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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
 
Στην σημερινή μας συνάντηση θέλουμε να επικυρώσουμε ή μη την απόφαση του ΔΣ που προτείνει την διάλυση αυτής της καθαρά ελληνικής 
οργάνωσης ΕΕΕ.ΒΒ και την ενσωμάτωση των φίλων της ΕΕΕ.ΒΒ στην Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης. Σύμφωνα με το καταστατικό της 
ΕΕΕ.ΒΒ η διάλυση γίνεται μόνο από την ΓΣ. Η σημερινή ΓΣ καλέστηκε γι αυτόν τον σκοπό. 
Η ΓΣ αρχίζει τις εργασίες της με την διαπίστωση της απαρτίας. Τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της ΕΕΕ.ΒΒ, σύμφωνα με τα σημερινά 
στοιχεία είναι (12). Και παρευρίσκονται (12). Άρα έχουμε απαρτία.  
 
Η ΓΣ ανοίγει με  
-την εισήγηση του προέδρου της ΕΕΕ.ΒΒ (βλ. «quo vadis ΕΕΕ.ΒΒ;») 
-την συζήτηση πάνω στην πρόταση του ΔΣ και ενδεχομένως και άλλων εναλλακτικών προτάσεων. 
-ψηφοφορία 
-το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθορίζει την παραπέρα διαδικασία της ΓΣ. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Κώστας Καρράς 

 
Τα αποτελέσματα της ΓΣ 
 
Στην εισήγηση του προέδρου (ΚΚ) έγινε διευκρίνιση της πρότασης του ΔΣ για την 
διάλυση της ΕΕΕ/ΒΒ. Το έργο της ΕΕΕ.ΒΒ (βλ. άρθρο „quo vadis eee.bb“) ήταν 
μεν αξιόλογο, όμως η συμμετοχή των Ελλήνων Επιστημόνων στην υλοποίηση 
αυτού του έργου ήταν μηδαμινή. Η ΕΕΕ.ΒΒ ασχολήθηκε τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν μόνο με την «οικονομική κρίση». Ασχολήθηκε και με την ελληνο-γερμανική 
ιστορία, ξεκινώντας από τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Η σημερινή κρίση είναι 
στενά συνδεδεμένη  με αυτήν την εποχή. Άρα η γνώση αυτής της ιστορίας μας 
βοηθάει να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε την σημερινή οικονομική κρίση.  
 
Το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Δεν είναι ούτε εύκολο αλλά ούτε 
και ευχάριστο θέμα για την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων Επιστημόνων -
γιατροί και δικηγόροι- που λόγω επαγγέλματος δεν έχουν πολύ διαθέσιμο χρόνο. 
Όταν όμως Γερμανοί αξιωματούχοι και σχεδόν όλα τα γερμανικά ΜΜΕ επιτίθενται 
αισχρά και αδικαιολόγητα ενάντια στην Ελλάδα, πρέπει ο Έλληνας Επιστήμονας 
που ζει στην Γερμανία, έστω και με μια  επιστολή διαμαρτυρίας, να παρεμβαίνει. 
Και όταν οι παρεμβάσεις γίνονται στο όνομα ενός συλλόγου έχουν μεγαλύτερο 
κύρος.. Το ότι πχ. η εφημερίδα DIE ZEIT δημοσίευσε το γράμμα μου και ο πρώην 
υπουργός Theo Waigel απάντησε σε επιστολή διαμαρτυρίας που του έστειλα, το 
έκαναν όχι επειδή τα επιχειρήματά μου ήταν σωστά, αλλά το έκαναν επειδή έφεραν 
την υπογραφή του προέδρου της ΕΕΕ.ΒΒ. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσαν να 
κάνουν οι Επιστήμονες που είναι μέλη των διάφορων ελληνικών εθνικοτοπικών και 
πολιτιστικών συλλόγων. Εδώ είναι σημαντική η προσπάθεια της Ελληνικής 
Κοινότητας Στουτγάρδης για ένα καλύτερο συντονισμό των ελληνικών συλλόγων. 
Τα σημερινά μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας διευκολύνουν μια τέτοια 
συνεργασία, γιατί γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Γι αυτό το 
λόγο η ΕΕΕ.ΒΒ επέλεξε για την επικοινωνία με τα μέλη της την πρακτική των εμαιλ. 
(Η ΕΕΕ.ΒΒ έχει «εμαιλ-μέλη»). Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας χαιρετίστηκε από 
όλους τους αποδέκτες.  



