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«quo vadis ΕΕΕ.ΒΒ;»
Στον 92χρονο Zwangsarbeiter Νίκο Σκαλτσά, που μετά από 74 χρόνια ξαναγύρισε στο τόπο του
μαρτυρίου Hailfingen-Oberjensingen και χόρεψε ζεϊμπέκικο

Ύστερα από πρόσκληση της νέας Γενικής Προξένου κ. Ελένης Λιανίδου,
επισκέφτηκα σήμερα (29.11.2018) το Ελληνικό Προξενείο. Ενημέρωσα την κ.
Γενική για την εκδήλωση που προετοιμάζει η ΕΕΕ.ΒΒ, για να γιορτάσει τα 25
χρόνια από την ίδρυσή της. Της είπα επίσης, πως ζω από το 1964 στη
Στουτγάρδη και ότι έχω γνωρίσει όλους τους μέχρι σήμερα Έλληνες και
Ελληνίδες Προξένους. Έτσι αναφέρθηκα και στο παρελθόν. Η συζήτηση διήρκησε
μια ώρα. Τα παρακάτω δεν είναι πρωτόκολλο συζήτησης. Είναι μια παρουσίαση
του έργου της ΕΕΕ.ΒΒ. Και επειδή υπάρχουν πολλοί που ρωτάνε και θέλουν να
μάθουν «ποια είναι η ΕΕΕ.ΒΒ» συμπλήρωσα την συζήτηση με περισσότερα
στοιχεία. Με τον Θεόδωρο Αλατάκη θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε το
ιστορικό των Ελλήνων της Στουτγάρδης (και της Βάδης-Βυρτεμβέργης)
ξεκινώντας από τα χρόνια της κατοχής (1940). Ένα σχέδιο κειμένου για το
ιστορικό της Ελληνικής Κοινότητας είναι ήδη έτοιμο. Ελπίζουμε μέσα στο 2019 να
έχουμε μια πρώτη έκδοση. Πολλά από τα παρακάτω θα αξιοποιηθούν και θα
συμπεριληφθούν στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ.

Τι είπα (και τι δεν πρόλαβα να πω) στην κ. Γενική Πρόξενο
Ό,τι αφορά την ΕΕΕ.ΒΒ, την ενημέρωσα εν ολίγοις, πως η ιδέα ίδρυσης
γεννήθηκε στις 31.01.1994, και συγκεκριμένα: από τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου
Ελληνισμού κ. Νίκο Δημάδη και την Ελληνίδα Πρόξενο. Για μια καλύτερη ενημέρωση της
γερμανικής κοινής γνώμης σχετικά με τα εθνικά μας θέματα, όπως, π.χ., με το
«Μακεδονικό» και για να δραστηριοποιηθούν και αυτοί οι Έλληνες, που μένουν για τον
άλφα ή βήτα λόγο έξω από την Κοινότητα
,

Η εντολή ίδρυσης «ενός επιστημονικού οργάνου» δόθηκε, από τους 150
παρευρισκόμενους καλεσμένους του Ελληνικού Προξενείου, «δια βοής» σε μένα.
Μια τριμελής επιτροπή πρωτοβουλίας είχε μέσα σε δυο μήνες ήδη, έτοιμη
πρόταση λύσης του «Μακεδονικού». Μια πρόταση που και σήμερα ακόμη είναι
επίκαιρη (s. Link). Έτσι είχαμε χρόνο να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα όπως
με
το σχολικό με αποκορύφωμα,
την διοργάνωση παγγερμανικής Ημερίδας,
το Μικρό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΜΕΑΠ),

το δικαίωμα ψήφου στις εδώ Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές,
την πρόταση για μια κοινή ημερομηνία εορτασμού
του Πάσχα για όλους τους Χριστιανούς,
την πρόταση για οικονομική ανεξαρτησία των Ελληνικών φορέων
και την χρηματοδότησή τους από τους ίδιους τους Έλληνες της διασποράς,
Αυτήν την πρόταση τη συζητήσαμε με τον τότε υφ.. Παιδείας κ. Φίλ. Πελτσάνικο,
παρουσία του τότε Γενικού Προξένου κ. Καραφωτιά, σε συνάντηση που είχαμε στο Προξενείο,

τη διοργάνωση μεγάλης εκδήλωσης
για τα 100 χρόνια Ολυμπιακών αγώνων,
με το μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,
τον καθηγητή της Αθλητικής Ακαδημίας Κολωνίας Prof. Dr. Decker
και την Δήμαρχο Στουτγάρδης Gabriele Müller-Trimbusch,

την διοργάνωση της θεατρικής παράστασης Μήδεια, στο Theaterhaus
μαζί με το Ελληνικό Προξενείο και με οικονομική βοήθεια του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού,

το «καλωσόρισμα» κάθε αξιωματούχο Έλληνα και Ελληνίδας,
που επισκέπτονταν την πόλη μας,
όπως, π.χ., Υπουργούς, Βουλευτές, Πρέσβεις και άλλους,

τη διοργάνωση «τραπέζι» γνωριμίας
για όλους τους νεοφερμένους Προξένους,
-(το τελευταίο «τραπέζι» δεν κάναμε ακόμη)-,

την έκδοση περιοδικού της ΕΕΕ.ΒΒ «ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»,
και με δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο της διασποράς,
όπως, π.χ.,:
Δορυφόρος, Ταχυδρόμος, Ελληνική Γνώμη, Ευρωπολίτης, Κορώνα,
και σε άλλες ελληνικές εφημερίδες και ιστοσελίδες.

Με την πάροδο του χρόνου έγινε ολοφάνερο, πως όλο το έργο και όλες οι
δραστηριότητες της ΕΕΕ.ΒΒ, θα μπορούσαν να γίνουν και μέσα από την Ελληνική
Κοινότητα Στουτγάρδης. Αυτός ο προβληματισμός ήταν το αντικείμενο της
παρακάτω ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
Πρόγραμμα της ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Κυριακή 11. Νοεμβρίου 2001,
Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης Schwieberdinger Str. 9 in Stuttgart-Zuffenhausen

Οι Έλληνες της Γερμανίας στην αρχή του 21ου αιώνα
-Μετανάστες ή ευρωπαίοι πολίτες ;12.00 - 13.30 Γεύμα προς τιμήν των καλεσμένων
14.00 - 14.10 Έναρξη, Κώστας Καρράς, πρόεδρος της ΕΕΕ.ΒΒ
14.10 - 14.20 Χαιρετισμοί
Βασίλειος
Δημήτρης Μοσχόπουλος,

