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Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗGriecHiscHe MeinunG

Aνακοίνωση
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ από το τεύ-

χος Ιανουαρίου 2016 και για κάθε έκ-
δοση διατίθεται με τιμή σε σταθμούς
τρένων, αεροδρόμια, σε μεγάλα κεν-
τρικά βιβλιοπωλεία και κιόσκια σε όλη
τη Γερμανία. Επίσης ο αναγνώστης
μπορεί να τη βρει πλέον σε κεντρικά
σημεία, σε σταθμούς, αεροδρόμια και
κιόσκια στο Λουξεμβούργο, την Αυ-
στρία και την Ελβετία.

Ankündigung
Die deutsch-griechische Monatszei-

tung Elliniki Gnomi ist ab sofort an Hau-
ptbahnhöfen, Flughäfen und an Kiosken
sowie in Buch  handlungen in ganz Deu-
tschland erhältlich. Zudem kann das
Blatt in Luxemburg, Österreich und der
Schweiz erworben werden.

Νέα τιμητική διάκριση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 
η τρίτη από το 2012 μέχρι σήμερα 

Τιμητική διάκριση θα απονείμει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, σε μία από
τις προσεχείς εκδηλώσεις, ο  Πολιτιστικός Σύλλογος "Η Σκιάθος" για
την προσφορά της στην προώθηση και προβολή τόσο των πλούσιων δρά-
σεων του Συλλόγου, όσο συνολικά του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.
Πρόκειται για την τρίτη διάκριση που απονέμεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ,
από το 2012 μέχρι σήμερα για την προσφορά στον ελληνισμό.         ΣΕΛ. 8

Το Hellas Filmbox Berlin για τρίτη φορά 
δίνει τη δική του απάντηση για την Ελλάδα

Το Hellas Filmbox Berlin, το πρώτο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών και θε-
ματικής του Βερολίνου πρόκειται να πραγματοποιηθεί 24 – 28 Ιανουαρίου
2018 για τρίτη φορά. Και… αλλάζει. Με σύνθημα «Κοιτάξτε την Ελλάδα!»,
όπως έγραψε το περιοδικό Stern, τον Ιανουάριο του 2016 πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη διοργάνωση με στόχο να δώσει μια απάντηση στην υπά-
χουσα αρνητική εικόνα της Ελλάδας από τον γερμανικό Τύπο. Εκατοντάδες
θεατές κατέκλυσαν τον ιστορικό κινηματογράφο Babylon κατά τη διάρκεια
των δύο φεστιβάλ για να παρακολουθήσουν ελληνικές ταινίες, να συναντή-
σουν τους κινηματογραφιστές δημιουργώντας την εικόνα μιας «Μικρής Ελ-
ληνικής Berlinale», όπως έγραψε η εφημείδα Zeit. ΣΕΛ. 3

Ο Aντιπρόεδρος του DHW 
Γιάννης Βασιλείου νέος
πρόεδρος του Εμπορ. Συλλόγου
Βόννης – Rhein-Sieg – Euskirchen

Ο εμπορικός σύλλογος απέκτησε νέο
πρόεδρο. Η συνέλευση των αντιπροσώ-
πων εξέφρασε ομόφωνα την εμπιστο-
σύνη της στον Γιάννη Χ. Βασιλείου.
Διαδέχεται έτσι τον Martin Hergarten,
ο οποίος κατείχε την θέση του προέδρου
τα τελευταία πέντε χρόνια. ΣΕΛ. 2

Μόναχο: Bαυαρικός Oίνος Mουσείων
με ετικέτα ελληνικής μυθολογίας

ΣΕΛ. 10
DHW: Γνωρίζω την Γερμανία 
μέσω πρακτικής εξάσκησης

ΣΕΛ. 11
Beratungshilfe und 
Unterstützung für
Neuzuwanderer/innen in 
Frankfurt am Main                S.13

G. IVANIDIS
PELZE

TEL. 0049-69-24279600
NIDDA STR 66-68

60329 FRANKFURT/M
www.modefurs.de

Και επίσημα Γερμανο-Ελληνικό Ίδρυμα Νεολαίας
Η Ομοσπονδιακός Υπουργός Νεολαίας Dr. Katarina Barley και ο Γενικός Γραμ-

