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Τ 
ο 2011, το ελληνικό Υπουργείο 
Εσωτερικών, η Ένωση Περιφε-
ρειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένω-
ση Δήμων Ελλάδας, και το Ομο-

σπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και 
Τεχνολογίας της Γερμανίας, υπέγραψαν 
πρωτόκολλο συνεργασίας για την προ-
ώθηση των μεταρρυθμίσεων στην ελλη-
νική τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόγραμ-
μα των μεταρρυθμίσεων είχε αποφασι-
στεί σε συνάντηση κορυφής στις Βρυ-
ξέλλες, στις 12 Οκτωβρίου του 2011, και 
η Γερμανία δεσμεύτηκε να παρέχει απο-
κλειστικά και εξ ολοκλήρου τεχνική βοή-
θεια στην Ελλάδα. Αυτή αφορά την εμπέ-
δωση του Καλλικράτη και τον εκσυγχρο-
νισμό των δομών της τοπικής αυτοδιοί-
κησης (διάβαζε αποδιάρθρωση, ιδιωτι-
κοποιήσεις, και αποφασιστική διείσδυση 
των γερμανικών εταιριών σε κερδοφόρα 
πεδία διαχείρισης που σήμερα εμπίπτουν 
την Τ.Α.)1. 

1 «Ποιες μεταρρυθμίσεις προβλέπει το Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας Ελλάδας Γερμανίας 
για την Αυτοδιοίκηση», ιστοσελίδα localit.gr, 
29/04/2012. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, ο επιτε-
τραμμένος του γερμανικού κράτους για 
την ελληνογερμανική συνεργασία στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, Χανς Γιόακιμ Φού-
χτελ είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και 
τον τότε υπουργό εσωτερικών Ευριπί-
δη Στυλιανίδη, ο οποίος ορίστηκε εντε-
ταλμένος της ελληνικής κυβέρνησης στην 
Ελληνογερμανική Συνέλευση. Τον Φού-
χτελ συνόδευαν τεχνοκράτες του γερμα-
νικού υπουργείο εργασίας καθώς και εκ-
πρόσωποι μεγάλων γερμανικών εται-
ριών (Zenith, Bavaria Klinik, κ.ά). Μετά 
την συνάντηση, ο Φούχτελ δήλωσε στους 
δημοσιογράφους ότι το γερμανικό κρά-
τος είναι έτοιμο να προσφέρει «χρήσιμες 
εμπειρίες» στην ελληνική αυτοδιοίκηση, 
που αποκόμισε από την επανένωση των 
δύο Γερμανιών, αλλά και την βαθιά εργα-
σιακή μεταρρύθμιση που πραγματοποίη-
σε το 2003 η κοκκινοπράσινη κυβέρνη-
ση Σρέντερ-Φίσερ2.

www.localit.gr/?p=8237. Προσπελάστηκε 
24/08/2013. 
2 Δημήτρης Κατσαγιάννης, «Ελλάς – Γερμα-
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολύ συχνά 
οι Γερμανοί αξιωματούχοι αναφέρονται 
στην γερμανική επανένωση ως «πιλότο» 
για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, υπο-
δεικνύοντας το πρόγραμμα ιδιωτικοποιή-
σεων που εκπόνησε η διαβόητη ανεξάρ-
τητη αρχή Τρόιχαουντ. Είναι χαρακτηρι-
στικό, πως είκοσι χρόνια μετά και η πάλαι 
ποτέ Ανατολική Γερμανία δεν έχει συνέλ-
θει ακόμα από αυτό το πρόγραμμα, αντί-
θετα, τελεί υπό συνθήκες κοινωνικής και 
δημογραφικής κατάρρευσης. Εξαιτίας αυ-
τών των μεταρρυθμίσεων, δύο εκατομμύ-
ρια εργαζόμενοι εγκατέλειψαν την Ανατο-
λική Γερμανία, και άλλοι τόσοι απέμειναν 
άνεργοι -ενώ αυτό το πλεονάζον εργατικό 
δυναμικό αποτέλεσε, μαζί με τους μετανά-
στες, την «πρώτη ύλη» για την εργασιακή 
μεταρρύθμιση στην οποία αναφέρθηκε ο 
Φούχτελ, ως «μοντέλο» που θέλουν να 
προωθήσουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα: 
Τους χρησιμοποίησαν για να εισάγουν 
στην γερμανική αγορά εργασίας ακραίες 
μορφές απασχολησιμότητας, άτυπης ερ-
γασίας, και να συμπιέσουν τους μισθούς 
σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Όπως θα δού-
με στην συνέχεια, αυτός είναι ο «πιλό-
τος» για τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που 
παίρνει η Ελληνογερμανική Συνέλευση 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανερ-
γίας και την κατάρτιση των νέων εργαζό-
μενων με το μοντέλο της «δυικής εργασί-
ας». 

Σε μια άλλη του συνέντευξη, κατά τη 
διάρκεια επίσκεψής του στην Κρήτη, πε-

νία: Συμμαχία για την τοπική αυτοδιοίκηση», 
ιστοσελίδα Capital,  05/09/2012. Ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: http://m.capital.gr/News.
aspx?id=1605861. 

ριέγραψε πώς βλέπει ο ίδιος την ελλη-
νογερμανική συνεργασία: «Το δίκτυο της 
συνεργασίας –πρόσθεσε– έχει σαν βάση 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ), το οποίο ενσωματώνει οικο-
νομικούς φορείς, επιχειρηματίες και το-
πικές κοινωνίες. Στην ουσία –είπε– το δί-
κτυο αυτό λειτουργεί σαν μια εργαλειοθή-
κη μέσα από την οποία αναζητούμε τα κα-
τάλληλα εργαλεία, που θα βοηθήσουν την 
Ελλάδα ν’ ανακάμψει.  […] Το δίκτυο αυτό 
εντοπίζει τρόπους και δρόμους εξόδου από 
την κρίση και το κυριότερο στη Γερμανία 
είναι υπερκομματικό και αποδεκτό απ’ 
όλες τις πλευρές, ενώ συμμετέχουν τα θε-
σμοθετημένα όργανα της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, ακόμα και ιδρύματα που χρημα-
τοδοτούν συνέδρια»3. 

Αυτή η «εργαλειοθήκη», λοιπόν, έχει 
την απόλυτη συναίνεση στην Γερμανία, 
δηλαδή στηρίζεται από όλα τα γερμανι-
κά κόμματα, γεγονός που επαληθεύεται 
από την επίσημη συμμετοχή τους στο 
δίκτυο της συνεργασίας, μέσω των πολιτι-
κών τους ιδρυμάτων. Στην ιστοσελίδα της 
«Ελληνογερμανικής Συνέλευσης» υπάρ-
χει ολοκληρωμένο σχεδιάγραμμα, που 
περιγράφει πλήρως την δομή του δικτύ-
ου και τους συμμετέχοντες (σχέδιο 14).

 Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, πυ-
λώνες της «συνεργασίας» είναι η γερμα-
νική πρεσβεία στην Ελλάδα και το προ-

3 «Συνέντευξη Φούχτελ στην σκιά των Αντιδρά-
σεων», flashnews.gr, 12/06/2012. Ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: http://www.flashnews.gr/page.
ashx?pid=3&aid=83072&cid=312. 
4 «Δομή της Συνέλευσης», Ιστοσελίδα της Ελλη-
νογερμανικής Συνέλευσης Συνεργασίας (grde.
eu). Ηλ. Διεύθυνση: http://www.grde.eu/el/
struktur-2. Προσπελάστηκε 25/09/2014.
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ξενείο της Θεσσαλονίκης, ο Χανς-Γιό-
ακιμ Φούχτελ, ως επιτετραμμένος του 
γερμανικού κράτους και ο Αργύρης Ντι-
νόπουλος από πλευράς ελληνικού κρά-
τους. Ο χειρισμός του έργου γίνεται από 
μια Διμερή Επιτροπή Δημάρχων, ενώ κε-
ντρικό ρόλο στην διαδικασία παίζει ο Δή-
μαρχος Νυρεμβέργης και πρόεδρος της 
Γερμανικής Ένωσης Πόλεων, Ούρλιχ 
Μάλυ, που προέρχεται από τους Σοσιαλ-
δημοκράτες (SPD). Ο Μάλυ μεταξύ άλ-
λων, είναι εκπρόσωπος των γερμανικών 
δήμων στην Επιτροπή των Περιφερει-
ών της Ε.Ε. Και πάλι σύμφωνα με το ορ-
γανόγραμμα, η διαβόητη task force της 
Ε.Ε. συμμετέχει μέσω των εισηγήσεών 
της στους Δήμους, τις Περιφέρειες και 
στο Γραφείο της Ελληνογερμανικής Συνέ-

λευσης στην Θεσσαλονίκη, το οποίο με τη 
σειρά του συνεργάζεται με το Ελληνογερ-
μανικό Επιμελητήριο και συνδέσμους, 
και διάφορους φορείς και συλλόγους. 
Από την άλλη, σε απευθείας συνεργασία 
με τον Χανς Γιόακιμ Φούχτελ τελούν 
τα Υπουργεία, οι Επαγγελματικοί Σύνδε-
σμοι, η Ένωση Ελληνογερμανικών Εται-
ρειών Φιλίας, διάφοροι φορείς και σύλλο-
γοι και, το πιο σημαντικό, τα γερμανικά 
πολιτικά ιδρύματα στην Ελλάδα όλων 
των κομμάτων: Χανς Σάιντελ (Χριστια-
νο-κοινωνική Ένωση Βαυαρίας), Φρή-
ντριχ Έμπερτ (Σοσιαλδημοκράτες), Ρόζα 
Λούξεμπουργκ (Λίνκε), Χάινριχ Μπελ 
(Πράσινοι), Χέρμπερτ Νάουμαν (Φιλε-
λεύθεροι), Κόνραντ Αντενάουερ (Χρι-
στανοδημοκράτες).
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Ο 
Χανς Γιόακιμ Φούχτελ, θεωρεί-
ται ότι λειτουργεί σαν τα «μάτια» 
και τα «αυτιά» της Μέρκελ στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με δηλώσεις 

του ιδίου στο Βήμα, μια φορά τη βδομάδα 
αποστέλλει ειδική έκθεση για την πρόοδο 
των εργασιών του, καθώς η ίδια η Άγκελα 
Μέρκελ, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την 
εξέλιξη αυτής της «ειδικής σχέσης»1

Αρχικά άσημο μέλος της CDU, ο 
Φούχτελ αποκαλείται από τα γερμανικά 
ΜΜΕ «μαϊντανός» της πολιτικής. Ανήλ-
θε στην κομματική ιεραρχία, διότι θεωρή-
θηκε ιδιαίτερα πιστός στην ηγεσία, ενώ ο 
ίδιος αρέσκεται να υπενθυμίζει ότι εκτο-
ξεύθηκε στο πολιτικό χρηματιστήριο των 
χριστιανοδημοκρατών όταν διοργάνωσε 
«καμηλοδρομίες» για να διασκεδάσει τον 
πρώην ισχυρό άνδρα της γερμανικής συ-
ντηρητικής παράταξης, Χέλμουτ Κόλ. Επί 
χρόνια, ήταν γνωστός στο κοινοβούλιο, για 
την συστηματική συνήθειά του να κατα-
γράφει όλες τις εισηγήσεις των βουλευ-
τών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμμα-
τος, και να τις μεταφέρει στην ηγεσία. 

Για τον διορισμό του, το περιοδικό 

1 Νίκος Χασαπόπουλος, «Φούχτελ, Ρετσινούλα 
και… Οκτόπους», Το Βήμα, 07/07/2013. 

Σπήγκελ θα γρά-
ψει: «Αναρωτιέται 
κανείς γιατί ένας 
που διάβαζε ονό-
ματα στο κοινοβού-
λιο, που επί 22 χρόνια 
δεν έκανε καμιά εντύ-
πωση, έγινε υφυπουργός και έχει το δικαί-
ωμα να εκφωνεί λόγους εκπροσωπώντας 
τον υπουργό […] Το μοντέλο Φούχτελ απο-
καλύπτει κάποια πράγματα για τον μηχανι-
σμό της πολιτικής στο Βερολίνο, πως τα μι-
κρά γραναζάκια φτάνουν τα μεγάλα ή πως 
μία... καμηλοδρομία μπορεί να σε χρίσει 
υφυπουργό»2.

Η αντίληψη που διατηρεί για την Ελ-
λάδα ο επιτετραμμένος της Άγκελα Μέρ-
κελ βρίθει αποικιακών στερεοτύπων. 
Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, την εκ-
θειάζει για τα τουριστικά της «κάλλη», το 
καλό φαΐ και το… ποτό. Ακόμα και όταν 
ρωτήθηκε για τα αρνητικά στερεότυπα 
που κατασκευάζει συστηματικά το γερ-
μανικό κατεστημένο για να δικαιολογή-
σει την πολιτική του στην Ελλάδα («τε-

2 Μαρία Αδαμίδου, «Τοποτηρητής της Γερμα-
νίας στην Ελλάδα ο “κύριος Τίποτα”», εφημερί-
δα Έθνος, 03/12/2011.

β. Το ποιόν του Χανς 
Γιόακιμ Φούχτελ
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μπέληδες», «κλέφτες», «ανώριμοι» Έλ-
ληνες κλπ) απαντάει με «ήλιο και θάλασ-
σα»: «καθένας έχει το δικαίωμα να χαρα-
κτηρίζει την Ελλάδα και το λαό της όπως 
θέλει, αλλά πρέπει πάντοτε να τον σέβε-
ται. Πείτε μου, όμως, πώς είναι δυνατόν 
να μην αρέσει σε κάποιον η Ελλάδα; Αυτό 
δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Σκεφτείτε 
μόνο τους τόσο πολλούς φίλους της Ελλά-
δας που την επισκέπτονται ως τουρίστες».

Η ταύτιση της Ελλάδας με την γραφι-
κότητα και το φολκλόρ και το γενικότε-
ρο αποικιακό του ύφος δημιουργεί κατά 
καιρούς προβλήματα και στην ίδια την 
συνεργασία. Όπως, για παράδειγμα όταν 
πρότεινε στον δήμαρχο Αθηναίων Γ. Κα-
μίνη, να οργανώσουν ειδική τελετή της φι-
λίας των Ελληνικών με τους Γερμανικούς 
Δήμους στην Αρχαία Ολυμπία, όπου οι 
δήμαρχοι της Ελλάδας θα φορούν… χλα-
μύδες3. 

Στις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις του, 
προσπαθεί επιδέξια να συνδέσει την «βο-
ήθεια» που παρέχουν οι Γερμανοί, με την 
προώθηση των γερμανικών συμφερό-
ντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ζή-
τημα της κοινωνικής οικονομίας, όπου 
σε μια δήλωσή του ξεκινάει εκθειάζοντας 
τους συνεταιρισμούς για να καταλήξει να 
προωθεί την ιδέα της ίδρυσης υποκατα-
στημάτων των γερμανικών συνεταιριστι-
κών ταμιευτηρίων στην Ελλάδα: ««Ασφα-
λώς υποστηρίζω κάθε μορφή ανάπτυξης 
στην Ελλάδα με τη δημιουργία ενός αναπτυ-
ξιακού ταμείου που θα διασφαλίσει τη ρευ-
στότητα στην αγορά. Ένα είδος συνεταιρι-
σμών, ας πούμε, θα βοηθήσει πολύ. Η δημι-

3 Βηματοδότης, «Ο κ. Φούχτελ και η Χλαμύδα 
του», Το Βήμα, 12/09/2014. 