Επίσκοπος Αρίστης
Γενικός Πρόξενος, Στουτγάρδη

Δημήτρης Δόλλης,
Γιάννης Μαγκριώτης,
Ευθύμιος Φλυτούρης

Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Αθήνα
Υφυπουργός Εξωτερικών, Αθήνα
Συντονιστής Β΄/θμιας εκπαίδευσης

14.20 - 15.10 Εισηγήσεις
Κεντρική Εισήγηση: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στουτγάρδη
Μέλος της διεθνούς επιτροπής στο Δήμο της Στουτγάρδης

Ο Ελληνισμός της Ευρώπης στην νέα εποχή
Εισήγηση: Κώστας Γιαννακάκος, Μόναχο
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας,

Κοσμοπολίτικος Ελληνισμός
μια εναλλακτική πρόταση για το μέλλον των Ελλήνων στην Ευρώπη

15.10 - 15.30 παρεμβάσεις από εκπροσώπους ελληνικών κομματικών οργανώσεων
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΝ, ΔΗΠΕ
15.30 - 15.50 παρεμβάσεις από εκπροσώπους ελληνικών φορέων και του ΣΑΕ
Απόστολος Γούσης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης
Απόδημος Ελληνισμός στο χώρο και στο χρόνο
Γεώργιος Παπαγιάννης, σύμβουλος εκπαίδευσης στο Γεν. Προξ. Στουτγάρδης
Οι Έλληνες της Γερμανίας -Μετανάστες ή ευρωπαίοι πολίτες ;15.50 - 17.30 Ομιλίες από τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης
Δημήτρης Δόλλης,
Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Αθήνα
Γιάννης Μαγκριώτης,
Υφυπουργός Εξωτερικών, Αθήνα
17.30 - 17.40 κλείσιμο των εργασιών της ημερίδας

Έτσι στην 4η Συνδιάσκεψη του ΣΑΕ (2001, Θεσσαλονίκη), πρότεινα την διάλυση
και την ενσωμάτωση της ΕΕΕ.ΒΒ στο Δίκτυο Επιστημόνων του ΣΑΕ.
Με ομιλία μου στην Συνδιάσκεψη παρουσίασα το Μοντέλο Οργάνωσης των
Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς (s. Link).
Η πρότασή μας ήταν μέρος της πρότασης του τότε Υφυπουργού και αρχιτέκτονα
του ΣΑΕ κ. Γρηγόρη Νιώτη, που παρουσίασε επίσης σ' αυτή τη Συνδιάσκεψη και
που αναφερόταν στην δικτύωση όχι μόνο των Επιστημόνων αλλά ολοκλήρου του
απανταχού .Ελληνισμού. Παρακάτω το μέρος της ομιλίας μου που αναφέρεται
στην πρόταση δικτύωσης των απανταχού Ελλήνων Επιστημόνων:
Το μοντέλο οργάνωσης
Το οργανωτικό θέμα απασχόλησε την ΕΕΕ.ΒΒ και στις συναντήσεις που είχε με τους άλλους επιστημονικούς
συλλόγους. Στις συζητήσεις αυτές ακούστηκαν διάφορες προτάσεις. Πολύ γρήγορα απορρίφθηκαν, από την ΕΕΕ.ΒΒ
προτάσεις για παγγερμανική ομοσπονδία ελληνικών επιστημονικών συλλόγων. Επίσης καμιά προοπτική υλοποίησης
είχε και η πρόταση της ΕΕΕ.ΒΒ για μια επιστημονική επιτροπή δίπλα στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων (ΟΕΚ).
Τελικά επικράτησε η πρόταση με το ΣΑΕ. Η ένωση και ο συντονισμός των Ελλήνων Επιστημόνων μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια του ΣΑΕ και μάλιστα χωρίς την ίδρυση συλλόγων και Ομοσπονδίας.

Στην δεύτερη συνάντηση εκπροσώπων επιστημονικών συλλόγων από την περιοχή της Νότιας Γερμανίας που
πραγματοποιήθηκε στις 23-24.09.01 στο Mainz καταλήξαμε ύστερα οπό πολύωρη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
στα παρακάτω:
1. Ίδρυση κοινού συντονιστικού οργάνου σε παγγερμανικό επίπεδο το οποίο θα δέχεται εκπροσώπηση συλλόγων ή
ομάδων επιστημόνων
2. Η εκπροσώπηση συλλόγων ή ομάδων θα γίνεται από έναν εκπρόσωπο. Σε κάθε πανεπιστήμιο θα υπάρχει μόνο
μια ομάδα ή σύλλογος επιστημόνων.
3. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά στην δημιουργία νέων επιστημονικών ομάδων. Στόχος μας είναι να
στήσουμε τέτοιες ομάδες σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας.
4. Τα πανεπιστήμια των πόλεων που είναι πρωτεύουσες των 16 κρατιδίων, να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες
και να φροντίζουν για την καλύτερη οργάνωση των υπόλοιπων πανεπιστημίων του κρατιδίου (ΚεφαλοΠανεπιστήμια).
5. Να αναζητηθούν, μέσω του Internet, διευθύνσεις Ελλήνων Επιστημόνων στα 79 πανεπιστήμια της Γερμανίας.
6. Κάθε χρόνο στο πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα Ιούνη, να διοργανώνεται το ελληνικό επιστημονικό
Σαββατοκύριακο.
Σε μια τρίτη συνάντηση που θα γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο (10.03.02) θα ολοκληρωθεί το οργανωτικό μέρος και θα
προχωρήσουμε στον καθορισμό του ρόλου που θα παίξει το νέο αυτό όργανο, που αν το ΣΑΕ συμφωνήσει, θα φέρει
την ονομασία Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων ΣΑΕ-Γερμανίας.
Με την υπόσχεση, πως η ΕΕΕ.ΒΒ θα στηρίξει και μελλοντικά το έργο του ΣΑΕ και θα κάνει προτάσεις για
περισσότερη Δημοκρατία στις διαδικασίες του ΣΑΕ, πχ για σωστότερη εκπροσώπηση του απόδημου ελληνισμού και
για εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών στις Συνελεύσεις και στις εκλογές των οργάνων του ΣΑΕ,
σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Κώστας Καρράς Θεσσαλονίκη 07.12.2001

