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ΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί αναγνώστες,
Το παρόν τεύχος αφιερώνεται στα 200 χρόνια από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. 200
χρόνια μιας πολυτάραχης πορείας που διαμόρφωσαν το νέο ελληνικό έθνος με τις φωτεινές πλευρές
του αλλά και τις πάμπολλες παθογένειές του. Το πως ατενίζουμε το χθες καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
το πως θα σχεδιάσουμε το αύριο. Με αφετηρία αυτή την θέση θα διαβάσετε κείμενα που ερευνούν
την νεοελληνική κατάσταση και δίνουν ένα κατάλληλο έναυσμα για την ανάλυση του πολύπαθου
εαυτού μας.
Καλή ανάγνωση.
Για την αρχισυνταξία
Γιάννης Παππάς

Erscheinungsweise: 1 Ausgabe jährlich
Für den Inhalt der einzelnen Artikel sind die jeweils benannten
Autoren verantwortlich.
Die Inhalte der Artikel spiegeln nicht zwangsläuﬁg die Meinung
der Redaktion wieder.
V.i.S.d.P.G: Grigorios Nikiforidis
Registergericht Nürnberg.
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RUSSWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
Das vorliegende Heft widmet sich den 200 Jahren seit dem Beginn der Griechischen Revolution. 200 Jahre
voller Unruhe, die eine neugriechische Nation mit ihren positiven und negativen Aspekten geschaffen haben.
Die Analyse der Vergangenheit bestimmt die ankommende Zukunft. Anlässlich dieser Behauptung wurden
Texte verfasst und ausgewählt, die die Besonderheit des modernen Griechenlands untersuchen und einen
entscheidenden Impuls zur Selbstanalyse geben.
Gute Lektüre.
Für die Redaktion
Jannis Pappas
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Die weibliche
Beteiligung
am Griechischen
Unabhängigkeitskrieg
1821

Zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges waren noch 90 Prozent
der Griechinnen Analphabetinnen. Entsprechend setzte sich
der 1872 von Frauen der Oberschicht gegründete Verein der
Damen für die Bildung der Frauen vor allem gegen
Analphabetismus ein. Wenngleich es zuvor bereits mehrere
Fraueninitiativen gab, lässt sich von einer griechischen
Frauenbewegung im eigentlichen Sinne erst ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts sprechen. In der weiteren
Entwicklung wären hier nun diverse Beispiele anzuführen wie
die Zulassung der ersten Studentin an der Universität Athen
im Jahre 1890. Weitreichende politische Rechte erhielten die
Frauen in Griechenland jedoch erst 1952.

sich auch andere Frauen am Unabhängigkeitskrieg
beteiligten. Viele Frauen übernahmen logistische und
karitative Aufgaben oder beteiligten sich sogar (unter
männlicher Führung) an bewaffneten Auseinandersetzungen.
Bereits gegen die Armeen Ali Paschas im 18. Jahrhundert
wurden Frauen eingesetzt. Sie engagierten sich in seltenen
Fällen in patriotischen Gesellschaften wie der Filiki Etaireia
(obschon die Mitgliedschaft eigentlich nur Männern
vorbehalten war), organisierten Spendensammlungen oder
übersetzten und publizierten Aufrufe zur internationalen
Solidarität mit Griechenland. Es lässt sich erahnen, dass die
Entstehung der griechischen Frauenbewegung auch mit der

Mit dem Ausbruch des griechischen Unabhängigkeitskrieges
im Jahre 1821 rückten die Fraueninitiativen komplett in den
Hintergrund. Auffällig ist die geringe Sichtbarkeit weiblicher
Beteiligung an diesem Krieg. Die griechischen Frauen in
dieser Zeit waren hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig
und mussten sich um die Hausarbeit und Erziehung der
Kinder kümmern, während die Männer gegen die
osmanischen Armeen kämpften. Dazu schreibt die
griechische Schriftstellerin Elissavet Moutzan-Martingou in
ihrem Tagebuch:

Entwicklung des europäischen Philhellenismus einhergeht.
Bei den meisten Frauen, die sich am Unabhängigkeitskrieg
beteiligten und insbesondere bei den Gründerinnen von
Frauenvereinen, handelt es sich allerdings um privilegierte
Frauen. Sie waren etwa Witwe, Ehefrau, Mutter oder Tochter
eines einﬂussreichen Mannes. Nur durch eine derartige sozioökonomische Stellung vermochten sie überhaupt, die
patriarchalen Strukturen zu brechen. Eine nennenswerte
Anzahl griechischer Frauen beteiligte sich also am
Unabhängigkeitskrieg in vielfältiger Weise. Wie jedoch die
obenerwähnten Entwicklungen andeuten, sollten aber nur die
Männer den Preis für den gemeinsam erkämpften Sieg
erhalten.

von Raphael Irmer

„Ich wünschte vom Herzen zu eilen, um den
Menschen zu helfen, die, wie es schien, für
nichts anderes kämpften, als für jene
ersehnte Freiheit […]. Ich wünschte, sagte
ich, vom Herzen, aber ich betrachtete die
Wände des Hauses, die mich eingesperrt
hielten, betrachtete die langen Röcke der
Knechtschaft der Frauen, und ich wurde
daran erinnert, dass ich eine Frau bin, und
dazu eine Frau aus Zakynthos, und stöhnte.“
(Vgl. Sidera-Lytra 2005, S.60 mit Verweis auf
V. Athanasopoulos: Elissavet MoutzanMartingou: Autobiographie. Einleitung –
Kommentar. Athen 1997, S. 42)
Ausnahmen und bekannt für ihre Teilnahme am
Unabhängigkeitskrieg sind Manto Mavrogenous, die
Männertrupps anführte, und Laskarina Bouboulina, die
Kommandantin einer eigenen Flotte war, und auch die Mutter
von Alexander Ypsilanti (Elisabeth Y.), welche die Treffen der
Filiki Etaireia beherbergte. Weniger bekannt ist aber, dass
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Der „Nürnberger
Griechenverein“
(1822 - 1831)
von Dr. Evthymios Chr. Papachristos
Im Laufe des Jahres 2021 fanden trotz Covid-19 etliche
Veranstaltungen zum 200. Jahrestag des Ausbruchs des
Freiheitskampfes der Griechen gegen die osmanische
Herrschaft in Griechenland und weltweit.
Es wurde u.a.
die Relevanz und der Beitrag des
Philhellenismus
zum
Gelingen
von
Zielen
des
Befreiungskampfes unterstrichen, der sich schließlich zur
Revolution umwandelte, denn zum ersten Mal im 19. Jh.
wurde ein Staatsoberhaupt von Volksvertretern gewählt und
die Dreiteilung der Gewalten wurde zum Prinzip
demokratischen Regierens erhoben.
Auch die Rolle der philhellenischen Komitees auf der ganzen
Welt, vor allem in Europa, stand im Mittelpunkt. Sie
unterstützten den Freiheitskampf ideell, ﬁnanziell, mit
Versorgungsgütern, Waffen sowie mit persönlichem Einsatz.
Nachdem im August 1821 ein philhellenischer Verein in
Stuttgart gegründet worden war, folgten viele andere Verein
und Komitees z.B. in Darmstadt, Hamburg, Berlin,
Frankfurt/M, Zürich ("Zürcherischer Hülfsverein für die
Griechen").
Den wenigsten Interessierten ist jedoch geläuﬁg, dass es
auch in Nürnberg einen aktiven „Griechenverein“ gab, der
nicht nur Geld, sondern auch freiwillige Kämpfer nach
Griechenland schickte, so z. B. den im November 1823 in
Naﬂion gefallenen Nürnberger Heinrich Jäger. Die Existenz
des Vereins entdeckte der Philhellene Dr. Ernst-Friedrich
Schultheiß.

