Αντί µνηµοσήνου

Κώστας Παππάς –
πάντοτε στην υπηρεσία της ομογένειας και των δικαίων της
Το όνοµα του Κώστα Παππά µου ήταν ακουστό πολύ
καιρό πριν ασχοληθώ εντατικά µε τα της οµογένειας
και τον γνωρίσω προσωπικά. Η συνεργασία µας
ξεκίνησε από την στιγµή που το Συµβούλιο
Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ) αποφάσισε να
συµπεριλάβει και την επιχειρηµατική οµογένεια στις
δράσεις του. Έτσι σαν Αναπληρωτής Πρόεδρος του
ΣΑΕ µε έδρα την Γερµανία κατ΄ευθείαν και χωρίς
κανέναν ενδοιασµό αποφάσισε να στηρίξει τις
δραστηριότητες
του
Γερµανο-Ελληνικού
Επιχειρηµατικού Συνδέσµου συµµετέχοντας ενεργά
στο Πρώτο Συµπόσιο Οµογενών Επιχειρηµατιών
Ευρώπης που µε πρωτοβουλία του DHW
διοργανώθηκε το 2000 στο Βερολίνο. Παρόλη την
σχετική κοµµατική του προσήλωση είχε όµως µία
διορατικότητα που τον καθοδηγούσε υπεράνω
κοµµάτων και δογµατισµών για το καλό της
οµογένειας στην Γερµανία και σε όλον τον κόσµο.
Ο Κώστας Παππάς, µε συµµετοχή για πάνω από είκοσι χρόνια στα οµογενειακά
δρώµενα αρχικά σαν Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων ΟΕΚ,
του Κοινωνικού Ιδρύµατος της ΟΕΚ και της Παγγερµανικής Επιτροπής
Μεταναστευτικών Οµοσπονδιών BAGIV και αργότερα στο Συµβούλιο Απόδηµου
Ελληνισµού και πολλών ειδικών επιτροπών ελληνικών υπουργείων, της Βουλής
των Ελλήνων και διαφόρων φορέων σε Ελλάδα και Γερµανία δρούσε πάντοτε
υπερκοµµατικά και εθνικά και ας τον έβλεπαν πολλοί διαφορετικά και πολλές
φορές εχθρικά. Στα τελευταία χρόνια της συµµετοχής του ήλθε σε ρήξη και
διώχθηκε από τον πολιτικό κόσµο που χρόνια είχε υπηρετήσει, γεγονός που του
είχε δηµιουργήσει µεγάλη πικρία. Μία πικρία που σε γενικές γραµµές διόλου δεν
του άξιζε. Είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε γίνει στόχος εκµετάλλευσης ενός κόσµου
που τον αγνόησε πλήρως και τον εγκατέλειψε µόλις έχασε τα αξιώµατά του. Ο
µόνος κόσµος που του στάθηκε µέχρι τέλους ήταν οι άνθρωποι τους οποίους
πάντοτε µε πίστη και µεγαλοψυχία υπηρέτησε και µε τους οποίους πολλά χρόνια
συνεργάστηκε στο µεταναστευτικό κίνηµα.
Ο δηµοσιογράφος Νίκος Χειλάς που παρακολούθησε από πολύ κοντά την πορεία,
τον βίο και την πολιτεία του Κώστα Παππά γράφει µεταξύ άλλων στις 7.2.2014
στο ΒΗΜΑ:

«Ήταν, για δυο δεκαετίες, το πρόσωπο της ελληνικής µετανάστευσης στη
Γερµανία. Ως πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) για 21
χρόνια (1982-2003), ο Κώστας Παππάς, που πέθανε την Πέµπτη σε ηλικία 65
ετών,
είχε
γίνει
αρκετά
γνωστός
και
στην
Ελλάδα.
Κι αυτό µε διπλό τρόπο: Πρώτον, ως εκφραστής ενός νέου τύπου ελληνικών
κοινοτήτων στο εξωτερικό, που διακρίνονταν για την πλήρη δηµοκρατικότητά
τους. Και δεύτερον, ως εκπρόσωπος µιας µετανάστευσης, που όντας ακόµη
αποκλεισµένη από την πολιτική ζωή της Γερµανίας, διεκδικούσε άµεση
συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα της Ελλάδας – τόσο µέσα από την
κοµµατικοποίηση και τη µαζική της κάθοδο στην Ελλάδα, όποτε γίνονταν
εκλογές, όσο και από το µόνιµο (και µέχρι τώρα ανεκπλήρωτο αίτηµά της) να
µπορεί
να
ψηφίζει
τα
ελληνικά
κόµµατα
στο
εξωτερικό.
Ο Κώστας Παππάς ήταν µεθοδικός εργάτης – διαφορετικά δεν θα µπορούσε να
διευθύνει για τόσο µεγάλο διάστηµα µια οµοσπονδία που στις καλές της εποχές
είχε στους κόλπους της περισσότερες από 100 κοινότητες σε όλη τη Γερµανία. Ως
Σοσιαλδηµοκράτης δεν ήταν ένας απλός εντολοδόχος του ΠαΣοκ στην Αθήνα.
Μπολιασµένος από τις αρχές της αριστερής γερµανικής Σοσιαλδηµοκρατίας είχε
ως πυξίδα την αυτοοργάνωση και αυτονοµία του κοινοτικού κινήµατος. Στα
χρόνια της προεδρίας του, η ΟΕΚ γνώρισε µια από τις καλύτερες περιόδους του.
Η επιτυχία του θα ήταν ίσως µεγαλύτερη, αν δεν τύχαινε να «µπλέξει» µε ένα ξένο
προς τη δηµοκρατική µετανάστευση σώµα: Το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού
ΣΑΕ, ένα γραφειοκρατικό τερατούργηµα, που έχει στόχο τον έλεγχο και τη
χειραγώγηση των ανά την γη Ελλήνων από το ΠαΣοκ και τη Νέα ∆ηµοκρατία – σε
ένα βαθµό µάλιστα µε συνενοχή του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η συµµετοχή του σε
αυτό για ένα ορισµένο διάστηµα ως αντιπρόεδρος ήταν πηγή πάµπολλων
πολιτικών και προσωπικών απογοητεύσεων.»
Ο Κώστας Παππάς είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την ιστορία της Ελληνικής
∆ιασποράς, της παρουσίας της και της οργάνωσής της στην Γερµανία. Θα ήταν
ανόητο, αλαζονικό και αχάριστο εκ µέρους µας να µην εκτιµήσουµε και
τιµήσουµε τον ρόλο και την προσφορά του Κώστα Παππά στην εξέλιξη και την
ιστορία αυτής της ∆ιασποράς. Ας αναδείξουµε τα θετικά της προσωπικής του
διαδροµής και ας τον θυµόµαστε µε σεβασµό σαν παράδειγµα για την νέα γενιά.
Ειδικά στις σηµερινές ηµέρες που περνάει η πατρίδα και τα όσα αρνητικά λόγω
της κρίσης σε αυτήν βιώνει ο Ελληνισµός της Γερµανίας, άνθρωποι σαν τον
Κώστα Παππά θα µας ήταν απαραίτητοι.
Αιωνία του η µνήµη!
Φαίδων Γ. Κοτσαμπόπουλος

