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Του Νέστορα Δημαρα

M
εγάλωσε σε μία άθλια παράγκα, όπου 
οι μετανάστες γονείς της είχαν βρει 
καταφύγιο μαζί με τρεις άλλες οικο-

γένειες, δουλεύοντας στις γερμανικές φάμπρι-
κες τη δεκαετία του ’60. Την ξεχώρισε για το 
θάρρος της ο Βίλι Μπραντ, τη λάτρεψε ο Χέλ-
μουτ Σμιτ και σήμερα την εμπιστεύεται ο Μάρ-
τιν Σουλτς στην κούρσα των Σοσιαλδημοκρα-
τών προς την καγκελαρία.

Είναι η Στέλλα Κυργιανέ-Εφραιμίδου από 
τη Θεσσαλονίκη, που περπατούσε 3,5 χιλιό-
μετρα με τα πόδια για να πάει σχολείο, γιατί ο 
Γερμανός οδηγός του λεωφορείου δεν σταμα-
τούσε να πάρει τα «ξένα παιδιά», εκείνη και τον 
αδελφό της, Αγγελο. Σήμερα αποτελεί την ελ-
πίδα των Σοσιαλδημοκρατών. «Ηταν πολύ δύ-
σκολα χρόνια τότε. Για πρώτη φορά, νιώσαμε 
σαν παιδιά τι σημαίνει να μη σε θέλει κάποιος. 
Είχαμε δασκάλους που δεν μας ήθελαν και βα-
δίζαμε μέσα στο χιόνι, γιατί ο οδηγός του λεω-
φορείου αδιαφορούσε μόλις μας έβλεπε. Αλ-
λά είχα και Γερμανούς δασκάλους που με βοή-
θησαν πολύ και Γερμανούς γείτονες που με λά-
τρεψαν. Είναι σκληρή η ζωή του μετανάστη», 
λέει στη Realnews η Στ. Κυργιανέ-Εφραιμίδου.

Η ίδια δεν θα ξεχάσει ποτέ τον καθηγητή 
της Νεκαμάν στο Γυμνάσιο, ούτε τους ηλικι-
ωμένους Γερμανούς που νοίκιασαν στους γο-
νείς της το διαμέρισμα, για να μετακομίσουν 
από την παράγκα, και πρόσεχαν την ίδια και 
τον αδελφό της επειδή οι γονείς τους δούλευ-
αν στο εργοστάσιο. 

Τα μνημόνια
Για την κρίση στη χώρα μας, τα μνημόνια και 
την καταπολέμηση της ανεργίας, η Στ. Κυργια-
νέ-Εφραιμίδου έχει ξεκάθαρη άποψη, η οποία 
βασίζεται κυρίως στο μοντέλο ανάπτυξης που 
εφαρμόζεται στη Γερμανία.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει μόνο με δημο-
σίους υπαλλήλους. Πρέπει να αλλάξει το σύ-
στημα παιδείας, ώστε τα νέα παιδιά να μαθαί-
νουν επαγγέλματα για να μη χρειάζεται να τους 
απορροφά το Δημόσιο, αλλά ιδιωτικές επιχειρή-
σεις. Τόσα χρόνια μνημονίων και δεν έχω ακού-
σει ούτε για μία προσπάθεια για το πώς θα κα-
τακτήσουμε την ανάπτυξη. Πού είναι οι συνα-
ντήσεις με τις μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης 
που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην 
Ελλάδα; Δεν έχω ακούσει τίποτα», διαπιστώνει.

Η Στ. Κυργιανέ-Εφραιμίδου υποστηρίζει πως 
«στη χώρα μας πρέπει να σταματήσουμε να ρί-
χνουμε την ευθύνη για τα δεινά στους άλλους. 
Το σύστημα πρέπει να φτάσει σε ευρωπαϊκά 
επίπεδα, ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και 
να ζούμε πλέον με τις δυνατότητές μας. Εμείς 

προσπαθούμε να πείσουμε τους Γερμανούς και 
τους Ευρωπαίους ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτό 
που δείχνουν τα ΜΜΕ. Αλλά δεν αρκεί αυτό. 
Χρειάζεται και η δική σας προσπάθεια. Εμείς 
απλώς πρέπει να δώσουμε τέλος στην πολιτι-
κή Σόιμπλε», τονίζει.