Griechenlands Befreiung“ im Juni 1821.
Als Gründe zur Unterstützung werden „... die Noth und
Bedrängnis
der
Griechen,
ihr
jämmerliches
Hinschlachten durch eingedrungene Barbaren, der Raub
und die Misshandlung ihrer Weiber und Kinder, der
Hunger und die Blöße der Alten und Unmündigen, das
Verschmachten zahlloser Kranken und Verwundeten,
ohne Obdach, Labung und Hülfe, der Brand ihrer Städter
und Dörfer, die Verwüstung ihrer Weingärten und Felder,
die Entweihung und Zerstörung ihrer Kirchen .... das
innigste Mitleiden und den Drang zum Geben ... „ genannt.
Seele und Motor des Vereins war der Zirndorfer Fabrikant
Johann Christian Biberbach mit privaten Beziehungen zur
bürgerlichen Nürnberger Oberschicht; er „sammelte nicht
unbedeutende Beiträge für die muthvollen Griechen,
welche ihr Vaterland von dem schmächlichen Jochen der
Osmanen zu retten und zu befreien versuchen.“
Der Zweck der Gründung Nürnberger Griechenvereins ist „...
die Loskaufung gefangener Weiber und Kinder aus
türkischer, ägyptischer und afrikanischer Sclaverei, die
Versorgung der Nackten mit Kleidung, der Kranken und
Verwundeten mit Arzneien und chirurgischen Mitteln“. In
diesem Sinne wird um Spenden gebeten. Man wendet sich
auch an „das weibliche Geschlecht mit seinem lebhafteren
Gefühle für alles menschliche Leiden“ mit dem Appell,
dass „... die wohlgesinnten Frauen und Jungfrauen in
Nürnberg unsern Wunsch freundlich aufnehmen, dass
auch sie ... unter sich Sammlungen veranstalten
möchten.“
Da der Verwendungszweck der Spenden unter der damaligen
Zensur (Postkontrolle) nicht propagiert werden konnte,
musste man klugerweise Umwege ﬁnden, um die rigorosen
Bestimmungen der Heiligen Allianz zu umgehen. Das Geld
ﬂoss über das liberale Zürich nach Griechenland.
Ende 1824 ist in einem Brief die Rede davon, dass Nürnberger Gelder zu einem besonderen Projekt beitragen sollen,
nämlich zur Unterstützung eines Hospitals in Messolongi, „...
zur Hebung der dortigen Unterrichtsanstalten und zur Bildung einer Öffentlichen Bibliothek eine Sammlung
griechischer Klassiker nächstens aus Deutschland dahin
gesendet werden wird, deren Ankauf von hier aus besorgt
wurde.“

Gründe und Ziele der Vereinsgründung
Dieser Hilfsverein war aktiv im Zeitraum von 1822 bis 1831,
machte Werbung für die Freiheit Griechenlands, verfasste
entsprechende Aufrufe, hatte wenig, aber ﬁnanzstarke
Mitglieder, sammelte Geld und spendete es unter geschickter
Umgehung der Zensur den kämpfenden Griechen; auch
freiwillige Nürnberger sind verzeichnet.
Als primäre Quelle dient eine im Stadtarchiv Nürnberg Akte
mit ca. 60 Schriftstücken, meist Briefabschnitten, Quittungen
und die nachträglichen Reinschriften einer Spendenliste für
die Zeit vom 29.5.1826 bis 30.12.1830, der Sitzungsprotokolle
und einer Generalliste „Zusammenstellung der seit
Oktober 1822 bis Juni 1828 zum Besten der Griechen einund ausgegangenen Gelder“, die aber bis 29. November
1831 reicht. Schon von den Daten her lässt sich als
Besonderheit feststellen, dass mit den Aktivitäten von 1822
bis 1831 der Nürnberger Griechenverein nicht nur der am
längsten tätige Verein in Bayern, sondern wohl auch des
ganzen deutschsprachigen Raumes gewesen ist. Auch eine
Schützenscheibe der Kgl. Priv. Schützengesellschaft Fürth
erinnert an den „Kampf der Heiligen Schaar für

Finanzkraft der Vereinsmitglieder
Auch wenn die Mitgliederzahl mit 34 bei der damaligen
Nürnberger Einwohnerzahl von 25000 gering erscheint, sollte
man nicht auf die Quantität, sondern auf die ﬁnanzielle Kraft
der Mitglieder achten. Von den 26 Gründungsmitgliedern
gehört die Hälfte der wichtigen „Gesellschaft zur
6

Beförderung Vaterländischer Industrie“ an. An Berufen
ﬁnden sich 9 lutherische Pfarrer, über die Hälfte aller Pfarrer
der Innenstadtkirchen, darunter die beiden ranghöchsten, die
beiden Dekane; weiter 5 Kauﬂeute, neben Biberbach z.B. der
Buchhändler und Verleger Dr. Campe, der mit seinen billigen
kolorierten Bilderbögen den griechischen Freiheitskampf nicht
nur vermarktet, sondern die griechischen Heldentaten bildlich
unters Volk bringt; weiter 4 Ärzte, darunter Dr. Osterhausen,
Mitbegründer der Naturhistorischen Gesellschaft; weiter 4
höhere Beamte, darunter der Rektor des Gymnasiums, und
schließlich 2 Gutsbesitzer – kurz gesagt die Vertreter der
neuen Elite aus dem Nürnberger Besitz- und
Bildungsbürgertum. Es gab viel mehr anonyme Spender aus
allen Schichten, von Adeligen bis zur Bügelwäscherin.
Obwohl die gesamten Spenden von Nürnberg mit etwa 4 000
ﬂ. (Florin), umgerechnet 9. 200 damalige frz. Goldfrancs, im
Vergleich zu Berlin (335 000 fr.), München (150 000 fr.) und
Hamburg (33 000 fr.) gering waren, so zählt doch vielmehr der
ideelle Wert der Spendenbereitschaft: Die letzten Ausgaben
des Nürnberger Griechenvereins sind Reisekostenbeihilfen
für Griechen auf ihrem Weg von Bayern nach Sachsen,
darunter den Maler Evthymios Demetrios, der das Innere der

Salvatorkirche in München ausmalte, der ersten Kirche einer
griechischen Gemeinde in Bayern bzw. im heutigen
Deutschland.
Somit war der Nürnberger Griechenverein der Paradefall
des deutschen Philhellenismus.
Veranstaltungshinweis: Vortrag „Der Philhellenismus und
der Nürnberger Griechenverein“, 18.03.2022, anlässlich
der 200 Jahre seit 1821 statt (Historischer Rathaussaal
Nürnberg). Veranstalter: Partnerschaftsverein KavalaNürnberg PHILOS u. Stadt Nürnberg

Schützenscheibe der Kg. Schützengesellschaft Fürth, 1822
Es handelt sich um eine Darstellung einer Schlacht zwischen
dem Heiligen Bataillon (Ieros Lochos) und osmanischen Truppen.
(Fotoarchiv: Sotiris Xognos, PHILOS-Verein)
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«Στὰ σκοτεινὰ βαδίζουμε, στὰ
σκοτεινὰ προχωροῦμε,
οἱ ἥρωες βαδίζουν στὰ σκοτεινά»
Γιώργος Σεφέρης

Απόσπασμα από το νέο βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά,
«1821-2021: Ρέκβιεμ ή Αναγέννηση;»
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο οποίος αποτελούσε την έσχατη ελληνική επιλογή, και μετά την αναρχία που ακολούθησε, η διέξοδος θα αποζητάται πλέον
στην έλευση ξένου μονάρχη ώστε να παύσουν οι εμφύλιες διαμάχες. Αρχικώς, ήδη από το 1828, θα επιλεγεί ο
Λεοπόλδος της Σαξονίας, ο οποίος τελικώς δεν απεδέχθη, αφού ζητούσε μια μεγαλύτερη Ελλάδα, και θα
προτιμήσει τον θρόνο του Βελγίου· έτσι οι προστάτιδες
δυνάμεις θα καταλήξουν στη βαυαρική Αυλή και τον
Όθωνα.

Συχνά αποδίδουμε την αδυναμία ολοκλήρωσης της Επανάστασης σχεδόν αποκλειστικά στους ξένους, στις μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα στην Αγγλία, την «δολία
Αλβιώνα». Και όντως, η συγκρότηση ενός ισχυρού ελληνικού πόλου στον χώρο του παλαιού Βυζαντίου συναντούσε την εχθρότητα των μεγάλων δυνάμεων. Είναι
γνωστός ο φόβος των Εγγλέζων για τη δημιουργία ενός
ισχυρού ναυτικού και εμπορικού κράτους στην ανατολική Μεσόγειο, όπως και των Αυστριακών που φοβούνταν την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας τους. Εν
τούτοις, συχνά παραθεωρούμε το γεγονός ότι και η ομόδοξη Ρωσία δεν επιθυμούσε την αυτονόμηση των Ελλήνων και του πατριαρχείου από την οθωμανική
Αυτοκρατορία.

ρεμπόδισης του Κολοκοτρώνη να απελευθερώσει την
Πάτρα, που θα επέτρεπε στην Επανάσταση να αποσπαστεί από την Πελοπόννησο. Γι’ αυτό ακριβώς και οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κυριεύσουν «τὴν Θεσσαλία καὶ
τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναν καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη».
Παράλληλα, ο περιορισμός της Επανάστασης στον νότο
και οι ήττες της θα συρρικνώσουν δραματικά τον ενθουσιασμό και τις οικονομικές συνεισφορές του παροικιακού
ελληνισμού που είχαν χρηματοδοτήσει τη Φιλική Εταιρεία αλλά και των φιλελλήνων αργότερα. Συνεπώς, θα
κάνουν αναπόφευκτη την προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό με επονείδιστους όρους, στη «δήλωση υποτέλειας»,
στην αγωνιώδη αναζήτηση ξένου μονάρχη κ.ο.κ. Άλλωστε, εάν η Επανάσταση επεκτεινόταν, πολύ διαφορετική
θα ήταν και η στάση των μεγάλων δυνάμεων.