ματέας Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, Παυσανίας Παπαγεωργίου, υπέγραψαν
συμφωνία μεταξύ των δύο υπουργείων στο Βερολίνο στις 26 Ιουλίου, 2017. Η συμ-
φωνία καθορίζει τις περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία και έναρξη εργασιών
του Ιδρύματος το 2019. ΣΕΛ. 4

Με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 4ου Τακτικού Συνέδριου 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού       ΣΕΛ. 5
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη στη Γεωργία Κωστακοπούλου

Γ ια την καινοτόμα δικτυακή πρωτοβουλία της βραβεύτηκε η Κα-
θηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, κ. Αθηνά Σι-

ούπη, από το Ίδρυμα Alexander von Humboldt της Γερμανίας. Το
Ίδρυμα Alexander von Humboldt απονέμει βραβεία, όπως τονίζεται σε
ανακοίνωση του Α.Π.Θ.  υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, χρη-
ματοδοτούμενης από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, σε
υποτρόφους του Ιδρύματος, προσφέροντας την ευκαιρία δόμησης
ενός δικτύου σε ακαδημαϊκό και πολιτισμικό επίπεδο ανάμεσα στη Γερ-
μανία και σε άλλες χώρες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας. Η
κ. Σιούπη απέσπασε το Βραβείο του Ιδρύματος Alexander von Hum-
boldt 2017 για Καινοτόμες Δικτυακές Πρωτοβουλίες (2017 Humboldt
Alumni Award for Innovative Networking Initiatives). Η Δράση, διάρ-
κειας τριών ετών, με ημερομηνία έναρξης τον Σεπτέμβριο του 2017,
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση διεθνούς ημερίδας στο Πα-
νεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Potsdam του Βερολίνου, και ενός Θερινού Σχολείου στο ΑΠΘ, στο
οποίο θα συμμετέχουν φοιτητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες και
μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες.

Η Δράση θα αξιοποιήσει τις συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια μέσω
του Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+. Κατά τη διάρκεια των
τριών ετών, θα πραγματοποιείται σειρά διαλέξεων μέσω του διαδι-
κτύου, ανοιχτή σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες. Στο πλαίσιο της
Δράσης, προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ιστότοπου, που θα περιέ-
χει άρθρα, παρουσιάσεις, βιβλία, προσβάσιμα σε όλους τους διαδι-
κτυακούς χρήστες και θα λειτουργεί ως φόρουμ διακρατικής
ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Η
βράβευση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, στο πλαίσιο της
ετήσιας ημερίδας του Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέ-

θεσε δεξίωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank-
Walter Steinmeier, στους/τις τιμώμενους/ες και σε υποτρόφους από
όλο τον κόσμο. Σήμερα η ίδια μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ.

-Τι ακριβώς αφορά η βράβευσή σας; Μπορείτε να αναφερθείτε
πιο αναλυτικά;

"Το Ίδρυμα Alexander von Humboldt της Γερμανίας στοχεύει στην
αριστεία και χρηματοδοτεί την έρευνα γερμανών και αλλοδαπών ερευ-
νητών που διακρίνονται στο χώρο τους.To βραβείο Αποφοίτων Hum-
boldt 2017 για Καινοτόμες Δικτυακές Πρωτοβουλίες (2017 Humboldt
Alumni Award for Innovative Networking Initiatives),υπό μορφή οι-
κονομικής ενίσχυσης χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Εξωτερι-
κών, απονέμεται σε προτάσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία
δικτύου σε ακαδημαϊκό και πολιτισμικό επίπεδο ανάμεσα στη Γερμανία
και σε άλλες χώρες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των εμ-
πλεκόμενων χωρών. Φέτος, βραβεύτηκαν ακαδημαϊκοί από τα Πανε-
πιστήμια της Ελλάδας, της Λευκορωσίας, του Καναδά, της Τουρκίας
και της Νιγηρίας".