Η υποψήφια βουλευτής των Σοσιαλδημοκρα-
τών μπορεί να θυμάται με νοσταλγία τη συμβου-
λή του καθηγητή της Νεκαμάν στο γερμανικό 
Γυμνάσιο, «να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου, 
αρκεί να δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό», αλλά θε-
ωρεί πως η μοιραία συνάντηση που της άλλαξε 
τη ζωή ήταν εκείνη με τον Β. Μπραντ ένα βρά-
δυ στην ταβέρνα του πατέρα της στο Βαϊνχάιμ.

«Είχε έρθει στο εστιατόριο για μία ομιλία του 
και όταν τελείωσε αποσύρθηκε σε μία γωνιά, 
για να απολαύσει σουβλάκι και τζατζίκι. Μας 
λάτρευε εμάς τους Ελληνες», θυμάται. Ξαφνικά, 
ο Β. Μπραντ καλεί στο τραπέζι του την 20χρο-
νη τότε Ελληνίδα και της ζητάει να του περιγρά-
ψει τα προβλήματα των μεταναστών, καθώς θέ-
λει να ακούσει τη γνώμη της. Μαγεύεται από 
τη ζωντάνια της και τη συμβουλεύει «να μην 
απελπίζεσαι, να μην το βάζεις κάτω. Ο,τι θέλεις, 
μπορείς να το πετύχεις, κορίτσι μου! Είτε είσαι 
Γερμανίδα είτε ξένη, ο καθένας μας μπορεί να 
κερδίσει ό,τι ποθεί».

Από τότε η Στέλλα, που στο μεταξύ θα πα-
ντρευτεί τον σέντερ μπακ της Καβάλας Αλέ-
ξανδρο Εφραιμίδη και μαζί του θα αποκτήσει 
τρία παιδιά, τον Βασίλη, τον Λάζαρο και την 
Ελένη, θα αρχίσει να ανεβαίνει με τη δράση 
της ένα-ένα τα σκαλιά του Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος.

Οταν, μάλιστα, το 1990 δεν έβρισκε θέση για 
τον γιο της στον παιδικό σταθμό, αφού δινόταν 
προτεραιότητα στα παιδιά των Γερμανών, πέ-
τυχε μετά από προσωπικό αγώνα να αλλάξει ο 
ίδιος ο νόμος! Οι συμπολίτες της την επιβρά-
βευσαν εκλέγοντάς τη δημοτική σύμβουλο στο 
Βαϊνχάιμ, νομαρχιακή σύμβουλο και τελικά μέ-
λος του Δ.Σ. του SPD στο κρατίδιο της Βάδης-
Βυρτεμβέργης. Το 2013 η Ελληνίδα υποψήφια 
έδωσε σκληρό αγώνα στην περιφέρεια του Σικ-
μαρίνκεν και μόνο για 600 ψήφους δεν κατέ-
κτησε την έδρα στο προπύργιο των Χριστιανο-
δημοκρατών τα τελευταία 30 χρόνια. «Ελπίζω 
να τα καταφέρω αυτή τη φορά. Η ηγεσία του 
Μάρτιν Σουλτς έχει αλλάξει τις ισορροπίες και 
πλέον ελπίζουμε στη νίκη. Τώρα πρέπει να ρί-
ξουμε το βάρος στην ανάπτυξη της πατρίδας. 
Αυτό λέει και ο Σουλτς. Ο ελληνικός λαός δεν 
αντέχει άλλο. Μόνο με ανάπτυξη και θέσεις ερ-
γασίας μπορούμε να βγούμε από την κρίση». 

Η Ελληνίδα μετανάστρια Στέλλα 
Κυργιανέ-Εφραιμίδου κέρδισε 
τους Γερμανούς με τους αγώνες 
της και διεκδικεί την έδρα 
που κατέχουν επί 30 χρόνια οι 
Χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ

Η Θεσσαλονικια του σουλτσ

«Θα τελειώσουμε 
την πολιτική 
του Σόιμπλε» 

«Προσπαθούμε να πείσουμε 
τους Γερμανούς και τους 
Ευρωπαίους ότι η Ελλάδα δεν 
είναι αυτό που δείχνουν τα 
ΜΜΕ», δηλώνει στην «R»

ΑριστερΑ: Με τον πρώ-
ην καγκελάριο της Γερ-
μανίας Χέλμουτ σμιτ 
ΚΑτΩ: Με την οικογέ-
νειά της στη Γερμανία 