Και παρότι ευθύνονται πρωταρχικά όσοι «ἠθέλησαν νὰ
γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι», εν τούτοις, όσο και αν «πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμά τους», οι Έλληνες «εἴχαν καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη».
Ο Κολοκοτρώνης, σε μία φράση μόνο, έχει συλλάβει όλο
το «μυστικό» της Επανάστασης αλλά ίσως και του ελληνισμού συνολικότερα. Παρότι οι «μπαρμπέρηδες», Μαυροκορδάτοι, Ζαΐμηδες, Κωλέττηδες, υπήρξαν οι
υποκινητές του διχασμού, εν τούτοις, η επανάσταση
τους είχε ανάγκη, διότι χρειαζόταν και πολιτικούς· και ο
Κολοκοτρώνης ή ο Ανδρούτσος, από την προϊστορία και
τη συγκρότησή τους, δεν μπορούσαν να αναλάβουν και
αυτό το καθήκον.

Ξεκινήσαμε την Επανάστασή μας με το διάγγελμα του
Αλέξανδρου Υψηλάντη, «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος», στη Μολδοβλαχία, και, μετά δέκα χρόνια «θυσιῶν
ἀκαταλογίστων», κλείσαμε την πρώτη οδυνηρή φάση της
με την αναγνώριση ενός λιλιπούτειου ελλαδικού κράτους, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, τον Σεπτέμβριο
του 1831 – και μάλιστα με την τελετουργική σφαγή του
Κυβερνήτη στα θεμέλιά του.

Άλλωστε, αργότερα, ο Γέρος θα μετανιώσει πικρά για την
απόπειρά του να μεταβληθεί ο ίδιος σε «μπαρμπέρη»-πολιτικό· διηγούνταν μάλιστα τον ακόλουθο μύθο: «Ἕνας
λύκος ἅρπαξε ἕνα ἀρνὶ καὶ πῆγε παραπέρα νὰ τὸ φάει. –
Κὺρ λύκο, θὰ μὲ φᾶς. Γι᾿ αὐτὸ κάνε μου αὐτὴ τὴ χάρη:
τραγούδα μου λιγάκι, γιατὶ ἔχεις πολὺ γλυκιὰ φωνὴ…
Ἄφησε τὸ ἀρνὶ ὁ λύκος κι ἄρχισε νὰ οὐρλιάζει. Τὸν
ἄκουσαν τότε τὰ σκυλιὰ καὶ τὸν πῆραν στὸ κυνηγητό…ὁ
λύκος στάθηκε ψηλὰ στὴ ράχη καὶ εἶπε: –Τί ἤθελα ἐγὼ
νὰ κάμω τὸν τραγουδιστή; Καλὰ νὰ πάθω!»

Άραγε λοιπόν αυτός ο αγώνας πήγε χαμένος και «προδόθηκε» ή ίσως δεν έπρεπε καν να είχε αρχίσει; Γιατί δεν
μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας; ADVERTISING
Συνοψίζει και πάλι απαράμιλλα ο Κολοκοτρώνης:

Συνεπώς, ο βαθύτατος διχασμός που ανακύπτει διαρκώς
αποτελεί συνέπεια του διάσπαρτου και διχασμένου χαρακτήρα του ίδιου του ελληνισμού, των οθωμανικών
στρεβλώσεων και της δομικής εξάρτησής του από τη
Δύση, οικονομικά και πολιτιστικά, εξ ου και η μερική και
μόνο επιτυχία του εγχειρήματος της παλιγγενεσίας.

Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη
ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι… καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ
ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως
ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη… Ἀλλὰ δὲν
ἐβάσταξεν. Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν
μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε
τὸ μπαρμπέρισμά τους. Μὰ τί νὰ κάμωμε; Εἴχαμε καὶ
αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καὶ
ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια…. Καὶ τοῦτο
ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕναν ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή… Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ
τὴν γνώμη του… Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ
εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.

Και αυτό παρατηρείται σε όλη την ιστορική περίοδο της
μακράς ελληνικής Επανάστασης, μέχρι το 1922, καθώς η
στρατηγική της Μεγάλης Ιδέας, δηλαδή της συγκέντρωσης των Ελλήνων σε ένα ενιαίο κρατικό σύνολο, του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και του Ελευθέριου
Βενιζέλου, θα αντιπαρατίθεται με τον μικροελλαδικό τοπικισμό του Βούλγαρη ή του Γούναρη και την τουρκο-βυζαντινή αυταπάτη του Ίωνα Δραγούμη· έτσι, παρά το
πραγματικό επίτευγμα της απελευθέρωσης μεγάλου μέρους του έθνους, αυτή δεν θα ολοκληρωθεί.

Οι Έλληνες δεν νικήθηκαν στα πεδία των μαχών, όπου
ήταν όντως ανίκητοι. Και δεν έφθασαν «εἰς τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη» διότι δεν είχαν «ἕναν ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή»…,
αντίθετα, «ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, κοντέψαν νὰ
χαθοῦν».

«Δὲν εἴχαμε ἕναν ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή», ακριβώς διότι
η βαθύτατη διάσπαση στο εσωτερικό του ελληνικού κόσμου, κατ’ εξοχήν μεταξύ ελίτ και λαϊκού σώματος,λόγιας και λαϊκής παράδοσης, δεν είχε αναδείξει αυτή την
περιβόητη «κεφαλή»!
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Και επειδή, όπως αναγνωρίζει ο Κολοκοτρώνης, οι επαναστατικές δυνάμεις είχαν ανάγκη και από «μπαρμπέρηδες», μόνο μια αναγνωρισμένη επαναστατική ηγεσία, που
θα συγκέντρωνε την πολιτική, τη στρατιωτική και τη διπλωματική ισχύ, θα μπορούσε να ενώσει τα διεστώτα
μέλη του ελληνισμού.
Την ίδια περίπου εποχή, ο Σιμόν Μπολίβαρ, ο El Libertador,
είχε αρχίσει τη θριαμβευτική πορεία της απελευθέρωσης
του μεγαλύτερου μέρους της Λατινικής Αμερικής: το
1813 ηγήθηκε των επαναστατικών στρατευμάτων που εισήλθαν στη Βενεζουέλα με την Campaña Admirable, τη
Θαυμαστή Εκστρατεία, που στην ουσία θα λάβει τέλος
δώδεκα χρόνια μετά, με τις νίκες του στο Περού και τη
Βολιβία. Αρχηγός, αρχιστράτηγος, πρόεδρος. Άλλωστε,
το 1804, σε ηλικία 21 χρονών, είχε παρευρεθεί στη στέψη
του Ναπολέοντα ως Αυτοκράτορα, στο Παρίσι.

Οι τσάροι ήθελαν τους Έλληνες ως προστατευόμενούς
τους στο εσωτερικό της τουρκικής επικράτειας, και όχι
ως ισχυρό αυτόνομο παράγοντα. Οι τσάροι ήθελαν την
Κωνσταντινούπολη για δικό τους λογαριασμό και όχι ως
ελληνική πρωτεύουσα που θα αναβίωνε κάποια μορφή
«Βυζαντίου», πολιτειακά και εκκλησιαστικά. Άλλωστε,
μια εθνική και, κατά τεκμήριο, δημοκρατική επανάσταση
θα συνιστούσε θρυαλλίδα ανησυχητικών εξελίξεων για
την πολυεθνική «φυλακή των λαών», τη ρωσική Αυτοκρατορία. Γι’ αυτό και εν τέλει οι Ρώσοι θα παρέμβουν
υπέρ της Επανάστασης μόνον όταν αυτή έπνεε κυριολεκτικώς τα λοίσθια, το 1827-28, όταν κινδύνευαν να επικρατήσουν οριστικά οι Εγγλέζοι· θα υποστηρίζουν δε
επίμονα τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους φόρου
υποτελούς στον Σουλτάνο και όχι ανεξάρτητου.

Το ελληνικό δράμα δεν μπορεί λοιπόν να ιδωθεί ως ένα
τυχαίο αποτέλεσμα συγκυριών και συμπτώσεων, ούτε να
αποδοθεί μόνον στην υπαρκτή άμεση παρέμβαση των
ξενών δυνάμεων· αντίθετα, αποτυπώνει με ενάργεια τις
δομικές ανισορροπίες ενός εθνικού οργανισμού τις
οποίες αναλύσαμε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Ο δε καθοριστικός ρόλος των ευρωπαϊκών δυνάμεων θα
πρέπει να αναζητηθεί μάλλον στον ρόλο που έπαιξαν στη
διαμόρφωση– οικονομική, παιδευτική και πολιτική– των
ηγετιδών τάξεων του ελληνισμού· έτσι αυτές υπερκαθορίζουν τις εξελίξεις ακόμα και όταν εμφανίζονται αμέτοχες ή και απέχουν από κάποια άμεση επέμβαση.

Εν τούτοις, ο Γέρος του Μοριά, στην ερμηνεία των αδυναμιών της Επανάστασης,επιμένει πρωτογενώς στις εσωτερικές διαστάσεις τους, στη διχόνοια και την έλλειψη
ενιαίας ηγεσίας. Άλλωστε, η παρέμβαση των ξένων, και
ιδιαίτερα των Άγγλων, γινόταν τόσο πιο συστηματική και
επίμονη όσο η Επανάσταση αποδυναμωνόταν στο εσωτερικό πεδίο, και κατέστη κυρίαρχη μετά τον Ιμπραήμ και
τη δολοφονία του Καποδίστρια.

Αυτές ακριβώς οι δομικές αδυναμίες και η εξάρτηση την
οποία αναπαράγουν θα σφραγίσουν, κληρονομούμενες,
την πορεία του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Και
όμως, παρόλες αυτές τις αδυναμίες, θα πραγματοποιηθεί
το θαύμα της παλιγγενεσίας, διότι όλοι οι Έλληνες,
ακόμα και οι πιο μηχανορράφοι, θα χύσουν το αίμα τους
και θα υποβληθούν σε τεράστιες θυσίες γι’ αυτήν.

Η εσωτερική αποδυνάμωση ενίσχυε την εξωτερική εξάρτηση.Οι δυνάμεις που ήταν πρωτογενώς υπεύθυνες για
τους εμφυλίους, οι κοτζαμπάσηδες και οι Φαναριώτες
αρχικώς, εισήγαγαν την Αγγλία στο εσωτερικό πολιτικό
παίγνιο προκειμένου να επικρατήσουν έναντι των οπλαρχηγών και της Φιλικής. Δημιουργούνταν έτσι μια αλληλουχία αιτίου-αιτιατού που μας βύθιζε όλο και βαθύτερα
στην εξάρτηση.

Πηγή: ardin-rixi.gr

Πάντως, η αδυναμία επέκτασης της Επανάστασης πέρα
από τη Στερεά Ελλάδα υπήρξε συνέπεια τόσο της τραγικής εκστρατείας του Πέτα όσο και της συστηματικής πα9

Probleme
der Neugriechischen
Kulturgeschichte
(Teil 2)

durchschauen zu können. Besonders undurchsichtig sind die
inneren Spannungen. Bei jeder Frage zu der krisenhaften
Situation wurde als Antwort und Lösung das Erbe der Antike
gegeben. Die Griechen-Orthodoxen fühlten sich in der
osmanischen Herrschaft als eine Kulturgemeinschaft, die
stolz auf ihre Vergangenheit sein konnte. Dieses Gefühl trug
enorm zur griechischen Revolution bei. Die Spaltung ﬁng aber
während der griechischen Revolution erneut an. Der
charismatische Revolutionskämpfer Kolokotronis (1770-1843)
und der Politiker Mavrokordatos (1791-1865) bekämpften sich
gegenseitig für die Übernahme der Macht nach der Befreiung.
Wer sollte nun der Machthaber sein und welche Großmacht
sollte letztlich Griechenland kontrollieren? Die eine Seite
unterstützte die Annäherung an Russland und die andere die
Beziehung zu England. Statt einen völlig befreiten Staat zu
gründen, bevorzugte jede Seite das eigene Interesse.
Dieselbe Lage setzte sich im nächsten Jahrhundert fort.

von Jannis Pappas

Als nicht zu überwindende Neurose wiederholt sich seit dem
Peloponnesischem Krieg der Bürgerkrieg in der griechischen
Geschichte.
Thukydides, der als Begründer der Geschichtswissenschaft
gilt, betonte die Grausamkeiten der Konﬂikte zwischen Athen
und Sparta und verstand den Bürgerkrieg als den
gefährlichsten aller Kriege. Auf den ersten Blick scheint diese
Epoche anachronistisch zu sein und der Vergangenheit
anzugehören. Die jüngste Gegenwart kann jedoch Symptome
der Vergangenheit in Erscheinung bringen. Besonders wenn
diese nicht im kollektiven Unbewussten verarbeitet worden
sind. Als Beispiel dienen die historischen Konﬂikte zwischen
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1341 und 1347, welche kurz vor dem Untergang der
Byzantiner stattfanden. Jahrelanger Krieg, die Präsenz
plündernder Heere, soziale Verwerfungen und die
aufkommende Pest verwüsteten das Reichsgebiet. Dies
bereitete das Ankommen der Osmanen ein Jahrhundert
später vor.
Die Projektion der eigenen Schwächen wurde von nun an
einer der wesentlichsten Merkmale der neugriechischen
Kulturgeschichte. Die Unfähigkeit, den Gegner abzuwehren,
wird bis heute nicht als Anreiz einer Selbstreﬂexion genutzt.
Für die Griechen sind die Türken an allen Problemen schuld,
ohne überhaupt die Hindernisse der kollektiven Identität

Kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs musste sich die
griechische Regierung entscheiden, ob sie an der Seite der
Entente kämpft oder die Mittelmächte unterstützt.
Ministerpräsident Eleftherios Venizelos war der festen
Überzeugung, dass die Kooperation mit England
Griechenland in den Sieg führen würde. König Konstantin sah
im Gegenteil die Annäherung ans Deutsche Kaiserreich als
den einzig richtigen Weg. Die Gesellschaft wurde wegen
dieser Uneinigkeit tief gespaltet. Venizelos gründete deshalb
seine eigene Regierung in Saloniki und Konstantin in Athen.
Die Art und Weise, wie sich der Krieg entwickelte, zeigte, dass
Venizelos richtig lag. Die Folgen dessen beeinﬂussten die
Gesellschaft eher negativ. Mit dem Auftreten der
Kommunistischen Partei Griechenlands in den 20erJahren
führte der liberale Venizelos das Verbot des Kommunismus
in Griechenland ein. Die Verfolgung der Kommunisten wurde
so ofﬁziell eingeführt. Die Unterscheidung zwischen Rechten
und Linken markiert die Periode von 1920 bis 1975.
Menschen wurden in hohem Maße polarisiert. Der
Bürgerkrieg in der Periode zwischen 1946 und 1949 schadete
und dichotomisierte in vielerlei Hinsicht das kollektive
Verhalten.
Da der Widerstand gegen die Nazis einem gemeinsamen Ziel
diente, kam zudem der Hass ins Spiel. Aus
psychoanalytischer Sicht werden Identiﬁzierungen vollzogen,
welche jeweils auf verschiedenen Illusionen basieren. Die
Ideologie wurde in Religion verwandelt und trug im Fall
Griechenlands nicht zum entwickelten demokratischen
Verhalten bei. Denn eine wirksame Identiﬁzierung setzt eine
„Erziehung zur Realität voraus“ und keine Erziehung zu
Ideologien. Die Geschichte der Nachkriegszeit bewies, dass
die sowjetische oder die westliche Option dem Land Probleme
bereitete. Griechenland sollte sich vermutlich erst einer
Selbstreﬂexion widmen und sich entsprechend entscheiden,
welche die richtige Alternative ist. Der Umgang mit den
eigenen Traumata wurde nie realisiert. Kein kritisches Ich hat
sich bis heute entfaltet, weil genau der dauerhafte Prozess
der Rivalisierung eine kindliche Kulturanpassung in der
Gegenwart evoziert hat. Die Menschen verlassen sich zu oft
auf Religionen beziehungsweise Ideologien, ohne überhaupt
wahrzunehmen, dass dies einen autonomen Staat und eine
reife Gesellschaft nicht mit sich bringen kann. Helden gehören
folgendermaßen entweder einer speziﬁschen Richtung oder
haben überhaupt kein Bezug zur griechischen Realität.
Dazu kam als nicht zu überwindendes Problem die
Abhängigkeit von den jeweiligen großen Mächten. Russland,
England und Frankreich wollten das Land seit Beginn der
Revolution 1821 kontrollieren. Das kann anhand der
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Unterstützung bei der Befreiung und Gründung des ersten
griechischen Staates nachgewiesen werden. Übrigens gaben
sie im Jahr 1832 ihre Billigung zum Ankommen des
bayerischen Prinzen Otto. Der erste König Griechenlands war
also bayerischer Abstammung. Seine Amtszeit war nicht von
Erfolg geprägt. Obwohl er das Bildungssystem auf
bayerischer Basis neu aufbaute, schaffte er nicht, den
Zuspruch des Volkes zu gewinnen. Nach einem
Volksaufstand kehrte er im Jahr 1843 nach Bayern zurück.
Die ausländische Einmischung in die Angelegenheiten
Griechenlands wurde trotzdem nicht verhindert. Für mehr als
100 Jahre stand das Land unter dem Einﬂuss von
Großbritannien. Viele Könige bis zum Zweiten Weltkrieg
wurden ofﬁziell von England eingesetzt. Nach dem Ende des
Bürgerkrieges begannen die USA Einﬂuss im balkanischen
Raum und im Mittelmeer auszuüben.
Die militärische Einﬂussnahme war jedoch nur ein Teil davon.
Ab 1980 begann eine spürbare Demokratisierung, welche
aber mit amerikanischen Elementen der Massenkultur
verschmolzen war. Armut und griechische Kulturtradition
wurden durch Reichtum und Popkultur ersetzt. Und all das
geschah mit hoher Geschwindigkeit in einem Land, wo kein
Bürgertum vorhanden war. Das bedeutet, dass politischen
Ämter von Menschen besetzt waren, die häuﬁg nur über einen
Schulabschluss verfügten. Die Korruption und der
Klientelismus ist seit den 80er-Jahren die Hauptideologie
Griechenlands geworden. Der amerikanische Traum wurde
ohne Vernunft konsumiert und breitete sich rasant im
kollektiven Unbewussten aus. Es ist sicherlich von großer
Bedeutung, wenn Kulturen sich miteinander vermischen. Es
gibt aber auch Fälle, wo eine ganze Gesellschaftsstruktur nur
die negativen Seiten rezipiert. Hollywood, NBA und
McDonald‘s waren die einzigen Kulturgüter, welche USA
Griechenland bot.

