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Από μια ιστορική συγκυρία τύχαινε πάντοτε οι περισσότεροι Έλληνες να ζουν 
εκτός των συνόρων του Ελληνικού Κράτους. Στην αρχαιότητα η «Μεγάλη 
Ελλάδα» βρισκόταν εκτός του γεωγραφικού χώρου που αποτελούσε για 
αιώνες τη κοιτίδα ανάπτυξης των αρχαίων ελληνικών Πόλεων - κρατών, ενώ 
και η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους περιέκλειε πολύ λιγότερους Έλληνες 
από αυτούς που ζούσαν στο εξωτερικό. Σήμερα μια άλλη μεγάλη Ελλάδα ζει 
εκτός των συνόρων του Ελληνικού Κράτους και αριθμεί τουλάχιστο 7.500.000 
ομοεθνών μας, οι οποίοι ζουν και στις πέντε ηπείρους του πλανήτη μας. 
 

Α. Έργο των Ελληνικών Κοινοτήτων 

Τα αίτια της μετανάστευσης ήταν η προσπάθεια για μια καλύτερη ζωή και 
αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης σε άλλες χώρες που πολλές 
φορές βρίσκονταν πολύ μακριά από τη «Ψωροκώσταινα» και προσέφεραν 
δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης προς τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι 
είχαν ταλαιπωρηθεί από την δυστυχία και την πείνα που είχαν φέρει οι δύο 
διαδοχικοί παγκόσμιοι πόλεμοι. 

Έτσι στις αρχές του περασμένου αιώνα είχαμε το μεγάλο μεταναστευτικό 
ρεύμα προς τις χώρες τις Αμερικής, αργότερα προς την Αυστραλία και στις 
αρχές της δεκαετίας του '60 προς τις χώρες της Ευρώπης.  

Η Ευρωπαϊκή χώρα που δέχθηκε τους περισσότερους μετανάστες ήταν η 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, πρώην Δυτική Γερμανία. Τα αίτια 
που ανάγκασαν τους συμπατριώτες μας να πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς 
ήταν και πάλι οικονομικά. Οι πρώτοι έλληνες μετανάστες έφτασαν στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχοντας ήδη υπογράψει από την 
Ελλάδα ένα συμβόλαιο που καθόριζε την εταιρεία στην οποία θα προσέφεραν 
τις υπηρεσίες τους, την αμοιβή που θα λάμβαναν χωρίς όμως να έχουν τη 
δυνατότητα να αλλάξουν εργοδότη ή ακόμα και θέση εργασίας.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
οι συμπατριώτες μας που μετανάστευσαν σ' αυτές, δεν ήθελαν να πιστέψουν, 
ότι η εγκατάστασή τους εκεί θα είχε μόνιμο χαρακτήρα, γι' αυτό και στην αρχή 
δεν ήθελαν να ακούσουν για μακροχρόνια ή μόνιμη εγκατάσταση. Άλλωστε 
αυτό δείχνει και η ύπαρξη των συμβολαίων που είχαν διάρκεια ενός έτους. 
Αυτή τους η σκέψη και η συμπεριφορά έχει αποτυπωθεί και στο τρόπο με τον 
οποίο αντιμετώπιζαν τις κοινότητες που οι ίδιοι ίδρυαν, σαν κάτι περαστικό 
στο οποίο οι ίδιοι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δεν θα ανήκουν πια. Η 
πραγματικότητα όμως είναι πως πολλοί μετανάστες που αποτελούν την 
πρώτη γενιά των μεταναστών βρίσκονται ακόμα στην Ομοσπονδιακή 
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Γερμανία που πρωτομετανάστευσαν αν και έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, και 
παραμένουν μέλη της οργάνωσης που πρώτοι αυτοί ίδρυσαν.  

