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EΛΛΗΝΩΝ 

Ο καθηγητής MENKE στο Hohenheim 
Ο ακαδημαϊκός μας μέντορας Karl-Heinz Menke γιορτάζει τα 95α γενέθλιά του. 

17/18 Σεπτεμβρίου 2022. 
 

Από την διδακτορική διατριβή και μετά  
Κώστας Καρράς  

 
Όταν δεν ήθελα να συνεχίσω τη διδακτορική μου διατριβή το 1972, βρήκατε τις κατάλληλες λέξεις και με 
πείσατε να συνεχίσω. Την πιο κρίσιμη στιγμή, κάνατε το σωστό. Δεν το έχω ξεχάσει αυτό. Σας είμαι 
πολύ ευγνώμων. 

 
Τώρα, μετά τη διδακτορική μου διατριβή έχω αφοσιωθεί πλήρως στην επιστήμη 
της γενετικής. Το πρόγραμμα ZPLAN, το οποίο οι συνάδελφοί μου ανέπτυξαν 
αργότερα σε ZPLAN+, είναι το δεύτερο σημαντικότερο επιστημονικό μου έργο. 
Για σχεδόν 30 χρόνια ήμουν υπεύθυνος για τη γενετική των πληθυσμών στη 
Βάδην-Βυρτεμβέργη. Αλλά πάντα  βρισκόμουν ανάμεσα στους Έλληνες και 
στους άλλους "φιλοξενούμενους εργάτες". Ήμουν συνεχώς μέλος σε ΔΣ κάποιου 
συλλόγου Τώρα προσπαθώ να κάνω την επιστήμη της γενετικής χρήσιμη για την 
επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Προς το παρόν και λόγω των επίκαιρων 
προβλημάτων, ασχολούμαι με το διαρκές ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Ο πόλεμος 
στην Ουκρανία θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να αποτραπεί με τη 

διπλωματία και τον Γκορμπατσόφ πριν από 30 χρόνια. Οι διπλωμάτες, αλλά και 

οι διανοούμενοι, απέτυχαν. Με τον ίδιο τρόπο, οι "μεγάλοι" πολιτικοί απέτυχαν 
πλήρως στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία και στη Λιβύη. Και η Τουρκία δεν έχει ακόμη καταφέρει να 
επιλύσει το κουρδικό ζήτημα. Και όμως, ανταμείβεται από τα κράτη της Δύσης για τις εισβολές της στα 
γειτονικά κράτη, στην Κύπρο, στο Ιράκ και στην Συρία, με προμήθειες όπλων. Είναι δυνατόν να 
απαγορευτεί ο πόλεμος; Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούν, ιδίως οι επιστήμονες αυτού του 
κόσμου. Και οι Έλληνες και οι Τούρκοι επιστήμονες θα πρέπει να σκεφτούν πώς μπορεί να αποτραπεί 
ένας πόλεμος στην περιοχή του Αιγαίου.  
Οι Έλληνες και οι Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία, με την καλή εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουν, 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των εντάσεων. Μαζί μπορούμε να πείσουμε τους 
πολιτικούς μας να συζητήσουν τα υπάρχοντα προβλήματα ανοιχτά και ξεκάθαρα. Με έναν τρόπο όπου 
τα ιστορικά γεγονότα δεν πρέπει να χειραγωγούνται. Σε αυτό το σημείο η επιστήμη μπορεί να προσφέρει 
μεγάλες υπηρεσίες. Εσείς, αγαπητέ κ. Μένκε, σε ηλικία 95 ετών, ζήσατε και βιώσατε τη φρίκη του 
πολέμου ως νέος άνθρωπος. Θα περιμένω με ανυπομονησία το σχόλιό σας για τις επόμενες 
παρατηρήσεις μου και θα χαρώ πολύ γι' αυτό.  
 
(Από την όμορφη Αρκαδία,) Χρόνια πολλά για τα 95α γενέθλια. Συνηθίζω να εύχομαι στους γιορτάζοντας 
γενεθλίων την ηλικία του πατέρα μου (103,για τους άνδρες) και την ηλικία της γιαγιάς μου (106, για τις 
γυναίκες). Στην περίπτωσή σας, ευχαρίστως θα κάνω μια εξαίρεση. Σας εύχομαι να φτάσετε τα 106 
χρόνια της γιαγιάς μου.  . 
Αγαπητέ κ. Menke, είμαι πολύ ευτυχής που σας είχα ως ακαδημαϊκό θετό πατέρα μου. Και μπορώ να 
σας διαβεβαιώσω. Όλοι οι συνάδελφοί μου και δικοί σας διδάκτορες σκέφτονται το ίδιο.  