Auf dieser Basis wird eine Gesellschaft gegründet, die immer
einen anderen braucht, um zu überleben. Autonomie und
Reife kann durch solche Veränderungen nicht erreicht
werden.
Quelle: ThinkAlternative (thinkalternativeblog.wordpress.com)
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Griechische
Filmtage
Nürnberg
07.12 - 12.12.2021

Nach dem Corona-bedingten Ausfall der Griechischen
Filmtage im Jahr 2020 melden wir uns wieder zurück!
Dieses Jahr wird das Festival pandemiebedingt hybrid
stattﬁnden, dass heißt im Kino vor Ort (Filmhaus Nürnberg)
und ein Großteil der Filme als Stream in kino3. Nähere
Informationen zum kompletten
Programm und zum Kartenvorverkauf für die Vorstellungen
vor Ort ﬁndet Ihr unter
Η γυναικεία ματιά // Der weibliche Blick

Der Schwerpunkt der siebten Ausgabe der Griechischen
Filmtage Nürnberg liegt bei den Frauen des griechischen
Films: starke Frauenrollen und Regisseurinnen. Einen
wissenschaftlichen
Rückblick
auf
das
feminine
Filmgeschehen in Griechenland bietet uns Professorin ElizaAnna Delveroudi. Delveroudi, Filmhistorikerin der ersten
Stunde auf griechischem Gebiet, erforschte die griechische
Filmgeschichte, stellte Daten und Geschehen richtig,
veröffentlichte unzählige Beiträge zur Thematik und rückte die
Kunstform Film als erste ins wissenschaftliche und
akademische Blickfeld. Der Vortrag wird aufgezeichnet und
als Video zur Verfügung stehen.
Οι ταινίες // Die Filme

Aus dem neuen griechischen Kino haben wir mehrere
Filmperlen herausgepickt: EFTYCHIA des Regisseurs
Angelos Frantzis erzählt aus dem Leben der Songwriterin
Eftychia Papagiannopoulou, die in den 1950er Jahren als eine
der ersten Frauen sich im männerdominierten Musikgeschäft
etablieren konnte, der iranisch-griechische Regisseur Siamak
Etemadi erzählt von PARI, einer verzweifelten Mutter auf der
Suche nach ihrem Sohn im Moloch Athen, in Nikos Labót´s
HER JOB rackert sich eine junge Mutter als Putzfrau ab und
gewinnt die Oberhand in ihrer Familie, PAUSE der
Regisseurin Tonia Mishiali konzentriert sich auf eine
rebellierende Hausfrau mitten in der Menopause, in DAS
WUNDER IM MEER VON SARGASSO von Syllas
Tzoumerkas kämpft sich eine Polizistin durch den korrupten
Sumpf einer Kleinstadt, die junge griechisch-deutsche
Regisseurin Sonia-Liza Kenterman erzählt vom SCHNEIDER
VON ATHEN und in Christos Nikou´s APPLES befällt Athen
eine Pandemie der Amnesie.

Mercouri zum 100. Mal. Das Jubiläum ist Anlass der „letzten
griechischen Göttin“ Melina zu gedenken. Tochter aus gutem
Hause, Schauspielschülerin, Filmschauspielerin, Ehefrau von
Jules
Dassin,
internationaler
Star,
Exilantin,
Widerstandskämpferin, Politikerin, Kultusministerin, Initiatorin
der Europäischen Kulturhauptstädte, Verfechterin der
Rückgabe der Parthenon-Skulpturen aus Großbritannien –
Mercouri hatte viele Gesichter und Talente. Das Medium Film
gab
ihr
mit
dem
Erfolg
auch
internationalen
Wiedererkennungswert und somit die Möglichkeit sich
wirkungsvoll für den Widerstand gegen das Obristenregime
Ende der 1960er Jahre einzusetzen. Als griechische
Kultusministerin initiierte sie die erste europäische
Kulturhauptstadt in Athen und schenkte somit der
Europäischen Union die Idee einer Veranstaltung, die
beibehalten und ausgebaut wurde und von europäischen
Städten heiß umkämpft ist.
Die geplante Fotoausstellung musste leider abgesagt werden,
aber Melina Mercouri´s Film TOPKAPI wird am Mittwoch, den
8.12. um 18:30 Uhr im Filmhaus vorgeführt.
Αφιέρωμα: Μίκης Θεοδωράκης // Hommage an Mikis
Theodorakis
Anfang September ist ein großer Grieche von uns gegangen:
der Komponist Mikis Theodorakis. Theodorakis Oeuvre ist
immens, doch ein Film machte ihn und seine Musik über die
Grenzen Griechenlands hinaus bekannt: ZORBAS THE
GREEK. Man kann wohl behaupten, dass nur ein paar Noten
genügen, um das Griechische und Griechenland zu
beschreiben. Der Sirtaki, ein Tanz, den es so eigentlich gar
nicht gab wurde von Theodorakis und diesem Film erfunden.
Zwar war die Grundlage des Films, die Adaption eines Buches
von Nikos Kazantzakis und Regie führte der Zypriote Michael
Cacoyiannis - doch der Tanz wurde von Anthony Quinn
getanzt, in einer internationalen Produktion, die Sprache, die
im Film gesprochen wird ist Englisch. Und doch ist es der
griechischste Moment der Filmgeschichte. In Gedenken an
Mikis Theodorakis soll ZORBAS THE GREEK noch einmal
auf der großen Leinwand getanzt werden. Im Filmhaus, am
Sonntag, 12.12.2021.
Wir sehen uns!
Τα λέμε!

Μελίνα Μερκούρη // Melina Mercouri
2020 jährte sich der Geburtstag der Schauspielerin Melina
12

Dr. Elene Psoma
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Τοπίο
στην ομίχλη
ή
εργάτης
στη σημερινή
Γερμανία

Με αφορμή κάποιες συζητήσεις στο χώρο της δουλειάς
μου με συμπατριώτες νεομετανάστες και τις απορίες
τους για τον τρόπο και τις συνθήκες εργασίας στη σημερινή Γερμανία θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις
μου πάνω στο θέμα. Περισσότερο για να διαπιστώσω αν
υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι τα πράγματα στα
εργασιακά θέματα έχουν ξεφύγει λίγο. Ή αλλιώς, είμαι
εγώ αυτός που στραβά αρμενίζει ή πραγματικά ο γιαλός
είναι στραβός.

ρισμένου χρόνου εργασίας (Teilzeit), ενώ είναι δεδομένο
ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για τον όγκο της δουλειάς. Και
εδώ συμβαίνει το επόμενο τραγελαφικό και αχρείο. Να
πιέζουν οι εταιρίες να κάνεις υπερωρίες (στις οποίες,
κατά περίεργο τρόπο, συχνά γίνεται λάθος στην καταγραφή) και τις οποίες ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να
αρνηθεί, γιατί απλά τις έχει ανάγκη. Έστω και πετσοκομμένες, λόγω των πολύ υψηλότερων συντελεστών φορολόγησης.

εργασίας. Θυμάμαι παιδί στο χωριό, όταν κατέφθαναν τα
καλοκαίρια οι μετανάστες συγγενείς και τις διηγήσεις
τους για τα όσα περίεργα και θαυμαστά ζουν εκεί στην
ξενιτιά, πόσο περήφανοι ένιωθαν για την Grundig τηλεόραση ή για το AEG ψυγείο στο οποίο και αυτοί είχαν βιδώσει μια βιδούλα.
Για ποιο πράγμα να καμαρώσει κανείς σήμερα; Για τα καλογυαλισμένα πόμολα η για το πόσο μερακλίδικα στοιβάζει τα πακέτα;

Να διευκρινίσω ότι αναφέρομαι κυρίως σε χώρους με μεγάλο ποσοστό ανειδίκευτων εργατών. Μεταφορές, οικοδομή, καθαρίσματα (τα περιβόητα Putzen, τι λέξη κι αυτή
για τα ελληνικά αυτιά). Όχι ότι αλλού είναι πολύ καλύτερα, απλά στους χώρους που ανέφερα νομίζω τα φαινόμενα είναι πιο έντονα.
Επειδή έχω την «ευτυχία» να δουλεύω και εγώ σε έναν
από αυτούς τους χώρους, ο βασικός μου βιοπορισμός βασίζεται σε μια τέτοια δουλειά (Logistikbereich, βλέπε πακέτα, φόρτωμα, ξεφόρτωμα) διατείνομαι ότι έχω
τεκμηριωμένη άποψη επί του θέματος.