Οι Έλληνες που μετανάστευσαν στη δεκαετία του '60, μετά την εγκατάστασή 
τους στις νέες πατρίδες και αφού εξασφάλισαν κατοικία και εργασία, 
θεώρησαν σαν δεύτερο μέλημα τους να οργανωθούν σε κοινότητες και 
εθιμοτυπικούς συλλόγους. Έτσι ιδρύθηκαν οι πολλές κοινότητες τις 
διασποράς, που πάρα πολλές από αυτές λειτουργούν μέχρι σήμερα. Με την 
ίδρυση των Ελληνικών κοινοτήτων πίστευαν οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας 
ότι μετέφεραν μαζί τους ένα κομμάτι από την πατρίδα, «την μητέρα Ελλάδα ». 
Πίστευαν ακράδαντα, ότι με την συσπείρωσή τους σε μια Ελληνική κοινότητα 
θα μπορέσουν να διατηρήσουν και να μεταδώσουν στις επόμενες γενιές, τα 
πιο πολύτιμα αγαθά που έφεραν μαζί τους, την Ελληνική γλώσσα, τα ήθη και 
τα έθιμα, τον Ελληνικό πολιτισμό και την θρησκεία τους. Έτσι χτίστηκαν τα 
πρώτα σχολεία, για τα παιδιά των μεταναστών, οι ορθόδοξες εκκλησίες και τα 
πολιτιστικά κέντρα, που πραγματικά βοήθησαν τους συμπατριώτες μας, στα 
πρώτα και πιο δύσκολα χρόνια για έναν μετανάστη για ανεύρεση εργασίας, 
κατοικίας ή για επίλυση άλλων προβλημάτων της καθημερινής ζωής. 

Είναι φανερό πως τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης τα προβλήματα που 
έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές κοινότητες ήταν τελείως διαφορετικά 
από τα σημερινά. Οι έλληνες εργαζόμενοι της εποχής των δεκαετιών του 1950 
και του 1960 δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν την εργασία τους σε 
όποιον ήθελαν, ούτε να ταξιδέψουν ελεύθερα μέσα στην Ευρώπη, ενώ 
αντιθέτως είχαν να αντιμετωπίσουν την ξενοφοβία ενός λαού που είχε αφενός 
προκαλέσει ένα παγκόσμιο πόλεμο που διέλυσε την Ευρώπη και αφετέρου 
την συνεχή αστυνόμευση και την απειλή της απέλασης και του εκδιωγμού από 
την χώρα και το τόπο εργασίας. Επίσης η ανεκτικότητα δεν ήταν η ίδια με 
αποτέλεσμα καθετί «ξένο» προς το γερμανικό τρόπο ζωής να αντιμετωπίζεται 
με μεγάλη επιφυλακτικότητα.  

Η μεγαλύτερη Ομοσπονδία σε αριθμό Κοινοτήτων - μελών είναι αυτή της 
Γερμανίας που αριθμεί σήμερα περίπου 150 Κοινότητες . 

Επιτυχία των Κοινοτήτων και της Κεντρικής Ομοσπονδίας τους είναι οι εξής : 

1. Όλες οι κοινότητες είναι σύλλογοι αναγνωρισμένοι, ως πρόσωπα νομικού 
δικαίου από τις Γερμανικές Αρχές με καταστατικό και όλα τα όργανα τις 
Κοινότητας ψηφίζονται με Δημοκρατικές διαδικασίες. 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων ψηφίζεται κάθε 2 χρόνια 
με την συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων των Κοινοτήτων που είναι μέλη 
της ΟΕΚ. Αυτό βοηθάει τα μέλη των κοινοτήτων να αποκτήσουν 
δημοκρατικό χαρακτήρα και συνείδηση και αποτελεί ένα εφαλτήριο για να 
ενταχθούν και σε άλλα τέτοιου είδους σωματεία και οργανώσεις της 
Γερμανικής κοινωνίας.  

