
Stuttgart, 03.11.19  
 

 
Λίγα ήταν τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης  

στη Γενική Καταστατική Συνέλευση, στις 3.11.19  
 
 

Προς τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΚΣ 
Προς τα μέλη ΔΣ της ΕΚΣ, 
Προς όλους τους πρώην προέδρους της ΕΚΣ 
 
Στις 14.10.19 έθεσα στο ΔΣ της ΕΚΣ δύο ερωτήματα. Στόχος μου ήταν να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ 
των συμπατριωτών μας για το μέλλον της Ελληνικής Κοινότητας.  

Το πρώτο ερώτημα: Πόσα μέλη πρέπει να είναι παρόντα, για να  ξεκινήσει η διαδικασία της δεύτερης,  
σύμφωνα με το καταστατικό, ΓΚΣ στις 3.11.19;  Για να  ξεκινήσει η διαδικασία και όχι για να έχει απαρτία.  
Στην πόλη μας ζουν πάνω από 15.000 Έλληνες. Το 1% είναι 150 μέλη. Σύμφωνα με το καταστατικό, 
για να ξεκινήσουν οι εργασίες της ΓΚΣ πρέπει, εκτός από τα 9 μέλη του ΔΣ και τα 3 μέλη της Εξ. 
Επιτροπής, να είναι και τρία μέλη που θα αναλάβουν την προεδρία της Συνέλευσης. To λιγότερο δηλαδή 
15 μέλη. 

 Η ΓΚΣ θα πρέπει να ψηφίσει ή να καταψηφίσει τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ. Σ’ αυτήν την 
ψηφοφορία τα μέλη του ΔΣ και της Εξ. Επιτροπής δεν ψηφίζουν. Τι θα κάνουμε αν ο αριθμός των μελών 
είναι ;;;; πολύ  μικρός; (Σήμερα γνωρίζουμε πως ήταν πολύ μικρός) 

Η πρότασή μου είναι να αναβάλουμε τις εκλογές. Αντί εκλογές να κάνουμε στις 24.11.19 μια 
Ημερίδα. Θέμα: Οι Ελληνικές Κοινότητες χωρίς τους Έλληνες Gastarbeiter 

Το δεύτερο ερώτημα: Αν τελικά γίνει η ΓΚΣ και προχωρήσουμε σε εκλογές και δεν υπάρχει δεύτερη 
λίστα, πως θα διεξαχθούν οι εκλογές στις 24.11.19; Τι νόημα έχουν οι εκλογές, με μία λίστα και χωρίς 
σταυρούς; Γίνουν  δε γίνουν εκλογές, οι πρώτοι 9 της λίστας θα βγουν στο ΔΣ. Αυτό άλλωστε έγινε στις 
15 Απριλίου του 2018. Και όμως, δεν έπρεπε να γίνουν οι εκλογές χωρίς σταυρούς. Σύμφωνα με την 
γερμανική νομοθεσία,  όταν κατεβαίνει μία μόνο λίστα, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν σταυροί.  

Im normalen Wahlverfahren kommt es darauf an, wie viele Vorschlagslisten eingereicht werden: Bei 
mehreren gültigen Wahlvorschlägen ist zwingend die Listenwahl vorgeschrieben. Liegt dagegen nur 
eine einzige gültige Vorschlagsliste vor, dann ist zwingend die Personenwahl vorgeschrieben. 

Η πρότασή μου είναι να καταβάλουμε προσπάθειες και να κατεβάσουμε τουλάχιστον ακόμη μια 
λίστα. Τα ΔΣ της Ελληνικής  Κοινότητας από τις πρώτες εκλογές του 1957  ήταν πάντα πολύ-
παραταξιακά.  



Απαντήσεις μελών: Δύο μέλη μου απάντησαν: Η γενική καταστατική συνέλευση θα γίνει με όσα μέλη 
έρθουν. Οι εκλογές θα γίνουν έτσι όπως  έγιναν  και στις 15 Απριλίου 2018.   

