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Αλλαγή υποδείγματος Paradigmenwechsel 
Από το «κάτω η χούντα» στο «Όχι στην αφομοίωση»  
 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
 
Νοιώθω μια ιδιαίτερη χαρά όταν βρίσκομαι σε συνέδριο της ΟΕΚ. Και 
αυτό είναι κατανοητό, όταν στο πρώτο, στο ιδρυτικό συνέδριο το 1966 
στο Fellbach/Στουτγάρδη, ήμουν υπεύθυνος για τους καφέδες. 
Και είμαι υπερήφανος που είχα την τιμή να διατελέσω για δύο χρόνια 
πρόεδρος της ΟΕΚ, και χαίρομαι επίσης που στην πανηγυρική τελετή 
για τα 40 χρόνια ΟΕΚ, το ΔΣ με τίμησε με τον τίτλο «επίτιμο πρόεδρο».  
  

Quo vadis Ελληνική Κοινότητα; 
Ψάχνοντας στα αρχεία για την εργασία «Η Ιστορία των Ελλήνων της 
Στουτγάρδης», ανακάλυψα ότι η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης 
υπήρχε  και λειτουργούσε από 1952. Φέτος δηλαδή έγινε 70 χρονών. 
Επομένως το ερώτημα quo vadis γερόντισσα, τουλάχιστον για την 
Ελληνική Κοινότητα  Στουτγάρδης δεν είναι καθόλου παράλογο. Και το 
quo vadis Gastarbeiter-Κοινότητα δεν χρειάζεται καν να το κάνουμε. 
Γιατί ο κύκλος των Gastarbeiter-Κοινοτήτων έχει ήδη κλείσει. 
Τα εγγόνια των πρώτων μεταναστών είναι ήδη ενσωματωμένα στην 
εδώ πολιτισμική κοινωνία. Και οι ελληνικοί σύλλογοι κυρίως Γονέων και 
Κηδεμόνων, αλλά και οι Κοινότητες με συνθήματα:  Ναι στην 
ενσωμάτωση, Όχι στην αφομοίωση, προσπαθούν να κρατήσουν την 
ζυγαριά στα σωστά μέτρα. Το μέλλον των Ελληνικών Κοινοτήτων θα 
εξαρτηθεί κυρίως από το δεύτερο σύνθημα. Με άλλα λόγια οι Ελληνικές 
Κοινότητες θα έχουν μέλλον, αν καταφέρουν να αντισταθούν με 
επιτυχία στην αφομοίωση χωρίς να εμποδίσουν την ενσωμάτωση. Ένας 



πολύ  ιδανικός αλλά στην πράξη, και μάλιστα χωρίς χρήματα, καθόλου 
εύκολος στόχος. Ενώ ο άλλοτε επίσης ιδανικός στόχος «κάτω η 
χούντα» ήταν και ιδανικός, και εύκολος στην υλοποίηση και τίποτα δεν 
κόστιζε. «Κάτω η χούντα» φωνάζαμε εμείς οι Μετανάστες. Τα παιδιά 
που κινδυνεύουν να αφομοιωθούν, δεν φωνάζουν «Όχι στην 
αφομοίωση».  Γιατί δεν γνωρίζουν τις συνέπιες της αφομοίωσης. Το όχι 
θα το πουν οι ειδικοί και το ελληνικό το κράτος. Οι ειδικοί λένε πως ο 
ξεριζωμός επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της προσωπικότητας κάθε 
ανθρώπου. Και το ελληνικό το κράτος επειδή δεν θέλει να εξαφανίζεται 
το ελληνικό στοιχείο. Το «δεν θέλει» είναι με ερωτηματικό. Αν πράγματι 
το ήθελε να μην χάνεται το ελληνικό στοιχείο της διασποράς, θα 
φρόντιζε να έχει  ισχυρές ελληνικές οργανώσεις στο εξωτερικό. 
Μπορούν οι ελληνικές οργανώσεις χωρίς την υποστήριξη του κράτους 
να ορθοσταθούν;  Ποια είναι η απάντηση του 23ου συνεδρίου της ΟΕΚ; 
 
Το 23ο Συνέδριο της ΟΕΚ πρέπει να φέρει την «αλλαγή υποδείγματος» 
στις Ελληνικές Κοινότητες. Και αυτό θα γίνει ανεξάρτητα από το πως θα 
διεξαχθούν και εξελιχθούν οι εργασίες του συνεδρίου. Το 23ο συνέδριο 
της ΟΕΚ θα είναι, για τον θεσμό «Ελληνική πολιτική Κοινότητα», 
ταυτόχρονα: το ΤΕΛΟΣ  του παλιού και η ΑΡΧΗ του νέου.  
 
