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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ – ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατά την Α΄ Τακτική Σύνοδο της ΙΖ΄ Περιόδου, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Ελληνισμού της Διασποράς συνεστήθη με την υπ’ αριθμ. 13891/8917, από 15
Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 43Α
του Κανονισμού της Βουλής.
Η Επιτροπή συγκροτείται από τριάντα τρία (33) μέλη και αποτελείται από
τους Βουλευτές κ.κ. Σταύρο Αραχωβίτη, Ιωάννη Δέδε, Εμμανουήλ Θραψανιώτη,
Ιωαννέτα (Αννέτα) Καββαδία, Ιωάννη Καραγιάννη, Ευαγγελία (Εύη) Καρακώστα,
Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, Πέτρο Κωνσταντινέα, Ανδρέα Μιχαηλίδη,
Γεώργιο Ντζιμάνη, Δημήτριο Ρίζο, Ανδρέα Ριζούλη, Ελένη Σταματάκη, Ολυμπία
Τελιγιορίδου,

Αλέξανδρο

Τριανταφυλλίδη,

Μαρία

Τριανταφύλλου,

Σάββα

Αναστασιάδη, Ιωάννη Αντωνιάδη, Φωτεινή Αραμπατζή, Βασίλειο Γιόγιακα, Θεόδωρο
Καράογλου, Γεώργιο Καρασμάνη, Εμμανουήλ (Μάνο) Κόνσολα, Γεώργιο Στύλιο,
Αντώνιο Γρέγο, Χρήστο Παππά, Ανδρέα Λοβέρδο, Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, Ιωάννη
Γκιόκα, Σταύρο Τάσσο, Αικατερίνη Μάρκου, Γεώργιο Λαζαρίδη και Μάριο Γεωργιάδη.
Οι Βουλευτές, κ.κ. Σταύρος Αραχωβίτης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γεώργιος
Λαζαρίδης, Μάριος Γεωργιάδης και Γεώργιος Στύλιος, που περιλαμβάνονταν στην
αρχική σύνθεση της Επιτροπής, αντικαταστάθηκαν από τους Βουλευτές, κ.κ.
Παναγιώτη

(Πάνο)

Σκουρολιάκο,

Οδυσσέα

Κωνσταντινόπουλο,

Κωνσταντίνο

Κατσίκη, Γεώργιο Κατσιαντώνη και Αναστάσιο (Τάσο) Δημοσχάκη, αντίστοιχα,
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 14177/9120/19.10.2015, 14178/9121/19.10.2015,
14398/9248/21.10.2015 και 1502/1087/29.1.2016 αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής.
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Στη συνέχεια, ο Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης αντικαταστάθηκε από
τον Βουλευτή, κ. Γεώργιο Λαζαρίδη, που περιλαμβανόταν στην αρχική σύνθεση της
Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3252/2422/29.2.2016 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής.
Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη, στις 20 Οκτωβρίου 2015, ο Βουλευτής Α΄
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Το αξίωμα του Α΄
Αντιπροέδρου της Επιτροπής κατέλαβε ο Βουλευτής, κ. Σάββας Αναστασιάδης και
του Γραμματέως, ο Βουλευτής, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Για το αξίωμα του
Β΄ Αντιπροέδρου δεν υπεβλήθη πρόταση υποψηφιότητας.

Αντικείμενο της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 43Α΄
του Κανονισμού της Βουλής, είναι:
«η διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων και των δεσμών της εθνικής
αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού με τον απανταχού Ελληνισμό, ο συντονισμός
των δράσεων της Βουλής των Ελλήνων και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, η
μελέτη των προβλημάτων των αποδήμων Ελλήνων, η προώθηση της επίλυσής τους,
καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων
κοινοβουλίων».
Η δράση της Επιτροπής αποσκοπεί στην ανάδειξη του ενδιαφέροντος του
ελληνικού Κοινοβουλίου για τον Οικουμενικό Ελληνισμό, ενώ προτεραιότητά της
αποτελούν τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ζητήματα, τα θέματα επικοινωνίας και η
προβολή των ελληνικών θέσεων στο Εξωτερικό.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συνέταξε τον Οδικό
Χάρτη Δράσεων της Επιτροπής και τα 17 βήματα - προτεραιότητες για την
Ομογένεια. Ο Οδικός Χάρτης συζητήθηκε εκτενώς σε δύο πολύωρες
συνεδριάσεις, στις 3 και 19 Νοεμβρίου 2015 και ακολούθως ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ από το σύνολο των μελών της και ενσωματώνεται στην παρούσα
Έκθεση.
Στον Οδικό Χάρτη περιλαμβάνονται οι έξι Θεματικές Επιτροπές, οι οποίες
συγκροτήθηκαν για τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και
εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου
2016: 1) Ψήφος Ομογενών – Συμμετοχή τους στα κοινά – Εθνική Στρατηγική –
Απογραφή Ομογενών, 2) Παιδεία Ομογενών – Προώθηση Ελληνοφωνίας –
Πολιτιστικές Ανταλλαγές, 3) Οικονομία – Επενδύσεις – Κίνητρα Επανεγκατάστασης,
4) Σχέσεις Ομογενών – Ελληνικής Διοίκησης – Κ.Ε.Π.Ο. – Νέο Μεταναστευτικό
Ρεύμα, 5) Σχέση Επιτροπής με τα Δίκτυα των Αποδήμων – Πα.Δ.Ε.Ε. – Εκκλησία –
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Ομοσπονδίες, 6) Δίκτυα Επικοινωνίας Εθνικού Κέντρου Ομογένειας, ERTSAT, Φωνή
της Ελλάδας, ΕΡΤ3, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Στη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2016, αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία
μιας επιπλέον Θεματικής Επιτροπής, «για τα ζητήματα που αφορούν τον Ελληνισμό
σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη», η οποία στη συνέχεια ενσωματώθηκε
στον Οδικό Χάρτη.

Ο

Οδικός

Χάρτης

απεστάλη

ταχυδρομικά

και

ηλεκτρονικά σε 209 Ομογενειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
σε 3045 Ομογενειακές Οργανώσεις και σε 122 Ομογενειακές
Ομοσπονδίες.

Σχετικό link: (http://www.alexandrostriantafyllidis.gr/odikos-

chartis-draseon-idikis-monimis-epitropis-tou-ellinismou-tis-diasporas/)
Η Επιτροπή πραγματοποίησε 14 συνεδριάσεις, συνολικής διάρκειας 30
ωρών, κατά τις οποίες εκλήθησαν σε ακρόαση, προς ενημέρωση των μελών της,
Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς και Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων,
Ακαδημαϊκοί,

Καθηγητές,

εκπρόσωποι

της

Τοπικής

και

Περιφερειακής

Αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι Φορέων, Σωματείων, Οργανώσεων,
Συλλόγων και Ιδρυμάτων της Ομογένειας, όπως εμφαίνεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο
της Έκθεσης.
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II. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TOY
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια κοινότητα και την Πατρίδα μας
συγκυρία, η Επιτροπή μας κλήθηκε να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τη σχέση
του Εθνικού μας Κέντρου με τον Ελληνισμό της Διασποράς. Κληθήκαμε να
καταθέσουμε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη σχέση της Ελληνικής Πολιτείας, του
Ελληνικού Κοινοβουλίου με τον Απανταχού Ελληνισμό.
Σε ένα κλίμα παγκοσμιοποίησης της βίας και της ανομίας, παγκοσμιοποίησης
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο πολιτισμός της Ειρήνης, της
Ισονομίας και της Ισοπολιτείας, Εθνών, λαών και πολιτισμών, παραμένει ευχή και
ελπίδα της ανθρωπότητας. Τα ιδεώδη του μέτρου, της αρμονίας και της δημοκρατίας,
καθώς και η αξιοποίηση των διαφορών στο χτίσιμο ενός κόσμου πολυπολιτισμικού
είναι τα διαχρονικά ιδεώδη του Ελληνισμού, που σήμερα δοκιμάζονται σε παγκόσμια
κλίμακα, αλλά και παραμένουν, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία και χρήσιμα για τον
παγκόσμιο πολιτισμό.
Η Ελλάδα και οι Κοινότητες της Ελληνικής Διασποράς, παραμένοντας
συνεπείς και αποτελεσματικοί θεματοφύλακες αυτών των ιδανικών, δεν υπηρετούν
μόνο ένα εθνικό χρέος. Υπηρετούμε ταυτόχρονα οικουμενικά ιδεώδη και έναν
πολυπολιτισμικό κόσμο.
Η διατήρηση της Ελληνικής Πολιτισμικής Ταυτότητας, η ενίσχυση των θεσμών
και των δεσμών επαφής, επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης, μεταξύ της
Ελληνικής Διασποράς και του Εθνικού Κορμού, όπως και η μεγιστοποίηση της
χρήσιμης εμβέλειας και παρουσίας των Ελλήνων της Διασποράς στον κόσμο,
αποτελεί πρώτιστο μέλημα αυτής της Επιτροπής, αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας.
Η άμεση ανταπόκριση του Ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών του, στον
κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα του κόσμου, η άμεση και αποτελεσματική
επικοινωνία μαζί του, αποτελεί χρέος, που η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει και
ευνοεί και η Ελληνική Πολιτεία οφείλει άμεσα και ουσιαστικά να διασφαλίσει.
Το δικαίωμα ψήφου, το ιερό δικαίωμα της Ελληνικής Διασποράς, στη
συμμετοχή, στη συναπόφαση, στη χάραξη της πορείας του Ελληνισμού, δεν είναι
δυνατόν να συνεχίσει να παραμένει συνταγματική πρόβλεψη, άνευ αντικρίσματος.
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Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον συντομότερο δρόμο και τον καλύτερο τρόπο για τη
διασφάλισή του. Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την υλοποίησή του, όπως και
για την υλοποίηση κάθε επιμέρους πολιτικής στον Απόδημο Ελληνισμό, αποτελεί η
συνολική και εμπεριστατωμένη ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ.
Οφείλουμε να διατηρούμε άσβεστη τη ΜΝΗΜΗ του εθνικού χρέους στην
Ελληνική Διασπορά και να αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος «λόγω και έργω». Διαρκές
ζητούμενο αποτελεί η ΕΝΟΤΗΤΑ του Ελληνισμού. Σε κάθε δύσκολη στροφή της
ιστορίας μας, η ελκτική δύναμη της σχέσης του Εθνικού Κέντρου με την Ελληνική
Διασπορά μεγιστοποιείται, όταν η Ενότητα στο εσωτερικό μας, η εθνική και κοινωνική
συνοχή μας μεγιστοποιούνται και εμπεδώνονται.
Στην κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή μας, υιοθετώντας πλαίσιο συναντίληψης,
συνεννόησης και συναίνεσης, χωρίς να καταργεί την ιδιοπροσωπία και τη
διαφορετικότητα κομμάτων και προσώπων, ανέλαβε δημιουργικές πρωτοβουλίες
ενός επωφελούς ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στη θέση του
υφιστάμενου καθημερινού ζημιογόνου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΘΟΡΑΣ, μεταξύ των
συλλογικοτήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής της Βουλής
για τον Ελληνισμό της Διασποράς
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
.
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
TOY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Μετά από διεξοδική συζήτηση στη διάρκεια των δύο πρώτων
συνεδριάσεων της Επιτροπής μας, στις 3 και 19 Νοεμβρίου 2015, καταλήξαμε
ομόφωνα και ομόθυμα στους παρακάτω στόχους, που αποτελούν την πυξίδα
και τον πλοηγό δράσης των πρωτοβουλιών της Επιτροπής μας.
Ακολουθούν οι Θεματικές Υποεπιτροπές επεξεργασίας, εισήγησης και
υλοποίησης των παρακάτω στόχων, με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων,
μελών της Επιτροπής μας.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
1. Συγκρότηση Εθνικής Στρατηγικής για τον Απόδημο Ελληνισμό σε
πνεύμα συναντίληψης, συνεννόησης και συναίνεσης, στη βάση των
δημοκρατικών αρχών, του ουμανισμού και του πολυπολιτισμού.
2. Απογραφή - αποτύπωση (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) του
Ομογενειακού