Κ.Κ. 



Στον καθηγητή μου Karl-Heinz Menke που γιορτάζει τα 95α γενέθλιά του. 
Hohenheim, 17/18 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Έλληνες, Τούρκοι και Κρυπτό-Έλληνες  
Μια περίπτωση για την DΝΑ; 

 
Κώστας Καρράς 
πρόεδρος της ΕΕΕΔ.ΒΒ 

 

Καταγωγή, Γλώσσα, Θρησκεία, Πατρίδα. Κάθε άνθρωπος (ή λαός)  μπορεί να αλλάξει την 
θρησκεία, την γλώσσα και την πατρίδα του. Ακούσια ή εκούσια.  H καταγωγή του όμως δεν 
αλλάζεται.  Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν την πραγματική τους καταγωγή. Μήπως 
εδώ έχει τις ρίζες του το ελληνοτουρκικό πρόβλημα;  

 

Ιστορικά γεγονότα εν συντομία. 
Το 1071 η πρώτη φορά 

 
Από τα πολύ-πολύ παλιά χρόνια, από τότε που  οι Neandertaler ερχόμενοι από την Αφρική 

έφτασαν στην Ευρώπη, ίσως πριν  800.000 χρόνια, 
εγκαταστάθηκαν και στην περιοχή του Αιγαίου. Μετά ήρθαν οι Pro-
Homo Sapiens (περίπου πριν 150.000 χρόνια) και μετά οι Homo 
Sapiens (πριν 45.000). ΟΙ Neandertaler πριν 30.000 χρόνια 
εξαφανίστηκαν. Ίσως να τους εξαφάνισαν οι . Homo Sapiens. Στην 
περιοχή της Ημισελήνου (Μεσοποταμία) πριν 10-12.000 χρόνια οι 
άνθρωποι ανακάλυψαν και ανέπτυξαν την γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Τεχνολογίες τις οποίες με την πρώτη μεγάλη 
μετακίνηση των ανθρώπων (6.000 π.Χ.) τις μετέφεραν και τις 
διέδωσαν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και 3.000 π.Χ. έγινε η 
δεύτερη μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων, από όπου Ζώο-ποιμένες 
από τις Στέπες, βορειανατολικά της Μαύρης Θάλασσας έφθασαν 
σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, Ήρθαν και στην Πελοπόννησο, όχι 
όμως στην Κρήτη. Οι τελευταίοι έφεραν μαζί τους τον Δία και το 
πατριαρχικό σύστημα. Στην Πελοπόννησο δημιουργήθηκε ο 
Μυκηναϊκός και στην Κρήτη ο Μινωικός Πολιτισμός. Κατά τον 8ο  
και  7ο π.Χ. αιώνα οι άνθρωποι από την περιοχή της σημερινής 

Ελλάδας, αναζητούσαν νέους τόπους για να επιζήσουν.  Ίδρυαν αποικίες σε όλα τα παράλια 
μέρη της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Ίδρυαν αποικίες σημαίνει στις περισσότερες 

περιπτώσεις ότι εισέβαλαν σε περιοχές που ανήκαν σε 
άλλους; Αργότερα όταν οι Πέρσες θέλησαν να κατακτήσουν 
την Ελλάδα οι ελληνικές Πόλεις ενώθηκαν και δύο φορές 
κατάφεραν και αντιμετώπισαν με επιτυχία τον εισβολέα. Και 
πάλι αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε ο ίδιος εισβολέας 
και έφτασε μέχρι την Ινδία. Και μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι. 
Υποδούλωσαν όλη την Μεσόγειο. Όμως σεβάστηκαν, 
αγκάλιασαν και αναγνώρισαν τον ελληνικό πολιτισμό και τον 
προώθησαν. Γι’ αυτό και μετά από 400 χρόνια η ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία μετατράπηκε σε ελληνικό Βυζάντιο. Το 1071 
εμφανίστηκαν οι Τουρκομάνοι στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
Κέρδισαν  την πρώτη μάχη στο Μαντζικέρτ και μετά από 400 
χρόνια, στις 19. Μαΐου του 1453 κατέλαβαν την 
Κωνσταντινούπολη και συνεπώς  η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
διαλύθηκε. Στην θέση της τώρα εδραιώθηκε η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία που θα επικρατήσει για σχεδόν 500 χρόνια, 
μέχρι το 1922. Σε όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλοί Έλληνες 



