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Die Geschichte der Griechen in Stuttgart nieder zu schreiben, wurde oft in Veranstaltungen der
Griechischen Gemeinde diskutiert und gefordert. Bald kann dieser Wunsch Realität werden. Dem
Stadtarchiv Stuttgart sei Dank.

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Εδώ και δέκα χρόνια (2008) καταβάλλονται προσπάθειες καταγραφής της Ιστορίας του
Ελληνισμού της Στουτγάρδης και Βάδης Βυρτεμβέργης. Στα 50χρονα της Ελληνικής
Κοινότητας παρουσίασα ένα μέρος της Ιστορία της ΕΚΣ. Με τον καθηγητή Κώστα Φωτιάδη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κάναμε μια πρώτη μελέτη, φτειάξαμε ένα σχέδιο
καταγραφής της Ιστορίας των Ελλήνων μεταναστών, αλλά μπήκε στην μέση η οικονομική
κρίση και ………
Τώρα μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία, με την βοήθεια της Πόλης, να φέρουμε σε πέρας
αυτό το σπουδαίο έργο. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε για την ελληνική παροικία της
Στουτγάρδης και ξεκινώντας από την χρονιά που έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες «ως ξένοι
εργάτες, Fremdarbeiter» στην Στουτγάρδη, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τα
σημαντικότερα «ελληνικά» γεγονότα από το 1941 μέχρι και το 2020. Θα καλύψουμε δηλαδή
τα τελευταία 80 ΧΡΟΝΙΑ. Στον πρόλογο αυτής της εργασίας, θα αναφερθούμε περιληπτικά
και στην ελληνική παρουσία στην περιοχή μας, πριν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Η ιστορία του Ελληνισμού της Στουτγάρδης είναι κυρίως η ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας
και όλων των άλλων ελληνικών συλλόγων και οργανώσεων. Επίσης η ιστορία του
Ελληνισμού της Στουτγάρδης είναι και οι «αυτοβιογραφίες» των αποκαλούμενων
Gastarbeiter .
Ήδη κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα. Όλο το υλικό που είχα στην διάθεσή μου, το παρέδωσα
στο Stadtarchiv Stuttgart. Αυτό έχει περαστεί στο Κομπιούτερ. Τώρα απομένει να γίνει η
ταξινόμηση και η μετάφραση στις δυο γλώσσες. Θα χρειαστούν να γίνουν και
συμπληρώσεις. Για την περίοδο 1941 έως 1960 υπάρχουν πολλά κενά ή οι πληροφορίες που
έχουμε πρέπει να επιβεβαιωθούν. Μια χρήσιμη υπηρεσία, που θα μας βοηθήσει να
καλύψουμε αυτά τα κενά, είναι το Bundesarchiv in Ludwigsburg. Στόχος μας είναι μέχρι το
τέλος του 2020 να ολοκληρωθεί μια πρώτη εκδοχή (1.Version) όπου, μέσω Internet, θα έχει
πρόσβαση και το κοινό. ΄
Η συμβολή της ΕΕΕΔ.ΒΒ στην αποπεράτωση αυτού του έργου είναι καθοριστική. Με την
αλλαγή του καταστατικού στις 7.6.18 η ΕΕΕΔ.ΒΒ θα μετατραπεί σε μια ProjektorientierteVereinigung. Τα βασικά Projekte αναφέρονται στους στόχους του καταστατικού

1. Die Geschichte der griechischen Migranten in Stuttgart (und in B.W.)
niederzuschreiben
2. Veranstaltungen zu organisieren mit dem Ziel: Die deutsche und die griechische
Geschichte und Kultur zu erlernen und so zu einer gelungenen Integration einen
Beitrag leisten.
3. Vorträge mit folgenden Themen: Frieden, Arm-Reich-Schere, Demokratie, EU und
Globalisierung. Das Ziel soll sein, mit der Demokratie und mit dem Wirtschaftssystem
oder anders formuliert mit der Lehre Sokrates und Solon uns wieder zu befassen. Auf
der besonderen Verantwortung der heutigen Griechen gegenüber ihren Vorfahren, soll
hier hingewiesen werden.

