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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
 
Αυτό είναι το τελευταίο E-MAIL που παίρνετε από την ΕΕΕ.ΒΒ. Όπως θα δείτε παρακάτω, 
ύστερα από 25 χρόνια αποφασίσαμε να αλλάξουμε το καταστατικό και την δομή του συλλόγου. 
Όμως την ονομασία προσπαθήσαμε να την  κρατήσουμε. Συμπληρώσαμε μόνο το Δ, και από 
ΕΕΕ.ΒΒ γίναμε ΕΕΕΔ.ΒΒ.  Με αυτό το E-MAIL θέλω να σας ενημερώσω γι αυτήν την αλλαγή 
και να σας καλέσω να γίνετε μέλη και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να συμμετέχετε στο έργο 
του συλλόγου. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της ΕΕΕΔ.ΒΒ είναι 
η επαναλειτουργία του ΣΑΕ. Και οι συνθήκες επανεκκίνησης του ΣΑΕ, Arkadien sei Dank, είναι 
πολύ ευνοϊκές.   
 
ΣΑΕ 
Το 2001 η ΕΕΕ.ΒΒ έγινε μέλος του ΣΑΕ. Στόχος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ήταν η 
«απανταχού γης» ένωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Ελλήνων της διασποράς. 
Αυτός ο Θεσμός για λόγους που όλοι τους γνωρίζουμε αδρανοποιήθηκε. Όμως οι σημερινές 
παγκόσμιες εξελίξεις, εξελίξεις που γίνονται με «ταχύτητα φωτός»,   θέτουν  σε κίνδυνο τα 
θεμέλια της Δημοκρατίας. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην προσπάθεια ενοποίησης της 
Ευρώπης αλλά και της διατήρησης της ενότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους 
ανθρώπους μιας κοινωνίας, καθιστούν σήμερα την ύπαρξη του ΣΑΕ απαραίτητη όσο ποτέ. Γιατί 
ο απανταχού Ελληνισμός φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη. Στον αγώνα για την προστασία της 
κληρονομιάς μας πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι. Γι αυτό το λόγο χρειαζόμαστε το ΣΑΕ. Ο 
Ελληνικός Πολιτισμός είναι η «κόλα» που θα ενώνει τους διάφορους λαούς και τις διάφορες 
θρησκείες σε μια μελλοντικά ενωμένη Ευρώπη, γράφει ο Γ.-Στ. Πρεβελάκης στο βιβλίο του 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; Σήμερα η οργάνωση του Απόδημου Ελληνισμού είναι πολύ χαλαρή. Αυτό 
προσπάθησα να εξηγήσω στην  Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στη Στουτγάρδη κ. Ελένη 
Λιανίδου, όταν πριν ένα χρόνο της έκανα μια «Καλώς ήλθατε» ενημερωτική επίσκεψη. (βλ. 
Λιγκ). Εδώ και εκεί μια ατομική προσπάθεια, εδώ και εκεί μια συλλογική προσπάθεια. Λείπει 
όμως ο συντονισμός και η επιστημονική παρακολούθηση/συνόδευση των δραστηριοτήτων του 
Ελληνισμού της διασποράς. Με άλλα λόγια: Λείπει το ΣΑΕ.  
Πριν λίγες μέρες ο βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης ανέλαβε  καθήκοντα Υφυπουργού 
Εξωτερικών. Στην υπευθυνότητά του υπάγεται και ο τομέας Απόδημου Ελληνισμού. Του έστειλα 
τα συγχαρητήριά μου, περισσότερο ως ο ίδιος Αρκάς, και σήμερα ως πρόεδρος της ΕΕΕΔ.ΒΒ 
του έστειλα το Λιγκ: «Quo vadis BBB.BB»  και του έκανα μια συγκεκριμένη πρόταση. Μαζί με 
τον πρώην Υφ. Εξ. και «αρχιτέκτονα» του ΣΑΕ κ. Γρηγόρη Νιώτη να συμμετέχει σε μια 
προσπάθεια «Επαναλειτουργίας του ΣΑΕ». Σε μια ΗΜΕΡΙΔΑ, αρχές του 2020, με θέμα:  

Η οργάνωση του Απόδημου Ελληνισμού. 
Σε τοπικό, ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

  
Την οργάνωση αυτής της ΗΜΕΡΙΔΑΣ προτείνουμε να την αναλάβει η ΟΕΚ. Η ΕΕΕΔ.ΒΒ θα 
μπορούσε να είναι συνδιοργανώτρια. 
 
