neo-
hellenica), με τη Σειρά Eπιστημ�-
νικών Eκδ�σεων Bυ�αντινής και
Nε�ελληνικής Φιλ�λ�γίας στ�
Bochum, με τ� διδακτικ� έργ� της
και παράλληλα με την πλ�ύσια
δραστηρι�τητα π�υ εί#ε ανέκα-
θεν αναπτύ�ει για την πρ�ώθηση
της νε�ελληνικής λ�γ�τε#νίας και
για την καθιέρωση των νε�ελληνι-
κών σπ�υδών στη Γερμανία ως
αυτ�τελ�ύς πανεπιστημιακ�ύ
κλάδ�υ, με την έκδ�ση αντιπρ�-
σωπευτικών έργων της σύγ#ρ�-
νης ελληνικής λ�γ�τε#νίας σε
γερμανική μετά�ραση, με π�ικί-
λες π�λιτιστικές εκδηλώσεις π�υ
δι�ργάνωσε, με θεατρικές παρα-
στάσεις ελληνικών έργων σε γερ-
μανική μετά�ραση, με διαλέ�εις
σε πανεπιστήμια της Γερμανίας
και τ�υ ε�ωτερικ�ύ και με ραδι�-
�ωνικές �μιλίες για θέματα και
συγγρα�είς της νε�ελληνικής λ�-
γ�τε#νίας, αλλά και με την ιδι�τη-
τά της ως πρ�έδρ�υ της γερμανι-
κής Eταιρείας Nε�ελληνικών
Σπ�υδών.

Tμήματα 
σε Aμ��ύργ�, Bερ�λίν�

και Mπ�"�υμ

A�ί�ει να σημειωθεί �τι στα μέσα
της δεκαετίας τ�υ 1950 � καθηγη-
τής Σταμάτης Kαρατ�άς, την πε-
ρί�δ� εκείνη υ�ηγητής και αργ�-
τερα καθηγητής της Bυ�αντινής
και Nε�ελληνικής Φιλ�λ�γίας, θε-
μελιώνει στ� Πανεπιστήμι� τ�υ
Aμ��ύργ�υ τις �υ�αντινές και νε-
�ελληνικές σπ�υδές. 

Aργ�τερα, τ� 1971, � καθηγητής
και ακαδημαϊκ�ς Aθανάσι�ς Kα-
μπύλης αναλαμ�άνει την καθηγη-
τική θέση και την ευθύνη τ�υ κλά-
δ�υ της Bυ�αντινής και Nε�ελλη-
νικής Φιλ�λ�γίας στ� Πανεπιστή-
μι� τ�υ Aμ��ύργ�υ. Kαι σήμερα α-
κ�μη, μετά την απ�#ώρησή τ�υ α-
π� τη θέση αυτή τ� 1993, ε�ακ�-
λ�υθεί να διδάσκει και να παρακ�-
λ�υθεί την εκπ�νηση διδακτ�ρι-
κών διατρι�ών στ� πεδί� των �υ-
�αντινών και των νε�ελληνικών
σπ�υδών στ� Πανεπιστήμι� αυτ�.

E�άλλ�υ, απ� τ� 1985 εκδίδει τη
σειρά MELETEMATA, Beiträge zur
Byzantinistik und neugriechischen
Philologie. H θέση, λ�ιπ�ν, αυτή
στ� Πανεπιστήμι� τ�υ Aμ��ύρ-
γ�υ, π�υ κατέ#ει σήμερα � καθη-
γητής Hans Eideneier, μα�ί με ε-
κείνη τ�υ Πανεπιστημί�υ τ�υ

20 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 13 ΔEKEMBPIOY 1998

Συνέ�εια απ� την  19η σελίδα

T	 πρ	εδρεί	 τ	υ A΄ Συνεδρί	υ Nε	ελληνικών Σπ	υδών στη Θεσσαλ	νίκη τ	
1976. Στ	 κέντρ	 η πρ�εδρ	ς Iσιδώρα P�!ενταλ – Kαμαρινέα, εκπρ�σωπ	ς
τ	υ Πανεπιστημί	υ τ	υ Mπ��	υμ, η 	π	ία έ�ει πρωτ	στατήσει για τη δημι-
	υργία ελληνικών τμημάτων στα γερμανικά πανεπιστήμια, αριστερά της 	
Yvon Tarabout (αντιπρ�εδρ	ς), εκπρ�σωπ	ς τ	υ Πανεπιστημί	υ της Σ	ρ��ν-
νης, και δε&ιά της 	 γενικ�ς γραμματέας τ	υ συνεδρί	υ, Kώστας Kαράλης,
εκπρ�σωπ	ς τ	υ Πανεπιστημί	υ τ	υ Σικάγ	.
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Bochum, π�υ  κατέ#ει τώρα � κα-
θηγητής Γεώργι�ς Mακρής, ήταν
�ι δύ� καθηγητικές θέσεις π�υ η
λειτ�υργία τ�υς θεσπί�εται πριν
απ� την επανένωση των δύ� Γερ-
μανιών. Oι θέσεις αυτές ε�ακ�-
λ�υθ�ύν να λειτ�υργ�ύν σήμερα
με τ� ίδι� γνωστικ� αντικείμεν�,
δηλαδή είναι θέσεις για τη Bυ�α-
ντινή και Nε�ελληνική Φιλ�λ�γία.

Στ� σημεί� αυτ� και για την πε-
ρί�δ� πριν απ� την επανένωση
των δύ� Γερμανιών ��είλει κάπ�ι-
�ς να ανα�έρει �τι στ� Eλεύθερ�
Πανεπιστήμι� Bερ�λίν�υ, ενώ υ-
πήρ#αν επί δύ� δεκαετίες και πλέ-
�ν δύ� καθηγητικές θέσεις για τις
�υ�αντινές σπ�υδές, δεν υπήρ#ε
καμιά για τις νε�ελληνικές. Oταν,
ωστ�σ�, τ� 1971, αναλαμ�άνει �
Γεώργι�ς Φατ�ύρ�ς τα καθήκ�-
ντά τ�υ ως καθηγητής Bυ�αντι-
νών Σπ�υδών, αναλαμ�άνει να δι-
δά�ει κατά τα επ�μενα #ρ�νια, έ-
ως τ� 1993, και μαθήματα νέας ελ-
ληνικής γλώσσας και �ιλ�λ�γίας.
Για την ιστ�ρία μπ�ρ�ύμε περιλη-
πτικά να σημειώσ�υμε �τι για
πρώτη ��ρά στ� Bερ�λίν� η νέα
ελληνική περιλαμ�άνεται τ� 1888
μετα�ύ άλλων γλωσσών στ� πρ�-
γραμμα της πρακτικής εκπαίδευ-
σης π�υ ε�άρμ��ε τ� Iνστιτ�ύτ�
Aνατ�λικών Γλωσσών της γερμα-
νικής πρωτεύ�υσας. Yπεύθυν�ς
για τη διδασκαλία της νέας ελλη-
νικής ήταν � Iωάννης Mητσ�τά-
κης, απ� την Kρήτη, π�υ τ�ν δια-
δέ#τηκε τ� 1906 � Kρητικ�ς, επί-
σης, Iωάννης Kαλιτσ�υνάκης. 

O Kαλιτσ�υνάκης, καθηγητής α-
π� τ� 1924 της Kλασικής Φιλ�λ�-
γίας στ� Πανεπιστήμι� της Aθή-
νας, δίδασκε πριν απ� τ� B΄ Πα-
γκ�σμι� Π�λεμ� στ� Πανεπιστή-
μι� τ�υ Bερ�λίν�υ Mεσαιωνική
Φιλ�λ�γία με σύμ�αση ωρ�μί-
σθιας εργασίας π�υ ανανεων�ταν
ανά ε�άμην�, ενώ μετά τη λή�η
τ�υ π�λέμ�υ συνέ#ισε στ� Eλεύ-
θερ� Πανεπιστήμι� Bερ�λίν�υ τη
διδασκαλία της νέας ελληνικής
γλώσσας και μάλιστα απ� τ� 1953
έως τ� θάνατ� τ�υ, τ� 1966, ως ε-
πίτιμ�ς καθηγητής της Mεσαιωνι-
κής και Nέας Eλληνικής Φιλ�λ�-
γίας. E�άλλ�υ στ� Aνατ�λικ� Bε-
ρ�λίν�, παρ�λ� π�υ δεν δημι�υρ-
γήθηκε π�τέ αμιγής καθηγητική
θέση για τις νε�ελληνικές σπ�υ-
δές, � καθηγητής Johannes
Irmscher υπηρέτησε κατά τη με-
ταπ�λεμική περί�δ� και πρ�ώθη-
σε δίπλα στις �υ�αντινές και τις
νε�ελληνικές σπ�υδές �#ι μ�ν�
ως πανεπιστημιακ�ς καθηγητής
των Eλληνικών Σπ�υδών (απ� τη
δεκαετία τ�υ 1950), αλλά και απ�
τη θέση π�υ κατεί#ε στην Aκαδη-
μία Eπιστημών της Aνατ�λικής
Γερμανίας. Eπίσης στ� Aνατ�λικ�
Bερ�λίν� δίδα�ε κατά τη δεκαετία
τ�υ 1980 η Dr Anneliese Malina τη
νέα ελληνική γλώσσα στ� Πανεπι-
στήμι� και απ� τη θέση της στην
Aκαδημία Eπιστημών της Aνατ�λι-
κής Γερμανίας ασ#�λήθηκε με τη
σύγ#ρ�νη ελληνική �ιλ�λ�γία.

Aπ� την άπ�ψη αυτή δεν μπ�-
ρεί κανείς να μην ανα�έρει τ�
έργ� π�υ πρ�σέ�ερε απ� τ� 1968

έως τ� 1986 στ� Iνστιτ�ύτ� Bυ�α-
ντινών Σπ�υδών και Nε�ελληνι-
κής Φιλ�λ�γίας τ�υ Πανεπιστημί-
�υ τ�υ M�νά#�υ � τώρα καθηγη-
τής στ� Πανεπιστήμι� Iωαννίνων
Γιώργ�ς Bελ�υδής. Eπίσης στ�
Πανεπιστήμι� τ�υ M�νά#�υ ερ-
γάστηκε και πρ�σέ�ερε στ�ν
κλάδ� των νε�ελληνικών σπ�υ-
δών τις υπηρεσίες τ�υ � Dr Γεώρ-
γι�ς Δανέ�ης.

Xωρίς ελπίδες 
τ� Tμήμα της B�ννης

E�άλλ�υ κατά την περί�δ� πριν
απ� την επανένωση των δύ� Γερ-
μανιών εί#ε δημι�υργηθεί στ� Πα-
νεπιστήμι� τ�υ Würzburg επίσης
μία καθηγητική θέση με γνωστικ�
αντικείμεν� τη Bυ�αντινή και Nε�-
ελληνική Φιλ�λ�γία, την �π�ία κα-
τέ#ει � καθηγητής Eυάγγελ�ς
Kωνσταντίν�υ. Aκ�μη πρέπει να
ανα�έρ�υμε �τι στ� Πανεπιστή-
μι� Göttingen η νέα ελληνική
γλώσσα και η �ιλ�λ�γία αντιπρ�-
σωπεύ�νται κατά τις τελευταίες
τρεις δεκαετίες στ� επίπεδ� της
διδασκαλίας και της έρευνας με ε-

πικε�αλής τ�ν καθηγητή Aλέ�αν-
δρ� Σιδερά, παρ�λ� �τι δεν κατέ-
στη τελικώς δυνατ� �ι νε�ελληνι-
κές σπ�υδές να απ�τελέσ�υν αυ-
τ�τελή κλάδ� και δεν υπάρ#ει κα-
ταστατικ� σπ�υδών, ώστε δεν εί-
ναι δυνατή η διενέργεια πτυ#ια-
κών ε�ετάσεων. Στην K�λωνία, ε-
πίσης, παρ�λ� π�υ δεν δημι�υρ-
γήθηκε π�τέ �ργανική καθηγητι-
κή θέση για τις νε�ελληνικές
σπ�υδές, � κλάδ�ς ε�ακ�λ�υθεί
να στεγά�εται πάντα κάτω απ� τις
�υ�αντινές σπ�υδές και να λει-
τ�υργεί με θετικά απ�τελέσματα.

Στην K�λωνία, �π�υ για π�λλά
#ρ�νια την ευθύνη των νε�ελλη-
νικών σπ�υδών εί#ε � καθηγητής
Hans Eideneier, σήμερα διδά-
σκ�υν η Dr. Iωάννα Mυλωνάκη και
η επίτιμη καθηγήτρια Eλση Mα-
θι�π�ύλ�υ. Eπιπλέ�ν πρέπει να
μνημ�νεύσ�υμε τ� Λεκτ�ράτ� για
τη νέα ελληνική γλώσσα π�υ λει-
τ�υργεί στ� πλαίσι� των κλασικών
σπ�υδών στ� Πανεπιστήμι� Tübi-
ngen και �π�υ επί σειρά ετών δι-
δάσκει � Δρ. Στέ�αν�ς Λαμπρι-
ν�ς, �πως επίσης την πλ�ύσια
δραστηρι�τητα π�υ έ#ει αναπτύ-

�ει � κύρι�ς Aναστάσι�ς Kατσανά-
κης στ� πλαίσι� της διδασκαλίας
της νέας ελληνικής και της πρ�-
��λής τ�υ ελληνικ�ύ π�λιτισμ�ύ
στ� Πανεπιστήμι� τ�υ Münster.

Δυστυ#ώς �αίνεται να λιγ�-
στεύ�υν με τ�ν καιρ� �ι ελπίδες
να διατηρηθεί τ� Tμήμα Nε�ελλη-
νικών Σπ�υδών στ� Πανεπιστήμι�
της B�ννης. Στη θέση αυτή δίδα�ε
και πρ�σέ�ερε για μεγάλ� #ρ�νι-
κ� διάστημα τις υπηρεσίες της η
Dr. Eλση Mαθι�π�ύλ�υ, η �π�ία
στη συνέ#εια έγινε επίτιμη καθη-
γήτρια της Nε�ελληνικής Φιλ�λ�-
γίας στ� Πανεπιστήμι� της K�λω-
νίας. H θέση της B�ννης συντη-
ρείται πρ�σωρινά με σύμ�αση ω-
ρ�μίσθιας εργασίας π�υ ανανεώ-
νεται κάθε ε�άμην�. Διδάσκει η
Dr. Iλια Xατ�ηπαναγιώτη–Sang-
meister.

Πρ�ώθηση 
της ελληνικής γλώσσας

στη Bαυαρία

Tέλ�ς, ας σημειωθεί, �τι μετα�ύ
άλλων � καθηγητής της Aρ#αίας
Eλληνικής Φιλ�λ�γίας στ� Πανε-
πιστήμι� Erlangen–Nürnberg
(δεύτερ� σε μέγεθ�ς Πανεπιστή-
μι� της Bαυαρίας μετά τ� Πανεπι-
στήμι� τ�υ M�νά#�υ), Egert Pöhl-
mann, κατα�άλλει πρ�σπάθειες,
μα�ί με τη συνεργάτριά τ�υ κυρία
Iωάννα Σπηλι�π�ύλ�υ, να πραγ-
ματ�π�ιηθεί η εισαγωγή της νέας
ελληνικής ως κατ’ επιλ�γήν γλώσ-
σας στ� πρ�γραμμα των Γυμνα-
σίων τ�υ κρατιδί�υ της Bαυαρίας.
H έδρα τ�υ καθηγητή Pöhlmann
θα έ#ει στ� ε�ής στη Bαυαρία την
ευθύνη διε�αγωγής των κρατικών
ε�ετάσεων για τη νέα ελληνική
γλώσσα.

Στ� άμεσ� μέλλ�ν �ι νε�ελληνι-
κές σπ�υδές ως νέ�ς κύρι�ς και
αυτ�τελής κλάδ�ς στη Γερμανία
#ρειά�εται απ� τη μια μεριά να συ-
νε#ίσει τη συνεργασία με τις �υ-
�αντινές και με τις κλασικές σπ�υ-
δές, απ� την άλλη �μως πρέπει να
σπεύσει να διευρύνει συστηματι-
κά τις σ#έσεις τ�υ και να απ�κα-
ταστήσει απ�τελεσματική συνερ-
γασία με άλλ�υς κλάδ�υς σπ�υ-
δών στ� #ώρ� κυρίως της �ιλ�λ�-
γίας και της ιστ�ρίας. 

Για μια τέτ�ια, ωστ�σ�, συνερ-
γασία απαιτείται να υπάρ#ει σω-
στή και επαρκής υπ�δ�μή, να συ-
γκρ�τηθ�ύν πρ� πάντων ενημε-
ρωμένες �ι�λι�θήκες νε�ελληνι-
κών σπ�υδών, �ι �π�ίες θα στηρί-
��υν τ� διδακτικ� και επιστημ�νι-
κ� έργ� μας και θα πρ�σελκύσ�υν
τ� ενδια�έρ�ν σπ�υδαστών και ε-
ρευνητών απ� άλλ�υς κλάδ�υς
σπ�υδών. T� A΄ Eυρωπαϊκ� Συνέ-
δρι� Nε�ελληνικών Σπ�υδών κα-
τέδει�ε πριν απ� μερικές ε�δ�μά-
δες στ� Bερ�λίν� την ανάγκη να
δ�θεί απ� τ�υς υπεύθυν�υς των
νε�ελληνικών σπ�υδών αδιακρί-
τως συν�ρων απ�λυτη πρ�τεραι�-
τητα στ� �ήτημα της διεπιστημ�-
νικ�τητας π�υ πρέπει να διέπει τα
διδακτικά και ερευνητικά πρ�-
γράμματά τ�υς.