Ελληνισμού,

με

πρωτοβουλία

του

Υπουργείου

Εξωτερικών, των προξενικών αρχών ανά χώρα και τη συνεργασία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
3. Η ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών και δεσμών Αποδήμων - Εθνικού
Κέντρου και η ανάδειξη νέων στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Η
ενίσχυση της δυνατότητας να μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα και την
επιρροή

τους

στη

χώρα

όπου

ζουν,

με

αμοιβαία

επωφελείς

πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις τους. Πα.Δ.Ε.Ε. – Σ.Α.Ε. –
Δίκτυα πολιτικών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών.
4. Διατήρηση και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στις
χώρες υποδοχής, με την ταυτόχρονη δυναμική ένταξη των αποδήμων
στα δρώμενα της «νέας πατρίδας» - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ.
5. ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αξιοποίηση τόσο των τμημάτων των
Πανεπιστημίων,

όσο

και

του

Κέντρου

Ελληνικής

Γλώσσας

Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
6. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με στόχο την
προσέλκυση μικρών και μεγάλων επενδύσεων από Ομογενείς στην
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Ελλάδα (από την κατασκευή εξοχικής κατοικίας μέχρι την αξιοποίηση
της δημόσιας περιουσίας, μέσω επενδυτικών project από το ΤΑΙΠΕΔ) –
Φορολογικά Κίνητρα Επανεγκατάστασης.
7. Διαφάνεια, έλεγχος και απόλυτα κοστολογημένες πρωτοβουλίες (σχέση
κόστους - οφέλους) της Επιτροπής, για να αποφευχθούν νοσηρά
φαινόμενα του παρελθόντος.
8. Αντιμετώπιση φαινομένων γραφειοκρατίας και κακοδιοίκησης, μέσα
από τη λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ομογενών (ΚΕΠΟ),
για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας και της καταδυνάστευσης των
Ομογενών (από την έκδοση διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης
μέχρι την υλοποίηση πρωτοποριακών επενδύσεων).
9. Θεσμοθέτηση Διυπουργικού Οργάνου, για τη συνολικοποίηση της
ασκούμενης

κυβερνητικής

πολιτικής

και

την

αποφυγή

αποσπασματικών και μη συναρθρωμένων μέτρων πολιτικής (για
παράδειγμα το μοντέλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που όρισε
Επίτροπο

Αποδήμων,

ως

Συντονιστή

όλων των Κυβερνητικών

Δράσεων για τους Απόδημους).
10. Ενίσχυση της δορυφορικής ERTSAT, της Φωνής της Ελλάδας και της
ΕΡΤ3, με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση
Αποδήμων – Εθνικού Κέντρου, καθώς και την αξιοποίηση των
Ομογενειακών Μέσων – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
11. Άμεση

μέριμνα

επιστημόνων,

για
που

το

ΝΕΟ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

μεταναστεύουν

εξαιτίας

των

ΡΕΥΜΑ

νέων

μνημονιακών

πολιτικών. Η Πατρίδα ηττήθηκε, αφού δεν κατάφερε να τους κρατήσει
στους κόλπους της και να τους προσφέρει εργασία. Δεν πρέπει να
χάσουμε και τη δεύτερη μάχη, δηλαδή να διατηρήσουμε ζωντανή τη
σχέση της πατρίδας μαζί τους, όπου και αν βρίσκονται (π.χ. οι ανάγκες
ελληνικής παιδείας των παιδιών τους).
12. Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Θέμα που χρήζει ειδικής συνεδρίασης,
μετά από σχετική επεξεργασία. Ποιοι, πού, πώς ψηφίζουν – Συμμετοχή
Αποδήμων στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Προαπαιτούμενη διαδικασία
αποτελεί η επιστημονικά και τεχνικά άρτια διαδικασία της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ.
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Άρθρο 51 παρ.4 του Ελληνικού Συντάγματος Οι βουλευτικές εκλογές
διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται
με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί
να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους
εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς
αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο
πρόσφορο

μέσο,

εφόσον

η

καταμέτρηση

και

η

ανακοίνωση

των

αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την
Επικράτεια.
13. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
14. Ανοιχτή Γραμμή τόσο με τον οργανωμένο Ομογενειακό Ελληνισμό, όσο
και με τα οριζόντια Δίκτυα των Ελλήνων στο εξωτερικό: Δίκτυα
επιχειρηματιών,

καθηγητών

πανεπιστημίου,

καλλιτεχνών,

επιστημόνων, δημοσιογράφων, που διακρίνονται και διαπρέπουν στον
τομέα τους, στις χώρες υποδοχής.
15. Ενίσχυση – Υποστήριξη – Διασύνδεση με τις οργανώσεις των
απανταχού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ.
16. Ο διακριτός ρόλος της Εκκλησίας στη διατήρηση και την προοπτική
του απανταχού Ελληνισμού.
17. Σκοπιμότητα, όροι και προϋποθέσεις επαναλειτουργίας του Σ.Α.Ε.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Ψήφος Ομογενών – Συμμετοχή τους στα κοινά
Εθνική Στρατηγική – Aπογραφή Ομογενών
Συντονιστής: Ιωάννης Δέδες
Ιωάννης Γκιόκας
Γεώργιος Κατσιαντώνης
Εμμανουήλ Κόνσολας
Πέτρος Κωνσταντινέας
Γεώργιος Ντζιμάνης
Χρήστος Παππάς
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
2. Παιδεία Ομογενών – Προώθηση Ελληνοφωνίας – Πολιτιστικές
Ανταλλαγές
Συντονίστρια: Μαρία Τριανταφύλλου
Ιωάννης Δέδες
Εμμανουήλ Θραψανιώτης
Χρυσούλα Κατσαβριά
Ανδρέας Ριζούλης
Παναγιώτης Σκουρολιάκος
Γεώργιος Στύλιος
Σταύρος Τάσσος

3.

Οικονομία – Επενδύσεις – Κίνητρα Επανεγκατάστασης
Συντονιστής: Ιωάννης Καραγιάννης
Φωτεινή Αραμπατζή
Γεώργιος Καρασμάνης
Κωνσταντίνος Κατσίκης
Εμμανουήλ Κόνσολας
Πέτρος Κωνσταντινέας
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4. Σχέσεις Ομογενών – Ελληνικής Διοίκησης – Κ.Ε.Π.Ο. – Νέο
Μεταναστευτικό Ρεύμα
Συντονίστρια: Ολυμπία Τελιγιορίδου
Ιωάννης Αντωνιάδης
Βασίλειος Γιόγιακας
Εμμανουήλ Θραψανιώτης
Ανδρέας Μιχαηλίδης

5.

Σχέση Επιτροπής με τα Δίκτυα των Αποδήμων – Πα.Δ.Ε.Ε. – Εκκλησία
– Ομοσπονδίες
Συντονίστρια: Εύη Καρακώστα
Ιωάννης Αντωνιάδης
Αντώνιος Γρέγος
Θεόδωρος Καράογλου
Χρυσούλα Κατσαβριά
Γεώργιος Κατσιαντώνης
Κωνσταντίνος Κατσίκης
Αικατερίνη Μάρκου
Ανδρέας Μιχαηλίδης
Ελένη Σταματάκη
Ολυμπία Τελιγιορίδου

6. Δίκτυα Επικοινωνίας Εθνικού Κέντρου Ομογένειας, ΕΡΤSAT, Φωνή της
Ελλάδας, ΕΡΤ3, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Συντονιστής: Παναγιώτης Σκουρολιάκος
Φωτεινή Αραμπατζή
Iωαννέτα Καββαδία
Θεόδωρος Καράογλου
Δημήτριος Ρίζος
7. Θεματική Επιτροπή για τα ζητήματα που αφορούν στον Ελληνισμό σε Ίμβρο,
Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
Συντονιστής: Παναγιώτης Σκουρολιάκος
Ιωάννης Αντωνιάδης
Γεώργιος Ντζιμάνης
Μαρία Τριανταφύλλου
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Δημήτριος Ρίζος
Χρήστος Παππάς
Εμμανουήλ Θραψανιώτης
Ανδρέας Μιχαηλίδης
Ελένη Σταματάκη
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III. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΑΚΡΟΑΣΗ
1. Συνεδρίαση της 20ής Οκτωβρίου 2015
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
2. Συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2015
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και ο συντονισμός της δράσης των μελών της
Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Ιωάννης Αμανατίδης, Υφυπουργός
Εξωτερικών και οι κ.κ. Μιχάλης Κόκκινος και Δημήτριος Πλευράκης, Γενικός
Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού, αντίστοιχα.
3. Συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2015
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση του προσκεκλημένου Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά
Θέματα και Θέματα Αποδήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φώτη Φωτίου, με
θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ: Συντονισμός πολιτικών και δράσεων για τους
Απόδημους του Ελληνισμού».
2. Επικύρωση του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς.
3. «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας». Πορεία υλοποίησης –
ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού, κ. Μιχάλη Κόκκινο.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε και ο κ. Δημήτριος Πλευράκης,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
4. Συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 2015
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, για το θέμα των συντάξεων των
παλιννοστούντων υπερηλίκων Ομογενών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του
ασφαλιστικού συστήματος.
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2. Εισήγηση από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), κ. Θωμά Κατσιαντώνη, για τα ζητήματα και τις
προτεραιότητες της Πα.Δ.Ε.Ε.
3.