ουργία δηλαδή μικρών ταμιευτηρίων, που 
θα έχουν στόχο τη στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. Στη Γερμανία δίνου-
με μεγάλη σημασία στα ταμιευτήρια αυτά, 
και το γεγονός ότι γερμανικοί οίκοι εμφανί-
ζονται πρόθυμοι να δημιουργήσουν τέτοια 
ταμιευτήρια στην Ελλάδα δεν είναι ένα εί-
δος εμπιστοσύνης προς την πατρίδα σας; Θα 
τολμούσαν να το κάνουν αυτό πριν από με-
ρικά χρόνια;»4

Η συμπεριφορά πολλών αιρετών 
απέναντί του, αν και όχι όλων, χαρακτη-
ρίζεται από απίστευτη δουλικότητα: «Το 
αποτέλεσμα είναι μια μοναδική αναγνω-
ρισιμότητα του στην Ελλάδα, που συναγω-
νίζεται εκείνη της Μέρκελ και του Βόλφ-
γκανκ Σόιμπλε. Με τη διαφορά, ότι ενώ 
τα νούμερα Ένα και Δυο της γερμανικής 
κυβέρνησης είναι μισητοί στην πλειοψη-
φία του ελληνικού κοινού, ο “φλογερός κα-
μηλιέρης” (όπως αποκαλείται ο κ. Φούχτελ 
λόγω της λατρείας του για τις καμήλες) εί-
ναι άκρως δημοφιλής. Και αυτό αν όχι στο 
κοινό, τουλάχιστον στους επικεφαλής της 
αυτοδιοίκησης, οι οποίοι, όπως είπε προ 
καιρού ένας από αυτούς, τον βλέπουν σαν 
“ξερολούκουμο”, με την έννοια ότι τον θε-
ωρούν εύκολη και νόστιμη λεία. Αν το βλέ-
πει και ο ίδιος έτσι, δεν είναι εντελώς ξε-
κάθαρο. Από τις αντιδράσεις του προκύπτει 
όμως πως θεωρεί την Ελλάδα των δημάρ-
χων και περιφερειαρχών τη γη της επαγ-
γελίας. “Φούχτουλο με ανεβάζουν, Φου-
χτουλάκο και Φουχτουλάκη με κατεβά-
ζουν” είχε δηλώσει παλιότερα στο «Βήμα» 
καμαρώνοντας για την “ελληνοποίησή” 
του. “Δεν έχω φάει τόσο πολύ και τόσο 

4 Νίκος Χασαπόπουλος, «Φούχτελ, Ρετσινούλα 
και… Οκτόπους», Το Βήμα, 07/07/2013. 
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καλά στη ζωή μου” προσθέτει παραπέ-
μποντας στα ρωμαϊκά τσιμπούσια που του 
παραθέτουν οι οικοδεσπότες του στις αμέ-
τρητες επισκέψεις του σε ελληνικές πόλεις 
και χωριά». 

Τρώγοντας, λοιπόν, τζάμπα, μοιράζο-
ντας δεξιά και αριστερά καθρεφτάκια και 
χάντρες στους ιθαγενείς, ο Χανς Γιόακιμ 
Φούχτελ δεν παραβλέπει να προωθεί συ-
στηματικά όλους τους κεντρικούς πυλώ-
νες της γερμανικής πολιτικής στην Ελλά-
δα. Κυρίως, δεν παραλείπει να εκθειάζει 
την σημασία της απορρόφησης του ερ-
γατικού δυναμικού της χώρας μας από 
την γερμανική αγορά εργασίας, μια από 
τις κεντρικές στοχεύσεις της «Ελληνογερ-
μανικής Συνέλευσης συνεργασίας», αλλά 
και ζήτημα αιχμής για τον μεγάλο κυβερ-
νητικό συνασπισμό Χριστιανοδημοκρα-

τών/Σοσιαλιστών: «Υπάρχουν άριστα δο-
μημένες σχολές μαθητείας σε περιφερει-
ακές πόλεις της Γερμανίας έτοιμες να προ-
σφέρουν στους Έλληνες τις γνώσεις και την 
εξειδίκευση που θα τους βοηθήσουν στη 
συνέχεια να βρουν εύκολα θέσεις εργασί-
ας»5. 

Και για να μην αφήσει καμία αμφιβο-
λία για τον πραγματικό χαρακτήρα του 
ρόλου που του αποδόθηκε από την Κα-
γκελάριο Άγκελα Μέρκελ στην Ελλά-
δα, θα δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο: «Αν 
αποτύχει η αποστολή μου, θα είμαι ο τε-
λευταίος Όθωνας»6.

5 «Χ. Φούχτελ: “Έλληνες ελάτε στη Γερμανία να 
δουλέψετε”», Το Βήμα, 12/07/2012.
6 Νίκος Χειλάς, «Χ. Φούχτελ: “Αν αποτύ-
χω, θα είμαι ο τελευταίος Όθωνας”», Το Βήμα, 
13/12/2011

Π 
οιος είναι, όμως, ο ρόλος των 
ιδρυμάτων και η δράση τους στο 
πλαίσιο της ελληνογερμανικής 
συμφωνίας συνεργασίας; Στην 

έκθεση που δημοσιοποίησε η Ελληνο-
γερμανική Συνέλευση μετά την 4η συνά-
ντησή της στην Νυρεμβέργη αναφέρεται: 
«Άκρως σημαντική συνεισφορά στην επι-
τυχία του έργου της DGV παρέχουν όλα τα 

πολιτικά ιδρύματα, που ενισχύουν το πλαί-
σιο της συνεργασίας με τη διοργάνωση θε-
ματικών συνεδρίων που προάγουν τον πο-
λιτικό διάλογο. Μόνο κατά το έτος 2013 
πραγματοποιήθηκαν 100 θεματικά συνέ-
δρια, ημερίδες και ανοιχτές συζητήσεις»1.

1 «Δημιουργούμε Μαζί», Έκθεση της Ελλη-
νογερμανικής Συνέλευσης Συνεργασίας, Γρα-

γ. Τα ιδρύματα 
και ο ρόλος τους
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Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνέλευσης 
υφίσταται ένας άτυπος καταμερισμός με-
ταξύ των ζητημάτων, και κάθε ίδρυμα έχει 
αναλάβει συγκεκριμένα ζητήματα. 

Το «Κόνραντ Αντενάουερ»: «εστιά-
ζει, πέραν της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
στο  επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και την παροχή  συμβουλών για στρατηγι-
κές στη δημόσια διοίκηση, σε  δράσεις με 
δημοσιογράφους και στην υποστήριξη της  
δικτύωσης νέων επιχειρήσεων start-up 
με επιχειρηματίες στην Ελλάδα».

Το «Φρήντριχ Έμπερτ»: «Ορισμένα 
από τα θέματα στα οποία εστιάζει το FES εί-
ναι οι οικονομικο-πολιτικές εναλλακτικές 
προς την πολιτική της λιτότητας, στρατηγικές 
για τη μείωση της ανεργίας των νέων, δυνα-
τότητες προώθησης των ΑΠΕ, η υποστήριξη 
της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της πολι-
τικής και της δημόσιας διοίκησης. Η συνερ-
γασία στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, όπως συμβαίνει στα πλαίσια της Ελλη-
νογερμανικής Συνέλευσης, παίζει για τον 
σκοπό αυτό έναν ιδιαίτερο ρόλο».

Το «Φρήντριχ Νάουμαν»: «Στο επί-
κεντρο του έργου του FNF στην Ελλάδα 
βρίσκεται η πολιτική για τους νέους. Για 
το σκοπό αυτό διοργανώνεται σε πολλές 
ημερομηνίες καθόλο το έτος,  η σειρά σε-
μιναρίων „Liberal Youth Seminars on  
Political Thought“, που διδάσκει σε νέ-
ους ζητήματα  της πολιτικής και της ιστορί-
ας των ιδεών». 

Το «Χανς Ζάιντελ»: «Το Ίδρυμα ασχο-
λείται κατά κύριο λόγο με τη διεύρυνση 

φείο διασύνδεσης του Εντεταλμένου της Ελλη-
νο-γερμανικής Συνέλευσης (KS-DGV), Ιούλιος 
2014, σελ. 6. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: www.grde.eu/images/stories/files/
bericht_gr.pdf. Προσπελάστηκε 09/09/2014. 

προγραμμάτων που προωθούν τον πολιτι-
κό διάλογο και τη μεταφορά τεχνολογιών 
και τεχνογνωσίας στους τομείς της γεωργίας 
και του τουρισμού». Το Ζάιντελ, σύμφωνα 
με την έκθεση πεπραγμένων που παρου-
σιάστηκε κατά την 4η Ελληνογερμανική 
Συνέλευση Συνεργασίας στην Νυρεμβέρ-
γη, στις 22-23 Οκτωβρίου 2013, θα δώσει 
έμφαση στην αγροτική οικονομία και την 
μεταφορά τεχνογνωσίας από την Γερμανία 
στην Ελλάδα2. 

Το «Χάινριχ Μπελ»: «Επιδιώκει με το 
έργο του να υποστηρίξει την Ελλάδα στην 
προσπάθεια ανανέωσης του πολιτικού 
της πολιτισμού και του ευρωπαϊκού της 
προσανατολισμού καθώς και να συμβάλ-
λει στην προώθηση του ελληνογερμανι-
κού διαλόγου. Με δικές του δράσεις και  
συνεργασίες πολιτικού διαλόγου, με κα-
τάρτιση και δικτύωση, το Ίδρυμα συνερ-
γάζεται με πρόσωπα και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών της Ελλάδος και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επιδιώ-
κουν τον εκσυγχρονισμό μέσα από μια 
κοινωνικό-οικολογική επαναβιομηχα-
νοποίηση και μια κοινωνικό-οικολογική 
ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας κα-
θώς και της συνεργικής υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων».

Και το «Ρόζα Λούξεμπουργκ» (RLS): 
«Το RLS επιθυμεί με το έργο του στην 
Ελλάδα να αναλύσει και να συζητήσει τις 
επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική κοι-
νωνία και να ενημερώσει την κοινή γνώ-
μη για τα αποτελέσματα. Στόχοι του RLS 
είναι να εξουδετερωθούν υφιστάμενες και 
εν μέρει νέες προκαταλήψεις στην κοινω-
νία και η υποστήριξη οργανώσεων, ομά-

2 «Δημιουργούμε Μαζί», Έκθεση… ό.π., σελ. 27
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δων, αγωνιζόμενων ατόμων καθώς και 
καθενός που ενδιαφέρεται για τέτοιου εί-
δους δράσεις. Μορφωτικές εκδηλώσεις 
με εκπροσώπους των συμβουλίων ερ-
γαζομένων, με εκπαιδευτικούς, παιδαγω-
γούς, πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, καλλιτέχνες, προάγουν την αμοιβαία 
κατανόηση και την αναθεώρηση προκα-
ταλήψεων και εσφαλμένων πληροφορι-
ών. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ 
της Ελλάδος και της Γερμανίας βρίσκεται 
στο επίκεντρο του έργου του Ιδρύματος»3.

Προφανώς, τα ιδρύματα των γερμανι-
κών κομμάτων έχουν σημαντικές ιδεολο-
γικές και πολιτικές διαφορές μεταξύ τους, 
ακόμα και για την αντιμετώπιση της ελ-
ληνικής κρίσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της 
«ελληνογερμανικής συνέλευσης εργα-
σίας» αναπτύσσεται ένας καταμερισμός 
των ζητημάτων, ώστε το έργο τους να λει-
τουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά 
ως προς τους σκοπούς που θέτει το ίδιο 
το γερμανικό κράτος, καλύπτοντας πλευ-
ρές μιας πολύπτυχης και συνολικής πο-
λιτικής παρέμβασης, που ξεκινάει από τη 
νεολαία, περνάει στην επιχειρηματικότητα 
και τις μεταρρυθμίσεις στην διοίκηση, την 
εξοικείωση της «κοινωνίας των πολιτών» 
με τις αντίστοιχες «γερμανικές εμπειρίες», 
την ενέργεια, την διαχείριση των απορριμ-
μάτων κ.ο.κ. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή: «Τα 
ιδρύματα θεωρούνται “soft” βραχίονας της 
γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό εί-
ναι εν μέρει ακριβές, αφού κάθε ίδρυμα 
προωθεί τις αρχές και αξίες του πολιτικού 
του χώρου. Έτσι είναι σαφές ότι το Ίδρυ-
μα Ρόζα Λούξεμπουργκ (πρόσκειται στο 

3 «Δημιουργούμε Μαζί», ό.π., σελ. 32-37. 

αριστερό κόμμα Die Linke) διαφωνεί με 
την επίσημη πολιτική της Γερμανίας. Αυτό 
πάλι όμως δεν σημαίνει ότι τα ιδρύματα 
κάνουν κομματική δουλειά. Η χρηματο-
δότησή τους άλλωστε γίνεται από τον γερ-
μανικό προϋπολογισμό και προβλέπει ότι 
“θα πρέπει στην πράξη να τηρούν τη δέου-
σα απόσταση από τα επιμέρους κόμματα”. 
Η ραγδαία επιδείνωση των ελληνογερμα-
νικών σχέσεων καθιστά πρωταρχική απο-
στολή των ιδρυμάτων την αναβάθμιση του 
ελληνογερμανικού πολιτικού διαλόγου»4. 
Αυτό ακριβώς κάνουν και στην Ελλάδα, 
δηλαδή αναλαμβάνουν την «προσαρμο-
γή» (διάβαζε «πειθάρχηση») της Κοινω-
νίας των Πολιτών στους άξονες της γερ-
μανικής πολιτικής. 

Ως προς αυτό, είναι χαρακτηριστική 
η έμφαση που δίνει το ίδρυμα Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ στην «εξουδετέρωση υφι-
στάμενων και εν μέρει νέων προκαταλή-
ψεων», κύρια στους χώρους της εργασί-
ας, των συνδικάτων, και γενικότερα των 
κινημάτων. Είναι δηλαδή σαφές πως η 
γερμανική πολιτική έχει εκ νέου θεριέ-
ψει το αντιγερμανικό κλίμα εντός της ελ-
ληνικής κοινωνίας, ιστορικά ριζωμένο 
σε αυτήν ήδη από την Βαυαροκρατία, για 
να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο κατά 
την διάρκεια της Κατοχής, και το «Ρόζα 
Λούξεμπουργκ» δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα όχι για να καταγγείλει την άδικη, 
λαοκτόνα, και αποικιακή γερμανική πο-
λιτική αλλά για να αίρει την «αντιπαλότη-
τα» (sic!) και να προάγει την αμοιβαία κα-
τανόηση! 

4 Παναγής Γαλιατσάτος, «Από το Αντενά-
ουερ στο Λούξεμπουργκ», Καθημερινή, 
21/10/2012.
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Το γεγονός ότι η Μέρκελ κρατά την 
τελευταία δεκαετία τα ηνία της γερμανι-
κής πολιτικής, μας έχει ωθήσει να την 
ταυτίσουμε τα μνημόνια και το σύνολο 
της πολιτικής που επιβάλλεται στην χώρα 
μας. Ωστόσο, η υπαγωγή της χώρας μας 
σε ιδιότυπο καθεστώς «αποικίας χρέους» 
δεν είναι ζήτημα της ιδίας, ούτε μόνο του 
κόμματός της. Εξ άλλου, αυτήν την στιγ-
μή κυβερνά στο πλαίσιο μιας ευρύτατης, 
«μεγάλης» συμμαχίας με τους σοσιαλδη-
μοκράτες – γεγονός που δεν έχει μεταβά-
λει διόλου την επίσημη γερμανική στάση 
απέναντι στην ελληνική κρίση. 