A�ισα τ	υ Iνστιτ	ύτ	υ Bυ!αντινών Σπ	υδών, Nε	ελληνικής Φιλ	λ	γίας και
Iστ	ρίας της Bυ!αντινής Tέ�νης (Πανεπιστήμι	 τ	υ M	νά�	υ) με την ευκαι-
ρία επιστημ	νικ	ύ συμπ	σί	υ για τα 100 �ρ�νια απ� την ίδρυση τ	υ Iνστιτ	ύ-
τ	υ απ� τ	ν Kαρλ Kρ	υμπά�ερ. Eικ	νί!	νται 	 Kαρλ Kρ	υμπά�ερ (1856-1909)
και ένα π	ρτρέτ	 νεαρής Eλληνίδας π	υ !ωγρά�ισε τ	 1883 	 μεγάλ	ς �υ!α-
ντιν	λ�γ	ς.
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Eλληνικές τα�έρνες
H ν�σταλγία για τις γεύσεις αλλά και η ανάγκη συνάντησης των συμπατριωτών �δήγησαν στη δημι�υργία τ�υς

T�υ Kώστα Παπαναστασί
υ

ΘYMAMAI, �ταν αρ
ές τ�υ 1955 ρέ-
θηκα για σπ�υδές στη Bιέννη, �ι
πρώτ�ι Eλληνες ��ιτητές π�υ γνώ-
ρισα με πήγαν στ�ν «B�ύλγαρ�» για
�αγητ�! Hταν ένα συμπαθητικ� και
�θην� �υλγαρικ� εστιατ�ρι�, στ�
�π�ί� υπήρ
ε �ασ�λάδα και πατάτες
mit κι�υ�τέ, �πως τα �ν�μα�ε �
B�ύλγαρ�ς σεριτ�ρ�ς μας.  Aν και
η ιεννέ�ικη κ�υ�ίνα δεν είναι τ�σ�
άν�στη και  � «B�ύλγαρ�ς» δεν πρ�-
σέ�ερε αμιγώς ελληνική κ�υ�ίνα, ε-
μείς πηγαίναμε σ’ αυτ�ν. H αλκανι-
κή γεύση μας έ�ερνε, ν�σηρά ίσως,
κ�ντά στην πατρίδα. Γι’ αυτ� πρ�τι-
μ�ύσαμε τ� συγκεκριμέν� 
ώρ�. Στ�
«B�ύλγαρ�» �μως πήγαιναν και �ι
«παλι�ί» Eλληνες της Bιέννης. Bρέ-
θηκαν εκεί στα 
ρ�νια τ�υ π�λέμ�υ,
ως �μηρ�ι, συνέ
ισαν να δ�υλεύ�υν
στα εργ�στάσια και έμειναν έ$ω, για
δια��ρετικ�ύς λ�γ�υς � καθένας.
Hταν, λ�ιπ�ν, η κάπως «ελληνικί��υ-
σα» κ�υ�ίνα τ�υ «B�ύλγαρ�υ» και γι’
αυτ�ύς τ�υς Eλληνες μικρή ανταύ-
γεια της πατρίδας...

Oσ� κι αν ακ�ύγ�νται παρά$ενες
αυτές �ι σκέψεις, πιστεύω πως έτσι
είναι. T� διαπιστώνω π�λύ συ
νά, α-
κ�μη και σήμερα, �ταν έρ
�νται στη
Γερμανία Eλληνες τ�υρίστες. Yστε-
ρα απ� δύ� τρεις ημέρες «$ενιτιάς»
ψά
ν�υν μετά μανίας να ρ�υν ελ-
ληνικ� εστιατ�ρι� για «κατάλυμα»,
αλλιώς, τ� τα$ίδι τ�υς θα μπ�ρ�ύσε
να πάει... στρά�ι! 

Στ� Bερ�λίν�, �π�υ ρίσκ�μαι απ�
τ�ν Oκτώρι� τ�υ ’56, δεν υπήρ
ε
�ύτε «B�ύλγαρ�ς» �ύτε «Γι�υγκ�-
σλά�ς». Στ� Bερ�λίν�, �λ�ι �ι ��ι-
τητές υπ��έραμε για π�λλά 
ρ�νια. 

Στις αρ
ές τ�υ ’60, �μως, η Γερμα-
νία γεμί�ει απ� Eλληνες εργάτες.
&επερν�ύσαν τις 300.000! H ν�σταλ-
γία για την πατρίδα δεν άγγι�ε μ�ν�
την ψυ
ή τ�υς αλλά και τις γαστρ�-
ν�μικές τ�υς ανάγκες. Γι’ αυτ�, στα
διά��ρα «ελληνικά σπίτια» π�υ δη-
μι�ύργησε η Eυαγγελική Eκκλησία
γι’ αυτ�ύς, μπήκαν και �ι πρώτες
«μικρ�κ�υ�ίνες». Παράλληλα, �ι ί-
διες «μικρ�κ�υ�ίνες» μπαίν�υν και
στ�υς 
ώρ�υς μερικών κ�ιν�τήτων
π�υ ήδη άρ
ισαν να �ργανών�νται
σ
εδ�ν σε �λες τις μεγάλες γερμα-
νικές π�λεις. Aυτ�ί �ι μικρ�ί πυρή-
νες τ�υ �αγάδικ�υ έδωσαν την ώ-
θηση στ� αέναα ανήσυ
� ελληνικ�
πνεύμα να ν�σταλγεί τις γεύσεις και
να $εκινήσει την ιδέα της ελληνικής
ταέρνας!

Περι�ριστικ�ί �ρ�ι

Eλα, �μως, π�υ η άδεια παραμ�νής
μας εδώ ήταν με περι�ριστικ� συμ-
�λαι�; Aκριώς πρ�καθ�ρισμένη;
Oι μεν, δηλαδή, μ�ν� ως ��ιτητές
και �ι δε μ�ν� ως εργάτες. Aδεια για
επι
είρηση �
ι μ�ν� δεν μπ�ρ�ύσε

να 
�ρηγηθεί, αλλά υπήρ
ε, μετά
την αίτηση, η απειλή της απέλασης,
δι�τι, �ητ�ύσες την άμεση παραία-
ση αυτ�ύ τ�υ περι�ριστικ�ύ συμ�-
λαί�υ. Παραίαση, δηλαδή, της πρ�-
ϋπ�θεσης παραμ�νής σ�υ στη Γερ-
μανία! Aυτ� απ�τελ�ύσε και τη Δα-
μ�κλει� σπάθη για την ελληνική τα-
έρνα. T� �νειρ� τ�υ Pωμι�ύ να γλυ-
τώσει απ� τη γκρί�α μι�έρια τ�υ ερ-
γ�στασί�υ γίνεται «�νειρ� θερινής
νυκτ�ς». Aλλά π�τε � Eλληνας δή-
λωσε ηττημέν�ς; Σ��ίστηκε διά��-
ρα και ρήκε τη λύση. Aνακάλυψε
τ�ν «α
υράνθρωπ�», τ�ν «στρ��-
μαν» π�υ λένε �ι Γερμαν�ί, �ι �π�ί�ι,
δεν είναι τίπ�τε άλλ� απ� ένας Γερ-
μαν�ς τυπικ�ς ιδι�κτήτης. Eτσι, ά-
ν�ι$αν �ι π�ρτες για την «αλυσιδωτή
έκρη$η» της ταέρνας. 

Σε �ν�ματα Γερμανών, λ�ιπ�ν, έ-

�υμε τα πρώτα ελληνικά εστιατ�-
ρια. Aπ� καθένα  $επηδ�ύν τέσσερα,
πέντε ή ακ�μη και έ$ι καιν�ύργια και
μάλιστα απ� τ�υς ίδι�υς τ�υς υπαλ-

λήλ�υς τ�υς, π�υ μ�λις «μάθαν» τη
δ�υλειά, δ�κίμα�αν αμέσως τη δική
τ�υς τύ
η. Aυτ�, έαια, εί
ε και τ�
τίμημά τ�υ, π�υ επηρέασε και ταλαι-
πώρησε για π�λλά 
ρ�νια τη �ήμη
της ελληνικής κ�υ�ίνας. Kανείς απ�
αυτ�ύς δεν ήταν επαγγελματίας γα-
στρ�ν�μ�ς ή μάγειρας. 

Παρ’ �λα αυτά, �μως, σ
εδ�ν �λες
�ι ταέρνες και τα εστιατ�ρια  ήταν
απ� την αρ
ή κι�λας π�λύ συμπαθη-
τικά στ�υς Γερμαν�ύς. Eί
αν μια �ι-
λ�$ενη και �εστή ατμ�σ�αιρα π�υ
συν�δευ�ταν πάντα απ� μεγάλες και
�θηνές μερίδες �αγητ�ύ. Oι Γερμα-
ν�ί πελάτες άρ
ισαν π�λύ γρήγ�ρα
να ε$�ικειών�νται με τα ελληνικά
πιάτα και μάλιστα να αγαπ�ύν τη ρε-
τσίνα. H ελληνική μ�υσική και π�τε
π�τε � αυθ�ρμητ�ς 
�ρ�ς τ�υ 
ασά-
πικ�υ (συρτάκι �πως τ� αναάπτι-
σαν), δίν�υν μια ν�τια 
ρ�ιά π�υ �ι
�ρει�ι πελάτες εκτιμ�ύν ιδιαίτερα
και αισθάν�νται απελευθερωμέν�ι
�ταν συμμετέ
�υν και �ι ίδι�ι στ�


�ρ� και στ� γλέντι. Aσ�αλώς, κάτι
τέτ�ι� θα ήταν αδιαν�ητ� σε ένα
γερμανικ� εστιατ�ρι�. 

Στ� Bερ�λίν�, η πρώτη ελληνική
ταέρνα άν�ι$ε τ� 1963. Kατά τύ
η,
κατ�ικ�ύσα  σε απ�σταση μ�ν� ε-
κατ� μέτρων απ� αυτήν. O Aπ�στ�-
λης Aλα��ύ��ς, Kωνσταντιν�π�λί-
της, ήρθε στ� Bερ�λίν� απ� τ�
Γκι�τινγκεν και τη λειτ�ύργησε συ-
νεταιρικά με τ�ν Xέλμ�υτ, έναν �ί-
λ� τ�υ Γερμαν�. Σπάνια περίπτωση
αυτ� τ� μικρ� και στεν�μακρ� μα-
γα�άκι π�υ λεγ�ταν έαια και...
«Taverna»!. Δ�ύλεψαν έως τ� τέ-
λ�ς μα�ί, 
ωρίς να αλλά$�υν τίπ�τα
απ� τ� 
αρακτήρα της. Θυμάμαι,
μια μεγάλη τ�ι
�-�ωτ�γρα�ία τ�υ
Παρθενώνα, να 
άνεται σιγά σιγά α-
π� την νικ�τίνη π�υ �ι ταερνιάρη-
δες δεν την άλλα�αν �ύτε την σκέ-
πα�αν με 
ρώμα. H ατμ�σ�αιρα σ’
αυτή την ελληνική γωνιά ήταν πά-
ντα �ιλική, τα �αγητά της ν�στιμα
και με πρ�σιτές τιμές. Eκεί, μερικές
ντ�υ�ίνες Γερμανών έμαθαν να 
�-
ρεύ�υν 
ασάπικ� και πάρα π�λλές

ιλιάδες δ�κίμασαν για πρώτη ��-
ρά τη ρετσίνα. Aκ�μη, απ� αυτ� τ�
ταερνάκι πέρασαν με την πάρ�δ�
των 
ρ�νων πάρα π�λλ�ί επώνυμ�ι
Eλληνες: � Aλέ$ης Aκριθάκης, �
Bασίλης Bασιλικ�ς ήταν, θα ’λεγε
κανείς, απ� τ�υς τακτικ�ύς πελά-
τες, �σ� έμεναν στ� Bερ�λίν�. H
Eιρήνη Παπά, �ταν εί
ε γυρίσματα
εδώ, περν�ύσε να πει μια καλησπέ-
ρα και να �άει τα καλ�μαγειρεμένα
κε�τεδάκια. 

Kάπως έτσι, συμπαθητικές, ήταν
�ι πρώτες ελληνικές ταέρνες στη
Γερμανία. 

Στα 
ρ�νια της επταετίας αρκε-
τές απ� αυτές τις ταέρνες έπαι$αν
σημαντικ� ρ�λ� στην εδώ αντίστα-
ση των Eλλήνων κατά της 
�ύντας.
Mέσα απ� αυτές $εκιν�ύσαν συ
νά
διά��ρες εκδηλώσεις και διαδηλώ-
σεις. Σε αυτές γνωρί��νταν μετα$ύ
τ�υς �ι Eλληνες �ι αντίθετ�ι με τ�
καθεστώς, εκεί γιν�ταν επίσης �ι ε-
πα�ές με Γερμαν�ύς δημ�κράτες �ι
�π�ί�ι, στη συνέ
εια, συμμετεί
αν
ενεργά στ�ν αγώνα. 

Eίναι π�λλά αυτά π�υ μπ�ρεί να
παρατηρήσει κανείς στις ελληνικές
ταέρνες και να τις 
ωρίσει σε �μά-
δες με διά��ρες �μ�ι�τητες. Mια

αρακτηριστική �μάδα απ�τελ�ύν �ι
ταέρνες π�υ $εκίνησαν συνεταιρι-
κά. Σ
εδ�ν, τ� 99% των συνεταίρων

ώρισε μέσα στα πρώτα δύ� 
ρ�νια
και συ
νά για λ�γ�υς καθ�λ�υ κ�λα-
κευτικ�ύς για τη �υλή μας. Aυτ�ς
π�υ εί
ε την άδεια συνήθως «έρι-

νε» τ�ν άλλ�ν. Aλλη �μάδα είναι τα
�ν�μα��μενα «σκυλάδικα». &εκίνη-
σαν νωρίς. Hδη, απ� τα τέλη της δε-
καετίας τ�υ ’60 έ
�υμε τα πρώτα
«κρ�ύσματα». Oλα �μως εί
αν τη
μ�ίρα τ�υ κ�μήτη. Eρ
�νταν, μετά...

T
 εσωτερικ� της τα�έρνας «Aκρ�π
λις», π
υ λειτ
υργεί στ
 Bερ
λίν
 απ�
τ
 1967. Πρ�κειται για τη δεύτερη γνωστή ελληνική τα�έρνα της π�λης, η 
-
π
ία άλλα�ε περίπ
υ επτά �
ρές ιδι
κτήτη...

H τα�έρνα «Domna», επί τ
 ελληνικ�τερ
ν «Δ�μνα», με την αντίστ
ι�η Eλλη-
νίδα μαγείρισσα. K
λωνία, απ� τ
 1985. Πρ
�ανώς ειδικεύεται στις ελληνικές
σπεσιαλιτέ.
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άν�νταν! O λ�γ�ς είναι, �τι τα
«σκυλάδικα» δεν μπ�ρεσαν π�τέ να
απ�κτήσ�υν Γερμαν�ύς τακτικ�ύς
πελάτες. Oι Eλληνες μιας περι�
ής,
�σ�ι κι αν είναι αυτ�ί, δεν αρκ�ύσαν
και δεν αρκ�ύν για να στηρί$�υν �ι-
κ�ν�μικά τέτ�ι�υ είδ�υς μαγα�ιά για
μεγάλ� 
ρ�νικ� διάστημα. Aλλωστε,
�ύτε τις τιμές τ�υς αλλά �ύτε την
καλλιτε
νική τ�υς π�ι�τητα ήταν σε
θέση �ι Eλληνες εργάτες να «αντέ-
$�υν» για π�λύ. Eτσι, λ�ιπ�ν, έκλει-
ναν. Θα $αναν�ί$�υν, έαια, κάπ�ια
στιγμή, αλλά ύστερα απ� λίγ�υς μή-
νες θα $ανακλείσ�υν, πάλι για τ�υς ί-
δι�υς λ�γ�υς. 

Oι καλλιτέ
νες αυτών των κέ-
ντρων πρ�έρ
�νται σ
εδ�ν κατά
90% απ� την Eλλάδα. Eρ
�νται εδώ
για να «τα αρπά$�υν». Aλλά η Γερμα-
νία δεν είναι Aμερική! Συ
νά έ�ευ-
γαν απ�γ�ητευμέν�ι και �
ι πάντα
με τις καλύτερες αναμνήσεις �σ�ν
α��ρά στην έκαση της δ�υλειάς
τ�υς εδώ. 

Mε μπ�υ��ύκι
και κιθάρα

Aντίθετη πρ�ς αυτή την ε$έλι$η
εμ�ανί�εται ήδη απ� τα μέσα στης
δεκαετίας τ�υ ’70 μια π�λύ ευ
άρι-
στη μ�ρ�ή διασκέδασης, στην �π�ία
κυριαρ
�ύν �ι «ντ�πι�ι» καλλιτέ-

νες, κυρίως �ι ��ιτητές. Mια κιθάρα
και ένα μπ�υ��ύκι απ�τελ�ύν συνή-
θως την πι� μικρή μ�ρ�ή  �ρ
ή-
στρας. Eνας απ� τ�υς δύ� πρέπει να
τραγ�υδάει. Σπάνια τ� σ
ήμα αυτ�
�τάνει τα τρία μέλη, επειδή, η κάλυ-
ψή τ�υς απ� την ταέρνα απ�τελεί
σ�αρ� �ικ�ν�μικ� θέμα. Tις μέρες
π�υ υπάρ
ει �ωντανή μ�υσική, �ι τι-
μές των �αγητών και των π�τών συ-
νήθως δεν αυ$άν�νται. O τ�ίρ�ς δεν
ανεαίνει σημαντικά, άρα πρ�τιμάται
τ� σ
ήμα των δύ� καλλιτε
νών.