Νομίζω πως μια τέτοια απάντηση, και μάλιστα από έναν πρώην πρόεδρος της ΕΚΣ, δεν θίγει μόνο τον  
Θεσμό «Ελληνική Κοινότητα» αλλά ολόκληρο τον Ελληνισμό της παροικίας. Γιατί η Ελληνική Κοινότητα 
είναι η αντιπροσωπευτική οργάνωση όλων των Ελλήνων. Δεν είναι ένας τυχαίος ελληνικός σύλλογος.   

Τώρα τι κάνουμε; Πάνω στα δύο αυτά ερωτήματα πρέπει όλοι να πάρουμε θέση. Σκεφτείτε μόνον πως 
είστε μέλη μιας ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας, της μοναδικής στην Ευρώπη που η Ελληνική Πολιτεία 
με βασιλικό διάταγμα (173/1958)  της επιτρέπει να χρησιμοποιεί στην σφραγίδα το εθνικό έμβλημα. Μιας 
Κοινότητας που πάντοτε εκπροσωπούσε τον Ελληνισμό της παροικίας μας. Μιας Κοινότητας που 
πάντοτε είχε πάνω από 1.000 εγγεγραμμένα μέλη, με αποκορύφωμα 4.000 μέλη το 1988. Μιας 
Κοινότητας που μας έκανε υπερήφανους στα χρόνια της Δικτατορίας. Μιας Κοινότητας που και οι άλλες 
εθνικότητες της Στουτγάρδης θα επιθυμούσαν να έχουν.  
Αυτός λοιπόν ο υπερκομματικός και δημοκρατικός «θεσμός»  που στην συνείδηση του απόδημου 
Έλληνα είναι «η Κοινότητά του», είναι το «χωριό του» και όχι ένας οποιοσδήποτε ελληνικός σύλλογος, 
πρέπει να κρατηθεί σε υψηλό επίπεδο. Αυτή η Κοινότητα σήμερα δεν είναι υπέρ-παραταξιακή. Και κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να είναι δημοκρατική. Με μια λίστα και μόνο 78 ψηφοφόρους στις εκλογές της 15ης  
Απριλίου 2018, η Ελληνική Κοινότητα είναι αδύνατον να παίξει τον ρόλο, που ιστορικά της ανήκει. Να 
εκπροσωπεί δηλαδή τον Ελληνισμό της παροικίας. Και ενώ τις εκλογές της 15ης Απριλίου 2018 τις 
δικαιολογήσαμε σαν ένα καλό πρώτο βήμα με προοπτική καλυτέρευσης, πολύ φοβάμαι πως  το δεύτερο 
βήμα θα είναι ένα «επί τόπου» βήμα. Ίσως και ένα βήμα προς τα πίσω. Μπορούμε όμως αρχίζοντας 
από σήμερα και μέχρι στις 24.11.19 να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα. Αφού τελικά η ΓΚΣ, 
αποφάσισε να γίνουν οι εκλογές στις 24.11.19, για να τηρηθεί το ισχύον καταστατικό, πρέπει να κατέβει 
τουλάχιστον μια λίστα ακόμη. Εκλογές με μία λίστα και χωρίς σταυρούς δεν είναι εκλογές. Και στο σημείο 
αυτό καλό θα ήταν οι Έλληνες δικηγόροι να πάρουν θέση. 

 Η τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Κυριακή 17.11.19 

. 

                 
1967 in Frankfurt Lambrakides           2019 in Darmstadt Fridays for Future      
                                             

Από αυτές τις δυο φωτογραφίες μπορεί να βγει μια νέα λίστα  για την ΕΚΣ. Θα στήριζα 
μια αριστερό-οικονομική Κλίμα-λίστα. Αλλά κάποιοι πρέπει να αναλάβουν  την 
πρωτοβουλία. Που είναι οι Έλληνες «Fridays for Future»?  Wer könnte es machen?       
 

Κώστας Καρράς   



                 


