Έκθεση:

«Βιογραφίες – Αίτια – Όραµα»
14 – 28 Νοέµβρη
(Finissage 28.November 2006, 19.30h)
Στην αντιπροσωπεία της Βάδης Βυρτεµβέργης στις Βρυξέλες
Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel
Rue Belliard 60 – 62 B, 1040 Brüssel
Μετά από πρόσκληση της Evelyne Gebhardt, ευρωβουλευτή.

Περιεχόµενο – EXPONATE
Η έκθεση ασχολείται µε την ελληνική εργατική µετανάστευση προς τη Γερµανία και την
υποδειγµατική διαβίωση ανθρώπων µε διαφορετικές πολιτιστικές ρίζες στην περιοχή
Χόενλωε της Βάδης-Βυρτεµβέργης.
Η έκθεση παρουσιάζει:
-

45 ζωγραφικούς πίνακες (Portrait) µεταναστών και των εργοδοτών τους,

-

5 πίνακες µε τοπία από το Χόενλωε,

-

φωτογραφικό υλικό σχετικά µε τη µετανάστευση προς το Χόενλωε,

-

αναµνηστικά αντικείµενα,

-

δηµοσιεύσεις στον Τύπο.
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Η έκθεση διοργανώθηκε το 2001 από τον Έλληνα µετανάστη/κοινωνιολόγο Βαγγέλη
Γκόρο, στo πλαίσιο του προγράµµατος «Από; Για πού; Οι Έλληνες του Χόενλωε!», µε
αφορµή τα 40 χρόνια ελληνικής εργατικής µετανάστευσης και υποδειγµατικής διαβίωσης
των λαών στην περιοχή Χόενλωε της Βάδης-Βυρτεµβέργης. Τους πίνακες ζωγράφισε η
Γερµανίδα καθηγήτρια Καλών Τεχνών Dorothee Utta, Heilbronn. Την έκθεση στήριξε
οικονοµικά η εταιρεία R.Stahl, Künzelsau.
Η έκθεση παρουσιάστηκε:

2001 ∆ηµαρχείο/Künzelsau – Deutschland

Η επίτροπος Άννα ∆ιαµαντοπούλου και ο Βαγγέλης Γκόρος (δεξιά) µε τους ευρωβουλευτές Αlyssandrakis,
Souladakis, Evelyne Gebhardt και Koukiadis.
2003 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Straßburg

2006

Στη Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Brüssel
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Ιστορικό
Μετά την υπογραφή των ελληνο-γερµανικών εργατικών συµβολαίων (1961), άρχισε
επίσηµα η εργατική µετανάστευση των Ελλήνων προς τη ∆. Γερµανία. Οι Έλληνες

µετανάστες, για διαφορετικούς λόγους, διασκορπίστηκαν στις βιοµηχανικές πόλεις και
περιοχές της Γερµανίας. Στην περιοχή Χόενλωε της Βάδης-Βυρτεµβέργης παρουσιάστηκε
ένα ιδιαίτερο φαινόµενο. Εκεί, σε ένα µεγάλο αριθµό, η καταγωγή των Ελλήνων είναι από
τους Νοµούς ∆ράµας/Καβάλας/Ξάνθης και, ιδιαίτερα την πρώτη δεκαετία του 1960, από
την περιοχή του Παγγαίου.

Hermann Künast και Κώστας Μακρής, 40 χρόνια µετά...
Σηµαντικό ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη έπαιξαν ο κ. Hermann Künast (τότε διευθυντής
προσωπικού και πρόεδρος του συνδικάτου της εταιρείας ZIEHL-ABEGG) και ο κ.
Κωνσταντίνος Μακρής, µετανάστης από το Παγγαίο. Ο κύριος Μακρής έκανε τις ενέργειες,
από τη θέση του διερµηνέα για τρεις µεγάλες εταιρείες της περιοχής, προκειµένου να
προσληφθούν Έλληνες εργάτες στα εργοστάσια ZIEHL-ABEGG, HORNSCHUCH και
SIGLOCH. Έτσι την πρώτη δεκαετία ήρθαν στο Χόενλωε γύρω στα 1.500 άτοµα από το
Παγγαίο. Σήµερα η καταγωγή των περίπου 1.600 Ελλήνων στην περιοχή είναι από τη
βόρειο Ελλάδα.
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Έλληνες µετανάστες στη Χαϊλµπρόν, Βάδη Βυρτεµβέργη
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Το πρόγραµµα
Το «Woher? Wohin? Die Griechen von Hohenlohe!» – «Από πού; Για πού; Οι Έλληνες του
Χόενλωε!» διεξήχθη υπό την αιγίδα των κ. Volker Lenz (δήµαρχος της πόλης Künzelsau)
και Κωνσταντίνου Τάτση (πρόεδρος της διευρυµένης Ν.Α. ∆ράµας-Καβάλας-Ξάνθης). Με
αυτό το πρόγραµµα δόθηκε η δυνατότητα σε ντόπιους και ξένους να θυµηθούν τα χρόνια
της µετανάστευσης, τις δεκαετίες του ’60 και ’70, όταν τα τρένα και τα πλοία µετέφεραν
εργατικά χέρια από το νότο προς το βορρά. Την εποχή εκείνη, για πρώτη φορά στην
Ευρώπη, φάλαγγες νέων από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη
Γιουγκοσλαβία περνούν ειρηνικά τα σύνορα και πέφτουν στην αγκαλιά των Γερµανών, των

Πολλές φορές µετά το γάµο ακολουθούσε ο χωρισµός...για τα ξένα.

Το νυφικό για ανάµνηση

Βέλγων και των Γάλλων βάζοντας έτσι τα πρώτα θεµέλια για το καινούργιο σπίτι της
ΕΥΡΩΠΗΣ. Το πρόγραµµα απευθύνθηκε, κατ’ αρχάς, στον πληθυσµό του Χόενλωε και
ασχολήθηκε µε τα 40 χρόνια ζωής και εργασίας των Ελλήνων στην περιοχή. Η συµµετοχή
των κατοίκων της περιοχής στη διεξαγωγή του προγράµµατος ήταν υποδειγµατική. Η
οµαλή διαβίωση των Ελλήνων στην περιοχή Χόενλωε είναι παραδειγµατική και τα παλιά
σύνορα «ξένων – ντόπιων» σχεδόν ανύπαρκτα.
Χόενλωε, πίνακες
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Οι εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια των Ελλήνων
στο Χόενλωε
14-24 Απριλίου 2001

ΤΑΞΙ∆Ι ΦΙΛΙΑΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ-ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
στη ∆ράµα/Καβάλα/Ξάνθη.
Μια γερµανική αποστολή 45 ατόµων επισκέφτηκε τον τόπο
καταγωγής των Ελλήνων του Χόενλωε.
Με το ταξίδι αυτό δόθηκε η δυνατότητα σε εργοδότες,
πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως και σε
ενδιαφερόµενους Γερµανούς να γνωρίσουν και, φυσικά, να
ξαναδούν τους παλιούς Έλληνες φίλους τους και συµπολίτες.
Το ταξίδι είχε µεγάλη επιτυχία και πολλαπλές ήταν οι
συγκινητικές συναντήσεις Ελλήνων και Γερµανών, όταν
ξαναείδαν τους παλιούς τους φίλους και συνεργάτες. Οι ∆ήµοι
και Νοµαρχίες της ∆ράµας-Καβάλας-Ξάνθης υποδέχθηκαν την
αποστολή και τα ελληνογερµανικά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης κάλυπταν σχεδόν καθηµερινά το πρόγραµµα.