- Σε τι στοχεύει αυτή η δράση; 
"Η δράση αφορά τη δημιουργία ενός Δικτύου Συγκριτικής Γλωσσο-

λογίας και προσβλέπει κυρίως στην ενίσχυση νέων ερευνητών. Με
αφετηρία την Ελλάδα, αποσκοπεί στη συνεργασία ανάμεσα στη Γερ-
μανία και τις χώρες της Μεσογείου, και αποτελείται από άξονες στην
έρευνα και τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, προβλέπει, μεταξύ άλλων,
τη διοργάνωση μιας διεθνούς ημερίδας στο Πανεπιστήμιο Humboldt
του Βερολίνου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Potsdam, και ενός
Θερινού Σχολείου στο Α.Π.Θ, στα οποία θα συμμετέχουν
φοιτητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί/ες
ερευνητές/τριες από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια των παραπάνω
χωρών".

- Ποιες συνεργασίες θα αξιοποιήσει και τι ακριβώς θα γίνεται
μέσω του διαδικτύου;

"Η Δράση θα αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες, αλλά και νέεςσυνεργα-
σίες με τα Πανεπιστήμια μέσω του Προγράμματος Κινητικότητας Era-
smus+. Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται, ακόμα, η δημιουργία
ιστότοπου ο οποίος θα περιέχει εργασίες, άρθρα, παρουσιάσεις από το
χώρο της Συγκριτικής Γλωσσολογίας, καθώς και πληροφορίες για νέες
δημοσιεύσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.ά., προσβάσιμες τόσο στη γλωσσο-
λογική κοινότητα όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Ακόμα, θα πραγμα-
τοποιηθούν διαλέξεις μέσω του διαδικτύου, ανοιχτές σε όλους/ες τους/τις
φοιτητές/τριες εντός και εκτός Ελλάδας".

- Εκτιμάτε πως αυτό το Δίκτυο ή άλλες σχετικές δράσεις μπο-
ρούν να φέρουν πιο κοντά τα δύο κράτη, τους δύο λαούς, που
μετά την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζουν κρίση και οι σχέσεις
των δύο λαών;

"Ακόμα και σε καιρούς αντιθέσεων είναι απαραίτητο η επιστήμη να
είναι διεθνής, κριτική και ανεξάρτητη. Άλλωστε, αυτός είναι και ο χα-
ρακτήρας του βραβείου Αποφοίτων Humboldt 2017 για Καινοτόμες
Δικτυακές Πρωτοβουλίες, όπως ανέφερα και παραπάνω: να ενισχύσει
τη συνεργασία όχι μόνο σε ακαδημαϊκό αλλά σε και πολιτισμικό επί-
πεδο ανάμεσα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, στη συγκεκριμένη
περίπτωση στην Ελλάδα".

Ελληνίδα Καθηγήτρια βραβεύτηκε από το 
Ίδρυμα Alexander von Humboldt της Γερμανίας

για καινοτόμα δικτυακή πρωτοβουλία
Πρόκειται για την Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 
κ. Αθηνά Σιούπη η οποία μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Μόναχο: Bαυαρικός Oίνος Mουσείων με ετικέτα ελληνικής μυθολογίας
Ε πίσημη παρουσίαση και προβολή Bαυαρικού

Oίνου Mουσείων με ετικέτα ελληνικής μυθολο-
γίας από το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας, την

Γλυπτοθήκη Μονάχου και το Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο
Μονάχου. Κάθε χρόνο το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας
και τα Μουσεία της Βαυαρίας επιλέγουν ένα θέμα για την
προβολή του οίνου που προσφέρουν στις επίσημες δε-
ξιώσεις και εκδηλώσεις τους και στα εγκαίνια εκθέσεων.
Εφέτος το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας και η Γλυπτο-
θήκη Μονάχου σε συνεργασία με το Βαυαρικό Εθνικό
Μουσείο επέλεξαν ως θέμα προβολής του βαυαρικού
οίνου της ποικιλίας Σιλβάνερ, μια παράσταση από την ελ-
ληνική μυθολογία που έχει σχέση με τον θεό Διόνυσο,
τους σατύρους και τις μαινάδες.  Ως πρότυπο επελέγη η
παράσταση του Διονύσου σε τάπητα τοίχου που σχεδιά-
στηκε και ζωγραφίστηκε μεταξύ των ετών 1767-1769
από τον Χρίστιαν Βινκ (Christian Wink) με την επιγραφή
„Το Φθινόπωρο“. Το έργο παριστάνει τον θεό του οίνου
Διόνυσο να είναι περιτρυγισμένος από ένα σάτυρο και δύο
βάκχες, ως επίσης και από νεανικές μορφές. Το επάνω
μέρος της παράστασης περιέχει τη χαρά του φθινοπώρου
που προσωποποιείται με τέσσερις θεότητες, καθισμένες
επάνω σε ένα σύνεφο.Τρεις νεανικές μορφές κρατούν στα
χέρια τους τα ζώδια των τριών μηνών του φθινοπώρου,
τον ζυγό, τον σκορπιό και τον τοξότη. Ο τάπητας τοίχου

