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Der heimliche Botschafter Griechenlands
DHW-Mitglied Stavros Kostantinidis erhält Europamedaille der
Bayerischen Staatsregierung
München, 10.5.2005. Er ist der erste Grieche in Bayern, der letzten Freitag die
Europamedaille der Bayerischen Staatsregierung erhalten hat. Intern nennt man ihn
auch den „heimlichen Botschafter Griechenlands“: Der 39-jährige Grieche Stavros
Kostantinidis ist damit einer der Jüngsten träger der Medaille.
Schon sehr früh interessierte sich der am 2. August 1966 in München als Sohn des
griechisch-orthodoxen Pfarrers Plutarchos Kostantinidis und seiner Frau Katharina
geborene Stavros für die europäische Idee. Nach dem Besuch der griechischen
Schule und des griechischen Lyzeums studierte Kostantinidis Rechtswissenschaften
an der Ludwig-Maximilian-Universität München und der Aristoteles-Universität von
Thessaloniki. Er arbeitet jetzt als in München und Thessaloniki zugelassener Anwalt
in der Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei „Gollob, Vosberg, Winkler“.
Schon in früher Jugend wollte er sich gesellschaftspolitisch engagieren und so
gründete er in München die Vereinigung „Junge Europäer“, die Jugendorganisation
der Europaunion, deren Vorsitzender er zehn Jahre lang war. Zugleich betätigte er
sich im Landesvorstand der Europa Union als Pressesprecher und im
Bezirksverband München als stellv. Bezirksvorsitzender.

Doch damit nicht genug: Da der junge Grieche – übrigens nahm er gleich nach
seiner Volljährigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft an – seine Wurzeln nie vergaß,
war es für ihn selbstverständlich und ein Bedürfnis, sich für ein besseres Bild
Griechenlands in München einzusetzen. So gründete er zusammen mit der
griechischen Gemeinde die Stiftung „Palladion“ und zusammen mit der griechischorthodoxen Metropolie die „Griechische Akademie“, deren stellvertretender
Vorsitzender er heute ist. Darüber hinaus ist Stavros Kostantinidis auch
Sektionsleiter der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung im Freistaat Bayern.
Oberbürgermeister Christian Ude freute sich, als er hörte, dass Stavros
Kostantinidis die Europamedaille erhält und erklärte Stavros Konstantinidis sei als
Deutscher mit griechischen Wurzeln stets unermüdlich bemüht gewesen,
Repräsentanten beider Länder zusammenzubringen. „Er verbindet eine konservative
Position mit der Fähigkeit zum Dialog“, so Ude weiter, „und er ist mehr am
Brückenbau als an der Vertretung von Justamentstandpunkten interessiert.“
Wichtig für Kostantinidis ist vor allem immer gewesen, einen Brückenschlag
zwischen seinen Landsleuten, der Wirtschaft und der Bayerischen Staatsregierung
zu setzen. So organisiert er bedeutende Veranstaltungen, an denen sowohl die
Spitzen der Münchner Wirtschaft als auch hochrangige Vertreter der bayerischen
Staatsregierung beteiligt sind.
Bayerns Innenminister Dr. Günther Beckstein kommentierte Kostantinidis´ Ehrung
mit folgenden Worten: „Stavros Kostantinidis hat es stets verstanden, Grieche und
Deutscher gleichermaßen zu sein. Obwohl hauptsächlich in München lebend, hat er
seine griechischen Wurzeln nie vergessen und sich mit Nachdruck für ein besseres
und fundiertes Bild Griechenlands in Deutschland eingesetzt. Nicht umsonst nennt
man ihn den ‚heimlichen Botschafter Griechenlands’ in der bayerischen
Landeshauptstadt."