Μετά το 2001
Στο Βερολίνο, στις 15 Μαρτίου 2003 και στην ΗΜΕΡΙΔΑ του Συλλόγου Ελλήνων
Επιστημόνων Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, η εισήγηση μου με τίτλο: «ΕΕΕ.ΒΒ:
Ένας σύλλογος ψάχνει να βρει την θέση του στον μεταναστευτικό χώρο της
Γερμανίας», περιείχε την πρόταση για την ίδρυση μιας Συντονιστικής Επιτροπής
Ελλήνων Επιστημόνων στο χώρο της Γερμανίας, ενσωματωμένη στο ΣΑΕ.
Δυστυχώς το ΣΑΕ του 1995 ξεκίνησε κάπως «στραβά». Δεν ήταν δημιούργημα
των Ελλήνων της διασποράς για τους Έλληνες της διασποράς, αλλά ήταν ένα
δημιούργημα του Ελληνικού Κράτους για το Ελληνικό Κράτος. Δεν ιδρύθηκε
δηλαδή το ΣΑΕ επειδή το ήθελαν οι Έλληνες της διασποράς αλλά επειδή το ήθελε
το Ελληνικό Κράτος. Το Κράτος ανέλαβε όλα τα έξοδα λειτουργείας του ΣΑΕ.
Ακόμη και αυτά των Συνδιασκέψεων και της μεταφοράς των συνέδρων. Ακόμη και
αυτών των συνέδρων που πήγαιναν εντελώς απροετοίμαστοι στην Συνδιάσκεψη.
Έτσι όταν το Ελληνικό Κράτος σταμάτησε τη χρηματοδότηση του ΣΑΕ, καμία
οργάνωση των Ελλήνων της διασποράς, δεν διαμαρτυρήθηκε έντονα και δεν
ενδιαφέρθηκε για μια εναλλακτική λύση.
Η ΕΕΕ.ΒΒ έκανε μεν σκέψεις για μια παγκόσμια οργάνωση (Δίκτυο) του
Κοσμοπολίτικου Πανεπιστημιακού Ελληνισμού, αλλά δεν προχώρησε στην
υλοποίηση. Η ΕΕΕ.ΒΒ έκανε τα πρώτα βήματα για την δικτύωση Ελλήνων

Επιστημόνων των 9 πανεπιστημίων της Βάδης-Βυρτεμβέργης και με στόχο την
δικτύωση των 79 πανεπιστημίων της Γερμανίας. Δικτύωση όλων των Ελλήνων,
και Φιλελλήνων Επιστημόνων που (συν)εργάζονται στα διάφορα πανεπιστήμια
και ερευνητικά κέντρα της Γερμανίας.
Γρήγορα όμως διαπιστώσαμε, πως πριν την δικτύωση πρέπει να γίνει
ενημέρωση. Και η ενημέρωση δεν γίνεται με ένα εμαιλ. «Με το δίκτυο πιάνουν
ψάρια. Εγώ δεν είμαι ψάρι» ήταν η απάντηση ενός επιστήμονα. Και εγώ του
απάντησα. «Σε μια Συνδιάσκεψη του ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη δυο „ψάρια“ έκαναν
τυχαία μεσημεριανό φαγητό στο ίδιο τραπέζι. Το ένα ζούσε στην Στουτγάρδη και
το άλλο στην Βοστόνη. Με το από που είσαι εσύ και τι δουλειά κάνεις και από που
κατάγεσαι απάντησαν και τα δύο „ψάρια“ Καρράς και Ποντίκης: από τον Άγιο
Πέτρο της Αρκαδίας». Αυτό είναι το ΣΑΕ. Και όποιος δεν μπορεί να πιάσει αυτό το
νόημα θα δυσκολευτεί να μπει σ αυτό το Δίκτυο. Χρειάζεται περισσότερη και
μάλιστα προσωπική ενημέρωση, με επισκέψεις στα Πανεπιστήμια κάτι που την
εποχή εκείνη δεν ήταν εφικτή. Από την άλλη μεριά όλο και περισσότερο βγαίναν
στην επιφάνεια τα προβλήματα δομής του ΣΑΕ.
Έτσι η ΕΕΕ.ΒΒ συνέχισε με νέο προεδρείο, (Διαμαντής Διαμαντόγλου και
αργότερα Βασίλειος Βοζαντζής), να λειτουργεί σαν αναγνωρισμένο Σωματείο
(α.Σ.), Οι εκδηλώσεις στήριξης τής Ολυμπιάδας της Αθήνας 2004 και της
συμμετοχής μας στις εδώ Δημοτικές εκλογές υπερτερούσαν. Στο Δημαρχείο της
Στουτγάρδης διοργάνωσε η ΕΕΕ.ΕΕ ένα διήμερο με θέμα «τοπική αυτοδιοίκηση
και πολιτισμικοί πολίτες». Εκεί παρευρέθηκε και η ελληνική τηλεόραση ΕΡΤ3.
17 Νοέμβρη Στο πνευματικό κέντρο της ελληνικής εκκλησίας του Feuerbach,
διοργανώθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στα γεγονότα του πολυτεχνείου. «Ψωμί
Παιδία Ελευθερία»:
Μεγάλη βοήθεια προσφέραμε τα χρόνια αυτά και στους ελληνικούς αθλητικούς
συλλόγους, όπως, π.χ., στον ποδοσφαιρικό σύλλογο Ερμή, όπου για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα είχα την προεδρία. (βλ. περιοδικό Αθλητικά Νέα).
Μετά το 2008
Από το 2008 και μετά η ΕΕΕ.ΒΒ ασχολήθηκε με την οικονομική κρίση. Τα
γερμανικά ΜΜΕ μετέδιδαν κάθε μέρα αναληθή και εξευτελιστικά άρθρα κατά της
Ελλάδας. Πολλοί από μας δεν μπορούσαν να καταλάβουν, το πως φτάσαμε σ'
αυτή την κατάσταση. Όσοι όμως γνώριζαν καλά τη συνθήκη του Μάαστριχτ και τη
δομή και διαδικασία ίδρυσης της Ευρωζώνης, καθόλου δεν απόρησαν. Τούς ήταν
αναμενόμενο.
Στις 26.10.2010 η ΕΕΕ.ΒΒ, σε εκδήλωση στο χώρο της Ελληνικής Κοινότητας
Στουτγάρδης, τίμησε τον πολύ αγαπητό στους Έλληνες της πόλης μας Ιερέα
Δημήτριο. «Δεν μου λες αγαπητέ Κωνσταντίνε, ποιος είναι περισσότερο
κουμουνιστής, ο Σόλων, ο Πλάτων, ο Ιησούς Χριστός ή ο Καρλ Μαρξ;» . Είμαι
ευτυχής που κατάφερα να του απαντήσω προτού μας εγκαταλείψει για πάντα.
Αργύρης Σφουντούρης Στις 5 Δεκεμβρίου 2010 δείξαμε το Φιλμ «Ένα τραγούδι