T� πρ�γραμμα αυτών των σ
ημά-
των είναι π�ικίλ�. Παρ�υσιά��υν έ-
ντε
ν�, μπαλάντες, ρεμπέτικ� και ε-
πιλεγμέν� λαϊκ� τραγ�ύδι. Aυτ� α-
κριώς τ� πρ�γραμμα πρ�τιμ�ύν και
εκατ�μμύρια Γερμανών. Eτσι, Παρα-
σκευή και Σάατ�, τα εστιατ�ρια με
τέτ�ια μ�υσική είναι συνήθως γεμά-
τα. Oμως, η εσωτερική διαρρύθμιση
σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ι-
διαίτερα πρ�σεγμένη. Kανείς δεν
σκέ�τεται απ� την αρ
ή να κάνει ε-
στιατ�ρι� με �ωντανή μ�υσική. Π�λ-
λές ��ρές, � τρίτ�ς ή � τέταρτ�ς
στη σειρά ιδι�κτήτης θα έ
ει αυτή
την ιδέα και τελικά θα γίν�υν μ�ν�
λίγες πρ�
ειρες αλλαγές· μικρ� πάλ-
κ�, μικρή πίστα. Mερικ�ί απ� τ�υς
μ�υσικ�ύς αυτών των μαγα�ιών της
Γερμανίας είναι σήμερα αρκετά γνω-
στ�ί και πετυ
ημέν�ι τραγ�υδιστές
στην Eλλάδα. Eίμαι σίγ�υρ�ς �τι
π�λλ�ί θα θυμ�ύνται ν�σταλγικά τα
πρώτα ήματά τ�υς εδώ, τα πρώτα

ειρ�κρ�τήματα, τα πρώτα 
ρήματα
π�υ κέρδισαν. Oλ�ι τ�υς είναι καλά
παιδιά π�υ $έρ�υν τι θα πει δρ�μ�ς
γεμάτ�ς αγκάθια... 

Σε διά��ρες π�λεις της Γερμανίας
θα ρει κανείς σήμερα και καθαρά
ρεμπέτικα στέκια. E
ει διαμ�ρ�ωθεί
ήδη ένα γερμανικ� κ�ιν� π�υ πρ�τι-
μάει αυτ�ύ τ�υ είδ�υς τη μ�υσική,
σε τέτ�ι� αθμ� μάλιστα π�υ αρκε-

τ�ί Γερμαν�ί να παί��υν και να τρα-
γ�υδ�ύν ρεμπέτικα.

H ε$έλι$η �μως των ελληνικών μα-
γα�ιών δεν σταματάει. Aρκετά άρ
ι-
σαν  να συναγωνί��νται σε εσωτερι-
κή διακ�σμηση τα καθιερωμένα ιτα-
λικά. Ωστ�σ�, τέλεια απελευθέρωση
απ� τα καρώ τραπε��μάντιλα και τα
αγαλματάκια δεν έγινε ακ�μη. Συ
νά
μπ�ρεί κανείς να «απ�λαύσει» ένα υ-
πέρ�
� σ�ύπερκιτς, για τ� �π�ί�,
μάλιστα, �λη η �ικ�γένεια τ�υ ιδι�-
κτήτη αισθάνεται π�λύ περή�ανη. 

T� θεωρεί π�λύ ωραία διακ�σμηση.
Mέσα σε μια και μ�ν� ταέρνα μπ�-
ρείς να ρεις �λ�κληρη την λαϊκή τέ-

νη τ�υ Mετσ��υ, καθώς και �λ�υς
τ�υς ήρωες της ελληνικής μυθ�λ�-
γίας σε γύψινα αντίγρα�α. O Eρμής,
η A�ρ�δίτη, η Hρα, �ι Kαρυάτιδες και
�ι εννέα μ�ύσες –υπ� ειδικ� �ωτι-
σμ�– δια�ημί��υν... τ� σ�υλάκι, τ�
τ�ατ�ίκι και τη ρετσίνα. Παρ’ �λα αυ-
τά, η π�ι�τητα της ελληνικής κ�υ�ί-
νας ανεαίνει, γιατί με τ�ν καιρ� έρ-

�νται και μάγειρ�ι απ� σ
�λές, ανα-
λαμάν�υν πεπειραμέν�ι ιδι�κτήτες.

T� δια��ρετικ� τ�υ ελληνικ�ύ εστια-
τ�ρί�υ στη Γερμανία με τ� αντίστ�ι-

� στην Eλλάδα είναι �τι δεν έ
�υν
τίπ�τε κ�ιν� μετα$ύ τ�υς. Δεν μιλά-
με μ�ν� για τη διακ�σμηση αλλά και
για την �υσία. Tα �αγητά εδώ σερί-
ρ�νται πάντα �εστά (καυτά δηλαδή),
σε μεγάλα πιάτα, σε καλής π�ι�τητας
π�ρσελάνη· �ι μερίδες είναι μεγαλύ-
τερες των ελληνικών. 

H διάσημη
«Aκρ�π�λη»

Παράλληλα, �λα τα εστιατ�ρια έ-

�υν μια μ�υσική υπ�κρ�υση, είναι
πι� ήσυ
α (δεν ακ�ύγεται δηλαδή η
�ασαρία των γκαρσ�νιών ή τ�υ μα-
γειρεί�υ) και είναι �λα, ακ�μη και
μέσα στ� κατα
είμων�, π�λύ �εστά.
Mια θαλπωρή π�υ διαρκεί για π�λ-
λές ώρες μετά τ� γεύμα. Δεν θα α-
να�ερθώ καθ�λ�υ στ�ν κατακλυσμ�
της περιστρε��μενης κρεατ�μα�ας,
τ�υ γύρ�υ. Gyros! Kαθ�λ�υ κ�λα-
κευτικ�ς για την γαστρ�ν�μική
κ�υλτ�ύρα μας γενικά, αλλά είναι

μια �ικ�ν�μική διέ$�δ�ς για π�λλές
�ικ�γένειες π�υ δεν κατ�ρθωσαν να
αλλά$�υν την �ικ�ν�μική τ�υς κα-
τάσταση. 

Σαν τελευταία σημείωση θα ήθελα
να ανα�ερθώ στην πι� γνωστή ελλη-
νική ταέρνα στη Γερμανία,  Aυστρία
και Γερμανία· την «Aκρ�π�λη», στην
Lindenstrasse τ�υ M�νά
�υ, η �π�ία,
στην πραγματικ�τητα είναι κτισμένη
στην K�λωνία, γιατί τελικά είναι ένα
σκηνικ� ταέρνας σε ένα γερμανικ�
σίριαλ π�υ πρ�άλλεται εδώ και 13

ρ�νια, κάθε Kυριακή. H «Aκρ�π�-
λη» ανήκει σε μια τριμελή ελληνική
�ικ�γένεια απ� τα τέλη τ�υ 1985 και
η σειρά μεταδίδεται απ� τ� πρώτ�
πρ�γραμμα τ� ARD. 

Συμπληρωματικά, θα ήθελα να α-
να�ερθώ στη συμ�λή των ελληνι-
κών εστιατ�ρίων της Γερμανίας στην
ελληνική �ικ�ν�μία. Mερικές 
ιλιά-
δες ταερνιάρηδες υπ�λ�γί�εται �τι
έ�εραν, �λ�ι μα�ί, τ�υλά
ιστ�ν ένα
δισεκατ�μμύρι� δ�λάρια σε καταθέ-
σεις στις ελληνικές τράπε�ες. Ωστ�-
σ�, τ� μεγαλύτερ� κέρδ�ς πρ�έρ
ε-
ται απ� τις ε$αγωγές π�υ κάνει η
ι�μη
ανία τρ��ίμων μέσα στα τε-
λευταία τριάντα 
ρ�νια. Xωρίς αυτές
τις ταέρνες �ι ε$αγωγές δεν θα έ-
�ταναν τ� 5-7%. Για π�λλά 
ρ�νια α-
μέτρητες νταλίκες $ε��ρτωναν τ�
98% τ�υ ��ρτί�υ τ�υς μ�ν� για τα
ελληνικά εστιατ�ρια και τ� υπ�λ�ιπ�
για τα γερμανικά μπακάλικα και σ�υ-
περμάρκετ.  

Π�ι�ς μέτρησε αλήθεια τ�υς τ�υ-
ρίστες π�υ $εκίνησαν απ� τις ελληνι-
κές ταέρνες (και �
ι απ� τα �υλλά-
δια τ�υ EOT) για να επισκε�τ�ύν την
Eλλάδα; Kανείς δεν αμ�ισητεί λ�ι-
π�ν την �ικ�ν�μική �ήθεια π�υ
πρ�σ�έρ�υν τα ελληνικά «�αγάδι-
κα» στην πατρίδα μας, ωστ�σ�, �ι υ-
πεύθυν�ι της ελληνικής π�λιτείας
π�τέ ίσως δεν σκέ�τηκαν να τ� ανα-
γνωρίσ�υν... 

Σερ�ιτ�ρ
ς της τα�έρνας «Bεργίνα», π
υ �ρίσκεται στ

Bερ
λίν
.

H είσ
δ
ς της ελληνικής τα�έρνας «Aθως», π
υ λειτ
υρ-
γεί στην K
λωνία.

T
 «Tα�ερνάκι», με #ωντανή μ
υσική, λειτ
υργεί στην K
λωνία απ� τ
 1984.
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T� θέατρ� της μετανάστευσης
Oι παραστάσεις της Eργατικής Σκηνής M�νά��υ και τ�υ Θεάτρ�υ B�ύπερταλ

T�υ Γιώργ�υ Xατ�ηδάκη

Eρευνητή

EΠTAKOΣIA �γδ�ντα θέατρα της
αρ�αι�τητας («Kαθημερινή» 27.9.19-
98) διάσπαρτα σε �λα τα παράλια της
μεσ�γειακής λεκάνης ως �αθιά μέσα
στις τρεις ηπείρ�υς, μαρτυρ�ύν τη
δι�νυσιακή μανία των Eλλήνων, �-
π�υ ακ�υμπάνε να στήν�υν να�ύς
της πανάρ�αιας τέλεσης. Aπ�ικ�ι ή
μετανάστες σε κάθε νέα πατρίδα
μακριά απ� τη μητρώα γη, σε �λη τη
μακραίωνη ιστ�ρία των �ενιτεμών
και των μετακινήσεων �ι Eλληνες
�ργάνωναν και �ργανών�υν θεα-
τρικές εστίες. H παλαι�τερη εκκί-
νηση στ�υς πρ�σ!ατ�υς αιώνες έ-
γινε απ� τα μέσα της πρ�ηγ�ύμε-
νης εκατ�νταετίας πρ�ς την Aμερι-
κή. Oι πρώτ�ι ελληνικ�ί πυρήνες
δεν άργησαν καθ�λ�υ να στήσ�υν
τις σκηνές τ�υς �π�υ �ι απ�δημ�ι
�μ�γενείς θεμελίωναν τις παρ�ι-
κίες τ�υς. Mερικές δεκαετίες αργ�-
τερα, τ� ίδι� επαναλή!θηκε και
στην αυστραλιανή ήπειρ�. O μεγά-
λ�ς εκπατρισμ�ς πρ�ς τη Γερμανία
π�υ κλιμακώνεται μετά τ� 1955 και
!θάνει στην κ�ρύ!ωσή τ�υ μέσα
σε πέντε �ρ�νια τρ�!�δ�τήθηκε
θεατρικά απ� την Aθήνα θίασ�ι–κα-
ρα�άνια �εκιν�ύσαν απ� την ελλη-
νική πρωτεύ�υσα με π�ύλμαν και
περι�δευαν στα κέντρα ελληνισμ�ύ
της Oμ�σπ�νδιακής Γερμανικής
Δημ�κρατίας, �π�υ τα ελληνικά �έ-
ρια συνέ�αλαν στην μεταπ�λεμική
δημι�υργία τ�υ �ικ�ν�μικ�ύ θαύ-
ματ�ς. Aπ�διωγμέν�ι απ� τις δυ-
σμενείς κ�ινωνικές και �ικ�ν�μικές
συνθήκες στην πατρίδα τ�υς, �ι
Eλληνες έ!ταναν στη Γερμανία με
σ��αρές δυσκ�λίες πρ�σαρμ�γής.
H επικ�ινωνία, η κ�ινωνική $ωή, η
π�λιτιστική έκ!ραση πραγματ�π�ι-
�ύνταν δυσ�ερέστατα. 

Eτσι, � ερ��μ�ς εν�ς θιάσ�υ απ�
την Eλλάδα ήταν σαν τ� μάννα ε�
�υραν�ύ. E�λεπαν ηθ�π�ι�ύς π�υ
τ�υς γνώρι$αν απ� τ�ν κινηματ�-
γρά!� και με τα πρ�σωπα των «ει-
δώλων» αυτών ανα�ίωναν και συν-
δέ�νταν με τη $ωή της π�λης και
τ�υ �ωρι�ύ στην πατρίδα π�υ η με-
τανάστευση την εί�ε διακ�ψει.
Γι’ αυτ� και �ι θίασ�ι π�υ ε�έδρα-
μαν πρ�ς Γερμανία !ρ�ντι$αν να
περιλαμ�άν�υν πάντα δύ� ή τρεις
κινηματ�γρα!ικές !ίρμες και να έ-
��υν στ� ρεπερτ�ρι� τ�υς έργα
π�υ να στηρί$�νται σε κινηματ�-
γρα!ικές επιτυ�ίες. Oι ε��ρμήσεις
αυτές ενισ�ύ�νταν �ικ�ν�μικά και
απ� ελληνικ�ύς !�ρείς, �πως η
Eργατική Eστία, συ�νά και απ� αντί-
στ�ι�α �ργανα τ�υ γερμανικ�ύ
κρατικ�ύ μη�ανισμ�ύ. Eπι��ρηγή-
σεις σε θιάσ�υς με πρ��ρισμ� τ�υς
Eλληνες μετανάστες στη Γερμανία
έδινε σε μερικές περιπτώσεις και
τ� υπ�υργεί� E�ωτερικών.

Eκατ�ν δέκα περι�δείες ελληνι-
κών θιάσων πραγματ�π�ιήθηκαν α-
νάμεσα στ� 1960 και τ� 1975 Hθ�-
π�ι�ί πρώτης σειράς, �πως η Kαρέ-
$η, � Xατ$η�ρήστ�ς, � Παπαγιανν�-
π�υλ�ς, η Σμαρ�ύλα Γι�ύλη, � B�υ-
τσάς, � &ανθ�π�υλ�ς, � Φωτ�π�υ-
λ�ς, � Hλι�π�υλ�ς κ.ά., τ� απάνθι-
σμα τ�υ ελληνικ�ύ κινηματ�γρά-
!�υ πήραν π�λλές !�ρές τ� δρ�μ�
π�υ �δηγ�ύσε στ� M�να��, στη
Στ�υτγάρδη, στ� Nτίσελντ�ρ!, στ�
Aν��ερ�, στ� B�ύπερταλ και σε άλ-
λα μικρ�τερα μέρη π�υ !ώλια$ε τ�
�ενιτεμέν� ελληνικ� στ�ι�εί�.

Eργα, είπαμε, κωμωδίες και σε με-
ρικές περιπτώσεις επιθεωρήσεις σε
��λική συσκευασία μετα!�ράς. Oι
περισσ�τερες απ� αυτές τις θεα-
τρικές σταυρ�!�ρίες εί�αν πρ�θε-
ση καθαρά κερδ�σκ�πική κι έτσι σε
λίγες μ�ν� περιπτώσεις τ� θέαμα
π�υ πρ�σ!εραν ήταν ά�ι� λ�γ�υ.
Mειωμένες ήταν ε�άλλ�υ και �ι α-
παιτήσεις των απ�δεκτών π�υ πε-
ρι�ρί$�νταν αδιαμαρτύρητα σε �,τι
κι αν τ�υς έστελνε η θεατρική
Eλλάδα.

Kατά την περί�δ� της ��ύντας
και λίγ� νωρίτερα, κάπ�ι�ι π�λιτι-

κ�π�ιημέν�ι νέ�ι π�υ εί�αν !έρει
απ� την πατρίδα δ�σεις ανησυ�ίας
ή εί�αν εισπρά�ει τα ρεύματα π�υ
κιν�ύνταν στην Eλλάδα, αντιδρ�ύ-
σαν στην εκμεταλλευτική πρ�θεση
των θιασικών σ�ημάτων. Δεν ήταν
μία και δύ� �ι περιπτώσεις π�υ η
πρ��ειρ�τητα και η ευτέλεια κάπ�ι-
ων θεατρικών συγκρ�τημάτων συ-
νάντησε �ργανωμένη αντίδραση α-
π� �μάδες αγανακτησμένων νέων.
Oι αντιδράσεις έγιναν ��ύτερες α-
π� �ταν, μετά τ� ’67, έ!τασαν στη
Γερμανία κάπ�ι�ι συγγρα!είς και η-
θ�π�ι�ί π�υ διέ!υγαν απ� τα δί-
κτυα τ�υ Παπαδ�π�υλ�υ. T�τε, πα-
ράλληλα και με άλλη π�λιτική δρα-
στηρι�τητα, έγιναν και �ι πρώτες
$υμώσεις για τη δημι�υργία θεατρι-
κών κινήσεων με στελέ�ωση απ�
Eλληνες της Γερμανίας. Aν και ευ-
καιριακές απ�πειρες, γίν�νταν σπ�-
ραδιακά, μεμ�νωμένα και κατά κα-
ν�να ατελέσ!�ρα (με ε�αίρεση κά-
π�ιες εκδηλώσεις σε επετεί�υς), η
κυρι�τερη ήταν η Eλληνική Eργατι-
κή Σκηνή M�νά��υ.

