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EΛΛΗΝΩΝ 

Στουτγάρδη, 25.08.20 

Αγαπητοί φίλοι του ΣΑΕ, 

  

σε λίγες μέρες τελειώνει η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του ΣΑΕ. Παρόλα αυτά πιστεύω πως θα μας 

δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε και αργότερα τις παρατηρήσεις μας.  Ας δούμε το ξεκίνημα ως κάτι θετικό. 

Επίσης το ότι στο νέο σχέδιο νόμου το άρθρο 108 του Ελλ. Συντ. παραμένει για το ΣΑΕ ως βασική αρχή, 

πρέπει να το δούμε σαν μεγάλο πλεονέκτημα. Στόχος μας πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη 

αξιοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου. 

Διάβασα το σχέδιο νόμου και ιδιαίτερα το άρθρο 253. Εδώ μια γενική τοποθέτηση: 

Το ΣΑΕ πρέπει να έχει πέρα από τους συνηθισμένους στόχους και έναν ιδιαίτερο, έναν ιδανικό στόχο. 

Και αυτός μπορεί να είναι πχ.  η προστασία, η διάδοση και η σωστή – κατά τον Σωκράτη – εφαρμογή 

 της Δημοκρατίας.  Ο ιδανικός στόχος μπορεί να είναι γενικά ο Ελληνικός  Πολιτισμός. Οι Έλληνες και 

ιδιαίτερα αυτοί της διασποράς πρέπει να νιώθουμε υπεύθυνοι για την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. 

Το ΣΑΕ ενώνει τον απανταχού Ελληνισμό. Ποιος είναι όμως αυτός ο απανταχού Ελληνισμός; Εδώ κάνω 

μια προσπάθεια οριοθέτησής του. Ο απανταχού Ελληνισμός είναι οι κάτοχοι: 

  

1.   της ελληνικής υπηκοότητας (όλοι όσοι έχουν Έλληνες γονείς) 

2.   της ελληνικής αλλά και μιας άλλης υπηκοότητας (διπλή υπηκοότητα)  

3.   μιας ξένης υπηκοότητας και που έχουν ελληνική καταγωγή (Απόγονοι Ελλήνων μεταναστών που 

ζουν σε άλλες χώρες).  

4.   μιας ξένης υπηκοότητας και που έχουν ταυτόχρονα ελληνική και ξένη καταγωγή (Απόγονοι μικτών 

γάμων που ζουν σε άλλες χώρες).  

5.   μιας ξένης υπηκοότητας και μέχρι σήμερα δεν γνώριζαν την ελληνική τους καταγωγή. (Πχ. τούρκικη 

υπηκοότητα, ελληνική καταγωγή). 

6.   μιας  ξένης υπηκοότητας και έχουν ξένη καταγωγή αλλά είναι «Έλληνες κατά Ισοκράτη». (Εδώ ο 

ορισμός που έδωσε ο Ισοκράτης περίπου το 380 π.Χ.:   "Δεν είστε Έλληνες από τη γέννηση, αλλά 

συμμετέχετε στην ελληνική εκπαίδευση").  

  

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός 

πολιτισμός μας ενώνει. Και όσο πιο καλά γνωρίζουμε τον ελληνικό πολιτισμό, τόσο πιο ισχυρός είναι ο 

αναμεταξύ μας δεσμός και τόσο πιο εύκολα μπορούμε να τον υπερασπιστούμε και να τον διαδώσουμε σε 

περισσότερους πολίτες αυτού του κόσμου. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ταυτόχρονα και ο πολιτισμός 

του δυτικού κόσμου και αναμφισβήτητα της μελλοντικής  Ενωμένης Ευρώπης, δηλαδή των Ηνωμένων 

Κρατών Ευρώπης (ΗΚΕ). Το  σημαντικότερο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού είναι η Δημοκρατία, 

που εφαρμόζεται σε πολλά κράτη του κόσμου, αλλού με μικρές και αλλού με μεγάλες παρατυπίες. Το 

πως πρέπει να λειτουργεί μια Δημοκρατία, μας το έχει πει ο Σωκράτης, πριν τόσα χρόνια.  

  

Ένας από τους στόχους του ΣΑΕ, και θα έλεγα ο ιδανικός στόχος του ΣΑΕ, να είναι η προστασία της 

ελληνικής κληρονομιάς. Το πως θα γίνει αυτό στην πράξη θα το συζητήσουμε όταν ασχοληθούμε 

εντατικά με τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΑΕ.  

  

Η παραπάνω μου τοποθέτηση δεν έχει να κάνει με την δομή αλλά με τους στόχους του ΣΑΕ. Σίγουρα θα 

υπάρχουν ερωτήματα και διαφωνίες. Το «δικό μου» ΣΑΕ πρέπει: 

-να γίνει πρεσβευτής των αξιών του Ελληνικού Πολιτισμού.  

-να συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών κρατών σε μια μεγάλη 

Δημοκρατία των Ηνωμένων Κρατών Ευρώπης.    



