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Grußbeitrag zum Treffen der Griechischen Gemeinden Süddeutschlands in Stuttgart 9.03.19
Von Konstantin Karras, eh. Vorsitzender des Verbandes der Griechischen Gemeinden in Deutschland

Η Ιστορία των Ελλήνων της Γερμανίας
η ιδέα της καταγραφής της Ιστορίας μας χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο (Internet)
Εδώ και αρκετό καιρό συζητιέται τόσο στο χώρο της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης όσο και σε άλλους
Ελληνικούς Συλλόγους, π. χ. στην Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων (ΕΕΕ.ΒΒ), η ιδέα της καταγραφής της ιστορίας
των Ελλήνων της Γερμανίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν σε κάθε κρατίδιο της Γερμανίας ένας
φορέας (Σύλλογος, Κοινότητα ή κάποια Επιτροπή) αναλάβαινε υπεύθυνα να ασχοληθεί με την καταγραφή του
ιστορικού των Ελλήνων του δικού του κρατιδίου. Έτσι το σύνολο αυτών των εργασιών θα είναι „Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ“. Ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να έχει αρχή και τέλος. Θα βρίσκεται σε συνεχή
επεξεργασία. Μέσω του Internet θα μπορεί ο κάθε Έλληνας να συμμετέχει στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, που
θα αποτελείται από δύο βασικά κεφάλαια: Από τα παλιά τα χρόνια μέχρι το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου και Από το 1940 και μετέπειτα. Στη Στουτγάρδη, όπως βλέπετε από το παρακάτω κείμενο, έχουν γίνει ήδη
τα πρώτα βήματα. Έχει συγκεντρωθεί κάποιο υλικό και έχουν γίνει συναντήσεις και ανάλογες επαφές με ειδικούς.

Έτσι ήταν τότε So war es damals
Ιστορία από το Ellwangen
Γράφει ο Κώστας Καρράς

Παραμονές Χριστουγέννων του 1963 ο δήμαρχος του Ellwangen, κάλεσε σε χαιρετιστήρια
εκδήλωση στο δημαρχείο, όλους τους 300 περίπου Έλληνες εργάτες του εργοστασίου VartaPertrix. Πολλές μέρες πριν ο Έλληνας διερμηνέας του εργοστασίου γνωρίζοντας την μεγάλη
σημασία αυτής της εκδήλωσης, αλλά και τις „κυριακάτικες στολές“ των συμπατριωτών μας, και
θέλοντας επίσης να παρουσιάσει τους Έλληνες της πόλης με την καλύτερη δυνατή εικόνα, τους
συμβούλευε να αγοράσουν καινούρια ρούχα και παπούτσια, να λούσουν τα μαλλιά τους, να
είναι ξυρισμένοι κτλ. Ο Έλληνας διερμηνέας γνώριζε πως ο τοπικός τύπος θα παρευρίσκονταν
στην εκδήλωση και με δημοσιεύματα και φωτογραφίες θα ενημέρωνε την κοινή γνώμη.
Πολλοί Έλληνες άκουσαν τις συμβουλές του διερμηνέα αλλά τα χρήματα δεν έφταναν για όλα.
Έτσι την ημέρα της εκδήλωσης είχαμε έναν παρδαλό σε χρώματα και έναν αταίριαστο
συνδυασμό παλιών και νέων ρούχων που ανάγκασαν τον Έλληνα διερμηνέα να δώσει πάλι
„συμβουλές“ αυτή τη φορά όμως στους Γερμανούς φωτογράφους. „Μόνο οι καλοντυμένοι έχουν
φωτογένεια.“
Ο δήμαρχος της πόλης στον ευχαριστήριο λόγο -στην γερμανική γλώσσα, άγνωστη φυσικά για
τους Έλληνες, αναφέρθηκε στους μεγάλους προγόνους των Ελλήνων, μίλησε για τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισμό, για την γέννηση της Δημοκρατίας στην Αθήνα, για τους ολυμπιακούς
αγώνες και για πολλά άλλα. Πάνω από δέκα φορές θα ακούστηκε το όνομα Sokrates. Αυτό το
αποτύπωσε καλά κάποιος συμπατριώτης και την άλλη μέρα στο εργοστάσιο πρωί-πρωί
πλησιάζει έναν άλλον συμπατριώτη και του λέει. „Βρε Σωκράτη, που ήσουν χθες βράδυ; Ο
δήμαρχος όλο για σένα μιλούσε.“

