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Καηά ηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ Διιάδα νη ζρέζεηο κεηαμύ 

ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηνπ Μνλάρνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ θνηηεηώλ 

θαη πηπρηνύρσλ ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Ο θόβνο θπξώζεσλ 

από ηα όξγαλα ηεο δηθηαηνξίαο ήηαλ εκθαλήο. Τόηε πνιινί 

Έιιελεο απόθνηηνη Αλσηάησλ Σρνιώλ πνπ εξγάδνληαλ ζε κεγάιεο 

εηαηξείεο ηεο Βαπαξίαο, κπνξεί λα γλώξηδαλ θάπνηνπο 

ζπλαδέιθνπο Έιιελεο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ ίδηα εηαηξεία, αιιά ζε 

γεληθέο γξακκέο απέθεπγαλ ζηελόηεξεο ζρέζεηο κε Έιιελεο 

ζπλαδέιθνπο ζε άιιεο εηαηξείεο θαη είραλ ειάρηζηεο γλώζεηο γηα 

ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Με ηελ πηώζε ηεο δηθηαηνξίαο 

ειεπζεξώζεθε ην δπλακηθό πνπ δεηνύζε ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ 

ζρέζεσλ. 

Έηζη, ν Σπύξνο Γηζδάθεο (δηπισκαηνύρνο Φπζηθόο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ θαη εξγαδόκελνο ζην θεληξηθό 

Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ ηεο εηαηξείαο Siemens) δήηεζε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γηάλλε Κνπθνπζζά (ζπλαδέιθνπ Φπζηθνύ θαη 

ζπλεξγάηε ζηε Siemens), κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα 

θαη ζθνπηκόηεηα γηα νξγάλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ Διιήλσλ 

επηζηεκόλσλ πνπ δνύζαλ θαη εξγάδνληαλ ζηελ πεξηνρή. Πξνο ηνύην 

πήξαλ ηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν ηεο πόιεο ηνπ Μνλάρνπ θαη 

έςαρλαλ λα βξνύλε ειιεληθά νλόκαηα πνπ δίπια ηνπο ππήξρε ην 

ζπκπιήξσκα Dr. ή Diplom. Πξηλ θαλ ειέγμνπλ νιόθιεξν ηνλ 

θαηάινγν, είραλ κεηξήζεη πάλσ από 250 απόθνηηνπο Αλσηάησλ 

Σρνιώλ κε ειιεληθά νλόκαηα. Απηό αξθνύζε γηα λα ελεκεξώζνπλ θη 

άιινπο γλσζηνύο θαη θίινπο επηζηήκνλεο θαη καδί κε απηνύο 

ίδξπζαλ κηα ραιαξή νκάδα πξσηνβνπιίαο ε νπνία ζε πάκπνιιεο 

ζπλαληήζεηο ζηα θαθελεία ηνπ Μνλάρνπ, απνθάζηζε λα νξγαλώζεη 

ηνπο Έιιελεο επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαλ ζε βηνκεραληθέο 

εηαηξείεο ηεο πεξηνρήο. Σε ηνύηε ηελ νκάδα αλήθαλ ηα από ην 

θαηαζηαηηθό γλσζηά νθηώ ηδξπηηθά κέιε ηεο κεηέπεηηα Λέζρεο 

Διιήλσλ Δπηζηεκόλσλ. 

Η πξώηε πξνζπάζεηα νδήγεζε ζηνλ ηόηε Σύιινγν Διιήλσλ Φνηηεηώλ 

θαη Δπηζηεκόλσλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ. Όκσο ην 

θαηαζηαηηθό ηνπο δε δερόηαλ κέιε πνπ δελ ήηαλ θνηηεηέο ή 

εξγαδόκελνη ζε Παλεπηζηεκηαθά Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα θαη έηζη 

