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Αγαπητή Όλγα Σαραντοπούλου, αγαπητέ Άγγελε Ασλανίδη, αγαπητέ Γιώργο Μαραντίδη, αγαπητέ Κώστα
Δημητρίου, αγαπητέ Χρήστο Πρασσά, αγαπητέ Γιάννη Επιτροπάκη,
Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΣΑΕ,
Οι πρώτες αναμεταξύ μας επαφές έδειξαν πως η επανεκκίνηση του ΣΑΕ είναι αναγκαία και εφικτή. Ήδη υπάρχει
μια εισήγηση από τον Άγγελο την οποία μπορούμε να πάρουμε ως βάση και να ετοιμάσουμε από κοινού μέχρι τέλη
Οκτωβρίου μια πρόταση επαναλειτουργίας του ΣΑΕ την οποία και θα στείλουμε στον Υφυπουργό Εξωτερικών κ.
Κώστα Βλάση.
Η εφημερίδα The Panhellenic Post δημοσίευσε πρόσφατα μια σπουδαία Ανάλυση του Χρήστου Μαλασπίνα: Τι
πραγματικά χρειάζεται ο απόδημος Ελληνισμός. Προτείνω αυτή η ανάλυση καθώς επίσης και το βιβλίο του
Μανώλη Βεληβασάκη με τίτλο: «Για τη Μεγάλη Ελλάδα της Διασποράς και το Εθνικό Κέντρο» (Ιανουάριος 2020)
να συμπεριληφθούν στο βασικό μας ενημερωτικό υλικό. Έχοντας όλοι μας αυτή την βασική ενημέρωση θα
μπορούμε ευκολότερα να επικοινωνούμε και να καταλαβαίνουμε αλλήλους. Το υπό ίδρυση Ινστιτούτο Ελληνικής
Διασποράς στην Αθήνα θα μπορούσε να είναι (να γίνει) ο επιστημονικός παρατηρητής του ΣΑΕ, όπου
επιστήμονες από όλο τον κόσμο και από διαφορετικές ειδικότητες θα στηρίζουν με επιστημονικές αναλύσεις το
έργο του ΣΑΕ.
Αυτό όμως που πρέπει αμέσως τώρα να γίνει, παρά τις δύσκολες συνθήκες εξ αιτίας της Κορώνας, του Ερντογάν
και των άλλων μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, είναι το «ξεκίνημα της επανεκκίνησης του ΣΑΕ». Μια ομάδα
πρωτοβουλίας αποτελούμενη από τα υπάρχοντα εκλεγμένα μέλη του ΣΑΕ πχ. από την Όλγα, τον Γιώργο, τον
Κώστα, τον Χρήστο, τον Γιάννη και από όλα τα άλλα εκλεγμένα μέλη του ΣΑΕ-Ευρώπης. να ανακοινώσει αυτό το
ξεκίνημα και να καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στις διαδικασίες επανεκκίνησης του ΣΑΕ. Αν η εξέλιξη
του κορωναϊού το επιτρέψει να γίνουν μέχρι τέλη του Οκτώβρη συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο πχ. ΒάδηΒυρτεμβέργη, και αφού θα έχουμε ήδη την τελική εισήγηση, να προτείνουμε στον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Κώστα Βλάση να καλέσει εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη σε συνάντηση (συνέλευση) στην Θεσσαλονίκη
και αν είναι δυνατόν την πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη 2020.
Αυτά τα παρακάτω Λιγκ να συμπληρωθούν με την εισήγηση του Άγγελου και με τυχόν άλλα σημαντικά άρθρα και
να αποσταλθούν στους ενδιαφερόμενους. Και επειδή δεν γνωρίζουμε όλους τους ενδιαφερόμενους πρέπει σε κάθε
κράτος, σε κάθε κρατίδιο πχ. Βάδη-Βυρτεμβέργη, να γίνουν ανάλογες έρευνες και συγκέντρωση διευθύνσεων. Για
την ΒΒ την δουλειά αυτή μπορεί να εκπληρώσει η ΕΕΕΔ.ΒΒ.
Με την μελέτη των παρακάτω άρθρων θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε έναν διάλογο/μία συζήτηση και όλοι μαζί
να συνεργαστούμε για να ξαναστήσουμε το ΣΑΕ, ένα ΣΑΕ απαλλαγμένο από τα λάθη του παρελθόντος, και
κυρίως απαλλαγμένο από τα δικά μας λάθη. Τα λάθη που κάναμε εμείς οι απόδημοι Έλληνες.
https://www.panhellenicpost.com/2020/04/20/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%80/
https://www.panhellenicpost.com/2020/04/21/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%80-2/
https://www.panhellenicpost.com/2020/04/22/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%80-3/

https://www.panhellenicpost.com/2020/04/23/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1/
https://www.panhellenicpost.com/2020/04/24/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%80-4/
https://www.panhellenicpost.com/2020/05/11/%ce%b7-%cf%84%cf%8d%cf%87%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b3%ce%b1%ce%b5%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%ae%ce%bd/?fbclid=IwAR1BtOqgObZA95LMxTpa6ferxDnelp2iGH
YRKramFQ0eg10OGSv8pwXSr_M

Η ΕΕΕΔ.ΒΒ προχωράει:
Όπως βλέπετε η ΕΕΕΔ.ΒΒ διαμόρφωσε ήδη σχέδιο για ένα νέο Logo. Με την διπλή ονομασία εεεδ.ββ-online
τονίζεται το νέο μοντέλο επικοινωνίας. Το ψηφιακό. Το καταστατικό έχει προσαρμοστεί επίσης ανάλογα. Για
νομικούς αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, η ΕΕΕΔ.ΒΒ πρέπει να παραμείνει α.Σ. (e.V.).