Griechische Gemeinde Stuttgart
Politische Partizipation auf Griechisch
Vorbemerkung
Der Verband der Griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland wurde 1966, als
Vertreter aus 13 Griechischen Gemeinden, darunter Hannover, Berlin, Frankfurt u. a. sich zur
Gründungsversammlung in Fellbach bei Stuttgart zusammentrafen, gegründet. Stuttgart und die
naheliegenden Griechischen Gemeinden Waiblingen, Böblingen, Sindelfingen übernahmen die
Organisation des Gründungskongresses. Nun ist die Zahl der Griechischen Gemeinden in
Deutschland auf über 150 angewachsen (2002),
Was ist das Besondere an dieser Organisationsform, „Griechische Gemeinde“ und warum
gründen die Auslandsgriechen, wenn sie sich organisieren möchten, dann als aller erstens eine
Griechische Gemeinde?
Im nachfolgenden Beitrag soll versucht werden, auf diese Frage eine Antwort zu geben Dabei
wird die Griechische Gemeinde Stuttgart beispielhaft herangezogen. Der Verfasser dieses
Beitrages lebt seit 1964 in Stuttgart und ist auch seit 1964 aktives Mitglied der Griechischen
Gemeinde.
Die Gründungszeit
Anfang des letzten Jahrhunderts sind viele Griechen in die USA ausgewandert. Nach dem
zweiten Weltkrieg fand eine zweite Auswanderungswelle statt. Dieses Mal in Richtung Kanada
und Australien. Die dritte Auswanderungswelle folgte dann Anfang der 60er Jahren und führte
nach Europa. Die griechischen Gastarbeiter, die damals nach Stuttgart kamen, bräuchten keine
Griechische Gemeinde zu gründen. Eine solche existierte bereits. Sie wurde von den Griechen,
die 20 Jahre früher nach Stuttgart kamen, gegründet.
Im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren 1941/42 sind einige Hundert Griechen von einer
deutschen Kommission angeworben und nach ärztlicher Begutachtung, die ihnen Gesundheit
und Arbeitsfähigkeit bescheinigt hatte, für bestimmte Betriebe in Deutschland als Fremdarbeiter
verpflichtet worden. Als 1945 Deutschland befreit wurde, gab es für die überlebenden
griechischen Fremdarbeiter eine schwere Entscheidung zu treffen. Nämlich, entweder in die
politisch unsichere und von Bürgerkrieg bedrohte Heimat zurückzukehren oder weiterhin in dem
zerbombten Deutschland zu bleiben. Denn Griechenland benötigte Soldaten und die
griechische Militärmission in Berlin erteilte der verbündeten amerikanischen Besatzungsmacht
den Auftrag, ihr die in Deutschland befindlichen Griechen zu überstellen. Die Bereitschaft aber
der meisten Griechen - den alten Kriegswirren kaum entkommen, in neue einbezogen zu
werden - war nicht allzu groß. Also blieben sie hier. Sie bekamen Aufenthalterlaubnis und
wurden sogar von den Amerikaner als Kriegverbündete bevorzug behandelt. Sie heirateten und
gründeten Familien. Manche wurden reiche Geschäfts- und Kaufleute. In der seit Kriegsende
bestehenden griechischen Gaststätte „Piräus“, an der Hasenbergstrasse in Stuttgart-West,
trafen sich Abend für Abend die griechischen Kaufleute und tauschten ihre Erfahrungen aus.
Dabei soll auch der Gedanke über die Gründung einer Vereinigung entstanden sein, mit dem
Ziel ihre Geschäfte besser koordinieren zu können.
Das musste um das Jahr 1950 sein. Denn bereits im Jahr 1952 hatte diese Idee Hand und Fuß.
(Weiter s. Link).
http://www.zplan-online.eu/mediapool/132/1329257/data/PARTIZIPATION.pdf
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Γράφει ο
Κώστας Καρράς

Αφιέρωμα στα 60 ΧΡΟΝΙΑ
Η Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης
Έχει μέλλον ο θεσμός «ελληνική πολιτική κοινότητα»;