απνθάζηζαλ λα ηδξύζνπλ λέα νξγάλσζε. Ο Σπύξνο Γηζδάθεο επεηδή 



είρε εκπεηξία κε νξγαλώζεηο από ηε δξάζε ηνπ ζηνλ 

αληηδηθηαηνξηθό αγώλα, αλέιαβε λα ζπληάμεη θαη πξνηείλεη ζηελ 

νκάδα έλα θαηάιιειν θαηαζηαηηθό. Μεηά από ηηο δηνξζώζεηο θαη 

ηελ έγθξηζε από ηελ νκάδα πξσηνβνπιίαο, απνθάζηζαλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε ηδξπηηθή ζπλέιεπζε ηεο -όπσο ηελ νλόκαζαλ- 

Λέζσηρ  Ελλήνων Επιζηημόνων ζην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 1976. 

Η γξαπηή ή θαη πξνθνξηθή πξόζθιεζε κόλν ζηνπο γλσζηνύο ζηελ 

νκάδα επηζηήκνλεο γηα ηδξπηηθή ζπλέιεπζε ηνύο θάλεθε ειιηπήο, 

ιόγσ ηνπ δσεξνύ αηηήκαηνο (εθείλεο ηεο επνρήο) γηα πιαηεηέο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ιίγα ρξόληα πξηλ είραλ 

θαηαπηεζηεί από ηε δηθηαηνξία. Γηα απηό αλαθνίλσζαλ ηελ 

ηδξπηηθή από ηελ ηόηε ειιεληθή εθπνκπή ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ ηεο Βαπαξίαο. Τνύην ήηαλ ην πξώην κεγάιν ιάζνο. Σηε 

ζπλέιεπζε ήξζαλ πάκπνιινη Έιιελεο εμηξεκηζηέο, κε επηζηήκνλεο 

θαη δεηνύζαλ κε θξαπγέο θαη απεηιέο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

θαηαζηαηηθό ν αγώλαο ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ απινύ εξγάηε, ην 

δηθαίσκα θάζε απινύ εξγάηε λα γίλεηαη κέινο ηεο νξγάλσζεο θαη 

λα αληηθαηαζηαζεί ε ιέμε «Λέζρε», πνπ ζπκίδεη ειίη, κε ηε ιέμε 

«Σύιινγνο». Έηζη απέηπρε ε πξώηε ηδξπηηθή πξνζπάζεηα. Μεηά από 

ιίγν θαηξό απέηπρε γηα πεξίπνπ ηνπο ίδηνπο ιόγνπο θαη ε 

δεύηεξε πξνζπάζεηα.  

Έπξεπε λα γίλεη αιιαγή ηαθηηθήο. Καηά ηελ ζπκβνπιή ηνπ θίινπ 

θαη ζπκπαηξηώηε  Γηάλλε Σαθειαξίνπ (κεηέπεηηα βνπιεπηή ζηελ 

Δπξσβνπιή κε ην θόκκα SPD) αξθνύλε 7 άηνκα-κέιε  γηα ηελ 

ίδξπζε θαη αλαγλώξηζε ζπιιόγσλ από ηηο γεξκαληθέο αξρέο.  

Σηελ νκάδα πξσηνβνπιίαο ήηαλ 8 άηνκα θαη ππόγξαςαλ όινη ην 

ηδξπηηθό. Από εδώ θαη πέξα θάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα λα γίλεη κέινο, πξέπεη λα ππνγξάθεη θαη ηελ 

απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Έηζη απνθεύρζεθαλ έθηξνπα ζαλ ηα 

πξναλαθεξζέληα θαη ε Λέζρε αλαπηύρζεθε ηθαλνπνηεηηθά κε 

αλζξώπνπο πνπ απηό επηζπκνύζαλ ρσξίο λα εμππεξεηνύλ 

θνκκαηηθνύο ζθνπνύο. Με ηα ζρεδόλ 100 κέιε πνπ αξηζκεί ζήκεξα, 

έθηαζε ζε έλα ζεβαζηό νξγαλσηηθό βαζκό. 