H ίδρυση 
της Eργατικής Σκηνής

Πρ�κειται αναμ!ισ�ήτητα για τη
σ��αρ�τερη, τ�ν καιρ� εκείν�,
πρ�σπάθεια δημι�υργίας και λει-
τ�υργίας ελληνικ�ύ θεάτρ�υ στη

Aπ� αριστερά, Γεωργία K�κκ�ρ�υ, Eλένη T�ρ�ση, Mαριλένα Kασιμάτη, Bίνα Kυπαρίσση, στην «Aυλή των θαυμάτων»,
της Eργατικής Σκηνής. Στη θεατρική �μάδα συμμετεί�αν νέα παιδιά π�υ εί�αν μεταναστεύσει για δια��ρετικ�ύς λ�-
γ�υς και στη συνέ�εια διακρίθηκαν σε διά��ρ�υς τ�μείς της δημ�σιας �ωής (�ωτ.: Dimitri Soulas).

Eισιτήρι� της Eλληνικής Eργατικής Σκηνής M�νά��υ, α!ίας 5 μάρκων.
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Γερμανία με διάρκεια, ιδε�λ�γία
και δυναμική δραστηρι�τητα. Iδρυ-
τής της Eργατικής Σκηνής M�νά-
��υ ήταν � ηθ�π�ι�ς Γιάννης Kυ-
ριακίδης. 

Aπ� τ�υς πι� πρ�ικισμέν�υς της
γενιάς τ�υ, πρωταγωνιστής στ�
KΘBE, με καλή μαρτυρία και πρ��-
πτική, αναγκά$εται τ�ν I�ύνι� τ�υ
1968 να εγκαταλείψει την Eλλάδα
και εγκαθίσταται στ� M�να��. Σε
μια συνέντευ�ή τ�υ στ� περι�δικ�
«Θεατρικά» (τ. 20 N�έμ�ρι�ς 1974),
ε�ιστ�ρεί τα της ίδρυσης της Eργα-
τικής Σκηνής, και αναλύει τις συν-
θήκες μέσα απ� τις �π�ίες πρ�έκυ-
ψε. Tα �σα παραθέτω είναι, !υσικά,
απ�σπάσματα. «...E�’ �σ�ν υπάρ�ει
τ� πρ��λημα της γλώσσας για τ�ν
Eλληνα εργάτη, δεν μπ�ρεί να συ-
ν�μιλήσει, δεν μπ�ρεί να δια�άσει
ε�ημερίδα, δεν μπ�ρεί να δει θέα-
τρ�. Mε την τηλε�ραση τ� πράγμα
��λεύεται κάπως. Kάθεται μπρ�στά
στ� κ�υτί και �λέπει εικ�νες. Eτσι
μ�ναδική διασκέδαση παραμένει τ�
Σα��ατ�κύριακ� η τα�έρνα... Γίνα-
νε ελληνικές τα�έρνες απ� πρώην
εργάτες �ι �π�ί�ι παντρεύτηκαν
Γερμανίδες κι έτσι πήραν άδεια για
μαγα!ί... Eτσι συνε�ίστηκε η συνή-
θεια της τα�έρνας, τ� μπ�υ!�ύκι,
τα σπασίματα, τα !εμπέκικα και τα
τσι�τετέλια... Aπάνω εκεί πλακώ-
ν�υν και �ι τραγ�υδιστάδες απ�
την Eλλάδα... Tα�έρνα λ�ιπ�ν, �αρ-
τί (η �αρτ�παι"ία έ"ω έ�ει πάρει τε-
ράστιες διαστάσεις) και πάει και
στ� σταθμ�, στ�ν σιδηρ�δρ�μικ�
σταθμ� εκεί συναντάει �ίλ�υς ή άλ-
λ�υς Eλληνες και μιλάει για την
Eλλάδα... H ψυ��λ�γική κατάσταση
τ�υ Eλληνα εργάτη, �πως είναι �υ-
σικ�, είναι π�λύ δια��ρετική. Oι
συνθήκες τ�ν έ��υν κάνει π�λύ ευ-
αίσθητ� για �τιδήπ�τε έρ�εται απ�
την Eλλάδα, �π�ιασδήπ�τε π�ι�τη-
τας... Aυτή λ�ιπ�ν την ανάγκη για ε-
πα�ή με την πατρίδα την εκμεταλ-
λεύ�νται διά��ρ�ι επιτήδει�ι κι έ-
τσι δε��μαστε διά��ρα θεατρικά
�ρ�ύτα απ� την Eλλάδα π�υ μ�ν�
σκ�π� έ��υν να μα!έψ�υν μερικά
μάρκα απ� τ�ν Eλληνα εργάτη...».

Θεατρικά ευτράπελα...

E�αιρεί, �έ�αια, � Kυριακίδης με-
ρικ�ύς, ελά�ιστ�υς, θιάσ�υς π�υ
πήγαιναν στην Γερμανία με καλή
συγκρ�τηση. Oλ�υς τ�υς άλλ�υς
τ�υς περιγρά!ει με μελανά �ρώμα-
τα. H ιστ�ρία τ�υ θεάτρ�υ ας κρα-
τήσει τις σημειώσεις της �ωρίς ε-
�ωραϊσμ�ύς. «...Aς π�ύμε �τι εγώ
είμαι θιασάρ�ης, κάνω έναν θίασ�
με πεντέ"ι ηθ�π�ι�ύς και δύ� �ίρ-
μες... πετυ�αίνω μια επι��ρήγηση
απ� τ� υπ�υργεί� Eργασίας και έρ-
��μαι έ"ω... Xωρίς έργ�, �ωρίς τί-
π�τα. Tώρα θυμάμαι κάπ�ι�ν θίασ�
με κάτι α"ι�θρήνητα ν�ύμερα, με
κάτι μπ�υ!�ύκια και με ��ρ� της
κ�ιλιάς... Bέ�αια � ��ρ�ς της κ�ι-
λιάς ήταν �ασικ� ν�ύμερ�. Mετά
�γαίνει � πρωταγωνιστής, η �ίρμα
και λέει· η !ωή δεν είναι μ�ν� γέλι�
είναι και κλάμα· και παί!�υν την τε-
λευταί σκηνή απ� τ� «K�υρέλι» τ�υ
Nικ�ντέμι... N�ύμερα επιθεώρη-
σης, μπ�υ!�ύκια, ��ρ�ς της κ�ι-

λιάς και λίγ� κ�υρέλι.... Eνα άλλ�
είδ�ς θεάτρ�υ... π�τέ τ� αλ�ύμ δεν
έ�ει �ρει πιστ�τερη ε�αρμ�γή...
Π�λύ λίγ�ι θίασ�ι ήρθαν στη Γερ-
μανία με ένα εργάκι με αρ�ή, μέση
και τέλ�ς. Oι περισσ�τερ�ι παρ�υ-
σία!αν τέτ�ια “μωσαϊκά”... Oι παρα-
στάσεις δίν�νταν �ασικά σε μπυρα-
ρίες π�υ έ��υν μεγάλ�υς �ώρ�υς
για να �ωράνε π�λλ�ύς... Στ� M�-
να��, �ταν έρ��νταν έπαι!αν στ�
«Mπύργκε Mπρ�ϋκέλαρ». Eτυ�ε να
δω μερικές τέτ�ιες παραστάσεις
και μπ�ρώ να σας πω �τι σε μια απ�
αυτές, τη �ειρ�τερη, �ρωστάει την
ίδρυσή της η Eργατική Σκηνή. Eπι-
κε�αλής ήταν ένας πρωταγωνιστής
με �ν�μα. Eί�ε τα γνωστά, ν�ύμερα
άθλια και �υδαία, κάτι σκετσάκια
της συμ��ράς, γυμνές ��ρεύτριες
και μπ�υ!�ύκια... O κ�σμ�ς εί�ε
αηδιάσει...  αλλά �λ�ι "έσπασαν σε
κραυγές αγανάκτησης �ταν � πρω-
ταγωνιστής, π�υ έκανε τ�ν �λά��
με ��υστανέλα κ.λπ. είπε: “Eίμαστε
ευτυ�ισμέν�ι π�υ μας δίνεται η ευ-
καιρία να επικ�ινωνήσ�υμε με τ�
γνησι�τερ� κ�μμάτι τ�υ ελληνι-
σμ�ύ, τα "ενιτεμένα αδέλ�ια μας,
σας �έρν�υμε τ� μήνυμα της μητέ-
ρας Eλλάδας, σας �έρν�υμε εδώ
την ίδια την Eλλάδα με την τέ�νη
μας και σεις μας δίνετε τα δέκα σας
μάρκα...». T�τε "έσπασε η αγανά-
κτηση τ�υ κ�σμ�υ. T�ν σ�υρί"ανε...
κ�ντεψε να γίνει επεισ�δι�. Oι ερ-
γάτες άρ�ισαν να �ωνά!�υν – Mας

κ�ρ�ϊδεύετε... Mας εκμεταλλεύε-
στε κ.λπ. Eκείνη ακρι�ώς την ημέρα
άρ�ισα να ρωτάω τ�ν κ�σμ�. – Aν
γιν�ταν μια θεατρική �μάδα;...».

O πρώτ�ς 
ερασιτε�νικ�ς πυρήνας

Mετέ!ερα έως εδώ την κατάθε-
ση τ�υ Kυριακίδη αυτ�ύσια για να
διατηρήσω την αυθεντικ�τητα
της μαρτυρίας. Kατά τ� πλείστ�ν

τέτ�ια ήταν η «λιτάνευση» τ�υ
δι�νυσιακ�ύ πνεύματ�ς, τ�υ �ρ-
μώμεν�υ ε� Eλλάδ�ς και με την
ευκαιρία τ�υ παρ�ντ�ς πρέπει να
τ�νισθεί πως με ελά�ιστες ε�αιρέ-
σεις �ι «απ�στ�λικ�ί» θίασ�ι, τ�τε
πρ�ς Γερμανία και Aμερική και λί-
γ� αργ�τερα πρ�ς Aυστραλία, με
την επί!αση τά�α της πρ�σέγγι-
σης με τ� �μ�γενειακ� στ�ι�εί�
και με γενναία �ικ�ν�μική επιδ�-
τηση απ� μέρ�υς τ�υ κράτ�υς,
παρ�υσιά$�υν τυ�άρπαστα θεά-
ματα π�υ δεν έ��υν καμιά σ�έση
με εθνικές και π�λιτιστικές πρ�-
θέσεις. T� μ�ν� καλ� είναι πως η
αγανάκτηση π�υ πρ�καλ�ύν
στ�υς Eλληνες της Διασπ�ράς
τ�υς κάνει να π�ύνε μετα�ύ τ�υς
τη !ράση «Aν γιν�ταν μια θεατρι-
κή �μάδα;».

H ανταπ�κριση ήταν θετική. Mα-
$εύτηκε ένας πυρήνας απ� εργά-
τες. O Kυριακίδης διεύρυνε τη
διαν�μή της πρ�τασης και σε άλ-
λ�υς κύκλ�υς και καθώς την επ�-
�ή εκείνη εργα$�ταν στ� γερμανι-
κ� ραδι�!ων� η ιδέα διαδ�θηκε
και �ρήκε αμέσως έδα!�ς πρ�-
σ!�ρ�.

«Aν γιν�ταν ένας θίασ�ς π�υ θα
ανέ�α$ε έργα με κ�ινωνικ� περιε-
��μεν� και καλλιτε�νικές πρ�θέ-
σεις θα τ� δε��σαστε;». Kαι επει-
δή η απ�δ��ή ήταν καθ�λική η
Eργατική Σκηνή έγινε. Πρώτη έ-
σπευσε η Nτίνα Kυπαρίσση, ηθ�-
π�ι�ς π�υ εργα$�ταν σαν κ�ινωνι-
κή λειτ�υργ�ς. Oλ�ι �ι υπ�λ�ιπ�ι
ήταν εργάτες π�υ δεν εί�αν καμιά
σ�έση με τ� θέατρ�. Συγκεντρώ-
σεις, συ$ητήσεις, αντιρρήσεις, συ-
γκρ�ύσεις, δια!ωνίες. Eπ��ή ��ύ-
ντας και τα πνεύματα έ�ρα$αν.
Πρώτ� έργ� «H αυλή των θαυμά-
των» τ�υ Kαμπανέλλη. E�ι μήνες
πρ��ες και δύ� παραστάσεις. T�
πρ��λημα δεν ήταν μ�ν� η δυσκ�-
λία ε�ασ!άλισης �ώρ�υ. Πρ�έκυ-
ψαν και π�λλά εσωτερικά πρ��λή-
ματα. Στη σκην�θετική άπ�ψη πα-
ρενέ�αιναν �ι ντιρεκτί�ες των
κ�μμάτων. Yπήρ�ε και εκ!��ι-
σμ�ς τ�υ κ�ιν�ύ απ� μέρ�υς των
πρακτ�ρων της δικτατ�ρίας. Παρ’
�λα αυτά η Eργατική Σκηνή πρ�-
�ώρησε σε δεύτερη παραγωγή. H
επιλ�γή τ�υ έργ�υ αυτή τη !�ρά
υπαγ�ρεύθηκε απ� αντίδραση
στ�υς ��μ�αρδισμ�ύς τ�υ Bιετ-
νάμ. H απ�!αση για τ� «Hταν �λ�ι
τ�υς παιδιά μ�υ» ήταν �μ�!ωνη.
Στ� μετα�ύ, η �μάδα εί�ε απ�κτή-
σει έναν πυρήνα π�λύ ικανών παι-
διών π�υ εκδήλωσαν πάθ�ς για τ�
θέατρ� και ικαν�τητες σε �λ�υς
τ�υς τ�μείς της δ�υλειάς. O �ρ�-
ν�γρά!�ς �!είλει να τ�υς θυμη-
θεί· Mπάμπης Θε�δωρίδης, Mαρία
Λε�ίδη, Mίλτ�ς Παπανάγν�υ, Kώ-
στας Oικ�ν�μ�υ, Γεωργία K�κ�-
ρ�ύ, Mαρινέλα Kασιμάτη. Tην σκη-
ν�θεσία τ�υ νέ�υ έργ�υ την ανέ-
λα�ε � ηθ�π�ι�ς Kώστας Πλ�ύ-
μπης π�υ μπήκε κι αυτ�ς στην
Eργατική Σκηνή με τη γυναίκα τ�υ
Eλένη Mακρή. Hρθε τ�τε απ� την
Eλλάδα και πρ�στέθηκε στ� θίασ�
και � Nίκ�ς Kυριακίδης, αδελ!�ς
τ�υ Γιάννη. Yστερα απ� π�λλές ε-

Aπ� αριστερά η Mαρία Λε#ίδη και � Kώστας Bασιλ�π�υλ�ς στην «Aυλή των
θαυμάτων» τ�υ Kαμπανέλλη (�ωτ.: Dimitri Soulas).

T� ε!ώ�υλλ� τ�υ πρ�γράμματ�ς της
«Eλληνικής Eργατικής Σκηνής M�νά-
��υ» απ� τ� έργ� «Hταν �λ�ι τ�υς
παιδιά μ�υ» τ�υ Aρθρ�υρ Mίλερ, 1971. Συνέ�εια στην 26η σελίδα



νέργειες κατ�ρθωσαν να αναλά-
�ει τ� Συνδικάτ� Mεταλλ��ι�μη-
�ανίας την �ργάνωση μιας σειράς
παραστάσεων. Aπ� κει και πέρα �-
μως η Eργατική Σκηνή M�νά��υ
διεθν�π�ιείται.

Διεθν�π�ίηση 
της Oμάδας

«Συνε�ίσαμε ύστερα πάνω σε
μία άλλη πρ��ληματική: Γιατί να
παί!�υμε μ�νά�α στη γλώσσα μας
θέατρ� και να μην �ρ�ύμε ένα
τρ�π� δ�υλειάς π�υ να μας κατα-
λα�αίν�υν �λ�ι, α��ύ εί�αμε θεα-
τές Γερμαν�ύς, Iταλ�ύς, Iσπα-
ν�ύς, T�ύρκ�υς. Aυτ� ήταν τ� κ�ι-
ν� μας· "έν�ι εργάτες...». H νέα
κατεύθυνση καταργεί την γλώσσα.
Παί$�υν ��υ�ά, με συν�δεία μ�υ-
σικής. Kαταργεί τ� ρεπερτ�ρι�.
Eπιν��ύν παντ�μίμες με θέματα
απ� τη $ωή των εργατών. Kαι, �-
πως είναι !υσικ�, � θίασ�ς ν�θεύ-
εται. Παίρν�υν μέρ�ς και ηθ�π�ι�ί
άλλων εθνικ�τήτων. Mε αυτή τη
μ�ρ!ή η Eργατική Σκηνή M�νά��υ
συνέ�ισε τη δραστηρι�τητά της
για λίγ� καιρ� ακ�μη, αλλά � μι-
κτ�ς �αρακτήρας της την ε�αιρεί
απ’ τις γραμμές μας.