Οι πρώτοι Έλληνες εργάτες έφτασαν στην Στουτγάρδη το 1941/1942. Οι περισσότεροι ήρθαν με
συμβόλαια ως „Fremdarbeiter“, αφού είχαν περάσει τις ιατρικές εξετάσεις που διεξήγαγαν τα
γερμανικά κλιμάκια. Ορισμένα ονόματα από εκείνη την εποχή: Χατζηανδρέου, Γιώργος και
Παναγιώτης Παπαηλιού, Γιάννης Κοφτερός, Σταύρος Καραγκούνης, Τάκης Βελισσάριος,
Σταμάτης Νισύριος, Χριστόφορος Μπαγιάτης, Ζαφείρης και Χριστόφορος Χριστοφορίδης,
Γιώργος Φλιώνης, Ξενοφών-Δάγκας, Χριστόφορος Λουκίδης και Γιώργος Αναιρούσης. Λίγοι
είναι αυτοί που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συζητήσω μαζί τους. Μιλούσαν για την
δύσκολη ζωή που πέρασαν οι ίδιοι ως „Fremdarbeiter“ αλλά και για την ακόμη πιο δύσκολη ζωή
αυτών που είχαν σταλθεί ως „Zwangsarbeiter“ π.χ. στην πόλη Ballingen, σύμφωνα με τον κ.
Αναιρούση.
Mετά το τέλος του πολέμου οι περισσότεροι απ΄ αυτούς έμειναν εδώ. Οι Αμερικάνοι έβλεπαν
τους Έλληνες σαν συμμάχους και τους έδιναν κατά προτίμηση δουλειά στις αμερικάνικες
στρατιωτικές μονάδες. Ακόμη και όταν η ελληνική πρεσβεία ζήτησε επίσημα από τους
Αμερικάνους νικητές να μεσολαβήσουν και να αναγκάσουν τους Έλληνες να επιστρέψουν στη
Ελλάδα, αυτοί, λόγω του εμφυλίου πολέμου που είχε ξεσπάσει στην πατρίδα, κατάφεραν να
μείνουν. Απόκτησαν άδεια παραμονής και πολλοί από αυτούς παντρεύτηκαν Γερμανίδες και
έστησαν οικογένειες. Η επιστροφή στην Ελλάδα παρέμεινε επιθυμία. Ένας μελλοντικός στόχος
που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Στο τέλος του πολέμου εμφανίστηκαν και άλλοι Έλληνες
στην Στουτγάρδη. Αυτοί γνώριζαν πολύ καλά τα γερμανικά και οι „ντόπιοι“, οι Fremdarbeiter και
οι Zwangsarbeiter δηλαδή, απορούσαν και ρωτούσαν να μάθουν το παρελθόν τους.
Τα όσα γράφονται εδώ για την πόλη της Στουτγάρδης ισχύουν σχεδόν για όλες τις μεγάλες
πόλεις της Δυτικής τότε Γερμανίας. Αν όμως παραμείνουμε στα γεγονότα της Στουτγάρδης δεν
μπορεί να μην αναφερθούμε στην καθαυτού οργάνωσή των Ελλήνων της διασποράς. που είναι
η Ελληνική Κοινότητα.
Δεν έχουν ερευνηθεί όλα τα στοιχεία που περιγράφουν την ζωή και τη δράση αυτών των
ανθρώπων μεταξύ 1946 και 1952. Οι πληροφορίες που έχουμε από τους επιζώντες πρέπει να
διασταυρωθούν με γραπτά στοιχεία που ίσως βρεθούν στο Bundesarchiv in Ludwigsburg. Το
ότι την περίοδο αυτήν ιδρύθηκαν δύο ελληνικοί σύλλογοι, δηλαδή ο „Σύνδεσμος Ελλήνων
Βάδης-Βυρτεμβέργης“ και η „Ελληνική Κοινότητα Βάδης-Βυρτεμβέργης“ είναι αναμφισβήτητα
και γραπτώς κατοχυρωμένα γεγονότα. Επίσης επιβεβαιώνεται με υπάρχοντα γραπτά στοιχεία η
ταυτόχρονη ύπαρξη και των δύο ελληνικών οργανώσεων, τουλάχιστον μέχρι το 1957. Σε ένα
Restaurant στην Hasenbergstr. 37, που αργότερα έγινε η γνωστή ελληνική ταβέρνα „Piräus“
ήταν το ελληνικό κέντρο της Στουτγάρδης. Εκεί θα γεννήθηκε και η ιδέα ίδρυσης ενός ελληνικού
συλλόγου. Ίσως ιδρύθηκε πρώτα ο „Σύνδεσμος Ελλήνων Βάδης-Βυρτεμβέργης“ και αργότερα η
„Ελληνική Κοινότητα Βάδης-Βυρτεμβέργης“. Ίσως ορισμένα μέλη έφυγαν από το „Σύνδεσμο
Ελλήνων Βάδης-Βυρτεμβέργης“ και μαζί με άλλους ίδρυσαν την „Ελληνική Κοινότητα ΒάδηςΒυρτεμβέργης“, Σίγουρο πάντως είναι, πως ο πρόεδρος του „Συνδέσμου Ελλήνων ΒάδηςΒυρτεμβέργης“, Γεώργιος Παπαηλιού έγινε το 1961 πρόεδρος της „Ελληνικής Κοινότητας
Βάδης-Βυρτεμβέργης“. Άρα μεταξύ 1957 και 1960 σταμάτησε να λειτουργεί ο „Σύνδεσμος
Ελλήνων Βάδης-Βυρτεμβέργης“ .Πότε ιδρύθηκε, τι καταστατικό είχε, ποια ήταν η κύρια δράση
και αποστολή του και πότε και γιατί διαλύθηκε ο „Σύνδεσμος Ελλήνων Βάδης-Βυρτεμβέργης“
θα στέκεται κάπου στα γερμανικά αρχεία. Όσον αφορά την ίδρυση και το έργο της „Ελληνικής
Κοινότητας Βάδης-Βυρτεμβέργης“ τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Αυτό που δεν μπορεί
να αμφισβητηθεί είναι η εορταστική εκδήλωση για την 25 η Μαρτίου που διοργάνωσε η νέο-