Και για την ιστορία: 
το «παλιό» ξεκίνησε μετά τον 2ο ΠΠ όταν στην Στουτγάρδη και Βάδη-Βυρτεμβέργη ιδρύθηκε 
πρώτα ένας «Σύνδεσμος Ελλήνων». Μέλη αυτού του συνδέσμου ήταν Έλληνες που με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο, είχαν εμπλακεί στον 2ο ΠΠ. Έλληνες που είχαν αποσταλθεί ως μισθωτοί 
εργάτες. Έλληνες που πιάστηκαν με τα μπλόκο και στάλθηκαν ως καταναγκαστικοί εργάτες. Και 
δυστυχώς και οι «συνεργάτες-Έλληνες». Έτσι πολύ γρήγορα ορισμένα μέλη εγκατέλειψαν αυτόν 
τον σύλλογο και ίδρυσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, το 1952 την Ελληνική Κοινότητα 
(χωρίς e.V.). Μέλος γινόταν όποιος είχε ελληνορθόδοξο φρόνημα. Το 1957 έγινε e.V. και 
αργότερα, με τον ερχομό των πρώτων μεταναστών, έγινε και δημοκρατική. Τουλάχιστον μέχρι το 
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Το 2017 μία ομάδα Ελλήνων της Στουτγάρδης ίδρυσε, δίπλα 
στην ήδη υπάρχουσα, την «Νέα Ελληνική Κοινότητα». Ύστερα από παρέμβαση της ΕΕΕΔ.ΒΒ η 
ομάδα «Νέα Ελληνική Κοινότητα» πείστηκε πως δεν είναι σωστό να υπάρχουν δυο Κοινότητες 
στην ίδια πόλη.  Στις εκλογές του 2018 η αριστερή κοινοτική παράταξη, η παράταξη που ίδρυσε 
τις περισσότερες  Κοινότητες στην Γερμανία, αρνήθηκε να πάρει μέρος. Και μάλιστα χωρίς 
προειδοποίηση. Και αυτή η άρνηση είχε ως αποτέλεσμα και ως επακόλουθα την μη τήρηση των 
βασικών δημοκρατικών διαδικασιών στην Ελληνική Κοινότητα.  Έτσι έγιναν δύο φορές εκλογές 
(2018 και 2019) με μια λίστα, και χωρίς σταυρούς. Δεν πιστεύω να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο σε 
ένα οποιοδήποτε σύλλογο πχ. Kaninchenverein. Και το θέμα γίνεται πιο κωμικοτραγικό αν λάβει 
κανείς υπόψη, ότι υποψήφιοι ήταν και γνωστά ονόματα της Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 
Τώρα η παράταξη που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ κατάλαβε το λάθος της  και με παγγερμανική 
ανακοίνωση δηλώνει ότι θα επιστρέψει πάλι στις Κοινότητες. Έτσι θα λυθεί τουλάχιστον το 
πρόβλημα της Δημοκρατίας μέσα στις Κοινότητες.  

 
Ο νέος κύκλος του θεσμού «Ελληνική πολιτική Κοινότητα» θα έχει ως 
βασικό στόχο: Όχι στην αφομοίωση. Είναι ένα μεγάλο και πολύπλοκο 



πρόβλημα. Αλλά τίνος πρόβλημα είναι αυτό; Έχει καταλάβει το 
ενσωματωμένο Ελληνόπουλο ότι η «αφομοίωση» θα του κάνει κακό;  
Δεν το πιστεύω. Το πρόβλημα το βλέπει και το έχει η ελληνική πολιτεία. 
Αυτή θα είναι η χαμένη όταν τα παιδιά με ελληνικές ρίζες αφομοιωθούν 
στις ντόπιες κοινωνίες. Το  πρόβλημα το βλέπουν και το έχουν και οι 
Ελληνικές Κοινότητες. Τα αφομοιωμένα ελληνόπουλα χάνονται στην 
πολιτισμική κοινωνία. Και το φως των Ελληνικών Κοινοτήτων δεν είναι 
τόσο λαμπερό για να μπορούν να μας δουν και να μας βρουν.  Άρα 
λοιπόν οι Κοινότητες πρέπει να γίνουν ορατές σ αυτήν την κοινωνία 
που ζούμε. Πρέπει να έχουμε κάτι να πουλήσουμε. Κάτι που θα ήθελαν 
να αγοράσουν τα ενσωματωμένα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς. 
Τι μπορεί να είναι αυτό το «κάτι» δεν ξέρω. Οπωσδήποτε δεν θα είναι 
μαθήματα χορού και γλώσσας. Αλλά μαθήματα ελληνικής Μυθολογίας, 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας γιατί όχι. Εδώ μαθαίνει κανείς τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ευρωπαϊκός και 
τίποτα άλλο  παρά ο δυτικός πολιτισμός. «Κάτι» δεν θα διέφερε το 
ενσωματωμένο Ελληνόπουλο; Νομίζω ναι. Αλλά εξαρτάται από το πως 
θα του το προσφέρουμε. Θα πρέπει να ρωτηθούν οι ειδικοί.  Στην 
ΗΜΕΡΙΔΑ. Αλλά όλες αυτές οι σκέψεις  χωρίς χρήματα και χωρίς την 
οργανωτική στήριξη του ελληνικού κράτους δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν. Ίσως μικρά βήματα.   
 