Σε οποιοδήποτε περίπτωση, στην 
Γερμανία όπως και στα άλλα κράτη που 
παλιότερα ή σήμερα ασκούν μορφές 
αποικιακής εκμετάλλευσης και διαθέ-
τουν διεθνείς σφαίρες επιρροής, η εξω-
τερική πολιτική –ιδιαίτερα εκείνη προς 
τους υποτελείς– ασκείται συλλογικά, 
από το σύνολο του πολιτικού συστήμα-
τος και τις κατεστημένες εκφράσεις της  
«κοινωνίας των πολιτών»: Στις ΗΠΑ, οι 
Ρεπουμπλικάνοι, οι Δημοκρατικοί, και 
όλα τα μεγάλα συνδικάτα συμφωνούν 
πάνω στους γενικούς άξονες της πολιτι-
κής τους στο Ιράκ –ενώ το ίδιο συνέβαι-
νε παραδοσιακά με τους Εργατικούς και 
τους Συντηρητικούς στην Βρετανία. Στην 
δε Γερμανία, υπάρχει μεγάλη παράδοση 
«συλλογικής» άσκησης της εξωτερικής 
πολιτικής: Αξίζει να θυμηθούμε ότι κατά 
τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώ-
να, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δρού-
σε ανοιχτά στο εξωτερικό ως πράκτορας 
των συμφερόντων του… Κάιζερ – με πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον διαβόη-

το Πάρβους5, ο οποίος θα παίξει καθορι-
στικό ρόλο στην προπαρασκευή των γε-
νοκτονιών της Μικράς Ασίας από τους 
Νεότουρκους.   

Η δραστηριότητα της Ελληνογερμα-
νικής Συνέλευσης Συνεργασίας, μαζί με 
εκείνην των πολιτικών ιδρυμάτων, πατά-
ει πάνω στην παράδοση της «διοικητικής 
επέμβασης» των Γερμανών στην Ελλά-
δα από την εποχή της Βαυαροκρατίας. Το 
βασικό επιχείρημα, τότε και τώρα, είναι 
το ίδιο: Η ελληνική κοινωνία είναι «ανώ-
ριμη», ανίκανη να συστήσει σύγχρονους 
και αποτελεσματικούς θεσμούς και κρά-
τος, και η «πατρίδα της Λογικής» (..η Γερ-

5 Ο Αλεξάντερ Πάρβους ήταν μαρξιστής, μέλος 
του  γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμμα-
τος, και στενός φίλος του Λέοντα Τρότσκι, με τον 
οποίον μάλιστα είχε φυλακισθεί κατά την διάρ-
κεια της Ρώσικης Επανάστασης του 1905. Στα 
τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, θα 
μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη όπου θα 
επιδοθεί στο εμπόριο όπλων, αντιπροσωπεύο-
ντας την γερμανική πολεμική βιομηχανία του 
Κρουπ, και τον Μπαζίλ Ζαχάρωφ, και θα τροφο-
δοτεί με τρόφιμα τον οθωμανικό στρατό. Κατά το 
ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 
θα προωθήσει ένθερμα την γερμανο-τουρκική 
συμμαχία, σε στενή συνεργασία με την γερμανι-
κή πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης. Θα συνδε-
θεί γρήγορα με τους Νεότουρκους και θα ανα-
λάβει την αρχισυνταξία του οικονομικού τμήμα-
τος της εφημερίδας τους, Τουρκ Γιουρντού, απ’ 
όπου θα αναπτύξει τις ιδέες για την εκδίωξη των 
αλλοεθνών αστικών στρωμάτων από την Τουρ-
κία, την εθνική της ομογενοποίηση, και την ανά-
δυση μιας τουρκικής αστικής τάξης – οι οποίες 
σύντομα θα οδηγήσουν στις γενοκτονίες της Μι-
κράς Ασίας. Περισσότερα βλέπε:  Z. A. B. Zeman 
and W.B. Scharlau, Merchant of Revolution: The 
Life of Alexander Israel Helphand (Parvus) 1867-
1924, Oxford University Press, Λονδίνο 1965, 
σσ. 125-145.        
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Σ 
ύμφωνα με την Έκθεση της Ελ-
ληνογερμανικής Συνέλευσης Συ-
νεργασίας, η διαδημοτική πανευ-
ρωπαϊκή συνεργασία εγκαινιά-

ζει «μια νέα προσέγγιση για την Ευρώ-
πη». Το περιεχόμενό της: «Στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σε προκαθορισμένους θε-
ματικούς τομείς, χωρίς να υπάρχει περι-
ορισμός στη θεματολογία»1. Μέχρι τώρα, 
έχουν ανακοινωθεί συμπράξεις τεχνο-
γνωσίας για την διαχείριση των απορριμ-
μάτων, τον τουρισμό, την υγεία, την επαγ-
γελματική κατάρτιση, τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, την νεολαία και την κοινω-
νία των πολιτών. Στην έκθεση της Ελλη-
νογερμανικής Συνέλευσης Συνεργασίας 
παρουσιάζεται η «εργαλειοθήκη» των θε-
μάτων με τα οποία καταπιάνεται το δίκτυο 

1 «Δημιουργούμε Μαζί», ό.π., σελ. 32-37.

της συνεργασίας (σχέδιο 2 , βλέπε επόμε-
νη σελίδα2).

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα δώ-
σουμε μερικά απτά παραδείγματα αυτής 
της συνεργασίας, ενδεικτικά για τις κα-
τευθύνσεις και τον χαρακτήρα που έχει. 
Αξίζει όμως πριν από αυτό, να θίξουμε 
ορισμένα ζητήματα που την αφορούν συ-
νολικά. Κατ’ αρχάς, όπως επανειλημμέ-
να έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Φούχτελ3, 
η συνεργασία έχει ως επίκεντρο την «με-
ταφορά τεχνογνωσίας» από την Γερμα-
νία, καθώς και την διαμόρφωση δικτύ-
ων επιχειρηματικότητας που θα συνδέ-
ουν τις δύο χώρες. Κύρια εργαλεία είναι 
οι αδελφοποιήσεις των Δήμων, και η 

2 «Δημιουργούμε Μαζί», ό.π., σελ. 5.
3 Χειλάς Νίκος, «Φούχτελ: Αλλαγή μέσω παρο-
χής τεχνογνωσίας, όχι κεφαλαίων», εφημερίδα 
Το Βήμα, 18/10/2013.

δ. Τα πεδία της 
γερμανικής παρέμβασης

μανία!) αναλαμβάνει να διαπαιδαγωγή-
σει τις πολιτικές ηγεσίες, τους λειτουρ-
γούς του κράτους και της τοπικής αυτο-
διοίκησης καθώς και την ίδια την κοινω-
νία (σήμερα «κοινωνία των πολιτών). Εξ 
ου και η έμφαση στην «μεταφορά τεχνο-
γνωσίας», στα ταξίδια των δημάρχων στην 

Γερμανία, και στην «εξοικείωση» της ελ-
ληνικής κοινωνίας με τις αξίες του νεοφι-
λελευθερισμού, της επιχειρηματικότητας 
και όλες τις άλλες πολιτικο-ιδεολογικές 
πτυχές της νέας, ισχυρής Γερμανίας που 
αξιώνει την απόλυτη κυριαρχία εντός της 
Ε.Ε. 
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πύκνωση της ελληνογερμανικής επικοι-
νωνίας με εκατέρωθεν ταξίδια στην Γερ-
μανία και την Ελλάδα, συναντήσεις δη-
μάρχων, εμπειρογνωμόνων, τεχνοκρα-
τών και επιχειρηματιών. 

Ένα δημοφιλές επιχείρημα όσων 
στηρίζουν την «ελληνογερμανική συ-
νεργασία για τους ΟΤΑ», είναι ότι οι γερ-
μανικοί δήμοι θα συμβάλουν στην εξυγί-
ανση και στον εξορθολογισμό των ΟΤΑ. 
Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως οι γερμα-
νικοί Δήμοι είναι από τους πιο χρεωμέ-
νους στην Ευρώπη, ενώ οι ελληνικοί από 
τους λιγότερο χρεωμένους. Αυτό προκύ-
πτει από τα στοιχεία που απέστειλε ο επί-
τροπος των οικονομικών Όλι Ρεν στον 
Έλληνα ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση το Νο-
έμβριο του 2012. Σύμφωνα με τον πί-

νακα που ανακοίνωσε ο Ρεν τα υψηλό-
τερα ποσοστά χρέους των ΟΤΑ επί του 
ΑΕΠ το 2011 παρουσιάζουν η Ιταλία και 
οι Κάτω Χώρες με ποσοστό 8,6%. Ακο-
λουθούν η Γαλλία με χρέος 8,4%, η Δα-
νία με 7,3%, η Σουηδία με 7%. Οι χώρες 
με το μικρότερο χρέος της τοπικής αυτο-
διοίκησης μεταξύ των 27 είναι η Ελλάδα 
με ποσοστά 0,9% του ΑΕΠ και η Μάλ-
τα με χρέος 0,1%. Και όλα αυτά παρά τη 
ραγδαία μείωση του ΑΕΠ από το 2009 
και μετά4. Εύλογα τίθεται, λοιπόν, το ερώ-
τημα πώς ο περισσότερο χρεωμένος θα 
«εξυγιάνει» τον λιγότερο χρεωμένο. Την 
απάντηση έδωσε ο ίδιος ο Φούχτελ ανα-
φερόμενος στην ακραία ελαστικοποίηση 

4 Κώστας Σαμάντης, «Όψεις επικυριαρχίας στην 
ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση», περιοδικό Άρ-
δην, τεύχος 94, Αύγουστος – Οκτώβριος 2013. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σχεδιασμοί για εγκαταστάσεις
διαχείρισης απορριμμάτων
και θερμικής επεξεργασίας

Πιλοτική δράση σε Νάξο και Ικαρία

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ανοικτές συζητήσεις για την τοπική 
προώθηση αγροτικών προϊόντων
Ανάπτυξη ενός θεσμού πιστοποίησης 

στη Λέσβο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Έργα για τη διττή επαγγελματική
κατάρτιση

Υποστήριξη πιλοτικών επαγγελματικών 
σχολών σε τουριστικά επαγγέλματα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στο
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Καθιέρωση ενός ελληνογερμανικού 

ενεργειακού διαλόγου

ΥΓΕΙΑ

Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού
Πιλοτική δράση 

«CareTourism» στη Ρόδο

ΝΕΟΛΑΙΑ

Μέτρα για την ενίσχυση της ελ-
ληνογερμανικής συνεργασίας των 
νέων καθώς και της ανταλλαγής 

νέων σε τοπικό επίπεδο
Συνεργασία με τους μαρτυρικούς 

δήμους στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δράσεις για την επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου

Ανάπτυξη περιπατητικού και ποδηλατι-
κού τουρισμού καθώς και τουρισμού με 

αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δραστηριοποίηση των Ελλήνων που 
επέστρεψαν στην πατρίδα τους

Δημιουργία του συλλόγου
«Hellenic Silverstars»

σχέδιο 2
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της εργασίας και στην εμπειρία των κα-
ταιγιστικών ιδιωτικοποιήσεων που επι-
βλήθηκαν στην Ανατολική Γερμανία την 
επαύριον της επανένωσης. 

Είναι χαρακτηριστική η απροκάλυ-
πτη παρέμβαση του Φούχτελ στα εσω-
τερικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν 
προανήγγειλε απολύσεις και περαιτέ-
ρω αποψίλωσή τους από προσωπικό: 
«Υπάρχουν μελέτες και έρευνες που έδει-
ξαν ότι για εργασίες όσον αφορά την Το-
πική Αυτοδιοίκηση απαιτούνται 3.000 ερ-
γαζόμενοι στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία 
η δουλειά διεκπεραιώνεται με 1.000 άτο-
μα. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, ιδι-
αίτερα στους εταίρους που χρηματοδοτούν 
διαδικασίες στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνεται 
πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση του ερ-
γατικού δυναμικού και να φανούν τρόποι 
πως θα μειωθεί ο αριθμός τους». Στην ίδια 
δε ομιλία, για να μην αφήσει καμία αμφι-
βολία για τις προθέσεις και τους σκοπούς 
της ελληνογερμανικής συνεργασίας, θα 
πει: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας 
θησαυρός που πρέπει να εκμεταλλευτού-
με γιατί μέχρι τώρα το καθεστώς των ΟΤΑ 
και της Ευρώπης ήταν μόνο για θέματα 
χρηματοδοτήσεων. Τώρα η Τοπική Αυτο-
διοίκηση καλείται να παίξει άλλο ρόλο» 5.

Βέβαια, μαζί με την «μεταβίβαση» 
αυτής της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας, 
προωθούνται και οι επιχειρηματικές συ-
μπράξεις. Σύμφωνα με τον πρώην πρέ-
σβη της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη, 
Βόλφγκανκ-Χέσλερ Ομπενμάγιερ: «Η 

5 «Στην Ελλάδα 3.000 κάνουν τη δουλειά που 
στη Γερμανία κάνουν 1.000 λέει ο Χ. Φού-
χτελ», ιστοσελίδα in.gr, 14/11/2012. Ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: http://news.in.gr/greece/
article/?aid=1231222019

Ελληνογερμανική Συνέλευση προσπάθη-
σε και κατάφερε σε έναν βαθμό να κερ-
δίσει τη συμμετοχή επιχειρήσεων/εκπρο-
σώπων επιχειρήσεων, καθώς και εκπρο-
σώπων δημοτικών επιχειρήσεων. Αυτό 
αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον πείραμα, διότι 
ορισμένοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων άρ-
χισαν να ενδιαφέρονται πλέον πιο συγκε-
κριμένα για την Ελλάδα. […]. Στο πλαίσιο 
αυτό ξεκίνησαν συζητήσεις για κοινοπρα-
ξίες, ιδίως στο τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, μεταξύ δημοτικών επι-
χειρήσεων της Γερμανίας και δήμων της 
Ελλάδας, ενώ αυτές οι επαφές δεν θα εί-
χαν επιτευχθεί, αν οι επιχειρηματίες δεν 
είχαν συνοδεύσει τους δημάρχους των 
πόλεών τους. Συνεπώς η διμερής συνερ-
γασία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 
αποτέλεσε τον πρόδρομο για τη σύναψη 
οικονομικών επαφών»6. 

Έπειτα από όλα αυτά, λογικό το να 
αναρωτιέται κανείς αν η γερμανική πολι-
τική φιλοδοξεί να ενισχύει τόσο πολύ την 
«εταιρική» σχέση σε επίπεδο ΟΤΑ, σε 
μια προσπάθεια να βγάλει τα «σπασμέ-
να» των δικών της δήμων. Ας δούμε από 
κοντά ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστι-
κά «στιγμιότυπα» αυτής της «συνεργασί-
ας», τα οποία θα μας αποκαλύψουν κυρί-
ως και τον χαρακτήρα της. 

6 Wolfgang Hoelscher-Obermaier, «Η Ελλάδα 
στην κρίση: Σκέψεις και προτάσεις για μια Ελλη-
νογερμανική συνεργασία», Ομιλία του πρώην 
πρέσβη της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη, αναρ-
τημένη στον ιστότοπο της «Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης Συνεργασίας». Ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: http://www.grde.eu/el/organisatoren2/
item/128-generalkonsulat-thessaloniki. Προ-
σπελάστηκε 21/09/2014. 
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Έ 
να άλλο μεγάλο κομμάτι δρα-
στηριότητας του ελληνογερμανι-
κού δικτύου συνεργασίας έγκει-
ται στην ενθάρρυνση της μετανά-

στευσης νέων εργαζόμενων από την Ελλά-
δα στην Γερμανία. 