ακούσια ή εκούσια εξισλαμίστηκαν. Πάρα πολλοί ακούσια ή εκούσια τούρκεψαν. 
Όμως και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Ελληνισμός ποτέ δεν 
έσβησε. Υπήρχαν ελληνικά σχολεία και ο Ορθόδοξος Πατριάρχης ήταν ο επικεφαλής όλων των 
Ελλήνων ορθοδόξων. Πολλοί Έλληνες συμμετείχαν και στην κυβέρνηση του Σουλτάνου. Είχαν 
τόση μεγάλη δύναμη και επιρροή που αν ήθελαν θα μπορούσαν να μετατρέψουν την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια Αυτοκρατορία των ελεύθερων λαών, όπως πρότεινε ο 
αγωνιστής Ρήγας Φεραίος ή σε μία δεύτερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τους 
ιστορικούς, οι πλούσιοι Έλληνες (Φαναριώτες) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σήμερα θα 
λέγαμε οι Ολιγάρχοι,  δεν ήθελαν να χάσουν τα πολλά προτερήματα που τους παρείχε ο 
Σουλτάνος. Από την άλλη μεριά το Ορθόδοξο Πατριαρχείο περίμενε να έρθει η κατάλληλη 
στιγμή, μια πιο ευνοϊκή για την αλλαγή της εξουσίας στην Πόλη.  . Προσωπικά δείχνω για την 
θέση και το σκεπτικό του Πατριαρχείου κατά κάποιο τρόπο κατανόηση. Και εγώ είμαι της 
άποψης, πως η ελευθερία των λαών θα μπορούσε να επιτευχθεί και χωρίς τις ένοπλες 
επαναστάσεις. 
  



 

Σμύρνη 1919-1922. 
Ένα τσοπανόπουλο από την Αρκαδία λίγα χιλιόμετρα πριν την Άγκυρα. 

 

Την Άνοιξη του 1919 η γιαγιά μου αποχαιρέτισε τον γιο της, τον πατέρα μου, που έφευγε για τον 
πόλεμο. Για την Σμύρνη. Του έδωσε και ένα φυλακτό και τον συμβούλευσε να το προσέχει σαν 
τα μάτια του.  

 

                                                                                   
 
 

«…πηγαίναμε με κατεύθυνση προς την Άγκυρα. Σε κάποια βρύση σταματήσαμε να δροσιστούμε και 

να γεμίσουμε τα παγούρια μας με νερό. Μετά 

συνεχίσαμε την πορεία μας. Όταν το βράδυ μετά 

από τρεις-τέσσερις ώρες δρόμο φτάσαμε στο 

μέρος που έπρεπε να διανυκτερεύσουμε, 

διαπίστωσα, πως στην βρύση είχα ξεχάσει το 

ταγάρι μου. Μέσα στο ταγάρι ήταν και το φυλακτό 

που μου είχε δώσει η μάννα μου. Θα γυρίσω αύριο 

πίσω στην βρύση, είπα στους άλλους. Όλοι 

προσπαθούσαν να με μεταπείσουν. Άδικα θα 

κάνεις τόσο κόπο, μου έλεγαν. Το ταγάρι σου στο 

έχουν ήδη κλέψει. Τόσοι άνθρωποι περνούν κάθε 

μέρα από κει. Και όμως. Εγώ ξαναγύρισα στην 

βρύση και βρήκα το ταγάρι μου έτσι όπως το είχα 

αφήσει. Απείραχτο. Και το φυλακτό της μάννας μου, το είχα όλο τον καιρό μαζί μου. Αυτό  με έσωσε 

……». 

Αυτά άκουσα να λέει ο πατέρας μου, πολλά χρόνια αργότερα, σε μια συζήτηση που έκανε με 
άλλους συνομήλικούς του στο καφενείο του χωριού μου. Ήμουν τότε εξ ή εφτά χρονών και 