Η εεεδ.ββ-online θα αποτελέσει το τοπικό τμήμα ΣΑΕ-Δίκτυο Επιστημόνων και Διανοούμενων Στουτγάρδης
και Βάδης-Βυρτεμβέργης.
Το πώς η ΕΕΕΔ.ΒΒ ονειρεύεται ένα μελλοντικό ΣΑΕ το έχουμε δημοσιεύσει πολλές φορές. Τελευταία σε μια ομιλία
μου στις 20.02.20. Wissen-Ist-Der-Weg (βλ. Λιγκ Μέρος 9.3). Το βασικό σκεπτικό μας: Αυτό που ενώνει τους
Έλληνες της διασποράς με την μητέρα Ελλάδα είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Και αυτό που ενώνει εκατομμύρια μη
Έλληνες, δηλαδή Φιλέλληνες, με την Ελλάδα είναι επίσης ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι το
μέσο που διευκολύνει την ενσωμάτωση των Ελλήνων της διασποράς στις κοινωνίες που ζουν και εργάζονται. Ο
ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός που θα ενώσει τα κράτη της Ευρώπης και θα στήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Ευρώπης (ΗΠΕ). Και με βάση τον ελληνικό πολιτισμό θα στήσουμε, κάποια φορά δυστυχώς όχι σύντομα, μια
παγκόσμια δημοκρατική βουλή/συνέλευση στη θέση του σημερινού ΟΗΕ. Αυτές είναι απόψεις του Σ.-Γ., Πρεβελάκη
και του Thomas Piketty τις οποίες ασπάζομαι και συμμερίζομαι. Το ερώτημα όμως είναι το κατά πόσον οι Έλληνες
της διασποράς αλλά και γενικά οι Έλληνες έχουμε καταλάβει τι μεγάλο επιχείρημα (όπλο δεν μου αρέσει) κρατάμε
στα χέρια μας και δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε; Σίγουρα όχι. Μπορεί ένα νέου τύπου ΣΑΕ να αλλάξει τα
πράγματα; Πιστεύω ναι.
Κάπως έτσι φαντάζομαι το μέλλον του ΣΑΕ. Αλλά σήμερα, 24.07.20, έχουμε να κάνουμε με το παρόν. Και στο
επίκαιρο θέμα δηλαδή στην προβοκάτσια του Ερντογάν που θέλει να στείλει τους μουσουλμάνους να
προσευχηθούν στην Αγιά Σοφιά, η ΕΕΕΔ.ΒΒ συμφωνεί με τη θέση της Ομοσπονδίας Τούρκικων Κοινοτήτων της
Γερμανίας: Η Τουρκία θα κατηγορηθεί για την μη προστασία ενός Μουσείου παγκόσμιας κληρονομιάς.
Ως ΣΑΕ θα πρέπει να ασχοληθούμε επιστημονικά με τον χώρο ανατολικά και δυτικά του Αιγαίου πελάγους. Η
επιστήμη εισχωρεί δυναμικά στις κοινωνίες των ανθρώπων και δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που μέχρι τώρα
μόνο οι διάφορες θρησκείες μπορούσαν να δώσουν. Και όσο εξαπλώνεται η επιρροή της επιστήμης, τόσο
περιορίζεται η επιρροή της θρησκείας. Μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. (βλ. σχετικό άρθρο die Ägäis Homo Sapiens
στο ελληνο-γερμανικό περιοδικό ΕΡΜΗΣ-HERMES 2019-2).
Σήμερα σε μια περίοδο που οι άνθρωποι με τα άσπρα ρούχα, όπως ονομάζει τους γιατρούς ο διάσημος
συγγραφέας Harari, δίνουν την μάχη για την καταπολέμηση του κορωναϊού, χωρίς την υποστήριξη ούτε του
Χριστού αλλά ούτε και του Μωάμεθ, ο Ερντογάν αντί να επαινέσει την επιστήμη, βρήκε την ευκαιρία να ταπεινώσει
τον χριστιανισμό αλλά ταυτόχρονα και να εξευτελίσει τον λαό του, με να τον υποχρεώνει να πάει να προσευχηθεί
στη Αγία Σοφία, στο σπίτι του Χριστού.
Ο τούρκικος λαός, μέσω της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, μπορεί και πρέπει να απαλλαχτεί από έναν Πρόεδρο που έχει γίνει
επικίνδυνος και για τους δυο λαούς. Τον τούρκικο και τον ελληνικό.
Εύχομαι σε όλους μας αντοχή και δύναμη
Με εκτίμηση
Κώστας Καρράς