«Δυνατότητες

προσέλκυσης

επενδύσεων

από

Ομογενείς

–

Νέος

Αναπτυξιακός Νόμος – Σχεδιασμός κινήτρων».
Εισηγητής: Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Τα

μέλη

της

Επιτροπής

ενημέρωσαν

οι

κ.κ.

Λεωνίδας

Ραπτάκης,

Γερουσιαστής, Χρήστος Στάικος, Επικεφαλής του Enterprise Greece, Λεωνίδας
Παππάς, Πρόεδρος «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
5. Συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρό της, κ. Αλέξανδρο
Τριανταφυλλίδη, για τη συμμετοχή του στο Τακτικό Συνέδριο Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας και τις συναντήσεις του με την
Ελληνική Ομογένεια στη Νάπολη.
2. Παιδεία Ομογενών.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, Υφυπουργός
Παιδείας,

Έρευνας

και

Θρησκευμάτων,

Καθηγητής

και

οι

κ.κ.

Γεώργιος

Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής Ελληνόγλωσσης
Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, Iωάννης Καζάζης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης, Νίκος Παγώνης, Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Μόντρεαλ, Δημήτριος Καφαντάρης, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ και
Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος και Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
6. Συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τα ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ του Ελληνισμού της Διασποράς με το
Μητροπολιτικό Kέντρο (ΕΡΤSAT, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3, Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).
Εισηγητής: Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Συντονιστής της αντίστοιχης Θεματικής
Επιτροπής.
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2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Εισηγητής: Ιωάννης Δέδες, Συντονιστής της αντίστοιχης Θεματικής Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Ιωάννης Αμανατίδης, Υφυπουργός
Εξωτερικών και οι κ.κ. Νίκος Μιχαλίτσης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ
Α.Ε.,

Κυριακή

Μάλαμα,

Διευθύντρια

Προγράμματος

της

ΕΡΤ3,

Ιωάννα

Τριανταφύλλη, Διευθύντρια του Προγράμματος «Φωνή της Ελλάδος», Άρης
Φατούρος, Αναπληρωτής Συντονιστής του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής,
Κωνσταντίνος Σκαλτσάς, Συντονιστής ΕΡΤ World, Αθανασία Ξενάκη, Αναπληρώτρια
Προέδρου και Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Δημήτριος Πλευράκης, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
7. Συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προσφυγικό – Μεταναστευτικό.
2. Επενδύσεις Ομογενών.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι κ.κ.
Γεώργιος Τσίπρας, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάρκος Παπακωνσταντής,
Ειδικός Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με αρμοδιότητες για τη Μεταναστευτική Πολιτική, κ. Ιωάννη
Μουζάλα, Δημήτριος Κοντοφάκας, Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Θωμάς Κατσιαντώνης, Πρόεδρος της
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), καθώς και τα
μέλη του Δ.Σ. της Πα.Δ.Ε.Ε., κ.κ. Πήτερ Κατσαμπάνης, Αˊ Αντιπρόεδρος, Παναγιώτα
Μέρτσαντ, Βˊ Αντιπρόεδρος, Λεωνίδας Ραπτάκης, Γεράσιμος Σκλαβούνος, Σωτήρης
Δελής και Φίλιππος Κίτσος, ο κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, πρώην Πρόεδρος και
επίτιμος Γενικός Γραμματέας της Πα.Δ.Ε.Ε. και ο κ. Δημήτριος Πλευράκης,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
8. Συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2016
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ.
Δημήτριο Μάρδα και τους κ.κ. Ιβάν Σαββίδη, Πρόεδρο Ελλήνων Ρωσίας, Δημήτρη
Σαμαρά, Αντιπρόεδρο του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Γιάννη
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Μανδρίνο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Εμπόρων Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους 2016 Ελλάδας – Ρωσίας» και της
συνεχιζόμενης συζήτησης στην Επιτροπή μας για την ανάγκη «Επενδύσεων
Ομογενών» στη χώρα μας, ενόψει της κατάθεσης του νέου αναπτυξιακού νόμου.
Στην Επιτροπή παρέστη και ενημέρωσε ο κ. Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
9. Συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τα θέματα της Ομογένειας στην
Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Νικόλαος Ουζούνογλου, Πρόεδρος
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Πάρις Ασανάκης, Πρόεδρος
του Συλλόγου Ιμβρίων, Παύλος Σταματίδης, Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης
Μακεδονίας – Θράκης και Απόστολος Κερκινέογλου, Πρόεδρος του Συλλόγου
Τενεδίων «Ο Τέννης».
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τις αποστολές σε:
α) Νυρεμβέργη (Παιδεία Ομογενών).
β) Στοκχόλμη (22ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων).
γ) Κολωνία (22ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων
Γερμανίας).
3. Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της προβλεπόμενης, από το άρθρο 43Α του
Κανονισμού της Βουλής, Έκθεσης της Επιτροπής.
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός
Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
10. Συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Οι σχέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την Ομογένεια.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής,
Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννης Αμανατίδης,
Υφυπουργός Εξωτερικών, Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,
Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και
Δήμαρχος Αμαρουσίου, Μιχάλης Κόκκινος και Δημήτριος Πλευράκης, Γενικός
Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού, αντίστοιχα .
2. Προσκλήσεις Ομογενειακών Φορέων- Αποστολές Εξωτερικού.
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11. Συνεδρίαση της 30ής Ιουνίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Η Ελληνική Ομογένεια στις Η.Π.Α. και η επικοινωνία της με το Ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Πρόεδρος του American Hellenic Institute
(A.H.I.), κ. Nick Larigakis και αντιπροσωπεία Ελληνοαμερικανών φοιτητών.
Παρέστησαν και ενημέρωσαν την Επιτροπή ο κ. Ιωάννης Αμανατίδης,
Υφυπουργός Εξωτερικών και οι κ.κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, Μιχάλης Κόκκινος και Δημήτριος Πλευράκης,
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού, αντίστοιχα.
2. Απολογισμός αποστολής στον Ελληνισμό της Ουγγαρίας.
12. Συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Παγκόσμια Συντονιστική
Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας (ΠΑΣΕΠΟΝ), σχετικά με τη διοργάνωση της
Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Νεοελληνικής Γλώσσας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Περικλής Μήτκας, Πρύτανης του
Α.Π.Θ., Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., Πρόεδρος
του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και της Επιτροπής Εποπτείας του
Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. και οι κ.κ. Άλκης Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της ΠΑΣΕΠΟΝ και Υπεύθυνος Νεολαίας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας
Ελληνοποντιακών Συλλόγων, Βικτωρία Κραβτσένκο, Γραμματέας της ΠΑΣΕΠΟΝ και
Συντονίστρια Νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Άννα
Ηλιάδου, μέλος της ΠΑΣΕΠΟΝ και Συντονίστρια Νεολαίας της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων των Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην
ΕΣΣΔ και Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης, μέλος της ΠΑΣΕΠΟΝ και εκπρόσωπος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.
2. Έγκριση σχεδιασμού αποστολών στην Ομογένεια (Ελληνισμός Μαύρης
Θάλασσας και Κάτω Ιταλίας).
3. Απολογισμός της αποστολής στον Ελληνισμό της Ουγγαρίας.
Εισηγητές: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και Σταύρος Τάσσος.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Αμανατίδης.
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13. Συνεδρίαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό της
Βουλής Έκθεσης της Επιτροπής (απολογισμός του έργου της – προτάσεις).
2. Ανακοίνωση της σύνθεσης της Θεματικής Επιτροπής για τα ζητήματα που
αφορούν στον Ελληνισμό σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη – Συζήτηση για
τον τομέα ευθύνης της.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Αμανατίδης.
Επίσης, στην Επιτροπή παρέστησαν και ενημέρωσαν οι κ.κ. Μιχάλης Κόκκινος και
Δημήτριος Πλευράκης, Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, αντίστοιχα.
14. Συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2016
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση επί του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής και έγκριση.
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Συντονιστή – Εισηγητή της
Θεματικής Επιτροπής για τα ζητήματα που αφορούν στον Ελληνισμό σε Ίμβρο,
Τένεδο και Κωνσταντινούπολη, κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο.
Την

Επιτροπή

ενημέρωσαν

ο

κ.