-να παίρνει θέση σε κάθε παραβίαση και κακοποίηση της Δημοκρατίας από τα κράτη μέλη των 

Ηνωμένων Εθνών  

-να αγωνίζεται για μια όσο τον δυνατόν περισσότερο δημοκρατική γενική συνέλευση του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 

-να αντιτίθεται στις ανισότητες σε βάρος της ανθρωπότητας.  

-να αντιτίθεται σε κάθε είδους, κάθε λογής ρατσισμού και 

-να προστατεύει τον Ελληνισμό από κάθε λογής εξευτελισμού π.χ. τύπου Τρόικα.  

 

Θέλω να πιστεύω, πως δεν είναι λίγοι αυτοί που κάπως έτσι ονειρεύονται το νέο ΣΑΕ.  

  

Και μια συγκεκριμένη πρόταση και ένα σκεπτικό πάνω στο νομοσχέδιο και στο άρθρο 253.  

  

Πρόταση: Για το νέο ξεκίνημα  του ΣΑΕ προτείνω να τριπλασιαστεί ο αριθμός των αντιπροσώπων της 

παγκόσμιας συνέλευσης, του «κοινόν», από 50 σε 150. Πιστεύω πως οι 5 έως 10 αντιπρόσωποι από κάθε 

περιφέρεια δεν θα είναι σε θέση να εκπροσωπεύσουν όλα τα στρώματα του Ελληνισμού της περιφέρειας. 

Μια συνάντηση 50 ατόμων δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ευρύτερη συνεδρίαση Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΑΕ. Μια συνάντηση 50 ατόμων, κάθε άλλο παρά η μεγάλη και σημαντική συνέλευση 

του απόδημου Ελληνισμού μπορεί να θεωρηθεί.   

  

Σκεπτικό: Ένα άλλο θέμα που πρέπει να απασχολήσει περισσότερο τις περιφερειακές συνελεύσεις  του 

ΣΑΕ, είναι η εκλογή των αντιπροσώπων. Ο Ελληνισμός της διασποράς και πιο συγκεκριμένα της 

Ευρώπης δεν είναι οργανωμένος σε μεγάλες ελληνικές οργανώσεις, όπως πχ αυτό συνέβαινε πριν 40 

χρόνια στην Γερμανία με τις Ελληνικές Κοινότητες. Έτσι παράλληλα με την επανεκκίνηση του ΣΑΕ 

πρέπει να γίνει και η απαραίτητη αναδιοργάνωση του θεσμού «Ελληνική Κοινότητα». Μια Ελληνική 

Κοινότητα που βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας μπορεί, ακόμη και με ένα μικρό αριθμό μελών, να 

εκπροσωπεί τον Ελληνισμό της παροικίας. Μια τέτοια Κοινότητα μπορεί να διοργανώσει εκλογές για την 

εκλογή των αντιπροσώπων του περιφερειακού ΣΑΕ. Η αναλογία να είναι:  Ένας αντιπρόσωπος ανά 5 

χιλιάδες Έλληνες της παροικίας. Πχ. 4 αντιπρόσωποι για την Στουτγάρδη των 20 χιλιάδων Ελλήνων. Για 

μια καλύτερη δημόσια συζήτηση και παρουσίαση του ΣΑΕ στα ΜΜΕ αλλά και για λόγους διαφήμισης, 

προτείνω να γίνονται οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του περιφερειακού ΣΑΕ σε όλη την 

περιφέρεια την ίδια  ημερομηνία ή τουλάχιστον τον ίδιο μήνα (περισσότερα πάνω σε αυτά τα θέματα 

αργότερα στην διατύπωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΣΑΕ). 

  

  

Κώστας Καρράς  

   

Άρθρο 253 

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού 

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

  

Άρθρο Πρώτο 

Ανασύσταση και Σκοποί του ΣΑΕ 

1. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του 

Συντάγματος και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του παγκοσμίου 

Ελληνισμού, ανασυστήνεται με τον παρόντα νόμο, ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής 

Πολιτείας για θέματα που αφορούν στον Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό. 

2. Σκοποί του ΣΑΕ είναι, ιδίως: 



α) η γνώση, διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του 

φιλελληνισμού, 

β) η μέριμνα, προαγωγή και αξιοποίηση των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια, 

γ) η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια της εθνικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας του 

Ελληνισμού, 

δ) η προαγωγή των συμφερόντων και η προσέλκυση επενδύσεων, 

ε) η σύσφιγξη των δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού, τόσο του αποδήμου και ομογενειακού, όσο και 

με την μητέρα Πατρίδα. 

  

Άρθρο Δεύτερο 

Σύνθεση – Συγκρότηση – Όργανα του ΣΑΕ 

1. Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχουν εκπρόσωποι του απόδημου και 

ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια. 

Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο ΣΑΕ είναι: 

α) Περιφέρεια Καναδά, 

β) Περιφέρεια Η.Π.Α., 

γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, 

δ) Περιφέρεια Χωρών Ευρώπης, 

ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας, 

στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και 

ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής – Εγγύς & Μέσης Ανατολής. 

2. Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια εκλέγονται μέσω 

εσωτερικών διαδικασιών του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις 

αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις. Ο αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και 

ομογενειακού ελληνισμού στο ΣΑΕ ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, 

ως εξής: 

α) Περιφέρεια Καναδά: Έξι εκπρόσωποι, 

β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα εκπρόσωποι, 

γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: Πέντε εκπρόσωποι, 

δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι, 

ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι εκπρόσωποι, 



στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι, 

ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε εκπρόσωποι. 

3. Η δομή του ΣΑΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται με εσωτερικές διαδικασίες που 

διενεργούνται από τον απόδημο και ομογενειακό Ελληνισμό. 

4. α. Όργανα του ΣΑΕ είναι το Προεδρείο, η Γενική Συνέλευση και λοιπά όργανα, όπως αυτά 

προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ. 

β. Το Προεδρείο εκπροσωπεί το ΣΑΕ και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του ΣΑΕ. Με τον Κανονισμό ορίζονται, επίσης, ο αριθμός, η σύνθεση και η διαδικασία 

εκλογής των μελών του Προεδρείου. 

γ. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του ΣΑΕ και ασκεί τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν 

προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΑΕ. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως 

τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 

5. α. Για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ορισθεί και 

επισήμως γνωστοποιηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη της από τέσσερις (4) τουλάχιστον 

Περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί με απόφασή της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή 

Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, η οποία έχει αρμοδιότητα να κρίνει και επί 

της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει στοιχείων που προσκομίζουν, σε 

περίπτωση αμφισβήτησης, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές Αρχές. 

β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων εντός τριμήνου από την απόφαση του 

προηγουμένου εδαφίου. Στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει τον 

Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις ότου ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός Λειτουργίας του 

ΣΑΕ. 

6. Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης 

του Υπουργού Εξωτερικών και γνώμης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της 

Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων. Μετά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, η 

τροποποίηση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος γίνεται κατόπιν εισήγησης της τελευταίας. 

  

  

Άρθρο Τρίτο 

Γενική Συνέλευση – Επωνυμία ΓΣ – Έδρα 

1. α. Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ φέρει την επωνυμία «το Κοινόν του Απόδημου Ελληνισμού», 

στο εξής «το Κοινόν» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

β. Ο αριθμός, ο χρόνος και ο τρόπος των συνεδριάσεων του «Κοινού», μετά την πρώτη σύγκλησή του, 

καθορίζονται από το ίδιο, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας που θα καταρτίσει. 

γ. Γραμματειακή υποστήριξη στο «Κοινόν» παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & 

Δημόσιας Διπλωματίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την 

προγραμματιζόμενη συνεδρίασή του. 



2. Το «Κοινόν» μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση 

ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η γραμματειακή 

υποστήριξη παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας 

Διπλωματίας. 

3. Στις συνεδριάσεις του «Κοινού» μπορεί να συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: 

α. Προσωπικότητες του Απόδημου Ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν στον πολιτειακό, επιστημονικό, 

επιχειρηματικό, τεχνολογικό, στρατιωτικό, εκκλησιαστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα. Οι ανωτέρω 

προτείνονται από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων και 

την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας. Η επιλογή τους γίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων. 

β. Προσωπικότητες διακεκριμένες που, αν και δεν έχουν ελληνική καταγωγή, έχουν διακριθεί i) για την 

έμπρακτη προάσπιση των ελληνικών εθνικών θεμάτων και ii) για την συμβολή τους στην προώθηση του 

ελληνικού πολιτισμού, αναγνωριζομένης της διαχρονικής προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά 

τον κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του 

Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων. 

γ. Ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας εκπρόσωπος κάθε Πρεσβυγενούς 

Πατριαρχείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού 

Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχη. 

δ. Εκπρόσωποι των ΠΟΜΑΚ/ ΠΣΕΚΑ που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση 

των τελευταίων. Το σύνολο των μελών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των 

τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Το «Κοινόν» αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών του και, 

οπωσδήποτε με όχι λιγότερες από εικοσιέξι (26) ψήφους, τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ 

Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, 

συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων στο ΣΑΕ, των 

αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και του «Κοινού». 

5. Για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του «Κοινού», που δεν ρυθμίζει ο Κανονισμός 

Λειτουργίας του ΣΑΕ ή ο νόμος αυτός, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις περί 

σωματείων. 

Άρθρο Τέταρτο 

Πόροι του ΣΑΕ 

Το ΣΑΕ λειτουργεί με ιδίους πόρους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του. 

Άρθρο Πέμπτο 

Ασυμβίβαστα 

1. Η ιδιότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου στο ΣΑΕ είναι ασυμβίβαστη με τα έργα ή την ιδιότητα 

μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) του διοικητικού συμβουλίου οιασδήποτε μορφής νομικού 

προσώπου της ημεδαπής, το οποία επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει από το ΣΑΕ ή ενισχύεται 

οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτό. 

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε προσωρινή διοίκηση (διορισμένη με δικαστική 

απόφαση και σε εκτέλεση αυτής) νομικού προσώπου της ημεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν 

όλω ή εν μέρει, ή ενισχύεται οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το ΣΑΕ. 