2. Οι Ελληνικές Κοινότητες, έχουν βοηθήσει την χώρα μας σε Εθνικά θέματα, 
όπως στο Κυπριακό και στο Μακεδονικό με μαζικές πορείες και 
συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας. Έχουν κάνει γνωστές τις 
θέσεις της Ελληνικής Κυβερνήσεως στη πλειοψηφία του Γερμανικού λαού 
προπάντων όμως με ένα τρόπο άμεσο και κυρίως χωρίς έξοδα για το 



 3

Ελληνικό Κράτος. Αξίζει να μνημονευθεί πως καμία ελληνική κοινότητα δεν 
έχει τεθεί υπό παρακολούθηση ή στο στόχαστρο της Επιτροπής για την 
διασφάλιση του Γερμανικού Πολιτεύματος του Γερμανικού Κοινοβουλίου 
σε αντίθεση με άλλες εξτρεμιστικές κοινότητες και οργανώσεις άλλων 
εθνοτήτων και θρησκειών. Έτσι η υποστήριξη των εθνικών μας δικαίων 
γίνεται μέσα από δημοκρατικές κοινότητες και οργανώσεις από τις οποίες 
λείπει ο φανατισμός και προωθούν το δημοκρατικό πολίτευμα. 

3. Εξασφάλισε πλέον την διπλή υπηκοότητα για τους Έλληνες που ζουν και 
εργάζονται στην Γερμανία, κάτι που φυσικά προϋπήρχε αλλά έπρεπε να 
ακολουθηθεί μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. 

Χάριν των ενεργειών της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων λύθηκε ένα 
πρόβλημα που ταλαιπωρούσε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι για 
καθαρά γραφειοκρατικούς σκοπούς ζητούσαν να έχουν και τη γερμανική 
υπηκοότητα. Κατ' αυτό τον τρόπο οι Έλληνες δεν απομακρύνονται από την 
Ελλάδα αλλά παράλληλα δεν αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα που 
προκαλεί η απόσταση από την Ελληνική Διοίκηση. 

4. Εχουν συμβάλλει στην διατήρηση των Ελληνικών σχολείων και 
νηπιαγωγείων, στις διάφορες πόλεις της Γερμανίας και σε πολλές πόλεις το 
χτίσιμο των Ορθόδοξων Εκκλησιών. 

5. Βοήθησαν μέσω της Ομοσπονδίας σε θέματα επαναπατρισμού και 
φορολογικά ζητήματα πολλούς από τους συμπατριώτες μας. 

6. Με τις διάφορες εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες που διοργανώνονται από 
τις Ελληνικές Κοινότητες και λαογραφικούς συλλόγους κρατούν ψηλά την 
πολιτιστική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του Ελληνισμού της διασποράς. 
Οι σύλλογοι είναι ανοιχτοί προς τον Γερμανικό λαό και πολύ συχνά 
διοργανώνουν εκδηλώσεις σε συνεργασία με τη Γερμανική τοπική 
Αυτοδιοίκηση και κάνουν γνωστά τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας. 
Αξίζει να αναφερθεί πως στο φεστιβάλ της πόλης της Φρανκφούρτης τα 
χορευτικά τμήματα των Ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων 
προσκαλούνται πάντοτε για να παρουσιάσουν τα χορευτικά τους 
προγράμματα. 

7. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας 
η εγκληματικότητα των νέων Ελλήνων σε σχέση με νέους άλλων 
εθνικοτήτων, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αυτό οφείλεται κατά πολύ 
στις δραστηριότητες των Ελληνικών Κοινοτήτων και συλλόγων. 

 

Β. Κριτική απέναντι στο έργο των Κοινοτήτων 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθούν και τα αρνητικά γεγονότα που παρουσιάζονται 
στη δράση των Ελληνικών Κοινοτήτων της Διασποράς. 

1. Η κομματικοποίηση πολλών Κοινοτήτων είχε αρνητικά αποτελέσματα, σε 
ότι αφορά την συσπείρωση των συμπατριωτών μας. 

Είναι άλλο γεγονός η πολιτικοποίηση την οποία επιζητούμε για τους 
συλλόγους του εξωτερικού και τελείως διαφορετικό θέμα η 
κομματικοποίηση τους για την εκμετάλλευση ορισμένων συγκυριών που 
αφορούν μόνο ένα πολιτικό κόμμα της χώρας και όχι κάποιο πολιτικό 
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πρόβλημα της Ελλάδος. Σε αυτό έχουν ευθύνη τόσο τα στελέχη των 
Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού όσο και τα στελέχη των 
παρατάξεων που για προσωπικό όφελος χρησιμοποιούν τις κοινότητες και 
προβάλλονται μέσω αυτών. 

