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 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Επ’ ευκαιρία της κατάθεσης και συζήτησης στην Βουλή του νομοσχεδίου για την οργάνωση του 

ΥΠΕΞ και ειδικότερα για την ανασύσταση του Σύμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, θα πρέπει να 

εξαιρεθούν από το νομοσχέδιο τα άρθρα που αφορούν στο ΣΑΕ, την επαναλειτουργία και τους 

σκοπούς του, μέχρι να διορθωθεί και να βελτιωθεί. 

Η  ατυχής απουσία εκπροσώπων τη Ομογένειας στην συζήτηση και ψήφιση ενός 

τόσο σημαντικού θέματος, όπως και η παντελής έλλειψη διαβούλευσης με τους 

εκπροσώπους της Ομογένειας είναι ο λόγος που ζητούμε ν' ανάθεωρηθεί το 

Νομοσχέδιο για το ΣΑΕ.  

Η ανάρτηση του εν λόγω σχεδίου Νόμου, τον Αύγουστο  του 2020 στην Διαύγεια, 

έγινε δίχως την ενημέρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ομογενών, και σε μια 

εποχή που οι περισότεροι δεν ηταν διαθέσιμοι ή δεν είχαν πρόσβαση λόγω 

διακοπών. 

Κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαίο και άκρως σημαντικό ο Απόδημος Ελληνισμός να 

εκπροσωπηθεί και να συμπεριληφθεί στην στρατηγική που χαράζει η Ελλάδα σε 

σχέση με το Ομογενειακό στοιχείο ανά  τον κόσμο.  

Οι ¨Ελληνες που ζούνε χρόνια στο εξωτερικό, μπορούν καλύτερα από τον καθένα να 

καταθέσουν προτάσεις, αξιολογώντας τις ανάγκες και να συμβάλουν θετικά, να είναι 

χρήσιμοι σε ότι αφορά τους κανόνες που πρέπει να διέπουν της σχέσεις της 

Πατρίδας και της Ομογένειας. 

 



 

 

Η Ελληνική πολιτεία έχει χρέος να καλέσει τα εκλεγμένα από τον οργανωμένο 

Ελληνισμό, μέλη του απελθόντος Προεδρείου  του ΣΑΕ, όπως και τα μέλη των 

Περιφερειακών Συντονιστικών Συμβουλίων, προκειμένου να διατυπώσουν τις 

προτάσεις τους.  

Τα μέλη του Προεδρείου με την  πλέον πρόσφατη θητεία, οφείλουν να κάνουν τον 

απολογισμό του έργου του ΣΑΕ και να παραδώσουν, οπως ορίζει ο τρόπος 

λειτουργίας κάθε νόμιμου οργάνου στο νέο προεδρείο ή συντονιστικό συμβούλιο.  

Δεν είναι δυνατόν να καταργείται κάθε νόμιμη εκλεγμένη διαδικασία ενός θεσμικού 

οργάνου κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της Ελλάδας. 

Το ΣΑΕ δεν έχει καταργηθεί ούτε διαγραφεί από το Σύνταγμα. 

Κάθε αρνητική αναφορά στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα πρέπει να 

βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και αποδείξεις καθώς υπάρχουν και άνθρωποι 

που εργάστηκαν με αυταπάρνηση, θυσία και ανιδιοτέλεια για το όραμα του 

Παγκόσμιου Ελληνισμού και δεν μπορεί ούτε και πρέπει να  διασύρονται.  

Η ίδρυση του ΣΑΕ ήταν αποτέλεσμα μακρόπνοων και φιλόδοξων στόχων, που 

μπορεί μεν να μην ευοδώθηκαν στο έπακρο, μπορεί να μην ανταποκρίθηκε 

ολοσχερώς στις ανάγκες τις Ομογένειας, και έγιναν αναμφίβολα λάθη και από την 

Ελληνική Πολιτεία και την εκάστοτε Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, αλλά ακόμη 

και ανθρώπινα λάθη από το ίδιο το προεδρείο. Δεν παύει ομως να είναι η πρώτη 

μεγάλη προσπάθεια ένωσης του παγκόσμιου Ελληνισμού. 

Μην ξεχνάμε οτι για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν τα δίκτυα 

επιχειρηματιών,επιστημόνων, νεολαίας, γυναικών, Ομογενειακών ΜΜΕ. 

Δημιουργήθηκαν τα ιατρικά κέντρα στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, συστάθηκε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ομογενών δασκάλων Ελληνικής γλώσσας στις χώρες της 

πρώην ΕΣΣΔ. Ακόμη, καρποφόρησε η ανάπτυξη συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα 

κ.α. 

Ο απόδημος Ελληνισμός είχε για πρώτη φορά ένα επίσημο παγκόσμιο όργανο 

αναφοράς κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της Ελλάδος. 

Ναι, συμφωνουμε απολύτως ότι υπάρχει χώρος για βελτιώσεις της λειτουργίας του 

σε  όλα τα επίπεδα και η προηγούμενη εμπειρία μπορεί να φανεί χρήσιμη, αλλά όχι 

με ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει τύχει της διαβούλευσης με την Ομογένεια και 

κατά συνέπεια δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Διότι μόνο με κοινή πορεία, 

στενή συνεργασία και αλληλοσεβασμό θα ωφεληθούν και οι δυο πλευρές, και η 

Ομογένεια και η Πατρίδα. 
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