για τον Αργύρη, του Stefan Haupt». στην Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης. Από
αυτήν την ημέρα και μετά η ΕΕΕ.ΒΒ ασχολήθηκε με την Ελληνο-Γερμανική
ιστορία, αρχίζοντας από τα χρόνια της κατοχής. Έτσι διαπιστώσαμε πως η
σημερινή οικονομική κρίση είναι στενά συνδεδεμένη με την εισβολή των Ιταλών,
των Γερμανών και των Βούλγαρων φασιστών στην πατρίδα μας.
Μετά το 2011
Αρχές του 2011 ο πρόεδρος της ΕΕΕ.ΒΒ Βασίλειος Βοζαντζής μετοίκισε στην
Ελλάδα και άφησε την ΕΕΕ.ΒΒ «ακέφαλη». Τον Μάιο αυτού του έτους ο πρύτανης
του πανεπιστήμιου Στουτγάρδης ακύρωσε μια εκδήλωση Ποντιακού Συλλόγου,
που ο ίδιος είχε ήδη εγκρίνει. Δεν επέτρεψε δηλαδή να γίνει σε αίθουσα του
πανεπιστημίου μια συζήτηση για την «γενοκτονία των Ποντίων». Η ΕΕΕ.ΒΒ
αντέδρασε με επιστολή (s. Link), και για να έχει αυτή περισσότερο ισχύ, έπρεπε
να την υπογράψει ο πρόεδρος. Με απόφαση του ΔΣ ανέλαβα «προσωρινά» την
προεδρία και δήλωσα, πως όσο διαρκεί η οικονομική κρίση η ΕΕΕ.ΒΒ δε θα
μπορέσει να ασχοληθεί σοβαρά και με άλλα θέματα.
Ως καλεσμένος της Παγκόσμιας Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας, συμμετείχα στο 2ο
Τακτικό Συνέδριο Ηπειρωτών Εξωτερικού που διεξήχθη στα Ιωάννινα το
καλοκαίρι του 2011. Θέμα της ομιλίας μου: Η οικονομική κρίση και η επίδρασή της
στον Έλληνα της διασποράς.
Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Επιχειρηματιών VHU, διοργανώσαμε
στις 18.12.2011 στο Ratskeller Stuttgart, εκδήλωση με Θέμα: Η οικονομική
κρίση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,Αίτια-Επιπτώσεις- Προοπτική, και
ομιλητή τον καθηγητή οικονομίας του πανεπιστημίου της Λειψίας κ. Σπύρο
Παρασκευόπουλο.
Ο καθηγητής μας έδωσε μια γενική εικόνα της Οικονομίας: (Θεωρία, Εμπόριο,
Τραπεζικό σύστημα, κτλ.) και αναφέρθηκε στα λάθη που έγιναν από ευρωπαϊκής
και ελληνικής πλευράς. Παρουσία του Γενικού Προξένου Παναγιώτη Πάρτσου
έγινε μια πολλή σοβαρή συζήτηση. Και επειδή το θέμα αυτό δεν λύνεται με μια
ομιλία, ο κ. Παρασκευόπουλος προσφέρθηκε να μας βοηθήσει και μελλοντικά. Με
ειδικά κείμενα της οικονομίας μας έδωσε να καταλάβουμε τα «μυστικά των
αγορών». Μυστικά που για να τα καταλάβουμε έπρεπε να αφιερώσουμε πολύ
χρόνο. Η μεγάλη πλειοψηφία των Επιστημόνων (γιατροί και δικηγόροι), λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν έχουν πολύ χρόνο, για να ασχοληθούν με
οικονομικές θεωρίες. Και πολύ λιγότερο για γενικές και καταστατικές συνελεύσεις
των Ελληνικών συλλόγων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Αυτή η σημαντική διαπίστωση επιβεβαιώθηκε με την ίδρυση της ΕΕΕ.ΒΒ. Λίγα
είναι τα δραστήρια μέλη. Αλλά όλοι επιθυμούν μια δραστήρια ΕΕΕ.ΒΒ. Αυτό είναι
ένα σοβαρό επιχείρημα για μια άλλη δομή οργάνωσης των Ελλήνων
Επιστημόνων και Διανοουμένων της διασποράς. (Περισσότερα στην Ημερίδα που
προετοιμάζουμε)

Το Μάιο του 2012 παρουσιάσαμε το βιβλίο της ζωής του Παναγιώτη Γιακζίδη:
«Ανασκόπηση της ζωής μου»,με επιμέλεια κειμένου από το Θεόδωρο Αλατάκη.
Το βιβλίο, περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια και ειλικρίνεια τη ζωή του μέλος της
Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης Παναγιώτη, πριν μεταναστεύσει στην
Γερμανία. Μεγάλωσε στην αρχή χωρίς πατέρα (πολιτικός εξόριστος), μέσα στη
φτώχεια. Αλλά και όταν γύρισε ο πατέρας του από την εξορία, η ζωή του δεν
καλυτέρευσε, έτσι που τελικά η μετανάστευση ήταν η μόνη διέξοδος. Το βιβλίο
αυτό μαζί με το βιβλίο „Lebenswege“ της Ελένης Τσακμάκη, που περιγράφει την
ζωή που πέρασε στα πρώτα της χρόνια στην Γερμανία, είναι ντοκουμέντα και
αφορούν όλους τους „Gastarbeiter“ και τα παιδιά τους.
Από το 2009 υπάρχει η Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση (DGV). Συμμετείχαμε σε
πολλές συνεδριάσεις, παρόλο που ποτέ δεν μας κάλεσαν επίσημα. Όμως πάντα
τους «αναγκάζαμε» να μας καλέσουν. Στο ΤΕΙ Φλώρινας, σαν μέλος της
επιτροπής αξιολόγησης της σχολής, συνέβαλα στο σχεδιασμό Προγράμματος
μιας Γενετικής Βελτίωσής της, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Hohenheim,
Κορυτσά και Μοναστήρι, το οποίο και προτείναμε στην DGV.
Το Μάιο του 2014 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος,
επισκέφθηκε την Γερμανία. «Αλλαγή τρόπου ζωής και ήθους« ήταν το μήνυμά
του. Αρχίζοντας από την „πράσινη“ Στουτγάρδη και στη συνέχεια με σταθμούς
στις πόλεις Φρανκφούρτη, Βόνη, Βερολίνο και Μόναχο τελείωσε την εδώ
παραμονή του με μια κοινή προσευχή με Εβραίους και Μουσουλμάνους στο
μαρτυρικό Dachau. Η ΕΕΕ.ΒΒ με άρθρο στο ελληνικό τύπο της διασποράς έδωσε
μεγάλη δημοσιότητα στο γεγονός αυτός.
Τον Ιούνιο του 2015 στο Μόναχο, παραβρεθήκαμε στο μνημόσυνο του
αδικοχαμένο από τις σφαίρες της ρατσιστικής οργάνωσης NSU, Θεόδωρου
Βουλγαρίδη και συμπαρασταθήκαμε στην οικογένειά του.
Στις 7 Μαΐου 2017, συμμετείχαμε στην Έκθεση Φωτογραφίας του Herbert
Grammatikopoulos,
γιού παλιού μου συναγωνιστή:Vernissage, Wartesaal
Kultur in Besigheim, 7. Mai. 2017 Griechen-Foto-Ausstellung.
Στην ομιλία μου, και λόγω του ό,τι στις 7 Μαΐου στο χωριό μου, στον Άγιο Πέτρο
της Αρκαδίας, γιορτάζουμε τον συμπατριώτη μας Άγιο Νείλο, αναφέρθηκα και στα
εγκλήματα που διέπραξε η Βέρμαχτ στο χωριό μου. Ανάμεσα στα 48 θύματα και
οι δυο παππούδες μου Πέτρος και Γεώργιος.
Στο τέλος της εκδήλωσης με πλησίασε μία ηλικιωμένη Κυρία και ζήτησε
συγγνώμη. «Ο πατέρας μου ήταν τότε στην Ελλάδα. Ελπίζω να μην ήταν στον
Άγιο Πέτρο και να μην ήταν αυτός που σκότωσε τους δυο παππούδες σου». Μια
πολλή συγκινητική στιγμή. Υπάρχει ακόμα ελπίδα, σκέφτηκα. Αυτός ο κόσμος
μπορεί να σωθεί.
Πριν ένα χρόνο, το 2017, την ώρα που ο κίνδυνος ίδρυσης μιας παραπλήσιας
δεύτερης Ελληνικής Κοινότητας στη Στουτγάρδη ήταν υπαρκτός, κάναμε

