ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Με βαθειά οδύνη πληροφορήθηκαν η Ομοσπονδία Ελληνογερμανικών Εταιρειών
Γερμανίας (VDGG) και τα μέλη της τον θάνατο του φίλου πρώην προέδρου του
ελληνικού κοινοβουλίου Φίλιππου Πετσάλνικου, ο οποίος έφυγε απο τη ζωή στις
13 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα σε ηλικία 70 ετών ύστερα απο σύντομη βαρειά
ασθένεια. Ο Φίλιππος Πετσάλνικος ανήκε στους έλληνες πολιτικούς που
διατηρούσαν στενές σχέσεις με την Ομοσπονδία μας και στήριξαν πάντα το έργο
της.
Ως πρόεδρος της ελληνικής βουλής, αλλά και απο τα υπουργικά καθήκοντα που
είχε αναλάβει στη διάρκεια της μακράς πολιτικής του πορείας εργάστηκε
ακατάπαυστα για την προώθηση και εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων με τη
Γερμανία, ακόμα και σε περιόδους επιβάρυνσης τους.
Δαιτηρούσε πάντα τους δεσμούς του με τη Γερμανία, τη χώρα οπου
πραγματοποίησε τις μετπτυχιακές σπουδές του στα νομικά και οικονομικά και
απο την οποία κατάγεται η σύζυγος του Μαρίλε. Ως πρόεδρος της βουλής, αλλά
και ως υπουργός συνήθιζε να την επισκέπτεται συχνά ιδιωτικά και να συναντά
τους Γερμανούς φίλους του.
Ο Φίλιππος Πετσάλνικος γεννήθηκε το 1950 στο Μαυροχώρι Καστοριάς και
σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνέχισε δε
μεταπτυχιακές σπουδές στα νομικά και οικονομικά στο πανεπιστήμιο της Βόννης.
Ασκησε το επάγγελμα του δικηγόρου.
Απο το 1977 υπήρξε δραστήριο μέλος του ΠΑΣΟΚ υπο τον Ανδρέα Παπανδρεέου
και απο το 1985 εκλεγόταν βουλευτής του κόμματος στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Διετέλεσε υπουργός ή υφυπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
(Δικαιοσύνης, Παιδείας, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης) και απο το 2009 έξελέγη
πρόεδρος της Βουλής, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 2012.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνογερμανικών Εταιρείων Γερμανίας Δρ.
Ζίγκριτ Σκαρπέλη-Σπέρκ προέβη στην ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του
Φίλιππου Πετσάλνικου: « με τον θάνατο του Φίλιππου Πετσάλνικου χάνουμε
εναν ένθερμο υποστηρικτή των ελληνογερμανικών σχέσεων και εναν αγωνιστή
για τη δημοκρταία και την ειρηνική συνύπαρξη στην ευρώπη. Προσωπικά χάνω
εναν καλό φίλο με τον οποίο με συνέδεαν μακροχρόνιες προσπάθειες για την
εδραίωση της ελληνογερμανικής φιλίας. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας και των
οργανώσεων-μελών μας εκφράζω στην οικογένεια του, τη σύζυγό του Μαρίλε και

τα τρία παιδιά του τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ας παραμείνει επι μακρόν
στις καρδιές μας και στη σκέψη μας»!

Früherer griechischer Parlamentspräsident Philippos Petsalnikos gestorben

Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben die VDGG und ihre
Mitgliedsgesellschaften vom Tod unseres Freundes, des früheren griechischen
Parlamentspräsidenten Philippos Petsalnikos erfahren, der am 13.März 2020 im
Alter von 70 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit in Athen gestorben
ist. Petsalnikos gehörte zu den griechischen Politikern, die einen engen Kontakt
zur VDGG gepflegt und sie stets in ihrer Arbeit unterstützt haben. Sowohl als
Parlamentspräsident, als auch in den Ministerposten, die er in seiner langen
politischen Laufbahn bekleidet hat, hat er sich stets für die Förderung und
Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschland eingesetzt;
auch in jenen Zeiten in denen die deutsch-griechischen Beziehungen schweren
Belastungen unterworfen waren.
Deutschland, dem Land, in dem er für einige Jahre studiert hat und aus dem
seine Frau Mariele stammt, hat er sich immer sehr verbunden gefühlt - auch als
Minister und Parlamentspräident hat er regelmäßig besucht und auch privat
seine Beziehungen zu seinen deutschen Freunden gepflegt.
Philippos Petsalnikos ist 1950 im nordgriechischen Kastoria geboren, studierte
Rechtswissenschaft an der Universität Thessaloniki und wurde Rechtsanwalt. Es
folgten weiterführende Studien in Jura und Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Bonn. Seit 1977 war er aktiv in der sozialistischen Partei PASOK von
Andreas Papandreou tätig und für sie ab 1985 als Abgeordneter im
griechischen Parlament. Er bekleidete in den PASOK-Regierungen mehrere
Ministerprosten (er war Minister für Justiz, für Bildung, für Kultur, für
Öffentliche Ordnung und Staatssekretär für die Auslandsgriechen) und von
2009 bis 2012 war er Parlamentspräsident.
Die Präsidentin der Vereinigung der deutsch-Griechischen Gesellschaften e.V.
(VDGG) Frau Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk sagte zu Petsalnikos Tod: „mit Philippos
Petsalnikos verlieren wir einen leidenschaftlichen Unterstützer der deutschgriechischen Beziehungen und einen Kämpfer für Demokratie und friedliches
Zusammenleben in Europa. Persönlich verliere ich einen guten Freund, mit dem
mich langjährige Bemühungen um ein friedliches Zusammenleben zwischen
Griechen und Deutschen verbindet. Im Namen der VDGG und ihrer
Mitgliedsgesellschaften spreche ich seiner Familie, besonders seiner Frau
Mariele und seinen drei Kindern unser herzliches Beileid aus. Möge er lange in
unserem Herzen und unserem Gedächtnis erhalten bleiben!“