Η «ευρωπαϊκή κινητικότητα», δηλαδή 
η ενθάρρυνση των άνεργων νέων που κα-
τακλύζουν τον ευρωπαϊκό Νότο να μετα-
ναστεύσουν στον πλούσιο Βορρά, και ιδι-
αίτερα στην Γερμανία, έτυχε ειδικής μνεί-
ας στην συμφωνία Χριστιανοδημοκρα-
τών-Σοσιαλδημοκρατών που οδήγησε 
στην συγκρότηση της παρούσας κυβέρνη-
σης «Μεγάλου Συνασπισμού» στην Γερ-
μανία. Ιδιαίτερη, δε, μνεία, γίνεται και στην 
Ελληνογερμανική Συνέλευση Συνεργασί-
ας σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Στις σελίδες 
151-152 της συμφωνίας, αναφέρεται: «Η 
διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας 
πολιτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για μια ζωντανή ευρωπαϊκή δημοκρατία. Εί-
ναι εξάλλου ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυ-
χθεί περαιτέρω μια πολιτική για τους νέους. 
Ευρωπαϊκά σχολεία, εργαστήρια για τους 
νέους και μια αυξημένη κινητικότητα της νε-
ολαίας θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυ-
τήν την προσπάθεια. (Στο πλαίσιο αυτό τασ-
σόμαστε υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού 
ελληνογερμανικού δικτύου για τη νεολαία.) 

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις με-
ταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα 
και ειδικότερα την Ελληνογερμανική Συνέ-
λευση, της οποίας τη συνέχιση και εξέλιξη 
θα συνδράμουμε»1. 

Βεβαίως, και ο Φούχτελ έχει προτρέ-
ψει ουκ ολίγες φορές τους νέους της Ελ-
λάδας να μεταναστεύσουν στη Γερμανία: 
«Υπάρχουν άριστα δομημένες σχολές μαθη-
τείας σε περιφερειακές πόλεις της Γερμανί-
ας έτοιμες να προσφέρουν στους Έλληνες τις 
γνώσεις και την εξειδίκευση που θα τους βο-
ηθήσουν στη συνέχεια να βρουν εύκολα θέ-
σεις εργασίας»2. 

Το γιατί συμβαίνει αυτό μπορεί να μας 
το απαντήσει ένα άρθρο της Ντόιτσε Βέλ-
λε, για το φαινόμενο της μετανάστευσης 

1 «Συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού 
στην Γερμανία», Καθημερινή, 27/11/2013.  
2 «Χ. Φούχτελ: “Έλληνες ελάτε στη Γερμανία να 
δουλέψετε”», Το Βήμα, 12/07/2012.  

ε. Η απομύζηση εγκεφάλων 
και εργατικών χεριών
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στην Γερμανία: «Το ότι η Γερμανία χρειά-
ζεται τους μετανάστες είναι πλέον αδιαμφι-
σβήτητο. Όχι μόνο γιατί οι ίδιοι οι Γερμανοί 
δεν κάνουν πολλά παιδιά, με αποτέλεσμα να 
καταρρέει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτι-
κό σύστημα, αλλά και γιατί υπάρχει έλλειψη 
σε εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό, και 
μάλιστα όχι μόνο σε κλάδους υψηλής εξειδί-
κευσης όπως οι νέες τεχνολογίες, αλλά ακό-
μα και σε νοσηλευτικό προσωπικό, για πα-
ράδειγμα σε νοσοκομεία και οίκους ευγη-
ρίας»3.

Η Γερμανία ταλανίζεται ταυτόχρονα 
από μια μεγάλη δημογραφική κρίση, και 
από ένα εντελώς αποτυχημένο εκπαιδευτι-
κό μοντέλο. Κατ’ αρχάς, ο μέσος όρος ηλικί-
ας για τους Γερμανούς είναι 45 χρόνια, ενώ 
εκείνος όσων μετανάστευσαν στην Γερμα-
νία από το 1955 κι έπειτα είναι τα 35 χρό-
νια4. Ύστερα, οι μετανάστες στην Γερμανία 
εμφανίζονται πιο μορφωμένοι από τους 
ντόπιους:  Το 43% των μεταναστών ηλικί-
ας μεταξύ 15 και 65 χρονών διαθέτει πτυ-
χίο από ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στους Γερμανούς είναι 
μόλις 26%5. Οι συνθήκες αυτές δημιουρ-
γούν μια μεγάλη έλλειψη εργατικού δυνα-
μικού, κυρίως εξειδικευμένου, στην αγορά 
εργασίας: Μέχρι το 2025, εκτιμάται ότι η 

3 Klaus Dahmann - Γιάννης Παπαδημητρίου, 
«Γερμανία: Χώρα (μη) μετανάστευσης), ιστο-
σελίδα της Ντόιτσε Βέλε (dw.de), 25/09/2012. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dw.de/
p/16DfS. 
4 «Οι νέοι μετανάστες στη Γερμανία είναι πιο 
μορφωμένοι από τους Γερμανούς», εφημερίδα 
Τα Νέα, 24/05/2013. 
5 «Γερμανία: Καλύτερα καταρτισμένοι στο αντι-
κείμενό τους οι νέοι μετανάστες απ’ ότι οι Γερ-
μανοί», εφημερίδα Καθημερινή, 04/06/2014. 

γερμανική οικονομία θα αντιμετωπίσει έλ-
λειψη 5,4 εκατομμυρίων ειδικευμένων ερ-
γαζόμενων6. 

Εξ ου και η εκστρατεία για την απομύ-
ζηση «εγκεφάλων» και εργατικών χεριών 
από τον ευρωπαϊκό Νότο και ιδιαίτερα την 
Ελλάδα. Και ένας από τους κύριους ρόλους 
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Συ-
νεργασίας είναι ακριβώς αυτός. Ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα που δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα της «Συνέλευσης», μιλάει 
από μόνο του, και δεν χρειάζεται περαιτέ-
ρω σχολιασμό: «Η εκπλήρωση του Προσω-
πικού Μύθου του κάθε ανθρώπου είναι το 
μοναδικό χρέος που πρέπει να επιτελεί σε 
αυτόν τον κόσμο, λέει πολύ εύστοχα ο συγ-
γραφέας Πάολο Κοέλιο. Αυτό το χρέος κλή-
θηκα κι εγώ να εκπληρώσω, μέσα από την 
αυτοπραγμάτωση και την επίτευξη των στό-
χων μου που με απόλυτη επιτυχία με βοή-
θησε να κυνηγήσω η Ελληνογερμανική ορ-
γάνωση DGV (http://www.grde.eu).

Και ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. Το να τελειώνει κανείς Μηχανικός 
ακούγεται στην Ελλάδα ιδανικό, όχι όμως 
όταν βγαίνει στην αγορά εργασίας. Έχοντας 
λοιπόν το πτυχίο στα χέρια μου και μη βρί-
σκοντας δουλειά, αποφάσισα να κυνηγήσω 
την τύχη μου στο εξωτερικό, που καθόλου 
εύκολο δεν είναι.

Αφιερώνοντας πολύ χρόνο και έχοντας 
αποστείλει αρκετές αιτήσεις σε γερμανικές 
εταιρείες, που η μία μετά την άλλη με απέρ-
ριπταν, είτε λόγω γερμανικών, είτε διότι βρι-
σκόμουν μακριά για συνεντεύξεις, έπεσα τυ-
χαία σε μία σελίδα, η οποία είχε ως θέμα την 

6 «Η Γερμανία ανοίγει την αγκαλιά της στους 
μετανάστες», Εφημερίδα των Συντακτών, 
21/07/2013.
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αλληλοϋποστήριξη Ελλάδας-Γερμανίας, δυο 
χωρών των οποίων ακόμη και σήμερα οι 
άνθρωποι τρέφουν κάποιο μίσος στην «αντί-
παλη» χώρα. Όμως εγώ μόνο καλά έχω να 
διηγηθώ για αυτή τη χώρα!

Έτσι λοιπόν, έστειλα ένα e-mail σε μία 
κυρία, την κ. Μ. Β, για να ζητήσω βοήθεια 
και εργασία. Εντός λίγων ημερών πήρα κιό-
λας απάντηση, λέγοντας ότι θα κάνουν ό,τι 
καλύτερο μπορούν, ψάχνοντας εργασία σ’ 
αυτό που έχω σπουδάσει. Ουτοπία πλέον 
αυτό στην Ελλάδα!

Μέσα σε ένα μήνα μου τηλεφώνησαν 
πάλι, έχοντας μία πολύ καλή πρόταση... μια 
δίμηνη πρακτική με τις μετέπειτα ανάλογες 
συστάσεις!

Σ’ αυτό το σημείο να σημειώσω ότι με 
στήριξαν και οικονομικά αυτούς τους 2 πρώ-
τους μήνες, κάτι το οποίο για μένα ήταν αδύ-
νατο. Με κάποιο ποσό ως μισθό από την εται-
ρία, πληρωμένο σπίτι καθώς και αεροπορικά 
από τη συγκεκριμένη οργάνωση, και κυρίως 
μια θέση πάνω σε κάτι που έχω σπουδάσει 
και μου αρέσει πολύ, δε θα μπορούσα με τί-
ποτα να αρνηθώ!

Από τη μέρα λοιπόν που δέχτηκα, η συ-
μπαράσταση τους ήταν αμέριστη. Δεν μπορώ 
να μην αναφερθώ στο δήμαρχο κ. Holger 
Dembek, που από την πρώτη κιόλας στιγμή 
επικοινώνησε με το διευθυντή της εταιρίας 
καθώς και με εμένα, ώστε να είναι όλα υπό 
έλεγχο. Η βοήθειά του ακόμη και σήμερα εί-
ναι ουσιαστική και σημαντική.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την κ. 
Γ.Μ., η οποία με πολύ μεγάλη προσπάθεια 
βρήκε σπίτι για να μείνω, ήρθε με παρέλαβε 
από το αεροδρόμιο, ώστε να είμαι πλήρως 
κατατοπισμένη και όλη αυτή την περίοδο με 
στηρίζει σε ότι χρειάζομαι.

Ένα ακόμη πρόσωπο, που έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο σ’ αυτή την αλλαγή της ζωής μου 
είναι ο δήμαρχος κ. Ulrich Steigleder. Ήμουν 
ακόμη Ελλάδα, όταν, με δική μου συναίνε-
ση, έπαιρνε ο ίδιος τηλέφωνο τις εταιρίες, για 
να ρωτήσει αν θα μπορούσα να δώσω συ-
νέντευξη στα αγγλικά, μιας και τότε τα γερ-
μανικά μου δεν ήταν σε καλό επίπεδο. Ακό-
μη και σήμερα επικοινωνούμε και λαμβάνω 
e-mail του για θέσεις εργασίας, που τυχόν με 
ενδιαφέρουν.

Όμως όλα ξεκίνησαν από την κ. Μ. Β. 
Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της δε θα είχα 
γνωρίσει κανέναν από τους παραπάνω αν-
θρώπους, δε θα είχα προχωρήσει, ίσως να 
μην είχα ακόμη δουλειά.

Μετά λοιπόν την επιτυχημένη πρακτική 
και έχοντας εμβαθύνει στη γερμανική γλώσ-
σα και νοοτροπία, ο διευθυντής της εταιρίας 
μου προσέφερε ένα 6μηνο συμβόλαιο, το 
οποίο τελειώνει σε λίγο καιρό. 

Τώρα μπορώ να σταθώ στα πόδια μου 
και να δώσω μια πετυχημένη συνέντευξη 
στα γερμανικά. Έτσι λοιπόν κι έγινε.. Ο διευ-
θυντής πλέον με προσλαμβάνει από Οκτώ-
βρη με συμβόλαιο αορίστου χρόνου!

Χωρίς όμως τη συγκεκριμένη οργάνωση 
και την υποστήριξη τους τίποτα δε θα είχα 
καταφέρει ή τουλάχιστον δε θα είχα φτάσει 
ως εδώ και μάλιστα τόσο σύντομα.

Με τους ανθρώπους αυτούς έχουμε κρα-
τήσει επικοινωνία και πάντα ενδιαφέρονται 
για την εξέλιξή μου. Τους ευχαριστώ για 
ακόμη μια φορά και είναι το λιγότερο που 
θα μπορούσα να κάνω, γιατί μου φέρθηκαν 
σαν πραγματική οικογένεια»7.

7 «DGV & Νεολαία: Έκθεση», Ιστοσελίδα της 
ελληνογερμανικής συνέλευσης συνεργασίας 
grde.eu, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
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Βέβαια, η διασύνδεση δεν πραγματο-
ποιείται μόνο σε ατομικό επίπεδο. Υπάρχει, 
για παράδειγμα, το πιλοτικό πρόγραμμα 
«Στέγκλιτς-Τσέλεντορφ-Λαγκαδάς»8 όπου 
11 νέοι άνεργοι από τον Λαγκαδά θα ταξι-
δέψουν στο Βερολίνο, όπου και θα συμμε-

grde.eu/el/component/k2/item/357-dgv-a-
jugend-bericht-eleni-kougkouli-gr. Προσπε-
λάστηκε 21/09/2014. 
8 «Πιλοτικό Έργο: Στέγκλιτς-Τσέλεντορφ-Λαγκα-
δάς, Παράδειγμα μιας επιτυχημένης συνεργα-
σίας», Ιστοσελίδα της ελληνογερμανικής συνέ-
λευσης συνεργασίας grde.eu, ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: http://www.grde.eu/el/component/
k2/item/348-pilotprojekt-steglitz-zehlendorf-
langadas-beispiel-fuer-eine-gelungene-
kooperation-gr. Προσπελάστηκε 21/09/2014.  

τάσχουν στο πρόγραμμα διτ-
τής ή δυϊκής εκπαίδευσης, με 
μισθό 818€ τον μήνα (πρό-
σφατα στην Γερμανία ο κατώ-
τατος μισθός θεσπίστηκε στα 
1.400€)9. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι σύμφωνα με την έκθεση 
του πιλοτικού προγράμματος, 
για το 2015, θα ανοίξουν 250 
θέσεις. Το πρόγραμμα χρη-
ματοδοτείται  κατά έναν μεγά-
λο βαθμό από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα MobilPro-EU. 

Τα μέτρα αυτά παρου-
σιάζονται από τους εμπνευ-
στές τους ως αποφασιστικός 
μοχλός για την αντιμετώπι-
ση της ανεργίας στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, θα πρέπει να ανα-
ρωτηθούμε αν η μετανάστευ-
ση των νέων είναι ο πλέον κα-
τάλληλος τρόπος για να αντι-
μετωπίσουμε αυτό το φαινό-
μενο. 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει κι αυτή μια 
δημογραφική κρίση, πέρυσι ο πληθυσμός 
της μειώθηκε κατά 70.000, ενώ κινδυνεύ-
ει να καταστεί μια γερασμένη χώρα (μ.ο. 
ηλικίας τα 42 χρόνια). Τα τελευταία τέσσε-
ρα χρόνια εγκατέλειψαν τη χώρα περί τους 
300.000, ως επί το πλείστον νέοι, άνεργοι 
πτυχιούχοι. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
κάθε χρόνο στο πανεπιστήμιο εισέρχονται 
περί τις 70.000. Αντιλαμβανόμαστε όλοι 
πως με την μετανάστευση των νέων χά-
νουμε ολόκληρες φουρνιές εξειδικευμέ-

9 «Η Γερμανία θέσπισε για πρώτη φορά κα-
τώτατο μισθό 1.400 ευρώ», Καθημερινή, 
04/07/2014. 
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νων επιστημόνων, μια τεράστια απώλεια 
στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. 
Αξίζει να αναφέρουμε ένα παράδειγμα: 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερι-
νής, το ελληνικό κράτος δαπανάει περίπου 
69.000€ για κάθε πτυχιούχο μεταλλειολό-
γο του ΕΜΠ, 17.300€ για τους ηλεκτρολό-
γους του ΕΜΠ, 95.000€ για κάθε πτυχι-
ούχο της Ιατρικής Αθηνών, και 9.180€ για 
κάθε πτυχιούχο της νομικής Αθηνών. Βε-
βαίως, η τεράστια διαφορά αναμεταξύ των 
σχολών, έχει να κάνει με τα εργαστήρια, τις 
εγκαταστάσεις και τις υποδομές που απαι-
τεί η κάθε σχολή10. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στα τέλη του 2012, ο αριθμός των γιατρών 
που έχουν μεταναστεύσει, ζουν και εργάζο-
νται στην Γερμανία, προσεγγίζει περίπου 
τις 6.000. Άρα, με έναν απλό υπολογισμό 
η φυγή των ελλήνων γιατρών ισοδυναμεί 
με απώλεια επενδύσεων στο «ανθρώπινο 
κεφάλαιο» της τάξης των… 540.000.000€!