παρέμβαση και βοηθήσαμε με την συμμετοχή μας στις διαδικασίες εκλογής ενός
νέου ΔΣ στην Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης. Επίσης αμέσως μετά την
εκλογή του νέου ΔΣ ετοιμάσαμε σχέδιο αλλαγής καταστατικού, για να γίνονται οι
εκλογές στην Κοινότητα με μια λίστα.
Έγιναν τρεις-τέσσερις αξιόλογες εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Theater tribühne. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μελών του ΔΣ, αλλά και γενικά των
Ελλήνων της πόλης, δεν ήταν η αναμενόμενη. Έτσι αυτοί που πίστευαν, πως η
ύπαρξη των κοινοτικών παρατάξεων ήταν η αιτία της κακό-λειτουργίας της ΕΚΣ,
σήμερα δυσκολεύονται να το επιβεβαιώσουν.
Ένα νέο ξεκίνημα χρειάζεται και ένα νέο προφίλ, που θα μετατρέψει την Κοινότητα
από οργάνωση των Gastarbeiter σε μια οργάνωση: (α.) των νέων μεταναστών,
(β.) των εγγονών των Gastarbeiter, (γ.) των παιδιών από μικτούς γάμους
και (δ.) των κάθε λογής φιλελλήνων. (Αυτόν το διαχωρισμό τον έκανε ο
Γιώργος Κουφογιώργος).
Από το 2010, ένας νέος σύλλογος εμφανίστηκε στον χώρο της Στουτγάρδης, που
φέρει το όνομα ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Αυτός ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι περισσότερο
προσαρμοσμένος στις σημερινές συνθήκες. Η δομή του ΚΑΛΗΜΕΡΑ είναι τέτοια,
που «αναγκάζει» τα μέλη του ΔΣ του να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις
στην καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου. Έτσι τα μέλη του ΔΣ έχουν αναλάβει
τομείς υπευθυνότητας όπως, π.χ., Κινηματογράφος, Μουσικά Κοντσέρτα,
Εκθέσεις φωτογραφίας, Λογοτεχνία κ.α. Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ «διαλέγει» τα μέλη του.
Άτομα αδιάφορα προς τους στόχους του Συλλόγου δεν μπορούν να γίνουν μέλη.
Μόνο ενεργά μέλη είναι επιθυμητά. Η εθνικότητα δεν παίζει ρόλο. Ποιότητα και όχι
ποσότητα. Κάτι που και άλλοι σύλλογοι θα μπορούσαν να το μιμηθούν.
Από το 2016 ο Θεατρικός Σύλλογος Theater Atelier Aristophanes παρουσιάζει
ένα αξιόλογο πρόγραμμα που πάντα γεμίζει τις αίθουσες. Μια τέτοια συμμετοχή
γνωρίζουμε μόνο από τις εκδηλώσεις των εθνικοτοπικών συλλόγων. Άρα οι φίλοι
υπεύθυνοι του συλλόγου Αριστοφάνη γνωρίζουν κάποιο μυστικό της επιτυχίας.
Ας το πουν και σε μας.
Οι Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι. Στη Στουτγάρδη και γενικά στη Βάδην-Βυρτεμβέργη,
χρονολογικά πρώτα
ιδρύθηκαν οι φοιτητικοί Σύλλογοι και οι Ελληνικές
Κοινότητες, όπως, π.χ., η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης που ιδρύθηκε το
1952. Μετά οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι 1962-63. Ακολούθησαν οι σχολικοί και
αργότερα οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι. Η κοινή ρίζα προέλευσης είναι η «κόλλα»
που ενώνει τα μέλη και κάνει τους εθνικοτοπικούς συλλόγους ισχυρούς.

Η ΕΕΕ.ΒΒ και οι εμαιλ-φίλοι.
Η οικονομική κρίση διαρκεί εδώ και δέκα χρόνια. Εμείς όμως πιστεύαμε, πως σε
ένα χρόνο θα τελειώσει. Κάναμε δηλαδή το ίδιο λάθος, που έκαναν και οι πρώτοι
Έλληνες μετανάστες με το «του χρόνου γυρίζω στην Ελλάδα». Προσωρινά
λειτουργούσε έτσι και η ΕΕΕ.ΒΒ. Δεν έκανε ΓΣ και οι περισσότερες
«συνεδριάσεις» τού ΔΣ γίνονταν μέσω εμαιλ. Άρα υπήρχε μια καταστατική