Χαρακτηριστικό του φαινομένου αυτού είναι ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει 
μια αδιαφορία και αδράνεια των συμπατριωτών μας και δεν δείχνουν 
προσπάθεια να συσπειρωθούν γύρω από τις Ελληνικές Κοινότητες.  

Ακόμα και εγγεγραμμένα μέλη με πληρωμένη την ετήσια συνδρομή δεν 
παρουσιάζονται και δεν λαμβάνουν μέρος ούτε και στις ετήσιες εκδηλώσεις 
και συνελεύσεις των Κοινοτήτων. 

2. Είναι γεγονός ότι πολλές Ελληνικές Κοινότητες δεν μπόρεσαν να 
συσπειρώσουν στις τάξεις τους το μεγάλο μέρος της νεολαίας και πολύ 
περισσότερο τις γυναίκες. Το αρνητικό ίσως αυτό αποτέλεσμα μπορεί να 
αποδοθεί στο ότι ένας μεγάλος αριθμός Κοινοτήτων στερείται των 
κατάλληλων χώρων που θα κέντριζαν τα ενδιαφέροντα της νεολαίας και 
των γυναικών. 

Πολλές Κοινότητες έχουν μείνει πίσω στη νοοτροπία του 1960 όπου η 
Κοινότητα αντικαθιστά το καφενείο του παραδοσιακού Ελληνικού Χωριού. 
Όμως ακόμα και στο τελευταίο ελληνικό χωριό το καφενείο έχει αλλάξει όψη 
και κάνει προσπάθειες εκμοντερνισμού του. Αντίθετα διάφοροι σύλλογοι και 
πολλά μέλη τους που τα διοικούν νομίζουν πως ο χρόνος σταμάτησε την 
ημέρα που αυτοί έφυγαν από την Ελλάδα. 

3. Δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στις Ελληνικές Κοινότητες. 

Έτσι ενώ πολλά από τα μέλη τους έχουν θαυμάσιες ιδέες που θα 
μπορούσαν να προσελκύσουν τα μέλη τους δεν δύνανται να τις 
πραγματοποιήσουν από έλλειψη πόρων. Οι ετήσιες συνεισφορές των 
μελών καθώς και τα κέρδη από μεμονωμένες εκδηλώσεις δεν αρκούν για 
την κάλυψη των εξόδων τους. 

 

Γ. Προτάσεις για την εξέλιξη των ελληνικών κοινοτήτων. 

Μελλοντικά θα πρέπει να τεθούν νέες βάσεις σε ότι αφορά την οργανωτική 
δομή των Ελληνικών Κοινοτήτων και αυτό το θέτω και σαν θέμα συζήτησης 
στο διάλογο που θα γίνει ή και στα συμπεράσματα που θα ακολουθήσουν. 

Α. Πρέπει να συνταχθεί ένα και μοναδικό καταστατικό για όλες τις κοινότητες 
της Διασποράς προσεκτικά συνταγμένο, από νομικούς και ανθρώπους που 
γνωρίζουν τα προβλήματα των μεταναστών, μακριά από πολιτικές 
σκοπιμότητες και αντιπαλότητες, από μίση και πάθη. Κυρίως θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι νομικοί κανόνες του Κράτους στο οποίο βρίσκεται και 
λειτουργεί η συγκεκριμένη κοινότητα έτσι ώστε να μην αποκτήσει ποτέ 
προβλήματα κατά τη λειτουργία της. Επίσης κατ' αυτό τον τρόπο όλες οι 
κοινότητες θα διέπονται από ομοιομορφία. Το καταστατικό θα μπορούσε να 
εκπονηθεί από τους νομικούς της πρεσβείας μας στη Γερμανία και μέσω 
αυτής να έχουν πρόσβαση όλοι οι σύλλογοι με μειωμένο μάλιστα κόστος. 
Αυτό θα βοηθούσε και την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) 
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καθώς όλα τα μέλη θα διέπονταν από τους ίδιους βασικούς νομικούς 
κανόνες και δεν θα παρουσιάζονταν διάφορα προβλήματα κατά την 
νομιμοποίηση και την νόμιμη εκπροσώπησή τους. 