περίμενα να τελειώσει με την διήγηση και να του ζητήσω 
χρήματα για ένα παγωτό..   
Αυτά ήταν τα λίγα και μοναδικά λόγια που άκουσα από τον 
πατέρα μου για τον μικρασιατικό πόλεμο. Τίποτα παραπάνω. 
Όμως και εγώ ποτέ δεν τον ρώτησα για να μάθω περισσότερα. 
Αλλά και αν ακόμη τον ρωτούσα, τι θα μου έλεγε;   Θα 
μπορούσε να μου πει, το τι έκανε στον πόλεμο; Την όλη 
αλήθεια; Πιστεύω όχι. Γιατί αυτά που διάβασα στα βιβλία, δεν 
λέγονται σε παιδιά.  
Το 2003 διάβασα το βιβλίο του Βρετανού ιστορικού και 
διπλωμάτη Arnold J. Toynbee, με τίτλο: The Western Question 
in Greece and Turkey ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ και ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Και προτού το τελειώσω σκέφτηκα 
ότι πρέπει να ρωτήσω αμέσως τον πατέρα μου για να μάθω αν 

είναι αλήθεια όλα αυτά που διαβάζω. Αλλά ήταν ήδη αργά. Ακριβώς την ίδια χρονιά, το 2003, ο 
πατέρας μου σε ηλικία 103 χρόνων έφυγε από την ζωή. Έζησε 103 ολόκληρα χρόνια και εγώ 



δεν βρήκα το χρόνο να του κάνω αυτή την μια και μοναδική ερώτηση:  «Πατέρα, τι έκανες στον 
πόλεμο;». Αδικαιολόγητο και ασυγχώρητο.  
 
 

 

 
Έτσι μου έμειναν τα βιβλία. Από 
αυτά έμαθα πως ο πατέρας μου ήταν 
στο τάγμα των ευζώνων. Των 
τσολιάδων. Αρχηγός ήταν ο 
Νικόλαος Πλαστήρας. Με την 
αποβίβαση ελληνικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Μικρά Ασία ήταν 
σύμφωνες και οι συμμαχικές 
δυνάμεις. Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία. 
Απαιτούσαν όμως από την Ελλάδα 
να πάρει μέρος στον πόλεμο κατά  
των μπολσεβίκων του Λένιν.  Έτσι 
τον Αύγουστο του 1918 το τάγμα των 
ευζώνων έφυγε για την Ουκρανία.  
Αλλά μετά από λίγους μήνες, τον 
Μάιο του 1919 αποβιβάστηκε στην 
Σμύρνη.  
Με ιδιαίτερη προσοχή διάβαζα τις 

σελίδες των βιβλίων που αναφέρονταν στο τάγμα των ευζώνων και στον στρατηγό Πλαστήρα. 
Κοιτούσα τις φωτογραφίες με τσολιάδες και τις μεγέθυνα. Και κάπου κάπου νόμιζα πως έβλεπα 
κάποιον να μοιάζει  με τον πατέρα μου. Και ανάμεσα στις τόσες φωτογραφίες, να και μια 
φωτογραφία που έδειχνε μια βρύση. Και αμέσως σκέφτηκα: Εδώ σ αυτή την βρύση, ξέχασε ο 
πατέρας μου το ταγάρι με το φυλακτό. 



Ιστορίες της ελπίδας 
«μικροί» όλων των λαών ενωθείτε 

 
Τώρα γιατί τα γράφω όλα αυτά;  Ποιον ενδιαφέρει το ταγάρι και το φυλακτό του πατέρα μου; 
Μπορεί αυτή η ωραία ιστοριούλα να είναι προσωπική, αλλά το ότι σε καιρό πολέμου οι απλοί 
άνθρωποι, γεωργοί και ποιμένες που πέρασαν από την βρύση και δεν πείραξαν το ταγάρι του 
«εχθρού», μου έκανε τότε μεγάλη εντύπωση. Δίχνει όλο το μεγαλείο του απλού ανθρώπου. Του 
ανθρώπου που λέει όχι στον πόλεμο.  
 Και το μεγαλείο του επιστήμονα σε μια άλλη σκηνή: Σε έναν 
Έλληνα γιατρό πήγανε δύο τραυματισμένους στρατιώτες. Έναν 
Έλληνα και έναν Τούρκο. Ο γιατρός άρχισε με τον Τούρκο επειδή 
τα τραύματά του ήταν πιο σοβαρά. Ο Έλληνας αξιωματικός τον 
διέταξε να κοιτάξει πρώτα τον Έλληνα τραυματία. Και ο γιατρός 
του απάντησε: Εγώ είμαι αυτή την στιγμή γιατρός και όχι Έλληνας.  
 