Ο ∆ήµαρχος
Γιάννης
Φιλόσσογλου
υποδέχεται
στο
∆ηµαρχείο
Ελευθερούπολης
τη
γερµανική
αντιπροσωπεία

Ο κύριος Αναστάσιος
Καραγιώργης
(Νοµαρχία ∆ράµας)
µε τους αντιπροσώπους
του ελληνογερµανικού
τύπου στη ∆ράµα
Απρίλης 2001
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17 Απριλίου 2001

Εγκαίνια της

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΕΝΛΩΕ
PLATZ XOENLOHE

Bürgermeister Margaritis Tzimas umarmt Hermann Künast

προς τιµήν των µεταναστών της γερµανικής περιοχής του Χόενλωε στο κέντρο της πόλης
της ∆ράµας, από τον δήµαρχο, κ. Μαργαρίτη Τζήµα.

Ο Νοµάρχης της ∆ράµας κ. Κώστας Ευµοιρίδης υποδέχεται τη γερµανική αντιπροσωπεία

Τα εγκαίνια
της
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΟΕΝΛΩΕ
στο κέντρο
της ∆ράµας
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30 Ιουνίου 2001

Ο ∆ήµος WEISSBACH-Hohenlohe εγκαινιάζει τη
HELLAS-WEG δίπλα στις «παράγκες» τις πρώτες
κατοικίες των Ελλήνων µεταναστών.

Τα εγκαίνια του HELLAS WEG στο WEISSBACH

Ο ∆ήµαρχος του Weißbach Rainer Züfle

8

05 Ιουλίου 2001
Πολιτική αποστολή µε επικεφαλής τον πρόεδρο της
διευρυµένης Ν.Α. και προστάτη του προγράµµατος κ. Κωνσταντίνο Τάτση και
απεσταλµένους από τους ∆ήµους και τις Νοµαρχίες των Νοµών ∆ράµας-Καβάλας-Ξάνθης
επισκέπτεται την περιοχή Χόενλωε.

Η πολιτική ηγεσία του Χόενλωε και ο υπουργός ∆ικαιοσύνης της Βάδης-Βυρτεµβέργης,
κύριος Prof.Dr. Ulrich Goll υποδέχτηκαν την αποστολή και συζήτησαν οικονοµικά και
µεταναστευτικά θέµατα.

Ο Πρόεδρος της ∆ιευρ.
Νοµαρχ.
Επιτροπής
Καβάλας -∆ράµας- Ξάνθης
κ. Κωνσταντίνος Τάτσης
(δεξ.) µε το Γερµανό
Υπουργό κ.Ulrich Goll
(αρ.).
Στουτγκάρδη, Ιούλιος 2001
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06 Ιουλίου 2001
Ο πρώην πρόεδρος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, Prof.Dr. Roman
Herzog, εγκαινιάζει στο δηµαρχείο της πόλης Künzelsau/Hohenlohe την έκθεση.

Lothar Wettengel,
Bundespräsident
Prof. Dr. Roman
Herzog mit Ehefrau
Alexandra Freifrau
von Berlichingen,
Evangelos
Goros
und Volker Lenz

Evelyne Gebhardt, MdEP

Veranstalter R.Stahl-Chef Lothar Wettengel
Rathaus Künzelsau 6.Juli 2001
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«Βιογραφίες–Αίτια–Όραµα»
που διοργανώθηκε από την εταιρεία Stahl και το γερµανικό γυµνάσιο ΜönchseeHeilbronn, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Από πού; Για πού; Οι Έλληνες του
Χόενλωε!». To κύριο θέµα της έκθεσης είναι η ελληνική εργατική µετανάστευση προς
Χόενλωε και η υποδειγµατική οµαλή διαβίωση διαφορετικών λαών στην παραπάνω
περιοχή. Στην οµιλία της η ευρωβουλευτής κυρία Evelyne Gebhardt απευθυνόµενη στο
διοργανωτή προτείνει και καλεί την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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07 Ιουλίου 2001 Η εταιρεία ZIEHL-ABEGG εγκαινιάζει πάνω στον ποταµό Κόχερ της
πόλης του Künzelsau µια τεραστία γέφυρα «ταυτότητας» (Identitätsbrücke) στα χρώµατα
της ελληνικής και γερµανικής σηµαίας.