Κατά τα άλλα, διαβάζουμε στην Ντόιτσε 
Βέλλε: «Οι καλά εκπαιδευμένοι έλληνες 
γιατροί φέρνουν τις ειδικές τους γνώσεις 
και τις δικές τους εμπειρίες στο γερμανικό 
σύστημα υγείας και μπορούν να συμβά-
λουν στη περαιτέρω βελτίωση του υψηλού 
επιπέδου του γερμανικού συστήματος». 
Στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, όπου ζει 
το ένα τέταρτο περίπου των Γερμανών, ο 
αριθμός των ξένων γιατρών έχει φθάσει 
τους 9.400. Από αυτούς 1.125 (12,1%) εί-
ναι Έλληνες και ακολουθούν οι Ρουμάνοι 
(802) και οι Σύριοι (450).

«Η Γερμανία χρειάζεται την εισροή ει-
δικευμένων εργαζομένων, κυρίως στο πε-

10 Απόστολος Λακασάς, «Ακριβά τα πτυ-
χία, μικρή η ανταποδοτικότητα», Καθημερινή, 
16/02/2013.

δίο της υγείας», αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου, που υπεν-
θυμίζει τη σχετική συνεργασία της περι-
φερειακής κυβέρνησης της ΒΡΒ με τον Ια-
τρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Συνολικά, 
στα τέλη του 2013, εργάζονταν στη Γερμα-
νία 2.847 έλληνες γιατροί. Είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη ομάδα μετά τους Ρουμάνους, 
ενώ ακολουθούν οι Αυστριακοί και οι Πο-
λωνοί»11.

Ένα άλλο παράδειγμα, αφορά στους 
νοσηλευτές. Τα τελευταία χρόνια, η γερ-
μανική αγορά καταγράφει αυξημένη ζή-
τηση εργασίας. Η γερμανική μεταρρύθμι-
ση στον χώρο της υγείας, έχει εγκαθιδρύ-
σει ένα αφόρητο καθεστώς εντατικοποίη-
σης, συμπίεσης του κόστους, μεγιστοποί-
ηση των κερδών. Η νοσηλευτική φροντί-
δα, αποτελεί ένα από τα κύρια θύματα της 
μεταρρύθμισης κι έτσι, όπως καταγγέλει 
ο Κάλε Κούνκε, στελέχος  του γερμανικό 
συνδικάτου δημοσίων υπαλλήλων Ver.
di στον χώρο της υγείας: «“Καταρχήν λί-
γοι νέοι στη Γερμανία επιλέγουν αυτόν τον 
κλάδο, ενώ αν το κάνουν, μετά από 5 χρό-
νια ζητούν μειωμένο ωράριο γιατί είναι 
αδύνατο να αντεπεξέλθουν σε πληρη απα-
σχόληση, ενώ μετά από 10 χρόνια τα πα-
ρατάνε ή φροντίζουν να κάνουν την ίδια 
δουλειά σε άλλη χώρα, πχ στην Ελβετία […] 
Και τώρα εξάγουμε την γερμανική κρίση 
στη χώρα σας προσλαμβάνοντας στη Γερ-
μανία τους δικούς σας εκπαιδευμένους νο-
σηλευτές»12....

11 «Έλληνες οι περισσότεροι ξένοι γιατροί στη 
Ρηνανία», Ιστοσελίδα της Ντόιτσε Βέλλε (dw.
de), 16/09/2014. 
12 Ευρυδίκη Μπερσή, «“Ερχόμαστε στην Ελλά-
δα για να εξάγουμε την κρίση του συστήματος 
υγείας μας», Η Αυγή, 16/10/2014. 
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Η 
προώθηση της «θερμικής επε-
ξεργασίας» ως δέουσας λύσης 
αντιμετώπισης του προβλήμα-
τος των σκουπιδιών, αποτελεί μια 

από τις βασικές προτεραιότητες της Ελλη-
νογερμανικής Συνέλευσης Συνεργασί-
ας, και του ίδιου του Φούχτελ. Σε δηλώ-
σεις του προς την εφημερίδα Καθημερι-
νή ενόψει της 4ης συνάντησης της «Συνέ-
λευσης» στην Νυρεμβέργη, είχε δηλώσει:  
«Κι εμείς αναζητούσαμε πριν από 40 χρό-
νια νέα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων και κάναμε πολλές 
δοκιμές, δυστυχώς εις βάρος των πολιτών 
που πληρώνουν τα τέλη τους. Σήμερα γνω-
ρίζουμε ότι με τη θερμική επεξεργασία των 
απορριμμάτων υπάρχει η δυνατότητα πα-
ραγωγής ενέργειας και οικονομικού οφέ-
λους. Η συνεργασία μας μπορεί να προω-
θήσει και να πυροδοτήσει καινοτομίες που 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας»1. 

Αυτό που δεν λέει ο κύριος Φούχτελ, 
είναι ότι η «θερμική επεξεργασία» των 
απορριμμάτων, δηλαδή η καύση σκου-
πιδιών, είναι μια μέθοδος που θεωρείται 
παρωχημένη στην Κεντρική Ευρώπη, κα-
θώς αποδείχθηκε ακριβή, ενεργοβόρα και 

1 Τάνια Γεωργοπούλου, «Ανταλλαγή πολύτι-
μων εμπειριών και γνώσεων», Καθημερινή, 
19/10/2013. 

περιβαλλοντικά καταστροφική.
To ελληνικό τμήμα της Greenpeace 

έχει εκδώσει μια μεγάλη έκθεση σχετικά 
με την καύση των απορριμμάτων, όπου 
αποδεικνύεται ότι ως μέθοδος διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων συνδέεται με 
έκλυση μεγάλων ποσοτήτων τοξικών στε-
ρεών και αέριων αποβλήτων, διοξινών και 
βαρέων μετάλλων. Για τις διοξίνες, συγκε-
κριμένα, «εκτιμάται ότι το 40-80% της συ-
νολικής έκλυσης διοξινών σε πολλές βιο-
μηχανικές χώρες προέρχεται από εργοστά-
σια καύσης αποβλήτων»2. Την ίδια στιγμή 
εμφανίζεται ακριβότερη και πιο ενεργεια-
κά ασύμφορη από την ανακύκλωση: Εν-
δεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι η καύ-
ση του λάστιχου ή του χαρτιού, δαπανά-
ει 2 φορές περισσότερη ενέργεια από την 
ανακύκλωσή του, ενώ του αλουμινίου και 
του λευκοσιδήρου… 347 φορές. Επίσης, 
εξίσου ενδεικτικό είναι ότι στην Γερμα-
νία πληρώνουν για την καύση 65-250€/
τόνο, ενώ άλλα 28,1€/τόνο για να διαχει-
ριστούν την στερεά τέφρα, ενώ αυτή τη 
στιγμή η απόθεση των απορριμμάτων σε 
ΧΥΤΑ κοστίζει 9-30€/τόνο3. Γεγονός που 

2 Greenpeace, «Καύση Αποβλήτων: Ακριβή 
– Αναποτελεσματική – Επικίνδυνη», Αθήνα 
2005, σελ.. 8 
3 Greenpeace, ό.π., σελ. 22-23.

στ. Τα απορρίμματα: 
Πώληση παρωχημένης τεχνογνωσίας 
και επιχειρηματικές συμπράξεις
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σημαίνει ότι ενδεχόμενη επικράτηση της 
μεθόδου «θερμικής επεξεργασίας» (όπως 
είναι η πολιτικώς ορθή ονομασία της καύ-
σης των σκουπιδιών) θα προκαλέσει μια 
ραγδαία αύξηση του κόστους διαχείρισης 
των απορριμμάτων, που θα μεταβιβαστεί 
στους ίδιους τους πολίτες μέσω της κα-
τακόρυφης αύξησης των δημοτικών τε-
λών. Και βέβαια είναι και άλλα ζητήματα, 
εξ ίσου σημαντικά, όπως η συμβολή της 
«θερμικής επεξεργασίας» στην εκπομπή 
αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου κ.ο.κ. 

Παρ’ όλα αυτά, η «συνέλευση» και ο 
Χάνς-Γιόακιμ Φούχτελ μεθοδεύουν συ-
στηματικά την προώθηση όλων των μορ-
φών «θερμικής επεξεργασίας» των απορ-
ριμμάτων ως αποκλειστικής μεθόδου δια-
χείρισης των σκουπιδιών, που θα παρα-
γκωνίζει την ανταγωνιστική ανακύκλωση.

Γύρω από αυτό το πεδίο, ξεδιπλώνο-
νται στρατηγικές συμμαχίες των Ελλήνων 
ολιγαρχών (Μπόμπολας, Λάτσης, Μυ-
τιληναίος, Κοπελούζος) με τον γερμανικό 
παράγοντα: 

Η Ηλέκτωρ του  Μπόμπολα απο-
τελεί την μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρι-
σης απορριμμάτων στην νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, ενώ τελευταία δραστηριο-
ποιείται εντονότατα στην γερμανική αγο-
ρά4. Λειτουργεί ήδη εγκαταστάσεις δια-
χείρισης απορριμμάτων στην Αττική, άλ-
λες μόνη της, και άλλες στο πλαίσιο κοι-
νοπραξιών με άλλες γνωστές κατασκευ-
αστικές εταιρείες (με την J&P Άβαξ στην 
Ψυτάλλεια). Ακολουθεί η Lamda Waste 

4 Ιστοσελίδα Εταιρείας Ηλέκτωρ, ηλ. διεύ-
θυνση: http://www.helector.gr/default.asp?
catid=30439. Προσπελάστηκε 12/09/2014. 

Development του Λάτση, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
του Κόκκαλη, η ΜΕΤΚΑ, η ΤΙΤΑΝ κ.ο.κ., 
ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και 
ξένα εταιρικά σχήματα, από την Τσεχία, 
την Ισπανία κ.ά. 

Έτσι, υπό το πρόσχημα μιας υποτίθε-
ται «πράσινης» λύσης για τα σκουπίδια –η 
οποία στην πραγματικότητα είναι άκρως 
ρυπογόνα και ακριβή– η Ελληνογερμανι-
κή Συνέλευση Συνεργασίας προσδοκά να 
ανοίξει ένα νέο πεδίο κερδοφορίας για την 
ντόπια οικονομική ολιγαρχία και τις ξένες 
επιχειρήσεις. Η πιο σκανδαλώδης πτυχή 
αυτής της ιστορίας έγκειται στο γεγονός ότι 
μια ρυπογόνος, πανάκριβη μα εξαιρετικά 
επικερδής μέθοδος διαχείρισης απορριμ-
μάτων σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μέσω… 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ δηλαδή με πόρους 
που θα μπορούσε να κατευθύνει το ελλη-
νικό κράτος σε άλλες δραστηριότητες που 
θα συνέβαλαν στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση.    

Το παιχνίδι είναι, πραγματικά, τερά-
στιο, και οι «δουλειές» πάνε να κλείσουν 
στο παρασκήνιο, κρυμμένες πίσω από 
μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για 
τα πλεονεκτήματα της καύσης. Στο επί-
κεντρο του «παιχνιδιού» βρίσκεται, ποιος 
άλλος;, η Ελληνογερμανική Συνέλευση 
Συνεργασίας, που προωθεί φανατικά την 
«θερμική επεξεργασία» των απορριμμά-
των στους ελληνικούς δήμους. Φαίνεται 
πως η Γερμανία επιθυμεί να εξάγει στην 
Ελλάδα τεχνολογίες και τεχνογνωσία που 
σταδιακά η ίδια, αλλά και οι άλλες χώρες 
της Κεντρικής Ευρώπης εγκαταλείπουν 
και ταυτόχρονα σχεδιάζει την επιχειρη-
ματική της εμπλοκή σε αυτό το νέο πεδίο 
κερδοφορίας. 
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Ό 
που σταθεί και όπου βρεθεί ο 
Χανς Γιόακιμ Φούχτελ εκθειά-
ζει το γερμανικό σύστημα μα-
θητείας, την «δυαδική εκπαί-

δευση» και το προωθεί ως αποφασιστική 
συνεισφορά της ελληνογερμανικής συνερ-
γασίας στους ΟΤΑ. Η «δυαδική εκπαίδευ-
ση» προβάλλεται ως πανάκεια που θα επι-
λύσει το πρόβλημα της ανεργίας, και δη 
της νεανικής. Στην πραγματικότητα, όμως, 
και υπό το πρόσχημα της μαθητείας και 
της κατάρτισης οι Γερμανοί προσανατολί-
ζουν τους Δήμους και τον ΟΑΕΔ σ’ ένα σύ-
στημα που δημιουργεί μια τρίτη ταχύτητα 
στην αγορά εργασίας, των υπό κατάρτιση 
εργαζόμενων, που απασχολούνται σε συν-
θήκες ακραίας εκμετάλλευσης, με ελαστι-
κά ωράρια, ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώ-
ματα, και εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές. Το 
μοντέλο προορίζεται κυρίως για τον του-
ρισμό, καθώς η γερμανική πολιτική απο-
σκοπεί στο να επιβάλλει στην χώρα μας 
ένα άκρως παρασιτικό μοντέλο τουριστικής 
μονοκαλλιέργειας, και αποτελεί το «δώρο» 
της Μέρκελ στους πιο πειθήνιους και συ-
ναινετικούς συνεργάτες της Τρόικας στην 
Ελλάδα, το λόμπι των μεγαλοξενοδόχων. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ντόιτσε 
Βέλλε το νέο μοντέλο «κατάρτισης» θα λει-
τουργήσει ως εξής: «Στα πλαίσια αυτής της 

εκπαίδευσης, που διαρκεί ανάλογα με το 
επάγγελμα και το σχολικό απολυτήριο, από 
δύο ως και τρεισήμισι χρόνια ο νέος των 15 
ετών και άνω, αφιερώνει 70% του χρόνου 
μαθητείας στην πρακτική εξάσκηση εντός 
της επιχείρησης και 30% στην απόκτηση 
θεωρητικών γνώσεων στις δημόσιες επαγ-
γελματικές σχολές. Σε όλο το διάστημα της 
εκπαίδευσης οι μαθητευόμενοι αμείβονται 
από τους εργοδότες στη βάση των συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας»1. 

Όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι Γερ-
μανοί αξιωματούχοι, το μοντέλο αυτό απο-
τελεί ένα από τα κύρια εργαλεία εξασφά-
λισης της ανταγωνιστικότητας των γερμα-
νικών προϊόντων, καθώς συμβάλλει στην 
ακραία συμπίεση του εργατικού κόστους 
και επιτρέπει στις γερμανικές επιχειρήσεις 
να ανταποκριθούν με αξιώσεις στον διεθνή 
ανταγωνισμό – κύρια απέναντι στην Κίνα 
που τείνει να μεταβληθεί στο εργαστήρι 
του πλανήτη. Έτσι, σύμφωνα με το ίδιο δη-
μοσίευμα: «Στη βιομηχανία το αποτέλεσμα 
της “δυαδικής επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης” το βλέπει κανείς στα προϊόντα που φέ-
ρουν την ετικέτα Made in Germany. Ο αγο-

1 Παναγιώτης Κουπαράνης, «Γερμανικό μοντέ-
λο εκπαίδευσης για την Ελλάδα», ιστοσελίδα της 
Ντόιτσε Βέλλε (DW), 29/01/2013. Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://dw.de/p/17TEv. 