Και μια ακόμη ιστορία που αποδεικνύει την αγάπη και την φιλία 
των απλών ανθρώπων. Τις τελευταίες μέρες  του πολέμου όταν 
όλοι οι Έλληνες ήθελαν να εγκαταλείψουν την Μικρά Ασία, Τούρκοι 
γείτονες και φίλοι των Ελλήνων προσπαθούσαν με όλες τους τις 
δυνάμεις να τους μεταπείσουν: Που θα πάτε; Εδώ είναι η πατρίδα 
ΜΑΣ. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να σας πειράξει. 
  

Πολλές τέτοιες ιστορίες, ιστοριούλες της 
ελπίδας, διαβάζει κανείς σ’ αυτά τα βιβλία του 
πολέμου. Όμως σε έναν πόλεμο δεν γράφονται ιστοριούλες αλλά 
διαπράττονται εγκλήματα. Και τις ιστορίες των εγκλημάτων ούτε ο πατέρας 
μου είχε την δύναμη να μου τις διηγηθεί, αλλά ούτε και εγώ για να τις 
καταγράψω. Οι «Μεγάλοι», αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο, σπρώχνουν 
τους απλούς ανθρώπους σε πολέμους και τους διατάζουν να 
αλληλοσκοτώνονται. Και αυτό κάνουν οι «Μεγάλοι» εδώ και 45.000 
χρόνια. Από τότε που οι Homo Sapiens κατέκτησαν όλη την Γη. Από την 
Τροία και μετά οι «Μεγάλοι» έχουν κάνει 14.500 μεγάλους πολέμους. Και 
αν εμείς οι «μικροί» δεν τους εμποδίσουμε, τότε σε λίγα χρόνια σ’ αυτή την 

Γη δεν θα υπάρχουν ούτε «Μεγάλοι», ούτε «μικροί».   
 
Το συμπέρασμα λοιπόν που έβγαλα από όλα αυτά που διάβασα για τον 
μικρασιατικό ελληνοτουρκικό πόλεμο το διατυπώνω με τα λόγια του 
Καρλ Μαρξ: «μικροί» όλων των λαών ενωθείτε. Και με το παρακάτω 
ερώτημα: Γιατί πήγε ο ελληνικός στρατός στην Σμύρνη; Σε αυτό το 
ερώτημα πρέπει ο κάθε ένας από μας να δώσει μια απάντηση. Και την 
απάντηση θα την βρει μόνο σε εξωσχολικά ιστορικά βιβλία. 



Έλληνες και Τούρκοι στην Γερμανία 
εντελώς διαφορετική  εικόνα  

 
Ζω από το 1964 στην Γερμανία και έχω γνωρίσει εκατοντάδες Τούρκους. Και όλοι τους μου 
έδωσαν από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας  μια εικόνα εντελώς αντίθετη από αυτή που 
μας παρουσίαζε ο δάσκαλός μας στο μάθημα της ιστορίας. Και δεν γνωρίζω Έλληνα στην 
Γερμανία, που να μην συμφωνεί με αυτήν μου την διαπίστωση. Την ίδια διαπίστωση έκαναν και 
οι Τούρκοι για τους Έλληνες, αφού και αυτοί στα σχολεία μάθαιναν το πόσο καλός είναι ο 
Τούρκος και πόσο κακός είναι ο Έλληνας.  
Σήμερα η επιστήμη λέει ότι όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από μία πίθηκο. Και ότι κατά 99.9% 
είμαστε ίδιοι. Και όμως ορισμένοι άνθρωποι δεν θέλουν να το πιστέψουν. Αγνοούν την 
επιστήμη. Δυστυχώς και η θρησκεία σε πολλές περιπτώσεις αγνοεί την επιστήμη. Ο Θεός δεν 
μοιράζει ούτε τον πλούτο ούτε την φτώχεια. Αυτό το κάνει ο άνθρωπος. Φυσικά ο «ανώτερος» 
άνθρωπος.    
Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι δύο θρησκείες, χριστιανική και μουσουλμανική   έπαιξαν πάντα 
ένα σοβαρό ρόλο. Πχ. «αγάπα τον συνάνθρωπό σου», διακηρύσσουν και οι δυο. Αλλά πολλές 
φορές και έναν αρνητικό ρόλο. Είναι παράλογο να διώχνονται βίαια οι άνθρωποι από τους 
τόπους που γεννήθηκαν και που επί χιλιάδες χρόνια ζούσαν οι προγονοί τους. Και είναι 
παρανοϊκό ο διαχωρισμός να γίνεται με βάση του θρησκεύματος. Οι γονείς να είναι Έλληνες 
επειδή παρέμειναν χριστιανοί και τα παιδιά τους να είναι Τούρκοι επειδή έγιναν 
μουσουλμάνοι. Εδώ και οι δύο θρησκείες ξέχασαν εντελώς το «αγάπα τον συνάνθρωπό σου».  
 