Ο Μαλώιεο Κσλζηαληάθεο αλέιαβε ηελ  ππνρξέσζε λα δειώζεη ηελ 

Λέζρε ζην Registergericht (Γηθαζηήξην Μεηξώνπ Σσκαηείσλ 

Μνλάρνπ). Οη γεξκαληθέο αξρέο γηα λα εγθξίλνπλ ηελ θνηλσθέιεηα 

(Gemeinnützigkeit) αλαγλσξηζκέλνπ ζσκαηείνπ, εδήηεζαλ λα 

ηνληζηεί ζηνπο ζθνπνύο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Λέζρεο ε 

„Förderung und Pflege des griechischen Kulturgutes“ („πξναγσγή 

θαη θαιιηέξγεηα ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ“) θαη λα 

ππνβαζκηζηνύλ νη πξνζέζεηο γηα κειέηεο γύξσ από ηελ „soziale 

Lage der Griechen in Bayern“ („θνηλσληθή ζέζε ησλ Διιήλσλ ηεο 



Βαπαξίαο“). Η νκάδα ην δέρηεθε θαη έηζη ε Λέζρε επήξε ηελ 

δεηνύκελε θνξναπαιιαγή. 

Έλα ζεκείν πνπ βνήζεζε πνιύ ηελ εηξεληθή εμέιημε ηεο Λέζρεο, 

είλαη ε παξάγξαθνο 2.3 όπνπ απαγνξεύεη ηελ θνκκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζην πιαίζην ηεο Λέζρεο. 

Ωο κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ καο επηιέμακε: 

 Vorträge (νκηιίεο) 

 Diskussionsabende (ζπδεηήζεηο) 

 Film- und Lichtbildvorführungen (πξνβνιέο) 

 Seminare (ζεκηλάξηα) 

 Folkloreveranstaltungen (πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο) 

 Bildungsreisen (επηκνξθσηηθά ηαμίδηα) θ.ά. 

 

Σηα „highlights“ αλήθνπλ αλακθηζβήηεηα ν εηήζηεο εθδειώζεηο 

γηα ηε γηνξηή ηεο βαζηιόπηηαο, νη γηνξηέο κε ηα παζραιηάηηθα 

αξληά ζηε ζνύβια, ηδηαίηεξα εθείλεο κε ηε δηαλπθηέξεπζε ζην 

Josefstal, αθόκα θαη νη γηνξηέο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (ζηα πξώηα 

ρξόληα ηεο Λέζρεο όπνπ ηα παηδηά καο ήηαλ αθόκα κηθξά). Απηέο 

δελ ήηαλ κόλν κία δηαζθέδαζε κε αλάδεημε ησλ εζίκσλ ηεο 

παηξίδαο καο ζηνπο Γεξκαλνύο θαιεζκέλνπο καο, αιιά θαη κία 

κεγάιε επθαηξία γηα λα γλσξηζηνύλ ηα κηθξά παηδηά καο θη εκείο 

νη κεγάινη κεηαμύ καο. Δδώ μεθίλεζαλ θαηλνύξγηεο γλσξηκίεο, 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη θηιίεο πνπ είλαη αθόκα ζήκεξα δσληαλέο 

θαη ζεκειηώλνπλ από ηόηε ηελ αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε ηεο Λέζρεο. 

 

„Ο Κύθινο ηνπ Αηγαίνπ“  ήηαλ  κηα ζεηξά εθδειώζεσλ ην 1985 ζε 

γεξκαληθή γιώζζα γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζε κηα ζεηξά δηαιέμεσλ σο εμήο: 

 

„Die Ägäische Inseln, die Wiege des Hellenismus, die 

Geburtsstätte von Göttern, der Ursprung Europas, die Brücke zu 

Asien und Afrika“. Δδώ ζπκπεξηιάβακε θαη ηελ Κύπξν όπνπ κε ηε 

δηάιεμε κε δηαθάλεηεο ηνπ Dr. Heinz Gstrein „Zyperns Kultur in 

Not – Eine Herausforderung an Europa“ απνθνξπθώζεθε ηνύηε ε 

ζεηξά ησλ εθδειώζεσλ. 