ιδρυθείσα Ελληνική Κοινότητα το 1954. Αυτό σημαίνει, πως, αν όχι νωρίτερα, το αργότερο το
1952 θα πρέπει να ιδρύθηκε η Ελληνική Κοινότητα, ίσως με κάποια διαφορετική ονομασία και
ίσως χωρίς την νομική αναγνώρισή της (e.V.).
Το 1955 ζούσαν στην Στουτγάρδη 285 Έλληνες. Οι 151 πήραν μέρος στην ιδρυτική συνέλευση,
όπου και ιδρύθηκε η Ελληνική Κοινότητα Βάδης-Βυρτεμβέργης με έδρα τη Στουτγάρδη. Στις
6.1.1957 έγινε καταστατική και εκλογική γενική συνέλευση. Γι΄ αυτό και το έτος 1957 φέρετε σαν
έτος ίδρυσης της Κοινότητας Το πρώτο καταστατικό (βλ. κατ-1957.) και το πρώτο ΔΣ με
πρόεδρο τον Δρ. Κωνσταντίνο Κυριατζή (βλ. …). Από το πρωτοδικείο αναγνωρίστηκε στις 22.
Μαρτίου του 1958. Με το Βασιλικό Διάταγμα 173 που δημοσιεύτηκε στις 22. Οκτωβρίου 1958
στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης αναγνωρίστηκε σαν
«Ελληνική Κοινότητα χωρίς γεωγραφικά (κοινοτικά) σύνορα». Μόνο τρεις Ελληνικές Κοινότητες
έχουν πάρει αυτήν την αναγνώριση. Τορόντο, Μελβούρνη και Στουτγάρδη.
Το στέκι της Κοινότητας παρέμεινε η ταβέρνα „Piräus“ και οι βασικές δραστηριότητές της ήταν οι
αγοραπωλησίες αυτοκινήτων. Τα περισσότερα μέλη τότε ήταν έμποροι. Με τον ερχομό νέων
μεταναστών ο αριθμός των Ελλήνων αυξάνονταν συνεχώς. Και δεν έρχονταν μόνο άνδρες αλλά
και γυναίκες. Τους πρώτους γάμους τους έκανε ένας Ρουμάνος ορθόδοξος παπάς. Το
εστιατόριο „Piräus“ δεν μπορούσε πια να παραμείνει στέκι των Ελλήνων. Έτσι με μια κοινή
προσπάθεια όπου συμμετείχε το ελληνικό προξενείο, η εκκλησία, τα συνδικάτα και ο Δήμος της
Στουτγάρδης βρέθηκαν καινούρια γραφεία στην Rosenstrasse 26.
Το πρώτο καταστατικό (1957) προέβλεπε ένα πενταμελές ΔΣ το οποίο και αποφάσιζε για την
εγγραφή νέων μελών. Έπρεπε να έχουν ελληνο-χριστιανο-ορθόδοξο φρόνημα. Με αυτό το
καταστατικό έγιναν οι εκλογές το 1959 (πρόεδρος Γεώργιος Βάιλας) και το 1961 όπου
πρόεδρος εκλέχθηκε ο άλλοτε πρόεδρος του „Συνδέσμου Ελλήνων“ Γεώργιος Παπαηλιού.

α/α 119 ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Ελλήνων τής Στουτγάρδης και Β.-Β.
Φεβρουάριος 1957

Οι μεγαλύτερης ηλικίας συμπατριώτες θυμούνται ακόμη το „Bohnenviertel“. Αυτήν την ελληνική
γειτονιά της Στουτγάρδης. Εκεί βρισκόταν από το 1960 το κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας.
Με τον μαζικό ερχομό των Ελλήνων μεταναστών, αρχές της δεκαετίας του 1960, άλλαξε η
σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού της Στουτγάρδης. Λογικό ήταν λοιπόν να αλλάξει και η
σύνθεση του ΔΣ της Κοινότητας. Αρχές του 1963 έγινε ριζική αλλαγή του καταστατικού με
κοινοτικό και διοικητικό Συμβούλιο (βλ. κατ-1963). Στις εκλογές του 1963 πρόεδρος εκλέχτηκε
πάλι ο Γεώργιος Παπαηλιού. Στο 30μελές κοινοτικό συμβούλιο εκλέχτηκαν και νεοφερμένοι
Έλληνες εργάτες και μάλιστα τρεις συμπατριώτες Ηλίας Καψημάλης, Λεωνίδας Κοντοζής, και
Γρηγόρης Σπορίδης στο ΔΣ. Οι συμπατριώτες αυτοί μαζί με άλλους Έλληνες από την περιοχή
Στουτγάρδης και την „Νεολαία Γρηγόρης Λαμπράκης“, ίδρυσαν την «Ενιαία Δημοκρατική
Παράταξη» που αργότερα μετονομάστηκε Δημοκρατική Ενότητα. Τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με
το τότε καταστατικό της Κοινότητας, έβγαιναν από μια λίστα. Οι 9 πρώτοι σε σταυρούς
αποτελούσαν το Δ.Σ. και μαζί με τους επόμενους 21, σχημάτιζαν το 30μελές κοινοτικό
συμβούλιο. Μόνιμη θέση στο Δ.Σ. είχε ο εκπρόσωπος του φοιτητικού συλλόγου και στις