ζ. 
Δυϊκή 
Εκπαίδευση… 
γκαρσονιών
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ραστής που συνήθως πληρώνει περισσότε-
ρα χρήματα απ’ ό,τι για ανάλογα προϊόντα 
από άλλες χώρες, προτιμά αυτά που είναι 
γερμανικής παραγωγής επειδή εμπιστεύε-
ται την ποιότητα τους. Το μυστικό αυτής της 
επιτυχίας ανάγεται στην “δυαδική επαγγελ-
ματική εκπαίδευση” και αφορά σχεδόν 350 
διαφορετικά επαγγέλματα»2. 

Στην εφαρμογή του, βέβαια, ο όρος 
«σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας» δεν αντιστοιχεί σε τόσο ειδυλλι-
ακές πραγματικότητες. Στην πιλοτική «σχο-
λή» τουρισμού που εγκαινιάστηκε από τον 
τότε υφυπουργό Παιδείας της Γερμανίας, 
Τόμας Ράχελ, οι τριετείς σπουδές προβλέ-
πουν 40 ημέρες θεωρητικής εκπαίδευσης 
και 8 μήνες «πρακτικής», σε μεγάλες ξενο-
δοχειακές μονάδες της Κρήτης με τις απο-
λαβές των μαθητών-εργαζόμενων να αγγί-
ζουν το ιλιγγιώδες ποσό των… 310€3! 

Οι μεγαλοξενοδόχοι, προφανώς, έχουν 
κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Σε ειδική εκ-
δήλωση παρουσίασης του νέου μοντέλου 
στην Φραγκφούρτης, όπου παρίστατο ο 
Χάνς Γιόακιμ Φούχτελ και ο τότε υπουρ-
γός εσωτερικών της Ελλάδας, Ευριπίδης 
Στυλιανίδης, μαζί με άλλους εκπροσώ-
πους του Δήμου Αθηναίων, των Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Τουρισμού, και εκ-
προσώπους του λόμπι των μεγαλοξενοδό-
χων, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελε-
κανάκης δήλωσε ενθουσιασμένος: «οι ξε-
νοδόχοι μόνο κέρδος θα έχουν από αυτήν 
την υπόθεση»4 (!). 

2 Ό.π. 
3 Μάριος Διονέλλης, «Σχολές… υπηρετικού προ-
σωπικού», Εφ. των Συντακτών, 26/02/2014. 
4 «Γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης για την 

Σύμφωνα με συμφωνία που υπογρά-
φηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2014 από τα 
Υπουργεία Εργασίας, Τουρισμού και Παι-
δείας, με την συνεργασία του Ελληνογερ-
μανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, οι 
σχολές αφορούν σε τέσσερις «ειδικότη-
τες»: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνί-
της Εστιατορίου Επισιτισμού και Τεχνί-
της Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρή-
σεων φιλοξενίας (Ξενοδοχοϋπάλληλος) – 
δηλαδή… γκαρσόνια, ανθυπομάγειρες και 
αχθοφόροι ξενοδοχείων5. Η επαγγελματι-
κή κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε ξε-
νοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με την επίβλεψη 
του ελληνογερμανικού εμπορικού επιμε-
λητηρίου, ενώ μετά το πέρας της οι εργο-
δότες δεν θα έχουν την υποχρέωση να δια-
τηρήσουν το υπό εκπαίδευση προσωπικό. 
Ο Φούχτελ έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει: 
«Και άλλες χώρες επιθυμούν να έχουν αυτό 
το “προϊόν που εξάγει η Γερμανία“, αλλά η 
Ελλάδα έχει προβάδισμα στην εφαρμογή 
του και καθίσταται πρωτοπόρος»6. 

Ελλάδα», skai.gr, 29/01/2013.  http://www.
s k a i . g r / n e w s / g r e e c e / a r t i c l e / 2 2 2 7 4 0 /
germaniko-modelo-ekpaideusis-gia-tin-ellada/. 
5 «Ιδρύονται Σχολές που θα χορηγούν πτυχία 
αναγνωρισμένα μόνο σε Γερμανία και Ελλά-
δα-Θα εφαρμοστεί το δυϊκό σύστημα Εκπαίδευ-
σης, με βάση το Γερμανικό πρότυπο», εκπαιδευ-
τική πύλη esos.gr, 29/01/2014. Ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: http://www.esos.gr/arthra/mathites/
mathites-dhmotiko-eidiseis/idryontai-sxoles-
poy-ua-xorhgoyn-ptyxia-anagnvrismena-
mono-se-germania-kai-ellada.   
6 «Συμφωνία για την τουριστική εκπαίδευ-
ση», ιστοσελίδα της Ντόιτσε Βέλλε (dw.de), 
09/03/2013, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
dw.de/p/17u9Q. 
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Μ 
ια άλλη απίστευτη πρωτοβου-
λία του Δήμου Θεσσαλονίκης 
που συνδέεται με τα παραπάνω, 
και είναι ενδεικτική για τον χα-

ρακτήρα της γερμανικής «βοήθειας» και 
«συμβουλευτικής» προς τους Δήμους και 
τις Περιφέρειες, πραγματοποιήθηκε τον 
Μάρτιο του 2014, υπό την αιγίδα του τότε 
προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Μάρ-
τιν Σουλτς. Το κείμενο της πρωτοβουλίας 
μιλάει από μόνο του και δεν χρήζει περαι-
τέρω σχολιασμού: 

«Αναζητώντας τον ήλιο, Βορειοευρωπαί-
οι συνταξιούχοι ετοιμάζονται να καταφθά-
σουν στην Ελλάδα για να φτιάξουν ένα ολό-
κληρο χωριό! Στο χωριό αυτό, θα έχουν την 
ευκαιρία να ζήσουν και να συνεργαστούν 
νέοι άνεργοι από την Ελλάδα, την Ισπανία, 
την Πορτογαλία και την Ιταλία. […] 

H πρωτοβουλία ProWork είναι μια συλ-
λογική πρωτοβουλία νέων (Ελλάδα, Πορτο-
γαλία, Ισπανία, Ιταλία) για την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών και την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων. Αποτελεί μια προσπά-
θεια σύνδεσης νέων ανέργων από τις χώ-
ρες του Νότου και ηλικιωμένων πολιτών του 
Βορρά μέσα από τη δημιουργία νέων χω-
ριών (ή την αναζωογόνηση εγκαταλειμμέ-
νων) όπου ηλικιωμένοι πολίτες από λιγό-
τερο ηλιόλουστες χώρες της Ευρώπης, θα 
μπορούν να αποσυρθούν μόνιμα ή για ένα 
διάστημα του χειμώνα.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να καταδείξει 
έμπρακτα την έννοια της αλληλεγγύης και να 
επαναφέρει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε 
Ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών γενεών 
και εθνικοτήτων, που βιώνουν λόγω της οι-
κονομικής κρίσης, ολοένα  πιο ανταγωνιστι-
κές σχέσεις μεταξύ τους»7.  

Η πρωτοβουλία κινείται στο πλαίσιο 
της προώθησης του «γηριατρικού τουρι-
σμού», ενός άλλου «αγαπημένου» ζητή-
ματος της Ελληνογερμανικής Συνέλευ-
σης Συνεργασίας: Είχε ως σκοπό να προ-
ωθήσει την ιδέα της πώλησης ακινήτων 
από εγκαταλειμμένα χωριά της ελληνικής 
υπαίθρου σε μεγάλα συνταξιοδοτικά τα-
μεία της Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία θα 
μεταβληθούν σε τουριστικά θέρετρα συ-
νταξιούχων, που με τη σειρά τους θα απορ-
ροφήσουν ανέργους σε τουριστικά επαγ-
γέλματα και στην «βοήθεια στο σπίτι».

7 «Δουλεύοντας για τους νέους: Ευρωπαϊκό ξε-
κίνημα της πρωτοβουλίας ProWork», ιστοσελί-
δα Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νε-
ολαίας 2014 (http://www.thessaloniki2014.
gr), 14/03/2014. Ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: http://www.thessaloniki2014.gr/gr/6-
%CE%9D%CE%AD%CE%B1/106-working-
for-the-youth-european-start-up-of-the-
prowork-initiative-.html. 

Πρωτοβουλία ProWork: 
Δούλοι-υπηρέτες-μπάτλερ-γηροκόμοι
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Τ 
ι συμβαίνει όμως με την δράση των 
γερμανικών ιδρυμάτων;  Μια πολύ 
ενδιαφέρουσα διάσταση της δρα-
στηριότητάς τους αποκάλυψε η δη-

μοσιογράφος Βασιλική Σιούτη στην ιστο-
σελίδα thepressproject.gr: Τον Ιούλιο του 
2014 το ίδρυμα των Γερμανών Φιλελευ-
θέρων Φρήντριχ Νάουμαν διοργάνωσε 
στην Λέσβο «Θερινή Ακαδημία» με θέμα: 
«Βιώσιμη ανάπτυξη, Νησιωτικός χώρος 
και Οικονομική κρίση», και τη συμμετοχή 
του Χανς Γιόακιμ Φούχτελ, και των γερ-
μανών Βουλευτών Κάτριν Αλμπστάιγκερ 
(Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας), Ζό-
ζεφ Ρηφ (Χριστιανοδημοκράτες) και Μάρ-
κους Τρέσελ (των απανταχού παρόντων 
Πρασίνων). 

Κεντρική ιδέα, η εξοικείωση νεαρών 
τεχνοκρατών με την ιδέα εγκαθίδρυσης 
Ειδικών Οικονομικών Ζωνών σε διάφο-
ρα ελληνικά νησιά. Ένας από τους κεντρι-
κούς εισηγητές, ήταν ο διαβόητος νεοφιλε-
λεύθερος φονταμενταλιστής Ανδρέας Αν-
δριανόπουλος (θέμα: «Αποκλειστικές Οι-
κονομικές Ζώνες. Μια πρόταση ανάπτυξης 
για τις νησιωτικές περιοχές»), ενώ στο πλαί-
σιο της «Ακαδημίας» λειτούργησε «ζωντα-
νό παιχνίδι προσομοίωσης» (sic!) με επιλεγ-
μένα ελληνικά νησιά, όπου οι συμμετέχο-
ντες έπρεπε να τα μετατρέψουν σε Αποκλει-

στική Οικονομική Ζώνη «ξεπερνώντας τα 
εμπόδια του κρατικού προστατευτισμού»! 

Αυτού του είδους την «εκπαίδευση» 
ασκούν τα γερμανικά ιδρύματα στην Ελλά-
δα, προσανατολιζόμενα στην «νέα γενιά», 
διότι όπως πολύ σωστά σημείωσε ο βου-
λευτής της Μέρκελ «η γενιά αυτή θα πάρει 
σύντομα τα ηνία στην Ελλάδα». Είναι σαφέ-
στατο, ότι η γερμανική πολιτική κινείται συ-
στηματικά προς την κατεύθυνση της παρα-
γωγής μιας νέας γενιάς πολιτικών, κρατι-
κών λειτουργών και τεχνοκρατών πλήρως 
εξοικειωμένων και απόλυτα ευθυγραμμι-
σμένων με τις μεταρρυθμίσεις που θα μετα-
βάλουν τη χώρα μας σε «αποικία χρέους». 

η. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος 
& οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
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Υ 
πό το πρόσχημα της «οικολογι-
κής βιωσιμότητας», η Ελληνογερ-
μανική Συνέλευση Συνεργασίας 
και ιδιαίτερα το Ίδρυμα Φρήντριχ 

Έμπερτ (Σοσιαλδημοκράτες) έχουν επιδο-
θεί σε μια τεράστια επικοινωνιακή και πο-
λιτική εκστρατεία προώθησης της εγκα-
τάστασης βιομηχανικών πάρκων Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας στις ελληνικές 
περιφέρειες, και ιδιαίτερα στα νησιά του 
Αιγαίου. 

Το ίδρυμα Φρήντριχ Έμπερτ έχει δι-
οργανώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
αλλεπάλληλα συνέδρια και «ακαδημίες 
ενέργειας» στην χώρα μας, με την συμμε-
τοχή γνωστών υποστηρικτών του λόμπι 
των βιομηχανικών πάρκων ΑΠΕ. 

Χαρακτηριστικά, τα όσα διαμείφθη-
καν σε ειδικό εργαστήρι για τις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας κατά την τελευταία 
(4η) Ελληνογερμανική Συνέλευση Συνερ-
γασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 22-
23/10/2013 στην Νυρεμβέργη. Το εργα-
στήρι διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 
Ινστιτούτου Φρήντριχ Έμπερτ και σε αυτό 
συμμετείχαν: Ο Δήμαρχος Καλλιθέας και 
Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Κώστας Ασκού-
νης (Χαιρετισμός)* οι τότε δήμαρχοι Άν-
δρου και Σύρου (Ερμούπολης), Ιωάννης 
Γλυνός και Ιωάννης Δεκαβάλας αντί-

στοιχα* Ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος πρώ-
ην Υπουργός Περιβάλλοντος και νυν Γε-
νικός Διευθυντής του Ενεργειακού Γρα-
φείου Αιγαίου1, ο δήμαρχος του Πέγκνιτζ 
Ούβε Ράαμπ, ο δήμαρχος του Στείναχ 
Φρανκ Έντελμαν και ο Όλιβερ Κλάινερ 
του Δικτύου Περιβαλλοντικής Τεχνολογί-
ας. 

Διαβάζουμε από το σχετικό δελτίο τύ-
που του Ιδρύματος, για τα αποτελέσματα 
του Εργαστηρίου: 

«Ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Γλυνός ανα-
φέρθηκε στο επιτυχημένο έργο κατασκευής 
αιολικού πάρκου για την κάλυψη των ενερ-
γειακών αναγκών του δήμου. Για τον σκο-
πό αυτόν συνεργάστηκε με διεθνείς εταί-

1 Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα της μη-κυ-
βερνητικής οργάνωσης για τους σκοπούς της: 
«Το Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου είναι ένας 
μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουρ-
γήθηκε το 2008 για την υποστήριξη των νησιών 
του Αιγαίου στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην 
ανάπτυξη και ωρίμανση έργων στους τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργει-
ακής αποδοτικότητας. Ο στρατηγικός στόχος του 
ενεργειακού γραφείου είναι η αύξηση της διείσ-
δυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
νησιά και η προώθηση τεχνολογιών και πρακτι-
κών για ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότη-
τας και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας». 
Πηγή: http://www.aegean-energy.gr/gr/home.
htm. 

θ. Πράσινος ενεργειακός 
ιμπεριαλισμός
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ρους για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Επίμα-
χο θέμα σε τοπικό επίπεδο αποτέλεσε αρ-
χικά το σημείο χωροθέτησης του αιολικού 
πάρκου,  όμως χάρη στην ευρεία υποστή-
ριξη της οποίας έτυχε το έργο, κατάφερε να 
προχωρήσει. Το αιολικό πάρκο βρίσκεται 
σήμερα ήδη στο στάδιο αδειοδότησης και 
σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία. […] 

Ο κ. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Γενικός Δι-
ευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαί-
ου και ο κ. Μάκης Ιωσηφίδης, Πρόεδρος 
του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων Ελλάδας 
επισήμαναν την ανάγκη για καλύτερες δο-
μές συνεταιριστικών έργων στην Ελλάδα 
και ανέφεραν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα 
πρέπει να αποκτήσει περισσότερα δικαι-
ώματα για τη συνδιαμόρφωση της τοπικής 
ενεργειακής παραγωγής και διανομής. Το 
μονοπώλιο της ΔΕΗ ως μεγαλύτερης επι-
χείρησης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί 
εμπόδιο, καθώς η ίδια παρέχει και τα δί-
κτυα ηλεκτροδότησης. Οι καταναλωτές ανα-
γκάζονται σήμερα να πληρώνουν υψηλές τι-
μές για το ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας»2.

