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EΛΛΗΝΩΝ 

Αγαπητά μέλη και φίλοι της EEEΔ.BB, 

Αγαπητά παλαιά μέλη και φίλοι της Ιδέας του ΣΑΕ, 

Ο ιός της κορώνας σύμφωνα με τους ειδικούς θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.  Αυτό σημαίνει πως από τώρα και 
μετά ο τρόπος και οι συνήθειες ζωής μας θα αλλάξουν ριζικά. Ας το δούμε αυτό σαν μια καλή ευκαιρία για να 
σκεφτούμε πως παρουσιάζονται αυτοί οι ιοί. Μήπως έχουν να κάνουν με την καταστροφή των δασών στην 
Βραζιλία; Μήπως έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας στο Μπαγκλαντές και στην Κίνα;  Μήπως φταίνε τα 
δισεκατομμύρια άνθρωποι  που δεν έχουν καθαρό νερό; Μήπως…μήπως; Και αν ναι τότε πως θα αποφύγουμε τον 
επόμενο ιό;  

Τις μέρες αυτές που δεν μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα ας κάνουμε σκέψεις για μια νέα Ανάσταση της 
ανθρωπότητας. Για έναν άλλον τρόπο ζωής. Γιατί ο μέχρι τώρα τρόπος κάθε άλλο παρά  λογικός ήταν και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να συνεχιστεί. Και ο κορονοϊός είναι το αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής. Και όμως 
υπάρχει ελπίδα.   

Ήδη βλέπουμε τα πρώτα σημάδια αλλαγής. Τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα, οι κυβερνήσεις και όχι οι Τράπεζες 
και οι βιομήχανοι, παίρνουν αποφάσεις. Έλαβαν μέτρα και προστάτευσαν τους συνταξιούχους και όλους όσους 
έχουν ήδη ένα πρόβλημα υγείας. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν όχι η Δημοκρατία, αλλά το Κεφάλαιο είχε σε αυτές 
τις αποφάσεις το πάνω χέρι. Η αρχή έγινε λοιπόν. Και τα επόμενα βήματα πρέπει να τα κάνουμε μέσα στην 
περίοδο της κρίσης. Δεν θα περιμένουμε μέχρι να τελειώσει.  Να αξιοποιήσουμε σωστά αυτήν την περίοδο 
«ανάπαυσης» και από κοινού να κάνουμε σκέψεις για την Μετά-Κορώνα-Εποχή, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
και τα άμεσα δύο χρόνια, δηλαδή τα χρόνια της κρίσης. Να μην πέσουμε σε αδράνεια.  Ο καθένας μας πάνω στον 
τομέα του να συνδεθεί μέσω διαδικτύου με τους ανθρώπους που μπορεί να συνεργαστεί και να παράγουν από 
κοινού έργο. Παραδείγματος χάριν, προσωπικά ενδιαφέρομαι για την επανεκκίνηση του Δικτύου Επιστημόνων και 
Διανοουμένων (ΣΑΕ). Καλώ όλους αυτούς που θα ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια να γίνουν 
μέλη ή απλά φίλοι αυτού του νέου συλλογικού ή συντονιστικού οργάνου. Βρίσκομαι σε επαφή με την ΓΓΑΕ και με 
τον πρώην Υφυπουργό Γρηγόρη Νιώτη και πιστεύω μετά την μεγάλη «μπόρα» της Κορώνας να προχωρήσουμε σε 
μια ουσιαστική και δημιουργική συνεργασία. Το σκεπτικό και τους στόχους αυτού του νέου Δικτύου το δημοσίευσα 
 ήδη στην εργασία μου: Η επιστήμη δεν γνωρίζει ρατσισμό. (κεφάλαιο 9)  

Ένα άλλο Θέμα που επίσης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί στην «κενή» περίοδο της Κορώνας είναι το παρακάτω:   

Πριν από ένα χρόνο, σε συνεργασία με το αρχείο της πόλης της Στουτγάρδης, άρχισα να γράφω την ιστορία των 
Gastarbeiter, των φιλοξενούμενων Ελλήνων εργαζομένων,  στη Στουτγάρδη και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Η δική 
μου ιστορία (Βίος) περιλαμβάνεται φυσικά και χρησιμεύει ως είδος οδηγού. 

Περιεχόμενο 

Μέρος 1: από τη γέννησή μου στο σπήλαιο του Πάρνωνα 1945  ως στο απολυτήριο 1963 

-Τα παιδικά μου χρόνια στην Ελλάδα: Αυτό θα μπορούσε να ενδιαφέρει τα εγγόνια μου 

Μέρος 2: από το Ινστιτούτο  Passau-Goethe 1964 ως στην οικονομική κρίση 2010 

-Ο «παραγωγικός» χρόνος μου στη Γερμανία: Μεταξύ επιστήμης και ιστορίες μεταναστών 

Μέρος 3: Η γνώση είναι ο δρόμος  

-Οι συστάσεις μου: Θα ήθελα επίσης να το μάθω κι αυτό 

  
Θα ήταν καλό εάν και άλλα μέλη χρησιμοποιούσαν επίσης αυτό το σχέδιο για να γράψουν τη δική τους ιστορία. Θα 
ήταν βέλτιστο αν μπορούσαμε να βρούμε Έλληνες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας που θα ήταν πρόθυμοι 
να το κάνουν. Θα πρέπει να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, να έχουν πάει σχολείο εκεί και να έχουν έρθει στη 

http://δ.bb/


Γερμανία τη δεκαετία του 1960. Πώς ήταν δηλαδή η ζωή τους πρώτα στην Ελλάδα, μετά στη Γερμανία και τελικά 
κάτι «φιλοσοφικό» για το μέλλον. Επίσης τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν μια εσωτερική επιθυμία να μοιραστούν 
τη δική τους ιστορία με τα πλησιέστερα μέλη της οικογένειάς τους, π.χ. με τα  εγγόνια τους. Το μέγεθος αυτής της 
εργασίας να είναι περίπου 100 σελίδες. 
  
Είμαι επίσης σε επαφή με φίλους από άλλες χώρες προέλευσης μεταναστών και ίσως να καταφέρουμε να 
γράψουμε μια γενικά «προσωπική» ιστορία μετανάστευσης σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. 
  
Για την ΕΕΕΔ.ΒΒ και τους άλλους συλλόγους.  
Λόγω της νέας κατάστασης, οι σύλλογοι πρέπει να προσαρμόσουν τα  καταστατικά τους. Να φτιάξουμε 
καταστατικά που θα είναι πολύ ψηφιοποιημένα (Συνεδριάσεις ΔΣ και Συνελεύσεις μελών  μέσω Internet, 

Videoskonferenz, Emails etc.) Το πρόσφατα τροποποιημένο καταστατικό της EEEΔ.BB βρίσκεται στον 

συμβολαιογράφο και θα ετοιμάσω ένα νέο προσχέδιο το οποίο και θα το στείλω στους φίλους που θέλουν ή ίσως 
πειστούν να συμμετέχουν στην επανεκκίνηση του ΣΑΕ και συμφωνούν με το σκεπτικό που ανέφερα παραπάνω.  
  
Εύχομαι σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς μια καλή Ανάσταση και συμβολικά εννοώ το τέλος της περιόδου 
της Κορώνας. 
  
  
Μείνετε μακριά από την Κορώνα! 
Με εκτίμηση  
Κώστας Καρράς  
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