συνεδριάσεις μπορούσε να πάρει μέρος εκπρόσωπος του ελληνικού προξενείου και της
ελληνικής εκκλησίας. Στις εκλογές του 1965 (7.2.1965) που έγιναν με το κατ-1963 οι αριστεροί
υποψήφιοι . κέρδισαν την πλειοψηφία στο ΔΣ. Αυτό φυσικά ενόχλησε τα παλιά μέλη τα οποία
με κάθε τρόπο προσπάθησαν να ακυρώσουν αυτές τις εκλογές. Ενστάσεις και πάλι ενστάσεις
στο πρωτοδικείο, μεσολάβηση του ελληνικού προξενείου και του Έλληνα πρέσβη με στόχο την
διάλυση της Κοινότητας και πολλά άλλα. Τελικά το πρωτοδικείο πρότεινε την διεξαγωγή νέων
εκλογών οι οποίες και έγιναν στις 18.6.1965. Με μεγάλη διαφορά κέρδισαν και αυτές τις εκλογές
οι αριστεροί όπου πρόεδρος εκλέγει ο Στέργιος Φλαμουράκης, αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος
Ψάλλας και Γραμματέας ο Χρίστος Καράτσαλος. Στις 10.3.1966 παραιτήθηκε ο Φλαμουράκης
και την θέση του πρόεδρου ανέλαβε ο Στέφανος Χυδέας. Ακολούθησαν οι Νίκος Κοντέντσης και
Δημοσθένης Παπακώστας. Στις εκλογές που έγιναν στις 16.4.1967 πρόεδρος αναδείχτηκε ο
Παναγιώτης Λαδόπουλος, αντιπρόεδρος για πρώτη φορά στην μέχρι τότε ιστορία της
κοινότητας η κυρία Κατερίνα Πατριανού και γραμματέας ο Ανδρέας Νικάκης. Πέντε μέρες
αργότερα στις 21 Απριλίου 1967 η στρατιωτική χούντα κατάργησε την δημοκρατία στην
πατρίδας μας και από εκείνη την ημέρα και μετά η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης ανέλαβε
ηγετικό, συντονιστικό και καθηγητικό ρόλο στον αντιδικτατορικό αγώνα των Ελλήνων
μεταναστών σε ολόκληρη την Γερμανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι επόμενοι πρόεδροι είναι: (βλ. Λιγκ)

http://www.zplan-online.eu/mediapool/132/1329257/data/eksistoria11-11-17.pdf

Und Heute. Και σήμερα.

Das ewige Exportland Griechenland
Produkte ohne Abfalldatum
Mythologie-Demokratie-Ökonomie-Philosophie und, und, und Kosmopoliten-Griechen
von Konstantin Karras

Fazit aus den Büchern:
Ποιοι είμαστε (Γ.-Σ.. Πρεβελάκης)
Geld, die wahre Geschichte (Felix Martin) und
«Μικρό και αλαζονικό έθνος» (Μάκης Καραγιάννης)

In einer der vielen Parlamentsdebatten im Deutschen Bundestag, wo es um die „Hilfe“ für
Griechenland ging, forderte ein Abgeordneter Finanzmister Schäuble auf, Griechenland endlich
aus der Eurozone raus zuwerfen. Worauf Schäuble:. Stellen Sie bitte diese Frage an Emanuel
Kant. Leider blieb Schäubles bemerkendwerter Hinweis der griechischen Öffentlichkeit völlig
vorenthalten. Schäubles Verneigung und Bewunderung zu griechischer Kultur passte nicht zum
Bild Schäubles,, das die griechischen Medien der griechischen Öffentlichkeit bis dahin vermittelt
hatten. Denn wenn nicht er, wer sonst ist für die momentane griechische Tragödie
verantwortlich? Die Griechen selbst etwa? Nein. Es gibt nur den Einen. Und er darf auf keinen
Fall ein Philhellene sein.
Das „WIR und die Anderen“-Syndrom ist bei den Griechen besonders stark ausgeprägt. Das
Gute kommt von Uns, das Schlechte von den Anderen. Die Griechen, also WIR, waren vor
vielen Jahren das Zentrum der Welt. Die Anderen waren in der Peripherie. Und WIR wünschen,
ja WIR verlangen sogar, dass es so bleibt. Dass die damaligen Griechen das Zentrum der Welt
waren und dass die griechische Kultur vor zweieinhalb Tausend Jahren sogar im ganzen
Mittelmeer- und Schwarzmeerraum sich verbreitet hatte, ist historisch eindeutig belegt. Aber
waren die damaligen Griechen nicht auch ein wenig anders als die Heutigen? Sollte man nicht
dieser Frage nachgehen? Ja. Meint Georgios-Stylianos. Prebelakis. Nur wenn wir (hier klein)

