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EΛΛΗΝΩΝ 

Stuttgart, 7.Mai.21 

Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Νείλος από τον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας 

Και στις 8 Μαΐου απελευθερώθηκε η Ευρώπη      

Αγαπητοί φίλοι, 
Προτού αναφερθώ στο θέμα που θέλω να συζητήσω μαζί σας, μια μικρή κορώνα-παρένθεση:  
(Ναι έχουμε κορώνα. Και όμως η ζωή συνεχίζεται. Συζητάμε τα προβλήματα της πανδημίας χωρίς να 
παραμερίζουμε τα υπόλοιπα θέματα. Ο ευρύτερος επιστημονικός χώρος είναι η Βιολογία. Ως 
επιστήμονας έχω ήδη από τις πρώτες μέρες της πανδημίας πάρει θέση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ούτε για 
την ύπαρξη του ιού αλλά ούτε και για τον μεγάλο κίνδυνο που προκαλεί. Όμως ο κορωνοϊός δεν είναι 
πανούκλα (Pest). Είναι όπως δηλώνει ο Hendrik Streeck δύο ως τρεις φορές πιο επικίνδυνος από τον ιό 
της γρίπης αλλά και δέκα φορές λιγότερο επικίνδυνος από τι μας λένε οι κυβερνήσεις και τα επίσημα 
ΜΜΕ. ‘Έχουν δημιουργήσει έναν αδικαιολόγητο πανικό. Όλες οι κυβερνήσεις και οι Εταιρίες Φαρμάκων 
ισχυρίζονται πως στόχος τους είναι η ζωή των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις χρηματοδότησαν με πολλά 
δις €, με τα χρήματα των φορολογουμένων, με τα δικά μας χρήματα δηλαδή, την έρευνα και την 
παραγωγή εμβολίων. Και τώρα που οι φάρμα-φίρμες έχουν το εμβόλιο το μόνο που σκέπτονται είναι τα 
κέρδη. Η αμερικάνικη κυβέρνηση, Biden, ανακοίνωσε σήμερα μια προσωρινή αλλαγή στην Patente-
νομοθεσία, για να μπορούν και άλλες εταιρίες να παράγουν το εμβόλιο..  Αυτό είναι ένα σωστό και για 
τον φορολογούμενο δίκαιο βήμα.  Και θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή. Οι υπόλοιπες 
κυβερνήσεις, αν πράγματι ενδιαφέρονται για την ζωή μας, πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του 
Biden. Λογικό είναι: Ο λαός πληρώνει την έρευνα, στον λαό ανήκουν τα εμβόλια. Μόνο έτσι θα 
απαλλαχτούμε από αυτόν και από τους επόμενους ιούς και το κυριότερο από την εξάρτηση της 
Βιομηχανίας Φαρμάκων. Και μάλιστα για πάντα.  Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, πως τα εμβόλια, όχι μόνο 
αυτά της κορώνας, αλλά γενικά και αυτά των επόμενων πανδημιών, είναι βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως 
το γάλα και το ψωμί.  Το κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τόσο για την έρευνα όσο και για την 
παραγωγή των εμβολίων. Ελπίζω πως γρήγορα, ίσως μέσα στο καλοκαίρι, να επιστρέψουμε στην 
ομαλότητα. Ήδη από σήμερα οι εμβολιασμένοι αποκτούν περισσότερη ελευθερία. Καλό ξεκίνημα 
λοιπόν).  
 
Liebe Freunde, 
Bevor ich auf das Thema eingehe, das ich mit Ihnen diskutieren möchte, ein Wort zur Corona:  
(Ja, wir haben Pandemie. Und doch geht das Leben weiter. Wir diskutieren die Probleme der Pandemie, ohne die 
anderen Themen zu vernachlässigen. Biologie ist mein wissenschaftliches Feld. Als Wissenschaftler habe ich 
schon seit den frühen Tagen der Pandemie Stellung bezogen. Es gibt weder einen Zweifel an der Existenz des 
Virus noch an der großen Gefahr, die von ihm ausgeht. Aber das Coronavirus ist keine Pest. Es ist, wie Hendrik 
Streeck feststellt, zwei- bis dreimal gefährlicher als das Grippevirus, aber zehnmal weniger gefährlich, als uns die 
Regierungen und die offiziellen Medien erzählen. Sie haben eine ungerechtfertigte Panik erzeugt. Alle 
Regierungen und Pharmafirmen behaupten, dass es ihr Ziel ist, das Leben von Menschen zu retten. Die 
Regierungen haben mit Milliarden von Euro, mit Steuergeldern, also mit unserem Geld, die Forschung und 
Produktion von Impfstoffen finanziert. Und jetzt, wo sie den Impfstoff haben, denken sie nur an ihren Profit. Die US-
Regierung, Biden, kündigte heute eine vorübergehende Änderung des Patente-Gesetzes an, damit andere Firmen 
den Impfstoff produzieren können. Das ist ein richtiger und für den Steuerzahler fairer Schritt.  Und das hätte man 
von Anfang an tun sollen. Andere Regierungen, wenn sie sich wirklich um unser Leben sorgen, sollten Bidens 
Beispiel folgen. Logisch ist: Das Volk zahlt für die Forschung, das Volk besitzt die Impfstoffe. Nur so werden wir 
dieses und die nächsten Viren und vor allem die Abhängigkeit von der Pharmaindustrie loswerden. Und zwar für 
immer.  Wir müssen alle begreifen, dass Impfstoffe, nicht nur die der Corona, sondern auch die der nächsten 
Pandemien im Allgemeinen, grundlegende soziale Güter sind, wie Milch und Brot.  Der Staat muss die 
Verantwortung sowohl für die Forschung als auch für die Produktion von Impfstoffen übernehmen. Ich hoffe, dass 
wir bald, vielleicht Mitte im Sommer, zur Normalität zurückkehren werden. Bereits ab heute gewinnen geimpfte 
Menschen mehr Freiheit. Ein guter Anfang also).  
 



 

 

15 με 17 Σεπτέμβρη του 2022 στην Στουτγάρδη 

Ημερίδα με θέμα: 

Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.  
τι; είσαι Έλληνας και δεν ξέρεις την ιστορία σου;     
 
Ό,τι και να προγραμματίζουμε αυτόν τον καιρό, πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε τον παράγοντα πανδημία. Θέλω να 

πιστεύω, πως από τα μέσα του επόμενου χρόνου, μπορεί μεν ο ιός να μην έχει εντελώς εξαφανιστεί, αλλά οπωσδήποτε θα τον 

ελέγχουμε.  Θα συζούμε με αυτόν, αλλά δεν θα τον φοβόμαστε. Έτσι μετά το καλοκαίρι του 2022 μπορούμε να 

προγραμματίσουμε εκδηλώσεις, χωρίς να συνυπολογίζουμε τον παράγοντα Virus. Τώρα γιατί  προτείνω αυτήν την  Ημερίδα. 

 

Ζω πολλά χρόνια στην Γερμανία και ως επιστήμονας αλλά και ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, έτυχε να 

γνωρίσω πολλούς Γερμανούς  γνώστες της  Ελληνικής (κυρίως της κλασικής) Ιστορίας. Από την μια μεριά θαυμάζω αυτούς 

τους ανθρώπους. Από τη άλλη δεν αισθανόμουν ποτέ άνετα αναμεσά τους.  Φυσικά κανείς από αυτούς τους 

πολυδιαβασμένους Φιλέλληνες δεν περιμένει από εμάς που δεν ασχολούμαστε επαγγελματικά πχ. με την Ιστορία ή την 

Φιλοσοφία, όσο Έλληνες και αν είμαστε, να γνωρίζουμε σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο την Ελληνική Ιστορία, μια Ιστορία 8 

χιλιάδων ετών. Παρόλα αυτά με ενοχλούσε το γεγονός, το ότι ένας μη Έλληνας έκανε μαθήματα για τον ελληνικό πολιτισμό 

και ο Έλληνας ήταν απλώς ακροατής. Και όταν ο ομιλητής μεταπηδούσε από την μια ιστορική εποχή στην άλλη, είχα 

πρόβλημα να κατατάξω τα γεγονότα σε μια σωστή χρονολογική σειρά. Με τον καιρό διαπίστωσα πως δεν είμαι μοναδικός. 

Και οι άλλοι συνάδελφοι μου έχουν αντιμετωπίσει αυτό που ο Νίκος Δήμου το εξηγεί με το «Η Δυστυχία του να είσαι 

Έλληνας».   

 

Κάτι έπρεπε να αλλάξει. Το να πεις δεν με ενδιαφέρει η ιστορία αφού εγώ με την γενετική ασχολούμαι, δεν είναι λύση. Η 

ιστορία είναι το παρελθόν. Και όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν, λένε οι φίλοι μου οι Πόντιοι, δεν μπορεί να κτίσει το μέλλον. 

Άρα η ιστορία είναι τα θεμέλια του μέλλοντος.  Ειδικά εμείς που ζούμε στο εξωτερικό όχι μόνο την ιστορία της πατρίδας μας 

πρέπει να γνωρίζουμε αλλά και αυτήν της νέας  μας πατρίδας.  

 

Αργότερα όταν και εγώ άρχισα, ως χόμπι, να ασχολούμαι με την ιστορία, σκέφτηκα πως πρέπει να βρεθεί για τον Απόδημο 

Έλληνα ένας τρόπος να μαθαίνει βήμα προς βήμα την ιστορία της Ελλάδος. Γιατί ο Απόδημος Έλληνας όπου και αν 

βρίσκεται  θα συναντά μη Έλληνες που θα θέλουν να κάνουν συζήτηση μαζί του τουλάχιστον για τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό. Δεν υπάρχει άλλο έθνος στον κόσμο, που να έχει χαρίσει τόσα πολλά στην ανθρωπότητα. Και ο Απόδημος 

Έλληνας όπου και αν πάει θα τα βρει μπροστά του. Και ο ντόπιος θα τον ρωτήσει: Τι είναι αυτό; Και αμέσως μετά:  Τι; Είσαι 

Έλληνας και δεν το ξέρεις την ιστορία σου;  

 

Κάνω λοιπόν την πρόταση σε όλους τους ιστορικούς που γνωρίζω, που είναι και οι πιο αρμόδιοι,  να συντάξουν ένα μικρό 

βιβλιαράκι, περίπου 150 σελίδες, με τους σημαντικότερους σταθμούς της Ελληνικής Ιστορίας. Το βιβλιαράκι αυτό να 

απευθύνεται στον Έλληνα Απόδημο και να είναι κάτι σαν ένα δεύτερο διαβατήριο. Κάτι σαν πυξίδα ή σαν το νήμα της 

Αριάδνης. Ένα μικρό λιθαράκι εκεί που η DNA-Analyse θα χρειαστεί, μπορώ και εγώ να προσθέσω.  

 

 

Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους αρχίζει από εκεί που αρχίζει και η ιστορία της ανθρωπότητας 
 
Παλιά, πολύ παλιά  

Πριν 6 εκατομμύρια χρόνια από μια Πίθηκος-Μητέρα γεννήθηκε ο Homo, ο άνθρωπος. Οι πρώτοι άνθρωποι, οι 

Νεαντερταλερ, ξεκίνησα πριν 1.5  εκατομμύρια χρόνια από την ανατολική Αφρική και έφτασαν και εγκαταστάθηκαν σε όλα 

τα μέρη της Ευρώπης. Και μόλις πριν 45 χιλιάδες χρόνια , πάλι ξεκινώντας από την Ανατολική Αφρική, έφτασαν στην 

Ευρώπη και οι Homo Sapiens, δηλαδή εμείς. Το πως ζούσαν οι άνθρωποι αυτά τα χρόνια δεν το γνωρίζουμε. Από 

αρχαιολογικά ευρήματα και τώρα τελευταία με την DNA-Analyse προσπαθούμε να εισέλθουμε σε αυτόν τον άγνωστον 

κόσμο. Και για τα τελευταία 10-12 χιλιάδες χρόνια όλο και περισσότερα πράγματα γίνονται γνωστά. Όλες οι ομαδικές 

μετακινήσεις των ανθρώπων  κατά τα τελευταία 8 χιλιάδες χρόνια, καθώς επίσης και η εξάπλωση των ασθενειών και των 

πανδημιών, είναι χάρη στην DNA-Analyse γνωστές και «γενετικά καταγραμμένες».  Έτσι επιστημονικά στοιχεία για την ζωή 

των ανθρώπων στην Ελλάδα έχουμε ήδη από την έκτη χιλιετηρίδα πριν Χριστού και μετέπειτα. (Ένα τέτοιο κείμενο θα 

μπορούσε να είναι η αρχή της Ιστορίας…….) 

 

Μακρά ιστορία, δύσκολος ο προσανατολισμός.  

Ο κάθε άνθρωπος θέλει να γνωρίζει τις ρίζες του. «Από  που κρατάει η σκούφια σου,» λέει η λαϊκή λαλιά. Είναι μια 

κληρονομική ιδιότητα που εξηγείται με την αντίληψη που έχουμε για την ροή των γονιδίων (μας). Το κάθε άτομο θέλει να 

γνωρίζει από που κατάγονται πχ. οι Γονείς, οι Παππούδες και Γιαγιάδες ακόμη και οι Προ-Παππούδες και Προ-Γιαγιάδες. 

Αυτά τα οικογενειακά στοιχεία, είναι  στους περισσότερους από εμάς συνήθως γνωστά.  Και πολλοί θα ήθελαν να γνωρίζουν, 

έστω και από περιέργεια, ολόκληρο το γενεαλογικό τους δένδρο.  Όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν αρχεία με 

στοιχεία των μακρινών προγόνων μας πιο βαθιά από την γενιά των Προ-Παππούδων. Μια τέτοια έρευνα είναι εντελώς 

προσωπική και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει κανένα όφελος. Και όμως. Τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι, και 



συγκεκριμένα αυτοί που έχουν αμφιβολίες για την καταγωγή τους, άνθρωποι που οι πρόγονοί τους έζησαν αναμπουμπούλες 

πολέμων με διωγμούς και ανταλλαγές πληθυσμών,  ψάχνουν εντατικά σε αρχεία και στο ιντερνέτ για  να βρουν την 

πραγματική τους καταγωγή. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που τελικά μαθαίνουν «από που κρατάει η σκούφια τους». (Στην 

προσπάθεια μου να βρω τους  προγόνους του πατέρα μου, ξεκίνησα από το χωριό μου, τον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας, και έφτασα στον Ταΰγετο 

της Λακωνίας. Εκεί βρήκα προγόνους που ζούσαν από το 1720. Αυτοί πάλι είχαν έρθει από το χωριό Λαδοκαρβέλι  της Μεσσηνίας) 

 
Αλλά περισσότερο από την ατομική οικογενειακή καταγωγή, θέλουμε να γνωρίζουμε και την συλλογική μας καταγωγή. Από 

που προέρχονται και ποια ζωή έκαναν οι άνθρωποι που έζησαν στον ίδιο χώρο που ζούμε και εμείς σήμερα. Στον ελλαδικό 

χώρο. Γιατί στην μεγάλη πλειοψηφία είμαστε οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Όμως πως μπορούμε να μάθουμε και να 

συγκρατήσουμε μια τόσο μεγάλη παράδοση;  Μια περίοδο τόσων χιλιάδων χρόνων;  Αν είναι κανείς ιστορικός στο επάγγελμα 

έχει καλώς. Αν όμως όχι; Τότε θα πρέπει να περιοριστούμε στις βασικές γνώσεις, στα σπουδαιότερα σημεία  και στάδια της 

ιστορίας μας. Έχουν γραφτεί εκατοντάδες ιστορικά βιβλία. Όλα αξιόλογα. Και ορισμένοι ιστορικοί ασχολήθηκαν με την 

καταγραφή ολόκληρης της ιστορίας, δηλαδή από τα παλιά τα χρόνια μέχρι τα σημερινά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ποιοι 

ιστορικοί έγραψαν την πιο αληθινή ιστορία. Άλλωστε δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Στόχος μου είναι να βρεθεί ένας τρόπος 

 για να μαθαίνει ο Έλληνας που ζει εκτός Ελλάδος την Ελληνική Ιστορία. Και διάλεξα ως παράδειγμα το συλλογικό έργο «Η 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»  της Εκδοτικής Αθηνών. Περίπου 300 ιστορικοί, Έλληνες Επιστήμονες διεθνούς φήμης, 

ασχολήθηκαν με την καταγραφή της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.  Ένα έργο 17 τόμων με συνολικά περίπου 9.000 

 σελίδες. Δεν προτείνω σε κανέναν να διαβάσει τις 9.000 σελίδες. Θέλω όμως να προβληματιστούμε με την εξής 

πραγματικότητα: Οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό έρχονται πολλές φορές σε επαφή με ντόπιους, μη Έλληνες, 

Διανοούμενους, που γνωρίζουν  πολύ καλά την  ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν 

και επιδιώκουν τον διάλογο με τους Έλληνες. Και εμείς πολλές φορές τους αποφεύγουμε.  Αυτό είναι ένα πρόβλημα όπου και 

πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εμπνευσμένος από το βιβλίο του συγγραφέα Ιωάννη Ζελέπου «μικρή ιστορία της Ελλάδος» που 

αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της Ελληνικής Ιστορίας, σκέφτηκα πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γραφτεί ειδικά για τους 

Έλληνες απόδημους και για την Ιστορία των 8 χιλιάδων χρόνων του Ελληνικού Έθνους. Δηλαδή ένα ολιγοσέλιδο βιβλιαράκι: 

«η μικρή ιστορία του Ελληνικού Έθνους». Οπωσδήποτε από ένα τέτοιο βιβλιαράκι δεν θα μάθει κανείς την ελληνική ιστορία. 

Είναι όμως ένα πρώτο βήμα, ένα πρώτο ερέθισμα. Οι Έλληνες Επιστήμονες που ζουν εκτός Ελλάδος δεν θέλουν να γίνουν 

ιστορικοί. Θέλουν αυτά που γνωρίζουν και που έμαθαν στο γυμνάσιο και στο λύκειο να τα βάλουν σε κάποια σειρά και όταν 

έχουν χρόνο και όρεξη να συμπληρώνουν τις γνώσεις των. Ξεκινώντας πχ. από το τι σημαίνει και ποια είναι η διαφορά μεταξύ 

του Μινωικού και του Μυκηναϊκού πολιτισμού, να ψάξει να βρει την  διαφορά μεταξύ της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και 

αυτής του Αριστοτέλη. Και ακόμη καλύτερα να είναι σε θέση να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις που άλλοι προσπαθούν να 

αλλοιώσουν την  Ελληνική Ιστορία. Παράδειγμα: Ο Αρίσταρχος της Σάμου ήταν ο πρώτος επιστήμονας που έθετε το Ήλιο 

αντί την Γη στο κέντρο του σύμπαντος και όχι ο Nikolaus Kopernikus όπως ισχυρίζεται η μεγάλη πλειοψηφία όχι μόνο των 

απλών ανθρώπων.  

 

Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πυξίδα για να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να προσανατολιζόμαστε μέσα στην μακρόχρονη και 

πολύπλοκη μέχρι λαβυρινθική ελληνική ιστορία.  Χρειαζόμαστε κάτι σαν ένα νήμα της Αριάδνης. Στην Στουτγάρδη κάνουμε 

μια προσπάθεια επανεκκίνησης του ΣΑΕ και του Δικτύου Επιστημόνων. Ένα θέμα με το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί το 

Δίκτυο Επιστημόνων να είναι η Ιστορία μας. Και το δεύτερο η ιστορία της κάθε χώρας διαμονής μας. Κάνω την πρόταση σε 

όλους  τους Έλληνες  Επιστήμονες και Διανοούμενους που ζουν στο εξωτερικό αλλά και στους ιστορικούς εντός και εκτός 

Ελλάδος  να πάρουν θέση στο θέμα αυτό.  

 

Παρακάτω σας στέλνω δυο Λιγκ τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα σχέδιο συζήτησης. Η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 

(ΕΕΕΔ.ΒΒ) θα επιδιώξει την συνεργασία με το Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης και τους άλλους  ελληνικούς φορείς με στόχο 

την διοργάνωση σεμιναρίων και την παρουσίαση των 17 τόμων της  «Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους» αλλά και της 

Ευρωπαϊκής  Ιστορίας .  

Τα παρακάτω Λιγκ παρουσιάζουν με ένα ολιγόλογο κείμενο το περιεχόμενο του κάθε τόμου. Και με τις σελίδες 

΄Περιεχόμενα΄ των 17 τόμων ως κρίκους, σχημάτισα μια αλυσίδα που με λίγη φαντασία είναι το «νήμα της Αριάδνη »  Με 

άλλα λόγια το πρώτο βιβλιαράκι: Η μικρή Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.  

Καλώ όλους τους συλλόγους μαζί  με το υπό επανεκκίνηση Δίκτυο Επιστημόνων του ΣΑΕ, να  βάλουμε ως στόχο δράσης την 

μελέτη της Ιστορίας της Πατρίδας μας και αυτής της νέας μας πατρίδας. Στην τελευταία καταστατική συνέλευση της 

ΕΕΕΔ.ΒΒ (2019) ο στόχος αυτός καθώς επίσης και η συνεργασία, μέσω ΣΑΕ, με όλους τους άλλους συλλόγους 

κατοχυρώθηκαν στο καταστατικό.  Η πανδημία δεν μας επέτρεψε, και με «μας» εννοώ όλους τους συλλόγους,  να 

υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας. Θα έρθουν όμως και καλύτερες μέρες.       

 

Η ΕΕΕΔ.ΒΒ  αλλά και το Δίκτυο Επιστημόνων του ΣΑΕ θα επικοινωνήσουν με την ΓΓΑΕ και με την Εκδοτική Αθηνών για 

την απόκτηση της  νέας επετειακής  έκδοσης «Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» και για την διοργάνωση μιας Ημερίδας με 

θέμα: Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τι; είσαι Έλληνας και δεν ξέρεις την ιστορία σου;   

Η Ημερίδα αυτή να γίνει στις 15 με 17 Σεπτέμβρη του 2022 στην Στουτγάρδη. Στην πόλη που ακριβώς 200 χρόνια πριν  οι 

τότε φιλελληνικοί σύλλογοι συνεδρίασαν και αποφάσισαν να στείλουν στην Ελλάδα Λεγεώνα προς ενίσχυση του 

απελευθερωτικού αγώνα. 

 

Με εκτίμηση  

Κώστας Καρράς,  

Στουτγάρδη Γερμανίας  

ΣΑΕ-Δίκτυο Επιστημόνων  