Σας ευχαριστώ και εύχομαι να συνεχίσουμε την συζήτηση στην 
ΗΜΕΡΙΔΑ 
Κώστας Καρράς  
Πρόεδρος της ΕΕΕΔ.ΒΒ      
     
Ακόμη 3 μέρες  

ΟΕΚ και Ελληνικές Κοινότητες παραμονές του 23ου 
Συνεδρίου 
 
Κάνω αυτές τις σκέψεις και προσπαθώ να βρω πως θα μπορούσαν οι ΄Ελληνικές 
Κοινότητες χωρίς να διαθέτουν χρήματα να υλοποιήσουν το στόχο που αναφέρω 
παραπάνω. Να σώσουν τα  ελληνόπουλα από την αφομοίωση.  Μέλη του ΔΣ της 
ΟΕΚ μου πρότειναν στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Το μέλλον των Ελληνικών 
Κοινοτήτων και της ΟΕΚ»  να αναπτύξω το σκεπτικό μου. Από τις 21 Οκτωβρίου 
έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μέσω ΦΒ χωρίς την συμμετοχή του ΔΣ.      
Δεν ξέρω με ποια λογική ισχυρίζεται το ΔΣ της ΟΕΚ, ότι το ΦΒ δεν είναι μέσο 
διαλόγου. Όλες οι συζητήσεις για τα νομοσχέδια πχ. Για την ψήφο των αποδήμων, 
πχ, για το ΣΑΕ, έγιναν μέσω διαδικτύου. Αλλά και ο προεκλογικός αγώνας για την 
ανάδειξη του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έγινε επίσης μέσω του ΦΒ. 



Ναι θα υπάρξουν και σχόλια  χαμηλού επιπέδου.  Αλλά αυτό δεν πρέπει να 
ενοχλεί το ΔΣ. Ένα τέτοιο σχόλιο βλάπτει μόνον τον ίδιο τον σχολιαστή. Πάντως 
εγώ από τα σχόλια και από την ανακοίνωση της κοινοτικής  παράταξης   Α.Συ.Μ.,  
καθώς επίσης και από το βίντεο του Διαμαντή Γ. είμαι τώρα καλύτερα 
ενημερωμένος από ότι πριν. Και καταλήγω στα εξής συμπεράσματα.  
 
(1) το συνέδριο πρέπει να γίνει επειδή όπως διάβασα στην ανακοίνωση της 
Α.Συ.Μ. υπάρχουν νομικοί λόγοι.  
(2) επίσης στην ίδια ανακοίνωση διάβασα ότι ο αριθμός των συνέδρων δεν θα 
ξεπεράσει τον αριθμό των μελών του ΔΣ. Άρα  
(3) το συνέδριο να ψηφίσει μόνο την παράταση της θητείας του νυν ΔΣ για ένα 
εξάμηνο ή το πολύ ένα χρόνο. Να μην ψηφιστεί δηλαδή ένα νέο έστω και 
προσωρινό ΔΣ.  
(4) Στην 12ημερη ΦΒ-Συζήτηση δεν συμμετείχαν πολλοί συμπατριώτες. Αλλά ούτε 
και παλιά γνωστά κοινοτικά πρόσωπα.  
 
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις 
κοινότητες. Δεν υπάρχουν προς το παρόν άτομα που πιστεύουν σε μια Ανάσταση 
των Κοινοτήτων. Να γιατί  η ΕΕΕΔ.ΒΒ  επέμενε και επιμένει  στην ΗΜΕΡΙΔΑ. 
Προσωπικά πιστεύω σε μια Ανάσταση των Κοινοτήτων. Φυσικά όχι μέσα σε τρεις 
μέρες.  Αλλά ίσως σε τρία χρόνια.  

 
Βίντεο Διαμαντή Γ. 
Γιατί σ αυτό το βίντεο δεν συμμετείχαν και μέλη του ΔΣ  της  ΟΕΚ; 
έστειλα αυτό το βίντεο στον προσωπικό μου κύκλο αποδεκτών, όχι 
επειδή συμφωνώ με το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από αυτήν την 
κίνηση, αλλά επειδή θεωρώ το βίντεο πολύ ενημερωτικό. Σίγουρα 
υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και σίγουρα αυτά τα ερωτήματα δεν 
μπορούν να  απαντηθούν στο συνέδριο. Αλλά όταν στο βίντεο καλούνε 
τις Κοινότητες να έρθουν στην Κολωνία και αν χρειαστεί «θα μπούμε με 
τις παντόφλες μέσα», τι εννοούν; Sturm auf die Bastille? 
 
Η πρότασή μου ήταν να μην γίνει συνέδριο αν δεν προηγηθεί 
ΗΜΕΡΙΔΑ. Αντί αυτού το ΔΣ της ΟΕΚ διοργάνωσε προσυνεδριακές 
συνελεύσεις. Δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία. Μάλλον ήταν 
αποτυχία. Μετά από αυτό επανέλαβα την πρότασή μου για αναβολή 
του συνεδρίου. Το συνέδριο για «νομικούς λόγους» πρέπει να γίνει, 
διάβασα σε μια ανακοίνωση. Τότε έκανα την πρόταση να έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής όλες οι Κοινότητες που έκαναν εκλογές μετά 
το 22ο συνέδριο.  Και πρότεινα επίσης αυτό το συνέδριο να ψηφίσει 
την παράταση της θητείας του ΔΣ για ένα εξάμηνο ή το πολύ ένα χρόνο 
και να δεσμευθεί με την διεξαγωγή της ΗΜΕΡΙΔΑΣ. 
 