Σήμερα ο Ερντογάν αμφισβητεί την συνθήκη της Λοζάνης. Πρέπει, λέει,  να την ξανακοιτάξουμε. 
Να διορθώσουμε τα λάθη.  Και φυσικά δεν εννοεί τα λάθη που έγιναν κατά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών με βάση το θρήσκευμα. Μια διαδικασία που κομμάτιασε τις οικογένειες. Με το ένα 
κομμάτι της οικογένειας να μένει ανατολικά του Αιγαίου και το άλλο δυτικά.  Θέλει ο Ερντογάν να 
διορθώσει αυτό το μεγάλο λάθος; Να χρησιμοποιήσει σήμερα την DNΑ-Analyse;  Όχι βέβαια. 
Αυτός θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Αλλά εντελώς θεωρητικά, είμαι της γνώμης, ότι αν πριν 100 
χρόνια υπήρχε η μέθοδος της DNΑ, δεν θα γινόταν ανταλλαγή πληθυσμών. Γιατί οι άνθρωποι 
που ζουν ανατολικά και δυτικά του Αιγαίου στην πλειοψηφία τους δεν έχουν διαφορετική DNΑ.  
Και όταν όλοι είναι ίδιοι, τι ανταλλαγή μπορεί να γίνει;  



 

Ναι στην Γενετική Επιστήμη. Ναι στην DΝΑ-Analyse 
οι μέχρι τώρα ελληνοτουρκικοί πόλεμοι ήταν όλοι εμφύλιοι. 

 

Ο προσεκτικός αναγνώστης γρήγορα διαπιστώνει ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλω να 
προωθήσω. Ναι. Ως ένας άνθρωπος που εδώ και χρόνια επιστημονικά και επαγγελματικά 
ασχολείται με την Γενετική Επιστήμη προσπαθώ να αποδείξω  ότι η Γενετική μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο καταπολέμησης του Εθνικισμού. Όλοι προερχόμαστε από μία πίθηκο, 
λέει η επιστήμη. Είμαστε κατά 99.9% γενετικά ίδιοι. Και όσο πιο κοντά ζουν δυο λαοί, τόσο 

περισσότερο ίδιοι είναι. Η θρησκεία και η γλώσσα δεν ήταν και δεν 
μπορούν να είναι σταθερά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός λαού. Πχ. 
ποια ήταν η θρησκεία των Ελλήνων πριν 2.000 χρόνια και ποια θα 
είναι η γλώσσα  των Ελλήνων μετά από 2.000 χρόνια;   
Το υπόλοιπο 0.1% φαίνεται σχεδόν ως ένα ασήμαντο ποσοστό. 
Αλλά 0.1% από τις 6.4 δισεκατομμύρια DNA-Βάσεις σημαίνει 6.4 
εκατομμύρια γενετικές διαφορές. Όλα τα άτομα έχουν ένα μέρος από 
αυτές τις διαφορές. Όχι όμως εντελώς τις ίδιες. Με άλλα λόγια. Δεν 
υπήρξαν, δεν υπάρχουν και ούτε στο μέλλον θα υπάρξουν δύο 
άνθρωποι με ακριβώς τον ίδιο DNA-Συνδυασμό. Κάθε νεογέννητο 
παιδί παίρνει από τους γονείς του,  εντελώς τυχαία,  έναν DNA-
Συνδυασμό που είναι και μοναδικός. Έναν από τους 70 
τρισεκατομμύρια (!!)  πιθανούς DNA-Συνδυασμούς που θα 