Θα περίμενε εδώ κάποιος τουλάχιστον την παρέμβαση
των μεγάλων και πανίσχυρων (λέμε τώρα και κάνα ανέκδοτο να περάσει η ώρα) συνδικάτων. Αντίθετα βλέπεις
μια αγαστή συνεργασία ή το πολύ κάποιες παρεμβάσεις
εξ απαλών ονύχων.
Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την περίπτωση του δικού
μας συνδικάτου. Πέρσι τέτοια εποχή, διαπραγματεύονταν με τον εργοδότη μας για τα διάφορα αιτήματα του
χώρου. Οι συνδιαλέξεις γίνονται εν μέσω πανδημίας,
όπου εμείς δουλεύουμε κανονικότατα σαν να μην τρέχει
τίποτε και με τον όγκο των πακέτων να έχει υπερδιπλασιαστεί λόγω πανδημίας.
Ήταν από τις λίγες φορές που οι συνδικαλιστές είχαν
όλους τους μοχλούς πίεσης στα χέρια τους. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων; …2,5 % αύξησης των μισθών.
Το οποίο 2,5 % δεν κάλυπτε ούτε καν τον πληθωρισμό!
Μετά από αυτό αποφάσισα κι εγώ (επιτέλους!) ότι έφτασε
η στιγμή να διακόψω την 25χρονη συνδρομή μου και να
τους αποχαιρετήσω.

Όσο για το μέλλον, φταίω εγώ τώρα που το βλέπω …μελαμψό;
Συνέπεια όλων αυτών είναι οι συντάξεις πείνας. Όλοι
μαζί λοιπόν στη σειρά να κάνουμε αιτήσεις για Hartz 4.
(αμετάφραστο αυτό, λόγω αρτηριακής πίεσης)

Με την γενική διαπίστωση ότι η Γερμανία του σήμερα
ελάχιστη σχέση έχει με την παλιά Γερμανία, θα επιχειρήσω μια μικρή ιστορική ανασκόπηση. Οι περισσότερες
αλλαγές άρχισαν να διαφαίνονται με την πτώση του τείχους και γενικά του λεγόμενου ανατολικού μπλοκ. Με
την ενσωμάτωση της Ανατολικής Γερμανίας (DDR) στη
Δυτική, άνοιξαν τα σύνορα σε χιλιάδες Ανατολικογερμανών, οι οποίοι άρχισαν να εισρέουν, αναζητώντας ένα
καλύτερο μέλλον. Μπορεί ο τότε καγκελάριος Kohl να
ονειρευόταν και να τους έταζε ανθισμένα λιβάδια αλλά
οι Ανατολικογερμανοί δεν πολυπείθονταν. Έβλεπαν
δίπλα τους τα δικά τους εργοστάσια να κλείνουν το ένα
μετά το άλλο και να ξεπουλιούνται σε συμβολικές τιμές
του ΕΝΟΣ Μάρκου, ενώ παράλληλα οι πολυπόθητοι δυτικοί επενδυτές αντί να χτίζουν εκεί τα εργοστάσια τους,
έβλεπαν τα εύφορα λιβάδια ακόμη πιο ανατολικά, σε Τσεχίες, Πολωνίες κλπ. Σήμερα πια έχουν πάει τόσο ανατολικά που πιο ανατολικά δεν γίνεται, βλέπε Κίνα, Ινδία,
Μπανγκλαντές και δεν συμμαζεύεται. Χαρακτηριστικά
μου έλεγε κάποιος ότι η Adidas, δεν παράγει εδώ και χρόνια ούτε κορδόνι στη Γερμανία.
Παράλληλα, η μετανάστευση ενισχύεται με την ένταξη
πολλών ανατολικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί
με ένα κύμα χιλιάδων επαναπατριζόμενων Γερμανών που
ζούσαν σε πρώην σοβιετικές χώρες.

του Γιάννη Χρυσοπουλίδη

Κάτι ακόμη που συχνά παραβλέπεται, και που και αυτό
κατά την γνώμη μου συμβάλλει σημαντικά στην γενική
αυτή αλλοτρίωση, είναι και το είδος αυτό καθ’ εαυτό της

Μπροστά σε αυτήν την αφθονία εργατικών χεριών ακολούθησε μια αναπροσαρμογή στα εργατικά δικαιώματα
από πολιτικούς τύπου Schröder (σοσιαλιστής Καγκελάριος!) με την περιβόητη Agenta 2010, όπου έγινε αναπροσαρμογή των μισθών προς τα κάτω, περικοπές
δικαιωμάτων, ελαστικοποίηση της εργασίας (η περίφημη
Flexibilisierung) και πάει λέγοντας.
Ερχόμαστε στη σημερινή κατάσταση και βλέπουμε ότι ο
μισθός ενός εργάτη δεν επαρκεί πια για να τα βγάλει
πέρα. Μετά βίας καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα, που σημαίνει ότι είναι αναγκασμένος να κάνει δεύτερη και τρίτη
δουλειά. Αποταμίευση; …τι είναι αυτό; Ταυτόχρονα ο
όγκος της δουλειάς του έχει πολλαπλασιαστεί, το περιβόητο ξίγκι από την μύγα το έχουν ήδη βγάλει, αλλά οι
μάνατζερ αυτών των εταιριών εξακολουθούν να βλέπουν
αέρα προς τα πάνω.
Στο χάλι αυτό συμβάλλουν και τα αναπροσαρμοσμένα
συμβόλαια όπου τα περισσότερα είναι συμβόλαια περιο14
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Θα ήθελα να κλείσω …
…….
– ee Kollega!! was schreiben du?
– Ich schreibe Roman.
– nix Roman! Arbeit! Roman komm später helfen!

Ο άριστος
πολιτικός
του Χάρη Σπυρόπουλου

Η πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
μας, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Από το 2010,
τη χρονιά δηλαδή που μπήκαμε σε μία ελεγχόμενη οικονομική πολιτική, μέσω του μνημονίου, όλοι οι Έλληνες ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τα πολιτικά
δρώμενα, καθώς έχουμε φτάσει σε σημείο να μη ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, εξαιτίας της λιτότητας.
Ίσως, το μόνο καλό που δημιούργησε η όλη αυτή κατάσταση είναι πως και η νεολαία της χώρας αρέσκεται στο
να ενημερώνεται και να εκφράζει έντονα την άποψή της
στις όποιες πολιτικές εξελίξεις. Σχολιάζει αποφάσεις κυβερνώντων αλλά και δράσεις αντιπολίτευσης. Το ερώτημα όμως που γεννιέται είναι το εξής: Με ποιον τρόπο
κρίνει τα άτομα που βρίσκονται στην εξουσία, δηλαδή
ποια προσόντα πρέπει να κατέχει ένας πολιτικός και σε
τι ενέργειες οφείλει να προβαίνει, προκειμένου να θεωρηθεί κατάλληλος για τη θέση, την οποία διεκδικεί ή
ήδη κατέχει και να χαρακτηριστεί άριστος;

Κατά το παρελθόν και την αρχαιότητα, οι πολιτικοί της
Ελλάδας ήταν σοφοί ρήτορες που ο λόγος τους ενέπνεε
θαυμασμό από όλους, ακόμα και σήμερα.
Άλλοι πολιτικοί ήταν ταυτόχρονα και βασιλείς ή στρατηγοί που συνδύαζαν ανδρεία, πολεμικό πνεύμα και ηγετικά χαρακτηριστικά, μόνο που οι συγκεκριμένοι τις
περισσότερες φορές δεν εκπροσωπούσαν τη δημοκρατία, αλλά το τυρρανικό καθεστώς. Και φυσικά, υπήρχαν
και οι ρήτορες δημαγωγοί που επέλεγαν προσεκτικά τα
λόγια τους, προκειμένου να κατευθύνουν το κοινό προς
προσωπικό τους συμφέρον. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, η τελευταία, δυστυχώς, θυμίζει τους πολιτικούς
στην Ελλάδα τη σύγχρονη εποχή.
Κανένας πολιτικός από αυτούς που βρίσκονται σήμερα
στο προσκήνιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άριστος. Ο
όρος «άριστος» φυσικά δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει
ποτέ για κανέναν, καθώς, όχι μόνο δεν μπορεί κανείς να
πάρει τις τέλειες αποφάσεις σε όλη την πολιτική του θητεία, αλλά πάντα θα φροντίζει το κοινό που δεν τον ψήφισε και είναι αντίθετα προσκείμενο σε αυτόν και το
κόμμα του, να τον υπονομεύει και να επισκιάζει την προσφορά του στα κοινά.
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο πρωθυπουργός,
οι υπουργοί, αλλά και κάθε βουλευτής είναι η αποφασιστικότητα και η αυτοθυσία για τον λαό και όχι η ρητορία, ο λαϊκισμός και η λογοδιάρροια που όλοι έχουμε
χορτάσει τόσα χρόνια. Προτιμότερο οι λέξεις του πολιτικού να είναι μετρημένες και ο λόγος του λακωνικός
και ειλικρινής, παρά πλατύς και ψευδής, ώστε να παραπλανήσει τον ψηφοφόρο. Οι πράξεις και οι αποφάσεις
κάνουν τον αληθινό πολιτικό και όχι η ομιλία που δυστυχώς, μέσω αυτής ανεβαίνουν όλοι σήμερα στην εξουσία.