Στο βίντεο γίνεται  προσωπική επίθεση στον γραμματέα της ΟΕΚ. 
Μέχρι που δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτός φταίει για όλα.  Και αν 
αυτός φύγει και πάμε εμείς τότε όλα θα είναι μέλι-γάλα. Το ΔΣ της ΟΕΚ 
έχει 15 μέλη. Και για μένα υπεύθυνοι για το κατάντημα των ελληνικών 
οργανώσεων του εξωτερικού είναι ο αρμόδιος Έλληνας Υφυπουργός με 
τον ΓΓΑΕ και με την ευρύ έννοια η ελληνική κυβέρνηση. Λέω για μένα 
επειδή ξέρω πολύ καλά την διαφορετική άποψη των άλλων.   
Η τοποθέτηση   «δεν θέλουμε να φτειάξουμε νέα ΟΕΚ» είναι πολύ 
σωστή. Ακόμη και το ότι το συνέδριο της Κολωνίας θα είναι μόνο το 
πρώτο ημίχρονο, είναι μια καλή και λογική σκέψη.  Ο αγώνας 
συνεχίζεται.  
 
Κάποια φορά προσπάθησε η ελληνική πολιτεία να οργανώσει και να 
ενώσει τον απόδημο ελληνισμό. Με το ΣΑΕ και με το άρθρο 108 του 
Ελλ. Συντ.  Έγινε ένα σοβαρό ξεκίνημα αλλά οι μετέπειτα ελληνικές 
κυβερνήσεις αποδείχτηκαν ανίκανες να το συνεχίσουν. Δεν 
κατόρθωσαν να  αξιοποιήσουν αυτό το μεγάλο δυναμικό του 
απανταχού της Γης Ελληνισμού. Των 7 εκατομμυρίων ανθρώπων με 
ελληνικές ρίζες. 
 
Η τωρινή ελληνική κυβέρνηση άλλαξε τρεις φορές τον αρμόδιο για τον 
απόδημο Ελληνισμό Υφυπουργό. Και παρόλα αυτά δεν είδαμε καμία 
πρόοδο στην επαναδραστηριοποίηση του ΣΑΕ. Αντίθετα είχαμε μια 
παράξενη εκδήλωση. Στις 1.8.21 διεξήχθη στην Αθήνα η «1η παγκόσμια 
συνέλευση των ομοσπονδιών της  ομογένειας».  Μια εκδήλωση όπου 
δεν συμμετείχαν πάνω από τις μισές Ομοσπονδίες  της Ομογένειας. Και 
κατά την γνώμη μου, μια εκδήλωση ενάντια στο ΣΑΕ.  Με άλλα λόγια 
μια προσπάθεια διάσπασης του οργανωμένου ελληνισμού. Ο δήθεν 
διοργανωτής ήταν αυτός που σήμερα νοιάζεται για το κατάντημα της 
ΟΕΚ.  
  

Ελληνικές Κοινότητες χωρίς τους Gastarbeiter.   
 
Στα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης οι Έλληνες αναζητούσαν τις ελληνικές 
Κοινότητες. Πήγαιναν στις Κοινότητες για να εξυπηρετηθούν. Πχ. Για μια 
μετάφραση πιστοποιητικού γεννήσεως, για εύρεση κατοικίας ή για να 
συναντήσουν κάποιον γνωστό. Στα χρόνια της δικτατορίας οι Ελληνικές 
Κοινότητες είχαν γίνει «Κέντρα Αντίστασης» Κάθε βράδυ και ειδικά  τα 
Σαββατοκύριακα  προγραμματίζαμε εκδηλώσεις κατά της Χούντας. Γερμανοί και 
άλλοι συμπολίτες, κυρίως Τούρκοι, έδειχναν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους με 
τον ελληνικό λαό. Μετά την δικτατορία οι αγώνες για την παλινόστηση, για τα 
ελληνικά σχολεία και αργότερα για τα πολιτικά δικαιώματα (Kommunalwahlrecht) 



μελετιούνταν στις Ελληνικές Κοινότητες. Με άλλα  λόγια οι πρώτοι μετανάστες και 
τα παιδιά τους  μπορούσαν κάτι να «αγοράσουν» από τις Ελληνικές Κοινότητες. 
Γι’ αυτό και πήγαιναν στις Κοινότητες και έπαιρναν μέρος και στις εκλογές.  
 
Σήμερα η ενσωματωμένη τρίτη και τέταρτη γενιά δεν έχει ανάγκη από αυτές τις 
βοήθειες. Έτσι απομακρύνεται από τις Ελληνικές Κοινότητες  και ο κίνδυνος της 
αφομοίωσης είναι ορατός. Την ενσωμάτωση την θέλουμε, την αφομοίωση όχι. Τί 
μπορούν να κάνουν λοιπόν οι Ελληνικές Κοινότητες για να αποφευχθεί η 
αφομοίωση των ελληνοπαίδων; Και αν δεν το κάνουν οι Κοινότητες  τότε ποιος; 
 
