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Εισαγωγικό Σηµείωµα 
 
Το 2007 αποτέλεσε για το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού µία σηµαντική χρονιά. Σε συνέχεια της 

ΣΤ’ Τακτικής Συνέλευσης, το Προεδρείο, τα Συντονιστικά Συµβούλια και γενικότερα όλο το ΣΑΕ 

καλέστηκε να εφαρµόσει για πρώτη φορά τον Νόµο 3480/2006 σχετικά µε την «οργάνωση, λειτουργία 

και αρµοδιότητες του ΣΑΕ».  

 

Ξεκίνησαν την λειτουργία τους τα Γραφεία των Περιφερειών του ΣΑΕ και παράλληλα 

πραγµατοποιήθηκε σειρά συνεδριάσεων τόσο στις περιφέρειες όσο και στην Ελλάδα. Το Προεδρείο 

µας, λειτουργώντας συλλογικά, επισηµαίνει τόσο µε τις πρωτοβουλίες του όσο και µε την επαφή του 

µε τον Απόδηµο Ελληνισµό, τον σηµαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει για τους Έλληνες του 

Εξωτερικού το ΣΑΕ, ως γνωµοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική 

Πολιτεία όργανο. Επίσης, επισηµαίνουµε προς την Οµογένεια τον συντονιστικό χαρακτήρα που έχει το 

ΣΑΕ ώστε να εκφράζει συνολικά τις δυνάµεις του Απανταχού Ελληνισµού.  

 

Μέσα στο 2007 πραγµατοποιήθηκε στις 7-9 ∆εκεµβρίου στην Θεσσαλονίκη η Α’ Συνάντηση 

Προεδρείου και Συντονιστικών Συµβουλίων των περιφερειών, αποσκοπώντας στην οριοθέτηση των 

στόχων και προτεραιοτήτων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ΣΑΕ. Αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατα και αυτής της συνάντησης παρατίθενται στην παρούσα Έκθεση.  

 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η παρουσίαση των εισηγητικών µας προτάσεων προς την Ελληνική 

Πολιτεία για θέµατα που απασχολούν την Οµογένεια, σύµφωνα µε το Αρ.6, Παρ. 9 του Ν.3480/06.  

 

Η δοµή της Ετήσιας Έκθεσης περιλαµβάνει: 

 
Ι. Εισηγητικές προτάσεις του Προεδρείου καθώς και της Α΄ Συνάντησής του µε τα Συντονιστικά Συµβούλια  

ΙΙ. Εισηγητικές προτάσεις των Συντονιστικών Συµβουλίων  

ΙΙΙ. Εισηγητικές προτάσεις και αιτήµατα της ΣΤ΄ Τακτικής Συνέλευσης  

 

Πιστεύουµε ότι τα σηµαντικά και ενδιαφέροντα ζητήµατα, τα οποία επισηµαίνονται στην Ετήσια 

Έκθεση ΣΑΕ για το έτος 2007, θα αποτελέσουν έναν χρήσιµο οδηγό και για το µέλλον, τόσο για την 

διαρκή διεκδίκηση υποστήριξης των θεµάτων που επισηµαίνονται όσο και για την παρακολούθηση-

αξιολόγηση σχετικά µε τα ζητήµατα που αντιµετωπίζει ο Ελληνισµός του Εξωτερικού. 

 

Εκ µέρους του Προεδρείου 

 

Στέφανος Π. Ταµβάκης  
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Ι. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  
 
Κατά το έτος 2007 πραγµατοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη:  

 

A) Οι δύο συνεδριάσεις του Προεδρείου ΣΑΕ (από 9 έως 11 Φεβρουαρίου και από 10 έως 12 

∆εκεµβρίου) και 

B) Η κατ’ άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 3480/06 Α’ Συνάντηση του Προεδρείου και των Συντονιστικών 

Συµβουλίων Περιφερειών του ΣΑΕ που αποσκοπούσε στην οριοθέτηση στόχων και 

προτεραιοτήτων του ΣΑΕ για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.  

 

Κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις και συνάντηση διατυπώθηκαν εισηγήσεις που επικεντρώθηκαν κατά 

κύριο λόγο στις ακόλουθες θεµατικές, οι οποίες απασχολούν τον Απόδηµο Ελληνισµό:  

 

 

1. Μεθοδολογία υλοποίησης της συνταγµατικής επιταγής για την «Ψήφο των Αποδήµων». 

 

2. Ελληνική Παιδεία και Γλώσσα. 

 

3. ∆ιατήρηση της εθνικής ταυτότητας των νέων Ελληνικής καταγωγής, σύσφιξη των δεσµών της 

Νεολαίας µε την Πατρίδα και συµµετοχή της στον οργανωµένο Ελληνισµό. 

 

4. Σύσφιξη των σχέσεων των Αποδήµων Ελλήνων τόσο µε την Πατρίδα όσο και αναµεταξύ τους.  

 
 

Ακολουθούν οι εισηγήσεις επί των ανωτέρω θεµατικών ενοτήτων, ενώ στο Παράρτηµα 1 της 

παρούσας περιλαµβάνονται αυτούσιες:  

 

A) Οι επιστολές του Προεδρείου του ΣΑΕ προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά µε τη θεµατική 

ενότητα της Ψήφου των Αποδήµων καθώς και 

B) Οι εισηγήσεις που διατυπώθηκαν για τις θεµατικές ενότητες Παιδείας και Νεολαίας κατά την 

ανωτέρω Α’ Συνάντηση.  
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Ι.i. Ψήφος των Αποδήµων  
 

Ο Απανταχού Ελληνισµός δια του Προεδρείου του ΣΑΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής 

Κυβέρνησης για την υλοποίηση της συνταγµατικής επιταγής για την ψήφο των Αποδήµων.  

 

Ο απόδηµος Ελληνισµός υπογραµµίζει τη βούληση του να εκλέγει στη Βουλή των Ελλήνων 

προσωπικότητες οι οποίες θα προέρχονται από τους κόλπους του. Θα εκφράζουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, ανάγκες, ακούσµατα και γνώση από τους τόπους διαµονής τους, προς όφελος της 

Οµογένειας, της Ελλάδας και του Ελληνισµού γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούµε την 

Κυβέρνηση, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το σύνολο των πολιτικών κοµµάτων της Ελλάδας, να 

δεσµευτούν ώστε να υλοποιηθεί η πρόταση µας για τη δηµιουργία εκλογικών περιφερειών 
Ελλήνων του εξωτερικού.  
 

Ειδικότερα οι θέσεις του ΣΑΕ επί του σχεδίου νόµου για την «Άσκηση του Εκλογικού ∆ικαιώµατος στις 

βουλευτικές εκλογές των Ελλήνων µονίµων κατοίκων εξωτερικού» συνοψίζονται στην: 

 

1. ∆υνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος στις βουλευτικές εκλογές µε κάλπη ή/και 

επιστολική ψήφο ώστε να διευκολυνθούν οι εκλογείς που κατοικούν σε περιοχές µακριά από 

τα µητροπολιτικά κέντρα, πάντοτε βέβαια µε την ταυτόχρονη υιοθέτηση όλων εκείνων των 

διαδικασιών που θα διασφαλίσουν απόλυτα το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

2. ∆ηµιουργία µίας ή περισσοτέρων εκλογικών περιφερειών αποδήµων. 

3. Καταγραφή των Ελλήνων του Εξωτερικού που έχουν δικαίωµα ψήφου. Κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντικό για την επιλογή της ορθότερης διαδικασίας άσκησης του δικαιώµατος ψήφου να 

υπάρχει επικαιροποιηµένος κατάλογος, ώστε να είναι γνωστός ο ακριβής αριθµός των εν 

δυνάµει ψηφοφόρων του Εξωτερικού. 

4. Σύσταση και ενεργοποίηση της Επιτροπής εµπειρογνωµόνων από το Υπουργείο Εξωτερικών, 

το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΣΑΕ. Συνεργασία της ανωτέρω Επιτροπής µε την Ειδική 

Μόνιµη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τον Απόδηµο Ελληνισµό. 

  

 

Οι παραπάνω εισηγήσεις, που αποτελούν την αντιπροσωπευτική συνισταµένη των 
περιφερειών του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, υιοθετήθηκαν από το Προεδρείο και 

επικυρώθηκαν κατά την Α΄ Συνάντηση του µε τα Συντονιστικά Συµβούλια.  
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Ι.ii. Ελληνική παιδεία και πολιτισµός 
 

Το ζήτηµα της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό κρίνεται από το 

Προεδρείο του ΣΑΕ ως υψίστης σηµασίας. Άλλωστε, στην άσκηση της εισηγητικής και γνωµοδοτικής 

αρµοδιότητας του ΣΑΕ, σύµφωνα µε το Νόµο 3480/2006, εµπίπτει η µέριµνα για τη διατήρηση της 

ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των απόδηµων και οµογενών Ελλήνων. Η 

«Ελληνική Γλώσσα-Παιδεία» αποτέλεσε την πρώτη θεµατική ενότητα της Α’ Συνάντησης του 

Προεδρείου µε τα Συντονιστικά Συµβούλια. Το Προεδρείο υιοθετεί όλες τις επί µέρους εισηγητικές 

προτάσεις που διατυπώθηκαν και περιλαµβάνονται αυτούσιες στο Παράρτηµα B 2 της παρούσας. 

Συνοπτικά οι εισηγητικές προτάσεις αναφέρονται στα εξής:  

 

1. Βελτίωση και αναβάθµιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον απόδηµο 

ελληνισµό, κυρίως για τα ελληνόπουλα τρίτης και τέταρτης γενιάς, µε παροχή υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης στα ηµερήσια δίγλωσσα σχολεία.  

2. Αξιοποίηση του θεσµού του ευρωπαϊκού σχολείου και των Charter Schools.  

3. Αύξηση του αριθµού και αποτελεσµατικότερη επιλογή των αποσπασµένων από την 

Ελλάδα εκπαιδευτικών. 

4. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών από τους κόλπους των αποδήµων.  

5. Αναβάθµισης των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών, που θα πρέπει να γνωρίζουν τη 

γλώσσα της χώρας απόσπασης, όπως και των Συντονιστών Εκπαίδευσης.  

6. Καθιέρωση Ολυµπιάδας Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισµού.  

7. Ενίσχυση Τµηµάτων Ελληνικών Σπουδών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

8. Γεωγραφική διεύρυνση χορήγησης Πιστοποιητικών Ελληνοµάθειας καθώς και καθιέρωση 

ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Μητρικής. 

9. Στενότερη συνεργασία µε το ΙΠΟ∆Ε και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

10. ∆ηµιουργία Μουσείου Απόδηµου Ελληνισµού στη Θεσσαλονίκη. 
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Ι.iii. Νεολαία 
 
Η «Νεολαία» αποτέλεσε τη δεύτερη θεµατική ενότητα της Α’ Συνάντησης του Προεδρείου µε τα 

Συντονιστικά Συµβούλια. Το Προεδρείο υιοθετεί όλες τις επί µέρους εισηγητικές προτάσεις που 

διατυπώθηκαν και περιλαµβάνονται αυτούσιες στο Παράρτηµα Γ 2 της παρούσας. Συνοπτικά οι 

εισηγητικές προτάσεις αναφέρονται στα εξής:  

 

 
1. Υποστήριξη της Νεολαίας εντός των ήδη υπαρχουσών δοµών της Οµογένειας µε την βοήθεια του 

ΣΑΕ και της Ελληνικής Πολιτείας.  

2. ∆ηµιουργία κόµβου στο διαδίκτυο για τους απόδηµους νέους (οργανωµένους και µη) που θα 

στοχεύει στην κοινωνική δικτύωση και τον εθελοντισµό. 

3. Συνέχιση του προγράµµατος των παγκοσµίων κατασκηνώσεων (World Camp). 

4. Κοινή συνεδρίαση των συντονιστικών συµβουλίων των δικτύων νεολαίας των περιφερειών του ΣΑΕ 

εντός του έτους 2009 και πραγµατοποίηση του παγκοσµίου συνεδρίου νεολαίας µέσα στο 2010. 

5. Υλοποίηση προγραµµάτων ανταλλαγής νέων. 

6. Υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης νέων αποδήµων για την πλέον ενεργή συµµετοχή τους στα 

κοινά του Απόδηµου Ελληνισµού.  

 

Το Προεδρείο του ΣΑΕ περαιτέρω εισηγείται ακόλουθα:  

 

Σύµφωνα µε τους Ν.3443/2006 και Ν.3577/2007 προβλέπεται η λειτουργία Τοπικών Συµβουλίων 

Νέων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων αποτελούν το 

συµµετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους νέους, ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι 

εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια του οικείου δήµου ή κοινότητας, τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά 

κοινά. 

Προτείνουµε την τροποποίηση και συµπλήρωση των ανωτέρω νοµοθετικών κειµένων µε σκοπό να 

προβλεφθεί η δυνατότητα συµµετοχής στα ανωτέρω Τοπικά Συµβούλια Νέων των Ο.Τ.Α. και 

εκπροσώπων των ∆ικτύων Νεολαίας των Περιφερειών του ΣΑΕ, Η συµµετοχή των Απόδηµων Νέων 

στα Τοπικά Συµβούλια να υλοποιείται πρωταρχικά µε την χρήση νέων τεχνολογιών και κάθε άλλου 

πρόσφορου µέσου. 

Προτείνουµε επίσης τη διασύνδεση των Τοπικών Συµβουλίων Νέων µε τις γεωγραφικά αντίστοιχες 

Νεολαίες Εθνικοτοπικών Συλλόγων και Οµοσπονδιών Νέων του Εξωτερικού.  

Στόχος των παραπάνω είναι η σύσφιξη των δεσµών των αποδήµων νέων µε τον τόπο καταγωγής των 

προγόνων τους. 
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Ι.iv. Ανάπτυξη και σύσφιξη των δεσµών των Αποδήµων µε την Πατρίδα  
 

1. Συνεργασία µε ΚΕ∆ΚΕ – ΕΝΕΑ 

 

Προτείνουµε να αναπτυχθεί θεσµικά και επιχειρησιακά η συνεργασία του ΣΑΕ µε την Κεντρική Ένωση 

∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) και την Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

(ΕΝΑΕ) ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η επικοινωνία και συνεργασία των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) µε τον Ελληνισµό του Εξωτερικού. Η εµπειρία µας έχει αναδείξει το ενδιαφέρον 

τόσο του Απόδηµου Ελληνισµού όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για επικοινωνία και κοινή δράση.  

 

Η µορφή της συνεργασίας θα µπορούσε καταρχάς να πάρει την εξής µορφή:  

 

Καθιέρωση κοινών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ, και του 

Προεδρείου ΣΑΕ, ώστε να οριοθετηθούν οι τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. Σκοπός των συνεδριάσεων 

µπορεί να είναι:  

 

 

I. H διασύνδεση Εθνικοτοπικών οργανώσεων από τις γεωγραφικές περιφέρειες του ΣΑΕ µε τους 

γεωγραφικά αντίστοιχους ΟΤΑ στην Ελλάδα. 

II. H διασύνδεση αποδήµων αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τους γεωγραφικά 

αντίστοιχους ΟΤΑ στην Ελλάδα. 

III. Η, από τους ΟΤΑ, υλοποίηση προγραµµάτων εθελοντικής προσφοράς, εργασίας Αποδήµων 

Ελλήνων στους τόπους καταγωγής τους. 

 

  

2. Συνεργασία µε Εθνικό Κέντρο Βιβλίου  

 

Προτείνουµε τη σύσταση Επιτροπής από εκπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου 

Ελληνισµού, του ΣΑΕ και του ΕΚΕΒΙ (Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου που δηµιουργήθηκε το 

1994 από το Υπουργείο Πολιτισµού, µε σκοπό την εφαρµογή εθνικής πολιτικής για την προώθηση του 

βιβλίου). 

Σκοπός της Επιτροπής αυτής προτείνουµε να είναι ο συντονισµός των δράσεων προώθησης και 

προβολής του Ελληνικού Βιβλίου στο Εξωτερικό και ειδικότερα στην Οµογένεια.  
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3. Ηµέρα Απόδηµου Ελληνισµού στη Βουλή  

 

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης από την Βουλή των Ελλήνων της Ηµέρας Απόδηµου Ελληνισµού 

εισηγούµεθα την πραγµατοποίηση κοινών εκδηλώσεων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής για τον 

Απόδηµο Ελληνισµό µε το ΣΑΕ για την προβολή του Απανταχού γης Ελληνισµού.  

 
 

4. Συντονισµός δράσεων µε ΠΑ∆ΕΕ και ∆ίκτυο Ελλήνων Απόδηµων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της 

Ευρώπης 

 

Εισηγούµεθα τη θεσµοθέτηση συναντήσεων δύο φορές ετησίως του Υφυπουργού Εξωτερικών 

αρµοδίου και για θέµατα Αποδήµου Ελληνισµού και των Προέδρων του Συµβουλίου Απόδηµου 

Ελληνισµού, της Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισµού και του ∆ικτύου Ελλήνων 

Απόδηµων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.  

 

Σκοπός των συναντήσεων αυτών, των οποίων η Ηµερησία ∆ιάταξη θα καθορίζεται από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, θα είναι ο συντονισµός ενεργειών των ανωτέρω φορέων και η διεύρυνση συνεργασίας 

των.  

 

5. Σύσταση οµάδας νοµικών και φοροτεχνικών για την ενηµέρωση της Οµογένειας  

 

Εισηγούµεθα την σύσταση οµάδας νοµικών και φοροτεχνικών για την διαρκή ενηµέρωση επί θεµάτων 

τα οποία αφορούν την οµογένεια, ούτως ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ενηµέρωση της οµογένειας 

µέσω των διαύλων επικοινωνίας τα οποία διαθέτει το ΣΑΕ. Σκοπός της οµάδας θα είναι υποβολή 

προτάσεων προς το Προεδρείο ΣΑΕ σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες, για τη 

λήψη µέτρων µε σκοπό την διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οµογενών προς την 

Ελληνική πολιτεία και την έγκαιρη διασφάλιση των νόµιµων δικαιωµάτων τους.  

 

Εισηγούµεθα επίσης τον ορισµό από την Ελληνική Πολιτεία αρµόδιας υπηρεσίας από το Υπουργείο 

Οικονοµικών, η οποία θα ενηµερώνει αυτόµατα το ΣΑΕ για τις αλλαγές, τροποποιήσεις στην ισχύουσα 

νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένων των εγκυκλίων) σε θέµατα φορολογίας Αποδήµων. Προτείνουµε η 

ενηµέρωση αυτή να κοινοποιείται και στο Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών αρµόδιου και για 

θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού. 
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Ι.v. Ψήφισµα για την Κύπρο 

Τα Μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ και των Συντονιστικών Συµβουλίων των επτά Περιφερειών ΣΑΕ, 

που µετείχαν στην πρώτη κοινή συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη, υιοθέτησαν οµόφωνα το 

παρακάτω Ψήφισµα για το Κυπριακό:  

«Εµείς, οι αντιπρόσωποι στην 1η Συνάντηση του Προεδρείου του ΣΑΕ, και των Συντονιστικών 

Συµβουλίων των επτά Περιφερειών ΣΑΕ, 

Χαιρετίζουµε και υποστηρίζουµε την συνεχή ετοιµότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης για ουσιαστικές 

διαπραγµατεύσεις, µε στόχο την εξεύρεση βιώσιµης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό πρόβληµα, στη 

βάση των ψηφισµάτων και του Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και των Αρχών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

∆ηλώνουµε ότι η συνεχιζόµενη κατοχή από την Τουρκία του 40% του εδάφους της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας είναι απαράδεχτη και ζητούµε την άµεση αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών 

στρατευµάτων και των παράνοµων εποίκων από το νησί, την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες 

τους, την διακρίβωση της τύχης των αγνοουµένων και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων όλων των Κυπρίων». 
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ΙΙ 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΕ 
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ΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΕ  
 

Κατά το άρθρο 9 του Νόµου 3480, το Προεδρείο του ΣΑΕ υποβάλλει µε την ετήσια έκθεση τις 

εισηγητικές προτάσεις των Συντονιστικών Συµβουλίων των Περιφερειών. 

 

Παρότι οι συνθήκες και οι ανάγκες του απόδηµου Ελληνισµού είναι διαφορετικές σε κάθε Περιφέρεια, 

διακρίνεται ότι κοινή συνισταµένη των τοµέων ενδιαφέροντος του συνόλου σχεδόν του Ελληνισµού 

είναι το ζήτηµα της Ελληνικής Παιδείας- Γλώσσας, η ∆ικτύωση του Ελληνισµού, ο Πολιτισµός και η 

Νεολαία.  

 

Με σεβασµό στο πνεύµα της παρούσας Έκθεσης και στην κρίση των Συντονιστικών Συµβουλίων, που 

είχαν την αρµοδιότητα να προετοιµάσουν τις εισηγητικές τους προτάσεις σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες της κάθε Περιφέρειας, σας παραθέτουµε τα κείµενα των Περιφερειών αυτούσια, όπως 

έχουν κατατεθεί από τον αρµόδιο Συντονιστή. 
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ΙΙ.i. Εισηγητικές προτάσεις 
της Περιφέρειας Καναδά 
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Προτάσεις: 
1)  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εδώ Ελλήνων οµογενών που διαµένουν σε πόλεις που 

χιλιοµετρικά απέχουν πολύ από τις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές, προτείνουµε την 

συγκρότηση κλιµακίου από προξενικούς υπαλλήλους που θα επισκέπτονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα τις αποµακρυσµένες Ελληνικές Κοινότητες του Καναδά προκειµένου να διεκπεραιώνουν 

τις όποιες υποθέσεις τους (όπως την σύνταξη συµβολαιογραφικών και άλλων εγγράφων που 

απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία).  

Προτείνουµε δηλαδή, την συγκρότηση ενός «Κινητού Προξενείου» που θα βοηθήσει όλους 
όσους αδυνατούν λόγω µεγάλης χιλιοµετρικής απόστασης να µεταβούν στο Βανκούβερ, 
Μόντρεαλ, Τορόντο ή Οττάβα και αισθάνονται αποκλεισµένοι από την προστασία της 
Ελληνικής Πολιτείας. 
 
2) Για τους Έλληνες οµογενείς συνταξιούχους εξωτερικού, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη στην 

Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία των συνταξιούχων, καθίσταται αδύνατη η παραµονή 

τους στην Ελλάδα άνω των έξι (6) µηνών, αφού δεν δικαιούνται δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε 

περίπτωση ασθενείας τους. θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάποια µέριµνα, για όσους εξ’ αυτών επιθυµούν 

να επισκέπτονται συχνότερα την Πατρίδα και να µένουν µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα.  

Εφόσον είναι δηµοτολογικά ταχτοποιηµένοι και φορολογούµενοι στην Ελλάδα, προτείνουµε 
όπως η Ελληνική Πολιτεία εξετάσει την δυνατότητα ατελούς ή κρατικά επιχορηγούµενης 
ιατρικής/νοσοκοµειακής περίθαλψης των Ελλήνων συνταξιούχων του εξωτερικού κατά την 
διάρκεια της παραµονής στην Ελλάδα. 
 
3) Τα προγράµµατα φιλοξενίας παιδιών και νέων στην Ελλάδα από τη Γενική Γραµµατεία 

Απόδηµου Ελληνισµού και την Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά µας να 

επισκέπτονται την Γενέτειρα των γονέων και παππούδων τους, να εξασκήσουν την ελληνική γλώσσα, 

να µαθαίνουν περισσότερα για την Ελληνική ιστορία, πολιτισµό και έθιµα. Τα προγράµµατα αυτά είναι 

πολύ σηµαντικά, διότι δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά, κατά την διάρκεια παραµονής τους στην 

Ελλάδα, να δηµιουργούν φιλίες και δεσµούς µε συνοµήλικους τους και να επιστρέφουν πίσω γεµάτα 

πλούσιες εµπειρίες και γνώσεις.  

Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε όπως τα ως άνω προγράµµατα συνεχιστούν, 
διευρυνθούν και συµπεριλάβουν όλες τις ηλικίες νέων. 
 
4) Στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά, 

καταβάλλονται µεγάλες προσπάθειες επίλυσης τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αξιέπαινη είναι η προσπάθεια 

που γίνεται από το πανεπιστήµιο Κρήτης και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το 

Πρόγραµµα «Παιδεία Οµογενών», αλλά εκτιµούµε ότι χρήζει εµπλουτισµού και περαιτέρω υποστήριξης. 
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Προτείνουµε την διοργάνωση συχνότερων συνεδρίων και σεµιναρίων για τους διδασκάλους, 
την αποστολή εξειδικευµένου διδακτικού υλικού και την διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων για µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
5) Για την υλοποίηση του έργου του ΣΑΕ, βασική προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση στενών και 

αγαστών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των επτά (7) Περιφερειών. Πέρα από τις 

συναντήσεις των Περιφερειακών Συµβουλίων που πραγµατοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια στην 

Θεσσαλονίκη, θεωρούµε ότι χρειάζεται περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων και ανταλλαγή απόψεων, 

γνώσεων και εµπειριών. 

Για την καλύτερη ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ µας, προτείνουµε την από κοινού διοργάνωση 
δια-περιφερειακών εκδηλώσεων ή συµποσίων ή συνεδρίων µε θέµατα που θα 
συναποφασιστούν από τα επί µέρους Περιφερειακά ∆ίκτυα. 
 
6) Θεωρούµε ότι η καταγραφή των διακεκριµένων Ελλήνων και Φιλελλήνων θα µας δώσει την 

δυνατότητα να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί. ‘Έχοντας στο πλευρό µας δυνατούς συµµάχους και 

φίλους θα είµαστε σε θέση να ισχυροποιήσουµε την παρουσία και δύναµη µας στον Καναδά, να 

προωθήσουµε αποτελεσµατικότερα τα εθνικά µας ζητήµατα, να προβάλουµε καλύτερα τον πολιτισµό 

και την γλώσσα µας και να επιτύχουµε τους στόχους µας γρηγορότερα. 

Για τον λόγο αυτό προτείνουµε την συστηµατική καταγραφή τέτοιων διακεκριµένων Ελλήνων 
του εξωτερικού µε τα όποια µέσα διαθέτουµε και εν συνεχεία την ανταλλαγή µεταξύ των 
Περιφερειών κάθε χρήσιµου σχετικού στοιχείου. 
 

7) Τα Πολιτιστικά Κέντρα των Ελληνικών Κοινοτήτων και άλλων Οργανισµών της οµογένειας 

αποτελούν τις κιβωτούς του Ελληνισµού στο Εξωτερικό. Σε αυτούς τους χώρους συνήθως στεγάζονται 

ή συστεγάζονται οι εκκλησιές µας, τα ελληνικά σχολεία και κατηχητικά µας, οι αίθουσες εκδηλώσεως 

και όλοι οι άλλοι βοηθητικοί χώροι όπου δραστηριοποιείται ο οργανωµένος ελληνισµός της 

διασποράς. Η καθηµερινή λειτουργία, συντήρηση, διατήρηση όλων των υπηρεσιών και 

προγραµµάτων που προσφέρονται καθώς και η ενίοτε ανανέωση αυτών των Κέντρων αποτελεί 

συνεχή οικονοµική πρόκληση για τις Κοινότητες που ολοένα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα 

αυξηµένα έξοδα.  

Για την υποστήριξη και διατήρηση των Κέντρων µας καθώς επίσης και για την ανοικοδόµηση 
νέων Πολιτιστικών Κέντρων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών µας, προτείνουµε 
την άµεση οικονοµική ενίσχυση των πόρων µας από την Ελληνική Πολιτεία. 
 

8) Όπως και στο παρελθόν έχουµε δηλώσει, θεωρούµε ότι η θέσπιση του δικαιώµατος ψήφου 

για τους απόδηµους Έλληνες θα ενδυναµώσει τον οργανωµένο ελληνισµό του εξωτερικού, θα φέρει 
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τους Έλληνες οµογενείς πιο κοντά στην Ελλάδα αφού πλέον θα συµµετέχουν ενεργά ως ισότιµοι 

πολίτες, θα αυξήσει το εκλογικό σώµα µε νέους και ενεργούς ψηφοφόρους, θα δώσει τέλος στην 

όποια περιθωριοποίηση ή αποκοπή που αισθανόντουσαν οι απόδηµοι από την Γενέτειρα και γενικά 

θα συνεισφέρει τα µέγιστα σε µία Ελλάδα µεγάλη, ισχυρή και υπερήφανη.  

Οι θέσεις µας στο σχετικό Προσχέδιο Νόµου είναι γνωστές, καθώς γνωστή είναι και η επιθυµία 
µας να µπορούµε να ψηφίζουµε απ’ όπου και αν διαµένουµε κατά τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν, προτείνουµε όπως εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες µας προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ΣΑΕ θα πρέπει να ζητήσει από την Ελληνική 
Πολιτεία και τα κόµµατα που υποστηρίζουν αυτό το αίτηµα µας, να δραστηριοποιηθούν και 
άµεσα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την θέσπιση του 
εκλογικού δικαιώµατος των αποδήµων Ελλήνων. 

 

Εκτιµούµε ότι έχει έρθει η ώρα και µέσω του ΣΑΕ, η Ελλάδα και έµπρακτα να υποστηρίξει τις 

προσπάθειες µας. Αυτές οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην υλική και ηθική υποστήριξη των 

Κοινοτήτων και άλλων δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων Οργανισµών που αγωνίζονται να 

διατηρήσουν προγράµµατα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, παραδοσιακών χορών, πολιτισµού και 

ιστορίας.  

 

Επιγραµµατικά, το έργο της Περιφέρειας µας όπως αυτό εκφράζεται από τα µέλη της, θα 

ενισχυθεί από τα ακόλουθα: 
-  την οικονοµική ενίσχυση των µελών µας για συγκεκριµένα έργα και ανάγκες, 

-  την υποστήριξη προγραµµάτων Ελληνικών Σπουδών,  

-  την απόσπαση δασκάλων για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, 

-  την αποστολή βιβλίων για παιδιά του εξωτερικού, 

-  την άµεση αποστολή τουριστικού υλικού και την υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων τουριστικής 

προβολής της Ελλάδας στον Καναδά, 

-  την ενίσχυση των προγραµµάτων φιλοξενίας για νέους και ηλικιωµένους, 

-  την ανταλλαγή φοιτητών, καθηγητών και άλλου επιστηµονικού δυναµικού, 

-  την διοργάνωση µεγάλων διαπεριφερειακών πολιτιστικών εκδηλώσεων υπό την αιγίδα και 

υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας, 

-  την περαιτέρω επάνδρωση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών µε ειδικευµένο προσωπικό και την 

δηµιουργία «Κινητών Προξενείων», 

-  την οικονοµική ενίσχυση για την ανέγερση πολιτιστικών κέντρων και άλλων χώρων απαραίτητων 

για την δραστηριοποίηση των Ελλήνων αποδήµων του Καναδά. 

Βρισκόµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο, όπου η δεύτερη και τρίτη γενιά διαδέχεται την πρώτη 

γενιά των µεταναστών. Για την οµαλή διαδοχή και συµµετοχή των νέων µας στην οργανωµένη 
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κοινοτική δράση, απαιτείται η συστράτευση και συνεργασία όλων. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούµε και 

ευελπιστούµε στην υποστήριξη σας. 

  

Παρακαλούµε για την κατάθεση των ανωτέρω προτάσεων µας στην Ελληνική Πολιτεία 

κατόπιν τελικών σχόλιων, επισηµάνσεων και εγκρίσεως σας. 

 

 

 

Με εκτίµηση, 

Κώστας Μενεγάκης,  
Αντιπρόεδρος ΣΑΕ 
Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά 
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Εισαγωγικό σηµείωµα 

∆εκέµβριος 2007 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Παρήλθε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που πήραµε τα ηνία του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. 

Αναλάβαµε τα καθήκοντά µας και δεσµευθήκαµε δηµόσια, µε αίσθηµα ευθύνης, ελπίδες και όνειρα. 

Είµαι σίγουρος, πως όλοι µας και ο καθένας χωριστά επένδυσε χρόνο, ενέργεια και πόρους στην 

προσπάθεια για την άρτια λειτουργική οργάνωση του Σ.Α.Ε.  