Ιωάννης

Αμανατίδης,

Υφυπουργός

Εξωτερικών και οι κ.κ. Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, Νικόλαος Ουζούνογλου, Πρόεδρος της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Πάρις Ασανάκης, Πρόεδρος του
Συλλόγου Ιμβρίων και Παύλος Σταματίδης, Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης
Μακεδονίας – Θράκης.
Επίσης, παρέστη ο κ. Δημήτριος Πλευράκης, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
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IV. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς κλείνει τον ετήσιο
κύκλο των εργασιών της και, ενόψει της νέας Συνόδου, συντάσσει την Έκθεση
Απολογισμού, η επεξεργασία της οποίας άρχισε στη συνεδρίαση της 20ής
Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2016.
Στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου, με την παρουσία των Ομογενών μας
από την Ίμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώσαμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τον κύκλο των εργασιών μας και μπορούμε να τους
κοιτάξουμε στα μάτια, αφού το «ταπεινό» έργο της Επιτροπής μας θα μείνει ως
αποταμίευμα για την επόμενη σύνθεση της Επιτροπής και του νέου Προεδρείου.
Ένα θετικό αποταμίευμα, μεταξύ των άλλων, είναι και η Θεματική Επιτροπή,
που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις εξελίξεις στο θέμα του Ελληνισμού στην
Ίμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη.
Η Επιτροπή αφήνει ως θετικό αποταμίευμα τον Οδικό Χάρτη με τις 17
προτεραιότητες. Για πρώτη φορά, υπάρχει «πυξίδα» για το τι θέλει, τι
επιδιώκει διαχρονικά αυτή η Επιτροπή. Αν δεν θέλει να κάνει δημόσιες
σχέσεις και αν θέλει να λειτουργήσει ουσιαστικά, κάνοντας πράξη τον θεσμικό
της ρόλο, που είναι η δημιουργική πίεση στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή
στα αρμόδια Υπουργεία, για να διασφαλίσουν αυτό που λέει ο Κανονισμός: τη
βέλτιστη δυνατή διασύνδεση των Ελλήνων της Μητροπολιτικής Ελλάδας με
τους Έλληνες της Ομογένειας.
Εμείς όλα αυτά τα κωδικοποιήσαμε, τα συγκροτήσαμε και τα εντάξαμε
ως δέσμη 17 στόχων. Βάλαμε έναν πήχη και δεν είχαμε την αφέλεια να
πιστεύουμε ότι μέσα σε έναν χρόνο θα λύσουμε προβλήματα που δεν λύθηκαν
για δεκαετίες.
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Ο Οδικός Χάρτης- γραμμένος στα ελληνικά και στα αγγλικά- με βάση την
ενημέρωση που μου έδωσαν οι υπηρεσίες μας και με βάση την ομόφωνη απόφαση
που είχαμε λάβει, εστάλη ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά σε 209 ομογενειακά μέσα
μαζικής ενημέρωσης, σε 3045 ομογενειακές οργανώσεις και σε 122 ομογενειακές
ομοσπονδίες, με βάση το αρχείο που μας έστειλε η Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού, διότι η Βουλή δεν έχει δικό της αρχείο, δικό της μητρώο.
Σημειώνεται πως το ίδιο το ελληνικό κράτος δεν διαθέτει μητρώο Ομογενών,
όπως είχε ομολογηθεί στη σχετική συζήτηση, που είχε γίνει στη Βουλή για την ψήφο
των Ομογενών. Μας απεστάλη από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και
γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κόκκινο για τη βοήθειά του αυτή, να μας δώσει
διευθύνσεις και βέβαια, μέσα από την αποστολή αυτή, να επικαιροποιήσουμε και
ποιες οργανώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες, μέσα μαζικής επικοινωνίας υπάρχουν και
λειτουργούν ή είναι φαντάσματα, έχουν κλείσει ή έχουν ενταχθεί σε κάποια άλλη
οργάνωση.
Συνεχίζω από τον απολογισμό που μου έδωσαν οι υπηρεσίες της Βουλής.
Από τους φορείς που το έλαβαν, έστειλαν ηλεκτρονικά τα επικαιροποιημένα στοιχεία
τους ή σχόλια, 145 οργανώσεις, 27 ομοσπονδίες και 9 μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η
αποστολή συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στις 3280 ομογενειακές οργανώσεις,
φορείς και σωματεία, που θα λάβουν τον Οδικό Χάρτη, έτσι όπως το προσδιορίσαμε
όλοι μαζί, ότι θα είναι ένα σημείο αναφοράς, ότι η Βουλή των Ελλήνων τους
σκέπτεται, συζητάει γι’ αυτούς και είναι ένα ανοικτό παράθυρο επικοινωνίας.
Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, να πούμε την
αλήθεια, να μιλήσουμε για τα κενά, τις αδυναμίες, τις ελλείψεις που έχει η Επιτροπή
μας. Άλλωστε, η συμμετοχή σε αυτή την Επιτροπή δεν έχει την υστεροβουλία ότι
αναζητούμε ψήφους ανάμεσα στους Ομογενείς- που δεν ψηφίζουν- αλλά είναι γιατί
αγαπάμε την Ομογένεια, πιστεύουμε στην Ομογένεια και θέλουμε τον ενεργότερο
ρόλο της Ομογένειας.
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Δεν το κάνουμε, όπως ενδεχομένως θα σκεφτόταν κάποιος υστερόβουλα, με
δεύτερη σκέψη. Η συμμετοχή σε μια άλλη επιτροπή, που έχει σχέση και με την
εκλογική μας περιφέρεια, θα είχε αυτονόητα οφέλη. Γίνεται κατανοητός ο ρόλος της
Επιτροπής κι αυτό αφορά το σύνολο των μελών της Επιτροπής, γιατί η συμμετοχή σε
αυτήν είναι συμμετοχή - κατάθεση ψυχής.
-

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΟΥΣ

ΣΤΑ

ΚΟΙΝΑ

–

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ»
Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η Θεματική Επιτροπή έχει κάνει τη
μεγαλύτερη δουλειά και ασχολήθηκε σε βάθος. Το στοιχείο ότι από το 1975 η
Στατιστική Υπηρεσία έχει να κάνει απογραφή των Ομογενών είναι πραγματικά
συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό και δείχνει την προχειρότητα, με την οποία
ουσιαστικά, η Ελληνική Πολιτεία είχε γυρίσει τη πλάτη της στην Ομογένεια. Πέρα
από τα μεγάλα λόγια και τις καρδιές που χτυπάνε δώθε κείθε και τους βαρύγδουπους
λόγους και ομιλίες στις ομογένειες, όταν ήταν καλά τα ταξιδάκια και ταξιδεύανε, στην
πράξη βλέπουμε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης,
που δεν λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχει και μία άλλη Ελλάδα. Βιώσαμε αυτό το
συγκλονιστικό στοιχείο, ότι από το 1975 δεν έχει γίνει απογραφή των Ομογενών. Ο
Γιάννης Δέδες και η Επιτροπή του και η δουλειά του και η ΕΛΣΤΑΤ και οι καθηγητές
που ήρθαν, ανέδειξαν αυτό το σημείο.
-

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

Προκειμένου να μην αδικούμε τις εργασίες που όλοι μαζί είχαμε συγκροτήσει
και είχαμε μετάσχει, απλά να πούμε τι κάναμε, γιατί δεν κρινόμαστε από τα λόγια
μας, ούτε οι κυβερνήσεις ούτε οι πολιτικοί, κρινόμαστε από τα έργα μας, επειδή
υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο μέσα στον Οδικό Χάρτη, η πρώτη
απόπειρα να συζητήσουμε για τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων από
Ομογενείς ήταν με την παρουσία του κ. Λόη Λαμπριανίδη, Γενικού Γραμματέα
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Στρατηγικών

Επενδύσεων,

στενού

συνεργάτη

του

κ.

Σταθάκη,

Υπουργού

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που είχε και την ευθύνη να
μαζέψει τις προτάσεις ενόψει του αναπτυξιακού νόμου. Επίσης, παρευρισκόταν ο κ.
Κοντοφάκας, από το γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Δραγασάκη,
όπως και ο κ. Χρήστος Στάικος, Πρόεδρος του Enterprise Greece, της Ελληνικής
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. Αυτά, στην πρώτη συνεδρίαση,
που ασχοληθήκαμε με το εν λόγω θέμα.
Η δεύτερη συνεδρίαση ήταν παρουσία του Γιώργου Τσίπρα, Γενικού
Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσία και της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης Ελληνισμού, όπου ακούσαμε εξαιρετικές αναφορές και παρεμβάσεις από
τους Ομογενείς μας από την Αυστραλία, την Αμερική και αλλού, τι είναι αυτό που
δημιουργεί εμπόδια, γραφειοκρατία κ.λπ.
Η τρίτη συνεδρίαση ήταν παρουσία του κ. Μάρδα, Υφυπουργού Εξωτερικών,
στα ζητήματα των επενδύσεων και των άλλων εκπροσώπων, όπως του κ. Ιβάν
Σαββίδη, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος των Ελλήνων της Ρωσίας. Επειδή
πολλά ακούστηκαν, είχα πει σε εκείνη τη συνεδρίαση ότι, αν γνωρίζετε και εσείς
κάποιον Έλληνα Ομογενή, που να έχει φέρει 1,5 δισ. ευρώ στην πατρίδα, έχει
αγοράσει και έχει ξεκινήσει επενδύσεις, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποιο κόμμα ή με
τις επιρροές κάποιου κόμματος, να τον φέρουμε εδώ και να τον αναδείξουμε, ως
Επιτροπή, ως παραδειγματικό μοντέλο για το τι σημαίνει Έλληνας Ομογενής του
εξωτερικού, που θέλοντας να στηρίξει την πατρίδα, φέρνει τα ωραία του λεφτά και
δημιουργεί θέσεις εργασίας.
Στο βαθμό που η επόμενη Επιτροπή θελήσει να έχει παρουσία και άλλων
τέτοιων

Ομογενών,

με

παρόμοια

επενδυτική

δράση,

μπορούμε

να

τους

παρουσιάσουμε ως παραδειγματικό μοντέλο. Κάθε Επιτροπή θα είναι ανοιχτή σε
αυτή τη διαδικασία, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες. Έγιναν τρεις
συνεδριάσεις της Επιτροπής με συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη, στις οποίες
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συζητήσαμε για τα θέματα αυτά. Ελπίζω η επόμενη Επιτροπή να έχει να
παρουσιάσει ακόμα πιο ζηλευτό έργο, στον τομέα των επενδύσεων των Ομογενών.
-

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ – ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ – ERTSAT - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΡΤ3
- ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Συνομιλώντας με τον Νίκο Μιχαλίτση,

Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ, του

ανθρώπου δηλαδή που κλήθηκε να αποκαταστήσει το «μαύρο», μας είπε ότι ήδη η
ERTSAT εκπέμπει σε επίπεδο Ευρώπης, που ήταν ενδεχομένως το πιο εύκολο
σχετικά, και μέχρι το τέλος του μήνα θα εκπέμπει και στον Καναδά και μέχρι- όπως
μας έχει πει και επιβεβαίωσε και ο κ. Σκουρολιάκος, - το τέλος του 2016, θα είναι
δύσκολο να επιλυθεί το θέμα που αφορά στην εύρεση και την πληρωμή των
δορυφόρων μετά από τον διαγωνισμό, προφανώς, σε όλο τον κόσμο.
Επομένως, το βαθύ τραύμα του «μαύρου», που επεφύλαξε για τη χώρα η
κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, να μην το ξεχνάμε, το βαθύ «μαύρο» που αφαίρεσε
τη δυνατότητα από τους Έλληνες Ομογενείς να ακούνε την ελληνική γλώσσα, μέσω
της ERTSAT και μέσω της ERTWORLD, σιγά- σιγά αποκαθίσταται. Αποκαταστάθηκε
σε επίπεδο Ευρώπης και μέχρι το τέλος του 2016 θα αποκατασταθεί σε όλον τον
πλανήτη. Είναι πολύ εύκολο σε πέντε δευτερόλεπτα να καταστρέψεις κάτι, είναι πολύ
δύσκολο να το ξαναχτίσεις.
-