Ναι. Οι Κοινότητες μπορούν να βοηθήσουν, να γίνεται η ενσωμάτωση με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην διαλύονται οι δεσμοί με την Πατρίδα. Αλλά πως; Ένα τέτοιος 
στόχος δεν διεκπεραιώνεται μόνο με την καλή θέληση ορισμένων συμπατριωτών. 
Οι Κοινότητες χρειάζονται χρήματα. Πολλά χρήματα. Βλέπε εβραϊκές Κοινότητες. 
Εδώ τόσο το γερμανικό όσο και το ελληνικό κράτος πρέπει χωρίς περίπλοκες 
διαδικασίες να χρηματοδοτούν Projekte των Κοινοτήτων που έχουν ως στόχο, 
 από την μια την ομαλή ενσωμάτωση στην εδώ κοινωνία και από την άλλη την 
διατήρηση μιας υγειούς σύνδεσης με την πατρίδα των παππούδων τους. Και ποιοι 
θα τα σκεφτούν και θα τα προγραμματίσουν αυτά τα Projekte; Μόνο άτομα που 
πληρώνονται. Αν δεν βρεθούν τα χρήματα, οι ιδέες που θα έχει ο ένας ή ο άλλος 
για την καταπολέμηση της αφομοίωσης θα παραμένουν ιδέες και οι Κοινότητες θα 
σβήσουν ή θα υπάρχουν μόνο εκεί που κάποιος ή κάποια πιστεύει πως θα την 
σώσει.  
 
Στο συνέδριο αλλά και πολύ περισσότερο στην ΗΜΕΡΙΔΑ πρέπει να βρούμε 
τρόπους χρηματοδότησης των Κοινοτήτων. Να δέσουμε μια προθεσμία δύο ή 
τριών χρόνων. Η κάθε Κοινότητά για λογαριασμό της και η ΟΕΚ για όλες τις 
Κοινότητες. Αν δεν βρεθεί λύση χρηματοδότησης,  τότε ο θεσμός «Ελληνική 
πολιτική Κοινότητα» θα ανήκει στο παρελθόν. Μπορεί δω και κει να υπάρχει 
κάποια Ελληνική Κοινότητα, αλλά οπωσδήποτε η ΟΕΚ θα διαλυθεί. Και αν 
πράγματι αγωνιστήκαμε για να βρούμε χρήματα και δεν τα καταφέραμε τότε να 
σκεφτούμε αν οι  Κοινότητες μπορούν να ασχοληθούν με τέτοια Projekte που δεν 
κοστίζουν πολλά χρήματα. Π.χ. το αγαπημένο μου Projekt: «Το ελληνικό ιστορικό 
Διαβατήριο». Αλλά περισσότερα πιο κάτω. 
 
Ανέφερα πιο πάνω ότι το μέλλον των Κοινοτήτων θα εξαρτηθεί από το βαθμό 
χρηματοδότησης. Παρόλα αυτά οι Κοινότητες μπορούν και με λίγα, ακόμη και με 
πολύ λίγα χρήματα να προσφέρουν αξιόλογο έργο. Θα αναφερθώ σε τρία 
Projekte. 
 
Projekt1 Έλληνες και Γερμανοί   
Οι Έλληνες της Γερμανίας γνωρίζουν πολύ κακά τόσο  τους Γερμανούς όσο και 
τους άλλους συμπολίτες τους. Η επίσημη Γερμανία αρνείται μέχρι σήμερα να 
πληρώσει τις ζημιές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως πολλοί Γερμανοί, 
απλοί πολίτες  και διανοούμενοι, δεν συμφωνούν με την επίσημη θέση των μέχρι 
τώρα γερμανικών κυβερνήσεων και θα ήθελαν να κλείσει αυτό το θέμα με μια 
δίκαιη λύση. Οι Ελληνικές Κοινότητες πρέπει να κάνουν γνωστό σε όλους του 



Γερμανούς τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί στην Ελλάδα. Κάθε Κοινότητα να 
αναλάβει ένα μαρτυρικό χωριό. Καλάβρυτα, Δίστομο, Κομμένο, και ένα από τα 
υπόλοιπα 180. Και εγώ τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας. Να συμβάλουμε ενεργά στην 
λύση του προβλήματος των Αποζημιώσεων, του κατοχικού δανείου, των 
καταναγκαστικών θεμάτων και των Ελλήνων Εβραίων.   
 
Projekt2 Έλληνες και Τούρκοι  
Ένταση υπάρχει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι καλές σχέσεις μεταξύ 
 Ελλήνων και Τούρκων της Γερμανίας πρέπει να αξιοποιηθούν.  
Ο κίνδυνος ενός πολέμου στο Αιγαίο είναι μεγάλος. Τι σημαίνει ένας πόλεμος στο 
Αιγαίο; Ποιος θα πολεμάει ποιον; Ποιοι είναι οι αντιμαχόμενοι; Ποιοι είναι οι 
Τούρκοι; Και ποιοι είναι οι Έλληνες; Εδώ μια νέα επιστήμη, η αρχαιογενετική 
μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε την αλήθεια. 
Τι συμπεράσματα βγάζει η γενετική επιστήμη; Αυτά που εγώ γνωρίζω και μπορώ 
να επιβεβαιώσω λένε: σε περίπτωση ενός πολέμου μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας «ξάδερφος θα σκοτώνει ξάδερφο».  
 
