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Όταν ήταν µικρός 
ο συγγραφέας µας προτιµούσε 

να ήταν Γερµανός. 
Ως ενήλικας... 

το ξανασκέφτηκε. 
Ο Αλέξανδρος Στεφανίδης, 

30 ετών, συνεργάτης 
του SZ-Magazin 

αγαπούσε τη Γερµανία. 
Μα η αγάπη αυτή δεν 

καρποφόρησε. 

 

Όλο και λιγότεροι αλλοδαποί αποκτούν τη γερµανική υπηκοότητα. 
Και ο Αλέξανδρος Στεφανίδης ονειρευόταν ως παιδί να γίνει Γερµανός. 

Σήµερα χαίρεται που παρέµεινε Έλληνας!

Συνέβη κάποια στιγµή στα µέσα του  δεύτερου ηµιχρόνου  του θρυλικού παγκοσµιου 

ποδοσφαιρικού αγώνα Ολλανδίας –  Γερµανίας  το 1990: ο Klinsmann µόλις είχε βάλει 

το γκολ  που έδινε  προβάδισµα  στην  οµάδα του  και στα άλλα σαλόνια-στάδια γινόταν 

πανικός όταν ο πατέρας µου έκλεισε απότοµα τη φωνή της τηλεόρασης. 

«Δεν  µπορώ πια να ακούω αυτό το  φασιστόµουτρο». Εννοούσε τον  Heribert Faßbender 

που λίγο πριν είχε προσβάλλει άσχηµα τον αργεντινό διαιτητή. 

«Ξέρω», συνέχισε  ο πατέρας µου, «ότι υποστηρίζεις τη  Γερµανία, µα  σύντοµα θα 

καταλάβεις ότι σε αυτό  το  κράτος θα είσαι πάντα  ένας αλλοδαπός, ένας  επισκέπτης για 

τον οποίο όλοι δυσανασχετούν». Στο στάδιο  η Γερµανία έδινε άφωνη πια  τη µάχη  της 

και στο σαλόνι κάθονταν δύο άφωνοι θεατές. Ο ένας υποστήριζε ακόµη τη Γερµανία. 

Είχα  ακούσει  συχνά παρόµοιες εκφράσεις από τον  πατέρα  µου, µα  ποτέ δεν  τις  ανέλυα. 

Γιατί  άλλωστε; Ήµουν  14  χρονών  και ο αγαπηµένος  της Γερµανίας: στο  σχολείο οι 

δάσκαλοι µε επαινούσαν, στο  δρόµο για  το σπίτι  µου τσιµπούσαν  άγνωστες γιαγιάδες 

τα µάγουλα λέγοντας προτάσεις όπως: «κοίτα το µελαχρινό σγουροµάλλη». 

Οι  Γερµανοί µε συµπαθούσαν  κι εγώ αγαπούσα για αυτό τη  Γερµανία. Η  πατρίδα των 

γονιών µου δεν  ήταν  για  µένα κάτι περισσότερο από µία  ζωγραφιά  της Ακρόπολης που 

κρέµεται στο εστιατόριό µας  «Ο  Έλληνας». Τι εννοούσε λοιπόν ο  πατέρας µου; 

Σήµερα, 16  χρόνια µετά την  τελευταια  γερµανική νίκη στο  Παγκόσµιο  του 

ποδοσφαίρου, που κρυφά τη χαιρόµουν, έχω καταλάβει: είχε δίκιο. 

Η παλιά µου αγάπη δεν καρποφόρησε. Δεν θέλω να είµαι Γερµανός. 
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Αυτή τη στιγµή ζουν  6,7  εκατ. 

αλλοδαποί στη Γερµανία. 

Περισσότεροι από  4,5  εκατ. πληρούν 

τις  προϋποθέσεις για να γίνουν 

Γερµανοί: ζουν  τουλάχιστον 8 

χρόνια εδώ και επικοινωνούν  άνετα 

στα  γερµανικά. Μα τότε γιατί από το 

1999  πήραν  µόνο  5.000  από  55.000 

Ιταλούς τη γερµανική υπηκοότητα; 

Γιατί  µόνο 6.000  από 320.000 

Έλληνες; Γιατί  µόνο 700  από 

108.000  Ισπανούς; Γιατί  αντιδρούν 

α κ όµ η κ α ι ο ι  φ ί λ ο ι µ ο υ 

Γιουγκοσλάβοι ή Τούρκοι στο να 

ανταλλάξουν  το  διαβατήριό τους µε 

το γερµανικό, παρόλο  που –ως µη 

Ευρωπαίοι Πολίτες- θα τους 

προσέφερε µόνο προνόµια; 

Η  απάντηση δεν είναι  απλή και 

κατανοητή, µα αποτελείται  µόνο από 

µία πρόταση: Είναι µόνο  ένα 

συναίσθηµα. Το  συναίσθηµα να είσαι 

ξένος. 

Στις υπηρεσίες, στις επαφές µου µε 

τους  καθηγητές κατά  τη  διάρκεια 

των σπουδών  µου, στα αµέτρητα 

µπλόκα των  αστυνοµικών ή στην 

είσοδο των  Club: µε τα µαύρα µου 

µαλλιά και τα σκουρόχρωµα µάτια 

ταιριάζω σε µία συγκεκριµένη 

κατηγορία. 

Άλλο  ένα παράδειγµα: εδώ και 

µερικά χρόνια πηγαινοέρχοµαι 

σχεδόν  κάθε εβδοµάδα  κάνοντας τη 

διαδροµή München-Karlsruhe. 

