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Βόννη, 30 Δεκεμβρίου 2010 

 

Η Ομογένεια αξιόπιστη και αποτελεσματική δύναμη της Ελλάδας 
 

Νέες προοπτικές διαφαίνονται για των Ελλήνων τις Κοινότητες αναφορικά με τον ρόλο τους 

ως «Πρεσβευτών» της Ελλάδας στις χώρες εγκατάστασης της Ελληνικής Διασποράς. 

Στο παράδειγμα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας (ΟΕΚ) διαπιστώνεται 

ιδιαίτερα στο τέλος του απερχόμενου 2010 ότι ο οργανωμένος Ελληνισμός του εξωτερικού μπορεί 

να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην προάσπιση των συμφερόντων της χώρας. 

Ενώ στο απώτερο παρελθόν οργανώσεις της Ελληνικής Διασποράς, όπως π.χ. η ΟΕΚ 

Γερμανίας, είχαν σταθερή θέση στην ετήσια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας 

ανάμεσα στις οργανώσεις των οποίων η δράση χαρακτηρίζονταν ως στρεφόμενη κατά της 

συνταγματικής τάξης της χώρας, σήμερα αποτελεί αξιοσημείωτο άθλο και τάλαντο προς 

αξιοποίηση το γεγονός ότι η συλλογική οργάνωση των 350.000 Ελλήνων της Γερμανίας είναι 

αξιόπιστος συνομιλητής της ίδιας της καγκελαρίου. 

Την ανοδική αυτή πορεία του οργανωμένου Ελληνισμού, που κατά γενική ομολογία 

χαρακτηρίζεται από Πολιτεία και Οικονομία στη Γερμανία ως ήρεμη δύναμη και τοποθετείται στην 

κορυφή της καταξίωσης ανάμεσα στις άλλες εθνότητες μεταναστών, σηματοδότησε πριν τρία 

ακριβώς χρόνια η υπογραφή Κοινής Διακήρυξης της Μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας 

των ομοσπόνδων γερμανικών κρατιδίων με επτά Ομοσπονδίες Μεταναστευτικών Οργανώσεων, 

ανάμεσά τους και η ΟΕΚ. 

Στην Διακήρυξη αυτή οι αρμόδιοι για θέματα Παιδείας υπουργοί, ύστερα από πραγματική 

μάχη που έδωσε η ΟΕΚ, ανέλαβαν μεταξύ άλλων την δέσμευση για προαγωγή της μητρικής 

γλώσσας των μεταναστών μέσα απ’ το γερμανικό σχολικό σύστημα. Έκτοτε η ΟΕΚ συμμετέχει σε 

συσκέψεις της Μόνιμης αυτής Συνόδου, όπου αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η 

υλοποίηση των συμφωνηθέντων στην Διακήρυξη της 13ης Δεκεμβρίου 2007. 

Αλλά και στο «Εθνικό Πρόγραμμα Ενσωμάτωσης» της κεντρικής κυβέρνησης στο Βερολίνο 

υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή της ΟΕΚ, τόσο κατά την εκπόνησή του όσο και κατά την 

παρακολούθηση της υλοποίησής του. Προς τούτο καλείται σε ανταλλαγή απόψεων και εκτιμήσεων 

από την Εντεταλμένη της κυβέρνησης για θέματα ενσωμάτωσης, καθηγήτρια Μαρία Μπέμερ. 
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Ακόμη, ανά εξάμηνο ο Πρόεδρος της ΟΕΚ έχει την ευκαιρία, όπως και οι πρόεδροι άλλων 

επιλεγμένων οργανώσεων μεταναστών, να συνομιλεί με την ίδια την καγκελάριο, δρα. Αγγέλα 

Μέρκελ. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην καγκελαρία επί μία ολόκληρη μέρα, κατά την διάρκεια 

της οποίας υπάρχει η δυνατότητα για μακρές ιδιαίτερες συνομιλίες με την καγκελάριο. 

Παρούσα η ΟΕΚ και κατά την διάρκεια της χρηματιστικής και οικονομικής κρίσης γύρω από 

την Ελλάδα και το Ευρώ. Από τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΕΚ ζητήθηκαν συνεντεύξεις 

και εκτιμήσεις της κατάστασης σε όλα τα γερμανικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά. Εκπρόσωπος 

της ΟΕΚ κλήθηκε την ώρα που στην Αθήνα γινόταν η διαδήλωση, στη διάρκεια της οποίας στις 5 

Μαΐου βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις άνθρωποι, για να σχολιάσει τα γεγονότα σε ζωντανή εκπομπή 

του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου «Φοίνιξ». 

Την μεγαλύτερη επιτυχία κατέγραψε η ΟΕΚ τον περασμένο Μάρτιο, όταν η καγκελάριος 

Μέρκελ, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της ΟΕΚ, διατυπωμένο σε ανοιχτή επιστολή, που 

έτυχε ευρείας δημοσιότητας τόσο στα ελληνικά όσο και στα γερμανικά ΜΜΕ, διαχώρισε από 

τηλεοράσεως την θέση της κυβέρνησής της από τοποθετήσεις στελεχών των κυβερνώντων 

κομμάτων που είχαν ταχθεί υπέρ της χρεοκοπίας της Ελλάδας και ζητούσαν την εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου για να ικανοποιηθούν αξιώσεις των δανειστών, 

ενώ ο κίτρινος τύπος της Γερμανίας τοποθετούσε «πωλητήριο» σε φωτογραφία της Ακρόπολης. 

Στην ίδια συνέντευξη τύπου, ανταποκρινόμενη πάλι σε σχετικό αίτημα, με το οποίο η ΟΕΚ 

ζητούσε την απόσυρση ταξιδιωτικής οδηγίας του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών που εν όψει 

της επερχόμενης κρίσης απέτρεπε από ταξίδια στην Ελλάδα, η καγκελάριος Μέρκελ διατύπωνε 

την πεποίθησή της ότι κι εφέτος εξ ίσου μεγάλος αριθμός γερμανών τουριστών θα επέλεγε την 

Ελλάδα για τις διακοπές του και θα στήριζε έτσι την ελληνική οικονομία. 

Απαλλαγμένη από τους στενούς κορσέδες της διπλωματίας και έχοντας κερδίσει 

εργαζόμενη με συνέπεια, συνέχεια και σύνεση την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη της γερμανικής 

κοινωνίας, πολιτείας και οικονομίας, η οργανωμένη Ομογένεια στη Γερμανία αποδεικνύεται, 

ιδιαίτερα σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, πολύτιμος αρωγός της Ελλάδας. 

 
Κώστας Δημητρίου  

Πρόεδρος ΟΕΚ 
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