Ένας πολιτικός που ξεχώρισε στην αρχαιότητα και θεωρείται ο σπουδαιότερος ρήτωρ, είναι ο Δημοσθένης.
Στην αρχή δεν μπορούσε να προφέρει το ρ και το λ, αλλά
η σοφία του τον βοήθησε να ανελιχθεί. Αν στη σημερινή
εποχή κάποιος είχε το αντίστοιχο θέμα, όμως ήθελε
πραγματικά να βοηθήσει στα κοινά, οι πολίτες… θα τον
έπαιρναν με τις πέτρες και δεν θα τον άφηναν να εκφράσει, με τον όποιο τρόπο, αυτά που ήθελε. Ο Δημοσθένης,
όχι μόνο προέτρεψε με τον λόγο του τους Αθηναίους να
πολεμήσουν εναντίον του βασιλείου της Μακεδονίας και
του βασιλιά Φιλίππου Β’, αλλά βρέθηκε και ο ίδιος στη
μάχη της Χαιρώνειας και μάλιστα ως ένας απλός στρατιώτης. Άραγε θα γινόταν κάτι αντίστοιχο τη σήμερον
ημέρα; Προφανώς και όχι!
Αν πάλι ξεχωρίζαμε έναν πολιτικό από την εποχή που συστάθηκε το νεοελληνικό κράτος, αναμφίβολλα η επιλογή
δεν θα ήταν σίγουρα από τον 21ο αιώνα, καθώς μόνο
απογοήτευση μας προκάλεσαν, όσοι βρίσκονται στο προσκήνιο τα τελευταία 20 χρόνια. Θα έπρεπε να κατατρέξουμε στον 19ο και 20ο αιώνα για να βρούμε κάποιον
αξιόλογο. Αυτός που από τους περισσότερους θα κέρδιζε
τον χαρακτηρισμό του άριστου, ονομάζεται Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας αποτέλεσε τον πρώτο κυβερνήτη του κράτους μας, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε ο
άνθρωπος που οργάνωσε την Ελλάδα.
Αντιμετώπισε με επιτυχία την πειρατεία, αναδιοργάνωσε
τις Ένοπλες Δυνάμεις και μετέτρεψε τον άτακτο στρατό
σε τακτικό και πήρε τον πλήρη έλεγχο του ελληνικού
στόλου. Με αυτές τις ενέργειες κατόρθωσε να πάρει τον
πλήρη έλεγχο της Στερεάς Ελλάδος από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία και να καταστήσει, τόσο στον εχθρό, όσο
και στις Μεγάλες Δυνάμεις, πως η Ελλάδα έχει ικανότατη
στρατιωτική δύναμη και είναι έτοιμη να διεκδικήσει τα
χαμένα εδάφη της.
Επιπλέον, ίδρυσε το Εθνικό Νομισματοκοπείο και επέβαλλε για νόμισμα τον φοίνικα, αντικαθιστώντας το
τουρκικό γρόσι. Το πιο αξιοσημείωτο είναι, ότι δεν δίστασε να δημεύσει και την ίδια του την περιουσία, προκειμένου να βοηθήσει την πατρίδα του, κάτι που ουδείς
άλλος δεν έχει τολμήσει να κάνει σήμερα. Το τέλος του
Καποδίστρια θυμίζει το σύγχρονο πολιτικό σκηνικό. Η αντιπολίτευση, κοιτώντας μονάχα το συμφέρον της, εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση και μοιράζει ψεύτικες
υποσχέσεις στον λαό, ώστε να καταλάβει την εξουσία.
Παρά τις ευεργεσίες του Καποδίστρια στο κράτος, δολοφονήθηκε από Έλληνες αντίζηλούς του, προκειμένου να
επωφεληθούν κάποιοι άλλοι συμπατριώτες του.
Έτσι και σήμερα, παρότι δεν μιλάμε για δολοφονίες, η
αντιπολίτευση θέλει μόνο να ρίξει την κυβέρνηση,
ωστόσο ούτε οι μεν ούτε οι δε έχουν σκοπό να βοηθήσουν στο παραμικρό αυτή τη χώρα, με τον όρο «άριστος»
να έχει εξαφανιστεί ανεπιστρεπτί από το λεξικό της πολιτικής.
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ραπάνω μάθημα Ιστορίας.
Ολόκληρη η ώρα -για να μην πω όλο το δίωρο- καταναλώθηκε με αναφορά στο παρελθόν.
Του παραλόγου λοιπόν η συνέχεια!

Μα δεν καταλαβαίνουμε πια ότι δεν ζούμε στο παρελθόν,
αλλά ούτε καν στο παρόν.
Κάθε στιγμή που ζούμε είναι το πρώτο μέρος από το μεγάλο κομμάτι που αποκαλούμε μέλλον. Δεν υπάρχει
παρόν. Κι αν υπάρχει, τότε ξέρετε ποια είναι η διάρκειά
του;
Αν την υπολογίσουμε με επιστημονική μέθοδο κυμαίνεται μεταξύ 1-2 δευτερολέπτων και 10 στη μείον 23 του
δευτερολέπτου.
Για ποιο λοιπόν «τώρα» μιλάμε και πολύ περισσότερο για
ποιο παρελθόν;
Γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό;
Στην ουσία ζούμε ήδη πάντα στο μέλλον. Αυτό πρέπει να
ετοιμάζουμε και όχι τις άλλες δύο συμβατές χρονικές
περιόδους.
Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με το παρελθόν, τόσο
περισσότερο εγωκεντρικοί γινόμαστε. Όσο περισσότερο
συνέχεια
ατενίζουμε στο μέλλον και προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό,
Στο τεύχος 2 του Δεκεμβρίου 2020 είχα γράψει ένα
τόσο περισσότερο αλτρουιστές γινόμαστε. Στο και για το
άρθρο με τον τίτλο «Ad Absurdum των εθνικών εορταμέλλον αγαπάμε.
σμών».
Για να το πετύχουμε, πρέπει να ξεκολλήσουμε από το παΘα το ξανακάνω και σε αυτό το τεύχος.
ρελθόν και για να το καταφέρουμε τούτο οφείλουμε να
Η παρακάτω ζωγραφιά είναι από μαθητή πρώτης ή δευτέ- αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης που μαζέψαμε όλη μας τη
ρας δημοτικού.
ζωή ή καλύτερα που μας τον επέβαλαν και έμαθαν άλλοι.
Κοιτάξτε λίγο, προσέξτε την κι εγώ θα σας γράψω τι μου Πρέπει ν’ αλλάζουμε. Εκεί είναι η αρχή και μετά ακουμείπε όταν μου την έδειξε: «Κύριε, κύριε ελάτε να σας
πάει και παραπέρα, δηλαδή στο μέλλον κι όχι παραπίσω
δείξω τι ζωγράφισα. Εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες, με
δηλαδή παρελθόν.
το στρατό και τα τάνκς και σκοτώσαμε -μπαμ μπαμ- τους Το μέλλον πρέπει να νοσταλγούμε και όχι το παρελθόν.
εχθρούς μας τους Ιταλούς, τότε που τους είπαμε ΟΧΙ και Κάτι πρέπει να κάνει ο καθένας μας σε αυτήν την κατεύτους νικήσαμε. Μας τα έμαθε αυτά η δασκάλα μας».
θυνση, για να μη φτάσουμε κάποτε να ασχολούμαστε με
Ενώ τα έλεγε τα παραπάνω ο νεαρός μαθητής, ήταν φα- το μνημόσυνο του μέλλοντος.
νερή η περίτρανη χαρά του.
Πόσα ακόμη θέλω να γράψω, τ΄ αφήνω όμως για το μέλΤου παραλόγου λοιπόν η συνέχεια!
λον.
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Αd absurdum…

Σφίχτηκε λίγο η καρδιά μου για τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν στο μικρό παιδί και σκέφτηκα το χρόνο
Γρ. Νικηφορίδης
που χρειάστηκε η τάξη του για να ολοκληρώσουν το πα-