Από την ΕΕΕ.ΒΒ στην ΕΕΕΔ.ΒΒ  
Πριν δυο χρόνια, ξεκινήσαμε την προσπάθεια επανεκκίνησης της Ελληνικής Κοινότητας 
Στουτγάρδης (ΕΚΣ). Τότε στόχος της ΕΕΕ.ΒΒ  ήταν η ενσωμάτωσή της στην ΕΚΣ. Αυτό 
προϋπόθετε  φυσικά την επαναλειτουργία του θεσμού «δημοκρατική πολιτική Ελληνική 
Κοινότητα». Αυτή η «προϋπόθεση» δυστυχώς δεν επετεύχθη. «Δράση και Δημοκρατία» είναι τα 



κυριότερα χαρακτηριστικά του Θεσμού Ελληνική Κοινότητα. «Δράση και Δημοκρατία» πάνε 
μαζί. Είναι τα δύο πόδια που κρατούν όρθιο τον θεσμό. Αν λείψει το ένα τότε η Κοινότητα 
κουτσαίνει..  Και αυτό συμβαίνει, κατά την γνώμη μου, σήμερα στην ΕΚΣ. Η ευκαιρία χάθηκε 
στις 24.11.19. Κρίμα για την ιστορική Κοινότητα. Η μόνη παρηγοριά: Οι επόμενες εκλογές.   
 
Κάτω από αυτά τα δεδομένα η ύπαρξη Ελληνικών Επιστημονικών Ενώσεων-Συλλόγων-
Εταιριών στον χώρο της ελληνικής διασποράς είναι απαραίτητη και καθοριστική. Πρέπει όμως 
να προσαρμοστούμε ή κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε στις διάφορες συνθήκες και 
καταστάσεις που μας  δημιουργεί η εξέλιξη της ανθρωπότητας.  Στην Γενική Συνέλευση των 
μελών της ΕΕΕ.ΒΒ που διεξήχθη στις 13.01.19 αποφασίστηκε η συνέχιση της ΕΕΕ.ΒΒ με ένα 
νέο καταστατικό και έναν νέον προσανατολισμό. Στην Γενική Καταστατική Συνέλευση (ΓΚΣ, 
7.4.19)  ψηφίστηκε η αλλαγή του καταστατικού. Η νέα  ΕΕΕΔ.ΒΒ είναι projektorientiert. Τα μέλη 
πρέπει με τον έναν η τον άλλον τρόπο να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα (Projekt) δράσης. Το 
πρόγραμμα δράσης που αποφασίστηκε στην ΓΚΣ έχει συμπεριληφθεί, ως βοήθεια 
προσανατολισμού, στο καταστατικό. Επίσης το τι σημαίνει «Έλλην» και τι «Διανοούμενος» 
διευκρινίζεται στην Εισαγωγή του καταστατικού. (s. Link):  
http://www.zplan-online.eu/mediapool/132/1329257/data/EEE_1_.BB-25-XPONIA-
KATASTATIKO20190407-Notar2.pdf 
 
Το καταστατικό βρίσκεται ακόμη στο συμβολαιογράφο. Η ΒΒΒΔ.BB  όμως έχει ήδη αρχίσει με 
την επεξεργασία δύο προγραμμάτων:.  
Projekt-1 (Die Geschichte der griechischen Migranten in Stuttgart (und in B.W.) 
niederzuschreiben). Projekt-4 (Die Ägäis-Homo-Sapiens in Deutschland und der 
kosmopolitische Hellenismus. Die Menschen aus dem Mittelmeerraum und insbesondere aus 
der Ägäis Region haben viele Gemeinsamkeiten. Diese sollen der Völkerverständigung dienen). 
  
Με την πόλη της Στουτγάρδης (Stadtarchiv) ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο το Projekt-1. Μέχρι 
τέλους 2020 πρέπει να αποπερατωθεί. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι 
ελληνικοί σύλλογοι. Το ιστορικό του κάθε συλλόγου θα ενσωματωθεί στο ιστορικό της Ελληνικής 
Κοινότητας, που είναι και ο κορμός αυτής της εργασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτήν την 
συνεργασία με τους εκπροσώπους των διάφορων συλλόγων. Και οι οικονομικά ισχυροί 
Έλληνες της Στουτγάρδης μπορούν να βοηθήσουν στην αποπεράτωση αυτού του έργου. (βλ. 
Λιγκ): 
http://www.zplan-online.eu/mediapool/132/1329257/data/EEE.BBIStadtarchivISTORIA1.pdf 
 