Ταξιδεύω πάντα µε το Eurocity. 

Έρχεται  από το Παρίσι  και  καταλήγει 

στο  σταθµό του Μονάχου, για  αυτό 

και περιµένουν  εκεί ο  Steffen, η 

Sabine, ο Marc  και άλλοι 

α σ τ υ ν ο µ ι κ ο ί κ ά ν ο ν τ α ς 

αποσπασµατικούς ελέγχους στις 

ταυτότητες των  ταξιδιωτών. Δεν 

είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι  οι 

συνεπιβάτες µου δεν  ελέγχονται 

ποτέ, µα  εγώ –παρόλο που στο 

µεταξύ  τους γνωρίζω µε τα µικρά 

ονόµατα- ελέγχοµαι κάθε τόσο. 

Ο  πατέρας µου είναι τώρα 66 

χρονών, γκρίζα µαλλιά, πάντα 

παρορµητικός, ευέξαπτος και 

ειλικρινέστατος Έλληνας, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο  του Νίκου 

Καζαντζάκη. Λατρεύει να εξιστορεί 

περιστατικά από  τη ζωή του. 

Λατρ εύω να τ ον  ακούω .              

Αυτό είναι για µένα Ελλάδα. 

Όταν  µιλάει µοιάζει να  πετάει τις 

λέξεις µε  τις κινήσεις  του, να τις 

ξαναπιάνει και  να  τις χτυπάει  µε τα 

δάχτυλα του δεξιού χεριού –τα άκρα 

αυτών  των  δαχτύλων  τα  έχασε  στα 

µέσα της δεκαετίας του ’60  σε µία 

µηχανή στη Bosch- λέξη προς λέξη 

πάνω στο  στήθος του. Ο  πατέρας 

του έπεσε στο  2. παγκόσµιο  πόλεµο 

και η µητέρα του πέθανε όταν ήταν 

12  χρονών. Στα  µέσα της  δεκαετίας 

του ’50  διανυκτέρευε ως ορφανός 

στα  παγκάκια της Θεσσαλονικης και 

τη µέρα έψαχνε για δουλειά. Όταν 

ήρθε το 1963  µε τη µητέρα µου  στη 

Γερµανία, όπως  πολλοί άλλοι, οι 

αποκαλούµενοι  Gastarbeiter, έψαχνε 

την  οικονοµική του ευτυχία, την 

οποία βρήκε και τώρα πρέπει  να ζει 

µε το ψέµα  που έλεγε πάντα στον 

εαυτό του ότι κάποια στιγµή  θα 

επέστρεφε. Δεν θα  επιστρέψει ποτέ. 

Εδώ ζει η οικογένειά  του, 

τουλάχιστον ο  πυρήνας  αυτού  που 

ονοµάζουµε οικογένεια: 3  γιοι,         

1 κόρη, 1 εγγόνι. 

Οι υπόλοιποι  συγγενείς είναι 

διάσπαρτοι  σε  όλη  την  Ελλάδα, 

δύσκολα να τους απαριθµήσεις. 

Όταν  η  79χρονη  γιαγιά  µου πέθανε 

πέρυσι ήρθαν  400  άνθρωποι  στην 

κηδεία της!  Γνώριζα µόλις  τους 

µισούς. Παρόλα αυτά µε 

φίλησαν όλοι. 

Όταν  καθόµαστε στην Ελλάδα 

να φάµε  κάθονται 10  –  15 

άτοµα στο τραπέζι. Φίλοι και 

γείτονες έρχονται  αυθόρµητα. 

Κανείς δεν προαναγγέλει  τον  ερχοµό 

του, όπως εδώ, και  όλοι είναι 

ευπρόσδεκτοι . Στη συνέχεια 

µαλώνουν για την  πολιτική και  τις 

υπηρεσίες, ενώ το κρασί ρέει 

άφθονο. Κι αν  κάποιος  από θυµό ή 

χαρά  πετάξει το πιάτο στο πάτωµα 

το γλέντι δεν σταµατά, µα  τότε –σαν 

να περίµεναν  το  έναυσµα  αυτό- 

δυναµώνουν  τη µουσική, η οποία 

ήδη  έπαιζε όλη την  ώρα. Όλοι 

χορεύουν. Δεν νοείται  να τελειώσει 

µ ία  τέτοια  βραδιά µε δύο 

αστυνοµικούς  που θα  προσπαθούν 

να επαναφέρουν  την  κοινή  ησυχία 

στη  γειτονιά. Για  ποιο λόγο  εξάλλου; 

Οι γείτονες είναι ήδη παρόντες!

Φυσικά αισθάνοµαι και στην Ελλάδα 

µερικές φορές ξένος σε τέτοια 

περιστατικά. Τότε απλά γίνοµαι 

παρατηρητής των  σκηνών  που 

ακολουθούν. Σιωπηλά αναρωτιέµαι: 

ποιοι είναι  όλοι αυτοί οι άνθρωποι; 

Γιατί ανήκω σε αυτούς; 

Θεέ µου!  Με τόση  φασαρία  δεν 

καταλαβαίνεις  ούτε τις ίδιες σου  τις 

σκέψεις!  Μα πριν  ο Γερµανός  µέσα 

µου  βάλει τις σκέψεις  του  σε  τάξη 

κάποιος µου χτυπάει  φιλικά τον ώµο 

και µε προτρέπει  να πω κι εγώ κάτι.          

Και αµέσως αντιλαµβάνοµαι  ότι είµαι 

ένας από αυτούς! 

Στη Γερµανία γεννηµένος. 

Μα ως Έλληνας!
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