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Αξιότιμε Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νίκο Δένδια,
Αξιότιμε Υφυπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Κώστα Βλάση,
Αξιότιμε Πρέσβη της Ελλάδας κ. Θεόδωρε Δασκαρόλη,
Αγαπητές συμπατριώτισσες και αγαπητοί συμπατριώτες της ΒΒ,

Μόλις σήμερα λάβαμε το παρακάτω κείμενο σχετικά με την καταγγελία εναντίον της Γεν.
Προξένου. Είναι η τοποθέτηση του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης (ΕΚΣ) στο
περιοδικό «ΕΤΣΙ». Συγχρόνως πληροφορηθήκαμε, πως ήδη έχει παρθεί απόφαση για μετάθεση
της Γεν. Προξένου. Αν αυτό αληθεύει και αν αυτή η απόφαση πάρθηκε λόγω της καταγγελίας
σας διαβεβαιώνουμε πως σύσσωμος ο οργανωμένος Ελληνισμός της ΒΒ θα αντιδράσει.
Κατά πρώτον θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΕΕΔ.ΒΒ μέχρι σήμερα απόφυγε να
ασχοληθεί με το θέμα της καταγγελίας. Περιμέναμε να λυθεί στις επόμενες εκλογές της ΕΚΣ.
Στην εποχή της Κορώνας, του Ερντογκάν και γενικά των τόσο μεγάλων ευρωπαϊκών και
παγκόσμιων προβλημάτων, η ενότητα του απανταχού ελληνισμού πρέπει να είναι το κυρίαρχο
θέμα. Και αυτό επιδιώκουμε ως ΕΕΕΔ.ΒΒ με την προσπάθεια που έχουμε ήδη ξεκινήσει για την
επανεκκίνηση του ΣΑΕ. Το ίδιο κάναμε πριν τρία χρόνια, Οκτώβριο 2017, με την επανεκκίνηση
της Ελληνικής Κοινότητας της Στουτγάρδης και πιστεύουμε πως αυτή η προσπάθεια θα
αποπερατωθεί με την εκλογή ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ΔΣ στις επόμενες εκλογές, που
σύμφωνα με το καταστατικό πρέπει να γίνουν τον ερχόμενο Νοέμβρη. Αυτά για την ΕΕΕΔ.ΒΒ.
Στο θέμα της καταγγελίας.
Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ποιος έκανε την καταγγελία. Με την τοποθέτηση του ΔΣ στο
περιοδικό «ΕΤΣΙ» όχι μόνο μάθαμε πως την καταγγελία την έκανε το ΔΣ της ΕΚΣ, αλλά μάθαμε
και για ποιο λόγο έγινε. Όσοι διαβάσουν την τοποθέτηση της ΕΚΣ στο «ΕΤΣΙ» εύκολα θα
διαπιστώσουν, πως η καταγγελία έγινε επειδή προφανώς η Γεν. Πρόξενος δεν δέχτηκε να
υποκύψει στις υποδείξεις του ΔΣ ή της προέδρου της ΕΚΣ. Η Γεν. Πρόξενος «πέταξε έξω»
αυτό το συγκεκριμένο ΔΣ και όχι τους εκπροσώπους των Ελλήνων της Στουτγάρδης.
Μπορεί αυτή η πράξη να θεωρηθεί σαν παραβίαση καθηκόντων της Γεν. Προξένου;
Εδώ καλούμε τον αναγνώστη, να δώσει μόνος του την απάντηση.
Εμείς, το προεδρείο της ΕΕΕΔ.ΒΒ, δώσαμε την απάντηση και καλούμε το υπουργείο
Εξωτερικών να εγκαταλείψει τυχόν σχέδια μετάθεσης της Γεν. Προξένου Ε. Λιανίδου. Ζητάμε να
παραμείνει στην θέση της, μέχρι ολοκλήρωση της θητείας της.
Μια μετάθεση λόγω της καταγγελίας, πέρα από την αδικία εις βάρος της Προξένου, θα
δημιουργήσει και μεγάλο πρόβλημα στον/στην επόμενο(η) Πρόξενο επειδή θα έχει να
αντιμετωπίσει μια παράξενη κατάσταση. Επίσης θα δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στον
Ελληνισμό της ΒΒ γιατί θα βρίσκεται σε συνεχή απασχόληση με ένα θέμα που μόνο αρνητικά
αποτελέσματα θα επιφέρει.
Με μεγάλη εκτίμηση και με την ελπίδα πως θα ακουστεί η άποψή μας, σας χαιρετούμε από την
όμορφη πόλη μας, την Στουτγάρδη.