Το Projekt-4 είναι πολύ «λεπτό» και κατά κάποιο τρόπο και προσωπικό. Η ιδέα αυτού του 
Projekt γεννήθηκε περίπου το 1980 στο Πανεπιστήμιο Hohenheim. Τότε ασχολήθηκα με την 
Gene-Flow-Methode (Ροή των γονιδίων). Όταν ο Φραγκούλης Φράγκου το 2013 παρουσίασε 
στην Στουτγάρδη το βιβλίο του «Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι;» πήρα την απόφαση να 
ασχοληθώ πιο εντατικά αλλά πάντοτε προσεχτικά με αυτό το θέμα. (Δείτε την εργασία μου που 
έχει δημοσιευτεί στο Ελληνο-Γερμανικό περιοδικό ΗΕΡΜΗΣ-HERMES το οποίο μπορείτε να το 

προμηθευτείτε και από μένα). Επίσης και αυτό το Λιγκ είναι μέσα στο σκεπτικό Die Ägäis-

homo-sapiens: 

https://epontos.blogspot.com/2019/12/blog-

post_76.html?fbclid=IwAR25ibuQOJIENBh0MekHfYy-

z1KioxIcPTIZsErj4K2gYyYeFnm9XXbdACo 

  
Με την υλοποίηση αυτού του Projekt-4  μπορούμε να αρχίσουμε στα επόμενα πέντε χρόνια. 
Πρώτα πρέπει να συγκροτηθεί μία ελληνική επιστημονική ομάδα εργασίας από Ιστορικούς, 
Ανθρωπολόγους, Γενετικούς και άλλους. Κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουν και οι Τούρκοι. Και 
βήμα προς βήμα να αρχίσουμε, πότε μαζί άλλοτε χωριστά, την επεξεργασία της κοινής μας 
ιστορίας. Αλλά για την συγκρότηση της ελληνικής επιστημονικής ομάδας είναι απαραίτητη η 
διασύνδεση των «όπου γης» επιστημόνων και Διανοουμένων. Η επαναλειτουργία του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) πρέπει το συντομότερο δυνατό να γίνει πράξη. Και 
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αυτό είναι ένα θέμα της Ημερίδας που προτείνουμε να διοργανώσει ή να συνδιοργανώσουμε με 
την ΟΕΚ.    
Τα επίκαιρα θέματα της ψήφου από το τόπο διαμονής αλλά και αυτό της ονομασίας  „Μ.Κ.Α“ 
μιας οδούς/πλατείας στο Αμβούργο μας έκαναν ολοφάνερο το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης μας. 
Και αυτό που χρειαζόμαστε, σαν Έλληνες της διασποράς, είναι «δραστήριες και δημοκρατικές» 
οργανώσεις. Έτσι θα μας αγκαλιάσει και θα μας αναγνωρίσει όχι μόνον ο Ελληνισμός, αλλά η 
κοινωνία εκεί που ζούμε. Χρειαζόμαστε ελληνικές οργανώσεις που θα έχουν άποψη  και θα 
μπορούν να παρεμβαίνουν και να παίρνουν θέση σε όλα τα θέματα που απασχολούν την 
ανθρωπότητα. Ελληνικές  οργανώσεις σε τοπικό, παγγερμανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο.  Η ΕΕΕΔ.ΒΒ κάνει πρόταση στην ΟΕΚ να διοργανώσει Ημερίδα με τα θέματα:  
(1) Ο ρόλος των ΕΚ στην «Μετα-Gastarbeiter» εποχή.  (2) Η επανεκκίνηση του Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). 
 
Σε αυτήν την Ημερίδα η ΕΕΕΔ.ΒΒ μπορεί να βοηθήσει με εισηγήσεις. Και αν η Ημερίδα γίνει 
στην Βάδην Βυρτεμβέργη μπορεί να συμμετέχει και στην οργανωτική Επιτροπή.  Ακόμη η 
 ΕΕΕΔ.ΒΒ αν χρειαστεί μπορεί σε συνεργασία με τους συλλόγους της Βάδης-Βυρτεμβέργης να 
διοργανώσει αυτήν την ΗΜΕΡΙΔΑ.     
 
Καλώ όλους τους Επιστήμονες και Διανοούμενους να μελετήσουν τα προγράμματα που 
αναφέρονται στο καταστατικό και να πάρουν την απόφαση, να ασχοληθούν με ένα από αυτά.  
 
Για τις μέρες που έρχονται η ΕΕΕΔ.ΒΒ εύχεται σε όλους υγεία και επιτυχία  
Κώστας Καρράς   
΄  
Η εγγραφή μελών γίνεται με απλή αποστολή E-Mail και την κατάθεση της ετήσιας συνδρομής των 60.-€ 
για το έτος 2020. στον τραπεζικό λογαριασμό: ΧΧΧΧΧΧΧΧ. που αυτόματα προϋποθέτει την αναγνώριση 
του Καταστατικού.  
 