4. Die Ägäis-Homo-Sapiens in Deutschland und der kosmopolitische Hellenismus. Die
Menschen aus dem Mittelmeerraum und insbesondere aus der Ägäis Region haben
viele Gemeinsamkeiten. Diese sollen der Völkerverständigung dienen.
5. Aktuelle Extraprojekte, durch Vorstandsbeschluss
Έτσι με την βοήθεια του Stadtarchiv Stuttgart η ΕΕΕΔ.ΒΒ θα υλοποιήσει έναν βασικό της
στόχο.. Και με την βοήθεια των «εν ζωή» συμπατριωτών μας, των ανθρώπων της πρώτης
γενιάς, η υλοποίηση θα γίνει πιο τέλεια. Σε αυτούς απευθύνομαι σήμερα.
.
Το υλικό, περίπου 30.000 σελίδες, έχει μεν μια χρονολογική ταξινόμηση, θα χρειαστεί όμως
και μια θεματική ταξινόμηση. Κάθε πέντε χρόνια, αρχίζοντας από το 1941-45; 1946-50;
…….2011-15; 2016-20, θα αποτελούν μια ενότητα. (Το πώς τελικά ο ενδιαφερόμενος θα έχει
κατευθείαν πρόσβαση στα αρχείο, θα διευκρινιστεί μελλοντικά από το Stadtarchiv Stuttgart ).
Δείτε ορισμένα παραδείγματα
0. Von ?? bis 1940
1. Von 41 bis 1945 Fremdarbeiter und Zwangsarbeiter in B.W. (Papailiou, Skolsas)
2. Von 46 bis 1950 Befreite Griechen wollen in Deutschland bleiben
3. Von 51 bis 1955 „Verband der Griechen in B.W. wird gegründet (Papailiou)
4. Von 56 bis 1960 im griechischen Kulturlokal „Piräus“ wird die Gründung der
„Griechische Gemeinde Baden-Württemberg“ beschlossen
Στις 6 Ιανουαρίου 1957 διεξάγεται η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της «Ελληνικής
Κοινότητας Βαδης-Βυρτεμβέργης ». και η εκλογή του πρώτου ΔΣ. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο
Δρ. Κωνσταντίνος Κυριαζής.

Τις 22.10.1958 με βασιλικό διάταγμα 173 η Ελληνική Κοινότητα Βαδης-Βυρτεμβέργης
αναγνωρίζεται επίσημα από το ελληνικό κράτος ως «Κοινότητα» και μπορεί να χρησιμοποιεί
το ελληνικό έμβλημα στην σφραγίδα.

1960 Ατομική σύμβαση εργασίας Αθήνα Arbeitsvertrag Athen
In diesem Arbeitsvertrag sind die Wurzeln der Gastarbeiter-Probleme sichtbar.
(Εδώ βρίσκονται οι ρίζες των περισσότερων μεταναστευτικών προβλημάτων)

5 Von 61 bis 1965 Die „Lamprakides“ und die kleine „Revolution“ in Stuttgart
Στις 23.1.1963 η Ελληνική Κοινότητα Βαδης-Βυρτεμβέργης μετονομάστηκε σε «Ελληνική
Κοινότητα Στουτγάρδης και Βάδης-Βυρτεμβέργης»
Στις 10.2.1963 έγιναν εκλογές. Πρόεδρος βγήκε ο Γεώργιος Παπαηλιού,
Μετά την δολοφονία του Λαμπράκη το κίνημα «Λαμπράκηδων» αναδεικνύεται ως η
κυριότερη πολιτική δύναμη στην Στουτγάρδη. Οι «Λαμπράκηδες» της Στουτγάρδης
διοργανώνουν τον προεκλογικό αγώνα και στις εκλογές που διεξήχθησαν στις
7.2.1965 έφεραν την ΑΛΛΑΓΗ.

Τα 8 από τα 9 μέλη του ΔΣ ήταν «Λαμπράκηδες» Αυτό δεν άρεσε στους «ηττημένους» και
έκαναν ένσταση στο πρωτοδικείο.

Το Ελληνικό Προξενείο με παρεμβάσεις και επιστολές προς το πρωτοδικείο πρότεινε σε αυτό
την διάλυση της Ελληνικής Κοινότητας.

Το πρωτοδικείο δεν επηρεάστηκε ούτε από τις πιέσεις του προξενείου αλλά ούτε και από την
παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας και ανέθεσε σε ένα Notvorstand να διεξαγάγει τις
εκλογές.
Στις 18.07.1965 έγιναν οι εκλογές. Ήταν μια μεγάλη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων, της
Ενιαίας Δημοκρατικής Παράταξης (Ε.ΔΗ.Π). Ήταν μια μικρή επανάσταση και η Ελληνική
Κοινότητα Στουτγάρδης έγινε το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Γερμανία. !220 μέλη
πήραν μέρος σε αυτές τις εκλογές.
Στις 28 Οκτ.1965 Ο πρώτος μου τσάμικος με την χορευτική ομάδα της Ελληνικής
Κοινότητας Στουτγάρδης και Βάδης–Βυρτεμβέργης.

14 Von 2011 bis 2015 Lähmung durch die Wirtschaftskrise
15 Von 2016 bis 2020 Wiederbelebungs-Versuch
16 Von 2021 bis ??00 Hat die GGS eine Zukunft? Ja und Nein.
Το μέλλον της Ελληνικής Κοινότητας αλλά και όλων των ελληνικών συλλόγων δεν εξαρτάται
τόσο από την καλή θέληση ορισμένων ανθρώπων όσο από τις γενικότερες παγκόσμιες
εξελίξεις. Και σ αυτές τις παγκόσμιες εξελίξεις εμείς οι Έλληνες και όλοι αυτοί που, μέσω
σπουδών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, έχουν αποκτήσει μια ελληνική πολιτισμική
ταυτότητα, μπορούμε να παρεμβαίνουμε, γράφει ο Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης στο
βιβλίο του «ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:»:
Konstantin Karras
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