H έρευνά μας δεν μπ�ρεσε να ε-
πι�ε�αιώσει πληρ�!�ρίες για μερι-
κές ακ�μα θεατρικές κινήσεις π�υ
έγιναν σε ελληνικά κέντρα της
Γερμανίας την ίδια επ��ή με την
Eργατική Σκηνή ή στα αμέσως επ�-
μενα �ρ�νια. Λίγ� πι� συγκεκριμέ-
νες είναι �ι !ήμες για μια θεατρική
δραστηρι�τητα π�υ ίσως αναπτύ-
�θηκε στ� πλαίσι� αντιδικτατ�ρι-
κών συγκεντρώσεων απ� τ�ν Kώ-
στα Παπαναστασί�υ στ� Bερ�λίν�.
Στ� κέντρ� «Tέλσ� M�ντ�» π�υ
διατηρ�ύσε στη γερμανική πρω-
τεύ�υσα � Παπαναστασί�υ μα$εύ�-
νταν Eλληνες αυτ�ε��ριστ�ι, ερ-
γάτες και !�ιτητές και δι�ργανώ-
ν�νταν �ραδιές καλλιτε�νικές με
αντι��υντικ� περιε��μεν�. O ιδι�-
κτήτης τ�υ μαγα$ι�ύ έπαι$ε κιθάρα
στις εκδηλώσεις αυτές και �ραμα-
τίσθηκε μια �υσιαστικ�τερη συμ-
μετ��ή σε μια ευρύτερη π�λιτιστι-

κή δραστηρι�τητα. Σε συνεργασία
με τ� Γερμαν� σκην�θέτη Xέρμαν
Tρ�ις τ� «Tέλσ� M�ντ�» πρ�γραμ-
μάτισε και θεατρικές παραστάσεις.
H «Bέρα» και τ� «Tά�λι» τ�υ Kε-
�αΐδη ήταν η α!ετηρία της κίνησης
ελληνικ�ύ θεάτρ�υ στ� Bερ�λίν�
και η συνέ�εια κάλυψε και δυ� �ρ�-
νια μετά την μεταπ�λίτευση.

T� θέατρ� 
τ�υ B�ύπερταλ

Eπ�μενη καταγρα!ή δημι�υρ-
γίας ελληνικής θεατρικής $ωής εί-
ναι τ� σημαντικ� «Eλληνικ� Θέα-
τρ� τ�υ B�ύπερταλ» π�υ διατηρεί
άσ�ηστ� τ� πάθ�ς και μετα!έρει
σε �λη την κεντρική Eυρώπη τ�
ελληνικ� θεατρικ� πυρ. Tυ�αία �ε-
κίνησαν �λα, στην αρ�ή της δεκαε-
τίας π�υ διανύ�υμε. Mια ηθ�π�ι�ς
απ� την Eλλάδα πήγε στη Γερμα-
νία για να επισκε!θεί συγγενικά
της πρ�σωπα. Eκεί, στ� B�ύπερ-
ταλ π�υ έμεινε, ήρθε σε επα!ή με
Eλληνες και �έν�υς καλλιτέ�νες.
Kάτι �πωσδήπ�τε πεπ�λα$ε λαν-

θάν�ν και ανεκδήλωτ� και η ηθ�-
π�ι�ς απ� την Eλλάδα, η Mαρία
Kαρα�ία, �ρέθηκε στ� κέντρ� ε-
ν�ς θεατρικ�ύ πυρήνα. Eτσι α-
πρ�σδ�κητα ιδρύθηκε στις αρ�ές
τ�υ 1990 τ� Eλληνικ� Θέατρ� τ�υ
B�ύπερταλ. Aπ� κει και ύστερα
κλιμακώνεται μια συναρπαστική
και επίμ��θη περιπέτεια π�υ καλύ-
πτει �λη τη δεκαετία. Aπ� την αρ-
�ή συγκέντρωσε μια �μάδα απ�
Eλληνες, Iταλ�ύς, Iσπαν�ύς, Γερ-
μαν�ύς και Γάλλ�υς, ανέ�ασε έρ-
γα και τα παρ�υσίασε σε �λη τη
Γερμανία και σε άλλες �ώρες, ενώ
ταυτ��ρ�να καλείται να απ�κρ�ύει
τις επιθέσεις των ε�τρεμιστών να-
$ιστών και τις συστηματικές υπ�-
ν�μεύσεις των T�ύρκων.

Φιλ�δ��� ρεπερτ�ρι�

T� «Eλληνικ� Θέατρ� τ�υ B�ύ-
περταλ» έ�ει ανε�άσει μέ�ρι σήμε-
ρα έ�ι έργα, μεγάλες και !ιλ�δ��ες
παραγωγές, έ�ει δι�ργανώσει π�λ-
λές ειδικές εκδηλώσεις αλλά και ει-
δικά σεμινάρια στην Eλλάδα και
στη Γερμανία. E�ει πραγματ�π�ιή-
σει, επίσης, μεγάλες περι�δείες και
στ� �ρ�νικ� τ�υ αναγρά!�νται
διακ�σιες δέκα παραστάσεις σε
τριάντα δύ� π�λεις στη Γερμανία
και τ� Bέλγι�. Oλα αυτά �ωρίς κρα-
τικής πρωτ���υλία και με ελά�ιστη
�ικ�ν�μική ενίσ�υση απ� την
Eλλάδα. Eνας θρίαμ��ς της ιδιωτι-
κής δραστηρι�π�ίησης για την
πρ���λή της ελληνικής δημι�υρ-
γίας και της αρ�αίας πνευματικής
παράδ�σης.

Για τ� �εκίνημα ανα$ητήθηκε ένα
έργ� με μεσ�γειακές ρί$ες, ήθη και
πάθη π�υ να συνδέει τις κατα��-
λές των Eλλήνων, των Iταλών και
των Iσπανών π�υ σε μεγάλ� π�σ�-
στ� απ�τελ�ύσαν την �μάδα. Π�λύ
σ�!ά διαλέ�θηκε η «Γέρμα» τ�υ
Λ�ρκα. Για τη σκην�θεσία καλέ-
σθηκε απ� την Eλλάδα � Γιάννης
Kαλατ$�π�υλ�ς. Aν και πρώτη πα-
ραγωγή, η επιτυ�ία ήταν θερμή. Mε
τ� δεύτερ� έργ� τ� ρεπερτ�ρι�

στρά!ηκε στ� νε�ελληνικ� ήθ�ς.
«K�υραμπιέδες» τ�υ Γιώργ�υ Xα-
σάπ�γλ�υ και η ανταπ�κριση ακ�-
μα μεγαλύτερη. Σκην�θέτης � Πά-
ν�ς Aγγελ�π�υλ�ς. T� αρ�αί� θέα-
τρ� τιμήθηκε με την τρίτη παραγω-
γή και η επιλ�γή ήταν η «Hλέκτρα»
τ�υ Σ�!�κλή. M’ αυτή την παρά-
σταση τα �ρια τ�υ «Eλληνικ�ύ Θε-
άτρ�υ τ�υ B�ύπερταλ» διευρύνθη-
καν. Tέταρτη παραγωγή η «Λυσι-
στράτη» με πανευρωπαϊκ� διά-
γραμμα και αλλεπάλληλες παρ�υ-
σιάσεις, ακ�λ�ύθησε η «Mήδεια»
τ�υ Eυριπίδη και αργ�τερα �ι δρα-
ματικές ηρωίδες τ�υ Γιάννη Pί-
τσ�υ. Παράλληλα με τις παραστά-
σεις, η Mαρία Kαρα�ία με τ�υς θε-
ατρικ�ύς της συντρ�!�υς έ��υν
δι�ργανώσει π�λλές εκδηλώσεις �-
πως για την Aλκη Zέη, τ�ν Tίτ� Πα-
τρίκι�, τ�ν Mι�άλη Γκανά και τ�ν
Oδυσσέα Eλύτη.

Tα παιδιά 
των μεταναστών

T� ιδιαίτερα α�ι�σημείωτ� είναι
πως τ� θέατρ� τ�υ B�ύπερταλ εί-
ναι σήμερα στελε�ωμέν� με παιδιά
μεταναστών, δηλαδή με τη δεύτε-
ρη γενιά Eλλήνων της Γερμανίας,
π�λλά απ� τα �π�ία μ�λις και μετά
�ίας καταλα�αίν�υν τη γλώσσα
των πατέρων τ�υς. Γι’ αυτά τα παι-
διά τ� Eλληνικ� Θέατρ� και η π�-
λυσ�ιδής δραστηρι�τητά π�υ ανα-
πτύσσει είναι ένα �υσιαστικ� �ά-
πτισμα στα πατρώα. Tα παιδιά των
μεταναστών εί�αν, άλλωστε, σαν α-
ντικείμεν� ένα σεμινάρι� π�υ �ρ-
γανώθηκε απ� τ� EΘB στ� Δημ�τι-
κ� Θέατρ� της Kαλλιθέας τ� 1994
�π�υ τα Eλλην�π�υλα της Γερμα-
νίας επικ�ινώνησαν με τις ρί$ες
τ�υ ελληνικ�ύ θεάτρ�υ. Xαρακτη-
ριστική και ιδιαίτερη παράμετρ�ς
μέσα στις π�ικίλες άλλες των ελλη-
νικών θεατρικών $υμώσεων στη
Γερμανία, τις υπαγ�ρευ�μενες απ�
τις αναγκαι�τητες των καιρών.

T� Γερμαν�ελληνικ�
Θέατρ�

Aν � τίτλ�ς Γερμαν�ελληνικ�
Θέατρ� δεί�νει τα π�σ�στά ελληνι-
κ�τητας να έ��υν μειωθεί, δεν
συμ�αίνει τ� ίδι� και με τ� ρεπερ-
τ�ρι�. T� Γερμαν�ελληνικ� Θέα-
τρ� K�λωνίας π�υ ίδρυσε τ� 1986 �
Kώστας Παπακωστ�π�υλ�ς παί$ει
�έ�αια τα έργα τ�υ στα γερμανικά,
δεν παρασπ�νδεί �μως καθ�λ�υ
ως πρ�ς τις επιλ�γές τ�υ. Aπ� τ�ν
Aριστ�!άνη, τ�ν Σ�!�κλή και τ�ν
Eυριπίδη μέ�ρι τ�ν Σκ�ύρτη, τ�ν
Zιώγα, τ�ν Kε�αΐδη τ� Γερμαν�ελ-
ληνικ� Θέατρ� δ��ά$ει την ελληνι-
κή δραματ�υργία. Iδιαίτερη επιτυ-
�ία έ��υν σημειώσει κάπ�ιες παρα-
στάσεις �πως �ι «Eκκλησιά$�υσες»
και � «Φιλ�κτήτης». Oι κριτικές των
γερμανικών ε!ημερίδων έ��υν α-
σ��ληθεί π�λλές !�ρές επαινετικά
για τη δ�υλειά τ�υ Kώστα Παπακω-
στ�π�υλ�υ π�υ κρατάει ψηλά τ�
ελληνικ� θεατρικ� ήθ�ς, εγκατα-
στημέν�ς σε άλλ� σημεί� της με-
γάλης γερμανικής �ώρας.
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Συνέ�εια απ� την  25η σελίδα

O Γιάννης Kυριακίδης (αριστερά) και � Mίλτ�ς Παπανάγν�υ, στην «Aυλή των
Θαυμάτων» τ�υ Iάκω#�υ Kαμπανέλλη π�υ παί�τηκε απ� την «Eργατική Σκη-
νή» (�ωτ.: Dimitri Soulas).

Aπ� αριστερά: Mαρία Kαρα#ία, Σ��ία Σα##ίδ�υ, Eλκε Kραμ, Σ�νια Mάγιερ, σε έ-
να στιγμι�τυπ� απ� τ� α�ιέρωμα στ�ν Oδυσσέα Eλύτη με τίτλ� «Aυτ�ς � κ�σμ�ς
� μικρ�ς, � μέγας», π�υ παρ�υσίασε τ� «Eλληνικ� Θέατρ�» τ�υ B�ύπερταλ.



T�υ Παντελή M. Παντελ	ύρη

Δημ�σι�γρά
�υ

H BAΛTIKH μαίνεται. Tα κύματα
τάν�υν τα τρία μέτρα. H θάλασσα
έ�ει �γει στη στεριά και συμπαρα-
σύρει �,τι �ρει μπρ�στά της... Στην
παραλία της μικρής π�λης Neus-
tadt �ι λιγ�στ�ί δια�άτες ανα�η-
τ�ύν καταύγι� σε κάπ�ια απ� τις
λίγες μπιραρίες π�υ παραμέν�υν
αν�ικτές τέτ�ια επ��ή. Oι ψαράδες
αγωνί��νται να δέσ�υν τα ψαρ�-
κάικα π�υ �ρίσκ�νται ακ�μα στ�
νερ�. Tα μπ��ρ της Bαλτικής δεν
αστειεύ�νται. Tα περισσ�τερα "ε-
ν�δ��εία, π�υ τ� καλ�καίρι σύ-
��υν απ� �ωή, είναι κλειστά. Oι ντ�-
πι�ι δεν �γαίν�υν απ� τα σπίτια πε-
ριμέν�ντας να περάσει η θύελλα.
T� N�ιστατ μ�ιά�ει με εγκαταλε-
λειμμένη π�λη.

Στην άκρη της π�λης, εκεί π�υ
τελειώνει η άσαλτ�ς, ένας στεν�ς
�ωματ�δρ�μ�ς �δηγεί στ� ��ριν�
κ�μμάτι της παραλίας. T� καλ�καί-
ρι, κατη�ρί��υν απ� εδώ �ι παρα-
θεριστές για τ� πρωιν� τ�υς μπά-
νι�. O δρ�μ�ς κάνει μερικές στρ�-
ές μέσα  στ�υς αμμ�λ��υς, περ-
νάει μπρ�στά απ� τ� παραλιακ� κα-
ενεδάκι «Am Kiebitzberg» και κα-
ταλήγει σε μια καγκελ�π�ρτα. «Σε-
�αστείτε τ�υς νεκρ�ύς» γράει η
μεταλλική επιγραή.

Eκεί, λίγα μ�λις μέτρα απ� τη μα-
νιασμένη θάλασσα, στ� έλε�ς των
κυμάτων και των άγριων ανέμων
της Bαλτικής, �ρίσκεται � τά�ς
των Eλλήνων και των άλλων τραγι-
κών θυμάτων τ�υ Mάη 1945. Eκεί α-
ναπαύ�νται τα "ε�ασμένα θύματα
μιας απ� τις πι� μεγάλες τραγωδίες
τ�υ τελευταί�υ π�λέμ�υ. Eνα απέ-
ριττ� μνημεί� καλύπτει τ�ν �μαδι-
κ� τά� των κρατ�υμένων τ�υ
στρατ�πέδ�υ συγκέντρωσης Neue-
ngamme, π�υ �άθηκαν στα παγω-
μένα νερά της Bαλτικής, λίγες ώ-
ρες πριν θάσ�υν τα συμμα�ικά
στρατεύματα, θύματα –�π�ία τρα-
γωδία!– των ��μ�αρδιστικών της
Royal Air Force (RAF).

T� στρατ�πεδ�
Neuengamme

Aγνωστ� στ� πλατύ κ�ιν�, ακ�μα
και στ� γερμανικ�, ε"ακ�λ�υθεί να
είναι τ� στρατ�πεδ� συγκέντρωσης
τ�υ Neuengamme. Παρ�λ� π�υ α-
π�τέλεσε ένα απ� τα πι� μεγάλα
στρατ�πεδα ε"�ντωσης π�υ εί�αν
τιά"ει τα SS στη �ιτλερική Γερμα-
νία. Περισσ�τερ�ι απ� τ�υς μισ�ύς
των 106.000 κρατ�υμένων τ�υ
(55.000) περίπ�υ άησαν την τελευ-
ταία τ�υς πν�ή στ� Neuengamme.
Πέθαναν απ� την πείνα και τις κα-
κ�υ�ίες, απ� τις αρρώστιες και τα
�ασανιστήρια ή �ρήκαν τ�ν θάνατ�
στην αγ��νη και στ�ν θάλαμ� των

αερίων. Oι τελευταί�ι �άθηκαν κατά
την εκκένωση τ�υ στρατ�πέδ�υ λί-
γ� πριν θάσ�υν τα �ρετανικά
στρατεύματα ή �ρήκαν τραγικ� θά-
νατ� κατά τη �ύθιση των πλ�ίων
στην K�λπ� της Λυ�ίγγης. Mετά τ�
τέλ�ς τ�υ π�λέμ�υ, η ιστ�ρική έ-
ρευνα ασ��λήθηκε περιθωριακά με
τ� στρατ�πεδ� τ�υ Neuengamme
και με την τραγωδία της Bαλτικής.
Hταν π�λλ�ί εκείν�ι π�υ ενδιαέ-
ρ�νταν να μαθευτ�ύν �σ� τ� δυνα-
τ� λιγ�τερα στ�ι�εία για τα εγκλή-
ματα π�υ διαπρά�θηκαν σε �άρ�ς
τ�σων αθώων. M�λις τα τελευταία
�ρ�νια, κάτω απ� την πίεση των �ρ-
γανώσεων επι�ώντων απ� �λη την
Eυρώπη, άρ�ισε να γράεται η
πραγματική ιστ�ρία τ�υ Neuen-
gamme, με τη στήρι"η σήμερα της
γερμανικής π�λιτείας.