Ας αρχίσουμε, τώρα, να αποκωδικο-
ποιούμε την πραγματικότητα στην οποία 
αναφέρονται οι κ.κ. Γλυνός και Ευθυμι-
όπουλος. Το «πετυχημένο παράδειγμα 
της Άνδρου» αφορά στην αδειοδότηση 
(περιβαλλοντικοί όροι και άδεια παραγω-
γής) 10 βιομηχανικών πάρκων ΑΠΕ συ-
νολικής ισχύος 188,50 ΜW, που θα περι-
λαμβάνουν 85 ανεμογεννήτριες των 100 
μ. ύψους. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, 

2 «Εκδηλώσεις 2013», Ιστοσελίδα του Ιδρύ-
ματος Φρήντριχ Έμπερτ, ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: www.fes-athens.org/pages/ellinikos/
ekdilosis/2013.php?lang=EN. 

στο οποίο εμπλέκεται η ΔΕΗ αλλά και ο 
Όμιλος Κοπελούζου, το οποίο υπερβαίνει 
κατά πολύ τις ενεργειακές ανάγκες του νη-
σιού (12 ΜW το καλοκαίρι3). Παράλληλα, 
εκκρεμούν δεκάδες αιτήσεις αδειών στην 
Άνδρο που συνολικά αφορούν… 350(!) 
ανεμογεννήτριες συνολικής δυναμικότη-
τας 950 MW. 

Μια από αυτές, προκάλεσε το ενδια-
φέρον βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι κα-
τέθεσαν επερώτηση στον Υπουργό Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, Γιάννη Μανιάτη, υπό τον τίτλο 
«Πρωτοφανής Μεθόδευση για την μετα-
τροπή της Άνδρου σε Περιφερειακό Πάρ-
κο Ανεμογεννητριών με αποικιακούς 
όρους και ερήμην της τοπικής κοινωνίας 
και του Δήμου Άνδρου»4. Σε αυτήν καταγ-
γέλλουν προς τον υπουργό, ότι «το Δίκτυο 
Δάφνη (όπου προΐσταται ο πρώην δήμαρ-
χος Άνδρου και καλεσμένος στην 4η συ-
νάντηση της Ελληνογερμανικής Συνέλευ-
σης κ. Γλυνός –σημείωση δική μας) μο-
νομερώς και χωρίς να υπάρχει η συναίνε-
ση της τοπικής κοινωνίας αλλά και από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχει-
ρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγο-
νότα, με την δημιουργία ενός Περιφερει-

3 Αλέξανδρος Μαβής, «Η αιολική βιομηχα-
νία στην Άνδρο», Ιστοσελίδα του Φιλοπρόο-
δου Ομίλου Άνδρου «Το Γαύριο», 12/06/2014. 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.gavrio.
gr/eidisi.php?id=144. 
4 «Ερώτημα στην Βουλή για το περιφερει-
ακό Πάρκο Άνδρου», ιστοσελίδα του νυν 
Δημάρχου Άνδρου Θεοδόση Ι. Σουσού-
δη, 14/07/2014. Ηλεκτρονική Διεύθυν-
ση: sousoudis.gr/index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 2 2 7 : - q -
q&catid=3:2011-02-06-22-25-46&Itemid=1.  
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ακού Πάρκου Αιολικής Ενέργειας». Στην 
συνέχεια, υποστηρίζουν πως το εν λόγω 
«Δίκτυο» (πλήρης τίτλος Δίκτυο Αειφό-
ρων Νήσων του Αιγαίου)5 κατέθεσε «ειδι-
κή έκθεση για την δημιουργία περιφερει-
ακού πάρκου του ν. 3937  στην Άνδρο», 
σύμφωνα με την οποία ο φορέας διοίκη-
σης του Πάρκου θα έχει το δικαίωμα να 
απαγορεύει διανοίξεις νέων δρόμων και 
ασφαλτοστρώσεις, να εγκρίνει ή όχι επε-
κτάσεις οικισμών, να περιορίζει τις οικο-
νομικές δραστηριότητες σε συγκεκριμέ-
νες ζώνες του νησιού –και όλα αυτά για 
την άρτια λειτουργία ενός τεράστιου πάρ-
κου συνολικής ισχύος 230MW. Ούτε 
λίγο ούτε πολύ, δηλαδή σχεδιάζεται η με-
ταβολή ολόκληρης της νήσου σε πάρκο 
βιομηχανικής παραγωγής ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, του οποίου μάλιστα ο 
φορέας διοίκησης θα συγκεντρώνει υπε-

5 Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα της «Δάφ-
νης»: «Σκοπός της ΔΑΦΝΗΣ είναι η προώθη-
ση της αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Αι-
γαίου. Σύμφωνα με το καταστατικό η αειφόρος 
ανάπτυξη συνδέεται άμεσα: (α) με την ισόρροπη 
ανάπτυξη των νησιών (β) με την προώθηση των 
ήπιων πηγών ενέργειας γ) με τη χωρική οργά-
νωση και τον έλεγχο της δόμησης (δ) με τη διατή-
ρηση της φύσης και των μη ανανεώσιμων φυσι-
κών πόρων (ε) με τη στήριξη του ποιοτικού του-
ρισμού και των μορφών εναλλακτικού τουρι-
σμού (στ) με τον προγραμματισμό βασικών έρ-
γων υποδομής στο νησιωτικό χώρο όπου η πε-
ριβαλλοντική συνιστώσα θα είναι ουσιαστική (ζ) 
με την προώθηση των νέων τεχνολογιών, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (η) με 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών (θ) 
με την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης (ι) 
με την συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και 
σχήματα». Πηγή: ιστοσελίδα του «Δικτύου Δάφ-
νη», ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dafni.
net.gr/gr/home.htm. 

ρεξουσίες και θα επιβάλλεται σε βάρος 
κάθε άλλης οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί, τέ-
λος, ότι πολλά από αυτά τα πάρκα σχεδι-
άζονται να κατασκευαστούν σε περιοχές 
Natura, με ανυπολόγιστες συνέπειες 
για την βιοποικιλότητα του νησιού – δεδο-
μένου μάλιστα ότι αποτελεί και δίαυλο με-
ταναστευτικών ειδών6. 

Ο όλος σχεδιασμός  εντάσσεται στο 
γνωστό καθεστώς της πανάκριβης πώλη-
σης ρεύματος από επιχειρηματίες στην 
ΔΕΗ, το οποίο επέβαλλε η απελευθέρωση 
της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κα-
θεστώς, στο πλαίσιο του οποίου οι επιχει-
ρηματίες επιδοτούνται για να παράγουν 
ενέργεια από βιομηχανικά πάρκα ΑΠΕ 
και έπειτα την πωλούν πανάκριβα στην 
ΔΕΗ αποσπώντας σημαντικά κέρδη, εί-
ναι εκείνο που έχει εκτοξεύσει τα ελλείμ-
ματα της δημόσιας ΔΕΗ, η οποία κατευθύ-
νεται προς πώληση από την ελληνική κυ-
βέρνηση7. 

Επομένως, ο ισχυρισμός που αναφέ-
ρεται στην παρουσίαση της εκδήλωσης 

6 Για μια συνολική κριτική των βιομηχανικών 
ΑΠΕ, και από την σκοπιά της προστασίας της βι-
οποικιλότητας, βλέπε Δημήτρης Μπούσμπου-
ρας, «Πράσινη ανάπτυξη ή οικολογική παραγω-
γική ανασυγκρότηση», περιοδικό Άρδην, τ. 94, 
Αύγουστος – Οκτώβριος 2013. 
7 Για μια εμπεριστατωμένη κριτική στο ρόλο 
που έπαιξαν οι βιομηχανικές ΑΠΕ στην εκτό-
ξευση των ελλειμμάτων της ΔΕΗ βλέπε Βασί-
λης Νομικός, «Η χρεοκοπία της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας και η ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΗ», Ιστολόγιο της Συσπείρωσης Αριστερών 
Μηχανικών, 18/11/2013. Ηλεκτρονική Διεύ-
θυνση: http://syspeirosiaristeronmihanikon.
blogspot.gr/2013/11/blog-post_4611.html. 
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του Φρήντριχ Έμπερτ ότι τάχα «Το μονο-
πώλιο της ΔΕΗ ως μεγαλύτερης επιχείρη-
σης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί εμπό-
διο, καθώς η ίδια παρέχει και τα δίκτυα ηλε-
κτροδότησης. Οι καταναλωτές αναγκάζονται 
σήμερα να πληρώνουν υψηλές τιμές για το 
ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας», αποτελεί απίστευτο ψεύδος που συ-
γκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πραγ-
ματικότητα: Τα βιομηχανικά πάρκα ΑΠΕ 
όχι μόνον τυγχάνουν σκανδαλώδους εύ-
νοιας από την ΔΕΗ, αλλά και το καθεστώς 
στο οποίο τελούν αποτελεί όχημα απαξίω-
σης του δημόσιου οργανισμού, και άρα θα 
πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα της συ-
στηματικής προπαγάνδας που τελείται για 
την απαξίωση-εκποίηση της ΔΕΗ.

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι η 
δημοτική αρχή της Άνδρου άλλαξε κατά 
τις εκλογές του Μαΐου 2014 και μεγάλο 
ρόλο σε αυτό έπαιξε η αντίθεση του νέου 
δημάρχου στις προαναφερόμενες μεθο-
δεύσεις.

Αυτόν, λοιπόν, τον τύπο της ανάπτυξης 
προωθεί η Ελληνογερμανική Συνέλευ-
ση Συνεργασίας και, ιδιαίτερα, στο πλαί-
σιό της, το Ίδρυμα Φρήντριχ Έμπερτ. 
Όσο για το πάγιο επιχείρημα ότι τέτοιου 
τύπου επενδύσεις συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας, 
ας δούμε το τι καταγγέλλει η Ντίνα Δασκα-
λοπούλου στην Εφημερίδα των Συντακτών 
(14 Ιουλίου 2014): Η κυβέρνηση Σαμα-
ρά «πέρασε» από το Ελληνικό Κοινοβού-
λιο, με την διαδικασία του «κατεπείγοντος» 
επενδύσεις αιολικών πάρκων στην Λάρι-
σα, το Αγρίνιο, την Πάρο, την Νάξο, τους 
Δελφούς και την Βόνιτσα. Μιλάμε για έξι 
Αιολικά πάρκα, τα οποία θα αναλάβουν 

κατά 50% οι Μυτιληναίος και Κοπελού-
ζος και κατά 50% η γερμανική Enercon. 
Τα έργα θα επιδοτηθούν με 66 εκατ.€, ενώ 
θα υπάρξουν φοροαπαλλαγές άλλων 28€ 
ευρώ – δηλαδή, συνολικά η κυβέρνηση 
θα ξοδέψει 96 εκατομμύρια ευρώ για… έξι 
θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
γερμανική Enercon καταγγέλθηκε κατά 
την διάρκεια της συνεδρίασης από την αξι-
ωματική αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ) ως «νέα 
Siemens», μιας και: «Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
Πηγές έχει καταθέσει εναντίον της Enercon 
αγωγή, με την κατηγορία της δόλιας εξαπά-
τησης για υπερκοστολόγηση της σύμβασης 
για 9 αιολικά πάρκα στο Αιγαίο, ενώ ενα-
ντίον της έχει κινηθεί και η γερμανική Δι-
καιοσύνη για υποθέσεις διακρατικής δια-
φθοράς». 

Για το τέλος αφήνουμε τις διαπιστώσεις 
του Κυριάκου Ζηλάκου, γενικού γραμμα-
τέα της οικολογικής πολιτιστικής κίνησης 
Μέσα Μάνης, και δημοσιογράφο: «Με 
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Αιολικής Ενέργειας (EWEA) εξηγεί, γιατί 
συμβαίνει αυτό η Επιτροπή Αγώνα Ενά-
ντια στη Βιομηχανία των Αιολικών Νά-
ξου: “Η έκθεση δείχνει ότι θέσεις εργασί-
ας δημιουργούνται μόνο στην κατασκευή 
των ανεμογεννητριών, ενώ ακολουθούν οι 
κατασκευαστές εξαρτημάτων και οι σχεδι-
αστές. Σχεδόν το 75% όλων των άμεσων 
εργασιών αιολικής ενέργειας αναπτύσσε-
ται στη Δανία, τη Γερμανία και την Ισπα-
νία. Μελέτες σε Ισπανία και Αγγλία έδει-
ξαν ότι μακροπρόθεσμα τα αιολικά αυξά-
νουν την ανεργία και όχι την απασχόληση: 
το ακριβό ρεύμα, η οικονομική επιβάρυν-
ση της βιομηχανίας, το πλήγμα στον του-
ρισμό, λόγω της υποβάθμισης του τοπίου, 
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Τ 
ο ελληνογερμανικό ταμείο για το 
μέλλον είναι μια πρωτοβουλία 
που δεν εντάσσεται στο δίκτυο 
ελληνογερμανικής συνεργασίας 

στην τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε έχει να 
κάνει με την ελληνογερμανική συμφωνία 
συνεργασίας που υπογράφηκε το 2010. 
Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μετεξέλιξη 
της «ελληνογερμανικής ειδικής εταιρικής 
σχέσης», και ανακοινώθηκε κατά την επί-
σκεψη του Γερμανού Προέδρου Γιοακίμ 
Γκάουκ, τον Μάρτιο του 2014 στην Αθή-
να. Αποτελεί μια απόπειρα του γερμανι-

κού κράτους να αποφύγει οριστικά το ζή-
τημα της καταβολής πολεμικών αποζημι-
ώσεων στην Ελλάδα, αλλά και μια από-
πειρα να επανεξεταστούν οι ιστορικές 
ελληνογερμανικές σχέσεις δύο αιώνων 
από Έλληνες και Γερμανούς ιστορικούς. 
Ο Πέτερ Σόοφ πρέσβης της Γερμανίας 
στην Αθήνα, δήλωσε σχετικά στο Bήμα: 

«… μετά το 1990 πορευθήκαμε με 
όλους μας τους γείτονες στην οδό της συμ-
φιλίωσης χωρίς το ζήτημα των αποζημι-
ώσεων και αναφέρομαι στα συγκεκριμέ-
να ιδρύματα με την Πολωνία και την Τσε-

ι. Το «ελληνογερμανικό 
ταμείο για το μέλλον» 

μειώνουν τις θέσεις εργασίας, δεν τις αυ-
ξάνουν. Το παράδειγμα της Κορώνου εί-
ναι διαφωτιστικό: στο αιολικό πάρκο δου-
λεύει μόνο ένας φύλακας”»8. 

Έπειτα από όλα αυτά, είναι σαφές πως 

8 Ντίνα Δασκαλοπούλου, «(ΑΠΕ)ραντα κέρδη 
με κρατική επιχορήγηση», Εφημερίδα των Συ-
ντακτών, 14/07/2014.  