μπορούσε να πάρει από τους γονείς. Ορισμένες γενετικές διαφορές παρατηρούνται πιο συχνά ή 
μόνο σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Αν πχ. στο Υ-Χρωματόσωμα των Μογγόλων  
υπάρχει μια ειδική γονιδιακή διαφορά, αυτή μεταδίδεται σε όλα τα αγόρια των επομένων 
γενεών. Και αν ένας Τούρκος φέρει ένα τέτοιο Υ-Χρωματόσωμα τότε και μόνο τότε  έχει 
μογγολική καταγωγή. Αλλιώς οι πρόγονοί του είναι αυτοί που ζούσαν στην Μικρά Ασία πριν 
1000 περίπου χρόνια. Δηλαδή, επιστημονικά μιλώντας, πολλοί Τούρκοι έχουν ελληνική 
καταγωγή. Αυτό θα ήταν σίγουρα το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης DNA. Ναι και, μπορούν 
δικαίως να πουν πολλοί. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να συστήσω μια τέτοια ανάλυση 
DNA σε κανέναν. Εγώ ο ίδιος ποτέ δεν θα κάνω μια τέτοια ανάλυση. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. 
Απλώς θέλω να κατανοήσουμε, ότι σε περίπτωση ενός ελληνοτουρκικού πολέμου, από την μια 
και την άλλη πλευρά θα στέκονται ξαδέλφια. Άρα σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Και ότι οι μέχρι τώρα 
ελληνοτουρκικοί πόλεμοι ήταν όλοι εμφύλιοι. Αυτό είναι το επιστημονικό μου συμπέρασμα. 



 

Αγριεύει ο Μιλιταρισμός. 
Ρήγας Φεραίος:  Οι ιδέες του σήμερα επίκαιρες όσο ποτέ. 

 

Τις  ημέρες αυτές ο Μιλιταρισμός έχει μια τρομερή και ανεξήγητη άνοδο. Ναι. Καταδικάζουμε την 
εισβολή που έκανε ο Πούτιν. Αλλά καταβάλουμε 
κάποιες  προσπάθειες για να σταματήσει ο 
πόλεμος; Χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν χάσει 
μέχρι τώρα την ζωή τους. Και εμείς, η Αμερική και 
το ΝΑΤΟ, θα μπορούσαμε με διπλωματικά μέσα 
να σώσουμε τις επόμενες χιλιάδες ζωών. Και 
όμως δεν το κάνουμε. Αφήνουμε να 
αποφασίσουν τα όπλα.  Ενώ όλοι γνωρίζουμε 
πως η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν 
τον πόλεμο και ήδη τον έχει χάσει. Έτσι 
γινόμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι για τον 
παραπέρα χαμό ανθρώπων. Η ανθρωπότητα 
δοκιμάζεται. Ποιος, πόσα όπλα θα φτιάξει για να 

εξαφανίσει τον εχθρό. Και ο εχθρός δεν είναι ένας αρχηγός κράτους ή μια κυβέρνηση. Είναι 
ένας ολόκληρος λαός. Είναι μεν ο Πούτιν αλλά είναι και Ρώσος Τενίστας Medvedev που 
αποκλείστηκε από το Wimbledon. Εχθρός είναι και ο Ρώσος συγγραφέας που πριν 200 χρόνια 
έγραψε ένα μυθιστόρημα. Η ανθρωπότητα  ζει επικίνδυνους καιρούς και εμείς οι Έλληνες και οι 
Τούρκοι δεν πρέπει να στηριζόμαστε σε συμμάχους. Οι μοναδικοί μας σύμμαχοι είναι οι δυο 
λαοί μας.   
 
Ο Μιλιταρισμός δεν μπορεί να είναι η λύση. Ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυαλό 
του, που άφθονα διαθέτει, και να βρει ειρηνικές λύσεις. Ο μεγάλος Έλληνας αγωνιστής Ρήγας 
Φεραίος ονειρευότανε μια Αυτοκρατορία των ελεύθερων λαών. Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λέγαμε 
σήμερα. Το σχέδιο του ήταν να απελευθερωθούν όλοι οι λαοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και μετά ελεύθερα και δημοκρατικά, να εκλέξουν νέα Διοίκηση με τους πιο ικανούς ανθρώπους. 
Ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Αυτές τις προτάσεις τις διατύπωσε ο Ρήγας στα τέλη του 
18ου αιώνα. Τότε μόνο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα οι ιδέες του 
Ρήγα θα μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα όλων των λαών. Στις 24 Ιουνίου του 1798 οι 
εχθροί της ελευθερίας τον έριξαν στον Δούναβη ποταμό. Οι ιδέες του όμως δεν «πνίγηκαν» και 
είναι σήμερα επίκαιρες όσο ποτέ.  
 