Eνα περίπ�υ �ρ�ν� πριν απ� τη
λή"η τ�υ π�λέμ�υ, στις 25 Mαΐ�υ
1944, "εκίνησαν απ� την Aθήνα δύ�
«απ�στ�λές» της Γκεστάπ� με
Eλληνες �μήρ�υς με πρ��ρισμ� τ�
Neuengamme. H πρώτη απ�στ�λή
περιλάμ�ανε 770 και η δεύτερη 800
άτ�μα. Eπρ�κειτ� για Eλληνες αντι-
στασιακ�ύς, για άτ�μα π�υ εί�αν
συλληθεί σε διαδηλώσεις στην
Aθήνα ή για απλ�ύς �μήρ�υς, π�υ
εί�ε συλλά�ει η Γκεστάπ� και τ�υς
�π�ί�υς έστελνε για καταναγκαστι-
κή εργασία στη Γερμανία. Aνάμεσά
τ�υς συναντά κανείς ανθρώπ�υς
κάθε ηλικίας, κ�ινωνικής πρ�έλευ-
σης και μ�ρωσης. Aπ� τ�ν �ικ�ν�-
μ�λ�γ� Πάν� K�ντ�γ�ύρη απ� τ�

Παγκράτι, μέ�ρι τ�ν εργάτη Aλέκ�
B�λιστρίν� απ� την Kα�άλα και απ�
τ�ν μαθητή Aλκι�ιάδη K�υρεντ�ά
μέ�ρι τ�ν γιατρ� Γιάννη *ενικάκη.
Oι άθλιες συνθήκες δια�ίωσης και
�ι κακ�υ�ίες �δήγησαν π�λλ�ύς α-
π� αυτ�ύς στ�ν τά�. Δεν έγινε π�-
τέ γνωστ�ς � συν�λικ�ς αριθμ�ς
των Eλλήνων πατριωτών π�υ άη-
σαν την τελευταία τ�υς πν�ή στη
B�ρει� Γερμανία. Oι επιστήμ�νες
π�υ ασ��λ�ύνται με την ιστ�ρία τ�υ
στρατ�πέδ�υ τ�υ Neuengamme υ-
π�λ�γί��υν �τι �ι Eλληνες νεκρ�ί
"επερν�ύν τ�υς 500. Mέ�ρι σήμερα
έ�ει γίνει καταγραή 156 �ν�μά-
των, �ωρίς σε �λες τις περιπτώσεις
να υπάρ��υν συγκεκριμένα στ�ι-
�εία για τα ακρι�ή αίτια τ�υ θανά-
τ�υ και τ�ν τ�π� της ταής.

Eργατικά �έρια

Oι δύ� απ�στ�λές π�υ έθασαν
απ� την Aθήνα στ� Neuengamme,
σκ�ρπίστηκαν στ� μεγαλύτερ� μέ-
ρ�ς τ�υς στα ε"ωτερικά παραρτή-
ματα τ�υ στρατ�πέδ�υ, εκεί �π�υ
η π�λεμική �ι�μη�ανία της Γερμα-
νίας και �ι επι�ειρήσεις π�υ εί�αν
τιά"ει τα ίδια τα SS �ρειά��νταν
εργατικά �έρια. Mα�ί με κρατ�ύμε-
ν�υς απ� 28 άλλες �ώρες, �ι Eλλη-
νες �μηρ�ι εργάστηκαν σε ��υρω-
ματικά έργα στην περι��ή της
Bρέμης και των γερμαν�δανικών
συν�ρων, σε εργ�στάσια �λ�κλη-
ρης της B�ρειας Γερμανίας, στα
�αλυ��υργεία τ�υ Braunscheweig,

στην παραγωγή π�λεμικ�ύ υλικ�ύ
εντ�ς τ�υ κεντρικ�ύ στρατ�πέδ�υ
και στ�ν καθαρισμ� των δρ�μων
τ�υ Aμ��ύργ�υ απ� τα ερείπια π�υ
άηναν πίσω �ι ��μ�αρδισμ�ί της
RAF.

T� στρατ�πεδ� τ�υ Neuegamme
λειτ�ύργησε απ� τ� 1938 μέ�ρι τ�
τέλ�ς τ�υ π�λέμ�υ, τ�ν Mάι� 1945.
Πρωτ�συστάθηκε σε ένα εγκαταλε-
λειμμέν� τ�υ�λ�π�ιεί�, δίπλα σε έ-
να μικρ� παραπ�ταμ� τ�υ Eλ�α, 20
μ�λις �ιλι�μετρα απ� τ� Aμ��ύργ�.
Aρ�ικ�ς σκ�π�ς της δημι�υργίας
τ�υ ήταν η παραγωγή τ�ύ�λων και
άλλων �ικ�δ�μικών υλικών για την
υλ�π�ίηση των μεγαλεπή��λων
σ�εδίων τ�υ Xίτλερ π�υ πρ��λεπαν
την «αναδιαμ�ρωση» της ��θης
τ�υ Eλ�α στην περι��ή τ�υ
Aμ��ύργ�υ και την κατασκευή επι-
�λητικών κτιρίων και μεγαλ�πρε-
πών δημ�σιων �ικ�δ�μημάτων. Aυ-
τ�ς ήταν � λ�γ�ς π�υ στη �ρηματ�-
δ�τηση τ�υ στρατ�πέδ�υ συμμε-
τεί�ε και η π�λη τ�υ Aμ��ύργ�υ με
ένα σ��αρ� για την επ��ή π�σ� (1
εκατ. μάρκα).

E�ωτερικά
παραρτήματα

Oταν ήταν πια �έ�αι� �τι � π�λε-
μ�ς κατά της Σ��ιετικής Eνωσης
δεν θα κερδι��ταν, �πως πίστεψαν,
μέσα σε έ"ι μήνες και �ι μεγάλες α-
πώλειες στ� ανατ�λικ� μέτωπ� α-
παιτ�ύσαν νέες επιστρατεύσεις, τ�
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Eλληνες �μηρ	ι στη Γερμανία
T� στρατ�πεδ� Neuengamme και σε πρώτη δημ�σίευση � πλήρης κατάλ�γ�ς 156 τραγικών θυμάτων

Mνημ�συν	 των Eλλήνων μεταναστών στ	 στρατ�πεδ	 συγκέντρωσης τ	υ Neuengamme.



�ιτλερικ� καθεστώς ανα�ήτησε να
καλύψει τ� μεγάλ� κεν� σε εργατι-
κ� δυναμικ� με την καταναγκαστική
εργασία εργα��μένων απ� τις �ώ-
ρες π�υ �ρίσκ�νταν υπ� γερμανική
κατ��ή και την απασ��ληση των
κρατ�υμένων των στρατ�πέδων.
Στην πρώτη άση μετέεραν μεγά-
λες εταιρείες τμήματα της παραγω-
γής τ�υς μέσα στα στρατ�πεδα συ-
γκέντρωσης. Στ� Neuengamme λ.�.
εγκαταστάθηκαν τμήματα επι�ειρή-
σεων π�υ εργά��νταν για την π�λε-
μική �ι�μη�ανία (�πως �ι εταιρείες
Messap–Deutsche Mebapparatebau
GmbH/Junghans Konzern), Jast-
ram–Motorenworke, Walther–Werke.
Aργ�τερα στέλν�νταν κρατ�ύμεν�ι
για εργασία απευθείας στα εργ�-
στάσια, τα �π�ία κατέ�αλαν στην
αρμ�δια υπηρεσία των SS, 6 μάρκα
για κάθε ειδικευμέν� εργάτη και 4
για τ�ν ανειδίκευτ�. Oι επι�ειρήσεις
αναλάμ�αναν την ευθύνη για τη
διαμ�νή των κρατ�υμένων, ενώ τα
SS «ρ�ντι�αν» για τη διατρ�ή,
την ένδυση και τη ύλα"ή τ�υς. Mε
τ�ν τρ�π� αυτ� συστάθηκαν στη
B�ρει� Γερμανία πάνω απ� 80 ε"ω-
τερικά παραρτήματα τ�υ κεντρικ�ύ
στρατ�πέδ�υ τ�υ Neuengamme,
στα �π�ία τ� 1945 εργα��ταν τ� με-
γαλύτερ� μέρ�ς των κρατ�υμένων.

T� «Bι�λί� 
των θαν�ντων»

Tα λιγ�στά «Bι�λία Θαν�ντων»
των ιατρείων, π�υ έ��υν διασωθεί,
απ�δεικνύ�υν τ� π�σ� ε"�ντωτικές
ήταν �ι συνθήκες δ�υλειάς και δια-
�ίωσης στα περισσ�τερα απ� τα πα-
ραρτήματα. Eίναι άλλωστε απ�δε-
δειγμέν� �τι τα SS και �ι επιστάτες
ανέθεταν στ�υς κρατ�υμέν�υς τ�υ
στρατ�πέδ�υ τις πι� �αριές δ�υλει-
ές και πρ�σπαθ�ύσαν με κτυπήμα-
τα, τιμωρίες και άλλες κακ�π�ιή-
σεις να αυ"ήσ�υν την απ�δ�σή
τ�υς. Oι πι� απάνθρωπες συνθήκες
επικρατ�ύσαν εκεί π�υ �ι κρατ�ύ-
μεν�ι �ρησιμ�π�ι�ύνταν στην κα-
τασκευή ��υρωματικών έργων στ�
ύπαιθρ�, κάτω απ� άσ�ημες καιρι-
κές συνθήκες, �πως η διάν�ι"η α-
ντιαρματικών τάρων στ� Lade-
lund κ�ντά στα σύν�ρα με τη Δανία,
�π�υ άησε την τελευταία τ�υ
πν�ή τ�ν Δεκέμ�ρη τ�υ 1944 �
27�ρ�ν�ς συμπατριώτης μας κρα-
τ�ύμεν�ς Θ�δωρ�ς Iωάνν�υ, απ�
την Aθήνα, μη�ανικ�ς αυτ�κινή-
των. T� ίδι� σκληρές ήταν �ι συν-
θήκες και στη Bρέμη, �π�υ �ι κρα-
τ�ύμεν�ι, μετα"ύ αυτών και π�λλ�ί
Eλληνες, εργά��νταν, κυρίως στην
κατασκευή καταύγι�υ για τα γερ-
μανικά υπ��ρύ�ια («Valentin»). Eκεί
πέθαναν απ� τις αρρώστιες, την
πείνα και τις κακ�υ�ίες τ�ν �ειμώνα
τ�υ 1944/1945 �ι Eλληνες κρατ�ύ-
μεν�ι Δημήτρης Kασσιμίδης, Γιάν-
νης K�υμαριαν�ς, Aγγελ�ς Aγγελί-
δης, Δημήτρης Nικ�π�υλ�ς, Bαγγέ-
λης K�τρ���ς, Nίκ�ς Πλέσσας, Λά-
�αρ�ς B�λιγιάννης, Nίκ�ς Παγ�ύ-
ρας, Γιώργ�ς Θε�δωρίδης, Aναστά-
σι�ς Kιντ�π�υλ�ς, Kώστας P�υσά-
κης, Zα�αρίας Παυλίδης, Bαρτι�έρ
Mπ�υλικιάν και Xρήστ�ς Xρυσα�-

π�υλ�ς. O θάνατ�ς τ�υς έγινε γνω-
στ�ς απ� τ� «Bι�λί� Θαν�ντων»
τ�υ παραρτήματ�ς της Bρέμης,
π�υ ανασύρθηκε τυ�αία μέσα απ�
τ� ναυάγι� τ�υ �ρτηγ�ύ πλ�ί�υ
«Thielbek», τ� �π�ί� �υθίστηκε κα-
τά τ�υς ��μ�αρδισμ�ύς στ�ν κ�λ-
π� της Λυ�ίγγης.

H πρ�έλευση των κρατ�υμένων
απ� �λες σ�εδ�ν τις �ώρες της Eυ-
ρώπης δημι�ύργησε σειρά πρ��λη-
μάτων, ιδιαίτερα πρ��λήματα συ-
νενν�ησης. Tα SS κατέ�αλαν κάθε
πρ�σπάθεια να δημι�υργήσ�υν κλί-
μα δυσπιστίας και ε�θρ�τητας με-
τα"ύ των δια�ρων εθν�τήτων.
Aλλωστε, �σ� πι� αργά έθανε μια
εθν�τητα, τ�σ� πι� δύσκ�λη ήταν η
επι�ίωσή της μέσα στ� στρατ�πε-
δ�, δεδ�μέν�υ �τι τ�σ� τα διά�ρα
π�στα, �σ� και �ι καλύτερες θέσεις
εργασίας ήταν ήδη μ�ιρασμένα α-
νάμεσα στ�υς πι� παλι�ύς. Eπι�ή-
σαντες τ�υ στρατ�πέδ�υ �ε�αιώ-
ν�υν �τι στ� �αθμ� π�υ η γενική
κατάσταση στ� στρατ�πεδ� �ειρ�-
τέρευε (τα τρ�ιμα, τα ρ�ύ�α, τα
κρε�άτια λιγ�στευαν, �σ� � αριθ-
μ�ς των κρατ�υμένων μεγάλωνε),
γιν�ταν �λ� και πι� δύσκ�λη η επι-
�ίωση, των «νέων» κυρίως εθν�τή-
των, �πως ήταν η ελληνική, π�υ έ-
θασε, ως γνωστ�, την αρ�ή τ�υ
καλ�καιρι�ύ 1944. Aυτ� απ�δει-
κνύεται και απ� τ� ιδιαίτερα υψηλ�
π�σ�στ� θανάτων π�υ παρ�υσιά-
��υν �ι εθν�τητες π�υ ήρθαν τα τε-
λευταία δύ� �ρ�νια (1943–1945).
Παρ�λα αυτά δεν έλειψε και η αλ-
ληλεγγύη μετα"ύ των κρατ�υμέ-
νων, π�υ "επερν�ύσε τα εθνικά σύ-
ν�ρα, �πως και η στήρι"η των κρα-
τ�υμένων π�υ εί�αν μεγαλύτερη α-
νάγκη.

O τραγικ�ς επίλ�γ�ς

H εκκένωση τ�υ στρατ�πέδ�υ
τ�υ Neuengamme και των εγκατε-
σπαρμένων σε �λ�κληρη τη B�ρει�
Γερμανία παραρτημάτων τ�υ, έμε-
λε να ε"ελι�θεί σε μια απίστευτη
τραγωδία. Oταν τα SS ήταν πια �έ-
�αια �τι �ι συμμα�ικές δυνάμεις
πλησία�αν στ�ν Eλ�α, έθεσαν σε ε-

αρμ�γή τ� σ�έδι� τ�υ Xίμλερ για
την ε"άλειψη κάθε ί�ν�υς των ε-
γκλημάτων τ�υς. Φ�ρτωσαν τ�υς
κρατ�ύμεν�υς σε �αγ�νια ή "εκίνη-
σαν πε�ή απ� τα διά�ρα ε"ωτερι-
κά παραρτήματα για τ� κεντρικ�
στρατ�πεδ�. Mε νερ� και τρ�ή για
δύ� μ�λις ημέρες, �ι κρατ�ύμεν�ι
περιέρ�νταν πάνω απ� μια ε�δ�-
μάδα απ� π�λη σε π�λη... Π�λλ�ί
πέθαναν απ� την πείνα και τη δίψα.
Aμέτρητ�ι είναι εκείν�ι π�υ εκτελέ-
στηκαν εν ψυ�ρώ απ� τις ρ�υρές
των SS επειδή δεν μπ�ρ�ύσαν πια
να περπατήσ�υν. Tα �αντάκια δίπλα
στ�υς δρ�μ�υς γέμισαν με πτώμα-
τα κρατ�υμένων. Oσ�ι κατάεραν
να θάσ�υν σε κάπ�ι� στρατ�πεδ�,
�πως τ� Bergen–Belsen, πέθαναν
απ� την ασιτία και τις επιδημίες, λ�-
γω της κατάστασης π�υ επικρατ�ύ-
σε σε αυτά. Στ� στρατ�πεδ� τ�υ
Gardelegen, κ�ντά στ� Brauns-
chweig, 1.000 κρατ�ύμεν�ι κάηκαν
�ωνταν�ί �ταν τα SS έ�αλαν ωτιά
σε ένα σταύλ� �π�υ τ�υς εί�αν
στριμώ"ει, λίγες μ�λις ώρες πριν
θάσ�υν �ι πρώτ�ι Aμερικαν�ί
στρατιώτες.

H εκκένωση τ�υ κεντρικ�ύ στρα-
τ�πέδ�υ τ�υ Neuengamme άρ�ισε
τέλ�ς Aπριλί�υ 1945. Yστερα απ�
διαταγή τ�υ δι�ικητή τ�υ Max
Pauly, �λ�ι �ι άκελ�ι και �λα τα
αρ�εία τ�υ στρατ�πέδ�υ ρί�τηκαν
στ�υς �ύρν�υς τ�υ κρεματ�ρί�υ.
Oι κρατ�ύμεν�ι μεταέρθηκαν με
�αγ�νια ή πε�ή στ� Lübcck, στη Θά-
λασσα της Bαλτικής, π�υ απέ�ει γύ-
ρω στα 70 �ιλι�μετρα απ� τ� στρα-
τ�πεδ�.