ΓΙΑ

ΤΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

«ΠΑΙΔΕΙΑ

ΟΜΟΓΕΝΩΝ

-

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑΣ»
Δυστυχώς, ακόμη δεν έχει καθιερωθεί η «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας».
Στην αποστολή που έκανα στην Ιταλία, μαζί με τον Καθηγητή κ. Κορίνθιο και στις
άλλες κοινότητες των Ελλήνων, ήταν ένα ομόφωνο αίτημα, το οποίο, δυστυχώς, δεν
έχει προχωρήσει από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Το ζήτημα είναι ότι δεν κλήθηκε η Επιτροπή μας

να συμμετέχει στη

συγκρότηση ή τουλάχιστον στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την παιδεία των
Ομογενών από την αντίστοιχη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
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Προσωπικά, είχα δώσει μια υπόσχεση στους Έλληνες της Γερμανίας, που
τους αφορά η παιδεία των Ομογενών, ότι θα ζητούσαμε να γίνει διαβούλευση, πριν
κατατεθεί το σχέδιο νόμου, με την παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Πελεγρίνη
και την παρουσία των Προέδρων των Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και
Ελληνισμού της Διασποράς, δηλαδή, του κ. Γαβρόγλου και εμού και αυτό δεν έγινε
και απολογούμαι γι' αυτό.
Βέβαια, έχουμε μια δικαιολογία, ότι στη συγκυρία εκείνη, βρισκόταν σε εξέλιξη
το θέμα με το ελληνικό σχολείο του Μονάχου, το οποίο, επειδή περιεπλάκη,
απασχόλησε έντονα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τον Υφυπουργό και γι' αυτό,
ενδεχομένως, να μην είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Στη συνέχεια τα σχολεία έκλεισαν
και την καλοκαιρινή περίοδο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε εκπρόσωπο της
Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμανίας.
Επίσης, κομβικός άξονας της ταυτότητας του Ελληνισμού του εξωτερικού
είναι η Εκκλησία. Θεωρώ ότι είναι κενό και είναι αδυναμία το ότι δεν είχαμε εδώ
ιεράρχη, για να μας μιλήσει για τον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση της εθνικής
ταυτότητας στο εξωτερικό. Το αναφέραμε, αλλά ακροθιγώς, παρόλο που θα άξιζε μια
ολόκληρη συνεδρίαση της Επιτροπής να αφιερωθεί σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή, στο
ρόλο της εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας.
Ξεχωριστή επισήμανση: Το σημείο 9 από τα 17 σημεία, που ήταν και η
πρώτη μας συνεδρίαση, όταν είχαμε φιλοξενήσει τον κ. Φώτη Φωτίου, Επίτροπο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, που ορίστηκε για να συνολικοποιεί την πολιτική για να μην
έχουμε απαντήσεις του τύπου «αυτό το θέμα αφορά το Υπουργείο Παιδείας, αυτό το
θέμα αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό το θέμα αφορά το Υπουργείο
Οικονομικών», βλ. Μόντρεαλ, χρέος κ.λπ..
Λέγαμε ότι χρειάζεται στο σημείο 9 του Οδικού Χάρτη θεσμοθέτηση
διυπουργικού οργάνου για την συνολικοποίηση της ασκούμενης κυβερνητικής
πολιτικής για την αποφυγή αποσπασματικών και μη συναρθρωμένων μέτρων
πολιτικής, όπως για παράδειγμα το μοντέλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που όρισε
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Επίτροπο Αποδήμων ως συντονιστή όλων των κυβερνητικών δράσεων για τους
απόδημους
Θέλω

να ευχαριστήσω

θερμότατα τον Υφυπουργό Εξωτερικών

και

συνάδελφό μου Βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Αμανατίδη, για το ότι όταν και
όποτε χρειάστηκε, ήταν εδώ, για να δώσει απαντήσεις πλήρεις και επαρκείς, τον κ.
Μιχάλη Κόκκινο, Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και τον αναπληρωτή του,
τον κ. Πλευράκη, για την εξαιρετική συνεργασία.
Επίσης, ευχαριστώ τις Υπηρεσίες της Βουλής και τους πρακτικογράφους.
Τους ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί το έργο τους ήταν πολύ σημαντικό, στο βαθμό
που χρειάζεται να ανακαλέσουμε τη μνήμη μας στα πρακτικά και να επιβεβαιώσουμε
ή να διαψεύσουμε όσα είχαμε στο μυαλό μας ότι ειπώθηκαν από κάποιον
συνάδελφο.
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V. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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Α. Ψήφος Ομογενών – Συμμετοχή τους στα κοινά
Εθνική Στρατηγική – απογραφή Ομογενών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ

Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής καθόρισε
τον Οδικό Χάρτη εργασιών της, με συγκεκριμένα αντικείμενα. Ένα εξ αυτών, προς
διερεύνηση αφενός, αλλά και αρχή προς επίλυση, είναι το δικαίωμα της ψήφου των
Ελλήνων της Διασποράς και αφετέρου η καταγραφή τους.
Το ζήτημα της ψήφου των συμπατριωτών μας, εκτός των γεωγραφικών
συνόρων της Ελλάδος, αποτελεί σήμερα στοιχείο συνδεσιμότητας με τη μητέρα
πατρίδα. Κάθε μέριμνα της Πολιτείας συνιστά την επίτευξη βημάτων προόδου προς
την κατεύθυνση της σύνδεσης με τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Πρόκειται για εγχείρημα
υψηλού επιπέδου δυσκολίας και προσδοκιών, για το κοινό μας μέλλον.
Βασική προϋπόθεση συζήτησης ήταν η κατηγοριοποίηση των Ελλήνων της
Διασποράς, ήτοι:
Α) Οι Έλληνες (κυρίως νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες), οι οποίοι, ως
οικονομικοί μετανάστες, ξενιτεύτηκαν την τελευταία δεκαετία περίπου και οι οποίοι
κατέχουν ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα, διατηρούν αριθμό φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ), είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ψήφισαν ή
δύνανται να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές.
Β) Οι Έλληνες πρώτης και δεύτερης γενεάς, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι
εξωτερικού, δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή, κατέχουν ελληνικό διαβατήριο και
ταυτότητα, διατηρούν ΑΦΜ και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Γ) Οι Έλληνες πρώτης και δεύτερης γενεάς, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι
εξωτερικού, δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή, δεν κατέχουν ελληνικό διαβατήριο
ή ταυτότητα, ήτοι έχουν απωλέσει την ελληνική υπηκοότητα και, ως εκ τούτου, δεν
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Το επόμενο βήμα ήταν η επαφή με την Ανεξάρτητη Αρχή, δηλαδή την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), προς αναζήτηση στοιχείων καταγραφής
των Ελλήνων της Διασποράς. Η τελευταία καταγραφή είχε γίνει πριν το 1975, ως
αναφέρθηκε από την Αναπληρώτρια Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανασία Ξενάκη,
ενώπιον της Επιτροπής, κατόπιν προσκλήσεώς της στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς, την 17η Φεβρουαρίου 2016. Η προσπάθεια της
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Υπηρεσίας ενδεχομένως να ευνοηθεί από το σχέδιο της απογραφής 2011-2021, που
διενεργείται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επειδή έκτοτε, δηλαδή από τη Μεταπολίτευση και εντεύθεν, είχε προταθεί,
από τις παλιότερες κυβερνήσεις η επέκταση της ψήφου και για τους Έλληνες της
Διασποράς, χωρίς να έχει γίνει καμία προσπάθεια κατηγοριοποίησης και καταγραφής
τους, οι προτάσεις ευρίσκοντο εν κενώ πρακτικά, αλλά και πολιτικά υστέρησαν, αφού
δεν ήταν αποτελεσματικές.
Στις συζητήσεις που έγιναν με τους αρμόδιους φορείς για τη διερεύνηση της
επίλυσης του προβλήματος της καταγραφής (αφενός του πρακτικού, αφετέρου του
οικονομικού/κοστολόγηση), συμπεράναμε ότι η Ιταλία, η οποία έχει περίπου
παράλληλη ιστορία με τους μετανάστες της, θα μπορούσε, μέσω του Υπουργείου
των Εξωτερικών της και της αντίστοιχης Στατιστικής της Υπηρεσίας, να μας
προσφέρει τεχνογνωσία για την επίτευξη του στόχου μας. Προς τούτο, είμαστε σε
συνεργασία με το Υπουργείο των Εξωτερικών και, ειδικότερα, τον Υφυπουργό, κ.
Ιωάννη Αμανατίδη, και τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού, κ. Μιχάλη Κόκκινο.
Αφού συγκεντρώσουμε αυτά τα στοιχεία και τα φέρουμε στην Επιτροπή
Ελληνισμού της Διασποράς, θα τα προωθήσουμε ως πρόταση στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο πρέπει να λάβει την πολιτική
απόφαση και να την προωθήσει στη Βουλή των Ελλήνων, για τα περαιτέρω.
Στη συστηματική και συνεργατική αυτή προσπάθεια μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου, Ανεξάρτητων Αρχών (λ.χ. ΕΛΣΤΑΤ) και Διπλωματικών Υπηρεσιών στο
εξωτερικό, προτείνουμε τη συμβολή των ομογενειακών μας κοινοτήτων, αλλά και των
απανταχού εστιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να σταθμίσουμε ως ενισχυτικό
παράγοντα τους σχεδιασμούς και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για παράδειγμα, η ύπαρξη 280 μικρών και μεγάλων
βάσεων δεδομένων του Δημοσίου, π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας κ.ά., που
δημιουργούν μέχρι σήμερα σύγχυση, διογκώνοντας το μέγεθος της γραφειοκρατίας,
πρόκειται να θεραπευτεί με τη λειτουργία του περίφημου μητρώου πολιτών από τον
προσεχή Νοέμβριο.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης, που δίνουμε πια στους Έλληνες,
στη σχέση τους με τις Πρεσβείες ή τα Προξενεία, για εξυπηρέτηση σε πραγματικό
χρόνο, καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής μετακίνησης των πληροφοριών και όχι
εγγράφων (δηλαδή από την εκδίδουσα Αρχή προς την προοριζόμενη Υπηρεσία),
διαδικασία που ήδη λειτουργεί σε Ντίσελντορφ και Νέα Υόρκη.
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Εν κατακλείδι, προς όφελος του όλου εγχειρήματος, κρίνεται μια διεθνής
καμπάνια, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία κατάλληλων
διαδικτυακών εφαρμογών, που θα στοχεύει στην ενημέρωση και την κινητοποίηση
των Ομογενών μας.
Πιστεύουμε ότι έχουμε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προσέγγισης του
ζητήματος της ψήφου των Ομογενών και θα εργαστούμε, έτσι ώστε να
προχωρήσουμε και σε επόμενα. Ο χρόνος παράδοσης ενός τέτοιου εγχειρήματος
πιθανώς