Ο «KΡΥΦΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΥΑΡΙΑ
Η Βαυαρική Κυβέρνηση τιμάει τον Σταύρο Κωσταντινίδη με το
Ευρωπαϊκό Μετάλλιο.
Μόναχο, Μάιος 2005. Ο Σταύρος Κωσταντινίδης είναι ο πρώτος Έλληνας που τιμάται με το
ευρωπαϊκό μετάλλιο της Βαυαρικής Κυβέρνησης. Συγχρόνως είναι και ο νεώτερος που του
απονέμεται τέτοια τιμή.
Από πολύ νωρίς ο 39χρονος Σταύρος, υιός του ελληνορθόδοξου ιερέα Πλουτάρχου
Κωσταντινίδη και της γυναίκας του Κρατησίκλειας, ενδιαφερόταν για την ευρωπαϊκή ιδέα.
Μετά την αποφοίτηση του από το ελληνικό λύκειο ο Σταύρος Κωσταντινίδης σπούδασε
Νομικές Επιστήμες στο Λουδοβίκειο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και στην Θεσσαλονίκη.
Σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος στο Μόναχο.
Ήδη σε νεαρή ηλικία ο Σταύρος είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με τα κοινά και ίδρυσε στο
Μόναχο το Σωματείο „Junge Europäer“, την οργάνωση νέων της „Europa Union“, της οποίας
διετέλεσε Πρόεδρος 10 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα συμμετείχε στην τοπική οργάνωση της

„Europa Union“ Μονάχου ως αντιπρόεδρος και στο Δ.Σ. της „Europa Union“ Βαυαρίας ως
εκπρόσωπος τύπου. Υπό αυτή την ιδιότητα αυτή είναι συχνά σύμβουλος της βαυαρικής
κυβέρνησης για ευρωπαϊκά θέματα.
Ο νεαρός Έλληνας, ο οποίος παρεπιπτόντως αμέσως μετά την ενηλικίωση του απέκτησε την
γερμανική υπηκοότητα, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και πάντοτε ένοιωθε την ανάγκη
προώθησης και προβολής μια καλύτερης εικόνας της πατρίδας του Ελλάδος. Έτσι, ίδρυσε σε
συνεργασία με την ελληνική κοινότητα το Ίδρυμα «Παλλάδιον» και αργότερα με την βοήθεια
της ελληνορθόδοξης Μητροπόλεως την «Ελληνική Ακαδημία», της οποίας τελεί ως και
σήμερα αναπληρωτής πρόεδρος ενώ παράλληλα είναι και υπεύθυνος του Γερμανοελληνικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW) στην Βαυαρία.
Ο δήμαρχος του Μονάχου, Christian Ude, μόλις πληροφορήθηκε για την απονομή του
Ευρωπαϊκού Μεταλλίου στον Σταύρο Κωσταντινίδη δήλωσε: «Ο Σταύρος Κωσταντινίδης ως
Γερμανός με ελληνικές ρίζες αγωνίζεται αδιάκοπα να φέρει πιο κοντά εκπροσώπους των δύο
χωρών. Ενώνει τον συντηρητισμό με την ικανότητα για διάλογο και ενδιαφέρεται
περισσότερο για την γεφύρωση παρά για την εκπροσώπηση μονόπλευρων θέσεων».
Ένα από τα σημαντικότερα προτερήματα του Σταύρου Κωνσταντινίδη είναι η ικανότητά του
να βοηθάει στην προσαρμογή
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προσωπικοτήτες του βαυαρικού οικονομικού κόσμου, της Βαυαρικής Κυβέρνησης και
έλληνες συμπολίτες.
Γι΄ αυτό και ο Υπουργός Εσωτερικών και Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Dr.
Günther Beckstein, τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης γνώριζε πάντα καλά
να είναι τόσο Έλληνας όσο και Γερμανός. Αν και γεννήθηκε και έζησε στο Μόναχο δεν
ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και αγωνίστηκε με ζήλο για την καλύτερη και πληρέστερη προβολή
της Ελλάδος στην Γερμανία. Δεν είναι υπερβολικό αν πώ, ότι θεωρείται ο κρυφός
πρεσβευτής της Ελλάδος στο Μόναχο.»
Στην φωτογραφία ο Υπουργός επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Βαυαρικής Κυβέρνησης,
Eberhard Sinner, επιδίδει το Μετάλλιο στον Σταύρο Κωσταντινίδη.
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