Έφτασε ο καιρός. Οι δύο λαοί μας να αντισταθούμε σ αυτούς που θέλουν να μας 
βάλουν σε πόλεμο. Με τους περισσότερους Τούρκους, και σχεδόν με όλους από 
τις  παραθαλάσσιες περιοχές έχουμε την ίδια ελληνική καταγωγή. Ναι. Έχουν 
ασπαστεί το Ισλάμ. Μία Θρησκεία που οι ρίζες της βρίσκονται στην ελληνική 
Μυθολογία. Όπως και οι ρίζες της χριστιανικής. Αλλά πόσοι Έλληνες γνωρίζουν 
ότι το Ισλάμ,  σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό, διέσωσε τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό;  
 
Μια ιστορία που δεν έπρεπε να μαθευτεί. Ισλάμ και ελληνικός πολιτισμός  
Το 800 μ.Χ. ο Χαλίφης της Βαγδάτης με οδηγό τα λόγια του Κορανίου «Το μελάνι ενός μελετητή 
είναι ιερότερο από το αίμα ενός μάρτυρα» ίδρυσε τον «Οίκο της Σοφίας». Λόγιοι από όλον τον 
τότε γνωστό κόσμο συγκέντρωσαν όλα τα αρχαία  ελληνικά κείμενσα, τα μετάφρασαν στα 
αραβικά και αργότερα όταν οι Άραβες κατέλαβαν την Ισπανία, πάλι αυτοί  φρόντισαν να 
μεταφραστούν αυτά τα κείμενα από τα αραβικά στα λατινικά. Χάρη του Ισλάμ λοιπόν γνωρίζουν 
σήμερα οι Έλληνες και ολόκληρη η ανθρωπότητα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Γιατί δεν μας 
το λένε στα σχολεία;; 

 

Projekt3 «Το ελληνικό ιστορικό Διαβατήριο». 
Οι εποχές που ο κόσμος ερχόταν στις Κοινότητες ανήκουν εδώ και πολλά χρόνια 
στο παρελθόν. Τώρα  πρέπει οι Κοινότητες να πηγαίνουν στον κόσμο. Και αυτός 
ο κόσμος δεν είναι οι Gastarbeiter. Είναι τα ενσωματωμένα εγγόνια τους, και 
δισέγγονά τους. Και για να πλησιάσουν οι Ελληνικές Κοινότητες την τρίτη και 
τέταρτη γενιά πρέπει να είναι σε θέση κάτι να τους προσφέρουν. Κάτι να τους 
πουλήσουν. Πχ. Την ελληνική ιστορία.  
Στην μακροχρόνια μου δράση με τα κοινοτικά, διαπίστωσα πως πολλοί μη 
Έλληνες γνωρίζουν καλύτερα την Ελληνική Ιστορία από ότι εμείς. Και σύμφωνα με 
τον Ισοκράτη (περί τα 400 π.Χ.) Έλληνες ονομάζονται πιο πολύ όσοι δέχτηκαν την 
δική μας μόρφωσης παρά αυτοί που έχουν την ίδια με εμάς καταγωγή."  Με άλλα 
λόγια οι Έλληνες γονείς δεν φτάνουν για να λεγόμαστε Έλληνες. Πρέπει να 
γνωρίζουμε και την ιστορία μας. Και μάλιστα ολόκληρη την ιστορία. Αυτό όμως 



μόνο οι ιστορικοί και οι φιλόσοφοι είναι σε θέση να το κάνουν. Ποιος θνητός 
μπορεί να μάθει, δίπλα στα τόσα άλλα καθημερινά προβλήματα που έχει,  μια 
τεράστια ιστορία;  που ξεκινά  από  
Τ 
ο 6.000  π.Χ., όταν ήρθαν οι  πρώτοι γεωργοί και δημιούργησαν τον προελληνικό 
πολιτισμό (Πελασγοί), και   
 
το 3.000 π.Χ. όταν ήρθαν οι κτηνοτρόφοι ιππείς, κυρίως άνδρες,  από τις Στέπες 
βορειανατολικά του Εύξεινου Πόντου και μετέτρεψαν το μητριαρχικό σύστημα που 
επικρατούσε μέχρι τότε στην Ελλάδα σε πατριαρχικό. Αυτοί όμως δεν έφτασαν 
μέχρι την Κρήτη και γι’ αυτό εκεί παρέμεινε το μητριαρχικό σύστημα.   
 
Και συνεχίζοντας το ελληνικό ιστορικό δέντρο με όλα αυτά που ονομάζουμε  
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό (μινωικός και μυκηναϊκός πολιτισμός, Όμηρος, και η 
Δημοκρατία στην Αθήνα) μετά  
για την ελληνιστική εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου,  
για την Ρωμαίική Αυτοκρατορία την οποία μετατρέψαμε  σε Βυζαντινή,  
για την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην οποία οι Έλληνες πάντοτε κατείχαν υψηλά 
αξιόμαχα στην κυβέρνηση, μετά   και  
για την επανάσταση του 1821,   
για τους βαλκανικούς πολέμους του  1912/13, και  
για την μικρασιατική επιχείρηση που τελικά ήταν μια ελληνική αυτοκτονία. Και 
δένδρο της ελληνικής ιστορίας να κλείσει  
με την Ναζιστική κατοχή  και τον εμφύλιο,  
για την μετανάστευση και  
την Δικτατορία και  τον εξευτελισμό της χώρας μας με  
την Τρόικα.  
 
