Το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα «Παλλάδιον» υποστηρίζει αδελφοποιήσεις
μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών Σχολείων
Έλληνες μαθητές και μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη (Λύκειο Πανοράματος) και τα Ιωάννινα
(Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων) βρίσκονται τις ημέρες αυτές στις
βαυαρικές πόλεις Ρέγκενσμπουργκ (Albrecht-Altdorfer-Gymnasium) και Άουξμπουργκ (Gymnasium
St. Stephan). Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους έχουν έρθει στη Βαυαρία στο πλαίσιο των
μαθητικών ανταλλαγών του προγράμματος «Ελλάδα-τότε και τώρα» του Βαυαρικού Υπουργείου
Παιδείας και του Ιδρύματος «Παλλάδιον». Οι Έλληνες μαθητές φιλοξενούνται σε οικογένειες των
Βαυαρών συμμαθητών τους, παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα στα βαυαρικά Γυμνάσια και
επισκέπτονται μουσεία, ιστορικούς τόπους και αξιοθέατα της Βαυαρίας.
Ο Σύμβουλος του Υπουργού στο Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας Δρ. Ρολφ Κουσλ και η πρόεδρος του
Ιδρύματος «Παλλάδιον» Δρ. Βασιλεία Τριάρχη-Χέρμαν υποδέχθηκαν τους Έλληνες και Βαυαρούς
μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές τους την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 στους χώρους του
Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας, παρουσία της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στο Μόναχο Σοφίας
Γραμματά, του Αρχιερατικού Επιτρόπου Βαυαρίας Πρωτοπρεσβυτέρου Απόστολου Μαλαμούση,
καθώς επίσης και αντιπροσωπείας μαθητών και καθηγητών του ελληνικού Λυκείου στο Μόναχο.
Μετά τους χαιρετισμούς του Συμβούλου του Υπουργού, της Γενικής Προξένου, του Αρχιερατικού
Επιτρόπου και της Προέδρου του Ιδρύματος «Παλλάδιον» δόθηκε ο λόγος στους μαθητές. Οι
Βαυαροί μαθητές τόνισαν τις θετικές και πολύπλευρες εμπειρίες τους κατά την παραμονή τους στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα την υπέροχη φιλοξενία που δέχθηκαν στις ελληνικές οικογένειες και τη φιλία που
αναπτύχθηκε με τους Έλληνες συνομήλικούς τους. Οι Έλληνες μαθητές μίλησαν για τη χαρά και την
ανυπομονησία τους να έρθουν στη Βαυαρία να ξαναδούν τους καινούριους τους φίλους και να
γνωρίσουν το γερμανικό πολιτισμό, τόνισαν και αυτοί τα όμορφα βιώματά τους με τη βαυαρική
φιλοξενία και εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχιστεί και να διευρυνθεί το πρόγραμμα της
αδελφοποίησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Βαυαροί μαθητές, που φοιτούν σε ανθρωπιστικά Γυμνάσια και
μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά, επισκέφθηκαν τους Έλληνες συμμαθητές τους αντίστοιχα στη
Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα τη Μεγάλη Εβδομάδα του καθολικού Πάσχα. Κατά την παραμονή τους
στα Ιωάννινα, οι Βαυαροί μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου επισκέφθηκαν το μνημείο των
θυμάτων του Ναζισμού που βρίσκεται στο χωριό Λιγκιάδες κοντά στα Ιωάννινα, όπου και
κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη αυτών και απήγγειλαν και στις δύο γλώσσες ποίηματα του Έλληνα
ποιητή Γιάννη Ρίτσου και του Βαυρού ποιητή Μπέρτ Μπρέχτ. Με τον τρόπο αυτό έδωσαν οι
Βαυαροί μαθητές μια νέα διάσταση στην ελληνοβαυρική φιλία.

Bayerisches Kultusministerium und Stiftung „Palladion“ fördern Schulpartnerschaft zwischen
griechischen und bayerischen Schulen
Griechische Schülerinnen und Schüler aus Thessaloniki (Lyzeum in Panorama) und aus Ioannina
(Experimentelles Modellgymnasium Sosimäas) verweilen in diesen Tagen in den bayerischen Städten
Regensburg (Albrecht-Altdorfer-Gymnasium) und Augsburg (Gymnasium bei St. Stephan).
Die Schülerinnen und Schüler und ihre begleitenden Lehrkräfte sind im Rahmen des
Schüleraustausches des Projekts "Griechenland – damals und heute" des bayerischen
Kultusministeriums und der Münchner Stiftung „Palladion“ nach Bayern gekommen.
Die griechischen Schülerinnen und Schüler genießen dabei die Gastfreundschaft der Familien ihrer
bayerischen Mitschüler, nehmen am täglichen Unterricht an bayerischen Gymnasien teil und
besuchen Museen, historisch bedeutsam Orte und die Sehenswürdigkeiten Bayerns.
Herr Ministerialrat Dr. Rolf Kussl (Bayerisches Kultusministerium) und die Vorsitzende der Stiftung
Palladion, Frau Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann, empfingen die griechisch-bayerischen Schülergruppen
mit ihren begleitenden Lehrkräften am Dienstag, dem 21. April 2015, in den Räumen des Bayerischen
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst in Anwesenheit der griechischen
Generalkonsulin in München, Frau Sophia Grammata, des Bischöflichen Vikars in Bayern, Erzpriester
Apostolos Malamoussis, sowie einer Delegation von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften des
griechischen Lyzeums in München.
Nach der Begrüßung durch Ministerialrat Dr. Kussl, die Generalkonsulin, den Bischöflichen Vikar und
die Vorsitzende der Stiftung „Palladion“ haben die Schüler das Wort ergriffen. Die bayerischen
Schüler schilderten ihre positiven und vielfältigen Erfahrungen anlässlich ihres Aufenthalts in
Griechenland und hoben die wunderbare Gastfreundschaft, die sie in den griechischen Familien
erlebten und die Freundschaft, die sie mit ihren griechischen Mitschülern entwickelt haben, hervor.
Die griechischen Schüler sprachen über ihre Vorfreude und Sehnsucht nach Bayern zu kommen, um
ihre neuen Freunde wiederzusehen und die deutsche Kultur kennen zu lernen. Sie betonten ebenso
ihre schönen Erlebnisse mit der bayerischen Gastfreundschaft und äußerten den Wunsch, dass die
Schulpartnerschaften fortgesetzt werden und eine längere Dauer haben.
Es soll des Weiteren darauf hingewiesen werden, dass die bayerischen Schüler, die humanistische
Gymnasien besuchen und Altgriechisch lernen, ihre griechischen Mitschüler in Thessaloniki bzw.
Ionnina in der Karwoche während des katholischen Osterfestes besucht haben. Ein Programmpunkt,
der auf Wunsch der Schüler des Gymnasiums bei St. Stephan Augsburg zustande kam, fand in den
griechischen Medien landesweit große Aufmerksamkeit und Anerkennung. Im Dorf Lingiades in der
Nähe von Ioannina hatte die Wehrmacht im Oktober 1943 unter der Bevölkerung ein Massaker
angerichtet. Am dortigen Mahnmal legten die Stephaner einen Kranz nieder und trugen in beiden
Sprachen Texte des griechischen Lyrikers Jannis Ritsos und des Augsburger Dichters Bert Brecht vor. In
diesem Rahmen kam es auch zu einer Begegnung mit einem Überlebenden des Massakers. Die
Austauschgruppe brachte auf diese Weise einen bedeutsamen Aspekt der deutsch-griechischen
Beziehung ein.