να

είναι

μεγάλος,

προκειμένου

να

δουλέψουμε

δημιουργικά

προοδευτικά, εφόσον προσδώσουμε στο θέμα την πρέπουσα σημασία.
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36

Β. Οικονομία – Επενδύσεις – Κίνητρα Επανεγκατάστασης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της Επιτροπής, στις 12 Απριλίου 2016, έγινε
ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ.
Δημήτριο Μάρδα και τους κ.κ. Ιβάν Σαββίδη, Πρόεδρο Ελλήνων Ρωσίας, Δημήτρη
Σαμαρά, Αντιπρόεδρο του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Γιάννη
Μανδρίνο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Εμπόρων Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους 2016 Ελλάδας – Ρωσίας» και της
συνεχιζόμενης συζήτησης στην Επιτροπή μας για την ανάγκη «Επενδύσεων
Ομογενών» στη χώρα μας, ενόψει της κατάθεσης του νέου αναπτυξιακού νόμου.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, τόνισε τις προϋποθέσεις, υπό
τις οποίες ένας Ομογενής επενδυτής θα επενδύσει στην Ελλάδα, ενώ, παράλληλα,
αναφέρθηκε στους τρείς θεσμούς των ΗΠΑ, που βοηθάνε στην επικοινωνία με
Ομογενείς επιχειρηματίες:


τον θεσμό Hellenic,



το American-Hellenic Institute, με Πρόεδρο τον κ. Λαρυγγάκη, ο οποίος
βοήθησε στην προώθηση διαφόρων θεσμικών θεμάτων, που συνδέονται
άμεσα με τις ξένες επενδύσεις, στην Αμερικάνικη Κυβέρνηση και τον



Capital Link, o οποίος, εδώ και 18 χρόνια, οργανώνει στις ΗΠΑ, το μήνα
Δεκέμβριο, μια μεγάλη συνάντηση Ελλήνων και Αμερικάνων επιχειρηματιών,
καθώς, επίσης, και άλλων χωρών, που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους προς
τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, ο κ. Μάρδας τόνισε πως εκείνο που
χρειάζονται οι Ομογενείς επενδυτές είναι ό,τι χρειάζεται κάθε επενδυτής, δηλαδή
λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο
γεγονός ότι η Ομογένεια είναι ένας τεράστιος πόρος, που δεν εκτιμάται επαρκώς και
μπορεί να δώσει μία επιπρόσθετη ώθηση ανάπτυξης της χώρας, ενώ η άγνοιά της
μπορεί να εξισωθεί με οικονομικό έγκλημα.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός στήριξης των
επενδύσεων. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες:


έλλειψη οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις,



γραφειοκρατία (με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εξέταση των
αιτήσεων),
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απουσία δυνατότητας σχεδιασμού χρηματικής δραστηριότητας.
Λόγω των περιορισμένων θεσμικών και οικονομικών δυνατοτήτων της

Επιτροπής, δεν έχει οργανωθεί, δυστυχώς, στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων.
Αυτό που πρέπει να γίνει, είναι η συμμετοχή της εν λόγω Θεματικής Επιτροπής, στην
Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας και στο Enterprise Greece.
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Γ. Δίκτυα Επικοινωνίας Εθνικού Κέντρου Ομογένειας, ΕΡΤSAT, Φωνή της
Ελλάδας, ΕΡΤ3, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ
Στις 17.02.2016 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, με
πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης «τα δίκτυα διασύνδεσης του Ελληνισμού της
Διασποράς με το Μητροπολιτικό Κέντρο». Είχαν προσκληθεί τα συναρμόδια
Δίκτυα Επικοινωνίας, τα οποία εκπροσωπήθηκαν από τους κ.κ. Νίκο Μιχαλίτση,
Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., Άρη Φατούρο, Αναπληρωτή
Συντονιστή του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, Ιωάννα Τριανταφύλλη,
Διευθύντρια του Προγράμματος «Η Φωνή της Ελλάδας, Κωνστανίνο Σκαλτσά,
Συντονιστή ERT World, και Κυριακή Μάλαμα, Διευθύντρια Προγράμματος της EΡT.
Είχε προηγηθεί συνάντηση της Υποεπιτροπής «Δίκτυα Επικοινωνίας Εθνικού
Κέντρου Ομογένειας, ΕΡΤSAT, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3, Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης», στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Λάμπης Ταγματάρχης, Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε., Χρήστος Καλουτζόγλου, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων και Γιώργος Φλωρεντής, ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Επικρατείας.
Αρχικά, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της ύπαρξης και βελτίωσης των ήδη
υφιστάμενων δικτύων, αλλά προβλήθηκε και η ανάγκη ύπαρξης νέων, ειδικότερα
μετά το βάρβαρο «μαύρο» της ΕΡΤ το 2014, που στέρησε τη σύνδεση με την Ελλάδα
των όπου γης Ομογενών.
Αναδείχθηκε, επίσης, πως

η ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και το

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Φωνή της Ελλάδας και η Γενική Γραμματεία
Τύπου εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, με ευθύνη και προσπάθεια για
υποδειγματική λειτουργία, με γνώμονα την αλήθεια, τη διαφάνεια και με ιδιαίτερο
αίσθημα ευθύνης απέναντι στα συμφέροντα της χώρας, με φροντίδα απέναντι στην
Ομογένεια, ώστε να την κρατά σε επαφή με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη
σημερινή πραγματικότητα της πατρίδας. Τονίσθηκε, επίσης, πως τα ελληνικά
προγράμματα για την Ομογένεια θα πρέπει να προσαρμοστούν με το νέο τοπίο, που
διαμορφώνουν οι πρόσφατες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, προτάθηκε να γίνει
έρευνα, ώστε να διαπιστωθούν οι ανάγκες της Ομογένειας όλων των κατηγοριών.
Η Επιτροπή επεσήμανε σε όλα τα συναρμόδια δίκτυα την αναγκαιότητα της
αμφίδρομης σχέσης και συντονισμένης συνεργασίας - λειτουργίας των ελλαδικών
μέσων μεταξύ τους και με την Ομογένεια. Σημειώθηκε πως όλα τα συναρμόδια μέσα
έχουν αναλάβει δράσεις και, ειδικότερα, η ΕΡΤ (για την ανασύσταση της ΕΡΤWorld
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αλλά και της ΕΡΤSAT), καθότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, ώστε
να λειτουργήσει ως ναυαρχίδα της προσπάθειας βελτίωσης των δικτύων. Δεν
υπάρχει, όμως, συντονισμός της δράσης, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική.
Χρειάζεται, λοιπόν,

αλληλοενημέρωση και η οργάνωση ενός σχεδίου, με

συγκεκριμένους στόχους κάθε φορά.
Τέλος, ζητήθηκε από την ΕΡΤ να αναμεταδίδει τις εργασίες της Ειδικής
Μόνιμης

Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς από την

ΕΡΤ World και

επισημάνθηκε πως το ρεπορτάζ για την αναμετάδοση των πολιτιστικών δράσεων ή
παραστάσεων δεν έχει μεγάλο κόστος και είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει στο
νέο πρόγραμμα.
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Δ. Θεματική Επιτροπή για τα ζητήματα που αφορούν στον Ελληνισμό σε
Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής

στις 24 Μαΐου 2016, με θέμα ημερήσιας

διάταξης «Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τα θέματα της Ομογένειας στην
Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο», είχαν προσκληθεί οι εκπρόσωποι
των ομογενειακών κοινοτήτων κ.κ. Νικόλαος Ουζουνόγλου, Πρόεδρος της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Πάρις Ασανάκης, Πρόεδρος του
Συλλόγου Ιμβρίων, Παύλος Σταματίδης, Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης
Μακεδονίας – Θράκης και Απόστολος Κερκινέογλου, Πρόεδρος του Συλλόγου
Τενεδίων «ο Τέννης»,ώστε να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής, σχετικά με τις
δράσεις και τα αιτήματα των κοινοτήτων που εκπροσωπούν.
Και οι τρείς εκπρόσωποι θέλησαν, κατ’ αρχήν, να αναδείξουν τα δεινά που
έχει

υποστεί

κατά

τη

διάρκεια

πολλών

δεκαετιών

ο

Ελληνισμός

της

Κωνσταντινούπολης, αλλά και των νησιών Ίμβρου και Τενέδου. Επεσήμαναν πως ο
Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τένεδου εξαιρέθηκε της
ανταλλαγής των πληθυσμών και ότι το κράτος της Τουρκίας δεν αναγνωρίζει τις εν
λόγω ελληνικές μειονότητες, λόγω ενός γκρίζου σημείου που υπάρχει στη Συνθήκη
της Λωζάνης.
Στη συνέχεια, τόνισαν πως τον Φεβρουάριο του 2010 είχε αποφασιστεί από
την Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς η δημιουργία Θεματικής Επιτροπής, που
θα αφορούσε τα θέματα των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την
Τένεδο, η όποια, όμως, διέκοψε της εργασίες της στα τέλη του 2012. Έτσι,
διαψευστήκαν οι αρχικές

προσδοκίες που είχαν αναπτυχθεί μέσα στις ελληνικές

κοινότητες, καθότι η εν λόγω Επιτροπή δεν λειτούργησε επί της ουσίας ποτέ, ενώ η
Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς έχει να καλέσει τις ελληνικές κοινότητες για
ενημέρωση από το 2012.
Τα βασικά αιτήματα που κατέθεσαν, τα οποία αφορούν το τουρκικό κράτος,
είναι τα εξής:


Άμεση και αποτελεσματική αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων,
ανεξαρτήτου υπηκοότητας, απόδοση της τουρκικής υπηκοότητας στους
γηγενείς κατοίκους των χωριών, που εκδιώχθηκαν και στους απογόνους
τους.
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Απόδοση,

στους

αρχικούς

ιδιοκτήτες

τους,

των

ακινήτων

που

απαλλοτριώθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς.