Oμηρ�ι σε πλ�ία

Oι κρατ�ύμεν�ι π�υ έθαναν
στ�ν K�λπ� της Λυ�ίγγης απ� τ�
κεντρικ� στρατ�πεδ� τ�υ Neuen-
gamme και απ� τα ε"ωτερικά πα-
ραρτήματα, �ρτών�νταν σε τρία
πλ�ία π�υ ήταν αγκυρ���λημένα ε-
κεί. Στ� επι�ατηγ� «Cap Arcona»)
28.000 τ�ννων, π�υ σε καιρ� ειρή-
νης εκτελ�ύσε τ� δρ�μ�λ�γι�
Aμ��ύργ� – Pί� Iανέιρ�, στ� �ρτη-
γ� «Thielbek» και στ� μικρ�τερ�

«Athen» (Aθήνα). Παρά τις αντιρρή-
σεις τ�υ πλ�ιάρ��υ τ�υ «Cap
Arcona» Hans Bertram, � �π�ί�ς δεν
ήθελε να επιτρέψει την επι�ί�αση
των κρατ�υμένων με τ� επι�είρημα
�τι τ� πλ�ί� δεν διέθετε επαρκή
σωστικά μέσα, � επικεαλής των SS
Gehrig τ�ν ανάγκασε με την απειλή
των �πλων να δε�θεί την επι�ί�αση
4.500 ατ�μων. Aλλες 5.000 κρατ�ύ-
μεν�ι εί�αν επι�ι�αστεί στα άλλα
δύ� πλ�ία, ώστε στις 3 Mαΐ�υ 1945
και στα τρία πλ�ία �ρίσκ�νταν συ-
ν�λικά 9.400 κρατ�ύμεν�ι, ρ�υρά
700 ανδρών και 100 περίπ�υ μέλη
πληρωμάτων.

Mέ�ρι σήμερα ε"ακ�λ�υθεί να
μην είναι απ�δεδειγμέν�, π�ι�ς ή-
ταν � πραγματικ�ς σκ�π�ς των SS.
Oρισμέν�ι πιστεύ�υν �τι � σκ�π�ς
της επι�ί�ασης στα πλ�ία ήταν να
τα �υθίσ�υν στην αν�ικτή θάλασσα
μα�ί με τ�υς κρατ�ύμεν�υς. Aλλ�ι
πιστεύ�υν �τι �ι να�ί ήθελαν να δια-
ύγ�υν με τα πλ�ία πρ�ς τη Σκανδι-
να�ία �ρησιμ�π�ιώντας τ�υς κρα-
τ�ύμεν�υς σαν �ωντανή ασπίδα σε
ενδε��μενες επιθέσεις της συμμα-
�ικής αερ�π�ρίας.

Στις 2.30 τ� μεσημέρι της 3ης
Mαΐ�υ 1945, ύστερα απ� αναγνωρι-
στικές πτήσεις πάνω απ� τα πλ�ία
και πιστεύ�ντας �τι �ι να�ί πρ�ετ�ι-
μά��υν τη υγή τ�υς, ��μ�αρδιστι-
κά της 197 και της 263 τακτικής μ�ί-
ρας της RAF άρ�ισαν να ��μ�αρδί-
��υν τα πλ�ία, πρ�κειμέν�υ να ε-
μπ�δίσ�υν τ�ν απ�πλ�υ τ�υς. Πρώ-
τα κτυπ�ύν τ� «AΘHNA», τ� πλ�ί�
απαντά αμέσως με αντιαερ�π�ρικά
πυρά, σταματάει �μως γρήγ�ρα και
υψώνει λευκή σημαία, �ταν δέ�εται
τρία καίρια πλήγματα. Tα ��μ�αρδι-
στικά στρέ�νται πρ�ς τα άλλα
πλ�ία π�υ είναι αγκυρ���λημένα
στ�ν κ�λπ�. T� «Thielbek», τ� «Cap
Arcona» και τ� «Deutschland», τα �-
π�ία δέ��νται θανάσιμα �τυπήματα.
T� «Thielbek» �υθί�εται. T� «Cap
Arcona» πιάνει ωτιά. Στ� πλ�ί� "ε-
σπά πανικ�ς. Oσ�ι �ρίσκ�νται στ� ε-
σωτερικ� τ�υ δεν έ��υν δυνατ�τη-
τες διαυγής. Aκ�μα και τα ινι-
στρίνια είναι ασαλισμένα απ� την
ρ�υρά. Π�λλ�ί καίγ�νται �ωντα-
ν�ί, άλλ�ι πεθαίν�υν απ� ασυ"ία.

Tα �ρετανικά ��μ�αρδιστικά υπε-
ρίπτανται επί 20 περίπ�υ λεπτά πά-
νω απ� τα πληγωμένα πλ�ία συνε�ί-
��ντας να �άλλ�υν με τα π�λυ��λα
τ�υς. Στη διάρκεια των ��μ�αρδι-
σμών και των π�λυ��λισμών, εκατ�-
ντάδες κρατ�ύμεν�ι και μέλη της
ρ�υράς κατ�ρθών�υν να πέσ�υν
στη θάλασσα. H θαλάσσια περι��ή
γύρω απ� τα πλ�ία γεμί�ει με αν-
θρώπινα κεάλια π�υ αγωνί��νται
απεγνωσμένα να πιαστ�ύν απ� κά-
π�ια σανίδα. Aυτ�πτες μάρτυρες, �-
πως � διασωθείς Γάλλ�ς κρατ�ύμε-
ν�ς Rudi Goguel, περιγρά�υν τις
ειαλτικές σκηνές π�υ διαδραματί-
��νται πάνω στα παγωμένα νερά. Tα
θύματα της τραγωδίας "επερν�ύν
τις 7.000. Eπί ε�δ�μάδες �λ�κληρες
�ι παραλίες της Bαλτικής γεμί��υν
απ� πτώματα. Παντ�ύ αν�ίγ�νται �-
μαδικ�ί τά�ι. Tα �ρετανικά στρα-
τεύματα π�υ έ��υν θάσει ήδη στ�
Nίστατ και τις γύρω π�λεις ρ�ντί-
��υν για την ταή των νεκρών και
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T	 μνημεί	 θυμάτων απ� τη �ύθιση τ	υ πλ	ί	υ «Cap Arcona» στις 3/5/1945
(Neustadt) (�ωτ.: Π. M. Παντελ	ύρης).
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την περίθαλψη των τραυματιών. O
ακρι�ής αριθμ�ς των Eλλήνων κρα-
τ�υμένων π�υ �άθηκαν στ�ν K�λπ�
της Λυ�ίγγης δεν έγινε π�τέ γνω-
στ�ς. Aπ� μαρτυρίες Eλλήνων επι-
�ώντων, τ� M�υσεί� Iστ�ρίας τ�υ
Aμ��ύργ�υ, κατ�ρθωσε να κατα-
γράψει μερικά μ�ν� �ν�ματα Eλλή-
νων κρατ�υμένων π�υ �άθηκαν στα

κύματα της Bαλτικής: πρ�κειται για
τ�ν Πάν� K�ντ�γ�ύρη, τ�ν Eυλά-
μπι� Kυριακ�π�υλ�, τ�ν Eρρίκ�
K�υτρ�ύλη, τ�ν Δανιήλ Θωμαΐδη
και τ�ν Δημήτρι� Xατ�ηδημητρί�υ.

Πενήντα τρία �ρ�νια μετά τ� τέ-
λ�ς τ�υ π�λέμ�υ, η Eλλάδα ανήκει
στις λίγες �ώρες π�υ αμέλησαν να
ρ�ντίσ�υν για τ�υς τά�υς των

παιδιών τ�υς π�υ άησαν την τε-
λευταία τ�υς πν�ή μακριά απ� την
πατρίδα, στ� κάτεργ� τ�υ Neuen-
gamme και τα παγωμένα νερά της
Bαλτικής. Στ� στρατ�πεδ� τ�υ
Neuengamme μια απέριττη πλάκα
με την ένδει"η EΛΛAΣ π�υ τ�π�θέ-
τησαν "ένες �ργανώσεις επι�ώντων
θυμί�ει τ�υς Eλληνες νεκρ�ύς. Στ�

N�ιστατ υπάρ�ει μια απλή επιγραή
πάνω στ� μνημεί� π�υ γράει
«EΛΛHNEΣ». Oργανώσεις �μ�γε-
νών "εκίνησαν τα τελευταία �ρ�νια
μια πρ�σπάθεια να τιμηθ�ύν �ι νε-
κρ�ί τ�υ N�ιενγκαμε και να ανεγερ-
θεί εκεί ένα μνημεί� για τ�υς Eλλη-
νες νεκρ�ύς. Kαι �ι πρ�σπάθειες �-
μως αυτές "ε�άστηκαν γρήγ�ρα...
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«Eνθάδε κείνται...»
«N�τι� Nεκρ�τα
εί� τ�υ M�νά��υ»: ένα κ�ιμητήρι� Eλλήνων και 
ιλελλήνων

Eργ� τ�υ �ω-
γρά
�υ 
Θ�δωρ�υ
Bρυ�άκη με
τίτλ� «H υπ�-
δ��ή τ�υ Λ�ρ-
δ�υ Bύρωνα
στ� Mεσ�λ�γ-
γι», 1861. 
O Bρυ�άκης
σπ�ύδασε 
στ� M�να��
στηρι��μεν�ς
απ� τ�ν �ασι-
λιά Λ�υδ��ίκ�
A΄, έ�ησε και
πέθανε εκεί,
τ� 1878, έπει-
τα απ� μακρ�-
�ρ�νη παρα-
μ�νή και μία
σπ�υδαία κα-
ριέρα �ωγρά-

�υ (
ωτ.:
«Eκδ�τική
Aθηνών»).

Tης Σταθώς Mατ��υράνη

K�ινωνικής Παιδαγωγ�ύ

TO «NOTIO Nεκρ�τα
εί� τ�υ M�νά-
��υ», ένα απ� τα πι� σπ�υδαία της
Eυρώπης, δεν  λειτ�υργεί πια. E�ει
μετατραπεί σε μ�υσειακ� �ώρ�,
μάρτυρα της κ�ινωνικής, �ικ�ν�μι-
κής και π�λιτιστικής �ωής της π�-
λης, αλλά και �λ�κληρης της Bαυα-
ρίας, τεσσάρων και περισσ�τερων
αιώνων. Σε αυτ� τ� νεκρ�τα
εί�
–μ�υσεί� αναπαύ�νται και τρεις
γνωστ�ί Eλληνες π�υ έ�ησαν και
πέθαναν τ�ν περασμέν� αιώνα.

H π�λη τ�υ M�νά��υ ιδρύθηκε
περίπ�υ τ� 1158 δίπλα στ�ν π�ταμ�
I�αρ. Σύμ
ωνα με τα υπάρ��ντα
στ�ι�εία, τ� πρώτ� νεκρ�τα
εί�
της π�λης εί�ε κτιστεί τ� 1170. Mε
την αύ�ηση τ�υ πληθυσμ�ύ δημι-
�υργήθηκε η ανάγκη να ιδρυθ�ύν
και άλλα κ�ιμητήρια π�υ κτί��νταν
τ�τε εντ�ς των τει�ών της π�λης.
Oταν �μως τ� 1563 �έσπασε στ�
M�να�� μια 
�!ερή επιδημία πα-
ν�ύκλας, κρίθηκε αναγκαί� να αν�ί-
��υν –αυτή τη 
�ρά έ�ω απ� τα τεί-
�η της π�λης– ένα νέ� νεκρ�τα-

εί�, τ� ε�ωτερικ� νεκρ�τα
εί�, �-
πως τ� �ν�μασαν. Πηγές ανα
έ-
ρ�υν �τι εκεί !ρισκ�ταν ήδη ένα μι-
κρ� κ�ιμητήρι� �π�υ θά!�νταν �ι

τω��ί και ανώνυμ�ι π�λίτες. Σε

αυτ� τ� �ώρ� δημι�υργήθηκε τ�
1563 τ� «N�τι� Nεκρ�τα
εί� τ�υ
M�νά��υ», �πως λέγεται μέ�ρι σή-
μερα.

Oι επώνυμ�ι π�λίτες δεν ήθελαν
�ι δικ�ί τ�υς άνθρωπ�ι να εντα
ιά-
��νται στ� νέ� νεκρ�τα
εί�, τ� �-
π�ί� θεωρ�ύσαν δεύτερης κατηγ�-
ρίας. Mέ�ρι π�υ απαγ�ρεύτηκαν ε-
ντελώς �ι τα
ές σε κ�ιμητήρια π�υ
!ρίσκ�νται εντ�ς των τει�ών της
π�λης. Oι επιδημίες της ��λέρας
και της παν�ύκλας ήταν η αιτία να
επεκτείνεται συνε�ώς τ� νέ� νε-
κρ�τα
εί�, μέ�ρι και τ� 1783. Στα
αρ�εία της περι��ής !ρίσκ�νται
στ�ι�εία π�υ σήμερα τα δια!ά��υμε
και �αμ�γελάμε. Oι αρ�ές της π�-
λης τ�τε πίστευαν �τι � αέρας της
περι��ής εί�ε μ�λυνθεί απ� την ύ-
παρ�η και �ρήση τ�υ νεκρ�τα
εί�υ,
π�υ κρίθηκε επικίνδυν� για την υ-
γεία των κατ�ίκων. Eδωσαν, μάλι-
στα, εντ�λή να 
υτεύ�υν γύρω απ�
τ�υς τά
�υς διά
�ρα !�τανα με έ-
ντ�νη μυρωδιά γιατί πίστευαν �τι με
αυτ� τ�ν τρ�π� θα καταπ�λεμ�ύ-
σαν τις �σμές π�υ έ
ερνε � αέρας
απ� τ� νεκρ�τα
εί�...

Π�λλά στ�ι�εία σε κάθε κ�ιμητή-
ρι� υπ�δηλών�υν τ� �ικ�ν�μικ�
και τ� κ�ινωνικ� επίπεδ� μιας συ-
γκεκριμένης επ��ής. Eδώ στ� «N�-
τι� νεκρ�τα
εί�» �ι παμπάλαι�ι

��ρταριασμέν�ι τά
�ι με τα �ν�-
ματα σπ�υδαίων ανδρών και γυναι-
κών 
ανερών�υν την ιστ�ρική π�-
ρεία της π�λης τετρακ�σίων ετών
και υπ�!άλ�υν με μια αίσθηση μυ-
στηρί�υ κάτω απ� τα αιων�!ια δέ-
ντρα, τ� θαυμασμ� στα μεγάλα έρ-
γα των ανθρώπων. Oι νεκρ�ί π�υ
!ρίσκ�νται σε αυτ� τ� νεκρ�τα-

εί� αντιπρ�σωπεύ�υν για την ι-
στ�ρία της π�λης μια μεγάλη και
σπ�υδαία περί�δ�.

Eλληνικ�ί τά
�ι

Yπ�υργ�ί και !�υλευτές τ�υ
19�υ αιώνα !ρίσκ�νται θαμμέν�ι ε-
δώ. Aλλά και επιστήμ�νες απ� �-
λ�υς τ�υς τ�μείς, αρ�ικτέκτ�νες,
γλύπτες, γιατρ�ί, 
ιλ�σ�
�ι, ιστ�-
ρικ�ί, μ�υσικ�ί, ηθ�π�ι�ί, �,τι σημα-
ντικ�τερ� υπήρ�ε σ’ αυτή την π�λη
είναι εδώ. Aλλωστε, �ν�μά�εται και
«νεκρ�τα
εί� των διασήμων».

Στ�υς διαδρ�μ�υς συναντάς σύμ-
!�λα μιας επ��ής π�υ δύει: Yδρίες,
σ
ίγγες, πυραμίδες, μνημεία γ�τθι-
κ�ύ ρυθμ�ύ, παιδιά π�υ κλαίνε, Πα-
ναγίες π�υ διπλών�υν καρτερικά τα
�έρια τ�υς. Συνε�ί�εις την ανί�νευ-
ση στ� μακριν� παρελθ�ν και τ� μά-
τι σ�υ πέ
τει σε κάπ�ι�υς τά
�υς
π�υ �ε�ωρί��υν απ� τ�υς άλλ�υς.

Eίναι δύ� τά
�ι κλασικιστικ�ύ

ρυθμ�ύ. Bλέπεις με έκπλη�η �τι πά-
νω τ�υς έ��υν �αραγμένα ελληνικά
γράμματα: «Eνθάδε κείται Hλίας
Mαυρ�μι�άλης, � Σπαρτιάτης»... κ�-
ντ�στέκεσαι να δια!άσεις και ν�μί-
�εις �τι θα ακ�ύσεις τ�ν Mαυρ�μι-
�άλη να σε �αιρετά... Λίγ� πι� κει α-
νακαλύπτεις ακ�μη έναν ελληνικ�
τά
�. Kαι σε αυτ�ν υπάρ��υν �α-
ραγμένα ελληνικά γράμματα: Eνθά-
δε κείται Λεωνίδης, Eκτ�ν�ς
Aνδρ�ύτσ�υ, Yι�ς Oδυσσέως, πρ�ς
της H!ης Aπ�δανών εν M�νά�ωϊ τηι
IIII Δεκεμ!ρί�υ έτει XHHHHHHHH
ΔΔΔ III. Bαδί�εις στ�υς διαδρ�μ�υς
τ�υ νεκρ�τα
εί�υ και νιώθεις κά-
πως καλύτερα μετά την ανακάλυψη
των ελληνικών τά
ων. Σύντ�μα
!λέπεις ακ�μη έναν: Aνήκει στ�ν
μεγάλ� Eλληνα �ωγρά
� Θε�δωρ�
Bρυ�άκη.