 
Η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

το αιώνιο κουρδικό ζήτημα 

 

Ότι αφορά εμάς, τους «μικρούς» τους απλούς ανθρώπους, Έλληνες και Τούρκους, δεν πρέπει 
να αφήσουμε τους «Μεγάλους»  να μας οδηγήσουν σε νέους πολέμους. Ο Γιάννης, ο Tahsin, ο 
Γιώργος, ο Erol, η Ιωάννα, η Tülay και όλοι εμείς που ζούμε στην Γερμανία εμπράκτως έχουμε 
αποδείξει ότι οι λαοί μας μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εδώ και εξήντα 
χρόνια στέλνουμε από την Γερμανία στις κατά καιρούς ελληνικές και τούρκικες  κυβερνήσεις. 
Όλοι εμείς δεν θέλουμε τον πόλεμο. Ζητάμε από την τουρκική κυβέρνηση να λύσει το αιώνιο 
κουρδικό ζήτημα και να σταματήσει τις στρατιωτικές εισβολές στις γειτονικές χώρες. Ζητάμε 

ακόμη να εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνθρωποι της Μικράς Ασίας 
είναι και ήταν πάντα Ευρωπαίοι. Είμαστε σίγουροι ότι 
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δύο λαοί, Έλληνες και 
Τούρκοι, θα μπορέσουν ελεύθερα και ειρηνικά, να λύσουν 
όλα τα προβλήματά τους. Προβλήματα που ξεκίνησαν το 
1071 ή το 1453, με την επικράτηση των Οθωμανών. Στην 
διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πολλοί Έλληνες 
ακούσια ή εκούσια άλλαξαν θρησκεία. Ορισμένοι δε, 
ακόμη και σήμερα, ζουν με δύο θρησκείες. Στο σπίτι είναι 

ορθόδοξοι, στο καφενείο είναι μουσουλμάνοι. Και όλα αυτά συμβαίνουν στον 21ον αιώνα !. Αυτό 
λέγεται σχιζοφρένεια.  Και στην λύση αυτών των προβλημάτων  η Γενετική Επιστήμη, μπορεί να 
παίξει ένα σοβαρό ρόλο. Δεν προτείνω σε κανέναν να κάνει ένα Gentest. Θέλω όμως Έλληνες 
και Τούρκοι  να ξέρουμε, ότι πάρα-πάρα πολλοί από μας προερχόμαστε από τους ίδιους 
προγόνους. Και θέλω να πιστεύω, πως αν αυτό το καταλάβει ο Ερντογάν, δεν θα στείλει τον 
Αχμέτ στον πόλεμο για να σκοτώσει τον εξάδελφό του Νίκο. Ένα τέτοιο λάθος έκανε ο 
Μουσολίνι. Στην έναρξη του 2ου ΠΠ έστειλε στρατιώτες από την κάτω Ιταλία να πολεμήσουν 
τους Έλληνες στο μέτωπο της Αλβανίας. Οι Ιταλοί όμως είχαν ελληνική καταγωγή. Και έπαιζαν 
περισσότερο με τις κιθάρες και τα μαντολίνα, παρά με τα όπλα.  

 
Η ειρωνεία του φιλόσοφου Gerald Hüther 

Μετά τον Homo Sapiens-1.0 θα έρθει ο Homo Sapiens-2.0 
 

Σήμερα ο Homo Sapiens έχει να λύσει πολλά και πολύπλοκα προβλήματα. Κλίμα, πείνα, 
πανδημία. Και όλοι οι «Μεγάλοι» αυτού του κόσμου έχουν βάλει στόχο να τα λύσουν με 
πολέμους. Μαζί με αυτούς και ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Η μόνη λύση, για να αποφύγουμε 

την ολική καταστροφή, είναι η ενότητα και η αντίδραση των λαών. Των 
«μικρών», των απλών ανθρώπων. Αλλιώς η ανθρωπότητα αργά ή 
γρήγορα θα  εξαφανιστεί. Και τότε η φύση θα αναγκαστεί να ξαναφτιάξει 
έναν άλλον άνθρωπο, από ένα σκουληκάκι ή από μια πίθηκο που ίσως 
επιζήσει τις χιλιάδες ατομικές βόμβες, ισχυρίζεται με ειρωνεία ο μεγάλος 
κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Gerald Hüther. Η φύση θα φτιάξει τον 
Homo Sapiens 2.0. Η ενέργεια του Ηλίου φτάνει και για περισσότερες 
δοκιμές, λέει ο μεγάλος φιλόσοφος, δείχνοντας την απογοήτευσή του για 
τον σημερινό άνθρωπο. Σέβομαι και εκτιμώ πολύ τον Gerald Hüther. 
Όμως πιστεύω στην δύναμη των ενωμένων «μικρών» ανθρώπων και 
είμαι αισιόδοξος. Η ελπίδα ζει. Θα έρθουν κι άλλοι Γκορμπατσόφ ’ς.  

 

Κώστας Καρράς 