Ο φόβος του
ανθρώπου
πριν από το
πέναλτι

Υποσχέθηκα ότι θα γράψω για το βλέμμα του πατέρα και για
τις τρύπες που έκανε στον τοίχο με το μπαστούνι του.
Ο φυσιολογικός θάνατος, η οριστική παύση των βιολογικών
λειτουργιών ενός οργανισμού είναι προκαθορισμένος από
την αρχή και αυτό διότι υπάρχει η απόπτωση των κυττάρων,
δηλαδή η προγραμματισμένη καταστροφή τους.
Στον Όμηρο ο θάνατος λέγεται «μόρος» από το ρήμα
«μοίρα, μείρομαι». Και σήμερα λέμε πως ή μοίρα του ανθρώπου είναι να πεθάνει. Μόνο που στην εποχή μας γνωρίζουμε
ότι τη θέση της «μοίρας» παίρνει η απόπτωση των κυττάρων.
Ο πατέρας δεν γνώριζε για την εξέλιξη της γνώσης σχετικά
με την κυτταρική καταστροφή, αλλά ήξερε για την μοίρα
του, ότι δηλαδή θα πεθάνει κι αυτός.
Κτυπούσε με το μπαστούνι στον τοίχο κάνοντας πολλές μικρές τρύπες σα να ήθελε να διώξει τον θάνατο δημιουργώντας πληγές και φασαρία για να παραμείνει στη ζωή. Την ίδια
στιγμή το βλέμμα του φανέρωνε ότι γνώριζε πως ήταν μάταιο
αυτό που έκαμνε.
Όπως είναι ο θάνατος προκαθορισμένος, έτσι είναι και η κοινωνικότητα του ανθρώπου. Στην ανθρώπινη φύση είναι το να
ζούμε μαζί και όχι μόνοι μας. Μοναξιά έχουμε αλλά όχι μοναχικότητα. Πολλές φορές ζούμε στιγμές μοναξιάς θέλουμε δε
θέλουμε. Όταν επιλέγουμε όμως την μοναχικότητα, σημαίνει
ότι δεν κατανοήσαμε ακόμη την φύση μας, τροφοδοτώντας
έτσι τον φόβο που μας οδηγεί σε καταστροφικές πράξεις . Η
μοναξιά όμως υπό το πρίσμα της κοινωνικότητάς μας είναι
προσωρινή, ανανεωτική, δημιουργική και ανεκτική στο φόβο.
Για να κατανοήσουμε τον θάνατο πρέπει να κατανοήσουμε
πρώτα τη ζωή.
Η κατάσταση αναμονής της στιγμής του θανάτου πρέπει να
είναι κατάσταση μοναξιάς και όχι μοναχικότητας. Μόνο έτσι
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον τρόμο, τον φόβο, το κενό
και την ματαιότητα που κυριαρχούν όταν περιμένεις το πέναλτι.
Αν τα γνώριζε αυτά ο πατέρας είμαι σίγουρος ότι θα ήξερε
πως ζούσε την μεγαλύτερη σε διάρκεια και ένταση μοναξιά
της ζωής του, πως θα κτυπούσε λιγότερες φορές τον τοίχο,
πως το βλέμμα του δεν θα είχε αυτή την τρομερή απογοήτευση και πως ο φόβος του δε θα τον απομάκρυνε…
γιατί εμείς όλοι ήμασταν εκεί!!!
Τώρα που ξανακοιτάω τον τοίχο με τα σημάδια, διακρίνω την
φιγούρα που χορεύει κόνιαλι. Πάντα τον χόρευε μόνος ανάμεσα σε πολλούς.
Σ΄ ευχαριστώ ως ένας από τους πολλούς, που περιμένει το
δικό του πέναλτι.

Γρ. Νικηφορίδης
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Ο αντιστασιακός
χαρακτήρας
του Νέου Ελληνισμού
Ν. Σβορώνος
Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί απόσπασμα της παρουσίασης της ζωής και του έργου του μεγάλου ιστορικού
Νίκου Σβορώνου στην εκπομπή «Μονόγραμμα» το 1985.
Αν θέλαμε να συνοψίσουμε σε λίγες φράσεις το νόημα
της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι είναι η Ιστορία των επίπονων προσπαθειών
ενός αρχαίου λαού να συγκροτηθεί σε σύγχρονο έθνος·
να πάρει συνείδηση της ταυτότητας του για να εξασφαλίσει τη θέση του ως μιας καθορισμένης ιδιαίτερης οντότητας στο σύνολο του σύγχρονου κόσμου.
Προσπάθεια δύσκολη και επίπονη, γιατί ο ελληνισμός
βρέθηκε επί αιώνες άλλοτε σα στοιχείο κυρίαρχο και άλλοτε σα στοιχείο πολιτικά υποταγμένο αλλά πολιτισμικά
σημαντικό ή πρωταρχικό ανάμεσα σε άλλους λαούς στα
όρια υπερεθνικών συγκροτημάτων του Ελληνιστικού Κόσμου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου, της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο όρος «Ελλάδα» ακόμα
και ύστερα από την ίδρυση του πρώτου ελεύθερου ελλη-

Μίκης Θεοδωράκης
Στ΄ ατελείωτα ακρογιάλια
μας ταξίδεψες.
Ν΄ αλλάξουμε ζωή με λάβαρο την καρδιά μας.
Με τα δικά σου μάτια
το φως να κυνηγάμε στη σκιά.
Αμβρόσια ιδανικά στης ζυγαριάς τον πήχη,
εσύ γίνηκες φωνή στη γη που μας ανήκει.
Τα χρόνια αυτά τα σκοτεινά που οι πολλοί σιωπούσαν,
ακόμα και με πίκρα, πάντα χαμογελούσαν.
Με την ψυχή σου ελεύθερη,
τον ουρανό, την θάλασσα, τον ήλιο να χαϊδεύεις
τις βουνοκορφές, τα κυπαρίσσια
όσο κανείς δεν λάτρεψε,
με δέος ν΄ αγναντεύεις.
Η μουσική σου κατάθεση ψυχής,
οι στίχοι, τα τραγούδια σου την ζωή μας
την πορεύουν
ολημερίς μας ανασταίνουν.
Η ανάσα σου είναι πνοή
όλης της Ρωμιοσύνης,
μια καμπάνα που δεν θα πάψει να χτυπά
σε όλη την οικουμένη.

Σοφία Μπίτσιου - Körber

Mikis Theodorakis
Zu unendlichen Stränden hast Du uns getragen.
Das Leben lass uns verändern, als Banner unser Herz.
Durch deine Augen jagen wir das Licht
im Schatten. Unsterbliche Ideale.

νικού κράτους έπαιρνε πάντα τη σημασία ενός κέντρου
έλξης του ελληνισμού που σκορπισμένος από αιώνες
στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται σε στενή επαφή με τον
ελλαδικό ελληνισμό. Εδώ ίσως βρίσκονται οι ρίζες που
καθόρισαν τις μεγάλες γραμμές που χαρακτηρίζουν τη
νεοελληνική ιστορία. Και πρώτα πρώτα ο αντιστασιακός
χαρακτήρας της Ιστορίας αυτής που την διατρέχει σα
σταθερή συντεταγμένη ολόκληρη. Ο ελληνισμός ανήκει
πράγματι στην ομάδα των μικρών λαών που βρίσκονται
στην περιφέρεια του νεότερου κόσμου. Στην προσπάθειά
του να αναπτύξει εθνική συνείδηση, να συγκροτηθεί σε
καινούργιο τελειωμένο έθνος και να διεκδικήσει την πολιτική και οικονομική του ανεξαρτησία και αυτονόμηση
χρειάστηκε αρχικά να παλέψει εναντίον υπερεθνικών αυτοκρατοριών και ύστερα έναντι υπερεθνικών ιμπεριαλιστικών συγκροτημάτων.
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Du warst die Stimme der Erde, die uns angehört.
Diese ﬁnsteren Jahre, während viele schwiegen, in dieser Bitterkeit,
waren deine Lippen immer lächelnd.
Mit freier Seele, den Himmel, das Meer, die Sonne
du streichelst, die Baumwipfel der Zypressen,
die kein anderer so liebte, mit Scheu bekehrst.
Deine Musik ist Anzahlung der Seele, die Strophen, deine Lieder
führen unser Leben alltäglich und richten uns auf.
Dein Atem ist Hauch des ganzen Hellenismus,
eine Glocke, die nie zu läuten endet,
allerorts im Universum.
Sofia Bitsiou - Körber
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Πίνακες
της Ελλάδας Τσερκεζίδου
το κλειδί του Sol

Σαντορίνη

Dutzendteich
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Die nächsten Projekte
des Griechischen Kunstclubs:

[
[

7. GRIECHISCHE FILMTAGE NÜRNBERG
07 - 12 Dezember 2021
Stadt Nürnberg-Filmhaus / K4

"KOFFERKINDER"
Filmprojekt über die Auswanderung der letzten 50 Jahre in Nürnberg.
Kulturelle Pluralität und Gemeinsamkeiten.
Filmische Hommage an das neue Leben.
Realisierung in 2022
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