οι βιομηχανικές ΑΠΕ που προωθεί η Ελ-
ληνογερμανική Συνέλευση Συνεργασί-
ας και το Γερμανικό Ίδρυμα Φρήντριχ 
Έμπερτ αποτελούν ξεκάθαρο «ενεργειακό 
ιμπεριαλισμό» με πράσινο προσωπείο… 
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χία. Με την Ελλάδα πρέπει να γίνουν πολ-
λά. Επικρατεί εδώ η αντίληψη ότι είστε η 
μόνη χώρα όπου το εν λόγω ζήτημα δεν 
έχει επιλυθεί μέσω της καταβολής επα-
νορθώσεων. Η προσέγγισή μας είναι, 
όπως τόνισε και ο πρόεδρος κ. Γκάουκ, να 
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σε 
σχέση με το παρελθόν. Μια ιδέα θα ήταν 
ένα Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, 
όπως αυτό που έχουμε με τη Γαλλία. Θα 
επιθυμούσαμε επίσης να δημιουργήσου-
με ένα Ταμείο για το Μέλλον στο οποίο 
από κοινού θα συγκεντρώνονται χρήμα-
τα που θα βοηθήσουν να αναλύσουμε τα 
ιστορικά γεγονότα, και για το γερμανικό 
κοινό. Στη συνέχεια μπορούμε να φέρου-
με σε επαφή ακαδημαϊκούς. Να δημιουρ-
γήσουμε ίσως μια Έδρα Σύγχρονων Ελ-
ληνικών Σπουδών στη Γερμανία και μια 
αντίστοιχη Έδρα Σύγχρονων Γερμανικών 
Σπουδών στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε 
επίσης να συνεργαστούμε στη συγγραφή 
σχολικών βιβλίων.»1.

Πάνω σε όλα αυτά, σε σχετική ερώτη-
ση που κατέθεσαν στην Βουλή οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς και Νά-
ντια Βαλαβάνη, αποκαλύπτουν. ότι το Ελ-
ληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον θα 
χρηματοδοτηθεί κατά 90% από την Γερ-
μανία και κατά 10% από την Ελλάδα. Θα 
δημιουργηθεί στο πρότυπο της συμφωνί-
ας Γερμανίας και Τσεχίας, ενώ η χρημα-
τοδότησή του αναφέρεται ρητά στην σελί-
δα 404 του Ομοσπονδιακού Προϋπολο-
γισμού της Γερμανίας για το οικονομικό 

1  Άγγελος Αλ. Αθανασόπουλος, «Π. Σόοφ:Το 
πρωτογενές πλεόνασμα είναι σημαντικό ζήτη-
μα, όχι το μόνο», συνέντευξη του Π. Σόοφ, Το 
Βήμα, 16/03/2014. 

έτος 2014. «Ιδιαίτερη ανησυχία» υποστη-
ρίζουν οι βουλευτές, «προκαλούν οι ενδε-
χόμενοι όροι που θα περιλαμβάνει η δια-
κήρυξη και το καταστατικό ίδρυσης του Ελ-
ληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον –
που έχει προαναγγελθεί ότι θα υπογραφεί 
από τον Πρόεδρο της Γερμανίας κ. Γκάουκ 
και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας κ. Παπούλια στις 15 Σεπτεμβρίου 2014–
, δεδομένου ότι στην αντίστοιχη συμφωνία 
με την Τσεχία, η οποία αποτελεί μάλλον το 
πρότυπο, υπάρχει διάταξη η οποία αναφέ-
ρει ότι “Οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι δεν 
θα επιβαρύνουν τις σχέσεις τους με πολι-
τικά και νομικά ζητήματα που απορρέουν 
από το παρελθόν”»2. 

Όσο για το πώς αντιλαμβάνεται το γερ-
μανικό κατεστημένο την «επανεξέταση 
της ιστορίας», αξίζει να σημειωθεί πως το 
Ίδρυμα Φρήντριχ Έμπερτ (Σοσιαλδημο-
κράτες) βράβευσε με το ειδικό βραβείο 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, την διαβόητη 
μη-κυβερνητική οργάνωση Κέντρο για τη 
Συμφιλίωση και τη Δημοκρατία στη Νοτια-
νατολική Ευρώπη (CDRSEE) για το «πρό-
γραμμα κοινής ιστορίας».

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα 
CDRSEE προσβλέπει στην παραγωγή 
κοινού εκπαιδευτικού υλικού για τους 
δασκάλους, το οποίο κυκλοφορεί σε 10 
διαφορετικές βαλκανικές γλώσσες, και 
αποσκοπεί στην «επαναδιαπραγμάτευ-

2 «Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σχετικά με 
την δημιουργία του “Ελληνογερμανικού Τα-
μείου για το Μέλλον”», Ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, 
12/08/2014. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://
www.syriza.gr/article/id/57653/Erwthsh-
boyleytwn-SYRIZA:-Schet ika-me-thn-
dhmioyrgia-toy-Ellhnogermanikoy-Tameioy-
gia-to-Mellon.html. 
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ση» της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής. 
Ο εξωραϊσμός της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, η υποτίμηση των εθνικοαπε-
λευθερωτικών αγώνων των βαλκανικών 
λαών, και η επιβολή μιας δυτικοκεντρι-
κής ματιάς πάνω στην βαλκανική ιστορία 
είναι μερικές από τις κύριες πτυχές που 
προπαγανδίζει το εν λόγω έργο. Σύμφωνα 
με το αιτιολογικό της βράβευσης που δη-
μοσίευσε το ινστιτούτο Φρήντριχ Έμπερτ, 
το κοινό εκπαιδευτικό υλικό έχει αποστα-
λεί ήδη σε 1.400 δασκάλους σε όλα τα 
Βαλκάνια, και έτσι, όπως αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά: «Γύρω στο μισό εκατομμύ-
ριο μαθητών, με άλλα λόγια, η νέα γενιά 
θα επωφεληθεί από τα νέα βιβλία και τις 
μεθόδους διδασκαλίας»3.

Χρηματοδοτείται δε, από γερμανι-
κά πολιτικά ιδρύματα, την αμερικάνικη 
USAID, το βρετανικό Foreign Office, την 
ολλανδική πρεσβεία, την αυστριακή πρε-
σβεία, το αμερικάνικο ταμείο German 
Marshall, την Ε.Ε. κ.ο.κ. Μεταξύ των γε-
νικών χρηματοδοτών της οργάνωσης συ-
γκαταλέγονται και οι Κόκα Κόλα 3Ε, η 
Hayatt Regency Casino, η Alpha Bank 
κ.ο.κ.4  

Κατά τα τέλη του περασμένου καλο-

3 Friedrich Ebert Institute, «Reasons for 
Nominating the Center for Democracy And 
Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE) 
for This Year’s Human Rights Award», Βε-
ρολίνο, 27 Αυγούστου 2013. Ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: http://www.fes.de/themen/
menschenrechtspreis/pdf/mrp2013/FES-
M R P 2 0 1 3 _ R e a s o n s - f o r - N o m i n a t i n g -
CDRSEE.pdf. 
4 Για μια συνολική κριτική στην δράση και τα 
εγχειρίδια του CDRSEE βλέπε «Ο Σόρος και οι 
νέο-οθωμανοί στα Βαλκάνια», περιοδικό Άρ-
δην, τεύχος 57, Μάρτιος 2008. 

καιριού υπήρξε ασκήθηκε ιδιαίτερη πί-
εση από την γερμανική πλευρά ώστε το 
δίκτυο των ελληνικών μαρτυρικών δή-
μων να αποδεχθεί την επίσημη πρόταση 
συμμετοχής στο «Ελληνογερμανικό Τα-
μείο για το Μέλλον». Το δίκτυο των ελ-
ληνικών μαρτυρικών δήμων συνεδρίασε 
στον Χορτιάτη, την 1η Σεπτεμβρίου 2014 
επ’ αφορμή των εορτασμών μνήμης για το 
ολοκαύτωμα του χωριού από τους Ναζί, 
και αποφάσισε να απορρίψει την πρό-
ταση με θλιβερές εξαιρέσεις, μεταξύ των 
οποίων, δυστυχώς αυτή του νυν δημάρ-
χου Καλαβρύτων. Το Εθνικό Συμβούλιο 
Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας 
προς την Ελλάδα, και ο ίδιος ο πρόεδρός 
του Μανώλης Γλέζος, είχε προειδοποιή-
σει εγκαίρως το δίκτυο των μαρτυρικών 
δήμων για τις πραγματικές προθέσεις του 
ελληνογερμανικού ταμείου: «Η Γερμανι-
κή πλευρά προτείνει (σ.σ την ίδρυση του 
Ταμείου) σαφώς ως μέτρο που υποκαθι-
στά και συμψηφίζει τις υποχρεώσεις της 
αναφορικά με ζητήματα που δημιουργή-
θηκαν λόγω του Β΄ παγκοσμίου πολέμου 
και των φρικαλεοτήτων της κατοχής που 
επακολούθησε. Υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από διεθνείς συμβάσεις, έναντι των 
οποίων η Γερμανία ακολουθεί παρελκυ-
στική τακτική με τελικό στόχο την ολική 
αποφυγή των υποχρεώσεων της»5.

5 «Ελληνογερμανικό Ταμείο Για το Μέλλον: 
Λήθη για το παρελθόν;», tvxs.gr, 27 Αυγούστου 
2014. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tvxs.gr/
news/ellada/ellinogermaniko-tameio-gia-
mellon-lithi-gia-parelthon. 
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Ε 
ίναι αλήθεια πως, μεγάλη ώθηση 
στους σχεδιασμούς της γερμανι-
κής πολιτικής για την συνεργα-
σία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοί-

κησης έδωσε η μεταρρύθμιση του Καλλι-
κράτη, η οποία εντάσσεται σ’ ένα ευρύτε-
ρο πλάνο «ομοσπονδιοποίησης» της Ε.Ε., 
αποδυνάμωσης των εθνικών κρατών, και 
απευθείας σύνδεσης της τοπικής αυτοδι-
οίκησης με τις Βρυξέλλες. Ο Καλλικρά-
της είναι μια πρωτοφανής για τον αποικια-
κό και υπερσυγκεντρωτικό της χαρακτή-
ρα μεταρρύθμιση που δολοφονεί την το-
πική αυτοδιοίκηση και την μεταβάλει σε 
απλή διοίκηση-εργαλείο υλοποίησης της 
πολιτικής που επιβάλει η γερμανική Ευ-
ρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταρ-
ρυθμίσεις του «Καλλικράτη» παρουσιά-
ζονται ως αποφασιστική κίνηση αποκέ-
ντρωσης. Στην ουσία όμως πρόκειται για 
μια τακτική «αποκόλλησης» των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρόσ-
δεσής τους στο υπεργραφειοκρατικό τέ-
ρας των Βρυξελλών. Υπό το πρόσχημα, 
δηλαδή, μιας σχετικής αποκέντρωσης με 
την έννοια της μεταβίβασης επιπλέον αρ-
μοδιοτήτων από το κράτος στον Δήμο και 
στις Περιφέρειες, συντελείται μια πολύ 

ευρύτερη  συγκέντρωση των μηχανισμών 
λήψεως αποφάσεων στις Βρυξέλλες, και 
την μεταβολή των δήμων σε τοπικά της 
παραρτήματα. 

Έτσι, οι εξουσίες του Περιφερειάρχη 
και του Δημάρχου ενισχύονται υπερβολι-
κά, ενώ οι ίδιοι οι ΟΤΑ τίθενται υπό κη-
δεμονία μέσω της συγκρότησης ειδικής 
υπηρεσίας εποπτείας που εγκρίνει και 
ελέγχει τους προϋπολογισμούς τους. Με-
ταξύ άλλων, η όλη μεταρρύθμιση πραγ-
ματοποιήθηκε ώστε να μπορούν να εκ-
προσωπηθούν οι περιφέρειες στα αρμό-
δια όργανα της Ε.Ε.1, 

Μια δεύτερη φάση αυτής της μεταρ-
ρύθμισης, είναι η μεταφορά και η αξι-
οποίηση πόρων ΕΣΠΑ ύψους 7 δισ.€ 
απευθείας στις περιφέρειες2. 

Η Ελληνογερμανική συνεργασία 
στους Δήμους μέσω της μεταφοράς τε-
χνογνωσίας αποσκοπεί στο να διατηρήσει 
τον έλεγχο πάνω στην απορρόφηση αυ-
τών των πόρων και να τους προσανατο-

1 Κώστας Σαμάντης, «Καλλικράτης ή μήπως… 
Ηρόστρατος;», περιοδικό Άρδην, τ. 78, Δεκέμ-
βριος 2009-Ιανουάριος 2010. 
2 Ευγενία Τζώρτζη, «7 δισ. στους νέους περιφε-
ρειάρχες», Καθημερινή, 19/05/2014. 

Αντί επιλόγου 
Πού αποσκοπεί πραγματικά η ελληνογερμανική συνεργασία; 
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λίσει προς συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες. Μέσα από τις δραστηριότητες του δι-
κτύου συνεργασίας, προκρίνεται ένα σχε-
δόν αποικιακό μοντέλο ανάπτυξης, όπου 
μεθοδεύεται η μονοκαλλιέργεια του του-
ρισμού, ο «πράσινος ιμπεριαλισμός» 
των βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, η εγκαθίδρυση της λογι-
κής διακυβέρνησης των δήμων στα πρό-
τυπα του «δήμου-επιχειρηματία», δηλα-
δή με τη βοήθεια δημάρχων που θα λει-
τουργούν ως μεσίτες της περιουσίας των 
ΟΤΑ στα ιδιωτικο-οικονομικά συμφέρο-
ντα ή ως εντολείς εργολαβιών προς τους 
ιδιώτες. Και βέβαια μια μεγάλη διοικητική 
νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση με κριτή-
ριο την ευελιξία, την συρρίκνωση του κό-
στους κ.ο.κ. 

Διοικητική μεταρρύθμιση, εργασια-
κή μεταρρύθμιση, ιδιωτικοποιήσεις, λεη-
λασία του φυσικού και του ανθρώπινου 
πλούτου της χώρας μας. Αυτοί είναι οι 
απώτεροι στόχοι της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης Συνεργασίας, και το πιο απί-
στευτο στην όλη ιστορία, είναι πως ένα με-
γάλο κομμάτι της μεθοδεύεται να συντε-
λεστεί με την χρήση κοινοτικών πόρων οι 
οποίοι στο πλαίσιο μιας άλλης πολιτικής 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να 
βγούμε από την βαθιά κρίση που μας τα-
λανίζει. Ωστόσο, όχι, η γερμανική πολιτι-

κή επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τους πό-
ρους της ανασυγκρότησης για να μας με-
ταβάλει σε «αποικία χρέους» και σε αυτήν 
την διαδικασία είναι η Ελληνογερμανική 
Συνέλευση Συνεργασίας που παίζει κε-
ντρικό ρόλο, μοιράζοντας μια «τεχνογνω-
σία» που στρέφεται καταφανώς εναντίον 
των συμφερόντων του ελληνικού λαού, 
όπως άλλοτε οι αποικιοκράτες μοίραζαν 
χάντρες και καθρεφτάκια στους ιθαγενείς. 

Το κεντρικό επιχείρημα της συνερ-
γασίας, τι άλλο;, η ελληνική «αναποτελε-
σματικότητα», ότι δηλαδή επί της ουσίας 
έχουμε αποδειχθεί «άχρηστοι» και εν τέ-
λει «ανίκανοι» να διαχειριστούμε την μοί-
ρα και τις συλλογικές μας τύχες –οπότε θα 
καταφθάσουν οι πάτρωνες από την «πα-
τρίδα της λογικής». Από την Βαυαροκρα-
τία μέχρι τις μέρες μας, το κεντρικό στε-
ρεότυπο της γερμανικής πολιτικής είναι 
το ίδιο – ότι οι σοφοί και αποτελεσματι-
κοί Γερμανοί θα συνετίσουν τον «νήπιο» 
ελληνικό λαό. Με πρόσχημα, λοιπόν, τον 
σωφρονισμό μας, συντελείται ένας μεγά-
λος «διοικητικός ιμπεριαλισμός» που θέ-
λει να δέσει χειροπόδαρα τον ελληνικό 
χώρο στον άξονα της ομοσπονδιοποιημέ-
νης, γερμανικής Ευρώπης. 

Καθήκον μας είναι 
να τον σταματήσουμε. 