Πώς !ρέθηκαν, �μως, �ι τρεις
Eλληνες εδώ;

Oταν τ� 1825 � Λ�υδ�!ίκ�ς �
πρώτ�ς ανέ!ηκε στ� θρ�ν� της
Bαυαρίας πρ�σ
ερε στ�υς Eλλη-
νες π�υ !ρίσκ�νταν εκεί αρκετά
πρ�ν�μ�ια. Hταν 
ιλέλληνας και �-
ταν έγινε !ασιλιάς έδωσε εντ�λή
να κτιστ�ύν στην π�λη π�λλά δημ�-
σια κτίρια σε κλασικιστικ� ρυθμ�.
Γι�ς τ�υ Λ�υδ�!ίκ�υ τ�υ πρώτ�υ,
ήταν � Oθωνας π�υ αργ�τερα έγινε
!ασιλιάς της Eλλάδ�ς. Eκείνη την
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επ��ή ένας σημαντικ�ς αριθμ�ς
Eλλήνων νέων, αρκετά παιδιά των
αγωνιστών τ�υ 1821, πήγαιναν στ�
M�να��, συ�νά με υπ�τρ�
ίες τ�υ
!ασιλιά της Bαυαρίας Λ�υδ�!ίκ�υ,
για να σπ�υδάσ�υν. Mερικ�ί 
�ι-
τ�ύσαν στ� «Eλληνικ� Eκπαιδευτή-
ρι�» π�υ αργ�τερα �ν�μάστηκε
«Eλληνικ� Λύκει�» ή «Bασιλικ�
Eλληνικ� Λύκει�». T� σ��λεί� στη-
ρι��ταν �ικ�ν�μικά και απ� τ� !ασι-
λιά Λ�υδ�!ίκ�.

Aνάμεσα στ�υς π�λλ�ύς Eλληνες
π�υ !ρέθηκαν εκείνη την επ��ή
στ� M�να�� ήταν και �ι: Mαυρ�μι-
�άλης, Aνδρ�ύτσ�ς, Bρυ�άκης. Oι
δύ� πρώτ�ι έπεσαν θύματα της ��-
λέρας και πέθαναν τ� 1836, ενώ �
Bρυ�άκης πέθανε στ� M�να�� τ�
1878 έπειτα απ� μακρ��ρ�νη παρα-
μ�νή εκεί και μια σπ�υδαία καριέρα
�ωγρά
�υ.

Aπ�γ�ν�ι π�λεμιστών

O !ασιλιάς της Bαυαρίας 
ρ�ντι-
σε �ι δύ� Eλληνες, Mαυρ�μι�άλης
και Aνδρ�ύτσ�ς, να τα
�ύν με τι-
μές και έδωσε εντ�λή να κτιστ�ύν
�ι τά
�ι τ�υς με δαπάνες τ�υ κρά-
τ�υς. O πρώτ�ς και � πι� εντυπω-
σιακ�ς απ� τ�υς τρεις ελληνικ�ύς
τά
�υς ανήκει στ�ν Hλία Mαυρ�μι-
	άλη ή Kατσάκ�. Γεννήθηκε στη
Σπάρτη τ� 1800 και ήταν ανιψι�ς
τ�υ Πετρ�μπεη Mαυρ�μι�άλη, γι�ς
τ�υ αδελ
�ύ τ�υ. O Hλίας Mαυρ�-
μι�άλης ήταν ένας απ� τ�υς αρ�η-
γ�ύς τ�υ απελευθερωτικ�ύ αγώνα,
α�ιωματικ�ς–συνταγματάρ�ης. O
τ�τε !ασιλιάς Oθωνας τ�ν έκανε υ-
πασπιστή τ�υ. O τά
�ς τ�υ π�υ
σ�εδιάστηκε απ� τ� σπ�υδαί� αρ�ι-
τέκτ�να της επ��ής Λέ� 
�ν Kλέ-
ντ�ε (Leo Von Klenze) σε κλασικι-
στικ� ρυθμ�, ανήκει στα σπ�υδαία
ιστ�ρικά, π�λιτιστικά και καλλιτε-
�νικά μνημεία τ�υ νεκρ�τα
εί�υ.

Στ� μπρ�στιν� μέρ�ς τ�υ τά
�υ
υπάρ�ει κείμεν� στα αρ�αία ελληνι-
κά και στ� πίσω στα γερμανικά. Σύμ-

ωνα με τα στ�ι�εία π�υ υπάρ��υν,
τ� κείμεν� εί�ε συντά�ει � ίδι�ς �
!ασιλιάς Λ�υδ�!ίκ�ς με κάπ�ια αρ-
�αία ελληνικά π�υ γνώρι�ε.

O δεύτερ�ς ελληνικ�ς τά
�ς π�υ
!ρίσκεται στ� «N�τι� Nεκρ�τα-

εί�» ανήκει στ�ν Λεωνίδα Aνδ-
ρ�ύτσ�, γι� τ�υ αγωνιστή τ�υ 1821
Oδυσσέα Aνδρ�ύτσ�υ. Γεννήθηκε
στις Λι!ανάτες Λ�κρίδας τ� 1824.
Mετά την ά
ι�η τ�υ Oθωνα στην
Eλλάδα πήγε στ� M�να�� για σπ�υ-
δές. Φ�ίτησε στ� «Eλληνικ� Λύ-
κει�». Σε ηλικία δώδεκα �ρ�νων έ-
πεσε κι αυτ�ς θύμα της ��λέρας και
πέθανε. O τά
�ς τ�υ σ�εδιάστηκε,
�πως και τ�υ Mαυρ�μι�άλη, απ�
τ�ν αρ�ιτέκτ�να Λέ� 
�ν Kλέντ�ε.
Eίναι λίγ� πι� μικρ�ς απ� τ�υ Mαυ-
ρ�μι�άλη και έ�ει κι αυτ�ς κλασικι-
στικ� ρυθμ�. Στ� μπρ�στιν� μέρ�ς
υπάρ�ει κείμεν� επίσης στα αρ�αία
ελληνικά, ενώ στ� πίσω στα γερμα-
νικά. Mετα�ύ άλλων ανα
έρεται:
«Eδώ αναπαύεται � Λεωνίδας, γι�ς
τ�υ Oδυσσέα, εγγ�ν�ς τ�υ
Aνδρ�ύτσ�υ, π�υ πέθανε στ� M�-
να�� σε παιδική ηλικία στις
8.12.1836». T�  κείμεν� ανα
έρεται
επίσης στην τραγική μ�ίρα εν�ς

παιδι�ύ π�υ πεθαίνει στα �ένα.
O τρίτ�ς ελληνικ�ς τά
�ς π�υ υ-

πάρ�ει στ� νεκρ�τα
εί� ανήκει
στ�ν σπ�υδαί� �ωγρά
� Θε�δωρ�
Bρυ�άκη. O Bρυ�άκης γεννήθηκε
στη Θή!α τ� 1814. Σε ηλικία δεκα�-
�τώ �ρ�νων πήγε στ� M�να�� με τα
πρώτα ελλην�π�υλα και 
�ίτησε
στ� «Eλληνικ� Eκπαιδευτήρι�».
Σπ�ύδασε στ� «Σ��λεί�ν των Tε-
�νών» της Aθήνας και στην «Aκα-
δημία Kαλών Tε�νών» τ�υ M�νά-
��υ. Στη �ωγρα
ική τ�υ ασ��λήθη-
κε περισσ�τερ� με θέματα επηρεα-
σμένα απ� την ελληνική επανάστα-
ση. Για τ� λ�γ� αυτ� τα�ίδεψε τ�
1848 ειδικά στην Eλλάδα και μελέ-
τησε επί τρία �ρ�νια ιστ�ρικ�ύς τ�-
π�υς, πρ�σωπα και ενδυμασίες.
Γνωστά τ�υ έργα είναι, μετα�ύ των
π�λλών π�υ έ�ει δημι�υργήσει, και
«O Παλαιών Πατρών Γερμαν�ς ευ-
λ�γεί τη σημαία της επαναστάσε-
ως», «Στρατ�πεδ� τ�υ Kαραϊσκά-
κη», «E��δ�ς τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ»,
«Yπ�δ��ή τ�υ Λ�ρδ�υ Bύρων�ς
στ� Mεσ�λ�γγι». Σε αυτά τα έργα
τ�υ Bρυ�άκη συνδυά�εται � ρ�μα-
ντικ�ς �αρακτήρας της �ωγρα
ικής
τ�υ κύκλ�υ τ�υ M�νά��υ με περι�-
ρισμένη �ρησιμ�π�ίηση τύπων τ�υ
κλασικισμ�ύ.

Tά
�ι 
ιλελλήνων
Σε αυτ� τ� νεκρ�τα
εί� έ��υν

τα
εί μεγάλες πρ�σωπικ�τητες της
π�λης τ�υ M�νά��υ π�υ π�λλ�ί α-
π� αυτ�ύς ήταν γνωστ�ί σε �λη την

Eυρώπη. Eπίσης, εδώ είναι θαμμέ-
ν�ι και Γερμαν�ί π�υ την επ��ή π�υ
ήταν � Oθωνας !ασιλιάς της Eλλά-
δας, τ�ν εί�αν ακ�λ�υθήσει και αρ-
κετ�ί εί�αν καταλά!ει δημ�σιες θέ-
σεις. Mετα�ύ αυτών, εκτ�ς των
στρατιωτικών ήταν και διά
�ρ�ι ε-
πιστήμ�νες, ν�μικ�ί, αρ�ιτέκτ�νες,
π�λε�δ�μ�ι, !�ταν�λ�γ�ι, παιδα-
γωγ�ί κ.λπ. π�υ επηρέασαν τις ε�ε-
λί�εις στ� τ�τε νεαρ� ελληνικ�
κράτ�ς. Mετα�ύ των διασημ�τήτων
π�υ εί�αν σ�έση με την Eλλάδα κεί-
νται ενθάδε: � Γερμαν�ς 
ιλ�λ�γ�ς
και παιδαγωγ�ς Φρειδερίκ�ς Tιρς
(Friedrich Thiersch). Γεννήθηκε τ�
1784 και πέθανε τ� 1860. Σπ�ύδασε

ιλ�λ�γία και θε�λ�γία στη Λειψία
και τ� Γκέτινγκεν. 

Oταν �έσπασε η ελληνική επανά-
σταση έδει�ε άκρατ� 
ιλελληνισμ�
και !�ήθησε τ�υς Eλληνες με διά-

�ρ�υς τρ�π�υς. Tα�ίδεψε και � ί-
δι�ς στην Eλλάδα και αρκετές 
�-
ρές παρενέ!αινε κατευναστικά για
τη διευθέτηση συγκρ�ύσεων μετα-
�ύ των Eλλήνων. E�ει γράψει π�λλά
!ι!λία για την Eλλάδα, �πως:
«Eλληνική γραμματική πρ�πάντων
της �μηρικής διαλέκτ�υ» κ.ά. 

O ιστ�ρικ�ς Tάσ�ς B�υρνάς στ�
!ι!λί� τ�υ «T� ελληνικ� 1848» με-
τα�ύ άλλων ανα
έρει για τ�ν Tιρς:
«Mια γενναία και λ�γική 
ωνή υπέρ
της ελληνικής αγρ�τιάς πρ�έρ�εται
απ�  την πλευρά των �ένων. Eίναι
τ�υ Bαυαρ�ύ Φρειδερίκ�υ Tιρς π�υ
με τ� !ι!λί� τ�υ “Περί της συγ�ρ�-

ν�υ καταστάσεως της Eλλάδ�ς και
περί των μέσων αναγεννήσεως αυ-
τής, 1835”, έδωσε τη σωστή λύση
τ�υ αγρ�τικ�ύ. O Tιρς είναι � μ�ν�ς
�έν�ς π�υ κατάλα!ε τις ιδι�μ�ρ-

ίες της ελληνικής πραγματικ�τη-
τας». O διάσημ�ς Γερμαν�ς αρ�ιτέ-
κτ�νας  Λέ� 
�ν Kλέντ�ε είναι επί-
σης θαμμέν�ς στ� «N�τι� Nεκρ�τα-

εί�». Σε αυτ�ν �
είλει τ� M�να��
τη νε�κλασική τ�υ μ�ρ
ή. Eίναι αυ-
τ�ς π�υ σ�εδίασε τη Γλυπτ�θήκη
τ�υ M�νά��υ, τα Πρ�πύλαια, την
Παλαιά Πινακ�θήκη, τ�ν M�ν�πτε-
ρ� στ�ν Aγγλικ� Kήπ� της π�λης
και π�λλά άλλα. Στην Eλλάδα έργ�
τ�υ είναι � Aγι�ς Δι�νύσι�ς, εκκλη-
σία των Kαθ�λικών στην �δ� Πανε-
πιστημί�υ. O Φρειδερίκ�ς Γκέρτνερ
(Friedrich Gaertner) αρ�ιτέκτ�νας,
είναι θαμμέν�ς δίπλα στ�ν τά
�
τ�υ Kλέντ�ε. Kαι τι σύμπτωση! Oι
δύ� γείτ�νες στην αιωνι�τητα εί-
�αν �σ� ��ύσαν σ�!αρές επιστημ�-
νικές και επαγγελματικές δια
�ρές
και �ι σ�έσεις τ�υς στη �ωή δεν υ-
πήρ�αν καθ�λ�υ καλές. O Φρειδε-
ρικ�ς Γκέρτνερ είναι αυτ�ς π�υ έ-
�ει σ�εδιάσει τ� κτίρι� των παλαιών
ανακτ�ρων στην Aθήνα (σημερινή
B�υλή), �αρακτηριστικ� δείγμα τ�υ
γερμανικ�ύ κλασικισμ�ύ.

O Λ�ύτ!ι� Λάνγκε (Ludwig
Lange) Γερμαν�ς αρ�ιτέκτ�νας.
Eργ� τ�υ στην Aθήνα είναι τ�
Eθνικ� Aρ�αι�λ�γικ� M�υσεί�,
1866. Kαι ακ�μα � πασίγνωστ�ς
στ�υς Eλληνες Γερμαν�ς ιστ�ρι-
κ�ς Iάκω!�ς Φαλμεράγιερ (Jakob
Fallmerayer).

Mνημ�συν�

Oι Eλληνες π�υ ��υν και εργά��-
νται σήμερα στ� M�να��, για να τι-
μήσ�υν �λ�υς τ�υς νεκρ�ύς π�υ α-
γωνίστηκαν τ� 1821 για τα ιδανικά
της ελευθερίας, τέλεσαν πρ�σ
ατα
ένα μνημ�συν� πάνω απ� τ�υς τά-

�υς των τριών Eλλήνων π�υ !ρί-
σκ�νται θαμμέν�ι στ� «N�τι� Nε-
κρ�τα
εί�». H εκδήλωση δι�ργανώ-
θηκε με πρωτ�!�υλία τ�υ «Συλλ�-
γ�υ Eλλήνων Eπιστημ�νων M�νά-
��υ» και τ�υ Eλληνικ�ύ Πρ��ενεί�υ
της ίδιας π�λης με �μιλητή τ�ν δι-
δάκτ�ρα 
ιλ�σ�
ίας κ. Γιώργ� Mυ-
λωνά. O κ. Mυλωνάς στην �μιλία τ�υ
μετα�ύ άλλων ανα
έρει: «Στεκ�μα-
στε δίπλα στ�υς τά
�υς τ�υ Hλία
Mαυρ�μι�άλη και τ�υ Λεωνίδα
Aνδρ�ύτσ�υ και μνημ�νεύ�υμε τ�ν
Γ. Mακρυγιάννη, τ�ν M. Mπ�τσαρη,
τ�ν Γ. Kαραϊσκάκη, τ�ν Θ. K�λ�κ�-
τρώνη, τ�ν Διάκ�, τ�ν Παπα
λέσσα,
την Xάιδω T�α!έλλα, τη Λασκαρίνα
Mπ�υμπ�υλίνα, τη Mαντώ Mαυρ�-
γέν�υς. Mνημ�νεύ�υμε �λ�υς τ�υς
νεκρ�ύς, άνδρες, γυναίκες και παι-
διά, των π�λέμων τ�υ 1897, τ�υ
1912–13, της M. Aσίας, τ�υ 1940–44,
τα παιδιά μας τ�υ εμ
υλί�υ π�λέ-
μ�υ και των δύ� παρατά�εων».

Bι�λι�γρα	ία:
1. Max Joseph Hufnagel: «Beruemte Tote im

Suedlichen Friedhof zu Muenchen». Manz
Verlag.

2. Tάσ�ς B�υρνάς: «T� ελληνικ� 1848».
Eκδ�σεις T�λίδη.

3. Eλλάδα: «Iστ�ρία και π�λιτισμ�ς. T� νέ�
ελληνικ� κράτ�ς». Mαλλιάρης–Παιδεία.

O εντυπωσιακ�ς τά
�ς  τ�υ Hλία Mαυρ�μι�άλη, π�υ σ�εδιάστηκε απ� τ�ν
σπ�υδαί� αρ�ιτέκτ�ντα Λέ� 
�ν Kλεντ�ε στ� «N�τι� Nεκρ�τα
εί�» τ�υ M�-
νά��υ. Aνήκει στα σπ�υδαία  ιστ�ρικά και π�λιτιστικά μνημεία τ�υ νεκρ�τα-

εί�υ. Πληρ�
�ρίες της επ��ής ανα
έρ�υν �τι � Mαυρ�μι�άλης, κατά την
παραμ�νή τ�υ στ� M�να��, δηλητηριάστηκε απ� τ�ν αρ�ίατρ� τ�υ Oθωνα Bί-
μπερ, έπειτα απ� σκ�τεινή αυλική συνωμ�σία.
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