Β. Η συσπείρωση των Ελλήνων της Διασποράς θα πρέπει να αποτελεί το 
πρώτο μέλημα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) και της 
Ελληνικής Πρεσβείας και των προξενείων και να καταβάλλουν 
προσπάθειες στη δημιουργία συλλόγων και κοινοτήτων. Επίσης θα πρέπει 
να καλούν τους Έλληνες να εγγραφούν στους συλλόγους της πόλης τους ή 
της ευρύτερης περιφέρειας στην οποία κατοικούν.  

Γ. Οι Ελληνικές Κοινότητες της διασποράς θα πρέπει να είναι κυψέλες έλξης 
και συσπείρωσης του Ελληνισμού. 

 

Δ. Οι Έλληνικές Κοινότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  

Μέχρι τα μέσα τις δεκαετίας του '90 οι Έλληνες μετανάστες που ζούσαν στις 
χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι έπρεπε να πάρουν την υπηκοότητα της χώρας υποδοχής. 

Μετά τις συμφωνίες του Μάαστριχ οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ότι 
αφορά τις ευρωεκλογές και τις εκλογές κυρίως για την τοπική αυτοδιοίκηση, 
απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ισότιμα και ισοδύναμα με 
τους κατοίκους της χώρας υποδοχής. 

Έτσι από τα μέσα της δεκαετίας του '90 πολλοί συμπατριώτες μας στις 
δημοτικές εκλογές των διαφόρων ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας 
βρέθηκαν να είναι υποψήφιοι και πολλοί από αυτούς εκλέχθηκαν στα 
δημοτικά, συνοικιακά και περιφερειακά συμβούλια των πόλεων. 

Σε αυτό το σημείο φαίνεται καθαρά ο νέος ρόλος που πρέπει να παίξει η 
Ελληνική Κοινότητα της διασποράς τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό 
επίπεδο. Δεν είναι πλέον η κοινότητα του 1960 η οποία έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό να βοηθήσει τα μέλη της στην εξεύρεση εργασίας και στην προστασία 
τους από τις αυθαιρεσίες των διοικούντων του κράτους υποδοχής, αλλά 
αποτελεί τον πυρήνα διατήρησης και συντονισμού του Ελληνισμού μέσα σε 
στο φιλόξενο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και η Ελλάδα είναι 
μέλος. 

Συνέπεια των παραπάνω είναι να πρέπει οι Ελληνικές Κοινότητες και 
Σύλλογοι να υποστηρίζουν τα μέλη τους σε όποια κομματική παράταξη και αν 
ανήκουν αυτά και να καθιστούν γνωστές τις υποψηφιότητες των Ελλήνων 
υποψηφίων σε όλους τους Έλληνες της περιοχής. 
 

Ε. Αξιοποίηση των κοινοτήτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

1. Ένταξη των συλλόγων και κοινοτήτων στη Γερμανική κοινωνία. Στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπάρχουν τοπικές ενώσεις 
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συλλόγων (VEREINSRING) στις οποίες οι σύλλογοί μας θα πρέπει να 
γίνουν ενεργά μέλη με σκοπό να ασχολούνται με τα τοπικά προβλήματα και 
να μην περιχαρακώνονται στον εαυτό τους αλλά να προσπαθούν να δίνουν 
λύσεις στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας αλλά και να διαδίδουν τις 
πολιτιστικές αξίες του σύγχρονου Ελληνισμού. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει 
και η ανταλλαγή απόψεων με άλλους συλλόγους που λειτουργούν νόμιμα 
στη χώρα. 