ακαταστασία. Επίσης και η επικοινωνία με τα μέλη και τους φίλους της ΕΕΕ.ΒΒ
γίνεται μέσω εμαιλς. Με περισσότερα από 500 μέλη-φίλους από όλη την Ευρώπη
διατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης μια επαφή.
Χρησιμοποιήσαμε, ή καλύτερα αξιοποιήσαμε, το όνομα της ΕΕΕ.ΒΒ, για να
προβάλλουμε καλύτερα την άποψή μας στην γερμανική κοινή γνώμη. Άρθρα και
επιστολές δημοσιεύονταν ευκολότερα στο γερμανικό τύπο, όπως, π.χ., «DIE
ZEIT», όταν υπογράφονταν από τον πρόεδρο της ΕΕΕ.ΒΒ.
Από τα μέλη του ΔΣ της ο Ανέστης ενεργοποιήθηκε και στο σύλλογο Διαφάνεια,
ο Γιάννης ήταν πάντα ηγετικό μέλος στον Ποντιακό σύλλογο και ο Θεόδωρος
είναι επί σειρά ετών Γραμματέας και Διερμηνέας πολλών Ελληνικών Συλλόγων. Ο
Διαμαντής είναι ειδικός στο Ίντερνετ και κομπιούτερ και ο Βαγγέλης είναι ταμίας
και παρών σε όλες τις εκδηλώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους μου για τη
δραστηριότητά τους.
Η οικονομική κρίση ξεκίνησε στα χρόνια της κατοχής.
Το κυρίαρχο θέμα ήταν πάντα το οικονομικό πρόβλημα. Θέμα δύσκολο και
πολύπλοκο. Ψάξαμε και ανακαλύψαμε, ή τουλάχιστον νομίζουμε ότι
ανακαλύψαμε, τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση. Και αυτά τα ανακοινώναμε
στους εμαιλ-φίλους μας.
Κάναμε κριτική στο καπιταλιστικό σύστημα. Κατακρίναμε την πρακτική της
δανειοδότησης δηλαδή «πάρε δάνειο και αγόρασε τα προϊόντα μου».
Κατακρίναμε τις πρακτικές χρηματοδότησης και φοροδιαφυγής και την προστασία
που προσφέρουν στους απατεώνες τα «αναπτυγμένα» κράτη, όπως, π.χ., η
Ελβετία.
Καταγγείλαμε τα ΜΜΕ της Γερμανίας και την ίδια την γερμανική κυβέρνηση για το
„die faulen Griechen“, αλλά και για τη στάση τους πάνω σε τόσο σοβαρά θέματα
όπως: κατοχικό δάνειο, αποζημιώσεις, 2+4-Vertrag.
Προσπαθήσαμε με άλλα λόγια να δούμε τα πράγματα από την πλευρά του
αδικημένου. Και αυτό που τελικά αποδείξαμε είναι το εξής: Όχι οι Έλληνες αλλά
οι Γερμανοί ζουν εις βάρος των άλλων λαών. (Leben über ihre Verhältnisse).
Η οικονομική κρίση με περιγραφή της μεθόδου Bierdeckel του Merz:
1ον Υπερπαραγωγή: Η Γερμανία παράγει πολύ περισσότερα προϊόντα, απ' όσα
μπορεί να καταναλώσει στην εσωτερική γερμανική αγορά, μα και στις αγορές
άλλων κρατών που μπορούν να τα αγοράσουν.
2ον Θέλω αλλά δεν έχω: Υπάρχουν και οι ξένες αγορές, όπως, π.χ., η ελληνική,
που ευχαρίστως θέλει να αποκτήσει γερμανικά προϊόντα, ας πούμε Mercedes,
αλλά δεν έχει χρήματα για να τα αγοράσει.

3ον Δάνειο; κανένα πρόβλημα: Οι γερμανικές τράπεζες, όπως, π.χ., MercedesBank δίνουν δάνειο στην Ελλάδα, γνωρίζοντας πως το ρίσκο, λόγω του ότι η
Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης, είναι μικρό.
4ον Βάλε και συ το χέρι: Tο «λάδωμα» των διεφθαρμένων Ελλήνων πολιτικών
διευκόλυνε την όλη διαδικασία.
Και με αυτό το Bierdeckel κλείσαμε την έρευνα της οικονομικής κρίσης.Ένα
ερώτημα όμως παραμένει αναπάντητο: Γιατί δεν επαναστάτησε ο Ελληνικός
Λαός; Πολλοί νομίζουν, ότι ο Πάγκαλος με το «μαζί τα φάγαμε» έχει δίκιο. Ναι μεν
αλλά δε ζυγίζουμε όλοι το ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση το πολύπλοκο αυτό θέμα δεν λύνεται με την μέθοδο του ενός
Bierdeckel. Όσοι ασχολήθηκαν με αυτό χρειάστηκαν χιλιάδες Bierdeckel.
Παραδειγματικά αναφέρω τα βιβλία των: Mark Mazower „Griechenland unter
Hitler“, Argyris Sfountouris „Trauer um Deutschland“, Wolfang Schorlau
„Der große Plan“ και Yanis Varoufakis „Die ganze Geschichte“.
«Μακεδονικό».
Για το Μακεδονικό ζήτημα, που ήταν και η αιτία ίδρυσης της ΕΕΕ.ΒΒ, στις
31.1.1994, έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί πάρα πολλά. O καθένας μας έχει
κατασταλάξει σε κάποια προσωπική του άποψη περί αυτού.
Την πρότασή μας, με ημερομηνία 20.03.1994 (s. Link) και τη συμφωνία των
Πρεσπών, συζητήσαμε στην εκδήλωσή μας την 01.07.18 (s. Link): Τα υπέρ και
τα κατά της συμφωνίας.
Με άλλα λόγια: Η πρώτη και η τελευταία δραστηριότητα της ΕΕΕ.ΒΒ αφορούσε
το «Μακεδονικό».
Για τη συμμετοχή του Μίκη Θεοδωράκη στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
4.2.18, του έγραψα μια προσωπική επιστολή (s. Link).
Έτσι σήμερα, απευθυνόμενοι προς τον τότε ΓΓΑΕ κ. Νίκο Δημάδη, θα μπορούμε
να του πούμε: «η εντολή που μας δώσατε στις 31.01.1994 εκπληρώθηκε στο
ακέραιο».
Zwangsarbeiter--καταναγκαστικοί εργάτες
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΕΕΕ.ΒΒ.
Στην ΗΜΕΡΙΔΑ που προετοιμάζουμε θα αναφερθούμε στο έργο της. Για μένα
όμως η πιο σπουδαία εκδήλωση ήταν αυτή που διοργάνωσαν οι Γερμανοί φίλοι
μας Volker Mall και Harald Roth προς τιμήν του Νίκου Σκαλτσά,
καταναγκαστικού εργάτη της χιτλερικής κατοχής στο Hailfingen-Oberjensingen,
https://doryforos-europa.blogspot.com/2018/07/oberjensingen-120718-eine.html
Η ΕΕΕ.ΒΒ συμμετείχε στην προετοιμασία και ενημέρωσε τους Έλληνες της
περιοχής και τα τοπικά ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η γερμανική
τηλεόραση SWR και ο τοπικός γερμανικός τύπος παρουσίασαν το γεγονός αυτό
στο γερμανικό κοινό. Και το λυπηρό είναι, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, το
επίσημο ελληνικό κράτος και η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων της περιοχής
ούτε γνώριζαν ούτε ενδιαφέρθηκαν να μάθουν αν υπήρχαν Έλληνες