 

Η φιλοσοφία µας στο Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. ήταν εξαρχής και θα παραµείνει, να προσδώσουµε ουσία στον 

θεσµό, µε έργα και όχι απλώς λόγια. Εργασθήκαµε συλλογικά, µε γνώµονα πάντοτε τη συντονισµένη 

προσπάθεια της Ελληνοαµερικανικής κοινότητας σε θέµατα που αφορούν όλους µας.  

 

∆ώσαµε προτεραιότητα σε θέµατα παιδείας, κάναµε µια δυναµική αρχή για την δραστηριοποίηση της 

νεολαίας µας και σηµειώσαµε ενθαρρυντικά βήµατα για τη σύγκλιση των δυνάµεων του Ελληνισµού 

για την προώθηση των εθνικών µας θεµάτων. Κινητοποιήσαµε την οµογένεια µε σκοπό την 

αποκατάσταση της πρόσφατης οικολογικής καταστροφής στην Ελλάδα και την ανάπτυξη εθελοντικού 

πνεύµατος. Παράλληλα, δηµιουργήσαµε γραφεία για την εξυπηρέτηση των οµογενών. Τέλος, 

καταφέραµε να ενισχύσουµε τους δεσµούς µας µε τα µέλη µας.  

 

Στην προσπάθειά µας αυτή, ζητήσαµε τις απόψεις της οµογένειας και περάσαµε το µήνυµα ότι το 

Σ.Α.Ε. είναι έτοιµο να ακούσει τη φωνή και να αγκαλιάσει ολόκληρη την οµογένεια. Ζητήσαµε να µας 

ασκηθεί κριτική ενώ προχωρήσαµε σε εκτίµηση της µέχρι τώρα δράσης µας: Τι παραλείψαµε; Τι δεν 

λειτουργεί και γιατί; Γιατί µερίδα της οµογένειας δεν δραστηριοποιείται εντός Σ.Α.Ε.; Γιατί κάποια µέλη 

µας δεν είναι ενεργά; Ανταποκρινόµαστε στο ρόλο µας έναντι της οµογένειας και της Ελληνικής 

Πολιτείας; Ανταποκρίνεται η Ελληνική Πολιτεία στα αιτήµατά µας;  

 

Βρισκόµαστε ακόµη στο ξεκίνηµα µιας νέας και δυναµικής πορείας. Όλοι µας έχουµε την πρόθεση να 

συµβάλουµε στην αναβάθµιση του παγκόσµιου θεσµού του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. Από 

εµάς εξαρτάται το εάν θα κάνουµε το όραµα πραγµατικότητα, χτίζοντας γέφυρες ανάµεσα στους 

απανταχού Έλληνες. Από εµάς εξαρτάται, εάν σε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία για το Σ.Α.Ε. 

λειτουργήσουµε πραγµατικά ως “γνωµοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την 

Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάµεων του απανταχού 

Ελληνισµού”. 
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Ας είµαστε ειλικρινείς µε τους εαυτούς µας και έναντι όσων µας έδωσαν την εντολή να ηγηθούµε της 

προσπάθειας.. Εύχοµαι σε αυτή τη συνάντηση να διαπιστώσουµε µε υπευθυνότητα και ειλικρίνεια τις 

αδυναµίες µας και να προχωρήσουµε ενωµένοι για τη δηµιουργία ενός ισχυρού, έναντι στις 

προσκλήσεις Ελληνισµού. 

 
Θ. Σπυρόπουλος, Συντονιστής Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. 
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Σύνοψη 

 

Στην παρούσα αναφορά καταγράφονται η δρατηριότητα που ανέπτυξε το Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. κατά τον 

χρόνο που παρήλθε, οι προβληµατισµοί και οι προτάσεις µας βάση του διαλόγου που ανοίξαµε µε την 

οµογένεια. 

 

Ξεκινώντας µε εκτίµηση της µέχρι τώρα πορείας µας, καταθέτουµε ορισµένες προτάσεις για το 

παγκόσµιο Σ.Α.Ε. και τη σχέση του µε την Ελληνική πολιτεία ώστε να λάβουν σάρκα και οστά οι 

σχετικές νοµοθετικές προβλέψεις και να παραµείνει έµπρακτα λειτουργικός ο θεσµός. 

 

Θεωρούµε πως το θέµα της ψήφου των οµογενών είναι εξέχουσας σηµασίας για τον Ελληνισµό και για 

το λόγο αυτό το επαναπροσεγγίζουµε και καταθέτουµε τις σκέψεις µας προς συζήτηση. 

 

Ακολουθεί παράθεση του έργου Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. στον χρόνο που πέρασε, κατά σειρά προτεραιότητας: 

 

Στο θέµα της Ελληνόγλωσσης και Ελληνικής Παιδείας, έχουµε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και 

υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από την οµογένεια για την υποστήριξη σχετικών προγραµµάτων ενώ 

σηµαντική είναι και η βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. 

 

Στο θέµα της Νεολαίας, εγκαινιάσαµε γόνιµο διάλογο µε τους νέους στο Α‘ Συµπόσιο Νεολαίας στην 

Ουάσινγκτον και πραγµατοποιούµε συναντήσεις µε εκπροσώπους της για να ανταποκριθούµε στις 

ανάγκες τους µε αξιοπιστία. Η νεολαία θα αποτελέσει την προτεραιότητά µας για τον επόµενο χρόνο. 

 

Σε θέµατα Πολιτισµού, υποστηρίξαµε σχετικές πρωτοβουλίες και διοργανώσαµε δικές µας εκδηλώσεις. 

Προσβλέπουµε, σε συνεργασία µε άλλες περιφέρειες και την Ελληνική Πολιτεία για να επαναφέρουµε 

τον θεσµό του “Πολιτιστικού Μήνα”. 

 

Μεγάλη υπήρξε η ανταπόκριση της οµογένειας στο θέµα των καταστροφικών πυρκαγιών του 

καλοκαιριού. Το πρόγραµµα “Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα” που έχει σκοπό τις αναδασώσεις 

των καµένων περιοχών και την προώθηση του εθελοντισµού και της οικολογικής συνείδησης 

συγκέντρωσε µέχρι στιγµής περί τα $500.000. Προσβλέπουµε σε συνεργασία µε τις άλλες περιφέρειες 

για να αποκαταστήσουµε την οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα. 

 

Όσον αφορά την έµπρακτη και επιτόπια παρουσία του Σ.Α.Ε., ιδρύσαµε γραφεία για την εξυπηρέτηση 

της οµογένειας και των σκοπών του Σ.Α.Ε. στο Σικάγο, την Ουάσινγκτον και την Αθήνα. 
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Παραµένουµε ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες από οποιοδήποτε φορέα κι αν προέρχονται και 

προσβλέπουµε σε συνεργασία και συντονισµό δυνάµεων.  

 

Προτάσεις για το Παγκόσµιο Σ.Α.Ε. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Μετά την εµπειρία που αποκοµίσαµε από την πάροδο ενός σχεδόν έτους ήρθε η ώρα να ξεκινήσουµε 

έµπρακτα προγράµµατα που είναι κοινά για όλες τις περιφέρειες αλλά και προσαρµοσµένα στις 

ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής. Η επικοινωνία µεταξύ των περιφερειαρχών θα πρέπει να είναι 

πιο τακτική και θα πρέπει κατά τακτά διαστήµατα να γίνονται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για τον 

καλύτερο συντονισµό των ενεργειών µας. Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω ότι παραµένει πολύ 

σηµαντικό να επιδιώξουµε την οικονοµική ανεξαρτησία του Σ.Α.Ε. 

 

Επίσης, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του Σ.Α.Ε. σε σχέση µε την Ελληνική πολιτεία. Πολλές 

φορές η ίδια η Ελληνική Πολιτεία καταργεί τον “γνωµοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και 

υποστηρικτικό” ρόλο του Σ.Α.Ε. καθώς επικοινωνεί ή χρηµατοδοτεί διάφορους οργανισµούς µέσω των 

Ελληνικών προξενείων χωρίς καµία ενηµέρωση ή σχετική επικοινωνία µε τα Περιφερειακά Γραφεία. 

 

Προτείνω τη διευθέτηση αυτών των εκκρεµοτήτων ώστε να αναλάβει το Σ.Α.Ε. στην πράξη τις 

αρµοδιότητες για τις οποίες δηµιουργήθηκε και από κοινού να εργασθούµε για έναν ισχυρό παγκόσµιο 

οργανισµό, λειτουργικό και αποτελεσµατικό στις προσπάθειές του.  

Προς την κατεύθυνση αυτή προβαίνουµε στις ακόλουθες προτάσεις:  

 

 Ζητούµε, τη συνεργασία όλων των περιφερειαρχών µε την Ελληνική κρατική τηλεόραση και τις 

αρµόδιες κρατικές αρχές για τη διοργάνωση δυο ετήσιων τηλεµαραθώνιων, µε πενταετή διάρκεια 

για τη συγκέντρωση χρηµάτων για τα προγράµµατά του Σ.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

τηλεοπτικών προγραµµάτων θα γίνεται παρουσίαση του Ελληνισµού ανά περιφέρεια, των 

δραστηριοτήτων και των αναγκών του καθώς και των προγραµµάτων που επιθυµεί να αναπτύξει.  

 

 Ενεργοποίηση της Ο.Μ.Μ.Ε.  

 

 Αρκετές επιχορηγήσεις γίνονται απευθείας σε οµογενειακές οργανώσεις από τα Ελληνικά Υπουργεία και 

άλλους κρατικούς φορείς. Ζητούµε τη µεθοδική διαχείριση προτάσεων και αιτηµάτων για χρηµατοδότηση 

κατά τον εξής τρόπο: Όλες οι έκτακτες αιτήσεις από, και τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις προς, 

οργανώσεις, ιδρύµατα, προγράµµατα, εκδηλώσεις και ιδιώτες του απανταχού Ελληνισµού θα πρέπει:  
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α. Nα έρχονται σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Εξωτερικών / Γ.Γ.Α.Ε. 

 

β. Η Γ.Γ.Α.Ε. να αποστέλει τις προτάσεις στην αρµόδια περιφέρεια του ΣΑΕ για την 

εκπλήρωση του Συνταγµατικού ρόλου του ΣΑΕ ως συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό 

όργανο του απόδηµου Ελληνισµού προς την Ελληνική Πολιτεία. 

 

γ. Το Περιφερειακό Σ.Α.Ε., έχοντας γνώση των αναγκών που εκφράζονται από τα 

µέλη του και να εκφράσει προς στη Γ.Γ.Α.Ε. την εκτίµησή του εντός τακτού χρόνου. 

 

δ. Στην περίπτωση που η Υπουργική αρχή ή η Γ.Γ.Α.Ε. αποφασίσουν τη 

χρηµατοδότηση, τότε το εγκριθέν ποσό να αποστέλεται στο Περιφερειακό Σ.Α.Ε., το 

οποίο µε τη σειρά του να υποχρεούται να προχωρήσει άµεσα στη χορήγηση της 

οργάνωσης  

 

ε. Το Σ.Α.Ε. θα εξασφαλίσει την προγραµµατισµένη χρήση της χορηγίας και θα 

αποδώσει αναφορά στη Γ.Γ.Α.Ε. εντός του νοµίµου χρονικού ορίου.  

 

 Κατά το παρελθόν όσες φορές επιδιώχθηκε µέσω του Σ.Α.Ε., η επίσκεψη και φιλοξενία 

προσωπικοτήτων αλλά και φιλελλήνων Αµερικανών από τις Η.Π.Α., εκείνες δεν επέφεραν απτά 

αποτελέσµατα ελλείψει µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. Το Σ.Α.Ε. προτείνει προγράµµατα που 

προσβλέπουν στην ικανοποίηση αναγκών του απόδηµου Ελληνισµού, πέραν από τα πλαίσια 

απλής ψυχαγωγίας. Το Σ.Α.Ε. προτείνει: 

 

 Tα προγράµµατα φιλοξενίας να οργανωθούν ανά κατηγορίες, για παράδειγµα:  

α. Οι ∆ήµαρχοι / Νοµάρχες µεγάλων ή πολιτικά σπουδαίων αυτοδιοικήσεων των 

Η.Π.Α. να επισκέπτονται και να φιλοξενούνται σε επίπεδο δηµαρχιακό ή/και 

νοµαρχιακό.  

β. Το µέσου επιπέδου (“midlevel” staffers) προσωπικό Αµερικανικών Υπουργείων, 

που προορίζεται σύντοµα για προώθηση σε υψηλότερες θέσεις. 

γ. Οι Επιστήµονες / καθηγητές από τα think tanks που έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση 

µε την εκάστοτε Αµερικανική κυβέρνηση. 

δ. Επιπλέον προτείνεται η δηµιουργία διεθνών συµποσίων, συγκεκριµένης 

θεµατικής ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε δηµοσιογράφους, Γερουσιαστές 

(Γραµµατείς Επιτροπών /Υποεπιτροπών στο Κονγκρέσο) και υψηλόβαθµα 

κυβερνητικά στελέχη (Deputy Secretaries, Undersecretaries, Advisors in the White 

house, European Desks within State Department κ.α.) να συναντώνται µε 
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Ευρωπαίους και Βαλκάνιους συναδέλφους τους. Σε όλες τις περιπτώσεις 

προβλέπεται ξενάγηση και ψυχαγωγία, η έµφαση όµως να αποδίδεται στο 

αντικείµενο εργασίας. 

 

 Το Σ.Α.Ε. της κάθε περιφέρειας να καταγράψει ανά Πολιτεία τους “decision makers” 

(προσωπικότητες µε ισχυρή κοινωνική επιρροή και διαµορφωτές γνώµης, όπως 

στελέχη πολυεθνικών εταιριών, δηµοσιογράφους, επιστήµονες, πολιτικούς, 

καλλιτέχνες, ηγέτες µεγάλων ιδρυµάτων,) και σε συνεργασία µε την Ελληνική πολιτεία 

να αναλάβει την προσέγγισή τους. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγισή των 

προσωπικοτήτων να γίνεται 8 µε 12 µήνες προ της επισκέψεως ώστε οι 

προσωπικότητες να έχουν την δυνατότητα προγραµµατισµού. 

 

 Ο αριθµός των Ελλήνων του Εξωτερικού πλησιάζει εκείνο των Ελλήνων που διαβιούν στην 

Ελλάδα. Το πολύτιµο αυτό ανθρώπινο δυναµικό πρέπει να διατηρήσει και να ενδυναµώσει τις 

σχέσεις του µε τη γενέτειρα και ταυτοχρόνως να δρα προς το συµφέρον της. Επαναφέρουµε πάγιο 

αίτηµα της απανταχού οµογένειας: τη δηµιουργία Υπουργείου Ελληνισµού του Εξωτερικού. 
 

 

1ο θέµα: Ελληνόγλωσση και Ελληνική παιδεία  

 
Παρούσα Κατάσταση: Το πρώτο, σε προτεραιότητα, θέµα του Ελληνισµού της Αµερικής αφορά στην 

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες της.  

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Αρχιεπισκοπής Αµερικής, στις Η.Π.Α. λειτουργούν 29 

Ελληνοαµερικανικά ηµερήσια κοινοτικά σχολεία και περισσότερα από 340 Ελληνικά απογευµατινά (και 

Σαββατιανά) σχολεία. Επίσης, γνωρίζουµε ότι λειτουργούν αρκετά ιδιωτικά και ανεξάρτητα 

Ελληνοαµερικανικά σχολεία και 9 Ελληνικού ενδιαφέροντος Charter σχολεία (“Charter schools”).  

 

Η ακριβής καταγραφή όλων των σχολείων µε ελληνικά προγράµµατα και ο υπολογισµός του αριθµού 

των µαθητών στις Η.Π.Α. δεν είναι εύκολο εγχείρηµα καθώς τα δεδοµένα αλλάζουν διαρκώς. 

Γνωρίζουµε όµως µε βεβαιότητα, ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί εξαιρετικό ενδιαφέρον για την 

Ελληνόγλωσση και Ελληνική παιδεία από την ευρύτερη Αµερικανική κοινωνία. Μαθήµατα Ελληνικής 

γλώσσας παραδίδονται σε αρκετές κοινότητες και οργανισµούς, και προγράµµατα για την ελληνική 

γλώσσα λειτουργούν σε κολέγια και πανεπιστήµια. Υπάρχουν αρκετές Έδρες ελληνικών σπουδών και 

προγράµµατα σπουδών ελληνικού ενδιαφέροντος σε πανεπιστήµια των Η.Π.Α. Το ελληνικό 

Υπουργείο Παιδείας µέσω των συντονιστικών του γραφείων στις Η.Π.Α. ανταποκρίνεται σε 

ικανοποιητικό βαθµό στις ανάγκες και τα αιτήµατα της οµογένειας. 
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Στόχος: Στόχος του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. είναι η αρµονική συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 

µε την παιδεία στις Η.Π.Α. καθώς και µε το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας µέσω των γραφείων 

Συντονιστών Εκπαίδευσης για τη διατήρηση και περαιτέρω προώθηση της Ελληνόγλωσσης και 

Ελληνικής Παιδείας στην Αµερικανική Ήπειρο.  

 

∆ράσεις-πρωτοβουλίες:  
 

 ∆ηµιουργήσαµε την Επιτροπή Παιδείας Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. την οποία στελεχώνουν 

διακεκριµένοι εκπαιδευτικοί. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η εκπαιδευτικός κ. Στέλλα 
Κοκόλη. 

 

 Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για τη σύσταση Επιτροπής Ελληνικών Εδρών, 
Προγραµµάτων και Κέντρων (Committee of the Hellenic Studies Chairs Programs and 

Centers in U.S.A.). Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο ∆ρ. ∆ηµήτρης Πάλλας, Πρόεδρος 
του Ιδρύµατος “Modern Greek Studies”. Τα υπόλοιπα µέλη της εν λόγω επιτροπής είναι 

οι: ∆ρ. Αναγν. Αγγελαράκης, Ph.D., Professor, Adelphi University, ο ∆ρ. Χρήστος 

Ιωαννίδη, ∆ιευθυντής, Center for Byzantine and Modern Greek Studies και ο ∆ρ. Πήτερ 

Γιάννος, Ιδρυτικό µέλος του Interdisciplinary Center for Hellenic Studies (ICHS), Stockton 

College, New Jersey. Η Επιτροπή θα αναλάβει αρχικά την καταγραφή και οργάνωση των 

Ελληνικών Εδρών, Προγραµµάτων και Κέντρων Ελληνικών Σπουδών στις Η.Π.Α. Στη 

συνέχεια θα καταρτίσει αναφορά σχετικά µε την παρούσα κατάσταση τους και θα 

συγκεντρώσει αιτήµατα επιχορήγησης, συνοδευόµενα από σχετικές εισηγήσεις.  

 

 Παράλληλα, το Σ.Α.Ε. υποστηρίζει το πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών «Παιδεία» το 

οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Ηλία Τοµάζου και σε συνεργασία µε 

Αµερικανικά και Ελληνικά Πανεπιστήµια. 

 

 Επίσης το Σ.Α.Ε. πραγµατοποίησε στο Σικάγο, στις 28 Νοεµβρίου 2007 συνάντηση µε τον 

κ. Μ. ∆αµανάκη, καθηγητή ∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τµήµα 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου 

∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ) για την ανταλλαγή 

απόψεων σε θέµατα οµογενειακής εκπαίδευσης. 

 

 Στο πλαίσιο του τιµητικού ∆είπνου (Farewell) για την Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας κ. Αικ. 

Μπούρα, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. σε συνεργασία µε το 

Μακεδονικό Κέντρο Σπουδών, την Οµοσπονδία Ελληνοαµερικανών Εκπαιδευτικών και 
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τους Συλλόγους Αθηναίων και Θεσσαλονικέων Νέας Υόρκης, στις 27 Νοεµβρίου 2007 

θεσπίστηκαν 5 υποτροφίες ($1000 εκάστη) για τους αριστούχους µαθητές των 

Ελληνοαµερικανικών Σχολείων οι οποίες θα παρουσιασθούν στους µαθητές κατά τη 

διάρκεια της εορτής των Τριών ιεραρχών, τον προσεχή Ιανουάριο από τον Σεβασµιώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ. ∆ηµήτριο.  

 

 Στο πλαίσιο του πρώτου συµποσίου µε θέµα «Ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες των 
νέων ενηλίκων της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας: Προοπτικές και ευκαιρίες 
στις Η.Π.Α. και την Ελλάδα», το οποίο πραγµατοποιήθηκε από τις 16 έως 18 Νοεµβρίου 

2007, στο Πανεπιστήµιο Georgetown της Ουάσινγκτον οι νέοι φοιτητές που συµµετείχαν 

εκδήλωσαν σοβαρό ενδιαφέρον για την εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Ο Πρέσβης 

της Ελλάδας κ. Αλ. Μαλλιάς ανέλαβε τη διοργάνωση σχετικών µαθηµάτων στο 

Πανεπιστήµιο Georgetown υπό τη διεύθυνση της συντονίστριας εκπαίδευσης στην 

Ουάσινγκτον. 

 

 Υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. διοργανώθηκε από το Γραφείο 

Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την 

Οµοσπονδία Ελληνοαµερικανών εκπαιδευτικών η απόδοση των “Πιστοποιητικών 
Ελληνοµάθειας”. Κύριοι οµιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Μ. ∆αµανάκης, καθηγητής 

∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου ∆ιαπολιτισµικών και 

Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ) καθώς και ο ∆ρ. Αναγνώστης Αγελαράκης, 

καθηγητής Ανθρωπολογικής Αρχαιολογίας και Φυσικής Ανθρωπολογίας και διευθυντής 

του προγράµµατος Περιβαλλοντολογικών Σπουδών στο Adelphi University. Η συµµετοχή 

ξεπέρασε τους 400 εκπαιδευτικούς και µαθητές. Κύρια θεµατική της εκδήλωσης ήταν η 

“Ανθρώπινη Οικολογία”. 

 

 Εκπρόσωποι της Επιτροπής Παιδείας του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. πραγµατοποίησαν συναντήσεις 

στην Ουάσινγκτον και στη Νέα Υόρκη µε τον Ειδικό Γραµµατέα Παιδείας Οµογενών και 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Π.Ο.∆.Ε.) κ. Άγγελο Συρίγο µε τον οποίο συζητήθηκαν 

διεξοδικά τα κύρια ζητήµατα της Ελληνόγλωσσης Παιδείας στις Η.Π.Α. Του παραδόθηκε 

σχετικό υπόµνηµα µε τα αιτήµατα των οµογενών εκπαιδευτικών. 

 

 Το Σ.Α.Ε. συµµετείχε επιπλέον στην ηµερίδα µε τίτλο “The Promise and Challenge of 
Promoting Greek Language and Greek ‘Paideia’ in support of Hellenism in 
America”, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 3 Νοεµβρίου 2007, στο Σαν Φρανσίσκο της 
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Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο του 20ου Συνεδρίου του Ελληνοαµερικανικού Εθνικού 

Συµβουλίου. 

 

 Στις 3 Νοεµβρίου 2007 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης 

του Γενικού Προξενείου του Σαν Φρανσίσκο και µε τις εκπαιδευτικούς της περιοχές για 

σύσφιξη των σχέσεων και συνεργασία σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.  

 

 Συνάντηση της Επιτροπής Παιδείας του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. πραγµατοποιήθηκε στο Πολιτιστικό 

Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στις 23 Σεπτεµβρίου 2007. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης συνάντησης αποφασίστηκαν οι άξονες δράσης της Επιτροπής.  

 

 Η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Στέλλα Κοκόλη συµµετείχε στο παγκόσµιο Συνέδριο που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο (29 Ιουνίου µε 1η Ιουλίου) µε θέµα “Παγκοσµιοποίηση 
και Ελληνική ∆ιασπορά”. Η κ. Κοκόλη παρουσίασε τη µελέτη της για τον θεσµό των 

ελληνικού ενδιαφέροντος “Charter Schools”.  

 

 Υπό την αιγίδα του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. και τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας Ελληνοαµερικανών 

Εκπαιδευτικών συνδιοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη το Μάιο του 2007, η ετήσια εκδήλωση 

«Τιµή στον ∆άσκαλο», µε συµµετοχή άνω των 300 οµογενών. 

 

 Τον Απρίλιο του 2007, µέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν µε τον Σεβασµιώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Αµερικής κ.κ. ∆ηµήτριο. 

 

 Τον Μάρτιο 2007, το Σ.Α.Ε. διοργάνωσε διάλεξη για την Ελληνική Γλώσσα στην 

εκδήλωση του Hellenic American Educators Association, United Federation of Teachers 

at the UFT Headquarters. 

 
Προτάσεις-αιτήµατα: 
 

 Το πρόβληµα που θα αντιµετωπίσουµε στις Η.Π.Α. στα επόµενα πέντε µε δέκα χρόνια 

αφορά στην έλλειψη κατάλληλων δασκάλων για την διδασκαλία ελληνικών 

προγραµµάτων καθώς ο αριθµός των δασκάλων που εκπαιδεύονται στις Η.Π.Α. 

µειώνεται διαρκώς. Τα ελληνοαµερικανικά σχολεία επανδρώνονται κυρίως από 

οµογενείς εκπαιδευτικούς. Αρκετοί από αυτούς αποφοίτησαν από την Ακαδηµία του 

Αγίου Βασιλείου, η οποία και έκλεισε το 1973 και η πλειοψηφία τους πρόκειται να 

συνταξιοδοτηθεί. Θα δηµιουργηθεί έτσι ένα µεγάλο κενό εκπαιδευτικών που είναι 
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αδύνατον να καλυφθεί αποκλειστικά µε δασκάλους αποσπασµένους από την Ελλάδα. 

Ήδη σε αποµακρυσµένες περιοχές πολλά σχολεία απασχολούν δασκάλους που δεν 

έχουν τα κατάλληλα προσόντα, εξ ανάγκης. 

 Βλέπε “Υπόµνηµα προς τον Ειδικόν Γραµµατέα ∆ιαπολιτιστικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, κ. Άγγελο Συρίγο” στα παραρτήµατα. 
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2ο θέµα: Νεολαία 

 
Παρούσα Κατάσταση: Η πλειονότητα των νέων της Ελληνοαµερικανών διαθέτει πανεπιστηµιακή 

µόρφωση και πολλοί εξ αυτών έχουν διεισδύσει µε επιτυχία σ’ όλους τους τοµείς της Αµερικανικής 

κοινωνίας, σε επιχειρηµατικό, πολιτικό, επιστηµονικό, τεχνολογικό επίπεδο και στον χώρο των τεχνών. 

Στις Η.Π.Α., “young adults” θεωρούνται οι ενήλικες 18 ετών και µέχρι 40-45 ετών. Οι νέοι και νέες κάτω 

των 18 ετών χρειάζονται ιδιαίτερα προγράµµατα για να κρατηθούν κοντά στον Ελληνισµό. Οι νέοι 

έχουν ήδη προχωρήσει στην καριέρα τους και έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στον Ελληνισµό 

ποικιλοτρόπως και να καλλιεργήσουν σχέσεις µε τη γενέτειρα. Γενικά, σε σχέση µε τους µετανάστες, οι 

νέοι εµφανίζονται να είναι:  

I. Οικονοµικά ευκατάστατοι, 

II. Απαλλαγµένοι από τo αίσθηµα ανασφάλειας του µετανάστη και πλήρως ενταγµένοι στην 

αµερικανική κοινωνία, 

III. Υπερήφανοι για την πολιτιστική τους κληρονοµιά, 

IV. Γνώστες σε γενικές γραµµές για την ιστορία της γενέτειρας χωρίς παράλληλα να κατανοούν τη 

σύγχρονη Ελλάδα και τα λεγόµενα εθνικά θέµατα 

 
Στόχος: Στόχος του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. είναι να εγκαινιάσει ένα γόνιµο διάλογο µε τους νέους, διάλογο, που 

να διακατέχεται από σοβαρότητα και αξιοπιστία. Στόχος του Σ.Α.Ε. είναι να καταγράψει τις ανάγκες, 

τους προβληµατισµούς, τις σκέψεις και τις προτάσεις της νέας γενιάς Ελληνοαµερικανών. Επίσης, 

πρόκληση για εµάς παραµένει να διαπιστώσουµε πως οι νέοι προσδιορίζουν την πολιτιστική τους 

ταυτότητα και τι σηµαίνουν για αυτούς οι Ελληνικές τους ρίζες. Παράλληλα, ένας από τους κύριους 

στόχους µας είναι να βοηθήσουµε και να ενθαρρύνουµε τη νέα γενιά στις επαγγελµατικές της 

επιδιώξεις, να συνεισφέρουµε στην άνοδο των Ελληνοαµερικανών σε ηγετικές θέσεις στο Αµερικανικό 

στερέωµα και να βοηθήσουµε στο να γίνουν χρήσιµοι και επιτυχηµένοι πολίτες.  

 
∆ράσεις-πρωτοβουλίες:  
 

 Τις βάσεις για την προσέγγιση των εκπροσώπων των νεοτέρων γενεών της 

Ελληνοαµερικανικής Κοινότητας, µε σοβαρότητα και αξιοπιστία, έθεσε η διεξαγωγή του 

πρώτου συµποσίου µε θέµα «Ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες των νέων ενηλίκων της 
Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας: Προοπτικές και ευκαιρίες στις ΗΠΑ και την Ελλάδα», 

το οποίο πραγµατοποιήθηκε από τις 16 έως 18 Νοεµβρίου 2007, στο Πανεπιστήµιο 

Georgetown της αµερικανικής πρωτεύουσας, Ουάσινγκτον. 

 

 



 

 
 

37

Η διοργάνωση του συµποσίου ξεκίνησε µε κοινή πρωτοβουλία και το προσωπικό ενδιαφέρον 

του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. και του Γενικού Γραµµατέα Ενηµέρωσης κ. Πάνου Λειβαδά. Το εγχείρηµα 

αγκάλιασε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον, κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς ο οποίος και 

το έθεσε υπό την αιγίδα του και µε την υποστήριξη του Ελληνοαµερικανικού Εθνικού 

Συµβουλίου (Hellenic American National Council) και του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου 

(American Hellenic Institute). Στο συµπόσιο συµµετείχαν εκπρόσωποι της Αρχιεπισκοπής 

Αµερικής, της AHEPA και άλλων οµογενειακών οργανισµών. 

 

Η συµµετοχή διακεκριµένων προσωπικοτήτων από Ελλάδα και Η.Π.Α. διασφάλισε την 

ποιότητα του διαλόγου που ξεκίνησε µε µία οµάδα νέων ενηλίκων που συµµετείχαν ενεργά 

στο συµπόσιο µε εύστοχες ερωτήσεις και παρεµβάσεις.  

 

Στο πλαίσιο του διαλόγου των νέων µε τους οµιλητές τέθηκαν θέµατα όπως: 

 

I. Η σηµασία της συµµετοχής των νέων στην πολιτική ζωή των Η.Π.Α. 

II. Η διαφορά της πολιτιστικής ταυτότητας των νεοτέρων γενεών του Ελληνισµού στις 

Η.Π.Α. σε σχέση µε την πολιτιστική ταυτότητα των µεταναστών, 

III. Η σηµασία της ελληνικής Παιδείας, της ελληνικής γλώσσας και εν γένει ελληνικής 

πολιτιστικής κληρονοµιάς στην πορεία και εξέλιξη της ζωής των νέων, 

IV. Πως αναδεικνύεται ένας ηγέτης στην Αµερικανική κοινωνία και ποια τα στοιχεία που 

τον χαρακτηρίζουν, 

V. Οι δυνατότητες ανεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. 

 

Οι οµιλίες και ο διάλογος που διεξήχθη θα δηµοσιευθούν στην πληρότητά τους και θα 

κοινοποιηθούν σ’ όλους τους ενδιαφερόµενους ώστε να αντληθούν συµπεράσµατα για το επόµενο 

εγχείρηµα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενηµερωτικό δελτίο στα παραρτήµατα. 