2. Ένταξη των συλλόγων σε επιδοτούμενα προγράμματα. Οι Ελληνικοί 
σύλλογοι πρέπει να φροντίσουν ώστε να πληροφορούνται τα προγράμματα 
επιδοτήσεων που υπάρχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία 
ανήκουν. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να σταθεί αρωγός και το Ελληνικό 
Κράτος μέσω των Προξενικών του Αρχών. Με τα χρήματα αυτά θα 
μπορέσουν οι Ελληνικές Κοινότητες να βοηθηθούν οικονομικά. Στη 
περίοδο που διανύουμε οι δυνατότητες επιδοτήσεων είναι πολύ 
περισσότερες από αυτές που υπήρχαν στο παρελθόν. Οι Σύλλογοι 
χρηματοδοτούνται πολύ πιο εύκολα απ' ότι στο παρελθόν τόσο από την 
Ε.Ε. όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

3. Υποστήριξη των μελών των συλλόγων. 

Πρωταρχικώς στόχος των Ελληνικών Κοινοτήτων είναι η ηθική υποστήριξη 
των μελών τους και η αλληλοβοήθεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει ο κανόνας 
στην πολιτική, εάν οι έλληνες της διασποράς θέλουν να αποκτήσουν 
κάποια δύναμη. Είναι γεγονός ότι αυτοί που βρέθηκαν στα διάφορα 
Γερμανικά κόμματα δυστυχώς το πέτυχαν από δική τους και μόνο 
πρωτοβουλία και μετά από μακροχρόνια προσφορά στα γνωστά 
Δημοκρατικά Κόμματα της Γερμανίας. Αντίθετα οι σύλλογοι και οι 
κοινότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά κάθε προσπάθεια των 
μελών τους να εκλεγούν σε οποιοδήποτε τοπικό αξίωμα. 

Αντίστροφα και οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να αξιοποιούν τη θέση 
τους προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των Ελλήνων 
κατοίκων των περιοχών στις οποίες έχουν εκλεγεί και δρούν.  

Η προσφορά των Ελλήνων Δημοτικών συμβούλων  σε θέματα στέγασης 
σχολείων, εκκλησιών, νηπιαγωγείων, κοινοτήτων και συλλόγων είναι θετική 
θα μπορούσε όμως με κατάλληλους χειρισμούς και με την βοήθεια της 
Ελληνικής πολιτείας να επιφέρει θετικότερα αποτελέσματα. Θα έπρεπε να 
υπάρχει συντονισμός των ενεργειών τους από την πλευρά των προξενικών 
αρχών προς όφελος της τοπικής Ελληνικής Κοινωνίας άλλα και του 
συνόλου του πληθυσμού. 

4. Υποστήριξη προγραμμάτων Αδελφοποίησης Πόλεων. 

Εδώ οι προσφορά των κοινοτήτων μπορεί να είναι πολύ σημαντική καθώς 
μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα για την δημιουργία των παραπάνω 
θεσμών και την αδελφοποίηση των Γερμανικών Πόλεων με πολλές 
Ελληνικές. 

5. Παρέμβαση σε προβλήματα της Γερμανικής Κοινωνίας. 
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Οι Ελληνικοί σύλλογοι δεν πρέπει να είναι ξεκομμένοι αλλά αντίθετα θα 
πρέπει να ασχολούνται ενεργά με τα προβλήματα της Γερμανικής 
Κοινωνίας και του κοινωνικού τους περίγυρου και να τοποθετούνται 
απέναντι σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία 
προτείνοντας λύσεις και βοήθεια. Κατ' αυτό τον τρόπο οι κοινότητες θα 
αναδειχθούν ως φορείς λαϊκής εξουσίας και εκπροσώπησης πολιτών, οι 
οποίοι δεν είναι απαθείς δέκτες αλλά ενεργοί πολίτες. 

Σίγουρα οι ενέργειες των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία δεν μπορεί 
να περιοριστούν μόνο σε όσα έχουν διατυπωθεί στη παρούσα ομιλία. 
Μπορούν όμως να αποτελέσουν μια αρχή για τη δημιουργία μιας δυνατής 
Ελληνικής Παρέμβασης στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φυσικά ζουν και υπάρχουν 
Έλληνες και Ελληνικές Κοινότητες και Σύλλογοι. 

 
 
 