καταναγκαστικοί εργάτες στην περιοχή της Στουτγάρδης. Από τις έρευνες των
Γερμανών φίλων μας Volker Mall και Harald Roth μαθαίνουμε πως αυτοί ήταν
1040.
Μετά τον πόλεμο οι περισσότεροι γύρισαν πάλι στην πατρίδα τους, που ήταν τα
προάστια της Αθήνας. Οι Γερμανοί φίλοι μας, αφού κατέγραψαν τα όσα
υπόφεραν οι Έλληνες εργάτες το χειμώνα του 1944-45, ενδιαφέρθηκαν να μάθουν
και το τι απέγιναν μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Και έτσι βρήκαν
επιζώντες. Ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Σκαλτσάς, τον οποίο και έφεραν στο
Hailfingen.
Το ότι σήμερα υπάρχει γραπτό κείμενο για το ιστορικό των καταναγκαστικών
Ελλήνων εργατών, το οφείλουμε αποκλειστικά και μόνο στους Γερμανούς φίλους
από το Hailfingen.
Ο 92χρονος Νίκος Σκαλτσάς αμέσως μετά το τέλος του πολέμου επέστρεψε
στην Ελλάδα. Ζει εδώ και 74 χρόνια στην Αθήνα. Και όμως για να τον ανακαλύψει
η ελληνική τηλεόραση έπρεπε να έρθει ο ίδιος στο Hailfingen. Αυτό δεν λέγεται
δημοσιογραφία.
Παρακάτω το εμαιλ που μας έστειλε ο Γιώργος Σκαλτσάς, γιός του Νίκου, το
οποίο και έστειλα στους εμαιλ αποδέκτες της ΕΕΕ.ΒΒ.
Φίλε Κωνσταντίνε καλησπέρα.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για όλα όσα έκανες για μας κατά την παραμονή
μας στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με την κόρη μου στις Σέρρες κι ετοιμαζόμαστε να
φύγουμε για διακοπές. Θα στείλω σε σένα και σε όλους τους εξαίρετους ανθρώπους που
γνώρισα εκεί, όσες φωτογραφίες και βίντεο τράβηξα με το κινητό μου. Ήταν μια πραγματικά
αξέχαστη εμπειρία, μια εμπειρία ζωής, θα τολμούσα να πω, μια υπέρτατη πράξη αναγνώρισης
για τα όσα τράβηξαν τότε αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες όμηροι. Θυμάμαι τις αρχικές αναστολές
και τους φόβους μου για το ταξίδι αυτό, λόγω της ηλικίας του πατέρα μου. Όμως μας έβγαλε
πραγματικά ασπροπρόσωπους. Εκτός από όλα τα άλλα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τόσους
σπουδαίους ανθρώπους σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, επανεκτιμώντας την άποψή μου για
τους Γερμανούς, που είχε κάπως αλλάξει προς το αρνητικό τα τελευταία χρόνια. Επίσης, ότι
επιτέλους απέκτησε δημοσιότητα μια άγνωστη πτυχή της πρόσφατης ιστορίας μας που για
χρόνια την κάλυπτε το μυστήριο και η "αφάνεια" (για ευνόητους λόγους φαντάζομαι), κάνοντας
όλους αυτούς τους ανθρώπους να δικαιωθούν για τα όσα πέρασαν, έστω και μετά θάνατον για
την πλειοψηφία από αυτούς. Προσωπικά κι επειδή είχα μεγαλώσει με αυτές τις ιστορίες, τη
στιγμή που οι συνομήλικοί μου μεγάλωναν με παραμύθια, επεδίωξα εδώ και 2 τουλάχιστον
δεκαετίες να δώσω μια δημοσιότητα σε όλα αυτά. Ειδικά για να τιμήσω τον πατέρα μου που
πρόκειται για έναν αδαμάντινο άνθρωπο. Όμως δεν το "κυνήγησα" όσο έπρεπε κι ευτυχώς που
βρεθήκατε όλοι εσείς έστω και τώρα, να κάνετε ό,τι δεν έκανα εγώ επί χρόνια. Αυτό όμως που
με στενοχώρησε είναι ότι δεν δραστηριοποιηθήκαμε όσο έπρεπε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ώστε
να το γνωστοποιήσουμε και στα ελληνικά ΜΜΕ, για να έχουν κάποιους ανταποκριτές τους εκεί.
Όμως θα το κάνουμε τώρα έστω κι εκ των υστέρων. Επίσης το ότι δεν υπήρξε έστω κι ένας
επίσημος εκπρόσωπος του ελληνικού κράτους (φαντάζομαι από την ελληνική πρεσβεία ή το
προξενείο) σε ένα τέτοιο μοναδικό γεγονός. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, κι αυτά που
γίνανε ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Θα επικοινωνήσουμε ξανά σύντομα. Τα χαιρετίσματά
μου προσωπικά σε σένα και σε όλους στην περιοχή της Στουτγάρδης.
Καλό βράδυ από Σέρρες!!!!
Σκαλτσάς Γιώργος