Επιστροφή των σχολικών κτιρίων και των λοιπών ακινήτων των
κοινοτήτων που δεσμεύθηκαν και χρησιμοποίησή τους προς κοινωφελείς
σκοπούς.



Αναστολή της διαδικασίας καταγραφής του κτηματολογίου για μια δεκαετία,
ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες, που οδήγησαν σε δημεύσεις
περιουσιών.



Άμεσα μέτρα για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
και της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο νησιών, ακτοπλοϊκή σύνδεση
μεταξύ των νησιών Ίμβρου και Τενέδου.

Επίσης, πρότειναν και κάποιες πρωτοβουλίες, που θα μπορούσε να αναλάβει
το Ελληνικό Κράτος σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας, οι οποίες είναι οι
εξής:


Αξιοποίηση του ψηφίσματος για την Ίμβρο και την Τένεδο, με την ανάληψη
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών παρακολούθησης και τακτικού ελέγχου, εντός
των πλαισίων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (PACE) και των υπολοίπων
οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Αξιοποίηση του κεκτημένου, που είχε διαμορφωθεί σε επίπεδο Συμβουλίου
της Ευρώπης και Ε.Ε., μέσα από θεσμική συνεργασία της Βουλής των
Ελλήνων με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.



Στήριξη της προσπάθειας για ενημέρωση της Ομογένειας και της κοινής
γνώμης γενικότερα, στην Ευρώπη και στις άλλες ηπείρους, με ιδιαίτερη
έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν Ιμβριακές παροικίες, όπως στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική.



Προώθηση μέτρων, ικανών να εκπέμψουν σαφή πολιτικά μηνύματα και από
τις δύο πλευρές, για τη στήριξη της επανεγκατάστασης Ιμβρίων στην ιδιαίτερη
πατρίδα τους.



Ένταξη στα μέτρα αυτά διαπεριφερειακών προγραμμάτων στην περιοχή του
Βορειοανατολικού Αιγαίου.



Ατέλεια της ακίνητης περιουσίας των συλλόγων, χρηματοδότηση εκδόσεων
βιβλίων, ηχογραφήσεων και ταινιών για την Ίμβρο από το Πολιτιστικό Ίδρυμα
της Βουλής, θέση του Πολιτιστικού Αυγούστου της Ίμβρου υπό την αιγίδα της
Βουλής και στήριξη των πρωτοβουλιών για την υλική και μαθησιακή
υποστήριξη των σχολείων.
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Μετά

απ’

όλα

αυτά,

η

Επιτροπή

Ελληνισμού

της

Διασποράς,

αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα ανάδειξης και επίλυσης των προβλημάτων που
κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Κοινοτήτων, αποφάσισε την επανίδρυση
της Θεματικής Επιτροπής για τα ζητήματα που αφορούν στον Ελληνισμό σε Ίμβρο,
Τένεδο και Κωνσταντινούπολη, με Συντονιστή τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πάνο
Σκουρολιάκο.
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Ε. Σχέση Επιτροπής με τα Δίκτυα των Αποδήμων – Πα.Δ.Ε.Ε. –
Εκκλησία – Ομοσπονδίες
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ

Την

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015, συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή

Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης την εισήγηση από τον
Πρόεδρο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), κ.
Θωμά Κατσιαντώνη, για τα ζητήματα και τις προτεραιότητες της Πα.Δ.Ε.Ε.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, Υπουργός
Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

Θωμάς

Κατσιαντώνης, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού
(Πα.Δ.Ε.Ε.) και Bουλευτής στην Πολιτεία New Hampshire των ΗΠΑ, Λεωνίδας
Ραπτάκης, μέλος Πα.Δ.Ε.Ε. και Γερουσιαστής στην Πολιτεία Rhode Island των ΗΠΑ,
Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Χρήστος Στάικος, Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece),
συνέχεια του Invest Greece, Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, Δημήτριος Πλευράκης, Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, Λεωνίδας Παππάς,
Πρόεδρος «ΟΜΟΝΟΙΑ» και Απόστολος Λάσκος, Αντιπρόεδρος «ΟΜΟΝΟΙΑ».
Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.)
H Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) είναι μια μη
κομματική πολιτική ένωση, η οποία συστάθηκε τον Αύγουστο του 1996, με
πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Σκοπό έχει τη δικτύωση και τη συνεργασία των ελληνικής καταγωγής μελών
Κοινοβουλίων σε μη ελληνόφωνες χώρες, την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος και την ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας, μεταξύ του Ελληνικού
Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των χωρών τους.
Υπάρχει στενή συνεργασία της Πα.Δ.Ε.Ε. με το Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), σε θέματα που αφορούν στον Απόδημο Ελληνισμό (πολιτικά,
πολιτιστικά, θέματα καταπολέμησης ρατσισμού και ξενοφοβίας), καθώς και με την
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.
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Σήμερα, τα μέλη της είναι διακόσια (200) και προέρχονται από είκοσι επτά (27)
χώρες. Σε αυτά περιλαμβάνονται πρώην Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι
Κοινοβουλίων, Υπουργοί, Βουλευτές και Γερουσιαστές ελληνικής καταγωγής,
εκλεγμένοι σε διάφορα νομοθετικά σώματα σε όλο τον κόσμο.
Επισημάνσεις

του

Προέδρου

της

Παγκόσμιας

Διακοινοβουλευτικής

Ένωσης Ελληνισμού, κ. Θωμά Κατσιαντώνη:
Η Πα.Δ.Ε.Ε. είναι τώρα η μοναδική οργάνωση, που μπορεί πραγματικά να
βοηθήσει στα ελληνικά προβλήματα.
Οι Ομογενείς του εξωτερικού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι Ομογενείς,
που έχουν διπλή υπηκοότητα και οι Έλληνες, που δεν έχουν διπλή υπηκοότητα.
Αυτοί που δεν έχουν διπλή υπηκοότητα, είναι φυσικά αυτοί που έχουν τα
περισσότερα προβλήματα.
Ένα πρόβλημα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι το φορολογικό. Αυτό που
ζητά ο Ομογενής του εξωτερικού είναι η σταθερότητα στη φορολογία. Για
παράδειγμα, στα τεκμήρια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
Δεύτερον, είναι το κτηματολόγιο, το οποίο έχει αγχώσει πάρα πολύ τους
Ομογενείς, ειδικά στην Αμερική.
Τρίτον, είναι τα προξενεία μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα προξενεία, με τους
Ομογενείς που θέλουν να κάνουν τα χαρτιά τους κ.λπ.
Τέταρτον, είναι η διεκδίκηση της ιθαγένειας, που καθυστερεί πάρα πολύ, λόγω
της γραφειοκρατίας.
Πέμπτον, είναι η ψήφος των Ομογενών.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η ελληνική γλώσσα, που πραγματικά, χάνεται. Δεν
υπάρχουν ημερήσια σχολεία. Τα μόνα που υπάρχουν στην Αμερική, είναι στη Νέα
Υόρκη και στη Φλόριντα. Αυτή τη στιγμή την ελληνική γλώσσα την κρατά ζωντανή η
Εκκλησία. Χωρίς την Εκκλησία, η ελληνική γλώσσα θα είχε σβήσει τελείως. Ένα
πράγμα που συζητήθηκε στο Συμβούλιο, ήταν το πώς μπορεί η Κυβέρνηση, το
Ελληνικό Κράτος, να συνεργαστεί με την Αρχιεπισκοπή. Είναι δύσκολο να πάνε τώρα
δάσκαλοι από την Ελλάδα στην Αμερική, στο εξωτερικό, αλλά η Αρχιεπισκοπή έχει τη
δύναμη και την οικονομική δυνατότητα. Με τη συνεργασία Κράτους και Εκκλησίας,
πρέπει να βρεθεί μια λύση για την ελληνική γλώσσα.
Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και στις επενδύσεις. Το ένα είναι το φορολογικό.
Ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται, πώς θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, όταν
έχει να πληρώσει μεγάλο φόρο; Παρόλο που αγαπά την πατρίδα ως Ομογενής και
θέλει να την βοηθήσει, ένας επιχειρηματίας θα κοιτάξει και την τσέπη του.
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Η γραφειοκρατία είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι γνωριμίες ή το «λάδωμα» είναι μια
πραγματικότητα, που πρέπει να σβηστεί από τον χάρτη.
Επίσης, η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μια πολιτιστική εκστρατεία, για
παράδειγμα να διοργανώνει εκθέσεις στο εξωτερικό. Είναι μια καλή ιδέα, που μπορεί
να βοηθήσει το προφίλ της Ελλάδας.
Προτάσεις προς υλοποίηση
1. Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε θέματα που απασχολούν τους
Ομογενείς. Χρειάζεται άμεση επικοινωνία με τις πρεσβείες, για να λυθούν
θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, κυρίως γι’ αυτούς που δεν
έχουν διπλή υπηκοότητα
2. Άμεση συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή στην Αμερική, για τη διατήρηση της
ελληνικής γλώσσας. Η Εκκλησία διατηρεί αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα,
λόγω της έλλειψης ημερησίων σχολείων. Επιβάλλεται η επικοινωνία με την
Αρχιεπισκοπή, η οποία διαθέτει την οικονομική ευρωστία και μπορεί να
υπάρξουν συνέργειες.
3. Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας θα βοηθήσει στο θέμα
της ελληνικής γλώσσας.
4. Δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος, για να επενδύσουν οι Ομογενείς
στη χώρα μας.
5. Καθιέρωση

ενός

σταθερού

φορολογικού

συστήματος,

αλλά

και

φοροαπαλλαγών, για μεγάλες επενδύσεις, που μπορούν να προσφέρουν
πολλές θέσεις εργασίας στη χώρα μας.
6. Ανανέωση των καταλόγων των ομογενών επιχειρηματιών και χαρτογράφηση
των επιχειρηματικών προθέσεών τους.
7. Συνεχείς επαφές με ομογενείς επιχειρηματίες, διοργάνωση συνεδρίων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό με μέλη της Πα.Δ.Ε.Ε. και επιμελητηρίων.
8. Πολιτιστική εκστρατεία στο εξωτερικό, που θα ενισχύσει το προφίλ της χώρας
μας.
9. Το δικαίωμα στην ψήφο, που ζητάνε πλέον όλο και πιο έντονα όλοι οι
Έλληνες του εξωτερικού.
10. Προβολή μεγάλων τουριστικών πακέτων, μέσω της Ομογένειας.
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ΣΤ΄. Παιδεία Ομογενών – Προώθηση Ελληνοφωνίας – Πολιτιστικές
Ανταλλαγές
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

H Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς ασχολήθηκε σε δύο
συνεδριάσεις της (19/11/2015 και 26/1/2016) με τα ζητήματα της παιδείας των
Ομογενών, της πιστοποίησης της Ελληνομάθειας και την καθιέρωση της Παγκόσμιας
Ημέρας Ελληνοφωνίας.
Για την παιδεία των Ομογενών και την πιστοποίηση της ελληνομάθειας
Στη

συνεδρίαση

της

26ης

Ιανουαρίου

2016

παραβρέθηκαν

και

ενημέρωσαν την Επιτροπή ο κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, Υφυπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής, ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

και

Πρόεδρος

της

Διυπουργικής

Επιτροπής

Ελληνόγλωσσης

Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό και ο κ. Iωάννης Καζάζης, Καθηγητής και
Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης.
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημέρωσε την Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς ότι, αυτή τη στιγμή, σε όλη την
Ομογένεια στο εξωτερικό, υπάρχουν 48 αμιγώς ελληνικά σχολεία και 40 δίγλωσσα
σχολεία, όπου, πέρα από τη γλώσσα της χώρας όπου υπάγεται το σχολείο,
διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν, δηλαδή, 88 σχολεία συνολικά.
Υπάρχουν, επίσης, 14 ενταγμένα τμήματα και περίπου 283 παροικιακά σχολεία,
όπου διδάσκεται, σε απογευματινές ώρες, η ελληνική γλώσσα.
Για αυτά τα σχολεία απαιτούνται 800 εκπαιδευτικοί. Με τα δεδομένα αυτά, η
αναλογία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων είναι ένας διδάσκων προς 40
διδασκόμενους.
Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
εξωτερικό, υπάρχουν 15 συντονιστές, που είναι πρώην σύμβουλοι εκπαίδευσης σε
διάφορες πόλεις και ελέγχουν, συντονίζουν τους εκπαιδευτικούς και τη λειτουργία
των εκπαιδευτηρίων στην Ομογένεια.
Το βασικό πρόβλημα είναι το οικονομικό. Για το 2016 είναι προϋπολογισμένα
9 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1.200.000 περίπου ευρώ προορίζονται για
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αμοιβές των εκπαιδευτικών και περίπου 5.000.000 ευρώ για το επιμίσθιο, που
λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό.
Υπάρχουν, επίσης, ζητήματα λειτουργίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν πολύ περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο στην
κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, πρέπει να υπηρετούν το μέγιστο 5
χρόνια.
Επίσης, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεοδόση Πελεγρίνη, το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαίδευση της Ομογένειας στο εξωτερικό είναι
συγκεχυμένο. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το
Υπουργείο

Εξωτερικών

αποφάσισαν

να

συγκροτηθεί

μία

ομάδα

εργασίας

(Επιτροπή), με τη ρητή εντολή, έως τις αρχές του περασμένου Μαρτίου, να είχε
δώσει ένα συγκροτημένο νομοθετικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο θα μπορέσει να
λειτουργήσει η εκπαίδευση στην Ομογένεια.
Στη συνέχεια, ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος της Διυπουργικής
Επιτροπής Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό και ο κ. Ι. Καζάζης,
Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ενημέρωσαν την Επιτροπή για τις
ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Επιτροπή για την αναθεώρηση του
νομοθετικού πλαισίου.
Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, στόχος της Επιτροπής αυτής ήταν η
αξιολόγηση και υποβολή πρότασης νομοθετικού πλαισίου προς την Κυβέρνηση,
αναφορικά με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και την κατοχύρωση πιστοποίησης της
ελληνομάθειας σε όλες τις βαθμίδες.
Το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με τους στόχους αυτής της Επιτροπής,
θα επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα:
 Πώς πρέπει να στελεχώνεται η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό,
πώς πρέπει να επιλέγονται τα στελέχη και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα
στελεχώσουν είτε τα αμιγή σχολεία είτε τα τμήματα ελληνικής γλώσσας στο
εξωτερικό.
 Ποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος όλου αυτού του εγχειρήματος.
 Πώς πρέπει να γίνεται η πιστοποίηση της ελληνομάθειας.
 Ποιο θα είναι το καθεστώς λειτουργίας στα τμήματα ή στους πυρήνες
παροχής της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, που εδρεύουν στα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα κέντρα - τμήματα ελληνικής
γλώσσας, έτσι ώστε να λειτουργήσουν περισσότερο αποδοτικά.
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 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παροχή εκπαίδευσης στο
εξωτερικό, στα πλαίσια τόσο του εξορθολογισμού της όλης λειτουργίας
αυτού του εγχειρήματος, όσο και της εξοικονόμησης πόρων, εξαιτίας και
της πολύ μεγάλης διασποράς, που υπάρχει σε κάθε χώρα της Ομογένειας.
Ο κ. Καζάζης ενημέρωσε την Επιτροπή για τη διαδικασία πιστοποίησης της
Ελληνικής Γλώσσας, όπως πιστοποιούνται οι υπόλοιπες γλώσσες.
Έτσι, λοιπόν, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, καθώς και κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, ανέλαβε να
δημιουργήσει αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο, μαζί με το κονσόρτσιουμ των άλλων 24
χωρών, οι οποίες διαμόρφωσαν ένα κοινό πλαίσιο.
Αυτό το πλαίσιο είναι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που την κατάκτηση μιας
γλώσσας την κατατέμνουν σε 6 επίπεδα, ενώ κάθε χρόνο γίνονται εξετάσεις σε 150
εξεταστικά κέντρα, συνήθως Πανεπιστήμια, που είναι σκορπισμένα σε όλο τον κόσμο
και λαμβάνουν μέρος γύρω στους 5.000 υποψήφιους.
Η ψηφιακότητα εφαρμόζεται και στην πιστοποίηση της ελληνομάθειας, αλλά
και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε αυτόν τον ειδικό τύπο διδασκαλίας, που
είναι η διδασκαλία μιας γλώσσας ως ξένης ή ως δεύτερης γλώσσας. Το πρόγραμμα
«Εξ αποστάσεως διαδρομές» έχει καταφέρει, ως τώρα, να πιστοποιήσει σε 10 χρόνια
3.500 εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μπορούν να ασκούν το
επάγγελμά τους στο εξωτερικό, αντί να επιβαρύνεται υπέρογκα η ελληνική πολιτεία.
Για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και του
Ελληνικού Πολιτισμού»
Ενημέρωσαν την Επιτροπή, σε δύο συνεδριάσεις, ο κ. Μιχάλης
Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
ο κ. Δημήτρης Πλευράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού, σχετικά με την πορεία καθιέρωσης «Παγκόσμιας
Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού».
Αναφέρθηκε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα στην Ελλάδα, από το
αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και στην
Κύπρο και θα ακολουθήσει η διαδικασία στον OHE και στην Unesco, έτσι ώστε η 20ή
Μαΐου να εορτάζεται ως τέτοια Παγκόσμια Ημέρα.
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Από τη μεριά τους τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στα εξής
κυρίως ζητήματα:


Επιτάχυνση των διαδικασιών για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας
της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού».



Ενίσχυση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, ως
ελάχιστου,

απαραίτητου

στοιχείου

για

τη

διατήρηση

της

ελληνικής

εκπαίδευσης, ταυτότητας και διατήρησης των δεσμών με την Ελλάδα.


Ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση των Ομογενών,
καθώς οι συνεχείς μειώσεις (από 60 εκατ. περίπου το 2009, σε 9 εκατ. το
2016), οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα, συγχωνεύσεις δομών, όχι μόνο σε
περιοχές μεγάλης διασποράς της Ομογένειας, αλλά και σε περιοχές με έντονη
συγκεντρωμένη παρουσία Ελλήνων Ομογενών, π.χ. Γερμανία.



Καταγραφή των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δομών και αξιολόγηση –
απολογισμός σε όσες δομές υπήρξαν μέχρι σήμερα.



Η εκπαίδευση των Ομογενών, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της, θα πρέπει
να βαραίνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη
συνεπικουρία από άλλους θεσμούς, χωρίς, όμως, να θίγεται η ανάγκη και ο
στόχος για ένα ενιαίο, δημόσιο, αποκλειστικά δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα,
πέρα και έξω από κάθε επιχειρηματική δράση.



Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακότητας για την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, την
επικαιροποίηση των τρόπων και μεθόδων εκμάθησης, την πιστοποίηση, την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μεταφορά προγραμμάτων (π.χ. τέχνης
και πολιτισμού) στα παιδιά της Ομογένειας. Αυτή η αξιοποίηση, όμως, δε θα
πρέπει να υποκαθιστά την υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας στο να
χρηματοδοτεί και να εξασφαλίζει τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό στα
σχολεία και τις δομές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.



Κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών που μετακινούνται στο εξωτερικό,
έτσι ώστε να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής.



Ίδρυση περισσότερων τμημάτων ελληνικής γλώσσας σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού και αύξηση των εξεταστικών κέντρων για την πιστοποίηση της
ελληνικής γλώσσας.



Να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο η δορυφορική εγκατάσταση κρατικού
ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού στο σχολείο για να ακούν οι μαθητές ζωντανή
την ελληνική γλώσσα. Να αποστέλλονται ελληνικές εφημερίδες στα σχολεία,
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αλλά και βιβλία, ώστε να ανανεώνονται οι Βιβλιοθήκες τους, με τη βοήθεια του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Γραμματείας
Τύπου και με την προσπάθεια, παράλληλα, να οργανωθούν Βιβλιοθήκες σε
κάθε ελληνικό σχολείο του εξωτερικού.


Να ενεργοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν Σύλλογοι των Ελλήνων της
Διασποράς, ώστε να διοργανώνονται πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις στο σχολείο, την πόλη και την περιοχή τους.
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VI. Τέλος, όλες οι εισηγήσεις έγιναν δεκτές, κατά πλειοψηφία και συναπαρτίζουν την
Έκθεση της Επιτροπής.
Η Έκθεση υποβάλλεται προς την Ολομέλεια της Βουλής.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ

ΙΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
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