 
 Το Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. συµµετείχε και υποστήριξε µε ιδιωτικούς πόρους την επιτυχή διεξαγωγή του 

2ου Ετήσιο Ελληνικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου για τη διεκδίκηση του «Ερασιτεχνικού τίτλου 

Βορείου Αµερικής» στο Σικάγο µε συµµετοχή 18 Ελληνικών οµάδων από Αµερική και Καναδά 

εκπροσωπώντας 10 πόλεις: Chicago, Detroit, Hamilton, Montreal, Richmond Hill, Seattle, 

Thornhill, Vancouver, Windsor, και Winnipeg. Τα βραβεία απενεµήθησαν σε ειδική τελετή 

παρουσία του Συντονιστή του Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. κ. Θ. Σπυρόπουλου και του 

βετεράνου παίχτη του Παναθηναϊκού Χρήστου Καραµπάτση. 
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Μελλοντικές ∆ράσεις: 
 
▪∆ιοργάνωση Περιφερειακών Συνεδρίων σε διάφορες Πολιτείες της Αµερικής, 

▪∆ιοργάνωση του Β’ Συµποσίου στο Λος Άντζελες σε συνεργασία µε τις οργανώσεις µέλη µας στην 

Καλιφόρνια, 

▪∆ηµιουργήθηκε το website www.hellenicfuture.org για να αποτελέσει εν καιρώ ένα κοινό τόπο 

επικοινωνίας και δικτύωσης της νεολαίας, 

▪∆ηµιουργία ∆ικτύου Νεολαίας. 

 
 
Αιτήµατα: 

 
Α. Για τους µικρότερης ηλικίας νέους/ες, αιτούµεθα τη: 

1. Συνέχιση των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων και δηµιουργία καινούργιων προγραµµάτων που 

θα τους επιτρέψουν να γνωρίσουν στην Ελλάδα, µε κατασκηνωτές/επισκέπτες από όλα τα 

µέρη της γης,  

2. Ενεργοποίηση της Ελληνιάδας κατά τους θερινούς µήνες. 

Β. Για όλους, αλλά µε πρόγραµµα κατάλληλο για την ηλικία τους: 

1. Οργάνωση και οικονοµική στήριξη από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία µε το ΣΑΕ / 

ΗΠΑ, διήµερων συµποσίων σε διάφορες Πολιτείες της Αµερικής για τον Ελληνικό πολιτισµό, 

γλώσσα και τη σύγχρονη Ελλάδα. 

2. Θέσπιση ειδικών κριτηρίων για την έκδοση ελληνικών διαβατηρίων σε νέους της πρώτης, 

δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενεάς Ελληνοαµερικανών. Πρόκειται για αίτηµα που δεχθήκαµε 

από πολλούς νέους ώστε να δηµιουργήσουν ισχυρότερους δεσµούς µε τη γενέτειρα και να να 

µη νιώθουν “ξένοι” στην Ελλάδα. 

Η έκδοση ελληνικών διαβατηρίων για τους νέους µας θα δηµιουργήσει “θετική ψυχολογία”. Οι 

νεότερες γενεές Ελλήνων του εξωτερικού αποτελούν τους πυρήνες του φιλελληνισµού στο 

µέλλον. 

Γ. Για τους µεγαλύτερης ηλικίας ελληνοαµερικανούς, αιτούµεθα τη: 

1. ∆ηµιουργία θεσµών και ενεργών προγραµµάτων που θα επιτρέψουν στους επαγγελµατίες και 

ακαδηµαϊκούς να επιτύχουν αµφίδροµη συνεργασία µε συναδέλφους τους στην Ελλάδα. 

∆. Για την περαιτέρω έρευνα και την διεξοδική συζήτηση των θεµάτων της Νεολαίας, και για την 

υλοποίηση των αποφάσεων, αιτούµεθα: 

1. Τη συνάντηση µε τους αρµόδιους της Γραµµατείας Νέας Γενιάς για να συζητήσουµε την 

ανάπτυξη προγραµµάτων για τους νέους του εξωτερικού. 

2. Στην ετήσια συνάντηση της απανταχού ελληνογενούς νεολαίας στην Ελλάδα να υπάρχει 

προκαθορισµένο πρόγραµµα, το οποίο θα περιλαµβάνει: 
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α. Ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους από αγγλοµαθείς καθηγητές (π.χ. Βεργίνα, 

∆ίον Πιερίας, Αρχαία Ολυµπία, Ακρόπολη, Κνωσός.) 

β. Συναντήσεις µε Γενικούς Γραµµατείς ή άλλους τεχνοκράτες από τα Υπουργεία 

Εξωτερικών, Παιδείας, Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Πολιτισµού και Τουρισµού για την ενηµέρωσή 

τους σε βασικούς τοµείς που αφορούν στη σύγχρονη Ελλάδα και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζει. 

γ. Συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της παγκόσµιας 

νεολαίας που να στοχεύει στη δηµιουργία ενός παγκόσµιου δικτύου ελληνογενούς νεολαίας.  

δ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης µετάφρασης 

στα Αγγλικά. 
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3ο θέµα: Εθνικά θέµατα 

 
Παρούσα Κατάσταση: Υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες για την αξιοποίηση των ελληνικών 

δυνάµεων στις ΗΠΑ για την προώθηση των εθνικών µας θεµάτων. Το Σ.Α.Ε µπορεί να παίξει 

συντονιστικό ρόλο και να ενώσει τις δυνάµεις αυτές. 
 

Στόχος: Η µέγιστη αξιοποίηση των δυνάµεων µας µέσα από συντονισµένες προσπάθειες, η 

ενηµέρωση των οµογενών για τη δύναµη που διαθέτουν µε την αξιοποίηση του δικαιώµατος τους να 

ψηφίζουν και ενεργοποίηση και ενηµέρωση των νέων µας για τα εθνικά θέµατα. 

 

∆ράσεις-πρωτοβουλίες:  
Στηρίξαµε και στηρίζουµε κάθε σχετική πρωτοβουλία των µελών µας αναφορικά µε την προώθηση 

των εθνικών µας θεµάτων, χρηµατοδοτούµε µε ιδιωτικούς πόρους τις ενέργειές τους ή συµµετέχουµε 

στις εκδηλώσεις τους. 

Συγκεκριµένα: 

 

1. Στηρίζουµε οικονοµικά µε ιδιωτικούς πόρους τη λειτουργία και τις εκδηλώσεις του American 

Hellenic Institute που έχει έδρα στην Ουάσινγκτον, 

2. Λάβαµε την πρωτοβουλία, ιδρύσαµε και στηρίζουµε τις δραστηριότητες της 

Ελληνοαµερικανικής Οργάνωσης “Greek American Political Action Committee”. Βασικός 

στόχος της «Ελληνοαµερικανικής Επιτροπής Πολιτικής ∆ράσης» είναι η προώθηση των 

θεµάτων µείζονος σηµασίας για την ελληνο-αµερικανική κοινότητα, η οικονοµική ενίσχυση 

κυρίως των ελληνο-αµερικανών που υπηρετούν στο Κογκρέσο, αλλά και όσων προωθούν τα 

ελληνικά θέµατα, 

3. Συµµετείχαµε στη συνεδρίαση της ΠΣΕΚΑ στην Washington (Μάιος 2007), 

4. Συµµετείχαµε ενεργά στο ετήσιο συνέδριο της Παµποντιακής και προωθούµε το θέµα της 

διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων µέσα από την επανέκδοση του βιβλίου 

του George Horton “The Blight of Asia” το οποίο και διανέµουµε δωρεάν σε Αµερικανούς 

πολιτικούς, 

5. Στηρίξαµε την εκδήλωση για τη Σµύρνη στις 20 µε 23 Σεπτεµβρίου 2007 στο Μαλιώτειο 

Κέντρο στην Βοστώνη, 

6. Συµµετείχαµε ενεργά στο ετήσιο συνέδριο της Παµµακεδονικής Ένωσης Αµερικής. 

Απαντήσαµε µε επιστολές στις προκλήσεις του ειδικού διαµεσολαβητή του ΟΗΕ για το 

Μακεδονικό κ. Μ. Νίµιτς και των µελών της Σκοπιανής Κυβέρνησης. Χρηµατοδοτήσαµε µε 

ιδιωτικούς πόρους την καταχώρηση κοινής επιστολής µε την Παµµακεδονική Ένωση Αµερικής 

και το Ελληνο-Αµερικανικό Εθνικό Συµβούλιο στον Αµερικανικό Τύπο. 
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7. Στηρίζουµε και συνεργαζόµαστε µε το American Hellenic Council of California 

8. Συµµετέχουµε και συµβάλλουµε οικονοµικά µε ιδιωτικούς πόρους στη χρηµατοδότηση 

(“fundraising”) Αµερικανών πολιτικών και Αµερικανών πολιτικών Ελληνικής καταγωγής. 

9. Στηρίζουµε κάθε απόφαση και πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Οµοσπονδίας Αµερικής. 

10. Συνεργαζόµαστε µε το Hellenic American Congress που έχει έδρα το Detroit και 

συµµετέχουµε στις δραστηριότητές του. 

11. Ιδιαίτερης σηµασίας ήταν η συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πρώτου συµποσίου 

για τη νεολαία στην Ουάσινγκτον στην οποία -για πρώτη φορά- συµµετείχαν όλοι οι 

οργανισµοί και οι προσωπικότητες που ασχολούνται µε το λόµπι, µεταξύ των οποίων οι: 

▪ Nick Larigakis (Executive Director, AHI) 

▪ Dinos Andrianos, (President, “American Hellenic Council of California”) 

▪ Mike Manatos (Lobbyist, Vice President, Manatos & Manatos) 

▪ Laoura M. Maratou (University of Maryland, Hellenic Students Association),  

▪ George Sifakis (President, CEO and founder of Axela Government Relations LLC) 

▪ Ted Laliotis, (President, Laliotis & Associates) 

▪ John Sitilides (Principal, Trilogy Advisors) 

▪ Mark J. Tavlarides, (Vice President, Van Scoyoc Associates, INC)  

 

Από την µελέτη των πρακτικών αυτών θα προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία θα 

κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόµενους για την περαιτέρω συνεργασία και συντονισµό όλων 

των δυνάµεων του Ελληνισµού για την προώθηση των εθνικών µας θεµάτων. 

12. Βρισκόµαστε σε επαφή και συνεργασία µε τους Αµερικανούς πολιτικούς Ελληνικής 

καταγωγής. 

 
Μελλοντικές ∆ράσεις: 
Θα συνεχίσουµε την προσπάθεια για συντονισµένη προώθηση των εθνικών µας θεµάτων και για 

Ελληνο-αµερικανικών Επιτροπών Πολιτικής ∆ράσης και σε άλλες περιοχές των Η.Π.Α. 

Θα διοργανώσουµε επιµορφωτικά σεµινάρια για την Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα σε θέµατα λόµπι.  

 

4ο θέµα: Πολιτισµός 

 
Παρούσα Κατάσταση: Υπάρχει µεγάλη ανάγκη για διοργάνωση ποιοτικών και σύγχρονων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της Αµερικής. Σε µία εποχή που έχει αναζωογονηθεί 

ο φιλελληνισµός και η εικόνα της Ελλάδας στις Η.Π.Α. είναι αναβαθµισµένη πρέπει να αδράξουµε την 

ευκαιρία για προώθηση του ελληνικού διαχρονικού και σύγχρονου πολιτισµού σε παναµερικανικό 

επίπεδο µέσω του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. 
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Στόχος: Η αναβάθµιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην οµογένεια και η άµεση συνεργασία µε το 

Υπουργείο Πολιτισµού και άλλους ελληνικούς φορείς και ιδρύµατα. 

 

∆ράσεις-πρωτοβουλίες:  
 

 Στο πλαίσιο του Α’ Συµποσίου Νεολαίας προβλήθηκε η ταινία της σκηνοθέτιδας Μαρίας Ηλιού 

"Το ταξίδι: Το ελληνοαµερικανικό όνειρο" και οργανώθηκε συναυλία µε την Έλλη Πασπαλά µε 

ιδιωτικούς οικονοµικούς πόρους. 
 
 Το Σ.Α.Ε. συµµετείχε και χορήγησε την ηµερίδα του American Hellenic Institute µε θέµα “The 

Future of Hellenism in America” η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία του Ιδρύµατος 

του Ωνασείου Σικάγο, στις 10 Νοεµβρίου 2007 στο Chicago Hilton and Towers. Τα θέµατα 

που συζητήθηκαν αφορούσαν τον ελληνικό πολιτισµό, γλώσσα, την πολιτιστική ταυτότητα των 

νέων, πολιτικά και κοινωνικά θέµατα.  

 
Αιτήµατα: 
 

Για την αναζήτηση και ανάληψη προσπαθειών σε νέα προγράµµατα και σε καινούργιους τρόπους 

παρουσίασης του Ελληνικού πολιτισµού – διαχρονικού και σύγχρονου – ζητούµε:  

 

1. Συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού για την αναζήτηση νέων µορφών και σύγχρονων 

εκδηλώσεων για την προώθηση του Ελληνικού Πολιτισµού στις Η.Π.Α. οι οποίες να 

απευθύνονται όχι µόνο στις νεότερες γενιές Ελληνοαµερικανών αλλά, κυρίως στο σύνολο της 

ευρύτερης Αµερικανικής κοινωνίας. 

2. Προώθηση προγραµµάτων που να µπορούν να παρουσιαστούν σε περιοδείες σε διάφορες 

πολιτείες (στα µουσεία, πολιτιστικά κέντρα και πανεπιστηµιακούς, δηµοτικούς, και 

εκθεσιακούς χώρους).  

3. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ζητούµε συνάντηση µε τους εκπροσώπους των αρµοδίων 

τµηµάτων του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού για να καταρτισθούν πολιτιστικά 

προγράµµατα, τα οποία να έχουν την δυνατότητα να συµφωνηθούν µέχρι και δύο ή τρία 

χρόνια προ της ενάρξεώς τους. 

4. Αναβίωση του θεσµού του “Πολιτιστικού Μήνα” σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία 

Απόδηµου Ελληνισµού. 
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5ο θέµα: Περιβάλλον - Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα 

 

Το Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. στήριξε κάθε προσπάθεια συλλογής οικονοµικών πόρων για τις ανάγκες που 

δηµιούργησαν οι πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση της οµογένειας γενικότερα 

ήταν άµεση, συλλογική και µεγάλη. Η οργανωµένη Οµογένεια εκτός των ποσών που απέστειλε 

απευθείας στην Ελλάδα συγκέντρωσε πάνω από $4.500.000, µε µερικά από τα λαµπρά 

παραδείγµατα ακτιβισµού να προέρχονται από τους εξής οργανώσεις: Αρχιεπισκοπή Αµερικής: 

3,700,000, “Φύτεψε τις Ρίζες σου Στην Ελλάδα”: 500,000, ΠανΑρκαδική Οµοσπονδία: 250,000, 

Οµοσπονδία Βοστώνης: 50,000, Οµοσπονδία Νέας Υόρκης: 18,000, Οµοσπονδία Φλώριδας: 30,000, 

Πανηλειακή Οµοσπονδία: 50,000, Ελληνοαµερικανικό Κογκρέσο, Μίσιγκαν: 30,000. H οργάνωση 

AHEPA συγκέντρωσε και απέστειλε στην Ελλάδα προµήθειες. 

 

Στόχος του προγράµµατος “Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα”:  
 Η µακροπρόθεσµη αποκατάσταση της οικολογικής καταστροφής στην Ελλάδα από πυρκαγιές, 

 Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, 

 Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισµού, 

 Η ενίσχυση των δεσµών µε τη γενέτειρα. 

 

 
∆ράσεις-πρωτοβουλίες:  
Το Ίδρυµα “Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα” συνεχίζοντας την πολυετή του προσφορά ξεκίνησε 

µεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης της οµογένειας και ευρύτερα της Αµερικανικής Κοινωνίας από 

τον περασµένο Ιούλιο και την εντατικοποίησε µε τις µεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 

και Σεπτεµβρίου. 

 

Η εκστρατεία µας διενεργείται µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 Μέσω των ιστοσελίδων του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. και άλλων οργανισµών που υποστηρίζουν το έργο 

µας, 

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

 Με αποστολή έντυπου υλικού µέσω ταχυδροµείου, 

 Μέσω του τύπου, 

 Με τη συγκέντρωση πόρων και ραδιοµαραθωνίων, 

 Με τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, 

 Με τη διοργάνωση σεµιναρίων παρόµοιων θεµατικών µε εκείνο που διοργανώθηκε σχετικά µε 

το “Human Ecology in the context of climate change” µε τον ∆ρ. Αναγνώστη 
Αγελαράκη, καθηγητή Ανθρωπολογικής Αρχαιολογίας και Φυσικής Ανθρωπολογίας και 
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∆ιευθυντή του Προγράµµατος Περιβαλλοντολογικών Σπουδών στο Adelphi University. 

Επιχορηγούµε τις σχετικές διαλέξεις σε διάφορες πόλεις της Αµερικής µε ιδιωτικούς 

οικονοµικούς πόρους. 

 Υποστηρίξαµε συγκέντρωση πόρων (“fundraising”) που διοργάνωσαν τα µέλη µας και 

υιοθέτησαν το πρόγραµµά µας όπως η Παµµεσηνιακή Οµοσπονδία Αµερικής και Καναδά, η 

Παµµακεδονική Ένωση Αµερικής, η Παγκρητική Ένωση Αµερικής, το American Hellenic 

Institute, το Hellenic American Congress, ο Σύλλογος Αθηναίων Νέας Υόρκης, ο Σύλλογος 

Νοµού Μαγνησίας “Αργοναύτες”κ.α.  

Το πρόγραµµά µας υιοθετήθηκε και στηρίζεται και από Αµερικανικές εταιρείες, ιδιώτες και 

άλλους οµογενειακούς φορείς ανά τον κόσµο. 

 Αν συνυπολογίσουµε τις δεσµεύσεις των φορέων που υιοθέτησαν το πρόγραµµά µας 

συγκεντρώσαµε ποσό που ανέρχεται στο ύψος του $500.000. Βρισκόµαστε σε επαφή µε το 

Υπουργείο Γεωργίας, τις Νοµαρχίες και τα ∆ασαρχεία των περιοχών που επλήγησαν 

περισσότερο από τις πρόσφατες πυρκαγιές για τη διοργάνωση αναδασώσεων όπου το 

επιτρέπουν οι συνθήκες. Συγκεκριµένα οι περιοχές στις οποίες διοργανώνουµε αναδασώσεις 

είναι οι Νοµοί: Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Εύβοιας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λακωνίας, 

Μεσσηνίας και Άρτας 

 Ήδη χρηµατοδοτήσαµε τη β’ φάση δενδροφυτεύσεων στον αρχαιολογικό χώρο του ∆ίου 

Πιερίας και προετοιµάζουµε τη µελέτη δενδροφύτευσης στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. 

 Όλοι οι πόροι του ιδρύµατος διατίθονται στις δενδροφυτεύσεις και όλες οι λειτουργικές 

δαπάνες καλύπτονται από προσωπικούς οικονοµικούς πόρους. 

 Σ’ όσους προβαίνουν σε δωρεές (ανεξαρτήτου του ύψους των) προς το Ίδρυµά µας, 

αποστέλουµε άµεσα σχετικά πιστοποιητικά. 

 Συγκροτούµε οµάδες εθελοντών από Αµερική και Ελλάδα για δενδροφυτεύσεις. 

 Συµµετείχαµε στη συνάντηση του USAID για την ανάπτυξη δηµόσιας και ιδιωτικής 

συνεργασίας για την ανακούφιση των πυρόπληκτων που πραγµατοποιήθηκε στην 

Washington υπό την προεδρία της Henrietta H. Fore, υπευθύνου για την Αµερικανική 

Εξωτερική Βοήθεια και του Stephen Jordan, αντιπροέδρου του Business Civic Leadership 
Center. Στη συνάντηση συµµετείχε και ο Andrew Natsios, σύµβουλος του Προέδρου Bush 

και Ειδικός Απεσταλµένος για το Σουδάν. Συµµετείχαµε στις 24 Σεπτεµβρίου σε σχετική 

συνάντηση που κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής κ. ∆ηµήτριος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 

στη Νέα Υόρκη.  

 Με επιτυχία διεξήχθη τον Σεπτέµβριο η πρώτη συνάντηση οµογενειακών παραγόντων, 

εκπροσώπων-µελών της Αµερικανικής Βουλής, µε τον Πρέσβη κ. Αλέξανδρο Μαλλιά στην 

Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Αναπληρωτής Βοηθός του 

Υπουργείου Εξωτερικών κ. Matthew Bryza ενώ τηλεφωνική παρέµβαση έκανε ο Πρόεδρος 
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του Ταµείου Αρωγής Πυροπλήκτων και πρώην Υπουργός Εξωτερικών κ. Πέτρος 
Μολυβιάτης. Η συνάντηση εκλήθη µε πρωτοβουλία του Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α.  

Μελλοντικές ενέργειες: Η προσπάθειά µας θα είναι συνεχής και µακροχρόνια και θα επιδιώξουµε 

συνεργασία και µε άλλους περιφερειάρχες του Σ.Α.Ε. όπως σας προτείναµε µε γραπτή µας 

πρόταση. Ευχαριστούµε θερµά τον Περιφερειάρχη της Αυστραλίας για την άµεση ανταπόκρισή 

του. Θα επιχειρήσουµε συνεργασία µε το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για την καθιέρωση 

σχετικού προγράµµατος στα Ελληνικά Σχολεία. 

 

6ο θέµα: Καταγραφή Ελληνισµού των Η.Π.Α. κατά κλάδους 

 
Παρούσα Κατάσταση: Μέχρι στιγµής δεν έχει επιχειρηθεί συστηµατική καταγραφή του Ελληνισµού 

της Αµερικής από κανένα κρατικό ή ιδιωτικό φορέα. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και δύσκολο 

εγχείρηµα που θα απαιτούσε συστηµατική µεθοδολογία και οικονοµικούς πόρους. 

 
Στόχος: Στόχος µας είναι η σταδιακή καταγραφή των δυνάµεων του Ελληνισµού στην Ελλάδα κατά κλάδους. 

 

∆ράσεις-πρωτοβουλίες:  
Το Γραφείο του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. έχει ξεκινήσει σχετικά προγράµµατα αρχής γενοµένης µε την καταγραφή 

των ακαδηµαϊκών και επιστηµόνων Ελληνικής καταγωγής. 

Ήδη έχουµε καταγράψει πάνω από 450 διακεκριµένες προσωπικότητες της ακαδηµαϊκής και 

επιστηµονικής Κοινότητας και να αναµένουµε να συγκεντρώσουµε πάνω από 1000. Τα σχετικά αρχεία 

θα τα δηµοσιεύσουµε στο website του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. www.saeusa.org. Η πρόσβαση σ’ αυτά θα είναι 

δυνατή εφόσον δηλωθεί η ταυτότητα του χρήστη. 

Μαζί µε τα στοιχεία των επιστηµόνων - ακαδηµαϊκών καταγράφονται τα πανεπιστήµια, ιδρύµατα και οι 

εταιρείες στις οποίες εργάζονται καθώς και οι τοµείς στους οποίους εξειδικεύονται.  

 

Μελλοντικές ∆ράσεις: Θα συνεχίσουµε την καταγραφή του Ελληνισµού κατά κλάδους. 

 

 

7ο θέµα: Ίδρυση Γραφείων Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. 

 

Το Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. ίδρυσε τρία γραφεία: στο Σικάγο, στην Ουάσινγκτον και στην Αθήνα.  

 

 Στο Σικάγο ιδρύθηκε το κεντρικό γραφείο του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. τον περασµένο Φεβρουάριο. 

Πρόκειται για το πρώτο αυτόνοµο και ανεξάρτητο γραφείο που αποκτά το Σ.Α.Ε. στις Η.Π.Α. 

Το γραφείο βρίσκεται στην “Ελληνική πόλη” του Σικάγου (801 W. Adams, Suite 235), στην 
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γειτονιά που δηµιούργησαν οι πρώτοι Έλληνες µετανάστες. Η περιοχή αυτή, παρά το γεγονός 

ότι οι Έλληνες διασκορπίστηκαν σε άλλες γειτονιές και προάστια του Σικάγο, παραµένει 

φηµισµένη χάρη στα δοκίµια και µυθιστορήµατα της Παπάζογλου-Μάργαρη και του Χάρη 

Μαρκ Πετράκη. Έτσι, συµβάλλουµε στη συνέχιση της διατήρησης της ιστορικής αυτής 

περιοχής που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του Ελληνισµού στο νέο κόσµο. Το γραφείο 

αυτό αποτελεί την έδρα του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. και διαθέτει µεγάλους χώρους για εκδηλώσεις και 

συναντήσεις. Έχουµε ήδη οργανώσει δεξιώσεις και διαλέξεις για τους επισκέπτες από την 

Ελληνική Πολιτεία και για οµογενείς από άλλες περιοχές των Η.Π.Α.  

 

 Το δεύτερο γραφείο µας, στην αµερικανική πρωτεύουσα, στην Washington ιδρύθηκε για να 

δηλώνει την παρουσία και να αποτελεί βάση για το Σ.Α.Ε. Το γραφείο έχει την ευθύνη της 

συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για την προώθηση και την εξέλιξη των εθνικών µας 

θεµάτων στην Αµερικανική κυβέρνηση. Στόχος µας είναι να αποτελέσει ένα σύνδεσµο µε την 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αµερική. Στεγάζεται στο κτίριο του “American 

Hellenic Institute” ενός εκ των οργανισµών µελών του Σ.Α.Ε. µε τον οποίο εργαζόµαστε στενά 

για την προώθηση των εθνικών θεµάτων. Βρίσκεται στην οδό 1220 16th Street, NW.  

 

Το τρίτο γραφείο ιδρύθηκε στην Αθήνα για να εξυπηρετεί τους Ελληνοαµερικανούς αλλά και τους 

Αµερικανούς στην Ελλάδα και επίσης εξυπηρετεί ως έδρα του Ελληνικού παραρτήµατος του 

ιδρύµατος “Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα”. Το γραφείο εξυπηρετεί οµογενείς παρέχοντας 

πληροφορίες για τις υποθέσεις µε το Ελληνικό κράτος, όπως θέµατα φορολογικά, στρατολογικά, 

κτηµατολογικά, συνταξιοδοτικά και άλλα. Βρίσκεται στο Σύνταγµα στην οδό Απόλλωνος 5, στον 6ο 

όροφο και λειτουργεί από τις 11.00 το πρωί έως τις 7.00 το βράδυ. Η λειτουργία του γραφείου 

καλύπτεται από προσωπικούς πόρους και δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Σ.Α.Ε. 

 

 

8ο θέµα: Μέλη του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. 

 
 Επικαιροποίηση των στοιχείων των Μελών του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. 

Συνεχίζουµε τη συλλογή των Καταστατικών, αριθµού σωµατείων µελών και άλλων στοιχείων από τους 

οµογενειακούς οργανισµούς µέλη µας.  

 

 Επαλήθευση στοιχείων, αναλογική εκπροσώπηση 
Ταυτοχρόνως, προχωρούµε στη διερεύνηση και επαλήθευση των εν λόγω στοιχείων καθώς στο 

Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. υπήρχαν οργανισµοί-«φαντάσµατα», οι οποίοι ουσιαστικά δεν είχαν µέλη ή δράση και 

απολάµβαναν το δικαίωµα εκπροσώπησης. 
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Το Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. επιχειρεί να ανοίξει τους κόλπους του σε νέους οργανισµούς µε σοβαρή οµογενειακή 

δράση. Στο πλαίσιο αυτό έχουµε προσεγγίσει αποµακρυσµένες περιοχές καθώς και επιστηµονικούς 

οργανισµούς. 

 Νέα µέλη 
 

 Σχέσεις µε τα µέλη µας 

Επιχειρούµε τη σύσφιξη σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργασίας σε κοινού ενδιαφέροντος θέµατα µε 

τα µέλη µας. Συνδιοργανώνουµε ή υποστηρίζουµε τις δραστηριότητές τους και συµµετέχουµε ενεργά 

στα συνέδρια τους. 

 

 

9ο θέµα: Νοµοσχέδιο για την εξάσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

των Οµογενών  

 
Παρούσα κατάσταση:  
Είναι σαφές ότι υπάρχει διαφωνία µεταξύ των αρµόδιων αρχών της Ελληνικής πολιτείας και των 

Ελλήνων του εξωτερικού όπως εκφράστηκαν από τις προτάσεις των Περιφερειαρχών αναφορικά µε το 

δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των Ελλήνων του Εξωτερικού. 

 
 
Αίτηµα: 
Να κανονισθεί συνάντηση των Περιφερειαρχών µε τον Υπουργό Εσωτερικών ώστε οι Περιφερειάρχες 

να έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν στον Υπουργό άµεσα το κοινό αίσθηµα και τις απόψεις της 

οµογένειας της κάθε περιφέρειας στο σηµαντικό αυτό θέµα. 

 
Προτάσεις:  
“Γερουσία Ελλήνων του Εξωτερικού” στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
 

Προτείνουµε τη δηµιουργία Σώµατος “Γερουσίας Ελλήνων του Εξωτερικού” στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 

για τους ακόλουθους λόγους: 

 

 Ο αριθµός των Ελλήνων και των Ελληνογενών στο εξωτερικό είναι σηµαντικός.  

 

 Οι Έλληνες και οι νεότερες γενιές του εξωτερικού διαθέτουν οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, 

επιχειρηµατική και επιστηµονική ισχύ στις χώρες όπου διαβιούν. Εν δυνάµει, αποτελούν ένα 

πολύτιµο κεφάλαιο για την προώθηση θεµάτων που αφορούν τον Ελληνισµό και τη γενέτειρα. 
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Μπορούν να προωθήσουν εθνικά θέµατα, την ελληνική επιχειρηµατικότητα, επενδυτικές 

ευκαιρίες στην Ελλάδα, ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις, την Ελλάδα ως τουριστικό 

προορισµό και βεβαίως τον Ελληνικό πολιτισµό και την Ελληνική παιδεία.  

 

 Κατέχουν και εκφράζουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων του Εξωτερικού. 

 

 Η εκπροσώπηση του Ελληνισµού αυτού θεσµικά µέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα 

ωφελήσει εθνικά και τη γενέτειρα και την ενδυνάµωση του Ελληνισµού του εξωτερικού. 

Αφενός, αποκτά φωνή ο Ελληνισµός του εξωτερικού για την προώθηση των δικών του 

θεµάτων στην Ελληνική Βουλή, αφετέρου µέσω των εκπροσώπων αυτών, προωθούνται 

ελληνικά ζητήµατα στις χώρες του εξωτερικού.  

 

Το Σώµα θα µπορούσε να στελεχώνεται από 25 µέχρι 30 βουλευτές από όλες τις περιφέρειες. Ο 

αριθµός των εκπροσώπων της κάθε περιφέρειας θα προσδιορίζεται από τον αριθµό των οµογενών που 

διαθέτει η κάθε περιοχή. Εάν η πρόταση αυτή θεωρηθεί ενδιαφέρουσα από τα µέλη του προεδρείου 

µας µπορούµε να προχωρήσουµε στη διερεύνηση νοµικών ζητηµάτων για την καθιέρωσή της, βάσει 

παραδειγµάτων άλλων χωρών. Είµαι σίγουρος ότι µία τέτοια πρόταση, λόγω της εθνικής της ωφέλειας, 

θα πρέπει τουλάχιστον να εξετασθεί από όλους µας αλλά και από την Ελληνική πολιτεία. 

 

 
Άλλες σκέψεις: 
 

 Οι Οµογενείς να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους: 

H Ελληνική Πολιτεία πρέπει να παρέξει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι σε οµογενείς. Μόνο µε αυτόν τον 

τρόπο το σχετικό Προσχέδιο Νόµου αποκτά ουσία, διότι µόνον οµογενείς υποψήφιοι µπορούν να 

εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις ανάγκες και τα θέµατα των συµπατριωτών τους στη 

χώρα διαµονής τους. Οι υποψήφιοι Βουλευτές της Ελλάδας δεν έχουν γνώση των αναγκών και 

προτεραιοτήτων της οµογένειας, οι οποίες και διαφέρουν ανά περιοχή.  

 Τρόπος Ψηφοφορίας: 

Τα προβλήµατα για τον τρόπο ψηφοφορίας όπως ορίζει το προσχέδιο είναι τεράστια. Είναι ανέφικτη η 

δηµιουργία εκλογικών τµηµάτων σ’ όλες τις περιοχές όπου ζουν Έλληνες πολίτες, ενώ δεν υπάρχουν σε 

όλες τις περιοχές της Αµερικής προξενικές αρχές. Επίσης, ο αριθµός των Ελλήνων πολιτών σε αρκετές 

περιοχές της Αµερικής ξεπερνά το µέγιστο αριθµό των 800 ψηφοφόρων που ορίζει ο νόµος ανά εκλογικό 

τµήµα του εξωτερικού. Ο αριθµός των ψηφοδελτίων θα ξεπερνά τα χίλια σε κάθε εκλογικό τµήµα, το 

κόστος της λειτουργίας των εκλογικών τµηµάτων θα είναι υπέρµετρο και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν θα 

διασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Συνεπώς προτείνουµε την µέθοδο της επιστολικής ψήφου.  
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 Φόβοι για κοµµατικοποίηση της Οµογένειας: 

Πιστεύουµε πως ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί ώστε να αποφευχθεί η κοµµατικοποίηση της 

Οµογένειας. Αυτός είναι ο κυρίαρχος φόβος της Ελληνοαµερικανικής Κοινότητας όπως εκφράστηκε 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε. στις Η.Π.Α. µε αποτέλεσµα το 

προεδρείο του να αποσύρει τη σχετική πρόταση για την παροχή δικαιώµατος ψήφου στην Οµογένεια. 

Συγκεκριµένα είχαν εκφραστεί φόβοι πως το δικαίωµα ψήφου των Ελλήνων της Αµερικής θα έχει ως 

συνέπεια την έντονη κινητοποίηση των Τοπικών κοµµατικών οργανώσεων στις χώρες που ζούµε µε 

αποτέλεσµα να αυξηθούν οι ενδοοµογενειακές έριδες. Επίσης, η οµογένεια θα καταστεί πεδίο 

προεκλογικής εκστρατείας κάτι που αντευχόµεθα όλοι. 

Για τους λόγους αυτούς οι περισσότεροι οµογενείς της Αµερικής τάσσονται υπέρ του Ιταλικού 

µοντέλου ψηφοφορίας.  

 

 ∆ηµιουργία ∆ιερευνητικής Μικτής Επιτροπής 

 

Εν κατακλείδι, πιστεύουµε πως η πρόταση µας στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο για τη σύσταση ∆ιερευνητικής Μικτής Επιτροπής είναι 

αναγκαία. Η κάθε περιφέρεια του ΣΑΕ έχει τις ιδιαιτερότητές της οι οποίες πρέπει να εξετασθούν σε 

συνεργασία µε εκπροσώπους των.  

 

Με Εκτίµηση, 

 

Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος 

Συντονιστής ΣΑΕ ΗΠΑ 

 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 
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Παραρτήµατα 
 

1ο Υπόµνηµα προς τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου  

 

 Να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες για προσοντούχους δασκάλους στις Η.Π.Α. µε την 

αποστολή αποσπασµένων καθηγητών. 

 Να βοηθήσει στην εξεύρεση µακροπρόθεσµης λύσης στο θέµα της αναµενόµενης µεγάλης 

έλλειψης δασκάλων που έχουν την απαραίτητη επαγγελµατική προετοιµασία για σχολεία του 

εξωτερικού (ενθαρρυντικός προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο θεσµός της Πιστοποίησης της 

Γλωσσοµάθειας και Γλωσσοδιδακτικής Επιπέδου Γ2+). 

 Ζητούµε να παραµείνουν οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις για το δικαίωµα συνταξιοδότησης 

των οµογενών ώστε να µην ανατραπεί το καθεστώς των ήδη συνταξιοδοτηµένων. 

Προτείνουµε ωστόσο, να ληφθεί µέριµνα για τους εκπαιδευτικούς που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων και να καθιερωθεί κλιµακωτό ύψος σύνταξης 

ανάλογα µε τις ώρες υπηρεσίας του κάθε εκπαιδευτικού ώστε να µην αποκλείονται όσοι 

εργάσθηκαν κάτω από 18 ώρες εβδοµαδιαίως. Εν κατακλείδι, ζητούµε από τις αρµόδιες αρχές 

της Ελληνικής Πολιτείας τη θεσµοθέτηση ενός σαφούς και πάγιου νοµοθετικού πλαισίου που 

να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και να µην αφήνει περιθώρια για παρερµηνείες. 

 Προτείνουµε να εξετασθεί το ενδεχόµενο, οι οµογενείς παιδευτικοί που εργάζονται σε 

ηµερήσια και απογευµατινά σχολεία να καταβάλουν κρατήσεις στα ταµεία των εκπαιδευτικών 

της Ελλάδας για να αποκτήσουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των συναδέλφων τους στη 

γενέτειρα. 

 Μια εναλλακτική είναι, να δηµιουργηθεί Επικουρική Επιτροπή Εκπαιδευτικών για να βοηθάει 

τον εκάστοτε Συντονιστή Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής στο έργο του αναφορικά µε τη 

συγκέντρωση των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τις συνταξιοδοτήσεις καθώς και τη 

σχετική ενηµέρωση των εκπαιδευτικών. Επίσης, είµαστε πρόθυµοι να ενηµερώσουµε τα 

σχολεία να ανταποκρίνονται στα στατιστικά στοιχεία που ζητούν τα Συντονιστικά γραφεία 

Μέλη της κάθε Επιτροπής πρέπει να είναι µέλη του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Ελληνοαµερικανών 

Εκπαιδευτικών ή/και οι πρόεδροι των εκπαιδευτικών συλλόγων της περιοχής ευθύνης του 

κάθε συντονιστή. 
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2ο Ενηµερωτικό ∆ελτίο για το Α’ Παγκόσµιο Συµπόσιο Νεολαίας  

Πρωτοβουλία Σ.Α.Ε./ Η.Π.Α. & Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης της Ελλάδας για τους νέους 
ενήλικες της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας -Τέθηκαν οι βάσεις για ουσιαστικό διάλογο µε 
τους εκπροσώπους των νεοτέρων γενεών σε Συµπόσιο στην Washington 
Τις βάσεις για την προσέγγιση των εκπροσώπων των νεοτέρων γενεών της Ελληνοαµερικανικής 

Κοινότητας, µε σοβαρότητα και αξιοπιστία, έθεσε η διεξαγωγή του πρώτου συµποσίου µε θέµα 

«Ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες των νέων ενηλίκων της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας: 
Προοπτικές και ευκαιρίες στις ΗΠΑ και την Ελλάδα», το οποίο πραγµατοποιήθηκε από τις 16 έως 

18 Νοεµβρίου 2007, στο Πανεπιστήµιο Georgetown της αµερικανικής πρωτεύουσας, Ουάσινγκτον. 

Η διοργάνωση του συµποσίου ξεκίνησε µε κοινή πρωτοβουλία και το προσωπικό ενδιαφέρον του 

Συντονιστή Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. κ. Θεόδωρου Σπυρόπουλου και του Γενικού Γραµµατέα Ενηµέρωσης κ. 
Πάνου Λειβαδά.. Το εγχείρηµα αγκάλιασε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον κ. Αλέξανδρος 
Μαλλιάς ο οποίος και το έθεσε υπό την αιγίδα του και µε την υποστήριξη του Ελληνοαµερικανικού 

Εθνικού Συµβουλίου (Hellenic American National Council) και του Ελληνοαµερικανικού Ινστιτούτου 

(American Hellenic Institute). Η συµµετοχή διακεκριµένων προσωπικοτήτων από Ελλάδα και Η.Π.Α. 

διασφάλισε την ποιότητα του διαλόγου που ξεκίνησε µε µία οµάδα νέων ενηλίκων που συµµετείχαν 

ενεργά στο συµπόσιο µε εύστοχες ερωτήσεις και παρεµβάσεις.  

 

«Η αρχή έγινε», δήλωσε ο κ. Θ. Σπυρόπουλος, Συντονιστής Σ.Α.Ε. της Περιφέρειας των Η.Π.Α. 

«Εργαστήκαµε συλλογικά µε τον Πρέσβη κ. Αλ. Μαλλιά και τον Γ. Γ. Ενηµέρωσης κ. Πάνο Λειβαδά, 

τους οποίους και ευχαριστούµε για το γνήσιο ενδιαφέρον και την έµπρακτη υποστήριξή τους. 

Ευχαριστούµε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αµερικής, το Ε.Σ.Ε., το AHI, AHEPA, το American Hellenic 

Council of California και όλους τους οµογενειακούς οργανισµούς που εκπροσωπήθηκαν στην κοινή 

αυτή προσπάθεια. Είναι γεγονός ότι, ως οµογένεια στο παρελθόν έχουµε αποτύχει να προκαλέσουµε 

το ενδιαφέρον των νέων µας. Κι αυτή τη φορά ίσως υπήρξαν παραλείψεις από πλευράς µας, όµως 

µάθαµε και καταφέραµε να εγκαινιάσουµε τον διάλογο µαζί τους µε τη συµµετοχή ως οµιλητών και 

συµµετεχόντων εξαιρετικών εκπροσώπων της νεολαίας µας. Επρόκειτο για µία πολύ γόνιµη 

συνάντηση που έθεσε τις βάσεις για µία ουσιαστική προσέγγιση των νέων µας, µε συνέχεια και 

συνέπεια». 

 

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τόσο ο Πρέσβης της Ελλάδας όσο και ο Γενικός Γραµµατέας 

Ενηµέρωσης και οι οµιλητές από Ελλάδα ήταν παρόντες καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών του 

συµποσίου συµµετέχοντας ενεργά µε απαντήσεις και παρεµβάσεις στον διάλογο µε τη νεολαία. Οι 

εργασίες του συµποσίου ολοκληρώθηκαν µε την κοινή δέσµευση να συνεχισθεί ο διάλογος µε τη 

διοργάνωση δεύτερου Συµποσίου στο Λος Άντζελες και τη διοργάνωση περιφερειακών συµποσίων 

σε διάφορες πολιτείες της Αµερικής µέσα στο 2008. 
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Τους συνέδρους καλωσόρισε η διευθύντρια του Department οf modern Greek, Georgetown University 

κ. Ισµήνη Λαµπ. Ο Έλληνας Πρέσβης εξήρε τη σηµασία του συµποσίου και εξέφρασε τα εγκάρδια 

συγχαρητήρια προς τον Πρόεδρο του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α., κ. Θ. Σπυρόπουλο, για την πρωτοβουλία του 

καθώς και στον Γ. Γ. Ενηµέρωσης, κ. Π. Λειβαδά, ο οποίος διοργάνωσε την οµάδα επιστηµόνων από 

την Ελλάδα για τις ανάγκες του συµποσίου. Ο κ. Λειβαδάς, στον χαιρετισµό του, έδωσε έµφαση στην 

πρόοδο που σηµείωσε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και προσκάλεσε τους νέους Ελληνοαµερικανούς 

«να ανακαλύψουν την νέα Ελλάδα και τις δυνατότητες που προσφέρει». 

 

Το συµπόσιο χαιρέτισαν εκ µέρους του Αρχιεπισκόπου Αµερικής κ. ∆ηµητρίου, ο Επίσκοπος 
Μοκισσού, κ. ∆ηµήτριος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συµβολή της εκκλησίας στη διατήρηση του 

Ελληνικού πολιτισµού στις ΗΠΑ. Τόνισε την αξία των ελληνικών αξιών στη σύγχρονη κοινωνία και 

επεσήµανε πως η σύγχρονη ελληνοαµερικανική ταυτότητα είναι αποτέλεσµα της σύνθεσης της 

ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και της προσαρµογής στην Αµερικανική κοινωνία. Χαιρετισµό 

απηύθυνε επίσης ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας, Ανδρέας Νικολαΐδης ο οποίος ανέφερε 

ότι µε το πέρασµα του χρόνου και γενεών, ο κίνδυνος της αφοµοίωσης γίνεται εντονότερος: «Είναι 

θέµα ζωτικής σηµασίας -τόνισε- να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες και ανησυχίες των νεότερων µελών 

της κοινότητας, για να δραστηριοποιηθούν στην προώθηση των θεµάτων και των στόχων του 

Ελληνισµού».  

 

Ο Πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Εθνικού Συµβουλίου κ. Εµµανουήλ Βελιβασάκης αναφέρθηκε 
στον δυναµισµό της Ελληνοαµερικανικής Νεολαίας και γενικά της Οµογένειας. Ο Εκτελεστικός 

∆ιευθυντής της A.H.E.P.A., κ. Βασίλης Μωσσαΐδης µετέφερε τον θερµό χαιρετισµό του Υπάτου 

Προέδρου της Οργάνωσης. Στον χαιρετισµό της η Γραµµατέας του ΣΑΕ, κ. Όλγα Σαραντοπούλου 
εξήρε τον κ. Σπυρόπουλο για το έργο του και τόνισε τη σηµασία της Ελληνικής παιδείας για το µέλλον 

της Ελληνοαµερικανικής νεολαίας.  

 

Στο πλαίσιο του διαλόγου των νέων µε τους οµιλητές τέθηκαν θέµατα όπως: 

 Η σηµασία της συµµετοχής των νέων στην πολιτική ζωή των Η.Π.Α. 

 Η διαφορά της πολιτιστικής ταυτότητας των νεοτέρων γενεών του Ελληνισµού στις Η.Π.Α. σε 

σχέση µε την πολιτιστική ταυτότητα των µεταναστών 

 Η σηµασία της ελληνικής Παιδείας, της ελληνικής γλώσσας και εν γένει ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στην πορεία και εξέλιξη της ζωής των νέων 

 Η αξία της κατοχής ελληνικού διαβατηρίου από τους νέους Ελληνοαµερικανούς 

 Πως αναδεικνύεται ένας ηγέτης στην Αµερικανική κοινωνία και ποια τα στοιχεία που τον 

χαρακτηρίζουν 

 Οι δυνατότητες ανεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. 
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Στο αίτηµα των νέων για την εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας άµεση ήταν η ανταπόκριση του 

Πρέσβη της Ελλάδας κ. Αλ. Μαλλιά ο οποίος και συγκέντρωσε τα ονόµατα των ενδιαφεροµένων για 

την διοργάνωση σχετικών µαθηµάτων στο Georgetown University υπό την δ/νση της Συντονίστριας 

Εκπαίδευσης στην πρεσβεία κ. Ρασσιά. Συντονιστές των εργασιών του συµποσίου ήταν οι κ.κ. Aki 
Bayez, Esq, Maria Stamoulas, Esq. και ο Nick Larigakis (Executive Director, AHI) συντονιστής στο 

πάνελ µε θέµα λόµπι και Αµερικανική Πολιτική. 

 

Τη σηµασία της σύνδεσης και γνωριµίας του ελληνισµού των Η.Π.Α. και ιδίως των νέων 

Ελληνοαµερικανών µε την Ελλάδα, τον πρωταγωνιστή στην περιοχή της, υπογράµµισαν οι από 

αµερικανικής πλευράς κεντρικοί οµιλητές της πρώτης και δεύτερης ηµέρας του συµποσίου, βουλευτής, 

John Sarbanes, και η τηλεπαρουσιάστρια του τηλεοπτικού δελτίου CBS Thalia Assouras. 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το πάνελ µε θέµα «Ελληνοαµερικανική ταυτότητα» στο πλαίσιο του 

οποίου οι οµιλητές Andreas Akaras (Advisor to Honorable John Sarbanes), Lefteris Karmiris 

(President of the Hellenic Society “Prometheas”), Mike Manatos (Lobbyist, Vice President, Manatos & 

Manatos), Alex Paranicas (Co-president of the Georgetown Hellenic Club), Chryssa Tsakopoulos 
(Co-president of the Georgetown Hellenic Club) και Elena Vlahu (Director of Greek Language and 

Culture Programs, Greek Orthodox Cathedral of the Ascension) παρουσίασαν τους προβληµατισµούς 

τους αναφορικά µε την πολιτιστική ταυτότητα των νέων Ελληνοαµερικανών.  

 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Συµποσίου ήταν η πρόθεση που καταγράφηκε για 

συνεργασία όλων των δυνάµεων της οµογένειας για αποτελεσµατικότερο λόµπι του Ελληνισµού στις 

ΗΠΑ στην ενότητα «λόµπι και Αµερικανική πολιτική». Οι συµµετέχοντες Nick Larigakis (Executive 

Director, AHI), Dinos Andrianos, (President, “American Hellenic Council of California”), Mike 
Manatos (Lobbyist, Vice President, Manatos & Manatos), Laoura M. Maratou (University of 

Maryland, Hellenic Students Association), George Sifakis (President, CEO and founder of Axela 

Government Relations LLC), Ted Laliotis, (President, Laliotis & Associates), John Sitilides 

(Principal, Trilogy Advisors) και Mark J. Tavlarides, (Vice President Van Scoyoc Associates, INC) 

υπογράµµισαν τη σηµασία της συνεργασίας όλων σε κοινές προσπάθειες καθώς και τη δυνατότητα 

αξιοποίησης της δύναµης της ψήφου των οµογενών για την προώθηση των ελληνικών θεµάτων. 

 

Στο πάνελ µε θεµατική «Ηγεσία - Κάνοντας τη διαφορά» συµµετείχαν οι Lieutenant Colonel James 
A. Gavrilis (Joint Staff, Pentagon, Political-Military Planner), Ted Laliotis, (President, Laliotis & 

Associates) και Dr. George Tsetsekos (Office of the Dean of LCOB). 
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Στις εργασίες του συνεδρίου από την Ελλάδα συµµετείχαν, εκτός από τον Γ.Γ. Ενηµέρωσης κ. Πάνο 

Λειβαδά, ο Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, κ. Μιχάλης Καραµανής, ο Αντιπρόεδρος της 

Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Αναστάσης Γαβριηλίδης, ο Πρόεδρος του Εµπορικού και 

Βιοµηχανικού Επιµελητήριου, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων, κ. Αιµίλιος Στασινάκης, ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαπολιτιστικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, κ. Άγγελος Συρίγος και ο διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Ανάλυσης και 

Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Ξ., καθ. Κώστας Υφαντής και ο γραµµατέας στρατηγικής και πολιτικού 

σχεδιασµού της Ν.∆., κ. Νίκος Καραχάλιος.  
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Συγκεκριµένα Αιτήµατα Περιφέρειας ΗΠΑ 
 

Αρ. Αιτ. Περιφέρεια ΣΑΕ ΗΠΑ 

Περίληψη 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟ∆ΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 

Επωνυµία 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο  

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΑΕ 

Σκοπός 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο Σ.Σ. 

  
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Μέλος ΣΑΕ ΝΑΙ  
Στοιχεία 
οργάνωσης/µέλους 

Όνοµα εκπροσώπου: 
Τηλέφωνο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΗΠΑ 
Ηλεκτρονικό ταχ.: 
Φαξ: 

Γενικός στόχος 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης 

ΠΑΡΑΧΩΡHΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

Έχει τεθεί παρόµοιο 
αίτηµα πρόταση, 
εισήγηση από την 
οργάνωση – µέλος 
στο παρελθόν και σε 
ποιον ; 

ΕΧΕΙ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ KAI ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ 
ΑΠΟΨΗ. 
  

Αποδέκτης 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης στην 
Ελλάδα 

ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΓΑΕ) ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. 

Πρόταση του 
Συντονιστικού 
Συµβουλίου 

ΝΑΙ 

Αρ. εγγράφων που 
επισυνάπτονται  

 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Σχόλια 
AITHMA KAI ∆ΥΟ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

ΑΙΤΗΜΑ: ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 
ΣΧΟΛΙΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
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ΑITHMA: 
 

Να κανονισθεί συνάντηση των Περιφερειαρχών µε τον Υπουργό Εσωτερικών ώστε οι Περιφερειάρχες 

να έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν στον Υπουργό άµεσα το κοινό αίσθηµα και τις απόψεις της 

οµογένειας της κάθε περιφέρειας στο σηµαντικό αυτό θέµα. 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
 
“Γερουσία Ελλήνων του Εξωτερικού” στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
Προτείνουµε τη δηµιουργία Σώµατος “Γερουσίας Ελλήνων του Εξωτερικού” στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 

για τους ακόλουθους λόγους: 

� Ο αριθµός των Ελλήνων και των Ελληνογενών στο εξωτερικό είναι πολύ µεγάλος. 

� Οι Έλληνες και οι νεώτερες γενεές γεννηµένες στο εξωτερικό διαθέτουν οικονοµική, κοινωνική, 

πολιτική, επιχειρηµατική και επιστηµονική ισχύ στις χώρες που διαβιούν. 

Εν δυνάµει, αποτελούν ένα πολύτιµο κεφάλαιο για την προώθηση θεµάτων που αφορούν τον 

Ελληνισµό και τη γενέτειρα. Μπορούν να προωθήσουν Εθνικά θέµατα, Ελληνική επιχειρηµατικότητα, 

επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις, την Ελλάδα ως τουριστικό 

προορισµό και βεβαίως τον Ελληνικό πολιτισµό και την Ελληνική παιδεία. 

� Κατέχουν και εκφράζουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων του Εξωτερικού 

� Η εκπροσώπηση του Ελληνισµού αυτού θεσµικά µέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ωφελήσει 

εθνικά και τη γενέτειρα και την ενδυνάµωση του Ελληνισµού του εξωτερικού. Αφενός, αποκτά φωνή ο 

Ελληνισµός του εξωτερικού για την προώθηση 

των δικών του θεµάτων στην Ελληνική Βουλή, αφετέρου µέσω των εκπροσώπων αυτών προωθούνται 

ελληνικά ζητήµατα στις χώρες του εξωτερικού. Το Σώµα θα µπορούσε να στελεχώνεται από 25 µέχρι 

30 βουλευτές από όλες τις περιφέρειες. Ο αριθµός των εκπροσώπων της κάθε περιφέρειας θα 

προσδιορίζεται από τον αριθµό των οµογενών που διαθέτει η κάθε περιοχή. Εάν η πρόταση αυτή 

θεωρηθεί ενδιαφέρουσα από τα µέλη του προεδρείου µας µπορούµε να προχωρήσουµε στη 

διερεύνηση νοµικών ζητηµάτων για την καθιέρωσή της, βάσει παραδειγµάτων άλλων χωρών. 

 

Είµαι σίγουρος ότι µία τέτοια πρόταση, λόγω της εθνικής της ωφέλειας, θα πρέπει τουλάχιστον να 

εξετασθεί από όλους µας αλλά και από την Ελληνική πολιτεία. 

 
Άλλες σκέψεις: 
� Οι Οµογενείς να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους 

H Ελληνική Πολιτεία πρέπει να παράσχει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι σε οµογενείς.  
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Μόνον µ’ αυτόν τον τρόπο το σχετικό Προσχέδιο Νόµου αποκτά ουσία, διότι µόνον Οµογενείς 

υποψήφιοι µπορούν να εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις ανάγκες και τα θέµατα των 

συµπατριωτών τους στη χώρα διαµονής τους. Οι Υποψήφιοι Βουλευτές της Ελλάδας δεν έχουν γνώση 

των αναγκών και προτεραιοτήτων της Οµογένειας, οι οποίες και διαφέρουν ανά περιοχή. 

� Τρόπος Ψηφοφορίας 
Τα προβλήµατα για τον τρόπο ψηφοφορίας όπως ορίζει το προσχέδιο είναι τεράστια. Είναι ανέφικτη η 

δηµιουργία εκλογικών τµηµάτων σ’ όλες τις περιοχές που ζουν Έλληνες πολίτες ενώ δεν υπάρχουν σε 

όλες τις περιοχές της Αµερικής προξενικές αρχές. Επίσης, ο αριθµός των Ελλήνων πολιτών σε 

αρκετές περιοχές της Αµερικής ξεπερνά τον µέγιστο αριθµό των 800 ψηφοφόρων που ορίζει ο νόµος 

ανά εκλογικό τµήµα του εξωτερικού. Ο αριθµός των ψηφοδελτίων θα ξεπερνά τα χίλια σε κάθε 

εκλογικό τµήµα, το κόστος της λειτουργίας των εκλογικών τµηµάτων θα είναι υπέρµετρο και σε 

ορισµένες περιπτώσεις δεν θα διασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Συνεπώς προτείνουµε την 

µέθοδο της επιστολικής ψήφου. 
� Φόβοι για κοµµατικοποίηση της Οµογένειας 
Πιστεύουµε πως ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί ώστε να αποφευχθεί η κοµµατικοποίηση της 

Οµογένειας. Αυτός είναι ο κυρίαρχος φόβος της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας όπως εξεφράσθη 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε. στις Η.Π.Α. µε αποτέλεσµα το 

προεδρείο του να αποσύρει τη σχετική πρόταση για την παροχή δικαιώµατος ψήφου στην Οµογένεια. 

Συγκεκριµένα είχαν εκφραστεί φόβοι πως το δικαίωµα ψήφου των Ελλήνων της Αµερικής θα έχει ως 

συνέπεια την έντονη κινητοποίηση των Τοπικών κοµµατικών οργανώσεων στις χώρες που ζούµε µε 

αποτέλεσµα να αυξηθούν οι ενδο-οµογενειακές έριδες. Επίσης, η οµογένεια θα καταστεί πεδίο 

προεκλογικής εκστρατείας κάτι που αντευχόµεθα όλοι. Για τους λόγους αυτούς οι περισσότεροι 

οµογενείς της Αµερικής τάσσονται υπέρ του Ιταλικού µοντέλου ψηφοφορίας. 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ηµιουργία ∆ιερευνητικής Μικτής Επιτροπής Εν κατακλείδι, πιστεύουµε πως η πρόταση 

µας στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο για 

τη σύσταση ∆ιερευνητικής Μικτής Επιτροπής είναι αναγκαία. Η κάθε περιφέρεια του ΣΑΕ έχει τις 

ιδιαιτερότητές της οι οποίες πρέπει να εξετασθούν σε συνεργασία µε εκπροσώπους των. 
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Αρ. Αιτ. Περιφέρεια ΣΑΕ ΗΠΑ 

Περίληψη 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 3 ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ 
ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ‘ΝΕΩΝ’, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ 
∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 

Επωνυµία 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο  

 
--- 

Σκοπός 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο Σ.Σ. 

--- 

Μέλος ΣΑΕ  
Στοιχεία 
οργάνωσης/µέλους 

--- 

Γενικός στόχος 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης 

ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΓΟΝΙΜΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ. 

Έχει τεθεί παρόµοιο 
αίτηµα πρόταση, 
εισήγηση από την 
οργάνωση – µέλος 
στο παρελθόν και σε 
ποιον ; 

 
 
 
---  

Αποδέκτης 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης στην 
Ελλάδα 

 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.  

Πρόταση του 
Συντονιστικού 
Συµβουλίου 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΕ ΗΠΑ 

Αρ. εγγράφων που 
επισυνάπτονται  

1 ΣΕΛΙ∆Α 

Σχόλια 
 
 
 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Ι∆ΙΟΜΟΡΦΕΣ (Π.Χ. YOUNG ADULTS) ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ-
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ AΛΛΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.  
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Αρ. Αιτ. Περιφέρεια ΣΑΕ ΗΠΑ 

Περίληψη 
 

Έλλειψη προσοντούχων δασκάλων για Ελληνικά προγράµµατα 

Επωνυµία 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο  

ΣΑΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΠΑ 

Σκοπός 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο Σ.Σ. 

  

Μέλος ΣΑΕ ΝΑΙ  
Στοιχεία 
οργάνωσης/µέλους 

Όνοµα εκπροσώπου: 
Τηλέφωνο: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΑΕ ΗΠΑ 
Ηλεκτρονικό ταχ.: 
Φαξ: 

Γενικός στόχος 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης 

--- 

Έχει τεθεί παρόµοιο 
αίτηµα πρόταση, 
εισήγηση από την 
οργάνωση – µέλος 
στο παρελθόν και σε 
ποιον ; 

“Υπόµνηµα προς τον Ειδικόν Γραµµατέα ∆ιαπολιτιστικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Άγγελο Συρίγο”  
 
 
  

Αποδέκτης 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης στην 
Ελλάδα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Πρόταση του 
Συντονιστικού 
Συµβουλίου 

Είναι πρόταση ΣΣ ΗΠΑ 

Αρ. Εγγράφων που 
επισυνάπτονται  

1 

Σχόλια 
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Εισηγητική Πρόταση 1 – Παιδεία  
 
Το πρόβληµα που θα αντιµετωπίσουµε στις Η.Π.Α. στα επόµενα 5 µε 10 χρόνια αφορά στην έλλειψη 

προσοντούχων δασκάλων για την διδασκαλία ελληνικών προγραµµάτων καθώς ο αριθµός των 

δασκάλων που εκπαιδεύονται στις Η.Π.Α. µειώνεται διαρκώς. Τα ελληνοαµερικανικά σχολεία 

επανδρώνονται κυρίως από οµογενείς εκπαιδευτικούς. Αρκετοί από αυτούς αποφοίτησαν από την 

Ακαδηµία του Αγίου Βασιλείου η οποία και έκλεισε το 1973 και η πλειοψηφία τους πρόκειται να 

συνταξιοδοτηθεί. Θα δηµιουργηθεί έτσι ένα µεγάλο κενό εκπαιδευτικών που είναι αδύνατον να 

καλυφθεί αποκλειστικά µε δασκάλους αποσπασµένους από την Ελλάδα. Ήδη σε αποµακρυσµένες 

περιοχές πολλά σχολεία απασχολούν µη προσοντούχους δασκάλους εξ ανάγκης. 

 

1ον Υπόµνηµα προς τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου 

 

� Να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες για προσοντούχους δασκάλους στις Η.Π.Α. µε την αποστολή 

αποσπασµένων. 

� Να βοηθήσει στην εξεύρεση µακροπρόθεσµης λύσης στο θέµα της αναµενόµενης µεγάλης έλλειψης 

δασκάλων που έχουν την απαραίτητη επαγγελµατική προετοιµασία για σχολεία του εξωτερικού. 

(Ενθαρρυντικός προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο θεσµός της Πιστοποίησης της Γλωσσοµάθειας και 

Γλωσσοδιδακτικής Επιπέδου Γ2+) 

� Ζητούµε να παραµείνουν οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις για το δικαίωµα συνταξιοδότησης των 

οµογενών ώστε να µην ανατραπεί το καθεστώς των ήδη συνταξιοδοτηµένων. Προτείνουµε ωστόσο, να 

ληφθεί µέριµνα για τους εκπαιδευτικούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων 

και να καθιερωθεί κλιµακωτό ύψος σύνταξης ανάλογα µε τις ώρες υπηρεσίας του κάθε εκπαιδευτικού 

ώστε να µην αποκλείονται όσοι εργάσθηκαν κάτω από 18 ώρες εβδοµαδιαίως. Εν κατακλείδι, ζητούµε 

από τις αρµόδιες αρχές της Ελληνικής Πολιτείας τη θεσµοθέτηση ενός σαφούς και πάγιου νοµοθετικού 

πλαισίου που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και να µην αφήνει περιθώρια για παρερµηνείες. 

� Προτείνουµε να εξετασθεί το ενδεχόµενο οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ηµερήσια και 

απογευµατινά σχολεία να καταβάλουν κρατήσεις στα ταµεία των εκπαιδευτικών της Ελλάδας για να 

αποκτήσουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των συναδέλφων τους στη γενέτειρα. 

� Μπορεί να δηµιουργηθεί Επικουρική Επιτροπή Εκπαιδευτικών για να βοηθάει τον εκάστοτε 

Συντονιστή Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής στο έργο του αναφορικά µε τη συγκέντρωση των 

πιστοποιητικών που απαιτούνται για τις συνταξιοδοτήσεις καθώς και τη σχετική ενηµέρωση των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, είµαστε πρόθυµοι να ενηµερώσουµε τα σχολεία να ανταποκρίνονται στα 

στατιστικά στοιχεία που ζητούν τα Συντονιστικά γραφεία Μέλη της κάθε Επιτροπής πρέπει να είναι 

µέλη του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Ελληνοαµερικανών Εκπαιδευτικών ή/και οι πρόεδροι των 

εκπαιδευτικών συλλόγων της περιοχής ευθύνης του κάθε συντονιστή.  
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Αρ. Αιτ. Περιφέρεια ΣΑΕ ΗΠΑ 

Περίληψη 
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Επωνυµία 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο  

 
--- 

Σκοπός 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο Σ.Σ. 

  

Μέλος ΣΑΕ --- 
Στοιχεία 
οργάνωσης/µέλους 

 

Γενικός στόχος 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο.  

Έχει τεθεί παρόµοιο 
αίτηµα πρόταση, 
εισήγηση από την 
οργάνωση – µέλος 
στο παρελθόν και σε 
ποιον ; 

 
 
--- 
  

Αποδέκτης 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης στην 
Ελλάδα 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Πρόταση του 
Συντονιστικού 
Συµβουλίου 

ΝΑΙ 

Αρ. εγγράφων που 
επισυνάπτονται  

1 

Σχόλια 
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 
 
Για αναζήτηση και εστίαση προσπαθειών σε νέα προγράµµατα και σε καινούργιους τρόπους 

παρουσίασης του Ελληνικού Πολιτισµού – διαχρονικού και σύγχρονου – ζητούµε: 

 

1. Συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού για την αναζήτηση νέων µορφών και σύγχρονων 

εκδηλώσεων για την προώθηση του Ελληνικού Πολιτισµού στις Η.Π.Α. οι οποίες να απευθύνονται όχι 

µόνο στις νεώτερες γενεές Ελληνο-Αµερικανών αλλά, κυρίως στο σύνολο της ευρύτερης Αµερικανικής 

κοινωνίας. 

2. Προώθηση προγραµµάτων που να µπορούν να παρουσιαστούν σε περιοδείες σε διάφορες 

πολιτείες (στα µουσεία, πολιτιστικά κέντρα και πανεπιστηµιακούς, δηµοτικούς, και εκθεσιακούς 

χώρους). 

3. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ζητούµε συνάντηση µε τους εκπροσώπους των αρµοδίων τµηµάτων 

του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού για να καταρτισθούν πολιτιστικά προγράµµατα τα οποία να 

έχουν την δυνατότητα να συµφωνηθούν µέχρι και δύο ή τρία χρόνια προ της ενάρξεώς των. 

4. Αναβίωση του θεσµού του “Πολιτιστικού Μήνα” σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου 

Ελληνισµού. 
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Αρ. Αιτ. Περιφέρεια ΣΑΕ ΗΠΑ 

Περίληψη 
 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Επωνυµία 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο  

ΦΥΤΕΨΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Σκοπός 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο Σ.Σ. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Προώθηση του Εθελοντισµού. 

Μέλος ΣΑΕ ΝΑΙ 
Στοιχεία 
οργάνωσης/µέλους 

Όνοµα εκπροσώπου: ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Τηλέφωνο: 312-627-1821 
Ηλεκτρονικό ταχ.: tgshanc@aol.com  
Φαξ:  

Γενικός στόχος 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Προώθηση των αρχών Οικολογίας και Εθελοντισµού 

Έχει τεθεί παρόµοιο 
αίτηµα πρόταση, 
εισήγηση στο 
παρελθόν και σε 
ποιον; 

--- 
  

Αποδέκτης 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης στην 
Ελλάδα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Πρόταση του 
Συντονιστικού 
Συµβουλίου 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΑΕ ΗΠΑ 

Σχόλια 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΜΑ 

Η προσπάθειά µας θα είναι συνεχής και µακροχρόνια και θα επιδιώξουµε 
συνεργασία και µε άλλους περιφερειάρχες του Σ.Α.Ε. όπως σας προτείναµε 
µε γραπτή µας πρόταση. Ευχαριστούµε θερµά τον Περιφερειάρχη της 
Αυστραλίας για την άµεση ανταπόκρισή του.  
 
Συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας για την καθιέρωση σχετικού 
προγράµµατος οικολογίας/περιβαλλοντολογίας και εθελοντισµού στα 
Ελληνικά Σχολεία. 
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Αρ. Αιτ. Περιφέρεια ΣΑΕ ΗΠΑ 

Περίληψη 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΑΕ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Επωνυµία 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΑΕ ΗΠΑ 

Σκοπός 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο Σ.Σ. 

  
--- 

Μέλος ΣΑΕ ΝΑΙ  
Στοιχεία 
οργάνωσης/µέλους 

Όνοµα εκπροσώπου: 
Τηλέφωνο: 
Ηλεκτρονικό ταχ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΑΕ ΗΠΑ 
Φαξ: 

Γενικός στόχος 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης 

ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

Έχει τεθεί παρόµοιο 
αίτηµα πρόταση, 
εισήγηση από την 
οργάνωση – µέλος 
στο παρελθόν και σε 
ποιον; 

 
 
 
---  

Αποδέκτης 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης στην 
Ελλάδα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΓΑΕ 

Πρόταση του 
Συντονιστικού 
Συµβουλίου 

ΝΑΙ 

Αρ. εγγράφων που 
επισυνάπτονται  

1 ΣΕΛΙ∆Α 

Σχόλια 
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Αρ. Αιτ. Περιφέρεια ΣΑΕ ΗΠΑ 

Περίληψη 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΕ  
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ 

Επωνυµία 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΑΕ ΗΠΑ 

Σκοπός 
οργάνωσης/µέλους 
που υπέβαλε το 
αίτηµα στο Σ.Σ. 

 --- 

Μέλος ΣΑΕ ΝΑΙ 
Στοιχεία 
οργάνωσης/µέλους 

Όνοµα εκπροσώπου: 
Τηλέφωνο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΗΠΑ 
Ηλεκτρονικό ταχ.: 
Φαξ: 

Γενικός στόχος 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης 

--- 

Έχει τεθεί παρόµοιο 
αίτηµα πρόταση, 
εισήγηση από την 
οργάνωση – µέλος 
στο παρελθόν και σε 
ποιον ; 

ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 
  

Αποδέκτης 
αιτήµατος, 
εισήγησης 
πρότασης στην 
Ελλάδα 

ΓΓΑΕ, ΕΡΤ 

Πρόταση του 
Συντονιστικού 
Συµβουλίου 

ΝΑΙ 

Σχόλια 
 
 
 

Ζητούµε, τη συνεργασία όλων των περιφερειαρχών µε την Ελληνική κρατική 
τηλεόραση, και όχι µόνον, και τις αρµόδιες κρατικές αρχές για τη 
διοργάνωση πενταετούς προγράµµατος (2 φορές ετησίως) τηλεµαραθώνιων 
για τη συγκέντρωση χρηµάτων για τα προγράµµατά µας. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των τηλεοπτικών προγραµµάτων θα παρουσιάζεται ο Ελληνισµός της 
κάθε περιφέρειας, οι δραστηριότητες και οι ανάγκες του καθώς και τα 
προγράµµατα που θέλει να αναπτύξει. 
� Ενεργοποίηση της Ο.Μ.Μ.Ε. και για στήριξη του ΣΑΕ. 
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 
ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

 

Η φιλοξενία προσωπικοτήτων αλλά και φιλελλήνων Αµερικανών από τις Η.Π.Α., όσες φορές 

επιδιώχθηκε µέσω του Σ.Α.Ε. στο παρελθόν δεν έγινε µε µακροπρόθεσµους αντικειµενικούς στόχους 

ή µε συγκεκριµένο άµεσο σκοπό και συνεπώς δεν επέφερε απτά αποτελέσµατα. Για να τεθούν 

αντικειµενικοί στόχοι και να γνωρίζουµε ότι έχουµε επιτύχει κάτι περισσότερο από το να 

ψυχαγωγήσουµε τους φιλοξενουµένους, ζητούµε 

 

ΑΙΤΗΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
Προγράµµατα φιλοξενίας να οργανωθούν κατά κατηγορίες, π.χ.: 

 

α. ∆ήµαρχοι / Νοµάρχες µεγάλων ή πολιτικά σπουδαίων αυτοδιοικήσεων των Η.Π.Α. για επίσκεψη 

/φιλοξενία σε επίπεδο δηµαρχιακό και /η νοµαρχιακό. 

β. Μέσου επιπέδου µόνιµο προσωπικό Αµερικανικών Υπουργείων (αυτοί που ετοιµάζουν το υλικό των 

υπουργικών συναντήσεων ή τις αναφορές σε πολιτικά και οικονοµικά θέµατα) και που σύντοµα θα 

προωθηθούν σε υψηλότερες θέσεις. 

γ. Επιστήµονες / καθηγητές από τα think tanks που έχουν ιδιαίτερη σχέση µε την εκάστοτε 

Αµερικανική κυβέρνηση. 

δ. ∆ηµιουργία διεθνών Συµποσίων σε συγκεκριµένα θέµατα ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε υψηλά 

στελέχη όπως δηµοσιογράφους, Γερουσιαστές (προέδρους επιτροπών υποεπιτροπών) και 

υψηλόβαθµα κυβερνητικά πρόσωπα (Deputy Undersecretary, White House Advisor, Chief of 

European/Greek desk, etc.) να αποδεχθούν πρόσκληση για συνάντηση µε Ευρωπαίους / Βαλκάνιους 

συναδέλφους. Σε όλες τις περιπτώσεις προβλέπεται ξενάγηση και ψυχαγωγία, η έµφαση όµως θα 

δίδεται στο αντικείµενο εργασίας. 

 

Το Σ.Α.Ε. της κάθε περιφέρειας να καταγράψει ανά Πολιτεία τους “Opinion leaders” (Προσωπικότητες 

µε ισχυρή κοινωνική επιρροή και διαµορφωτές γνώµης, όπως στελέχη πολυεθνικών εταιριών, 

δηµοσιογράφους, επιστήµονες, πολιτικούς, καλλιτέχνες, ηγέτες µεγάλων ιδρυµάτων, κλπ) και σε 

συνεργασία µε την Ελληνική Πολιτεία να αναλάβει την προσέγγισή τους. 

 

Σε κάθε περίπτωση η προσέγγισή των προσωπικοτήτων να γίνεται 8 µε 12 µήνες προ της φιλοξενίας 

ώστε οι προσωπικότητες να έχουν την δυνατότητα προγραµµατισµού. 
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ΙΙ.iii. Εισηγητικές προτάσεις 
της Περιφέρειας Κεντρικής 

και Νοτίου Αµερικής 
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Σας παραθέτω τις προτάσεις που οµόφωνα ενέκρινε το Συντονιστικό Συµβούλιο της Περιφέρειας στη 

2η Συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στο Μεξικό (11,12,13 Ιανουαρίου 2008).  

 

1. Ελληνοµάθεια.  

 

2. Συντονιστής εκπαίδευσης στο Μπουένος Άιρες για Ν. Αµερική + να διδάσκουν σε 

περισσότερες κοινότητες  

 

3. Ανταλλαγή Νεολαίων (Λατινική Αµερική-Ελλάδα). Στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του 

Γεν. ∆ιευθυντή της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, κου Ι. Κυπαρισίδη στη Χιλή, 

συζητήσαµε την υλοποίηση προγράµµατος ανταλλαγής Νεολαίων µεταξύ των χωρών της 

Περιφέρειας και της Ελλάδος. Ένα τέτοιο Πρόγραµµα, θα δώσει την ευκαιρία στους νέους να 

ζήσουν µέσα σε µια ελληνική οικογένεια ώστε να εξασκήσουν τη γλώσσα, και να γνωρίσουν την 

κουλτούρα και το σύγχρονο τρόπο ζωής της Ελλάδας. Από την άλλη µεριά, οι Έλληνες νεολαίοι 

θα γνωρίσουν τις συνθήκες ζωής της Λατινικής Αµερικής και θα αναπτύξουν δεσµούς µε την εδώ 

Νεολαία. Οι συµµετέχοντες νέοι θα πληρώνουν τα εισιτήριά τους, όπως στο Πρόγραµµα 

Φιλοξενίας για νέους από 18-25 ετών της Γ.Γ.Α.Ε., και δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δηµόσιο.  

 

4. ∆ιοργάνωση αθλητικών συναντήσεων. Ο αθλητισµός είναι ένας τοµέας που θα πρέπει να 

αναπτύξουµε όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι δραστηριότητες στα πλαίσια του αθλητισµού 

θα επιτρέψουν τόσο την ενδυνάµωση των ενδοκοινοτικών σχέσεων όσο και τη διεύρυνση των 

ανταλλαγών στο εσωτερικό της κάθε χώρας αλλά και σε επίπεδο της Περιφέρειας. 

Παράλληλα, ο αθλητισµός είναι ένα πολύ καλό µέσο προβολής της ελληνικής παρουσίας στη 

χώρα της διαµονής. Θα θέλαµε, λοιπόν, να διοργανωθούν αθλητικές συναντήσεις σύµφωνα µε 

την πρόταση «Φιλοπάτρεια» του Προεδρείου.  

 

5. Θέατρο. Με αφορµή το παράδειγµα της Ελληνικής Κοινότητα του Sâo Paulo, που είχε µια 

πολύ καλή συµµετοχή στο Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου 2007 που διοργάνωσε το 

Πανεπιστήµιο της Κρήτης, θα θέλαµε να ενθαρρύνουµε και άλλες κοινότητες να σχηµατίσουν 

θιάσους παιδιών και νέων. Η οργάνωση και παρουσίαση ενός θιάσου προϋποθέτει 

χρηµατοδότηση. Έχοντας όµως υπόψη το όφελος για τα παιδιά και τους νέους αλλά και το 

γεγονός ότι µια παράσταση, µεταξύ άλλων, προβάλλει γλώσσα και κουλτούρα πιστεύουµε ότι 

αξίζει τη συµπαράσταση της Ελληνικής Πολιτείας. 

 

6. Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Ο ρόλος του χορού ως κεντρική δραστηριότητα στις ανά τον 

κόσµο νεολαίες του προσδίδει αναµφίβολα τη διάσταση ενός συνδετικού κρίκου που ξεπερνά 
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τις οποιεσδήποτε διαφορές που χαρακτηρίζουν τις Ελληνικές κοινότητες ανάλογα µε τη 

γεωγραφική θέση και ιστορία τους. Πρέπει, λοιπόν, να υποστηρίξουµε κάθε µορφή 

δραστηριότητας που επιτρέπει την ανάδειξη και τη διάδοση των ελληνικών παραδοσιακών 

χορών, όπως τη διδασκαλία, videos και µουσική, µουσικά παραδοσιακά όργανα, σεµινάρια και 

ενηµέρωση για τις παραδοσιακές ενδυµασίες, συναντήσεις χορευτικών συνόλων τόσο σε 

επίπεδο εσωτερικό όσο και διακρατικό. Η Ελληνική Πολιτεία θα έπρεπε να µας συνδράµει 

ιδιαίτερα στο θέµα της διδασκαλίας, των ενδυµασιών και τη διοργάνωση Φεστιβάλ. 

 

7. Συνάντηση Νεολαίας 2009. Το Συντονιστικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση της 

Επιτροπής Νεολαίας να διοργανώσει µια συνάντηση το 2009. Όπως µας εξήγησαν 

προγραµµατίζουν τη Συνάντηση Νεολαίων Λατινικής Αµερικής για το 2009 ώστε αφενός να 

έχουν τον απαραίτητο για τη διοργάνωση και τη καλύτερη συµµετοχή χρόνο. Και αφετέρου, µε 

σκοπό την εξεύρεση πόρων από εκδηλώσεις που οι ίδιοι νεολαίοι θα πραγµατοποιήσουν σε 

αυτό το διάστηµα για να καλύψουν έστω και µερικά από τα απαιτούµενα έξοδα.  

 

8. Ελληνικές ταινίες. Συνεχίζοντας µε τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από τη Νεολαία στο 

πρόσφατο 2ο Συνέδριο, θα ζητούσαµε την αποστολή ελληνικών ταινιών για την παρουσίαση 

Κύκλου Ελληνικού Κινηµατογράφου µε σκοπό να γνωρίσουµε πτυχές της ελληνικής ιστορίας 

και πολιτισµού στην οµογένεια καθώς και στον φιλελληνικό πληθυσµό των χωρών που µας 

φιλοξενούν. 

 

9. Τουριστικό υλικό. Όπως επανειληµµένως ζητήσαµε από την τότε Υπουργό Τουριστικής 

Ανάπτυξης κυρία Φάνη Πάλλη-Πτεραλιά αν και µε πενιχρά αποτελέσµατα χρειαζόµαστε την 

αποστολή ενηµερωτικού υλικού όπως: 

- έντυπα (φυλλάδια, ταξιδιωτικούς οδηγούς, χάρτες, αφίσες), 

- DVD τουριστικού περιεχοµένου 

- CD φωτογραφιών,  

- CD µουσικής και άλλα. 

 

Πρόκειται για υλικό πολύτιµο, έχοντας υπόψη ότι η εδώ οµογένεια αποτελείται κατά το πλείστον από 

έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 

χώρα των προγόνων τους. Και από την άλλη µεριά, όπως ήδη είχαµε τονίσει, οι ελληνικές κοινότητες 

µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά στην προβολή του ελληνικού τουρισµού, ως σηµεία 

πληροφόρησης και διαφώτισης για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισµό και µάλιστα στις χώρες της 

Περιφέρειας Κ. και Ν. Αµερικής στις οποίες δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Υπουργείου. 
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Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την αποδοχή των παραπάνω προτάσεων, τις οποίες σύντοµα 

θα σας αποστείλουµε και σε µορφή αιτήµατος σύµφωνα µε την απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του 

Συντονιστικού Συµβουλίου της Περιφέρειας. 

 

 

Με εξαιρετική εκτίµηση 

 

 

 

 

Νικηφόρος Νικολαϊδης  

Συντονιστής Περιφέρειας 

Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής 

 

 

 

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόταση για την Ελληνόφωνη Εκπαίδευση στην Περιφέρεια Κεντρικής και 

Νοτίου Αµερικής  
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Πρόταση για ένα πρόγραµµα κατάρτισης καθηγητών της νέας ελληνικής 
για την Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής 
 
A. Εισαγωγικά στοιχεία 
 
Α.- ∆εδοµένα 
 
1) Οι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί από Ελλάδα που αιτούν και ... αποδέχονται απόσπασή τους σε τόσο 
µακρινές χώρες όταν έρθουν, επειδή φυσικά αγνοούν την κουλτούρα και, γενικότερα, τη νοοτροπία 
των λαών της περιοχής, αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες, αρκετές φορές δυστυχώς ανυπέρβλητες, 
τόσο για την προσαρµογή τους όσο και για τη διδασκαλία. 
 
2) Η θητεία των από Ελλάδα εκπαιδευτικών είναι µικρής διάρκειας. 
 
3) Το κόστος (µισθός, επιµίσθιο, εισιτήρια, µετακόµιση κ.ά.) για το Ελληνικό κράτος είναι υπέρογκο. 
 
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι, χωρίς να αποκλείσουµε την απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, το 
σχέδιο µας πρέπει να βασίζεται σε εκπαιδευτικούς ελληνικής καταγωγής ή µη της χώρας όπου θα 
διδάξουν.  
 
 
Β.- ∆ιδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας 
 
1) Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
 
Το Συντονιστικό Συµβούλιο της Περιφέρειας έχει συγκροτήσει ένα Εκπαιδευτικό Συµβούλιο το οποίο 
θα αναλάβει την όλη ευθύνη της παιδείας στην Περιφέρεια. Το Συµβούλιο αυτό είναι πενταµελές, 
τέσσερα από τα µέλη του εκπαιδευτικοί και το πέµπτο από το Συντονιστικό της Περιφέρειας. 
 
Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο προτείνει ένα πρόγραµµα τριών τριµηνιαίων σεµιναρίων εντατικής 
µετεκπαίδευσης, για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών από τη Κεντρική και Νότιο Αµερική και το 
υποβάλλει προς έγκριση στο συνεργαζόµενο πανεπιστήµιο της Ελλάδας ή της Κύπρου. 
 
Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, επίσης, είναι αυτό που θα αξιολογήσει τους αιτούντες για την εισαγωγή 
τους στο πρόγραµµα µετεκπαίδευσης που συµπεριλαµβάνει υποτροφία για την παρακολούθηση των 
τριών τριµηνιαίων σεµιναρίων, θα παρακολουθήσει την πρόοδό τους και, µετά τη συµπλήρωση των 
σπουδών, θα αποφασίσει την πρόσληψή τους. 
 
Παράλληλα θα ετοιµάσει ένα πρόγραµµα διδασκαλίας των ελληνικών σε χώρες όπου η µητρική 
γλώσσα είναι τα πορτογαλικά ή τα ισπανικά - ουσιαστικά δεν έχουµε ελληνικό πληθυσµό στις µικρές 
αγγλόφωνες χώρες και, άλλωστε, υπάρχει πλήθος προγραµµάτων διδασκαλίας των ελληνικών για 
αγγλόφωνους - καθώς και τα αναγκαία κείµενα. Θα αναλάβει την έκδοση βιβλίων, τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία, κατά το δυνατόν, µε τις αντίστοιχες Ελληνικές Κοινότητες, 
πανεπιστήµια και άλλους φορείς. 
 
2) Οι Εκπαιδευτικοί 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 35 – 45 ετών, για λόγους εµπειρίας, οικογενειακών και άλλων 
δεσµών στη χώρα καταγωγής των κ.ά., απόφοιτοι παιδαγωγικής σχολής, κατά προτίµηση καθηγητές 
ξένης γλώσσας, να ξέρουν ελληνικά (τουλάχιστον επίπεδο Γ΄ του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας) και 
να είναι πρόθυµοι να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα µετεκπαίδευσης. 
 
3) Η Ελληνική Πολιτεία 
Απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών της Περιφέρειας 
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Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής είναι η συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας. Άλλωστε, αυτό το 
κατοχυρώνει και το Σύνταγµα, το Άρθρο 108 του οποίου ορίζει:  
«... Επίσης µεριµνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελµατική προαγωγή των Ελλήνων που 
εργάζονται έξω από την επικράτεια.»  
 
Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τα έξοδα υποτροφίας των εκπαιδευτικών της Κεντρικής 
και Νοτίου Αµερικής από την αποδοχή τους στο πρώτο τριµηνιαίο σεµινάριο µε επιχορήγηση π.χ. 600 
ΕΥΡΩ τον πρώτο χρόνο, 900 ΕΥΡΩ το δεύτερο και 1.200 ΕΥΡΩ τον τρίτο χρόνο και, από την στιγµή 
που προσλαµβάνονται θα πρέπει να αναλάβει το κόστος µισθοδοσίας. Όσον αφορά το ύψος των 
αµοιβών, αυτό θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και τον φορέα 
χρηµατοδότη. 
Πρέπει να αναλάβει επίσης την ανάλογη οικονοµική υποστήριξη του συνεργαζόµενου ελληνικού ή/και 
κυπριακού πανεπιστηµίου που θα αναλάβει τα τριµηνιαία σεµινάρια εντατικής µετεκπαίδευσης. 
 
Η σχετική σύµβαση πρέπει να προσυπογράφεται από τον εκπαιδευτικό, την αντίστοιχη Προξενική 
Αρχή και το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο το οποίο εκπροσωπεί τις Ελληνικές Κοινότητες όπου 
πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα. 
 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος επιµόρφωσης θεωρούµε, επίσης, απαραίτητη την απόσπαση 
και µάλιστα σε αυξηµένο αριθµό εκπαιδευτικών για τα επόµενα 4 – 5 χρόνια γιατί αυτοί είναι που θα 
διδάξουν τη γλώσσα καθώς και τα στοιχεία της κουλτούρας µας στους υποψήφιους για µετεκπαίδευση 
παράλληλα µε τους άλλους µικρούς και µεγάλους µαθητές. Η παρουσία Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι 
και η καλύτερη εγγύηση για την σταδιακή υλοποίηση του προτεινόµενου προγράµµατος. Νοµίζουµε, 
επίσης, ότι θα ήταν καλό να αυξηθεί η συµµετοχή εκπροσώπων του Συµβουλίου Απόδηµου 
Ελληνισµού στο Ίδρυµα Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε) του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε ρόλο εισηγητικό και γνωµοδοτικό. Άλλωστε, ποίοι 
γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιάζουσες συνθήκες κάθε χώρας της Περιφέρειας από τους Έλληνες που 
διαµένουν εκεί; 
 
Και ο Νόµος 3480 / 2006, στο Άρθρο 1, Παρ. 2 α) ορίζει ότι το ΣΑΕ ασκεί την εισηγητική και 
γνωµοδοτική του αρµοδιότητα σε θέµατα που αφορούν τους απόδηµους και οµογενείς Έλληνες, όπως 
τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των απόδηµων και οµογενών 
Ελλήνων. 
 
 
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής. 
 

Με βάση τα ανωτέρω, κατατίθεται η ακόλουθη πρόταση για το πρόγραµµα κατάρτισης 
καθηγητών της νέας ελληνικής για την Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής.  

 
1. Στόχος του προγράµµατος 

 
Απευθύνεται σε φυσικούς οµιλητές της ελληνικής και σε ισπανόφωνους που έχουν µάθει 

ελληνικά (τουλάχιστον επίπεδο Γ΄ του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας) και που κοινό τους 
χαρακτηριστικό είναι ότι τα διδάσκουν αυτή τη στιγµή ή η κοινότητά τους ενδιαφέρεται να τα διδάξουν 
στο µέλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής.  
Το πρόγραµµα αναµένεται να συνεισφέρει στα ακόλουθα: 

1. Κατάρτιση προκειµένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια ώστε να 
επιτελέσουν το διδακτικό τους έργο πιο αποτελεσµατικά στις χώρες καταγωγής τους. 

2. Βελτίωση των ελληνικών τους αλλά και των γενικότερων γνώσεών τους σε σχέση µε τη 
γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµα της Ελλάδας. 

Τελικός στόχος της επιµόρφωσης είναι η απόκτηση ενός διπλώµατος που θα τους αναγνωρίζει ως 
καθηγητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής. Βασικός 
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µας στόχος δεν είναι απλώς να έχουµε εκπαιδευτικούς µε προχωρηµένο επίπεδο γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας, αλλά εξειδικευµένους καθηγητές που, µε επαγγελµατισµό, να είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στους µαθητές 
της περιφέρειάς µας.  
Έτσι, οι απόφοιτοι θα πρέπει να είναι σε θέση: 

• να διδάξουν την ελληνική σε τµήµατα αρχάριων ή/και προχωρηµένων 
• να διδάξουν σε παιδικά τµήµατα ή/και τµήµατα ενηλίκων 
• να παράγουν δραστηριότητες κατάλληλες για το θέµα που θα διδάξουν και συµπληρωµατικές 

του βιβλίου διδασκαλίας 
• να αξιολογούν τους µαθητές τους και να τους προετοιµάζουν για εξετάσεις (π.χ. για 

πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας) 
• να συµβάλλουν στη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα σχολεία των κοινοτήτων 

τους (µαθητικές εκδηλώσεις κ.α.)  
 

2. ∆ιάρκεια προγράµµατος 
 

Όπως αναφέραµε προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τρία τριµηνιαία σεµινάρια εντατικής 
επιµόρφωσης σε ελληνικό ή/και κυπριακό πανεπιστήµιο, για τρία συνεχόµενα χρόνια.  

Οι διδακτικές ώρες που απαιτούνται για την κάλυψη των θεµατικών ενοτήτων θα καθοριστούν 
από τον πανεπιστηµιακό φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράµµατος. 
 

3. Μεθοδολογία διδασκαλίας και αξιολόγησης των υποψηφίων καθηγητών 
 
Το Πανεπιστήµιο που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράµµατος θα καθορίσει τη 

µεθοδολογία διδασκαλίας που θα ακολουθήσει προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί 
(σεµινάρια, παρουσιάσεις, πρακτική εφαρµογή, εργαστήρια, παρουσιάσεις εργασιών, κλπ.) 

Επίσης θα καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιολογήσει την επίδοση των υποψηφίων 
καθηγητών προκειµένου να αποκτήσουν το δίπλωµα που θα τους επιτρέπει να διδάσκουν την 
ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.  

Προτείνουµε όµως η τελική αξιολόγηση να συµπεριλαµβάνει µία υποδειγµατική διδασκαλία 
του υποψηφίου ενώπιον µίας επιτροπής αξιολογητών που θα βαθµολογήσουν τη γενικότερη επίδοση 
του. 
 
4. Το περιεχόµενο του προγράµµατος 

Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται οι θεµατικές ενότητες που θεωρούµε ότι είναι απαραίτητες 
για την κατάρτιση των καθηγητών της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής. Παρουσιάζονται 
τρεις κύκλοι θεµατικών ενοτήτων: 

 
1. Θεµατικές ενότητες (2) σχετικές µε τη βελτίωση του επιπέδου ελληνοµάθειας των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών. 
 

Ο συγκεκριµένος κύκλος προτείνεται διότι δεν είναι το ίδιο πράγµα να ξέρεις µία γλώσσα και 
να είσαι σε θέση να τη διδάσκεις. Οι φυσικοί οµιλητές µίας οποιασδήποτε γλώσσας συνήθως 
δεν έχουν µεταγλωσσικές απορίες, στην αίθουσα διδασκαλίας όµως, οι µαθητές µπορεί να 
έχουν απορίες και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να τις λύσει.  
 

2. Θεµατικές ενότητες (18) σχετικές µε την κατάρτιση καθηγητών της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας. 

 
Χρειαζόµαστε εκπαιδευτικούς που να ξέρουν να διδάξουν µία ξένη γλώσσα, και αυτό δεν είναι 
απλά θέµα ταλέντου. Οι εκπαιδευτικοί, προκειµένου να επιτελέσουν σωστά το λειτούργηµά 
τους ως καθηγητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, πρέπει να ξέρουν π.χ. ποιες µέθοδοι 
διδασκαλίας υπάρχουν, πώς να επιλέγουν το διδακτικό υλικό, πώς να το δουλεύουν, πώς να 
σχεδιάζουν ένα µάθηµα, πώς να διδάσκουν τη γραµµατική, πώς να αξιολογούν τους µαθητές 
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τους, µεταξύ άλλων. Σ΄ αυτόν τον κύκλο θεµατικών ενοτήτων ρίχνουµε λοιπόν το µεγαλύτερο 
βάρος, όπου και προτείνεται ο µεγαλύτερος αριθµός µαθηµάτων. 
 

3. Θεµατικές ενότητες σχετικές µε την βελτίωση της κοινωνιοπολιτισµικής κατάρτισης 
των υποψηφίων καθηγητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

 
Η διδασκαλία της ελληνικής στις κοινότητες της Περιφέρειάς µας είναι άµεσα συνυφασµένη µε 
τον ελληνικό πολιτισµό, εννοούµενος µε µία ευρεία έννοια που καλύπτει θέµατα όπως η 
ιστορία, η λογοτεχνία, ο τρόπος ζωής, τα ήθη και τα έθιµα, µεταξύ (πολλών) άλλων. Στην 
περίπτωση υποψηφίων που δεν έχουν τελειώσει το Γυµνάσιο και το Λύκειο στην Ελλάδα, και 
ενδεχοµένως δεν είχαν τη δυνατότητα να µείνουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στη χώρα 
µας, είναι απαραίτητη η σειρά µαθηµάτων που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν µία ευρύτερη 
αντίληψη της σύγχρονης Ελλάδας και θα µπορέσουν να τη µεταδώσουν στους µαθητές τους. 

 
Σε κάθε θεµατική ενότητα παρουσιάζεται ο στόχος και κάποιες πρώτες ιδέες, που θεωρούµε 

όµως ουσιαστικές και απαραίτητες, για το περιεχόµενό της. Οι λεπτοµέρειες και η σειρά παρουσίασης 
µπορούν να καθοριστούν σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο που θα αναλάβει την υλοποίηση του 
προγράµµατος. 
 
 
4.1. Θεµατικές ενότητες σχετικές µε τη βελτίωση του επιπέδου ελληνοµάθειας των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών 
 
 
 
Ελληνική Γλώσσα Ι 
 
Στόχος Να γνωρίσει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός τη µεταγλώσσα των γλωσσικών 

στοιχείων της ελληνικής γλώσσας προκειµένου να κατανοεί βιβλιογραφία 
(γραµµατικές και συντακτικά) που θα τον βοηθήσουν στο καθηγητικό του έργο1. 

Περιεχόµενα Στοιχεία από το χώρο της µορφολογίας (π.χ. ονοµατικό και ρηµατικό 
σύστηµα, άκλιτα µέρη του λόγου, σχηµατισµός λέξεων, κλπ.), της σύνταξης 
(π.χ. σύνδεση προτάσεων, κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, κλπ.) και 
της φωνητικής (π.χ. συλλαβισµός, πάθη, συµπλέγµατα, κλπ.). 

 
 
Ελληνική Γλώσσα ΙΙ 
 
Στόχος Να γνωρίσει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός βασικές έννοιες της σύγχρονης 

γλωσσολογίας προκειµένου να κατανοεί τα προγράµµατα σπουδών (Ακόµα 
και το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραµµα για την Πιστοποίηση Επάρκειας της 
Ελληνοµάθειας). 

Περιεχόµενα Η κοινωνική διάσταση της γλώσσας 
Τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα 
Οι επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας 
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες 
Οι επικοινωνιακές πράξεις 
 

 

                                                 
1 Aυτή η θεµατική ενότητα είναι απαραίτητη. Αν οι υποψήφιοι καθηγητές µας είχαν τελειώσει το Γυµνάσιο ή το 
Λύκειο στην Ελλάδα, θα είχαν αυτές τις γνώσεις. Αλλά ακόµα κι αν υποθέσουµε ότι δε θα ανατρέξουν σε 
γραµµατικές και συντακτικά, το εξεταστικό πρόγραµµα για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας του 
ΚΕΓ χρησιµοποιεί αυτήν την ορολογία. 
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4.2. Θεµατικές ενότητες σχετικές µε την κατάρτιση καθηγητών της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας 
 
 
∆ιδακτική Ξένων / ∆εύτερων γλωσσών 
 
Στόχος Να εξοικειωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί µε τις βασικές έννοιες της 

εφαρµοσµένης γλωσσολογίας στον τοµέα της διδασκαλίας των ξένων 
γλωσσών. 

Περιεχόµενα Κινητοποίηση. Ψυχολογική αντίσταση. Έµφαση στα ενδιαφέροντα του 
µαθητή. Ανάγκη για ρεαλιστικό πλαίσιο. Ανάγκη για αυτοπεποίθηση – 
ανάµιξη. ∆ιατήρηση ενδιαφέροντος: ρυθµός και ποικιλία. Ικανότητες (δεκτικές 
και παθητικές ⇔ παραγωγικές και ενεργητικές). Λειτουργίες της γλώσσας. 
Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας σε κάθε περίσταση. Η «διαγλώσσα». ΟΙ 
στρατηγικές µάθησης. 

 
 
Μέθοδοι διδασκαλίας 
 
Στόχος Να γνωρίσουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

στη διδακτική των ξένων γλωσσών και να αναπτύξουν κριτική στάση. 
Περιεχόµενα Παραδοσιακές µέθοδοι, η «άµεση» προσέγγιση, η δοµική προσέγγιση, η 

επικοινωνιακή προσέγγιση, η αποποινικοποίηση του «λάθους», οι 
σύγχρονες προσεγγίσεις. 

 
 
Επεξεργασία διδακτικού υλικού  
 
Στόχος Να εξασκηθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην παραγωγή διδακτικού 

υλικού. 
Περιεχόµενα Χρήση αυθεντικού υλικού: επιλογή και επεξεργασία (περιοδικά, εφηµερίδες, 

φωτογραφίες, κλπ.)  
Επικοινωνιακές δραστηριότητες: Παίξιµο ρόλων, οµαδικά παιχνίδια, 
συζητήσεις. 
Κοινωνιογλωσσικές δραστηριότητες: τραγούδια, ελληνικές ταινίες, 
ραδιοφωνικές εκποµπές, τηλεοπτικά προγράµµατα, κλπ. 

 
 
∆υναµική οµάδων 
 
Στόχος Να µάθουν να χειρίζονται και να οργανώνουν οµάδες (την τάξη τους) (πολύ 

χρήσιµο για παιδικά τµήµατα, αλλά και για τµήµατα ενηλίκων προκειµένου να 
µη βαριούνται οι µαθητές και τελικά να εγκαταλείπουν τα µαθήµατα από 
έλλειψη ενδιαφέροντος) 

Περιεχόµενα Ενεργητικοί και παθητικοί µαθητές 
Ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού 
Οι δραστηριότητες στην τάξη και η οργάνωσή τους. 
Είδη δραστηριοτήτων για την επίτευξη ενεργητικής εκµάθησης. 
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Ανάλυση λαθών 
 
Στόχος Να ευαισθητοποιηθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στη σηµασία του 

«λάθους» ως ένδειξη της διαγλώσσας των µαθητών τους και να µάθουν να 
το αξιοποιούν για να τους βοηθήσουν στη διαδικασία εκµάθησης της 
γλώσσας.  

Περιεχόµενα Η διαγλώσσα και η νοητική γραµµατική του µαθητή 
Ορισµός του «λάθους» 
∆ιάγνωση, περιγραφή και ερµηνεία των λαθών 
Λάθη που οφείλονται στη µητρική γλώσσα των µαθητών (ισπανική) 

 
 
Σχεδιασµός µαθήµατος 
 
Στόχος Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ξέρουν να κάνουν ένα σχέδιο 

µαθήµατος, να το εφαρµόζουν και να το αξιολογούν. 
Περιεχόµενα Η διδακτέα ύλη (που µπορεί να καθορίζεται από το σχολείο ή το βιβλίο που 

χρησιµοποιείται): Οργάνωση της ύλης ανάλογα µε τον αριθµό µαθηµάτων 
που προβλέπονται. 
Ο σχεδιασµός του µαθήµατος και τα στάδιά του: Η προθέρµανση, η 
παρουσίαση νέας ύλης, η πρακτική εξάσκηση,  
η ελεύθερη παραγωγή. 
Η επαλήθευση στη διαδικασία εκµάθησης 
Ο έλεγχος και η διόρθωση λαθών 
Ο ρυθµός 
Ο καθορισµός που χρόνου που θα διατεθεί σε κάθε δραστηριότητα του 
µαθήµατος 
Τα οπτικοακουστικά βοηθήµατα 

 
 
Πρακτική εξάσκηση στην αίθουσα διδασκαλίας (σχετική µε την προηγούµενη θεµατική 
ενότητα) 
 
Στόχος Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν την διδασκαλία τους µετά από 

υποδείξεις της οµάδας που θα παρακολουθήσει το µάθηµά τους.  
Περιεχόµενα Παρακολούθηση υποδειγµατικών διδασκαλιών. 

∆ιδασκαλία του υποψήφιου, ενώ θα είναι παρόντες συµφοιτητές τους και 
καθηγητές, οι οποίοι θα προτείνουν τρόπους να βελτιώσει το µάθηµά του. 
Αυτοαξιολόγηση του µαθήµατος που παρέδωσε. 

 
 

Κατανόηση προφορικού λόγου 
 
Στόχος Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν σε θεωρητικό επίπεδο µε τη 

γλωσσική δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Θα είναι σε θέση 
να κρίνουν τις δραστηριότητες του βιβλίου ελληνικών που χρησιµοποιούν 
για τα µαθήµατά τους και θα πρέπει να εξασκηθούν στην παραγωγή 
δραστηριοτήτων για τα µαθήµατα ελληνικών. 

Περιεχόµενα Βασικές θεωρητικές γνώσεις 
Τι είναι η ακουστική κατανόηση και η σχέση της µε την παραγωγή 
προφορικού λόγου. 
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Στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου και η εξάσκηση αυτής της 
γλωσσικής δεξιότητας 
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση προφορικού λόγου.  

Η πρακτική εφαρµογή στην αίθουσα διδασκαλίας 

Σχεδιασµός δραστηριοτήτων για εξάσκηση της ακουστικής κατανόησης 

Αυθεντικό υλικό και οι χρήσεις του  

Κριτήρια επιλογής και παραγωγής ακουστικού υλικού 
Η αξιολόγηση της κατανόησης προφορικού λόγου.  

 
 
Κατανόηση γραπτού λόγου 
 
Στόχος Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν σε θεωρητικό επίπεδο µε τη 

γλωσσική δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου. Θα είναι σε θέση να 
κρίνουν τις δραστηριότητες του βιβλίου ελληνικών που χρησιµοποιούν για τα 
µαθήµατά τους και θα πρέπει να εξασκηθούν στην παραγωγή 
δραστηριοτήτων για τα µαθήµατα ελληνικών. 

Περιεχόµενα 
Βασικές θεωρητικές γνώσεις 

Τι είναι η κατανόηση γραπτού λόγου και τα είδη ανάγνωσης. 
Στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου και η εξάσκηση αυτής της 
γλωσσικής δεξιότητας 
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση γραπτού λόγου.  

Η πρακτική εφαρµογή στην αίθουσα διδασκαλίας 

Σχεδιασµός δραστηριοτήτων για εξάσκηση της κατανόησης κειµένου. 

Αυθεντικό υλικό και οι χρήσεις του  

Κριτήρια επιλογής γραπτών κειµένων για τη διδασκαλία της ελληνικής. 
Είδη ασκήσεων για εξάσκηση της κατανόησης κειµένου 
Η λογοτεχνία (ποίηση και πεζογραφία) στη διδασκαλία των ελληνικών για ξένους. 
Η αξιολόγηση της κατανόησης γραπτού λόγου.  

 
 
 
Παραγωγή προφορικού λόγου 
 
Στόχος Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν σε θεωρητικό επίπεδο µε τη 

γλωσσική δεξιότητα της παραγωγής προφορικού λόγου. Θα είναι σε θέση να 
κρίνουν τις δραστηριότητες του βιβλίου ελληνικών που χρησιµοποιούν για τα 
µαθήµατά τους και θα πρέπει να εξασκηθούν στην παραγωγή 
δραστηριοτήτων για τα µαθήµατα ελληνικών.  

Περιεχόµενα Βασικές θεωρητικές γνώσεις 
Η προφορική επικοινωνία: Βασικές έννοιες. 
Η σχέση µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. 
Τι είναι η παραγωγή προφορικού λόγου. 
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Στρατηγικές προφορικής παραγωγής και στρατηγικές επικοινωνίας σε 
µία ξένη γλώσσα και η εξάσκηση αυτής της γλωσσικής δεξιότητας 
Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή προφορικού λόγου. 

Η πρακτική εφαρµογή στην αίθουσα διδασκαλίας 

Είδη δραστηριοτήτων και ασκήσεων για την εξάσκηση της παραγωγής 
προφορικού λόγου. 

Σχεδιασµός δραστηριοτήτων για εξάσκηση της προφορικής παραγωγής. 
Η διόρθωση των λαθών των µαθητών κατά τη διάρκεια της προφορικής τους 
παραγωγής. 
Η αξιολόγηση της παραγωγής προφορικού λόγου.  

 
 
Παραγωγή γραπτού λόγου 
 
Στόχος Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν σε θεωρητικό επίπεδο µε τη 

γλωσσική δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου. Θα είναι σε θέση να 
κρίνουν τις δραστηριότητες του βιβλίου ελληνικών που χρησιµοποιούν για τα 
µαθήµατά τους και θα πρέπει να εξασκηθούν στην παραγωγή 
δραστηριοτήτων για τα µαθήµατα ελληνικών.  

Περιεχόµενα Βασικές θεωρητικές γνώσεις 
Η γραπτή επικοινωνία: Βασικές έννοιες 
Η σχέση µεταξύ γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
Η σχέση µεταξύ κατανόησης κειµένου και γραπτής παραγωγής. 
Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου. 

Η πρακτική εφαρµογή στην αίθουσα διδασκαλίας 

Είδη δραστηριοτήτων και ασκήσεων για την εξάσκηση της παραγωγής 
γραπτού λόγου. 

Σχεδιασµός δραστηριοτήτων για εξάσκηση της γραπτής παραγωγής. 
Η διόρθωση των λαθών των µαθητών στα κείµενα γραπτής τους 
παραγωγής. 
Η αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου.  

 

Φωνητική 
 
Στόχος Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν µε τη φωνητική της ελληνικής 

γλώσσας προκειµένου να διδάσκουν αποτελεσµατικά την προφορά και τον 
επιτονισµό της ελληνικής. 

Περιεχόµενα Βασικές έννοιες φωνητικής της ελληνικής γλώσσας 

Συγκριτική ανάλυση του φωνολογικού συστήµατος της ελληνικής και 
της διαλέκτου της ισπανικής ή πορτογαλικής που µιλάνε στη χώρα 
από την οποία προέρχονται. 

Η διδασκαλία της προφοράς στην αίθουσα διδασκαλίας 
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i. Σχεδιασµός δραστηριοτήτων για την προφορά.  
ii. Κριτήρια επιλογής αυθεντικού υλικού. 
iii. Η διόρθωση των λαθών στην προφορά 

Η αξιολόγηση της προφοράς των µαθητών.  
 
 
Η διδασκαλία του λεξιλογίου 
 
Στόχος Να µάθουν οι εκπαιδευτικοί πώς να διδάσκουν το λεξιλόγιο και να 

εξασκηθούν σε δραστηριότητες για εκµάθηση, επανάληψη, ανάκληση 
λεξιλογίου. 

Περιεχόµενα Το λεξιλόγιο που καθορίζεται από το εγχειρίδιο 
Το λεξιλόγιο που καθορίζεται από τις ανάγκες των µαθητών 
Ενεργητικό και παθητικό λεξιλόγιο 
Ο αφοµοιώσιµος αριθµός λέξεων σε κάθε µάθηµα.  
∆ραστηριότητες για εκµάθηση, επανάληψη, ανάκληση λεξιλογίου. 
Η αξιολόγηση της εκµάθησης λεξιλογίου. 

 
 
Παιδαγωγική γραµµατική 
 
Στόχος Πέρα από τις θεµατικές ενότητες που προτάθηκαν πιο πάνω για τη βελτίωση 

του επιπέδου ελληνοµάθειας των υποψήφιων εκπαιδευτικών, θεωρούµε 
απαραίτητο να εξοικειωθούν και µε το πώς διδάσκεται η γραµµατική σε 
ξενόγλωσσους. Το πλούσιο µορφο- συντακτικό σύστηµα της ελληνικής 
απαιτεί ειδική µεταχείριση στην αίθουσα διδασκαλίας και οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του. 

Περιεχόµενα Επαγωγικές (και µη) προσεγγίσεις στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας. 
Σχεδιασµός ασκήσεων για την εξάσκηση γραµµατικών και συντακτικών 
φαινόµενων της ελληνικής γλώσσας. 

 
 
 
Γλώσσα και πολιτισµός 
 
Στόχος Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί µε τον διαπολιτισµικό χαρακτήρα των 

µαθηµάτων τους. 
Περιεχόµενα Πώς η γλώσσα είναι άµεσα συνυφασµένη µε τον πολιτισµό κάθε λαού. 

Παραγλωσσικά στοιχεία (ήχοι, χειρονοµίες, εκφράσεις) 
Η ευγένεια 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις  
Κοινωικοπολιτισµικές διαφορές µεταξύ χωρών Κεντρικής και Νοτίου 
Αµερικής και Ελλάδας. 
Η σηµασία της αλληλοκατανόησης και της αλληλοπαραδοχής. 

 
 
Χρήση ηλεκτρονικών µέσων και σύγχρονες τεχνολογίες στην αίθουσα διδασκαλίας 
 
Στόχος Να διευρύνουν οι υποψήφιοι καθηγητές το χώρο διδασκαλίας έξω από την 

παραδοσιακή αίθουσα και να συµβάλλουν στην αυτονόµηση των µαθητών τους. 
Περιεχόµενα Παραδοσιακά µέσα: Κασέτα και βίντεο και οι χρήσεις τους. 

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. 
Αλληλογραφία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
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∆ορυφορική τηλεόραση (όπου υπάρχει) 
Τo DVD και οι δυνατότητες χρήσης του στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Τα chat και οι εφαρµογές τους για εξάσκηση της γλώσσας. 

 
 
Αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
 
Στόχος Να ευαισθητοποιηθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στην προβληµατική της 

αξιολόγησης και να είναι σε θέση να ετοιµάζουν διαγωνίσµατα για την 
αξιολόγηση των τµηµάτων τους. 

Περιεχόµενα Θεωρίες σχετικές µε την αξιολόγηση της γλωσσοµάθειας. 
Είδη αξιολόγησης. 
Η αξιολόγηση της ελληνοµάθειας µε την Πιστοποίηση επάρκειας της 
ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 
Εξετάσεις και διαγωνίσµατα στα σχολεία των Κοινοτήτων. 

 
 
 
Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας σε ισπανόφωνους/πορτογαλόφωνους. 
 
Στόχος Σε πολλές από τις προτεινόµενες θεµατικές ενότητες υπάρχουν ορισµένα 

σηµεία που έχουν να κάνουν µε τη διδασκαλία της ελληνικής αποκλειστικά σε 
ισπανόφωνους και πορτογαλόφωνους µαθητές.  
Προτείνεται λοιπόν µία θεµατική ενότητα που να απευθύνεται αποκλειστικά 
σε εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν την ελληνική σε αυτές τις χώρες. Στόχος 
της ενότητας είναι να τους προετοιµάσει για τα ειδικά προβλήµατα που θα 
αντιµετωπίσουν στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Περιεχόµενα Λάθη που οφείλονται στη µητρική γλώσσα των µαθητών (ισπανική ή 
πορτογαλική) 
Λάθη στην προφορά (π.χ. β/µπ, δ/ντ, κλπ) 
Λάθη στη γραµµατική (π.χ. οι πτώσεις, στιγµιαίοι και εξακολουθητικοί χρόνοι 
ρηµάτων, που/ότι/πως, κλπ.) 

 
4.3. Θεµατικές ενότητες σχετικές µε την βελτίωση της κοινωνιοπολιτισµικής κατάρτισης των 
υποψηφίων καθηγητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 
 
 
Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία 
 
Στόχος Εισαγωγή στην παιδική και ενήλικη λογοτεχνία µε σκοπό τη χρήση της σε 

διάφορες ηλικιακές οµάδες. 
Περιεχόµενα Εισαγωγή στη λογοτεχνία του 19ου και 20ου αιώνα. 

Πεζογραφία – ποίηση. 
Αρχή κατανόησης των διαφορών µεταξύ δηµοτικής και καθαρεύουσας.  
Στοιχεία από ντοπιολαλιές. 

 
 
Εισαγωγή στην ελληνική ιστορία 
 
Στόχος Η γνώση της “ιστορικής γραµµής” της Ελλάδας, πώς επηρέασε την 

οικουµένη και πώς έφτασε µε το πέρασµα του χρόνου στη σηµερινή 
πραγµατικότητα.  

Περιεχόµενα Το Βυζάντιο 
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Η Ελλάδα στην Οθωµανική αυτοκρατορία. 
Η επανάσταση του 1821 και η εθνική ανεξαρτησία. 
19ος και 20ος αιώνας: Η Μεγάλη Ιδέα – ο 1ος Παγκόσµιος Πόλεµος - Η 
Μικρασιατική καταστροφή και τα νέα δεδοµένα που εισήγαγε στον ελλαδικό 
χώρο – ο 2ος Παγκόσµιος Πόλεµος – Η µεταπολεµική Ελλάδα, η ανάπτυξή 
της και τα σύγχρονα δεδοµένα. 

 
 
Η Σύγχρονη Ελλάδα 
 
Στόχος Να εξοικειωθούν οι υποψήφιοι µε επίκαιρα θέµατα της ελληνικής 

πραγµατικότητας. 
Περιεχόµενα Πολιτική και πολιτικό σύστηµα.  

Στοιχεία γεωγραφίας.  
Οικονοµία και ανάπτυξη. 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Σχέσεις µε άλλα κράτη.  
Ελλάδα και Κύπρος. 
Ελλάδα και Τουρκία. 
Αλλοδαποί και Πρόσφυγες στην Ελλάδα.  
Νοοτροπία-Σχέσεις.  
Καθηµερινή ζωή. ∆ιασκέδαση.  
Γλώσσα και διάλεκτοι (δείγµατα της τρέχουσας-ζωντανής γλώσσας).  

 
 
Παραδόσεις (ήθη και έθιµα) και θρησκεία 
 
Στόχος Να γνωρίσουν οι υποψήφιοι εκφάνσεις της ελληνικότητας όπως αυτές 

προσδιορίζονται µε βάση την παράδοση και τη θρησκεία. 
Περιεχόµενα Εθνικές επέτειοι και ο εορτασµός τους. 

Ήθη και έθιµα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Τοπικές παραδόσεις και πανηγύρια. 
Σηµαντικές γιορτές της Ορθοδοξίας, επεξήγηση και τρόπος εορτασµού τους.  
Η σηµασία της θρησκείας στην ιδιαιτερότητα του Έλληνα. 
Η Ελληνική κουζίνα και διατροφικές συνήθειες 

 
 
Μουσική 
 
Στόχος Η εξοικείωση µε διάφορα είδη µουσικής του ελλαδικού χώρου. 
Περιεχόµενα Παραδοσιακή µουσική από διάφορες περιοχές. Πώς και κατά πόσο ορίζει ο 

χώρος τη µουσική που γεννιέται απ’ αυτόν.  
Τα λαϊκά µουσικά όργανα. 
Εξέλιξη από την παραδοσιακή στη ρεµπέτικη και λαϊκή µουσική µέχρι τη 
σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. 
Παραδοσιακή – λαϊκή – ποπ µουσική στην Ελλάδα σήµερα, άλλα είδη 
µουσικής. 

 
Ελληνικοί Χοροί 
 
Στόχος Εκµάθηση κάποιων γενικών στοιχείων σε σχέση µε τους ελληνικούς χορούς, 

αλλά και να χορεύουν συγκεκριµένους χορούς από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας. 

Περιεχόµενα Ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των ελληνικών χορών. 
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Οι χορευτικές περιστάσεις: Πανηγύρια, γάµοι, οικογενειακά γλέντια, άλλες 
γιορτές και δηµόσιοι χώροι. 
Η ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. 
Η µουσική, τα όργανα και οι οργανοπαίχτες. 
∆ηµοτικοί και λαϊκοί χοροί. 
Να µάθουν να χορεύουν κάποιους χορούς από διαφορετικές περιοχές της 
Ελλάδας. 
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ΙΙ.iv. Εισηγητικές προτάσεις 
της Περιφέρειας Ευρώπης 
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1) Ελληνόφωνη Εκπαίδευση         

2) Συγκρότηση και δικτύωση Νεολαίας        

3) Οδηγός για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας     

4) Προγράµµατα Φιλοξενίας        

5) Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων      

6) Ελληνική Επιχειρηµατικότητα        

7) Οδηγός Ελλήνων Επιστηµόνων, Επαγγελµατιών και Επιχειρηµατιών   

8) Ελληνική Επιχειρηµατικότητα και Προβολή Ελληνικού Τουρισµού   

9) Προβολή του Ελληνικού Τουρισµού       

10) ∆ιατήρηση και Προβολή Πολιτισµού       

11) Πλήρης Αξιοποίηση του Εισηγητικού και Γνωµοδοτικού Ρόλου   

12) Μελέτες για τον Απόδηµο Ελληνισµό       

13) Αποτελεσµατικότερες Συνεργασίες       

14) Συνεργασία µε την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Απόδηµου Ελληνισµού   

15) Χαρτογράφηση του Ελληνισµού της Περιφέρειας     

16) Προσωπικότητες της Οµογένειας       

17) Οµογενειακά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης      

18) Μη Αναστολή Λειτουργίας Προξενείων       

19) Στήριξη στη δηµιουργία βιβλιοθηκών       

20) Εκλογικό ∆ικαίωµα των Ελλήνων στο Εξωτερικό     

21) Οµογενειακά Χωριά         
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1) ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 
Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει την πολιτική της στον τοµέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης τόνισε επανειληµµένα ότι τα 
συστήµατα εκπαίδευσης πρέπει να είναι αποδοτικά, παράγοντας υψηλά επίπεδα αριστείας, και, 
ταυτόχρονα, ισότιµα, εξυψώνοντας το γενικό επίπεδο των δεξιοτήτων. Οι απαιτούµενες 
µεταρρυθµίσεις πρέπει να είναι συνολικότερες και να βασίζονται σε µακροπρόθεσµο σχεδιασµό 
πολιτικής. 
Πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλιστεί στα σχολεία, στα 
οποία φοιτούν οι Έλληνες µαθητές, προσφέρουν ποιότητα εκπαίδευσης αντίστοιχη του 21ου αιώνα.  
Η ανάγκη να αποκτήσουν οι νέοι τα απαραίτητα εφόδια και να βελτιωθεί το µορφωτικό επίπεδο 
αποτελεί ουσιώδες µέρος της στρατηγικής µας. 
 
Για να συµβάλλουµε ουσιαστικά στην προσπάθεια αναβάθµισης της ελληνικής Παιδείας αποφασίσαµε 
να πραγµατοποιήσουµε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2008 το πρώτο µεγάλο Συνέδριο της 
Περιφέρειας για την Ελληνόφωνη Εκπαίδευση. 
 
Στην προσπάθεια καταγραφής των προβληµάτων και προτάσεων εν όψει του Συνεδρίου του 2008, θα 
πραγµατοποιηθούν Προσυνέδρια Παιδείας στις χώρες της Περιφέρειάς µας.  
 
Οι παρακάτω προτάσεις κατατέθηκαν στα πλαίσια της Συνεδρίασης του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 
µε τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τους Προέδρους των Οµοσπονδιών Ευρώπης στις 1-2 
∆εκεµβρίου 2007 στη Φραγκφούρτη: 
 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
 

 Αναθεώρηση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα θέµατα της Ελληνόφωνης εκπαίδευσης. 
Αναθεώρηση του Νόµου 2413/96 µε γνωµοδότηση του ΣΑΕ. 

 
 Πολιτική απόφαση µε συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους και πολιτικός σχεδιασµός για 
την πορεία της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

 
 Στελέχωση των επιτελικών θέσεων του ΥΠΕΠΘ από ανθρώπους που έχουν βαθιά γνώση των 
προβληµάτων της ελληνόφωνης Παιδείας στο εξωτερικό και εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας 
των Συντονιστών Εκπαίδευσης. 

 
 Τα σχολεία µη λειτουργούν για να απασχολούν εκπαιδευτικούς αλλά για να διδάσκονται τα 
παιδιά µας την Ελληνική Παιδεία. 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 

 Να δηµιουργηθεί µία Επιτροπή, η οποία αφού επεξεργαστεί την υπάρχουσα ανά κράτος 
νοµοθεσία, θα προτείνει το Θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει µε σαφήνεια τη µορφή, τη 
λειτουργία, το ρόλο, τις δικαιοδοσίες και τα όρια παρέµβασης των συλλόγων αυτών. 
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ΣΧΟΛΕΙΑ – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 Τα σχολεία µας είναι µετέωρα. ∆εν υπάρχει ούτε µια Υπουργική απόφαση που εγκρίνει την 
ίδρυση και λειτουργία τους. Οι αρχές των Κρατών στα οποία εδρεύουν καλοπροαίρετα 
επιτρέπουν τη λειτουργία τους. Επιβάλλεται η άµεση κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας 
για έναρξη διαπραγµατεύσεων και σύναψη διµερών σχέσεων. 

 
 Πλήρης αξιοποίηση της προσχολικής ηλικίας, δηµιουργώντας τµήµατα Νηπιαγωγείων για τη 
διατήρηση της µητρικής γλώσσας. 

 
 Αναβάθµιση των Αµιγών Ελληνικών Σχολείων και των Λυκείων στην Περιφέρεια µε την 

µετατροπή τους σε δίγλωσσα σχολεία. Εισαγωγή της διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας 
υποδοχής 8-10 ώρες εβδοµαδιαίως και επιπλέον εισαγωγή τρίτης γλώσσας. Εµπλουτισµός 
του αναλυτικού προγράµµατος ώστε τα παιδιά που αποφοιτούν να µην υπολείπονται από 
τους αποφοίτους σχολείων της ηµεδαπής και του εξωτερικού. 

 
 Άµεση έναρξη των διαπραγµατεύσεων και υπογραφής νέων διµερών συµφωνιών µε σκοπό 
την αναγνώριση του Απολυτηρίου των Αµιγών Ελληνικών Σχολείων και ένταξη τους στον 
κατάλογο των ξένων σχολείων. 

 
 Βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας µε εισαγωγή 

µαθηµάτων πολιτισµού. 
 

 Άµεση έναρξη διαπραγµατεύσεων για την εισαγωγή της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
στα σχολεία των χωρών υποδοχής. Προώθηση σχετικών προτάσεων από Ελληνικής πλευράς 
στα Συµβούλια Υπουργών Παιδείας της ΕΕ. 

 
 Προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών µε τα αντίστοιχα στις χώρες υποδοχής. 

 
 Στήριξη και ∆ίγλωσση διαπολιτισµική εκπαίδευση και υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών. 

 
 Άµεση ένταξη του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας στα Τµήµατα Μητρικής Γλώσσας 

 
 Υποβαθµισµένες κτιριακές µονάδες και ανυπαρξία τεχνικών υποδοµών, βιβλιοθηκών και 
εποπτικών µέσων. 

 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
 

 Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των Συντονιστικών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού 
 

 Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών, που θα αποσπώνται στο εξωτερικό 
 

 Να αξιοποιηθούν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί.  
 

 Ο όρος "οµογενείς" να αντικατασταθεί σε "απόδηµους" διότι ως έχει σήµερα επιτρέπει σε 
Έλληνες εκπαιδευτικούς µε µικρή µόνο διάρκεια παραµονής στο εξωτερικό να προσληφθούν 
στα σχολεία του εξωτερικού. 
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 Να επισπευτεί η διαδικασία απόσπασης των εκπαιδευτικών. Να υποχρεούνται µε Νοµοθετική 
ρύθµιση να απαντήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος εάν αποδέχονται ή µη την 
απόσπαση. Να αποκεντρώσουµε τις διαδικασίες ώστε να µην απαιτείται το διάστηµα των 4 
µηνών για τη µετακίνηση του κάθε εκπαιδευτικού. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να 
καλύπτονται έγκαιρα και άµεσα τα κενά που δηµιουργούνται από άρνηση της απόσπασης. 

 
 Να αποσπώνται εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε τις ανάγκες των γραφείων Συντονιστών 
Εκπαίδευσης. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών υπό το καθεστώς της συνυπηρέτησης θα πρέπει να 
γίνονται µε τη σύµφωνη γνώµη των Συντονιστών Εκπαίδευσης και την έγκαιρη ενηµέρωση τους. 

 
 Έγκαιρη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο στο διδακτικό υλικό όσο και στις ιδιαιτερότητες 
της εκπαίδευσης στο εξωτερικό αλλά και κατάλληλη προετοιµασία σε συνεργασία µε τη Γενική 
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού για το περιβάλλον και τις συνθήκες στις χώρες 
απόσπασης.  

 
 Επαναφορά της αξιολόγησης των αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. 

 
 Οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό να υποχρεούνται να µάθουν τη γλώσσα της 
χώρας απόσπασης τους. Εντός της πρώτης διετίας να υποχρεούνται να προσκοµίζουν 
Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας. Η προσκόµιση ή όχι του προαναφερόµενου Πιστοποιητικού να 
προσµετράται στα κριτήρια για συνέχιση ή µη της απόσπασης. 

 
 Θεωρείται απαραίτητη και υποχρεωτική η συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η άρνηση 
παρακολούθησης των επιµορφωτικών σεµιναρίων να έχει αντίκτυπο στην περαιτέρω 
παραµονή τους στο εξωτερικό. 

 
 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 Συναντήσεις ανά εξάµηνο µε την προϊσταµένη αρχή του Υπουργείου. Σήµερα οι Συντονιστές 
εκπαίδευσης νιώθουν εγκαταλελειµµένοι και αποµονωµένοι στις χώρες χωρίς να έχουν την 
απαιτούµενη στήριξη και βοήθεια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. 

 
 Στελέχωση των γραφείων Συντονιστών από ειδικευµένο προσωπικό και ειδική µοριοδότησης 
στους εκπαιδευτικούς που δείχνουν προθυµία να εργαστούν στα Γραφεία των Συντονιστών 
Εκπαίδευσης. 

 
 Συνεχείς επιµορφώσεις και στους Συντονιστές Εκπαίδευσης ώστε να δύνανται να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. 

 
 
ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ 
 

 Επανεξέταση των οικονοµικών απολαβών των εκπαιδευτικών και εναρµόνιση του επιµισθίου 
σε όλη την περιφέρεια της Ευρώπης. Οικονοµικά προβλήµατα αναγκάζουν τους 
εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν στην Ελλάδα. 
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ΒΙΒΛΙΑ 
 

 Έγκαιρη αποστολή των βιβλίων στο εξωτερικό. Να γίνει σωστός προγραµµατισµός µε βάση 
την ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων. 

 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΑΕ 
 

 Κοινές συνεδρίες των Συντονιστών Εκπαίδευσης µε το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 
τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο. 

 
 Συνέδριο Περιφέρειας ΣΑΕ 1 φορά τον χρόνο, αποκλειστικά για θέµατα Παιδείας µε εισηγητές 
και συνέδρους Συντονιστές Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και Οµοσπονδίες. 

 
 Συντονιστικό όργανο απαρτιζόµενο από Συντονιστές Εκπαίδευσης που θα συνεργάζεται µε 
την εκάστοτε έδρα του Συντονιστή της Περιφέρειας Ευρώπης για την καταγραφή 
προβληµάτων και επίλυσης τους καθώς και παρακολούθηση των Νόµων και αποφάσεων του 
ΥΠΕΠΘ. 

 
 Θεσµικό όργανο του ΣΑΕ, µε πυλώνα και αφετηρία των εισηγήσεων µε προτάσεις προς το 
κέντρο (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΕΞ) για θεσµικές αλλαγές που θα προέρχονται από τα πορίσµατα των 
συναντήσεων του Συντονιστικού Συµβουλίου του ΣΑΕ και των Συντονιστών Εκπαίδευσης και 
Οµοσπονδιών. 

 
 ∆ιακοµµατική προσέγγιση µε κορωνίδα το ΣΑΕ µε σκοπό την αναβάθµιση της Παιδείας στην 
Περιφέρεια Ευρώπης. 

 
 
 
ΙΠΟ∆Ε και ΣΑΕ 
 

Ο Νόµος 2413/1996 Κεφάλαιο Β΄, Άρθρο 5, που αφορά στην ίδρυση, στους σκοπούς και στις 
αρµοδιότητες του Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε) 
προβλέπει στην παράγραφο 5 τη συµµετοχή ενός µέλους του ΣΑΕ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του ΙΠΟ∆Ε.  
 
Στο Άρθρο 6, παράγραφος 5, που αναφέρεται στη λειτουργία συµβουλίου για την επεξεργασία 
προτάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας του ΙΠΟ∆Ε σηµειώνεται στο σηµείο ζ) ότι το ΣΑΕ ορίζει 
επίσης πέντε εκπροσώπους-µέλη στο προαναφερόµενο συµβούλιο. 
Η συµµετοχή µας και σε αυτό το συµβούλιο είναι ιδιαίτερα σηµαντική.  
Ως Περιφέρεια Ευρώπης αιτούµαστε να συµµετέχουµε στην επιτροπή αυτή µε τουλάχιστον 
ένα άτοµο.  
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2) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 
Το θέµα της δραστηριοποίησης και δικτύωσης της Νεολαίας, τόσο σε Παγκόσµιο όσο και σε επίπεδο 
Περιφερείας, το έχουµε θέσει όλοι ως προτεραιότητά µας.  
 
Πιστεύουµε πραγµατικά, και πάνω σε αυτή τη βάση εργαστήκαµε όλα αυτά τα χρόνια, ότι το ΣΑΕ 
µπορεί και πρέπει να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ των Ελλήνων, τόσο της Οµογένειας όσο 
και µε τους Έλληνες εντός Ελλάδας.  
Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε µαζί µε τους νέους ένα ξεχωριστό, δηµιουργικό και δυναµικό 
δίκτυο των νέων που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία µας.  
Φροντίζουµε να οργανωθούν οι νέοι, όπου αυτό είναι εφικτό, στα πλαίσια των οργανώσεων και των 
οµοσπονδιών που υπάρχουν.  
Έτσι θα καταφέρουµε να έχουµε πραγµατικά, βιώσιµα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
 
 
Α) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΕ 
 
 

α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΝΕΩΝ 
 
Ο Νόµος 3480/2006, Άρθρο 4, παρ. 9 ορίζει ότι «τα ∆ίκτυα Νεολαίας ιδρύονται υποχρεωτικά 
σε κάθε Περιφέρεια εντός δύο ετών». 
 
Χρόνος που είναι απόλυτα αναγκαίος, εάν θέλουµε να κάνουµε συστηµατική και οργανωµένη 
δουλειά. Εάν θέλουµε να αποφύγουµε τα προβλήµατα του παρελθόντος.  
 
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι µε µία καλά ενηµερωµένη νεολαία στη βάση των Οργανώσεων θα 
µπορέσουµε να οργανώσουµε µέσα στο 2008 τα Περιφερειακά Συνέδρια της Νεολαίας, όπου 
θα εκφράσουν τις απόψεις τους και τις προσδοκίες τους για το µέλλον.  
 
Τα Συντονιστικά Συµβούλια καλούνται να επιµεληθούν για τον κανονισµό λειτουργίας, που θα 
προβλέπει τη δηµοκρατικότερη εκπροσώπηση όλων των νέων. Αυτών που είναι οργανωµένοι 
και αυτών που δεν δραστηριοποιούνται µε οργανωµένη µορφή.  

 
 
 

β) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ  
 
Η δικτύωση των Νέων σε παγκόσµιο επίπεδο δεν προβλέπεται στο Νόµο 3480/2006. 
Ως Περιφέρεια Ευρώπης προτείνουµε το εξής χρονοδιάγραµµα για την οργάνωση της 
Νεολαίας στα πλαίσια του ΣΑΕ: 
 
 
Κοινή Συνεδρίαση των εκλεγµένων Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας  
 
Προτείνουµε µέσα στο 2009 να πραγµατοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των εκλεγµένων 
Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας όλων των Περιφερειών, όµοια µε αυτή που προβλέπεται 
για τα Συντονιστικά Συµβούλια.  
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Σε αυτή τη συνεδρίαση θα µπορέσουν οι νέοι, µεταξύ άλλων, να µελετήσουν τον εσωτερικό 
κανονισµό λειτουργίας του Παγκόσµιου ∆ικτύου τους.  
 
Η προετοιµασία της Συνεδρίασης αυτής θα πρέπει να ανήκει στην αρµοδιότητα των 
Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας και των Περιφερειακών Συντονιστικών Συµβουλίων, 
πάντοτε µε τη στήριξη του Προεδρείου του ΣΑΕ. 
 
 
Παγκόσµιο Συνέδριο των Νέων του ΣΑΕ 
 
Η κορύφωση των δραστηριοτήτων για τη νεολαία, το Παγκόσµιο Συνέδριο, προτείνουµε να 
γίνει µε τη συµπλήρωση 15 ετών ύπαρξης του ΣΑΕ. Έτσι, προτείνουµε το Παγκόσµιο 
Συνέδριο των Νέων να πραγµατοποιηθεί µέσα στο 2010.  
 
Με τον τρόπο αυτό δίνουµε στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δραστηριότητες και να 
γνωρίσουν καλά το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν. Με τον τρόπο αυτό τους δίνουµε τον 
απαιτούµενο χρόνο να δηµιουργήσουν.  

 
Το Παγκόσµιο Συνέδριο θα πρέπει να οργανωθεί από τις Συντονιστικές Επιτροπές Νεολαίας 
και το Προεδρείο του ΣΑΕ. 

 
 
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
 

Οι νέοι επιζητούν από το ΣΑΕ, πέρα από τη δικτύωση και τη δραστηριοποίησή τους, 
συγκεκριµένες υπηρεσίες.  
Θέλουν να νιώσουν ότι η ενασχόληση τους µε τα κοινά, µε το ΣΑΕ θα τους φέρει καλύτερα 
αποτελέσµατα στο δικό τους φορέα, αλλά και στην επαγγελµατική και προσωπική τους ζωή. 
 
Θα πρέπει να ενηµερώσουµε τους νέους για το ΣΑΕ και τις δυνατότητες που µπορεί να τους 
παρέχει η καταγραφή τους στη βάση δεδοµένων του ΣΑΕ (τακτική ενηµέρωση, συµµετοχή σε 
προγράµµατα, δυνατότητα γνωριµίας µε άλλους νέους, βοήθεια σε περίπτωση αλλαγή χώρας 
λόγω εργασίας/σπουδών κτλ.) 
 
Στην παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών θα πρέπει να στηριχθούµε κι εµείς σε αρµόδιους, για 
τους νέους, φορείς, όπως τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, η οποία µε τα ποικίλα και 
ενδιαφέροντα προγράµµατά της έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει πολλούς νέους.  

 
 
Γ) Επιµόρφωση στελεχών / coaching 
 

Ένα αίτηµα των νέων που δραστηριοποιούνται ενεργά σε οργανώσεις και Οµοσπονδίες είναι η 
επιµόρφωσή τους, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που έχει ο φορέας τους.  
Με την πραγµατοποίηση τους, αποδεικνύουµε ότι αφουγκραζόµαστε τη φωνή τους, νιώθουµε 
τις ανησυχίες τους.  
 
Το ΣΑΕ θα πρέπει να παρέχει την υπηρεσία αυτή στους νέους, εφαρµόζοντας συγκεκριµένα 
προγράµµατα. 
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Στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι να βοηθήσουν τους συµµετέχοντες να αντεπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της θέσης τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που θα επιτρέψουν την 
κοινωνική τους ανέλιξη.  
 
Τα σεµινάρια αυτά θα µπορούν να είναι σύντοµης ή µεγαλύτερης διάρκειας ή να 
περιλαµβάνουν προγράµµατα εξ’ αποστάσεως (e-learning). Με τον τρόπο αυτό παρέχουµε 
επιπλέον γνώσεις στους νέους και τους κρατάµε κοντά στο ΣΑΕ.  
 
Για την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων θα πρέπει να υπάρξει άµεση και στενή 
συνεργασία µε τη ΓΓΑΕ και τη ΓΓΝΓ.  

 
 
 
∆) Ξεχωριστές υπηρεσίες / events για τους νέους του ΣΑΕ 
 

Οι νέοι θα πρέπει κοντά στο ΣΑΕ να γνωρίζουν πράγµατα και περιοχές / events της Ελλάδας 
που ως µεµονωµένα άτοµα δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν.  
 
Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να µεριµνήσει για το θέµα αυτό, π.χ. µε µία επίσκεψη στο Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης πριν αυτό ανοίξει τις πύλες του για τους επισκέπτες.  
Το γεγονός και η συµµετοχή σε µία τέτοια επίσκεψη είναι αναµφισβήτητα ένα µεγάλο γεγονός 
που µιλά για την αξία του ΣΑΕ και τις υπηρεσίες και ευκαιρίες που µπορεί να προσφέρει. 
 
Η αναζήτηση και υλοποίηση ξεχωριστών εκδηλώσεων για τη νεολαία της ∆ιασποράς θα 
πρέπει να γίνεται από την Ελληνική Πολιτεία πάντα σε στενή συνεργασία µε το ΣΑΕ. 
 

 
 
Ε) Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου 
 

Το διαδίκτυο προσφέρει µια αδιάλειπτη ροή πληροφοριών και ο τοµέας της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών αποτελεί την πρωτοπορία της ανάπτυξης, την επανάσταση της 
πληροφορίας. 
 
Η αυξανόµενη δηµοτικότητα υπηρεσιών που τροφοδοτούνται από τους ίδιους τους χρήστες 
(όπως το facebook, η wikipedia και το youtube) συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων. Οι 
τεχνολογίες αυτές βασίζονται στη συνεργασία των χρηστών και περιλαµβάνουν διαδικτυακές 
υπηρεσίες και διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα.  

 
Την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών προτείνουµε κι εµείς: 
 
Θα πρέπει να αποκτήσει η νεολαία του ΣΑΕ το δικό της διαδικτυακό χώρο, όµοιο µε το 
«facebook» που σήµερα συγκεντρώνει εκατοντάδες νέους ανά τον κόσµο και δηµιουργεί µία 
κοινωνική δικτύωση.  
 
Έναν χώρο όπου ο κάθε νέος δηµιουργεί τη δική του προσωπική ιστοσελίδα, µε τα δικά του 
προσωπικά ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά.  
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Μία παγκόσµια κοινότητα νέων µπορεί να δηµιουργηθεί, ακολουθώντας την εξαιρετικά 
επιτυχηµένη πορεία άλλων παρόµοιων ιστοσελίδων.  
 
Εµείς προτείνουµε να εµπλουτίσουµε τη σελίδα αυτή µε µία τράπεζα εθελοντισµού 
(παρόµοια µε τη σελίδα xing.com) όπου κάθε νέος αναφέρει στο προφίλ του τι υπηρεσίες 
αναζητά και τι προσφέρει.  
Με τον τρόπο αυτό προβάλλουµε µε έναν ξεχωριστό τρόπο τον πολιτισµό του εθελοντισµού 
και τους προτρέπουµε να συνεργαστούν.  
 
Με τον τρόπο αυτό αποκτούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέγουν από το 
δυναµικό των νέων ανά τον κόσµο.  
 
Η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να στηριχθεί από όλες τις ελληνικές υπηρεσίες, από σύσσωµη 
την Ελληνική Πολιτεία. Οι σύνδεσµοι (link) καi η παροχή πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται 
άµεσα και σε τακτική βάση. 
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3) Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Η διάδοση και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, σε συνάρτηση πάντα µε την εµβάθυνση και τον 
παράλληλο προσανατολισµό σε ζητήµατα ιστορίας και πολιτισµού, προσδιορίζεται ως µία από τις 
βασικότερες προτεραιότητες για πολλούς Έλληνες ανά τον κόσµο. 
 
Πολλοί είναι οι νέοι που απευθύνονται σήµερα προς το ΣΑΕ µε την ερώτηση εάν και που µπορούν να 
µάθουν την ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα. Πολλοί είναι αυτοί που επιθυµούν αµέσως µετά το σχολείο 
και πριν το ξεκίνηµα των Πανεπιστηµιακών σπουδών να αφιερώσουν έως και ένα χρόνο για να 
εµβαθύνουν τις γνώσεις που έχουν στην ελληνική γλώσσα.  
 
Με γνώµονα τις προτάσεις και τις ανησυχίες των νέων προτείνουµε να εκδοθεί ένας οδηγός, όπου θα 
αναφέρονται Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα, στα οποία οι Έλληνες νέοι µπορούν να µάθουν την ελληνική 
γλώσσα ή να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους.  
 
Η Περιφέρεια Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για το θέµα αυτό και θα σταθεί αρωγός σε κάθε 
προσπάθεια έκδοσης και προώθησης του χρήσιµου αυτού εγχειριδίου για την περαιτέρω κατάκτηση 
της ελληνικής γλώσσας, καθώς και για την περαιτέρω εµβάθυνσή της. 
 
 
 
4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 
Α) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΕ 
 

Παγκόσµιες Κατασκηνώσεις Νέων / Παγκόσµια Ανταµώµατα των Νέων 
 
Θα πρέπει να συνεχιστεί και να στηριχθεί από όλους ο θεσµός των Κατασκηνώσεων για 
Νέους που ξεκίνησε πριν χρόνια µε επιτυχία το ΣΑΕ.  
Στην οργάνωση θα πρέπει να συµµετέχουν οι νέοι των υπαρχόντων Συντονιστικών 
Επιτροπών Νεολαίας του ΣΑΕ και οι υπεύθυνοι Νεολαίας κάθε Περιφέρειας.  
 
Σηµαντικές θα είναι οι προτάσεις των νέων που συµµετείχαν ήδη στα youth camp, αλλά και 
αυτές των οργανωµένων νέων. 
Στην οργάνωση αυτή θα πρέπει να συµµετέχει και η ΓΓΝΓ, η οποία έχει µεγάλη εµπειρία στα 
προγράµµατα φιλοξενίας και πάντοτε είναι καλός συνοµιλητής και συνεργάτης σε κάθε 
δραστηριότητα. 
 
 
Προτείνουµε τα όρια ηλικίας για τις κατασκηνώσεις να επεκταθούν, όπως και στο πρόγραµµα 
«Νεολαία σε ∆ράση 2007 – 2013» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ηλικίες 18 έως 30. 
 
 
Έγκαιρη ενηµέρωση και προβολή 
 
Τα World Youth Camp θα πρέπει να οργανώνονται πολύ νωρίς και η ενηµέρωση θα πρέπει να 
γίνεται έγκαιρα και άµεσα, αξιοποιώντας όλα τα µέσα ενηµέρωσης που µπορεί να διαθέσει το 
ΣΑΕ και η Ελληνική Πολιτεία.  
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Η προβολή µέσα από τις σελίδες της ΓΓΑΕ, ΓΓΝΓ, των Υπουργείων είναι επιτακτική ανάγκη.  
 
Στην ενηµέρωση αυτή θα πρέπει να έχουµε συµµάχους µας τους υπεύθυνους γνωστών και 
νεανικών ιστοσελίδων.  
Η καταχώρηση στις σελίδες των ραδιοφωνικών εκποµπών, της ΕΡΤ, των ιστοσελίδων 
οργανωµένων νέων θα στηρίξει το έργο µας και θα φέρει καλύτερα αποτελέσµατα.  
 
 
Αξιοποίηση των ηµερών του camp 
 
Στις κατασκηνώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά και προβολή (µε multimedia 
τρόπους και έντυπο υλικό) του ΣΑΕ και της νεολαίας του.  
 
Οι νέοι θα πρέπει να καταγράφονται άµεσα στις βάσεις δεδοµένων του ΣΑΕ, αλλά –ανάλογα 
µε τη χώρα προέλευσης– και των περιφερειών ΣΑΕ, ώστε να συνεχίζεται η 
επικοινωνία/επαφή/ενηµέρωση των νέων.  
 
Ένα σηµείο που θέλουµε να επισηµάνουµε είναι ότι τα στοιχεία των νέων που συµµετέχουν σε 
συνέδρια, συνδιασκέψεις και κατασκηνώσεις του ΣΑΕ, θα πρέπει να είναι στη διάθεση των 
Συντονιστικών Συµβουλίων και των Συντονιστικών Επιτροπών. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να 
διασφαλίσουµε τη µελλοντική συνεργασία µε κάθε νέο που γνώρισε έστω και µία φορά από 
κοντά το έργο του ΣΑΕ.  
 
 
Ανταµώµατα Νέων 
 
Σε συνεργασία µε τις Οµοσπονδίες ανά τον κόσµο µπορούµε να οργανώσουµε παράλληλα και 
παγκόσµια ανταµώµατα νέων, π.χ. Ποντίων νέων, Κρητών, των κοινοτήτων κ.α. 
 
Με τον τρόπο αυτό δυναµώνουµε τη δραστηριότητα των νέων στα πλαίσια των οµοσπονδιών 
και τους δίνουµε τη δυνατότητα να γνωριστούν και να οργανωθούν σε παγκόσµιο επίπεδο.  
Για όλα τα παραπάνω προτείνουµε να υπάρξει στενή συνεργασία µε τη ΓΓΑΕ και τη ΓΓΝΓ, 
που έχουν µεγάλη εµπειρία σε παρόµοια προγράµµατα φιλοξενίας.  
 
 
Συνεργασία µε ∆ήµους της Ελλάδας 
 
Προγράµµατα φιλοξενίας µπορούν (και πρέπει) να πραγµατοποιούνται και σε συνεργασία µε 
διάφορους ∆ήµους στην Ελλάδα, που πάντα έδειχναν ενδιαφέρον να φιλοξενούν νέους στην 
περιοχή τους. Και αυτές οι κατασκηνώσεις (που απευθύνονται σε µικρότερο αριθµό νέων) θα 
πρέπει να είναι οργανωµένες σύµφωνα µε τα παραπάνω, δηλαδή να υπάρχει κι εδώ 
ενηµέρωση και καταγραφή των στοιχείων.  
 
Οι ∆ήµοι θα πρέπει πολύ νωρίς να γνωρίζουν ότι το ΣΑΕ ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των 
προγραµµάτων φιλοξενίας τους. Σχετική ενηµέρωση θα πρέπει να γίνει άµεσα προς κάθε 
∆ήµο της Ελλάδας. 
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Β) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

Αποδοτικότερη συνεργασία στα προγράµµατα φιλοξενίας που υλοποιούνται από τη 
ΓΓΑΕ και τους δήµους της Ελλάδας 
 
Τα προγράµµατα της ΓΓΑΕ έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και συµβάλουν στην 
καλλιέργεια µιας αµφίδροµης σχέσης µε την Ελλάδα, την πατρίδα των γονιών τους, που 
πολλά από τα παιδιά των οµογενών δεν έχουν γνωρίσει ποτέ από κοντά, έχουν µάθει όµως να 
την αγαπούν µέσα από τις αφηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων. Γι´ αυτό και η 
συµµετοχή στο πρόγραµµα αποτελεί πραγµατοποίηση µιας µεγάλης τους επιθυµίας. 
Αυτή την ευκαιρία προσφέρει σε παιδιά οµογενών η ΓΓΑΕ του Υπουργείου Εξωτερικών, από 
την ίδρυσή της το 1983, µέσα από τα προγράµµατα φιλοξενίας, που χρόνο µε το χρόνο 
αναπτύχθηκαν, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α) και άλλους φορείς και επεκτάθηκαν σε όλες τις ηλικίες. 
 
Τα προγράµµατα φιλοξενίας της ΓΓΑΕ, συνδυάζουν την ψυχαγωγία των παιδιών µε µαθήµατα 
ελληνικής γλώσσας, παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, καθώς και επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα. 
 
Από το 2001 τα προγράµµατα φιλοξενίας οµογενών αναπτύχθηκαν δυναµικά, µέσα από τη 
συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών-ΓΓΑΕ µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α), µε τη συµµετοχή της Ένωσης Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆ΚΕ), 
προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους οµογενείς να επισκεφθούν την πατρίδα. Τη 
διαχείριση των προγραµµάτων έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). 
 
Προτείνουµε, στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας δικτύωσης και ενηµέρωσης των 
απανταχού Ελλήνων, να ενηµερώνεται το ΣΑΕ άµεσα από τη ΓΓΑΕ και τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης για τα προγράµµατα φιλοξενίας, τις ηµεροµηνίες, τον τόπο 
υλοποίησης, καθώς επίσης για το αναλυτικό πρόγραµµα.  
 
Ταυτόχρονα να δίνεται η δυνατότητα στο ΣΑΕ να ενηµερώσει (ειδικά) τους νέους για το έργο 
του ΣΑΕ και να τους κερδίσει έτσι στη σηµαντική προσπάθεια δικτύωσης των απανταχού 
Ελλήνων. Στις συναντήσεις αυτές µεταξύ των συµµετεχόντων και εκπροσώπων του ΣΑΕ να 
υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης οπτικοακουστικών µέσων για την παρουσίαση και η 
δυνατότητα να διανέµεται από το ΣΑΕ ενηµερωτικό και άλλο υλικό. 
 
Τα στοιχεία των συµµετεχόντων να συµπεριλαµβάνονται στις βάσεις δεδοµένων του ΣΑΕ.  
 
Με τον τρόπο αυτό τα προγράµµατα φιλοξενίας θα αποτελούν πηγή ενηµέρωσης για το έργο 
του ΣΑΕ και θα βοηθούν στη δικτύωση των Ελλήνων νέων στα πλαίσια του ΣΑΕ.  
 
Συγκεκριµένα προτείνουµε στην αίτηση που συµπληρώνουν οι Έλληνες της ∆ιασποράς να 
υπάρχει σηµείο που ενηµερώνει τους συµµετέχοντες ότι τα στοιχεία τους (όνοµα, διεύθυνση, 
email) θα δοθούν και στο ΣΑΕ. 
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5) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Προτείνουµε την αξιοποίηση των παρακάτω προγραµµάτων, πάντα σε συνεργασία µε το ΣΑΕ. 
 
Α) Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) 
 

Στο πρόγραµµα δράσης «Νεολαία 2007 – 2013» προβλέπεται η ευρωπαϊκή εθελοντική 
υπηρεσία.  
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία είναι µια υπηρεσία «µάθησης»: µέσα από εµπειρίες 
άτυπης µάθησης, οι νέοι εθελοντές βελτιώνουν και/ή αποκτούν καινούριες ικανότητες για την 
προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους εξέλιξη αλλά και για την κοινωνική τους 
ένταξη.  
 
Η ενέργεια αυτή: 
Καλύπτει τις δαπάνες του εθελοντή, την ασφάλειά του, τα έξοδα διαβίωσης και ταξιδιού καθώς 
και, κατά περίπτωση, µια πρόσθετη βοήθεια για τους νέους µε λιγότερες ευκαιρίες. 
 
Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και στην προαγωγή της ανεκτικότητας µεταξύ των 
νέων, κυρίως µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Προωθεί την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη και καλλιεργεί την αµοιβαία 
κατανόηση µεταξύ των νέων: 
 

• υποστηρίζοντας τη συµµετοχή των νέων σε διάφορες µορφές εθελοντικών 
δραστηριοτήτων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

• δίνοντας στους νέους ευκαιρίες να εκφράσουν το προσωπικό έµπρακτο ενδιαφέρον 
τους µέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· 

• προσελκύοντας τους νέους σε δράσεις που καλλιεργούν την αλληλεγγύη µεταξύ των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

• ενθαρρύνοντας τους νέους εθελοντές να συµµετάσχουν αµισθί σε µη κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος σε χώρα διαφορετική από 
τη χώρα διαµονής τους. 

 
Προτείνουµε την αξιοποίηση της δράσης αυτής που δίνει την ευκαιρία να επωφεληθούν οι νέοι 
από µια πολύτιµη εκπαιδευτική εµπειρία, να ζήσουν και να εργαστούν εθελοντικά, να 
γνωρίσουν τον πολιτισµό, τη γλώσσα και τον τρόπο ζωής της Πατρίδας τους και παράλληλα 
να µάθουν ή να βελτιώσουν την ελληνική γλώσσα, να γνωρίσουν νέα µέρη και νέους 
ανθρώπους. 

 
Β) Πρόγραµµα Πολιτισµός της Ε.Ε. 

Ένα από τα σηµαντικότερα προγράµµατα της ΕΕ, το πρόγραµµα Πολιτισµός, έχει πλέον 
καθιερωθεί. Με τη σηµερινή του µορφή πρόκειται να διαρκέσει από το 2007 έως το 2013 µε 
συνολικό προϋπολογισµό ύψους 400 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου. Καλύπτει όλες τις µη 
οπτικοακουστικές πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Το πρόγραµµα πολιτισµός φιλοδοξεί να προωθήσει την πολυµερή συνεργασία ανά την 
Ευρώπη, συντονίζοντας την κοινοτική δράση, µε γνώµονα τρεις στόχους µε ιδιαίτερη 
προστιθέµενη αξία για την ΕΕ: τη διακρατική κινητικότητα όσων εργάζονται στο χώρο του 
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πολιτισµού, τη διακρατική διακίνηση των έργων τέχνης και πολιτισµού, καθώς και το 
διαπολιτισµικό διάλογο.  

Το πρόγραµµα αποτελείται από τρία µέρη:  

α. την άµεση υποστήριξη σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας 
β. την υποστήριξη ευρωπαϊκών οργανισµών πολιτιστικής συνεργασίας και  
γ. την υποστήριξη έργων ανάλυσης, συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών στον τοµέα της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και της κατάρτισης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής. 

Γ) Πρόγραµµα Μedia 

Τα προγράµµατα Media, σκοπός των οποίων είναι να καταστήσουν ανταγωνιστικότερο και 
δυναµικότερο τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό κλάδο, εφαρµόζονται από το 1990. Έχουν 
µεγαλύτερους προϋπολογισµούς από τα προγράµµατα Πολιτισµός.  

Το Media 2007 καλύπτει την περίοδο 2007 - 2013 µε συνολικό προϋπολογισµό 755 
εκατοµµύρια ευρώ. Οι στόχοι του είναι οι εξής: 

 Παροχή κατάρτισης σε επαγγελµατίες  
 Ανάπτυξη σχεδίων παραγωγής και επιχειρήσεων  
 ∆ιανοµή κινηµατογραφικών ταινιών και οπτικοακουστικών προγραµµάτων  
 Προώθηση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στο εσωτερικό και παγκοσµίως 
 Παροχή πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

του οπτικοακουστικού τοµέα.  

∆) Αδελφοποιήσεις πόλεων των χωρών της Ευρώπης µε ελληνικές πόλεις 
 

Τα οφέλη των αδελφοποιήσεων είναι σηµαντικά και ποικίλα.  
 
Αναφέρουµε επιγραµµατικά: 
 
Α. Πολιτιστικά οφέλη (ανταλλαγές πολιτιστικών εκδηλώσεων). 
Β. Οικονοµικά οφέλη. Υπάρχει χρηµατοδότηση από την Ε.Ε µε το πρόγραµµα ¨ L’ Europe 
pour les Citoyens¨ 2007 έως 2013. 

 
 
Ε) Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 
 

Προτείνουµε τη συµµετοχή στις εκδηλώσεις των εκάστοτε πολιτιστικών πρωτευουσών από τις 
οργανώσεις των απόδηµων Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στις πόλεις αυτές. 

Πρόγραµµα «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες» 

Το πρόγραµµα «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες» αποσκοπεί στην προβολή της εξαιρετικής 
πολυµορφίας του ευρωπαϊκού πολιτισµού, µε ταυτόχρονη υπενθύµιση της κοινής πηγής από 
την οποία πηγάζει µεγάλο µέρος αυτού. 



 

 
 

101

Κάθε χρόνο, µία ή δύο πόλεις επιλέγονται ως πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και µε 
τον τρόπο αυτό λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από το πρόγραµµα Πολιτισµός.  

Με την ενίσχυση αυτή χρηµατοδοτούνται εκθέσεις και εκδηλώσεις που προβάλλουν την 
πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης και της περιφέρειάς της καθώς και ένα ευρύ φάσµα 
παραστάσεων, συναυλιών και άλλων θεαµάτων, όπου συναντώνται συντελεστές και 
καλλιτέχνες από ολόκληρη την ΕΕ.  

Η πείρα δείχνει ότι το πρόγραµµα είχε µακροπρόθεσµα θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του 
πολιτισµού και του τουρισµού των πόλεων που επιλέγονται. 

Το πρόγραµµα επρόκειτο αρχικά να λήξει το 2004, αλλά η επιτυχία του ήταν τέτοια, που 
ανανεώθηκε για άλλα 15 χρόνια. Οι δύο πόλεις που έχουν επιλεγεί για το 2008 είναι το 
Λίβερπουλ της Αγγλίας και το Στάβανγκερ της Νορβηγίας. 
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6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ  ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Η οικονοµική ανάπτυξη των µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων µπορεί και πρέπει να 
οδηγηθεί σε υψηλότερα πεδία ανάπτυξης µε το ποθητό αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
περισσότερων και υψηλότερων ελληνικών θέσεων εργασίας. 
 
Σκοπός µας µέσα από το ∆ίκτυο Επιχειρηµατικότητας είναι η τόνωση της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας, η προώθηση συνεργασιών και αντιπροσώπευσης ελληνικών 
παραγωγικών µονάδων καθώς και η κατά το µέγιστο δυνατό συµµετοχή τους σε προγράµµατα 
προώθησης και προβολής των εξαγώγιµων ελληνικών προϊόντων.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα Επιχειρηµατικά Βραβεία του Απόδηµου Ελληνισµού που προτείνουµε 
θα επιβραβεύουν πρωτοβουλίες που συµβάλλουν σε ένα κλίµα θετικής οικονοµικής 
ανάπτυξης σε περιφερειακό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο.  

 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Τα Ελληνικά Επιχειρηµατικά Βραβεία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την αριστεία σε 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό την επιχειρηµατικότητα των 
Ελλήνων σε επίπεδο Περιφέρειας Ευρώπης. 
 
Οι στόχοι του διαγωνισµού είναι:  
1. Ο εντοπισµός και η αναγνώριση των επιτυχηµένων δράσεων προώθησης των 
επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας. 
2. Την προβολή παραδειγµάτων βέλτιστης πολιτικής και πρακτικής για την 
επιχειρηµατικότητα. 
3. Η συµβολή των επιχειρήσεων αυτών στην προβολή των ελληνικών προϊόντων και την 
προβολή της Ελλάδος γενικότερα. 
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας προτείνουµε να υποβάλλονται στις κατά τόπους Οµοσπονδίες 
Ελληνικών Κοινοτήτων ή στις Ελληνικές Κοινότητες της Περιφέρειας Ευρώπης. 
 
Οι Οµοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων δηµιουργούν και συντονίζουν τις επιτροπές που 
επιλέγουν και προτείνουν τις επιχειρήσεις που κατά την εκτίµηση τους πληρούν τα κριτήρια 
συµµετοχής. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν µε ποιό τρόπο οι δράσεις τους 
1. ανέπτυξαν επιχειρηµατικές συναλλαγές και ενίσχυσαν την οικονοµική ανάπτυξη του 
Ελληνισµού της περιοχής.  
2. συνέβαλαν στην προβολή της Ελλάδος και των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και 
επιχειρήσεων. 
 