Όλα αυτά που αναφέρω δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ιδέα που εδώ και πέντε 
χρόνια την έχω ονομάσει «Ελληνικό ιστορικό Διαβατήριο». Μία σύντομη 
περιγραφή, μία πυξίδα που θα βοηθήσει τον Έλληνα απόδημο να περπατάει στην 
μακρόχρονη ελληνική ιστορία χωρίς να χάνει τον προσανατολισμό του.  
 
Μα θα μου πει κανείς οι άνθρωποι σήμερα δεν ξέρουν πως να πληρώσουν το 
λογαριασμό του ρεύματος. Δεν έχουν μυαλό για κάτι τέτοια. Ναι  έχει δίκιο αυτός 
που θα το πει. Και φυσικά δεν μπορεί να πληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος 
όταν οι κυβερνήσεις αυτού του κόσμου επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να έχει 
δισεκατομμύρια Ευρώ ενώ δισεκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν τίποτα. Από 
την ιστορία θα μάθουμε ότι ο Σόλων στην αρχαία Ελλάδα είχε το ίδιο πρόβλημα. 
Και αυτός το έλυσε. 
  

Το επιστημονικό δένδρο της ελληνικής ιστορίας.  
Ο συγγραφέας Yuval Noah Harari χρησιμοποιεί την τελευταία επιστημονική 
γνώση, ανάλυση DNA, στο βιβλίο του "Μια σύντομη ιστορία της ανθρωπότητας". 
Ο συγγραφέας κατάφερε να αγκυροβολήσει τη γενετική ως μέσο αποσαφήνισης 



των κοινωνικών και εθνικών προβλημάτων στη δημόσια συνείδηση και έτσι να το 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά για διεθνή κατανόηση.  
 
13.8 δισεκατομμύρια πριν 
Η Μεγάλη Έκρηξη έγινε περίπου 13.8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Δεν μπορούμε 
να το αποδείξουμε εκατό τοις εκατό, αλλά όλα δείχνουν ότι έτσι έγινε. Το ΠΟΙΟΣ 
έκανε την Μεγάλη Έκρηξη δεν είναι γνωστό. Ίσως ΑΥΤΟΣ  
Αυτή η Έκρηξη προκάλεσε τη δημιουργία αστέρων και γαλαξιών. 
Συμπεριλαμβανομένου του αστέρα μας, του ήλιου και του γαλαξία μας. Υπάρχουν 
δισεκατομμύρια Γαλαξίες και ο κάθε Γαλαξίας αποτελείται από μερικές 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστέρια,. 
 
4.5 δισεκατομμύρια πριν 
Ο ήλιος μας δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, 
δηλαδή περίπου 9 δισεκατομμύρια χρόνια μετά το Μεγάλη Έκρηξη με όλους τους 
πλανήτες του, συμπεριλαμβανομένης της γης μας.  
 
3.8 δισεκατομμύρια πριν. Η ζωή αρχίζει  
Η μετάβαση από τη Μη-ζωή στη ζωή ονομάζεται Luca. Η αρχή της ζωής 
χρονολογείται σε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, η οποία δεν είναι ακόμη 
σαφής. Τα γονίδια που συνέταξε ο Luca πριν από περίπου 3,8 δισεκατομμύρια 
χρόνια εξακολουθούν να είναι σε όλους μας σήμερα. Μια απίστευτη σκέψη! Αλλά 
και μια συναρπαστική ιστορία. Όλα μας τα διδάσκει η επιστήμη της γενετικής. 
 
6 εκατομμύρια πριν Η εμφάνιση της ανθρωπότητας 
Πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια, μια ανθρώπινη μαϊμού γέννησε δύο κόρες. Όλοι 
οι χιμπαντζήδες προέρχονται από μία κόρη και το γένος Homo (άνθρωπος) με τα 
πολλά είδη Homo προέρχεται από την άλλη κόρη. 
 
2 εκατομμύρια πριν 
Πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια, το γένος Homo είχε αναπτύξει τις 
δυνατότητές του σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν τα πρώτα κύματα κατάκτησης. Από 
την Ανατολική Αφρική οι πρώτοι άνθρωποι κυρίευσαν ολόκληρο τον πλανήτη. 
Προσαρμόστηκαν στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές συνθήκες και αναπτύχθηκαν 
περαιτέρω. Για περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χρόνια, διάφοροι τύποι homo 
ζούσαν παράλληλα σε διαφορετικά μέρη και μερικές φορές στον ίδιο τόπο. Στην 
Ευρώπη, οι Νεάντερταλ αναπτύχθηκαν με λευκό / ελαφρύ τόνο δέρματος. Είχαν 
προσαρμοστεί στην ένταση της ακτινοβολίας στην Ευρώπη. 
 
150,000 χρόνια πριν.  
Ο νεότερος τύπος ανθρώπου είμαστε εμείς, οι homo sapiens (άνθρωποι σοφοί). 
Παρουσιάστηκαν επίσης στην ανατολική Αφρική περίπου 150.000 χρόνια πριν. Οι 
γονιδιακές μεταλλάξεις κατέστησαν δυνατή τη σκέψη και την ομιλία. Ο Homo 
sapiens ξεκίνησε την επιχείρηση κατάληψής του Πλανήτη πριν από 70.000 
χρόνια. Μετακινήθηκαν προς τα βόρεια με μικρές ομάδες από 100 έως 150 άτομα. 
Για πολλές χιλιάδες χρόνια (20.000-25.000) έμειναν στην περιοχή της σημερινής 
Μεσοποταμίας.  



