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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

    

Συνέντευξη στη Γεωργία Κωστακοπούλου

Ο Γιάννης Φλώκος είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης. Γεννήθηκε στο
Άργος Αργολίδας. Είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μη-

χανικός και Μηχανικός Η/Υ. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές
σπουδές του στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Πάτρας και το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Bochum.
Εργάζεται ως στέλεχος επιχείρησης στον τομέα των Τηλεπικοι-
νωνιών. Σήμερα μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ.

-Μπορείτε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος Επιστη-
μόνων Φρανκφούρτης;  Ποιος ο στόχος του;

«Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης ιδρύ-
θηκε το 1996 ως κοινωφελής („gemeinnützig“) σύλλογος. Κύ-
ριος (αλλά όχι αποκλειστικός) στόχος του είναι η επιστημονική
ενημέρωση και ανταλλαγή ανάλογων απόψεων τόσο μεταξύ
των μελών του όσο και μεταξύ του συλλόγου και άλλων επι-
στημονικών φορέων, ελληνικών και γερμανικών».

-Στη διαδρομή του μέχρι σήμερα τι έχει προσφέρει στον ελ-
ληνισμό και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Φρανκ-
φούρτης;

«Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς διαδρομής του, ο σύλλο-
γος κατέστησε το ελληνικό επιστημονικό στοιχείο ως αναπό-
σπαστο στοιχείο του επιστημονικού „γίγνεσθαι“ στην ευρύτερη
περιοχή της Φρανκφούρτης. Πέραν αυτού έθεσε προς συζή-
τηση σημαντικά εθνικά θέματα διοργανώνοντας πολυάριθμες
διαλέξεις και συνέδρια με εισηγητές καταξιωμένα πρόσωπα
από το χώρο της επιστήμης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας
κλπ. Για μία λεπτομερή περιγραφή των εκδηλώσεων που διορ-
γανώσαμε κατά το παρελθόν μπορείτε να επισκεφθείτε το αρ-
χείο της ιστοσελίδας μας (http://vga-frankfurt.de/archiv/).

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των δραστηριοτήτων ο σύλλο-
γος κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση των φορέων της
πόλης της Φρανκφούρτης αλλά και του κρατιδίου της Έσσης
δημιουργώντας παράλληλα ένα διαρκώς αυξανόμενο πυρήνα
μελών και φίλων. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε και κατά τον
πρόσφατο εορτασμό των 20 χρόνων από την ίδρυση του συλ-
λόγου ο οποίος έλαβε χώρα στο δημαρχείο της Φρανκφούρτης
με οικοδεσπότη και αρχικό ομιλητή τον Δήμαρχο κύριο Feld-
mann».

-Σε ποιους τομείς δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα;
«Ως επιστήμονες δίνουμε -όπως προανέφερα- ιδιαίτερη βα-

ρύτητα στην ανάδειξη και προώθηση του ελληνικού επιστημο-
νικού στοιχείου. Οι Έλληνες επιστήμονες (όπως και ο ελληνικός
λαός γενικότερα) έχουν τεράστιες δυνατότητες, το αποδει-
κνύουν άλλωστε διάφορες στατιστικές και μελέτες που δημο-
σιεύονται κατά καιρούς ανά τον κόσμο. Είναι λοιπόν
υποχρέωση όλων μας να προβάλουμε και να αξιοποιήσουμε
όλες αυτές τις αρετές. Ως Έλληνες του εξωτερικού προσπα-
θούμε να θέσουμε προς συζήτηση προβλήματα που απασχο-
λούν την πατρίδα μας βοηθώντας την εδώ κοινή γνώμη να τα
αντιληφθεί καλύτερα χωρίς τις υπεραπλουστευμένες αναλύσεις

και τα βεβιασμένα συμπεράσματα στα οποία κατά καιρούς κα-
ταφεύγει μία μερίδα των διαμορφωτών της κοινής γνώμης. Υπό
την προεδρία του κυρίου Γκιόκογλου αναπτύξαμε και έντονη
φιλανθρωπική δράση βοηθώντας κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
στην πατρίδα μας. Αναφέρω εν τάχει τη δωρεά ενός απινιδωτή
στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής στην Αθήνα το 2013, τη φι-
λανθρωπική συναυλία στην „Alte Oper“ της Φρανκφούρτης το
Νοέμβριο του 2014, τα κέρδη από την οποία (25.000 €) διατέ-
θηκαν στο ελληνικό παράρτημα των „Γιατρών Χωρίς Σύνορα“
καθώς και τη φιλανθρωπική συναυλία που θα λάβει χώρα στις
2 Δεκεμβρίου του 2016, τα κέρδη από την οποία θα διατεθούν
για την υποστήριξη τού Συλλόγου  Γονέων Παιδιών με Νεοπλα-
σματικές Ασθένειες Βόρειας Ελλάδας „ΛΑΜΨH“».

-Ποιοι οι μελλοντικοί σας στόχοι;
«Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ρυθμό, τις ίδιες

φιλοδοξίες και την ίδια διάθεση όπως όλα αυτά τα χρόνια. Κα-
λούμε κάθε ενδιαφερόμενο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια!».

-Ποια προβλήματα ταλανίζουν τον ελληνισμό στην ευρύτερη
περιοχή της Φρανκφούρτης;

«Τα τρέχοντα προβλήματα είναι κυρίως αποτέλεσμα της μα-
κρόχρονης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. Ο
σύλλογος μας είναι η „πρώτη πόρτα“ που θα χτυπήσουν οι Έλ-
ληνες επιστήμονες ερχόμενοι από την Ελλάδα. Εμείς ως σύλλο-
γος προσπαθούμε  να βοηθήσουμε έτσι ώστε η προσαρμογή
τους στο νέο τρόπο ζωής να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή».

«Ο σύλλογός μας είναι η ’’πρώτη πόρτα’’ 
που θα χτυπήσουν οι Ελληνες επιστήμονες»

Μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ο κ. Γιάννης Φλώκος, ο οποίος είναι 
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης


