
Stuttgart, den 09.02.2022 

internationaler Tag der griechischen Sprache 
  

Betr.: DIE ZEIT Nr. 6/03.02.22/ S. 1,  „Bestenfalls Sport“, von Christof Siemes 
 
Die Olympischen Spiele, die Demokratie, die griechische Sprache, die Philosophie 
die Geometrie und das π (pi) sind einige der wichtigsten Export Artikel 
Griechenlands.  

 
Griechenland hat der Menschheit viel gegeben. Viele sehr viele wertvolle Güter. 
Güter der Ewigkeit ohne Enddatum und ohne einen Gegenwert zu verlangen. Man 
hat aber erwartet, dass das Ausland sorgfältig mit diesen Gütern umgeht. In den 
meisten Fällen tut es auch. Alles ist weiter entwickelt und tiefer erforscht worden. 
Das unteilbare Atom von Demokrit ist doch teilbar und wurde weiter zerlegt. Auch 
die geraubten Güter sind in den verschiedenen Museen der Welt sorgfältig und 
schützend untergebracht. So zum Beispiel die „Marmorfrauen“, die Karyatiden von 
Akropolis in London. Wohler hätten sie sich aber gefühlt, wenn alle Karyatiden 
gemeinsam im Akropolis-Museum „wohnen“ dürften. 
Aber was die Demokratie und die Olympischen Spiele betrifft, ist Vieles aus dem 
Rahmen gefallen. Hier hat im Ausland keine weitere Entwicklung sattgefunden. Im 
Gegenteil. Eine dramatische Verschlechterung.  
Das müssen wir ändern. Sokrates hat bereits bei der Geburt der Demokratie die 
Menschen von den Gefahren dieses hervorragenden Systems gewarnt. „Wenn man 
uninformiert zu den Wahlen geht, darf man sich nicht wundern, wenn am Ende ein 
Esel als Präsident heraus kommt“, soll er sinngemäß seinen Schülern gesagt 
haben. Der Mensch also, der von sich aus behauptete, dass er nichts weiß, hatte 
die vielen Eselspräsidenten unserer Zeit vorausgesagt. 
Hören wir also auf Sokrates und sorgen wir dafür, dass alle Menschen Zugang zur 
Bildung haben. Durch Bildung können viele gesellschaftliche Probleme gelöst 
werden. Auch die der Olympischen Spiele. Hier könnte sogar der Vorschlag des 
früheren griechischen Premierministers und Staatspräsidenten Konstantinos 
Karamanlis hilfreich sein. Karamanlis schlug nämlich bereits 1976 vor, die 
Olympischen Spiele dauerhaft in dem Antiken Ort Olympia austragen zu lassen. 
Diesen Vorschlag haben viele ausländische Medien begrüßt. Man hat nur Vorteile 
gesehen. Die Kommerzialisierung und die politischen Boykotts könnten dadurch 
vermiedet bzw. stark minimiert werden. Aber die zentrale Olympische Idee, nämlich 
auch die Waffen auf der ganzen Welt während der Wettkämpfe zum Schweigen zu 
bringen, wird damit nicht erreicht. Denn das ist wiederum eine Frage der Bildung. 
Gebildete Menschen bringen sich nicht gegenseitig um. Meine ich so. 
 
Ich danke Christof Siemes, dem Autor dieses ZEIT-Artikels. Er bezieht sich zwar 
nur auf den miserablen Zustand der Olympischen Spiele. Das trifft aber auch für 
unseren strapaziösen Umgang mit der Demokratie zu.  
 
Und da heute der internationale Tag der griechischen Sprache ist, könnte das 
Ausland an die griechische Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou, einen 
Dankbarkeitsgruß schicken. „Ευχαριστώ Ελλάδα“.   

Dur. Konstantin Karras  

Vivaldi Weg 6, 70195-Stuttgart  

SAE – World Council of Hellenes Abroad 

- Netzwerk der Wissenschaftler 
 



Στουτγάρδη, 09.02.2022 
Διεθνής Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας 

  
Θέμα: DIE ZEIT αριθ. 6/03.02.22/ σ. 1, "Bestenfalls Sport", του Christof Siemes 
 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η δημοκρατία, η ελληνική γλώσσα, η φιλοσοφία, η γεωμετρία και το 
π (πι) είναι μερικά από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας.  
 
Η Ελλάδα έχει δώσει πολλά στην ανθρωπότητα. Πολλά, πάρα πολλά πολύτιμα αγαθά. 
Αιώνια αγαθά χωρίς ημερομηνία λήξεως και χωρίς να ζητήσει τίποτα ως αντάλλαγμα. 
Όμως περίμενε ότι οι ξένες χώρες θα χειρίζονταν προσεκτικά αυτά τα αγαθά. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ναι, το κάνουν. Τα πάντα έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω και 
βαθύτερα ερευνηθεί. Το αδιαίρετο άτομο του Δημόκριτου είναι τελικά διαιρετό και έχει 
τεμαχιστεί περαιτέρω. Ακόμη και τα λεηλατημένα αγαθά φιλοξενούνται προσεκτικά και 
προστατευτικά στα διάφορα μουσεία του κόσμου. Για παράδειγμα οι "μαρμάρινες 
γυναίκες", οι Καρυάτιδες της Ακρόπολης στο Λονδίνο. Αλλά οι Καρυάτιδες θα ένιωθαν πιο 
άνετα αν όλες μπορούσαν να "ζήσουν" μαζί στο Μουσείο της Ακρόπολης. 
 
Όσον αφορά όμως τη δημοκρατία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πολλά έχουν φύγει από 
το σωστό δρόμο. Εδώ, δεν υπήρξε περαιτέρω ανάπτυξη στο εξωτερικό. Αντιθέτως. 
Δραματική επιδείνωση.   
Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Ο Σωκράτης είχε ήδη κατά τη γέννηση της δημοκρατίας 
προειδοποιήσει τους ανθρώπους για τους κινδύνους αυτού του εξαιρετικού συστήματος. 
"Αν κάποιος πάει στις κάλπες απληροφόρητος, δεν πρέπει να εκπλαγεί αν στο τέλος βγει 
πρόεδρος ένας γάιδαρος", λέγεται ότι έλεγε στους μαθητές του. Έτσι, ο άνθρωπος που 
ισχυριζόταν ότι τίποτα δεν ήξερε, είχε ήδη από τότε προβλέψει τους πολλούς 
γαϊδουροπροέδρους της εποχής μας. 
 
Ας ακούσουμε λοιπόν τον Σωκράτη και ας αγωνισθούμε να εξασφαλίσουμε σε όλους τους  
ανθρώπους πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να λύσει πολλά κοινωνικά 
προβλήματα. Και αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ, ακόμη και η πρόταση του πρώην 
Έλληνα πρωθυπουργού και προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου 
Καραμανλή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Ήδη από το 1976, ο Καραμανλής πρότεινε να 
διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες μόνιμα στην αρχαία πόλη της Ολυμπίας. Πολλά ξένα 
μέσα ενημέρωσης χαιρέτισαν την πρόταση αυτή. Είδαν μόνο πλεονεκτήματα. Η 
εμπορευματοποίηση και τα πολιτικά μποϊκοτάζ θα μπορούσαν έτσι να αποφευχθούν ή να 
ελαχιστοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί και η κεντρική 
ολυμπιακή ιδέα, η οποία λέει ότι τα όπλα σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των αγώνων 
σιωπούν. Αυτό είναι και πάλι ζήτημα εκπαίδευσης. Οι μορφωμένοι άνθρωποι μεταξύ τους 
δεν σκοτώνονται. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. 
 
Ευχαριστώ τον Christof Siemes, τον συγγραφέα αυτού του άρθρου της ZEIT. Αν και 
αναφέρεται μόνο στην άθλια κατάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα μπορούσε να 
γράψει το ίδιο και για την ταλαιπωρία και το κατάντημα της δημοκρατίας.  
 
Και δεδομένου ότι σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, οι ξένες χώρες 
θα μπορούσαν να στείλουν στην Ελληνίδα Πρόεδρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έναν 
ευχετήριο χαιρετισμό. "Ευχαριστώ Ελλάδα".   

Δρ.. Κωνσταντίνος Καρράς  
Vivaldi Weg 6, 70195-Stuttgart  
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