 
45.000 χρόνια πριν.  
Οι homo sapiens εφτασαν στην Ευρώπη και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον 
Πλανήτη. Εδώ βρήκαν τους Νεαντερταλερ. Αλλά μέσα σε 15.000 χρόνια οι 
Νεαντερταλερ εξαφανίστηκαν. Έτσι  από πριν 30.000 και μετά οι homo sapiens 
είναι το μοναδικό ανθρώπινο είδος  που απέμεινε και ζούσαν ως κυνηγοί και 
καρποσυλλέκτες.    
 
6.000 χρόνια π.Χ.  
Με την 1η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών ήρθαν στην Ευρώπη γεωργοί, άνδρες 
και γυναίκες, από την περιοχή της δυτικής Μεσοποταμίας. Από την ανατολική 
Μεσοποταμία οι γεωργοί έφτασαν ανατολικά μέχρι την Ινδία και προς τα βόρεια 
μέχρι τις Στέπες, βορειανατολικά του Εύξεινου Πόντου. Στην Ελλάδα 
δημιούργησαν τον προ ελλαδικό πολιτισμό. Οι προ-Έλληνες (Πελασγοί) είχαν 
μητριαρχικό σύστημα και τους προ-Ελληνικούς  θεούς (Υάκινθος).   
 
3.000 χρόνια π.Χ.  
Με την 2η  μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών,  ζωοτρόφοι και ιππείς από τις Στέπες 
έφτασαν σε όλα τα μέρη της Ευρώπης αλλά όχι στην Κρήτη και στην Κορσική. 
Ήταν σχεδόν όλοι άνδρες με χαμηλό επίπεδο πολιτισμού. Μαζί τους έφεραν και 
πολλούς Ολύμπιους Θεούς. Πχ. τον Δία. Αναμίχθηκαν με  τους προ-Έλληνες 
Πελασγούς, και από τότε αρχίζει η ιστορία των Ελλήνων.  Το μητριαρχικό 
μετατράπηκε σε πατριαρχικό σύστημα, αλλά οι γυναίκες έπαιζαν ακόμη σοβαρό 
ρόλο στην εξουσία.  Συνέχεια  με   ….Ελληνική μυθολογία, μινωικός πολιτισμός, 
μυκηναϊκός πολιτισμός , Όμηρος …….. 

 
Επίλογος  
Παρουσίασα εν συντομία την εξέλιξη του σύμπαντος και της ανθρωπότητας έτσι όπως την 
περιγράφουν οι επιστήμονες. Όλα ξεκίνησαν με την Μεγάλη Έκρηξη. Και η ανθρωπότητα με την 
μαϊμού. Και σήμερα βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα.  
Νομίζω ότι η γνώση βασικών στοιχείων της ιστορίας μας μάς κάνει να νοιώθουμε περισσότερη 
αυτόπεπήθηση και περισσότερη σιγουριά στην συναστροφή μας και στις συζητήσεις μας  με 
άλλους ανθρώπους ακόμη και όταν οι άλλοι  την γνωρίζουν καλύτερα.  
Πριν 28 χρόνια, το 1994, ιδρύσαμε τον σύλλογο επιστημόνων ΕΕΕΔ.ΒΒ.  Ήταν πρόταση του 
τότε ΓΓΑΕ Νίκου Δημάδη. Η δική μου πρόταση ήταν να ενσωματωθούν οι επιστήμονες και 
διανοούμενοι στις Ελληνικές Κοινότητες. Κάθε Κοινότητα να έχει μια Επιστημονική Επιτροπή. 
Σκοπός αυτών των επιτροπών να είναι η παρουσίαση  της ελληνικής ιστορίας «με απλά λόγια» 
στα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς. Είμαι σίγουρος ότι αν υπάρχει καλή οργάνωση τα 
μαθήματα αυτά θα έχουν επιτυχία και θα αλλάξουν και την εικόνα των Κοινοτήτων. Στην 
δεκαετία του 1990 η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης με δάσκαλο τον Θεόδωρο Αλατάκη, 
παρέδιδε μαθήματα κομπιούτερ. Με μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 2.000 Ελληνόπουλα έκαναν τα 
πρώτα βήματα κομπιούτερ στην Ελληνική Κοινότητα.  Πιο ήταν κατά την γνώμη το μυστικό της 
επιτυχίας; Το κλειδί της επιτυχίας ήταν ο μισθωτός δάσκαλος.    
Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργείας στις Κοινότητες, αν θέλουμε μια «αλλαγή 
υποδείγματος» τότε πρέπει πρώτα να διορθώσουμε τα οικονομικά μας. Παλιά μου πρόταση 
ήταν ένα μέρος των εσόδων του Ελληνικού Προξενείου να διαθέτεται για τις Ελληνικές 
Κοινότητες. Αλλά αυτό σημαίνει αυτόματα αναγνώριση των Ελληνικών Κοινοτήτων από την 
ελληνική πολιτεία.  

Κ.Κ.  