 

Αιιά θαη ηα επηκνξθσηηθά ηαμίδηα δε καο έιεηςαλ: Τν ηαμίδη ζην 

Λέληλγθξαλη θαη ηε Μόζρα ζηηο 17.-23.6.1984 ήηαλ όλεηξν γηα ηα 

23 κέιε ηεο Λέζρεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε κηα επνρή ιίγν πξηλ 

αξρίζεη ε „Perestroika“ θαη ε „Glasnost“. 

 

 

 



Υπήπξαν και εμπόδια 

 

Κάζε νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη κηα επαξθή επειημία, αθόκα θαη ζην 

θαηαζηαηηθό ηνπ, γηα λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο αιιαγέο 

ησλ ζπλζεθώλ. Οη εύθνιεο αιιαγέο είλαη θαθέο, αιιά νη ζρεδόλ 

αδύλαηεο είλαη αθόκα ρεηξόηεξεο. Η γεξκαληθή λνκνζεζία 30 

ρξόληα κεηά από ηελ ίδξπζε ηεο Λέζρεο αλαπξνζαξκόζηεθε ζε λέεο 

ζπλζήθεο θαη δήηεζε ην ίδην θαη από ηε Λέζρε, λα αιιάμεη 

θαηαζηαηηθό γηα λα ζπλερίζεη λα απνιακβάλεη ηηο εθνξηαθέο 

ειαθξύλζεηο. Αιιά ην θαηαζηαηηθό ηεο Λέζρεο δεηάεη γεληθή 

ζπλέιεπζε θαη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 2/3 ησλ εγγεγξακκέλσλ  κειώλ 

ηεο. Όκσο είλαη πξαθηηθά αδύλαηνλ γηα κία νξγάλσζε κε 

δηάζπαξηα κέιε λα κπνξνύλ λα επξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρξόλν θαη 

ρώξν πάλσ από ηα 2/3 ησλ κειώλ ηεο. Ήηαλ ιάζνο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ, ιάζνο ηνπ ζπληάθηε θαη ην νκνινγεί. Όκσο κεηά 

από ζρεδόλ 10 ρξόληα δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηηο γεξκαληθέο 

ππεξεζίεο, ην λέν ΓΣ βξήθε ηξόπνπο θαη άιιαμε πξόζθαηα (2016) 

ην θαηαζηαηηθό, γεγνλόο πνπ δίλεη λέα δσή ζηε Λέζρε!  

Σπγραξεηήξηα ζην ΓΣ! 

 

Ενημεπωηικά θύλλα  

 

Σηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηεο Λέζρεο δελ ππήξρε Internet. Γηα 

ηελ θαιύηεξε πιεξνθόξεζε ησλ κειώλ θαη θίισλ ηεο Λέζρεο 

ρξεηάζηεθε επνκέλσο θάπνηα -έζησ θαη ζηνηρεηώδεο- έληππε 

πιεξνθόξεζε. Με ηα „ελεκεξσηηθά θύιια“ πξνζπαζήζακε θαη 

θαιύςακε απηό ην θελό -θαη όπσο έδεημε ε δήηεζε- κε επηηπρία. 

Τν ηόηε ΓΣ απνθάζηζε κία θαηά ηνλ δπλαηόλ πεξηνδηθή έθδνζε κε 

3-4 ηεύρε ηνλ ρξόλν. Από ην 1984 κέρξη ην 1991 θπθινθόξεζαλ 21 

ηεύρε. 

 

Τελ  επζύλε θαη επηκέιεηα γηα ηελ έθδνζε αλέιαβε αξρηθά ν 

Σπύξνο Γηζδάθεο θαη ζπλέρηζε ν Γηώξγνο Καξαβνθύξεο κε κία 

ελδηάκεζε δηαθνπή αξθεηώλ κελώλ. 