Πόσα μέλη έχει η ΕΕΕ.ΒΒ;
Η Γενική Πρόξενος κ. Ε. Λιανίδου, άκουσε με ενδιαφέρον τα όσα είπα και με
ενημέρωσε και για τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της ΓΓΑΕ και γενικά
της Ελληνικής Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του ΣΑΕ. Είναι πολλά ακόμη τα
προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν μέχρι να φτάσει το θέμα στην βουλή.
Εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει τα μέλη της ΕΕΕ.ΒΒ, όπου και της
απάντησα, πως η ΕΕΕ.ΒΒ έχει μόνο εμαιλ-αποδέκτες. "Μα σύλλογος χωρίς μέλη,
χωρίς συνδρομές πως γίνεται;" ρώτησε απορώντας η κ. Γενική Πρόξενος. Το
πέρα ως πέρα λογικό ερώτημα, υπονομεύει περισσότερα ερωτήματα. Έτσι μου
δόθηκε η ευκαιρία όχι μόνο να απαντήσω σ αυτό το ερώτημα, αλλά έμμεσα να
απαντήσω και να πω και την άποψή μου σε άλλα παρόμοια ερωτήματα, που
πολύ εύκολα μπαίνουν από Έλληνες της Διασποράς.
Της απάντησα πως στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, πάρα πολλοί σύλλογοι,
καθώς και Ελληνικές Κοινότητες, αδρανοποιήθηκαν. Ίσως η κρίση να μην είναι η
μοναδική αιτία αδρανοποίησης των ελληνικών συλλόγων. Facebook, WhatsApp
και γενικά η παγκοσμιοποίηση έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές σε όλες τις κοινωνίες
του κόσμου. Όμως για τους μονο-εθνικούς, π.χ. Ελληνικούς Συλλόγους, είτε αυτοί
είναι Κοινότητες, είτε Ενώσεις Επιστημόνων, είτε Αθλητικοί Σύλλογοι, η βασική
αιτία είναι το τέλος της γενιάς των «Gastarbeiter». Αυτή ήταν η γενιά που
δημιούργησε και στην συνέχεια στήριζε και τροφοδοτούσε αυτούς τους
συλλόγους.
Τη δεκαετία το 80, η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης είχε περίπου 5.000 μέλη,
δηλαδή πάνω από το 50 τοις εκατό του ελληνικού πληθυσμού της πόλης. Τότε
διοργάνωνε η Κοινότητα μια χορευτική εκδήλωση και η Turnhalle ήταν γεμάτη.
Σήμερα προσπαθούν ορισμένοι συμπατριώτες να επαναδραστηριοποιήσουν τις
Ελληνικές Κοινότητες αλλά και τις Ενώσεις Επιστημόνων. Η προσπάθεια είναι
αξιέπαινη. Αλλά ούτε οι Κοινότητες ούτε και οι Ενώσεις Επιστημόνων θα έχουν
επιτυχία, αν δεν βρούμε κάτι ανάλογο προς τη γενιά των «Gastarbeiter».
Η ΕΕΕ.ΒΒ θα αναζητήσει αυτούς τους «Gastarbeiter» στον κοσμοπολίτικο
Ελληνισμό. Θα ψάξουμε να βρούμε τον ελληνικό «Gastarbeiter». Και κατά τη
γνώμη μου πρέπει να ξεκινήσουμε από την ίδρυση (ή την επανεκκίνηση) του
Δικτύου Επιστημόνων του ΣΑΕ. Αλλά αυτό να το κάνουμε εμείς οι Έλληνες της
διασποράς και όχι το Ελληνικό Κράτος.
Ίσως η ΕΕΕ.ΒΒ να είχε περισσότερα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη, αν δεν
ασχολούνταν με την οικονομική κρίση. Μα με αυτό το θέμα ασχολήθηκαν δυο ή
τρία μέλη. Κανείς δεν εμπόδισε τους άλλους, πάνω από 1000 Επιστήμονες να
ασχοληθούν με ένα άλλο θέμα, όπως, π.χ.: το κατοχικό δάνειο, το κατάντημα
της Δημοκρατίας, τη σχολική μόρφωση των παιδιών μας, το πλούσιοι-

φτωχοί-πρόβλημα, την επίδραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην
Ευρώπη.
Θα μπορούσαν, π.χ., οι Έλληνες δικηγόροι να παρέμβουν δικαστικά και να
ζητήσουν από τα γερμανικά ΜΜΕ να σταματήσουν να μεταδίνουν-γράφουν για τα
δις Ευρώ βοήθειας προς την Ελλάδα, αφού στην πραγματικότητα είναι βοήθεια
προς τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Με αυτές τις αναλήθειες ξεσηκώνουν
τα ΜΜΕ το γερμανικό λαό ενάντια στον ελληνικό. Θα μπορούσαν αλλά δεν το
έκαναν. Δεν πρέπει να ερευνήσουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι αδιαφορούν;
Πάντως ό,τι αφορά την ΕΕΕ.ΒΒ, όλοι οι φίλοι ενημερώνονταν γι αυτά που έκανε
το ΔΣ. Και όλοι περιμέναμε να τελειώσει η κρίση και να επιστρέψουμε στην
κανονικότητα. Από νομικής πλευράς, (Amtsgericht) είμαστε τακτοποιημένοι, αφού
κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε επίσημα για την μη τήρηση του καταστατικού.
Τώρα που το «Μακεδονικό ζήτημα» βρίσκεται κοντά στην λύση, καθώς επίσης και
οι αιτίες της οικονομικής κρίσης έχουν εξηγηθεί, αποφασίσαμε, σα ΔΣ, να
επιστρέψουμε στην ομαλότητα. Και η σημερινή τεχνολογία, μας δίνει νέες
δυνατότητες επικοινωνίας και νέες μορφές-δομές οργάνωσης. Σήμερα μπορούμε
να επικοινωνούμε με όλον τον κόσμο. Για μας, για τα εκατομμύρια κοσμοπολίτες
Έλληνες, η εφεύρεση του ίντερνετ είναι ή πρέπει να είναι το ιδανικό μέσο
επικοινωνίας. Να το αξιοποιήσουμε και να ψάξουμε να βρούμε μια νέα δομή
οργάνωσης του ελληνικού επιστημονικού και καλλιτεχνικού δυναμικού της
διασποράς.
Ίντερνετ και ΣΑΕ πάνε μαζί. Κρίμα που το ΣΑΕ ξεκίνησε κάπως «στραβά».
Τώρα σταμάτησε να λειτουργεί και η επανεκκίνησή του εδώ και χρόνια
καθυστερεί. Πιστεύω πως η ΕΕΕ.ΒΒ, με βάση την εισήγηση που κάναμε στην
4η Συνδιάσκεψη το 2001 στην Θεσσαλονίκη, μπορεί να βοηθήσει στην
επανεκκίνηση του ΣΑΕ με μια νέα δομή. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ή να
ξέρουμε εκ των προτέρων, είναι το πώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες (τις
πληροφορίες) που θα μας προσφέρει το ζευγάρι Ίντερνετ-ΣΑΕ.
Με άλλα λόγια. Δεν αρκεί να μάθουμε, π.χ., πόσοι Επιστήμονες στην Αμερική
έχουν αρκαδική ρίζα. Πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που
επισημαίνω στην εισήγηση που ετοιμάζω για την Ημερίδα. Και αυτά είναι:
Επικοινωνία,
αλληλοενημέρωση,
αλληλοϋποστήριξη
και συνδημιουργία.
Ειδικά πάνω σ΄ αυτό το θέμα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και μέχρι
την ημέρα που θα γίνει η ΗΜΕΡΙΔΑ (οπωσδήποτε μέσα στο 2019), να έχουμε μια
ολοκληρωμένη πρόταση. Και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το παρακάτω βίντεο.
https://www.youtube.com/watch?v=2crL1cXNEzg

Στις 31.01.19, στο ΜΕΖΕ-ΜΕΖΕ, θα κάνουμε μόνο «Γενέθλια», με μουσική και
χορό.
Καλά Χριστούγεννα και ένα ειρηνικό 2019!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Κώστας Καρράς
Εδώ θα βρίσκετε κείμενα της ΕΕΕ.ΒΒ
http://www.zplan-online.eu/eee-bb-aktuell.html