βρίσκεται στο Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο. Επί ένα χρόνο
όλα τα βαυαρικά μουσεία θα προσφέρουν αυτή την ποι-
κιλία του οίνου με τη μυθολογική παράσταση του Διόνυ-
σου σε όλες τους τις επίσημες και ανεπίσημες εκδηλώσεις
και εκθέσεις τους. Ο Βαυαρός Υπουργός Παιδείας, Επι-
στημών, Ερεύνης και Τέχνης κ. Δρ. Λουδοβίκος Σπαένλε
και ο διευθυντής της Γλυπτοθήκης Δρ. Φλόριαν Κνάους

παρουσίασαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 στους εκπροσώ-
πους του τύπου τον Βαυαρικό Οίνο των Μουσείων, πα-
ρουσία της «Βασίλισσας του Οίνου Φραγκονίας» κ.
Σιλένας Βέρνερ. Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μα-
λαμούσης συνεχάρη τον διευθυντή της Γλυπτοθήκης Δρ.
Φλόριαν Κνάους (Dr. Florian Knauss) και την διευθύντρια
του Βαυαρικού Εθνικού Μουσείου κ. Δρ.Ρενάτε Εικελμαν

(Dr. Renate Eikelmann) και για την επιλογή εφέτος ενός
θέματος της ελληνικής μυθολογίας με τον Διόνυσο και
την προβολή της στη βαυαρική κοινωνία. Στη Φραγκονία
της Βαυαρίας υπάρχει και μια ποικιλία σταφυλιών που
φέρει το όνομα Βάκχος, από όπου παράγεται εξαίρετος
οίνος.  Αποτελεί αγαθή συγκυρία το γεγονός ότι προβά-
λουν και διαφημίζουν οι επίσημες βαυαρικές αρχές τον
οίνο, με παράσταση από την ελληνική μυθολογία, μερικές
ημέρες προ της έναρξης του πασίγνωστου Οκτόμπερφεστ
στο Μόναχο, όπου καταναλίσκονται μέσα σε δύο εβδο-
μάδες 6 εκατομύρια λίτρα μπύρας. Η παράσταση αυτή
ήταν κοσμούσε το δυτικό αέτωμα του ναού της Αφαίας
στην Αίγινα και παριστάνει τη θεά Αθηνά να βρίσκεται, ως
προστάτης, εν μέσω μάχης των 17 αιγινητών πολεμιστών
στον τρωικό πόλεμο. Τα δύο αετώματα (ανατολικό και δυ-
τικό) του ναού της Αφαίας, που είχαν ως θέμα τον τρωικό
πόλεμο, αγοράστηκαν το 1828 από τον Βαυαρό Βασιλέα
Λουδοβίκο Α ,́ τον πατέρα του Βασιλέα Όθωνα της Ελλάδος
και τοποθετήθηκαν στο πλέον κεντρικό κλίτος της Γλυπτο-
θήκης Μονάχου. (Bildnachweis:Staatliche Antikensamm-
lungen und Glyptotek, fotografiert von Renate Kühling).

Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, 

Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέ-
σεις με τη Βαυαρική Πολιτεία

Ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης με τον
διευθυντή της Γλυπτοθήκης κ. Δρ. Φλόριαν Κνάους
(Dr. Florian Knauss), με τις φιάλες του Βαυαρικού
Οίνου Μουσείων. μπροστά από την γλυπτική παρά-

σταση του Τρωικού πολέμου

Ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης με τη
διευθύντρια του Βαυαρικού Εθνικού Μουσείου κ.

Δρ.Ρενάτε Εικελμαν (Dr. Renate Eikelmann), μπρο-
στά από τον τάπητα με την παράσταση του Διονύσου,

κατώντας φιάλες του Βαυαρικού Oίνου Μουσείων 