die Lebensphilosophie, die Denkweise verstehen und die Art und Weise, wie unsere Vorfahren
über Fragen der Demokratie, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Armut und des Reichtums, des
Friedens und des Krieges, der Existenz Gottes oder auch nicht und über was passiert nach
dem Tod, nachgedacht hatten, dann werden wir von diesem „WIR-Andere“-Syndrom geheilt.
Und wie die Großen von damals gedacht haben, können wir leider nicht vollständig erkunden.
Viele Schriftwerke sind den Verwirrungen der Zeit zum Opfer gefallen. Einiges ist doch gerettet
worden. Und das, was die Welt heute über die „Griechische Klassik“ erfahren hat, verdanken
wir dem Islam. Denn nachdem das Christentum sich als Staatsreligion durchgesetzt hat, war die
Wissenschaft praktisch ausgelöscht. Es herrschte die Theokratie. Gott hat alles gemacht und
auch alles so gewollt. Und jeder, der den Versuch unternahm, Naturphänomenen
wissenschaftlich zu erklären bzw. nachzuweisen galt als Gotteslästerer. Alles was „Griechisch“
war, war eine Blasphemie. Der „Grieche“ galt als der personifizierte Antichrist. In dieser langen
Periode des Christentums ist die Wissenschaft kaum weiter entwickelt worden.
Anders der Islam. Die griechische Literatur wurde angenommen, übersetzt und mit der
Verbreitung des Islams. Und über Spanien nach Europa verbreitet. Auch nach dem Fall
Konstantinopels im Jahre 1453 sind viele Gelehrten nach Italien und weiter nach Norden
geflüchtet bzw. von Adligen und wohlhabenden Familien direkt aus Konstantinopel als
Hauslehrer für die Erziehung ihrer Kinder erworben worden. Die europäischen Intellektuellen
kamen mit den griechischen Klassiker in Berührung: Mit Sokrates, Platon, Aristoteles,
Aischylos, Sophokles, Euripides Aristophanes und die vielen-vielen anderen zum Beispiel den
„Schuldenstreicher“ Solon. Auch den Aristarchos von Samos, der bereits um 285 v. Chr. die
Sonne als das Zentrum des Universums nachgewiesen hat. Das Ergebnis der europäischen
Intellektuellen war überwältigend. Die Zeit wurde um 2000 Jahre zurückgestellt. So folgten die
Epochen der Renaissance und der anschließenden Aufklärung direkt der klassischen Antike
nach.
Der 30jähriger Krieg und der Westfälische Friedensvertrag (1648) führten zur Trennung von
Religion und Politik in Europa. Ab diesem Zeitpunkt spielte wieder, ähnlich wie in der Zeit der
Antike, die Herkunft für den Zusammenhalt der Menschen innerhalb eines Volkes die wichtige
Rolle. Die Nationalstaaten sind entstanden. Und Werte dieser Nationalstaaten sind in der
griechischen Kultur tief verwurzelt. Mit der Französischen Revolution 1789 unter dem Motto
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ hat die Athener Demokratie, mit allem was dazu gehört, ihre
Welteroberung gestartet.
Viele Völker Europas, darunter auch die Griechen, waren zur Zeit des großen Umbruchs Renaissance und Aufklärung- nicht frei. Griechenland wurde erst 1821 als Nationalstaat befreit.
Aber der Befreiungskampf wurde unter dem Motto «υπέρ πίστεως και πατρίδας», also zuerst für
den Glaube und dann für das Vaterland, geführt. (Theodoros Kolokotronis). Das heißt, die
Orthodoxe Kirche hatte einen großen Einfluss sowohl bei der Entstehung als auch bei der
Gestaltung des neuen griechischen Staates. Und die „Neu-Griechen“ müssten ohne Renaissance und ohne Aufklärung- die klassische Antike Zeit fortsetzen. Dass sowas nicht gut
ausgehen würde, müsste man kein Prophet sein, um den Misserfolg voraus zu ahnen. Heute,
fast 200 Jahre nach der Gründung, haben die Griechen immer noch mit dem „WIR-AnderenSyndrom“ zu kämpfen. Und darin, meint der Buchautor Prebelakis, liegt das Problem und
gleichzeig auch die große Chance der Griechen. Das Problem zu lösen, heißt die Zeit der
Renaissance und der Aufklärung nachzuholen. Und die Chance:. Verantwortung für eine
bessere Behandlung der griechischen Exportartikel zu übernehmen. „Kraftamtes“ so zu sagen.
Etwa unter dem Motto: Wir haben Euch unsere Kultur überlassen, aber wir erwarten, dass ihr
sie auf einem höheren Niveau bringt. Das war in der Antike nicht anders. Alles was aus
Mesopotamien oder Ägypten übernommen wurde, ist weiter entwickelt und verbessert worden.
Aber in Europa und in der ganzen Welt laufen einige Dinge, was z.B. die Demokratie oder die
Marktwirtschaft betrifft, andauernd in die falsche Richtung. Wir, und hier denke ich an die
Diasporagriechen, könnten eine wichtige kosmopolitische Rolle spielen. Was hätte z.B.
Sokrates über den Zustand der heutigen Demokratie gesagt? Oder wie hätte Solon auf die
heutige Schuldenkrise reagiert? Wir sollten auf die Missstände hinweisen. Eine Art „TÜV-