Ακολούθησε διήµερη «Γιορτή Φιλίας» µε πάνω από δύο χιλιάδες επισκέπτες
Eγκαίνια της ΗELLAS-STRASSE στην πόλη του Künzelsau / Hohenlohe.

Ο ∆ήµαρχος Volker Lenz παρουσιάζει την πινακίδα της Hellas Strasse στο Künzelsau

09 Ιουλίου 2001
Το υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βάδης-Βυρτεµβέργης, η πόλη του Öhringen/Hohenlohe και
το Diakonisches Werk Württemberg παρουσιάζουν στην Kultura-Halle Öhringen την
πολιτιστική εκδήλωση «Musik und Tänze aus Griechenland» (Μουσική και Χοροί από την
Ελλάδα) σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ηγουµενίτσας.
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Στην εκδήλωση παρευρέθει ο Αντιδήµαρχος Ηγουµενίτσας κ. Θανάσης Μπούσης
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18 Ιανουαρίου 2003

Το Diakonisches Werk Württemberg τιµά σε µια µεγάλη
διεθνή εορταστική εκδήλωση στη Heilbronn τον κ. Κωνσταντίνο
Μακρή, την κ. Ελένη Τελίκογλου και τον κ. Hermann Künast µε
το βραβείο ενσωµάτωσης για την κοινωνική βοήθεια και
προστασία που προσφέρανε επί δεκαετίες στους Έλληνες
µετανάστες. Κάθε χρόνο η Europäische Gesellschaft Diaphania
και το Diakonisches Werk Heilbronn διοργανώνουν την
απονοµή του βραβείου ενσωµάτωσης στη Χαϊλµπρόν/ΒάδηΒυρτεµβέργη.

Der Integrationspreis des Diakonischen Werkes Heilbronn und der Europäischen Gesellschaft
Diaphania. Der Integratiospreis wird jährlich verliehen.

Die Verleihung des Integrationspreises 2002 in der AOK Heilbronn
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Συνεργάτες στην υλοποίηση του προγράµµατος
– Χορηγοί
Βιοµηχανικές και εµπορικές εταιρείες:
ZIEHL-ABEGG
R. STAHL
HORNSCHUCH
BÜRKERT
SIGLOCH
MUSTANG
Adolf WÜRTH
Οι επτά προαναφερθείσες εταιρείες έφεραν µε συµβάσεις και προσκλήσεις Ελληνίδες και
Έλληνες εργάτες των δεκαετιών ’60 και ’70 στο Χόενλωε.
Τα έξοδα για τη διεξαγωγή όλου του προγράµµατος ανέρχονται στις €250.000,00 περίπου.
Όλα τα έξοδα τα ανέλαβαν οι παραπάνω εταιρείες, ∆ήµοι, Νοµαρχίες, καθώς και το
υπουργείο ∆ικαιοσύνης Βάδης-Βυρτεµβέργης, εκκλησίες και φίλοι υποστηριχτές. ∆εν
υπήρξε ένα κοινό ταµείο. Η συµπάθεια και υποστήριξη που δέχθηκε το πρόγραµµα ήταν
ικανοποιητική. Επίσης τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά θετικά τόσο για τους Έλληνες
µετανάστες όσο και για το σύνολο των κατοίκων του Χόενλωε. Το πρόγραµµα έδειξε ότι η
οµαλή διαβίωση λαών και η σωστή ένταξη ξένων σε µια κοινωνία είναι υπόθεση κάθε
πολίτη.
Συντονιστής και υπεύθυνος του προγράµµατος
Βαγγέλης Γκόρος
Κοινωνιολόγος
EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FÜR POLITIK, KULTUR, SOZIALES E.V. DIAPHANIA

Postfach 1508
74005 Heilbronn
www.diaphania.de
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