Την χρονιά που πέρασε (2018) έγιναν τέσσερις εκδηλώσεις:- (1) η παρουσίαση 
του βιβλίου Der grosse Plan (Wolfgang Schorlau), -(2) Νίκος Σκαλτσάς Der 
Zwangsarbeiter von Hailfingen, -(3) η συμφωνία των Πρεσπών και (4) -το φιλμ για 
την ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Η συμμετοχή των Επιστημόνων σ΄ 
αυτές τις εκδηλώσεις ήταν ασήμαντη. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι Ινδιάνοι λένε: ist 

dein Pferd tot, steige ab. Η ΕΕΕ.ΒΒ ήδη από το 2001 βρισκότανε στην εντατική και 

το μόνο που την κράτησε στη «ζωή» ήταν η οικονομική κρίση. Τώρα που τόσο το 
οικονομικό όσο και το Μακεδονικό, τουλάχιστον για την ΕΕΕ.ΒΒ, τελείωσαν, δεν 
υπάρχει λόγος παραπέρα ύπαρξης της ΕΕΕ.ΒΒ.  
 
Η πρόταση του ΔΣ της ΕΕΕ.ΒΒ για την διάλυση της ΕΕΕ.ΒΒ είναι μία πέρα ως 
πέρα λογική απόφαση. Η πρόταση του ΔΣ πρέπει να φερθεί προς συζήτηση στην 
ΓΣ και για αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Η ΓΣ καλείται να την επικυρώσει ή να 
την απορρίψει.  
 
Στην συζήτηση που επακολούθησε, έδειξαν όλοι κατανόηση για την απόφαση του 
ΔΣ αλλά δεν συμφώνησαν όλοι με αυτήν.  
Επιχειρήματα υπέρ της διάλυσης: η ΕΕΕ.ΒΒ είναι μια ελίτ οργάνωση. Οι πολλές 
οργανώσεις δυσκολεύουν την συσπείρωση του Ελληνισμού. Τα ίδια άτομα είναι 
μέλη σε περισσότερους συλλόγους. Όλοι οι σύλλογοι να ενσωματωθούν στην 
Ελληνική Κοινότητα.   
Επιχειρήματα κατά της διάλυσης: η ΕΕΕ.ΒΒ να παραμείνει και να υλοποιήσει τα 
Projekte που η ίδια προτείνει στην πρόσκλησή της. Έναν σύλλογο δεν το 
διαλύομε αλλά τον αναδιαρθρώνουμε. Σε ορισμένα θέματα η άποψη ενός 
επιστημονικού συλλόγου «ζυγίζει» περισσότερο.  
 
Στην ψηφοφορία που διεξήχθη αμέσως μετά την συζήτηση η πλειοψηφία των 
μελών  τάχτηκε κατά της πρότασης του ΔΣ, δηλαδή η ΕΕΕ.ΒΒ δεν διαλύεται. 
Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το ΔΣ  να κάνει νέα 
πρόταση και θα καλέσει πολύ σύντομα τα μέλη σε νέα ΓΣ. Οι εργασίες της ΓΣ 
έκλεισαν. (Για το Amtsgericht θα ετοιμαστεί ένα πρωτόκολλο στα γερμανικά και θα 
το υπογράψουν τα παρευρισκόμενα στην ΓΣ μέλη του ΔΣ ( Κ.Κ., Θ.Α. και Ε.Κ.) 

Κ.Κ. 
 
Μετά το κλείσιμο της ΓΣ ακολούθησε «ακαδημαϊκή» συζήτηση. Μιλήσαμε για 
αλλαγή του καταστατικού, για το ρόλο της ΕΕΕ.ΒΒ, για τις υποχρεώσεις του 
μέλους και την ενσωμάτωσή του σε μία ομάδα εργασίας. Μιλήσαμε και για την 
«ΔΕΝ ΈΧΩ ΧΡΟΝΟ»-δικαιολογία, για το Grundeinkommen  και για πολλά άλλα.  
Όλα αυτά στο επόμενο εμαιλ. 
 
Τώρα για το «γλέντι» στις 31.01.2019 στο ΜΕΖΕ-ΜΕΖΕ. Ο Κώστας ο Γιανακάκος θα είναι από 
το απόγευμα  αυτής της μέρας στην Στουτγάρδη. Πριν από την διασκέδαση, μεταξύ 18.00 και 
20.00 η ώρα, να κάνουμε μια συζήτηση με το γενικό θέμα «quo vadis eee.bb ?» στα γερμανικά 
σε αίθουσα στο μεζε-μεζε. Και την άλλη μέρα,  Παρασκευή  1.02.19, στους  νέους  χώρους της 
Ελληνικής Κοινότητας το ίδιο θέμα στα ελληνικά. (Μέχρι την Κυριακή θα έχετε ένα πιο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα). Σήμερα Πέμπτη θα πάω στο ΜΕΖΕ-ΜΕΖΕ και θα κλείσω τραπέζι 
για τουλάχιστον 20 άτομα. Όποιος/όποια θέλει να γιορτάσει μαζί μας να επικοινωνήσει απ΄ 
ευθείας στο Telefon: 0162 6985300 Obere Waiblinger Str. 110, 70374 Stuttgart 

https://www.google.com/search?q=mez%C3%A9+mez%C3%A9+-+taverna+telefon&ludocid=17511491565830673935&sa=X&ved=2ahUKEwjiqdy4mPXfAhUrRBUIHUSaAO8Q6BMwE3oECAwQEQ