Funktion“ verbunden mit Verbesserungsvorschlägen wäre unsere kosmopolitische Aufgabe
also. Und hier ein paar „TÜV“-Beispiele:
a. Die Olympischen Götter herrschten auf dem Olymp. Es waren 6 Männer und 6 Frauen.
Die Geschlechterparität war gewahrt. Und heute? In den „olympischen“ Großkonzernen
von Siemens, Mercedes, Deutsche Bank und wie sie alle heißen, sieht man kaum eine
Frau in den Vorständen. (Tag der Frauen am 8. März)
b. Die Einführung der Drachme im 7. Jahrhundert v. Chr. brachte der bis dahin geldlosen
griechischen Stammesgesellschaften organisatorische Vorteile.. Gleichzeitig führte sie
aber auch zu grausamen Ungerechtigkeits-Exzessen. Vermögensakkumulation hier,
Schuldenanhäufung dort. Das Volk konnte die Schuldenlast nicht ertragen und
protestierte. Ein kluger Staatsmann namens Solon, unterstützt vom Volk, hat die
Schulden gestrichen und alle illegalen Geschäfte der Aristokratie rückgängig gemacht.
Und heute? Wo sind die Solons von heute?
c. In der kleinen und überschaubaren Athener Agora hat die Demokratie funktioniert. Die gut
informierten Abgeordneten wussten Bescheid, über alles was sie zu entscheiden hatten.
Die Meinung des Volkes setzte sich also durch. Das Volk regierte. Und heute? PolisDemokratie herrscht nur in den Stadtparlamenten, wo eine große Übereinstimmung mit
der Athener Agora besteht. Ob in Berlin, Paris, London und in allen anderen Hauptstädten
eine Athener Agora darstellen, ist fraglich. In der Regel ist dort die Geld-Agora zu finden.
Und sie steht über die Athener Agora.
Hier liegt also die große Chance der heutigen Griechen. Die Antike griechische Kultur, die durch
das Christentum und Judentum ergänzt und durch den Islam nach Europa getragen wurde,
immer und ständig zu begleichen. Wir müssen versuchen die fehlenden Solons, Sokrates,
Platons, Aristophanes, Aristoteles ein klein wenig zu ersetzen. Keine leichte Aufgabe. Aber dies
ist der einzige Weg, meinen die hier aufgeführte Buchautoren, um uns von dem „Unglück
Griechen zu sein“ zu befreien. Und das werden wir schaffen, meint Prebelakis voll optimistisch,
denn wir tragen in uns die griechische „Kulturhefe“. Hoffentlich hat die Hefe kein Verfallsdatum.
Und wenn es tatsächlich ίζημα nicht verfehlt, sollten hoffentlich die Griechen nicht denken: Nur
keine Eile?
Aber wir fragen direkt die Kosmopoliten Griechen. Sollten wir uns nicht gleich vernetzen um mit
der uns zustehenden Aufgabe zu beginnen? Zum Beispiel mit der Gründung eines Netzes der
griechischen Diaspora-Intellektuellen? Artikel 108 der griechischen Verfassung betrifft die
Auslandsgriechen.
Der
bleibt
wirkungslos,
wenn
die
Auslandsgriechen
keine
Vertretungsorganisation haben. Das Ausland-Griechen-Gremium (SAE) muss sich neu finden
und anders als bei der ersten Gründung im Jahr 2005 jetzt hauptsächlich von Auslandsgriechen
geleitet und finanziert. Wir sollten gleich anfangen. Erst mit kleinen langsameren Schritten, die
immer schneller werden. Syrtaki eben..
November 2002

Aρθρο 108.