Δρ. Κωνσταντίνος Καρράς (Πρόεδρος),

Δρ. Ιωάννης Μωυσίδης (Γραμματέας)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΤΣΙ»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΤΟΥΤΓΆΡΔΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΤΣΙ" - ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΉ
Η Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης στο περιοδικό "Έτσι" μιλάει για την αναβίωση και τις πολλαπλές
εκδηλώσεις τα δύο χρόνια δράσης της.
Και όμως:
Ακόμη υπάρχουν καλοθελητές που υποστηρίζουν - όχι, κατηγορούν - δημόσια, ότι η Ελληνική
Κοινότητα Στουτγάρδης (ΕΚΣ) λειτουργεί εγωιστικά. Πόσο λίγος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ή μία
ομάδα ανθρώπων που μας κατηγορεί με γενικές φρασεολογίες ότι λειτουργούμε με γνώμονα την πάρτη
μας. Μάλλον εξ ιδίων κρίνουν τα αλλώτρια. Εμείς το ΔΣ της ΕΚΣ, το οποίο απαρτίζεται απο εννέα τόσο
μα τόσο διαφορετικά άτομα, έχουμε σε πολλά θέματα ομοφωνία. Όπως π.χ. στο θέμα της διαχείρισης του
Προξενείου μας απο τη Γενική Πρόξενο. Τον Αύγουστο 2019 ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο. Μετά από ολόκληρους 8 μήνες επέτρεψε τον Μάρτιο 2020 η κυρία
Γενική να την επισκεφθούμε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγαρδη "επίσημα" ως ΔΣ. Στη
συνάντηση αυτή πρώτα μας απέκλεισε τη συνεργασία για τυχόν εκδήλωση για τα 200 Χρόνια
Απελευθέρωσης και κατόπιν αφού θέλαμε να της εκθέσουμε παράπονα του Ελληνισμού μας είπε κατά
λέξη "...δε σας επιτρέπω να μου μιλήσετε για λειτουργικά θέματα...". Ενώ εμείς επιμέναμε ν' ακούσει τα
παράπονα του Ελληνισμού, αυτή ανένδοτη μας το απαγόρευε επιτακτικά λέγοντας "...δε θα μου πείτε
πως θα κάνω εγώ τη δουλειά μου...". Η ερώτησή μας, τότε γιατί παρατήσαμε τις δουλειές μας και ήρθαμε
στη συνάντηση τέσσερα άτομα του ΔΣ να τη βρούμε, απαντήθηκε με "...είναι εθιμοτυπική συνάντηση
και θα μου πείτε για τους σκοπούς της Κοινότητας στο μέλλον...". Καταλαβαίνετε, ότι αυτή η άκρως
υποτιμητική συμπεριφορά της Γενικής Προξένου μας ξάφνιασε και μας εξόργισε και φύγαμε λέγοντάς
της ότι αφού δε μας ακούει η ίδια, θα απευθυνθούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να μας ακούσει. Η
απάντησή της ήταν "Πηγαίνετε όπου θέλετε.". Έτσι και μας αποχαιρέτησε. Εμείς, το ΔΣ της Ελληνικής
Κοινότητας Στουτγάρδης, κρατήσαμε το λόγο μας στον Ελληνισμό ότι θα φροντίσουμε να ακουστούν τα
παραπανά τους και στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο. Αυτή την πράξη θεώρησαν 30
Κοινότητες και Σύλλογοι της Βάδης Βυρτεμβέργης τόσο μεμπτή και έστειλαν τρεις μήνες αργότερα αφού ενημερώθηκαν ότι η Γενική Πρόξενος θα μετατεθεί στην Ελλάδα λόγω πολλαπλών διαμαρτυριών επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου διαμαρτύρονται για τη μετάθεση της τόσο εξαιρετικής
Γενικής Προξένου. Εμείς λέμε ότι υποχρέωσή μας είναι να υπερασπίζουμε τα δικαιώματα του
Ελληνισμού τόσο στην εδώ πατρίδα που ζούμε όσο και έναντι της πατρίδας Ελλάδας και όχι τα
συμφέροντα μεμονομένων προσώπων ή θεσμών. Καιρός να λειτουργούμε υπερκομματικά και μακριά
απο πελατειακές πολιτικές.
Για το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης
Άννα Ιωαννίδου, πρόεδρος
Αλέξιος Καραμανώλας, αντιπρόεδρος
Γεωργία Κεμανετζίδου, γραμματέας