1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του Απόδημου Ελληνισμού και τη διατήρηση

των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και
την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την
επικράτεια.

2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου

Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του
απανταχού Ελληνισμού.

Το άρθρο 108 του ελληνικού συντάγματος αναφέρεται στον απόδημο ελληνισμό. Είναι το
μοναδικό άρθρο που κατοχυρώνει συνταγματικά την ύπαρξη του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού.(ΣΑΕ).

Η γνώμη μου για το ΣΑΕ και την ΕΕΕ.ΒΒ σήμερα
http://www.zplan-online.eu/mediapool/132/1329257/data/EEE.BB-25-XPONIA-quovadiseee.bb.pdf
και στο
Συνέδριο-Συμπόσιο του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης, Φρανκφούρτη 8-10 Νοέμβρη 2002
Το ΣΑΕ ιδρύθηκε το 1995 στην 1 η Τακτική Συνέλευση που έγινε στην Θεσσαλονίκη η οποία
είναι και έδρα του ΣΑΕ. Κάθε δύο χρόνια καλούνται τα μέλη του ΣΑΕ από τον Γενικό
Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) σε τακτική συνέλευση στην Θεσσαλονίκη. Στα
ενδιάμεσα διοργανώνουν τα τέσσερα περιφερειακά ΣΑΕ (Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας-Αφρικής
και Ωκεανίας) τα δικά τους περιφερειακά συνέδρια.
Στο ΣΑΕ συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι όλων των μορφών οργάνωσης του
Απόδημου Ελληνισμού.
Για την προώθηση των στόχων του ΣΑΕ συγκροτήθηκαν θεματικά Δίκτυα (Νεολαίας,
Γυναικών, Επιχειρηματιών, Πολιτισμού και Επιστημόνων).
Αξίζει να σημειωθεί, πως όλα τα έξοδα του ΣΑΕ τα αναλαμβάνει μέσω της ΓΓΑΕ η ελληνική
πολιτεία. Και εδώ μπαίνει το καυτό ερώτημα. Μπορεί ένας οργανισμός που οργανωτικά και
οικονομικά εξαρτάται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να είναι ανεξάρτητος; Όχι φυσικά.
Ποτέ δεν πρόκειται το ΣΑΕ να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Το ΣΑΕ δεν είναι ένας
δημοκρατικός Οργανισμός. Το ΣΑΕ είναι ένα κυβερνητικό όργανο. Και όμως το ΣΑΕ, έστω και
μ΄ αυτήν την μορφή, είναι απαραίτητο για την ενότητα και επαφή των 17 περίπου
εκατομμυρίων Ελλήνων όπου γης.
Έτσι λοιπόν ο σύλλογος μας, η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων Βάδης-Βυρτεμβέργης, που
έγινε μέλος του ΣΑΕ το 1999, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για μια αντικειμενική
παρουσίαση του ΣΑΕ στην περιοχή μας και ζητά από του συμπατριώτες να οργανωθούν μέσα
στις δημοκρατικές τους Ελληνικές Κοινότητες και μέσω αυτών να στέλνουν τους δημοκρατικά
εκλεγμένους αντιπροσώπους των στις συνελεύσεις του ΣΑΕ.
Το ίδιο ζητάμε και από τις Γυναίκες, τους Νεολαίους, τους Επιχειρηματίες, τους Καλλιτέχνες
και τους Επιστήμονες. Να ιδρύσουν τοπικά Δίκτυα ή επιτροπές μέσα στις Ελληνικές
Κοινότητες και να προχωρήσουν στη ίδρυση εθνικού (παγγερμανικού) Δικτύου.
Κατά πρώτον για τους λόγους που αναφέρω παραπάνω ο ορισμός ¨Συνέδριο¨ δεν αρμόζει
στις συναντήσεις των μελών του ΣΑΕ. Ο όρος Συμπόσιο είναι ο πιο κατάλληλος. Έτσι
αποδίδεται καλύτερα η πραγματική εικόνα αυτών των συναντήσεων. Είναι μια ευχάριστη
εκδήλωση όπου μεταξύ φαγητού πιοτού και διασκέδασης γίνονται γνωριμίες και ανταλλάζονται
απόψεις Εμείς δεν είμαστε ενάντια σ΄ αυτό. Και τα πανηγύρια χρειάζονται. Και αν ένας από
τους στόχους του ΣΑΕ είναι η επαφή μεταξύ των Ελλήνων της διασποράς, τότε το πανηγύρι
ίσως το καλύτερο μέσον. Ποιος όμως πληρώνει τα «σπασμένα»; Όχι το ελληνικό κράτος.

Κώστας Καρράς