Οι αιτήσεις θα κρίνονται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.  
Οι Πρόεδροι των Οµοσπονδιών Ελληνικών Κοινοτήτων και των Οµοσπονδιών Εθνικοτοπικών 
Συλλόγων σε κοινή συνάντηση µε την Επιτροπή Επιχειρηµατικότητας του ΣΑΕ Περιφέρειας 
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Ευρώπης θα συναποφασίσουν τη διαδικασία, τα κριτήρια και τον τρόπο επιλογής των 
επιχειρήσεων ανά κλάδο, τους διαγωνιζόµενους κλάδους και τα βραβεία που θα επιδίδονται.  
Τα παραπάνω αναφέρονται ενδεικτικά και θα τροποποιηθούν και εµπλουτιστούν µετά την 
παραπάνω αναφερόµενη κοινή συνεδρίαση. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε κριτήρια όπως:  
 
α. πρωτοτυπία και εφικτότητα 
β. Αντίκτυπο στην τοπική οικονοµία 
γ. Βελτίωση των σχέσεων µε τους τοπικούς παράγοντες 
δ. ∆υνατότητα εφαρµογής του έργου σε άλλες χώρες της Περιφέρειας 

 
 
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Μία µεγάλης εµπειρίας κριτική επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των αρµόδιων 
ελληνικών φορέων (π.χ. του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών, ΣΕΒ κλπ) και του 
επιχειρηµατικού κόσµου της Ελλάδος και της Περιφέρειας Ευρώπης, θα εξετάσει τις 
προτεινόµενες υποψηφιότητες και θα απονείµει τα βραβεία σε κάθε κατηγορία. 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 

Κοινή Συνεδρίαση των Μελών της Επιτροπής Επιχειρηµατικότητας, των Προέδρων 
Οµοσπονδιών Ευρώπης και Υπευθύνων Επιτροπών Επιχειρηµατικότητας αυτών. 
 
Πρώτη συνεδρίαση να γίνει στα γραφεία του ΣΑΕ Ευρώπης στην Φραγκφούρτη.  
Οι επόµενες συνεδριάσεις στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους θα εναλλάσσονται σε 
διαφορετικές χώρες ανά έτος.  
 
Στη συνεδρίαση αυτή θα αποφασιστεί ποια ΟΕΚ θα αναλάβει τη διοργάνωση, θα διαµορφωθεί 
το ανάλογο χρονοδιάγραµµα και θα συνταχθεί ο προϋπολογισµός. 
 
Στην χώρα που θα φιλοξενεί την πρώτη συνεδρίαση θα πραγµατοποιείται και η τελετή 
βράβευσης των επιχειρήσεων. 
 
Η εκάστοτε διοργανώτρια ΟΕΚ θα πρέπει να αιτείται τη χρηµατοδότηση των οργανωτικών 
εξόδων τόσο της πρώτης οργανωτικής συνάντησης όσο και της τελετής βράβευσης τον 
Νοέµβριο κάθε Ηµερολογιακού έτους.  
 
Το ΣΑΕ θα πρέπει θα µεσολαβεί για εξεύρεση χορηγών. Η Επιτροπή Επιχειρηµατικότητας του 
ΣΑΕ θα λειτουργεί συµβουλευτικά και θα µεριµνά για την υποστήριξη της εκάστοτε 
διοργανώτριας ΟΕΚ. 
 
Η τελετή βράβευσης θα πρέπει να θεωρείται ένα γεγονός που θα πλαισιώνεται από 
πολιτιστικές εκδηλώσεις επιπέδου που θα προβάλουν την Ελλάδα ως χώρα παραγωγής 
προϊόντων ποιότητας στην εκάστοτε χώρα επιλογής τέλεσής της (π.χ. µουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις, σεµινάρια µεσογειακής διατροφής, προβολή ταινιών ελληνικών προϊόντων 
υψηλής ποιότητας κτλ.) 
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7) Ο∆ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
 
 
Ο ΣΚΟΠΟΣ 
 

Στα πλαίσια αναβάθµισης των φορέων του Ελληνισµού, των Ελληνικών Κοινοτήτων και των 
Οµοσπονδιών Ελληνικών Κοινοτήτων, των υπηρεσιών που παρέχουν προς τα µέλη τους αλλά 
και έχοντας σαν κύριο στόχο τη δηµιουργία των ∆ικτύων Επαγγελµατιών και Επιχειρηµατιών 
του Ελληνισµού θεωρούµε ότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί και να εκδοθεί ένας Οδηγός που θα 
περιλαµβάνει όλους τους Έλληνες και ελληνικής καταγωγής Επαγγελµατίες, Επιχειρηµατίες 
και Επιστήµονες ανά χώρα.  
 
Ο Οδηγός αυτός θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από την Ελληνική Πολιτεία και τις διαφηµίσεις 
και θα διανέµεται δωρεάν στα Μέλη των Κοινοτήτων και των Εθνικοτοπικών Συλλόγων. 
 
Θα χρησιµεύσει όχι µόνο σαν ένας Επαγγελµατικός Κατάλογος Ελλήνων που θα µας 
βοηθήσει µε τη σωστή επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τον Ελληνισµό της κάθε 
Ευρωπαϊκής χώρας, αλλά θα λειτουργήσει και σαν εργαλείο για την υποστήριξη Ελλήνων 
επαγγελµατιών µέσα στη χώρα. 
 

 
Ο ΤΡΟΠΟΣ 
 

Οι ΟΕΚ θα πρέπει, σε συνεργασία µε τις Ελληνικές Κοινότητες και όλους τους Συλλόγους της 
χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται και µε τη συµβολή της Νεολαίας, να προχωρήσουν 
στην καταγραφή όλων  
 
των Επιστηµόνων, ήτοι: 
Γιατρών, Οδοντιάτρων, ∆ικηγόρων, Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Οικονοµολόγων, Ψυχολόγων 
κλπ. 
 
των Ελευθέρων Επαγγελµατιών, ήτοι: 
Μεσιτικών γραφείων, Λογιστών, Φοροτεχνικών, του Κατασκευαστικού τοµέα και του τοµέα 
ανακαινίσεων κατοικιών, Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Εστιατόρων κλπ. 
 
των Επιχειρηµατιών, ήτοι: 
Βιοτεχνίες, Βιοµηχανίες, Εισαγωγικές εταιρίες κλπ. 
 
Στον Οδηγό αυτό θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και πληροφορίες της Ελληνικής Πολιτείας, 
όπως, στοιχεία και τηλέφωνα Προξενείων και Πρεσβειών στην Ευρώπη, Υπουργείων, 
Υπηρεσιών, ∆ήµων και Νοµαρχιών, Τραπεζών, Επιµελητηρίων και Ελληνικών Ιδρυµάτων. 
Η όλη προσπάθεια πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει στη σύσφιξη σχέσεων µεταξύ των Κοινοτήτων 
και των Συλλόγων και θα δώσει τη δυνατότητα νέων συνεργασιών στο µέλλον. 
 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη χρηµατοδότηση από τη ΓΓΑΕ, να εξευρεθεί ένα 
τυπογραφείο στην Ευρώπη που να τυπώσει τους Οδηγούς όλων των χωρών, αλλά και να 
συµµετέχουν µε διαφηµίσεις στην έκδοση του οδηγού τα Ελληνικά Υπουργεία, ο ΟΣΕ, οι 
Ελληνικές Αεροπορικές και Αεροπλοϊκές Εταιρίες, οι Ναυτιλιακές Εταιρίες. 
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Βήµατα προς την υλοποίηση του οδηγού: 
 
1. Συνάντηση των Προέδρων των ΟΕΚ και των Κοινοτήτων όπου δεν υπάρχουν 
Οµοσπονδίες, για παρουσίαση του Προγράµµατος (η συνάντηση αυτή θα είναι η ίδια όπως 
περιγράφεται στην πρόταση για τα Βραβεία της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας) 
 
2. Τα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να µοιράσουν τις 34 χώρες της Περιφέρειας 
αναλαµβάνοντας κατά τον τρόπο αυτό ένα κοµµάτι ευθύνης, και να παρακολουθούν σε 
συνεργασία µε τις ΟΕΚ και τις Κοινότητες την πρόοδο των εργασιών για την έκδοση του 
Οδηγού. 
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8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

 
Επιχειρηµατικότητα  
 

Η επιχειρηµατικότητα προέρχεται από το ρήµα "επιχειρώ" που σηµαίνει ενεργώ µε 
συγκεκριµένο στόχο. Ο στόχος είναι η δηµιουργία, η διάθεση µελλοντικών προϊόντων και 
υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσµα της προσπάθειας. 

 
Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας GEM η επιχειρηµατικότητα 
είναι: "…κάθε προσπάθεια για δηµιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το 
ελεύθερο επάγγελµα, η δηµιουργία ενός νέου επιχειρηµατικού οργανισµού ή η επέκταση ήδη 
υπαρχούσης επιχείρησης που γίνεται από ένα ιδιώτη, από οµάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις 
που λειτουργούν." 

 
Οι οµογενείς επιχειρηµατίες 
 

Οι οµογενείς επιχειρηµατίες είναι οι οικονοµικοί συντελεστές του αποδήµου Ελληνισµού. Είναι 
το πλέον δραστήριο κοµµάτι της Ελληνικής διασποράς σε όλους τους χώρους της αγοράς 
όπως το εµπόριο – γαστρονοµία - µεταφορές - ναυτιλία – τουρισµός – τράπεζες κλπ χωρίς να 
ξεχνούµε και όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες ξεκινώντας από τους απλούς τεχνίτες και 
καταλήγοντας στους επιστήµονες. 

 
Στατιστικά στοιχεία  
 

Από τα στοιχεία της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού 
www.ggae.gr Ο απόδηµος Ελληνισµός στις 34 χώρες, που δραστηριοποιείται το ΣΑΕ 
περιφέρειας Ευρώπης ανέρχεται στους 748.203.  
Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει επισήµως καµία καταγραφή αυτού του δυναµικού, συνεπώς δεν 
υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που θα µας επέτρεπαν να κατηγοριοποιήσουµε τη 
δραστηριοποίηση των Ελλήνων της Ευρώπης και δεν είµαστε σε θέση δώσουµε στοιχεία για 
τους Έλληνες επιχειρηµατίες της Ευρώπης ή τις επιχειρήσεις Ελληνικών συµφερόντων.  
Οι εκτιµήσεις από πολλές πηγές αναφέρουν ότι στη Γερµανία δραστηριοποιούνται 30.000 
επιχειρήσεις Ελληνικών συµφερόντων, στη Ρουµανία 4.000 επιχειρήσεις Ελληνικών 
συµφερόντων, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µεγάλη διείσδυση ελληνικών 
επιχειρήσεων στην Βουλγαρία.  
Υπολογίζουµε, µε αναλογική εκτίµηση, ότι στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται περίπου στις 
80.000 επιχειρήσεις Ελληνικών συµφερόντων. 

 
Υφιστάµενη κατάσταση  
 

Το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης, στην πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου 
συνέστησε την Επιτροπή Ελληνικής επιχειρηµατικότητας και προβολή του Ελληνικού 
τουρισµού στην Ευρώπη.  
 
Επιχειρούµε, ένα νέο ξεκίνηµα, σύµφωνα µε το νόµο 3480/2006 άρθρο 1§ 2β που όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει, θα οδηγήσει στη σύσφιγξη των δεσµών των απόδηµων και οµογενών 
Ελλήνων µε την πατρίδα και µεταξύ τους στις χώρες όπου διαµένουν. Οφείλουµε να εργαστούµε 
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ώστε το ΣΑΕ να γίνει η γέφυρα µεταξύ των Ελλήνων της ∆ιασποράς δηµιουργώντας συγχρόνως 
µια αµφίδροµη σύνδεση Ελληνικής πολιτείας µε τους Απανταχού Έλληνες. 
Από πολιτικής άποψης είναι αδιαµφισβήτητο ότι η Ελλάδα µέσω των επιχειρήσεων Ελληνικών 
συµφερόντων έχει οικονοµική παρουσία στην Ευρώπη, ενώ η σωστή και µεθοδική οργάνωση 
και δικτύωση της Ελληνικής Επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα µας επιτρέψει να 
επηρεάσουµε κέντρα αποφάσεων στις χώρες που ζούµε. 

 
 
Καθορισµός 5 στόχων  

1. Καταγραφή των Ελλήνων Επιστηµόνων, Επαγγελµατιών και Επιχειρηµατιών στην Περιφέρεια 
Ευρώπης. 

2. Ενθάρρυνση δράσεων που θα προωθήσουν συνεργασίες µεταξύ των Ελλήνων 
επιχειρηµατιών της διασποράς αλλά και µε την Επιχειρηµατική κοινότητα της Ελλάδος. 

3. Προώθηση και ενθάρρυνση της Ελληνικής επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη µέσα από µία 
σειρά µέτρων και προγραµµάτων σε συνεργασία µε την Ελληνική Πολιτεία. 

4. Σύνθεση των Ελλήνων επιχειρηµατιών της Ευρώπης µε την οικονοµική δραστηριότητα των 
Περιφερειών της Ελλάδος. 

5. Συµµετοχή Ελλήνων επιχειρηµατιών σε Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή όργανα επιχειρηµατικής 
εκπροσώπησης. 

6. Προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. 
 
 
Πρωτοβουλίες και κινήσεις για την επίτευξη των στόχων 
 

Για την υλοποίηση των στόχων οφείλουµε να συνεργαστούµε µε την Ελληνική Πολιτεία και τα 
Υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης. 
 
1) Υπουργείο Εξωτερικών:  
συνεργασία µε τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, τα οποία αποτελούν 
τµήµατα των διπλωµατικών αρχών, και έχουν ως κύρια αρµοδιότητα τη διασφάλιση, 
υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών οικονοµικών και εµπορικών συµφερόντων στο 
εξωτερικό. Σήµερα λειτουργούν 30 γραφεία στις χώρες που δραστηριοποιείται το ΣΑΕ 
περιφέρειας Ευρώπης.   
Προτείνουµε µια συνάντηση ετησίως, στις αρχές κάθε Ηµερολογιακού έτους, της Επιτροπής 
µε τους εκπροσώπους των γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων.  
Στη συνάντηση αυτή θα καθορίζονται από κοινού οι προτεραιότητες και η στόχοι της κάθε 
χρονιάς, έτσι ώστε οι δράσεις που θα προωθούνται σε κάθε χώρα της Περιφέρειας να έχουν 
κοινά σηµεία.  
Μετά τη συνάντηση αυτή η Επιτροπή Επιχειρηµατικότητας της Περιφέρειας θα ενηµερώνει τις 
Οµοσπονδίες σε κοινή συνάντηση. 
 
2) Υπουργείο Ανάπτυξης: συνεργασία µε τον Οργανισµό Προωθήσεως Εξαγωγών. 
 
3) Συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. 
 
4) Συνεργασία µε τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια. 
 
5) Συνεργασία µε τους Συνδέσµους Εξαγωγικών Επιχειρήσεων. 
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Επίσης οφείλουµε να συνεργαστούµε µε τους συνδέσµους, συλλόγους, τα µικτά επιµελητήρια 
και µε κάθε απόδηµο Έλληνα επιχειρηµατία. 

 
Εξετάζοντας τους λόγους που σπρώχνουν τους Έλληνες επιχειρηµατίες σε µία συνεργασία 
βλέπουµε ότι η Ελλάδα µπορεί να λειτουργήσει σαν σηµείο αναφοράς. Επιπλέον υπάρχει η 
γλώσσα, η θρησκεία, η νοοτροπία, η παράδοση µε τα τοπικιστικά χαρακτηριστικά της. 
Μπορούµε καλύτερα να ψυχολογήσουµε ένα δικό µας άνθρωπο. Με άλλα λόγια έχουµε 
κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Όλα αυτά µαζί δηµιουργούν την βασική προϋπόθεση, η οποία 
είναι η οικονοµική λειτουργία "της πίστης". 

 
 
∆ράσεις για την επίτευξη των στόχων  
 

Η σωστή περισυλλογή πληροφοριών και επεξεργασία στοιχείων, είναι προϋπόθεση για να 
χαράξουµε, για να σχεδιάσουµε οποιαδήποτε πολιτική.  
 

I. Καταγραφή επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών ανά χώρα και ανά δραστηριότητα. 
Χαρτογράφηση του επαγγελµατικού, επιστηµονικού και επιχειρηµατικού κόσµου της 
Περιφέρειας Ευρώπης.  

II. Καταγραφή επιµελητηρίων ή συνδέσµων αν και όπου υπάρχουν. 
III. Καταγραφή δικτύων ή Forum 
IV. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τα παραπάνω στοιχεία. Υπάρχει σήµερα η δυνατότητα µε τις 

νέες τεχνολογίες να ενηµερώνονται οι Επιχειρηµατίες για όλα τα θέµατα που τους αφορούν. 
Σχετικά µε τις ∆ράσεις I, II, III, IV, το ΣΑΕ Ευρώπης θα πρέπει να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες 
των Οµοσπονδιών και Κοινοτήτων Ευρώπης, γεγονός που θα αναβαθµίσει τις σχέσεις τους µε 
τον επιστηµονικό, επαγγελµατικό και επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας τους. Η δηµιουργία και 
έκδοση του Οδηγού Ελλήνων Επιστηµόνων, Επαγγελµατιών και Επιχειρηµατιών.  

V. ∆ικτύωση Ελλήνων επιχειρηµατιών της Ευρώπης µεταξύ τους, µε τους επιχειρηµατίες στην 
Ελλάδα και µε όλους τους Έλληνες απόδηµους Επιχειρηµατίες. Η ∆ράση αυτή θα πρέπει να 
προχωρήσει σε παγκόσµιο επίπεδο µε τη συµβολή του Προεδρείου του ΣΑΕ και των 
Περιφερειών. 

VI. Βράβευση της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας.  
Οργάνωση εκδηλώσεων – σεµιναρίων - συνεδρίων, επιχειρηµατικών Forum για τους 
απόδηµους Έλληνες επιχειρηµατίες, αλλά και µε επιχειρηµατίες από Ελλάδα - Κύπρο και 
επιχειρηµατίες από τις χώρες υποδοχής. 

VII. Καταγραφή προβληµάτων που συναντούν για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία στη χώρα 
υποδοχής, αλλά και των προβληµάτων που έχουν µε τις υπηρεσίες στην Ελλάδα.  
 

 
9) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 

Η Ελλάδα κατέχει µια σηµαντική θέση στη παγκόσµια τουριστική αγορά, συγκριτικά πάντα µε 
το µέγεθος της. Αποτελεί έναν από τους δηµοφιλέστερους τουριστικούς προορισµούς διεθνώς 
δέχεται περισσότερους από 14 εκατοµµύρια τουρίστες. Γεγονός, που την τοποθετεί, στη 15η 
θέση στο κόσµο και 4η στη Μεσόγειο. 
 
Η Ελλάδα έχει γεωγραφικά χαρακτηριστικά µοναδικά στο κόσµο. Καµιά άλλη χώρα δεν 
συγκεντρώνει συνδυασµό πλεονεκτηµάτων που έχουν να κάνουν µε τη θάλασσα, πάνω από 
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2 χιλιάδες χιλιόµετρα ακτών, µε 75% της επιφάνειας της χώρας µας να είναι ορεινοί όγκοι, µε 
7500 σπήλαια στην Ελλάδα, εκ των οποίων σχεδόν τα µισά να βρίσκονται στη Κρήτη. Με 750 
καταγεγραµµένες ιαµατικές πηγές, µε 6000 διαφορετικά είδη φυτών, εκ των οποίων τα 1000 
είναι αυτοφυή που υπάρχουν µόνο στην Ελλάδα. 

 
Ένα σχηµατικό στατιστικό στοιχείο, για την επιτροπή µας δηλαδή για το ΣΑΕ Ευρώπης είναι 
ότι το 90% των τουριστών µας είναι Ευρωπαίοι, 9 στους 10 προέρχονται από τις χώρες της 
Ευρώπης. Ο Ελληνικός τουρισµός είναι µαζικός κατά κύριο λόγο, αυτό έχει συνέπεια να 
εξαρτάται από τα µεγάλα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται ο τουρισµός των "ειδικών ενδιαφερόντων." ∆ηλαδή προσέλκυση πελατών που 
έχουν ενδιαφέρον για ειδικά θέµατα όπως: θρησκευτικός, οικολογικός, θαλάσσιος, 
πολιτιστικός, περιηγητικός, συνεδριακός, τουρισµός υγείας κλπ. 
 
Η προβολή και η διαφήµιση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος γίνεται από τον ΕΟΤ. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται επίσης οι Περιφέρειες, οι Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και οι µεγάλοι ∆ήµοι. Υπάρχουν προγράµµατα που συµµετέχουν και 
συνεργάζονται και ιδιώτες για την προσέλκυση τουριστών, όπως στις µεγάλες τουριστικές 
εκθέσεις.  
 
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι Έλλήνες της διασποράς µπορούν να δράσουν ως οι καλύτεροι 
πρεσβευτές της σύγχρονης εικόνας της χώρας µας, της Ελλάδας των µετά Ολυµπιακών 
Αγώνων του 2004. 
 
Οι οργανώσεις των Ελλήνων στην Ευρώπη σε συνεργασία µε το ΣΑΕ, µε τις ανοικτές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, µε τις επαφές που έχουν µε φορείς και φίλους στις χώρες υποδοχής 
αλλά και ο κάθε Έλληνας µε τη δράση και την συµπεριφορά του θα πρέπει να συµβάλουν από 
κοινού στην προβολή της χώρας µας. 
 
Συνεργασίες και τρόποι προβολής του Ελληνικού Τουρισµού 
 
- Θα πρέπει να αναπτυχθεί πιο στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και 
µε τα γραφεία του ΕΟΤ που λειτουργούν στην Ευρώπη. Να διανεµηθεί πλούσιο διαφηµιστικό 
υλικό σε όλους τους φορείς του Ελληνισµού στην Ευρώπη. 
 
- Να γίνει καταγραφή των Ελληνικών Τουριστικών γραφείων που λειτουργούν στην Ευρώπη. 
 
- Να υπάρξει πιο στενή συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στήριξη στην υλοποίηση 
εκδηλώσεων και προγραµµάτων µε σκοπό την τουριστική προβολή των περιοχών της 
Ελλάδος. 
 
- Να γίνει προβολή και διάθεση διαφηµιστικού τουριστικού υλικού σε επιλεγµένους χώρους και 
σε πολιτιστικές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις της οµογένειας. 
 
- Να αξιοποιηθούν τα αναβαθµισµένα Ελληνικά εστιατόρια που λειτουργούν στην Ευρώπη ως 
σηµεία διανοµής τουριστικού υλικού. 
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10) ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Κέντρα Ελληνικού Πολιτισµού 
 
 Προτείνουµε την ίδρυση Κέντρων Ελληνικού Πολιτισµού στις χώρες της Ευρώπης. 
 
 
 Στόχοι των Κέντρων Ελληνικού Πολιτισµού: 
 

• ∆ιάδοση του ελληνικού πολιτισµού στις χώρες της Ευρώπης.  
 
• Συσπείρωση εκπροσώπων της ελληνικής οµογένειας και των φιλελλήνων, αξιοποίηση του 
δηµιουργικού δυναµικού τους, µε σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισµού. 
 
• ∆ιεξαγωγή πολιτιστικών και επιµορφωτικών εκδηλώσεων, µε αντικείµενο τη διάδοση του 
ελληνικού πολιτισµού µέσω της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της 
ιστορίας, χορών, µουσικής κ.α. 
 
• ∆ηµιουργία υποδοµής και βάσης δεδοµένων, όπως βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης, µουσικού 
αρχείου κ.λπ.  
 
• Σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων µε πολιτιστικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες 
χώρες του εξωτερικού, µε στόχο το συντονισµό ενεργειών για την προώθηση κοινών 
συµφερόντων, υλοποίηση κοινών προγραµµάτων, από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων κ.α. 
 
 

 
∆ιοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικού Πολιτισµού 
 

Προτείνουµε τη διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικού Πολιτισµού, το οποίο µπορεί να 
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης.  
 
Το συντονισµό και την υπευθυνότητα προτείνουµε να τον έχει η Οµογενειακή Οργάνωση 
(οµοσπονδία και κοινότητες) της χώρας που οργανώνεται το φεστιβάλ σε συνεργασία µε το 
Σ.Α.Ε. Ευρώπης.  
Το Φεστιβάλ θα πρέπει να έχει την πλήρη οικονοµική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, του 
Υπουργείου Τουρισµού και τη στήριξη διαφόρων χορηγών, Ελλήνων και ξένων. 
 
Προτείνουµε τη στενή συνεργασία και αλληλοενηµέρωση µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τα 
άλλα υπουργεία ή Οργανισµούς, συναφή µε το πολιτιστικό γίγνεσθαι. 
 
Οφέλη 
 
1. Προώθηση του ελληνικού πολιτισµού. 
2. Ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. 
3. Σύσφιξη των σχέσεων των οµογενών µε την Πατρίδα. 
4. Αύξηση του αριθµού των φιλελλήνων. 
5. Μεγαλύτερη παρέµβαση στο διεθνές περιβάλλον. 
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6. Καλύτερη οργάνωση και µαζικοποίηση των Οµογενειακών οργανώσεων (Οµοσπονδίες, 
κοινότητες) στις χώρες της Ευρώπης. 
7. Οικονοµικά οφέλη. 
 

 
 
Ελληνική τηλεόραση  
 

Η σηµερινή εικόνα του Ελληνικού τηλεοπτικού πεδίου χαρακτηρίζεται από πολυµέρεια, 
πολυσυλλεκτικότητα και δυναµισµό. Παράλληλα προς τους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς 
που προσφέρουν υψηλές πληροφοριακές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, λειτουργούν πολλοί 
ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί, πανελλαδικής ή τοπικής εµβέλειας.  
Η ΕΡΤ και ο Antenna TV έχουν τα δικά τους δορυφορικά προγράµµατα για τους Έλληνες του 
εξωτερικού.  
 
Προτείνουµε και ζητάµε τη βελτίωση σε µεγάλο βαθµό της ελληνικής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, µε τον εµπλουτισµό των ελληνικών προγραµµάτων, σε συνεργασία µε βιώσιµα 
ελληνικά ΜΜΕ της Οµογένειας.  
Προτείνουµε τη µετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης προσαρµοσµένων προγραµµάτων 
πολιτισµού για τους απόδηµους.  
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11) ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.  
 

Για να µπορέσει το ΣΑΕ να αξιοποιήσει επάξια το γνωµοδοτικό και εισηγητικό του ρόλο 
απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να υπάρχει άµεση ενηµέρωση για θέµατα που 
αφορούν στον Απόδηµο Ελληνισµό.  
Νοµοσχέδια που αγγίζουν τα δικαιώµατα των Οµογενών Ελλήνων θα πρέπει να 
αποστέλλονται έγκαιρα στο ΣΑΕ για να µπορούν τα Συντονιστικά Συµβούλια και το Προεδρείο 
να τοποθετούνται σωστά και τεκµηριωµένα εντός εύλογου χρόνου.  
 
∆ίχως αυτή την πληροφόρηση το ΣΑΕ δεν θα µπορέσει ποτέ να καλύψει πλήρες το ρόλο που 
προβλέπει για αυτόν ο Νόµος.  

 
Αιτούµαστε, οι αρµόδιες επιτροπές και γραµµατείες να µεριµνήσουν ώστε  
 
- να υπάρχει άµεση ενηµέρωση για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στον Απόδηµο Ελληνισµό 
 
- να αποστέλλονται στο ΣΑΕ έγκαιρα και άµεσα προτεινόµενα Νοµοσχέδια, τα Προεδρικά 
∆ιατάγµατα, αλλά και Προγράµµατα που αφορούν στον Ελληνισµό της Οµογένειας.  

 
 
12) ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ∆ΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 
 

Με την ίδρυση των πρώτων αποικιών τον 7ο π.Χ. αιώνα αρχίζει η ιστορική πορεία του 
εξωελλαδικού Ελληνισµού. Η συνεχής και δηµιουργική παρουσία σηµαντικότατου ποσοστού 
Ελλήνων (περίπου 45% του συνόλου) έξω από τον τόπο καταγωγής τους, εκτός των τειχών 
του διαρκώς εναλλασσόµενου κυρίαρχου χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας, Αιγαίου και 
Μικράς Ασίας, καλλιέργησε την εικόνα της ελληνικής διασποράς.  
 
Ο απόδηµος Ελληνισµός αποτελεί - πληθυσµιακά - περίπου άλλη µια Ελλάδα διεσπαρµένη 
όπου γης.  
∆εν είναι τυχαίο που η Αλεξάνδρεια γέννησε τον καβαφικό λόγο, η διασπορά ωρίµασε την 
ποίηση του Σεφέρη, η ∆ύση καλλιέργησε το στοχασµό του Θεοτοκόπουλου και έθρεψε το 
µουσικό ταλέντο του Καραγιάν. Σήµερα, χιλιάδες καλλιτέχνες, µουσουργοί και συνθέτες, 
ποιητές, άνθρωποι του πνεύµατος και της τέχνης, εργάτες της επιστήµης και των γραµµάτων 
υπηρετούν µε αφοσίωση τον ελληνικό διαχρονικό και πολυσήµαντο πολιτισµό µας. 
 
Στις χώρες υποδοχής και εγκατάστασής τους οι απόδηµοι ξεπέρασαν τα πρώτα προβλήµατα 
που γεννούσαν η ξενοφοβία και η καχυποψία των παλαιότερων εποίκων, οι περισσότεροι 
ενσωµατώθηκαν κοινωνικοοικονοµικά και επικράτησαν σε πολλούς χώρους µε γνώµονα τη 
σκληρή εργασία και την αυταπάρνηση της πρώτης γενιάς των εποίκων.  
Πολλοί από αυτούς ένωσαν τη ζωή τους µε την Ελλάδα, συµµετείχαν στους κοινούς αγώνες 
ως εθελοντές, οργάνωσαν εράνους και συγκέντρωσαν χρήµατα για να βοηθήσουν την Ελλάδα 
και τους Έλληνες. Πολλοί από αυτούς παλιννόστησαν, ενισχύοντας τον µητροπολιτικό 
ελληνισµό µε ανανεωµένες εµπειρίες που µετέφεραν από τα κράτη της Εσπερίας και τις 
αγγλόφωνες πολυπολιτιστικές χώρες.  
 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν επιχειρήµατα για τη συστηµατική µελέτη και σπουδή της 
ελληνικής διασποράς. Πρόκειται για ένα αντικείµενο που θα έπρεπε να απασχολήσει ενεργά 
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τους κοινωνιολόγους, ιστορικούς, ανθρωπολόγους, γλωσσολόγους, κοινωνιογλωσσολόγους, 
πολιτικούς επιστήµονες, παιδαγωγούς και άλλους επιστήµονες.  
Ωστόσο, παραµένει σχεδόν ανεξερεύνητο µέσα στη µητροπολιτική Ελλάδα. 
 
Η ίδρυση και η λειτουργία ενός Κέντρου Μελέτης του Απόδηµου Ελληνισµού στην Ελλάδα, µε 
στόχο τη συνεργασία µε τα ερευνητικά κέντρα που ήδη λειτουργούν στη διασπορά, κρίνονται 
επιτακτικά αναγκαίες.  
Πιστεύουµε ότι η διακίνηση πληροφοριών, η λειτουργική συνεργασία σε θέµατα γλώσσας και 
πολιτισµού, επιχειρήσεων και οικονοµίας, παιδείας και τέχνης, εκδόσεων, ερευνητικών 
προγραµµάτων θα ήταν πρωτίστως χρήσιµες και αναγκαίες για την ίδια την Ελλάδα και τους 
Ελλαδίτες.  
 
Είναι λυπηρό σε µια χώρα, όπου σχεδόν ο µισός πληθυσµός της ζει εκτός των συνόρων του 
κρατικού µορφώµατός της, να µην υπάρχει ένας συστηµατικός φορέας µελέτης του 
πληθυσµού αυτού, τον οποίο άλλωστε τόσο µεγάλη ανάγκη έχει για να προωθεί τα δίκαια 
κοινωνικοοικονοµικά και εθνικά ζητήµατά της. 
 
Εισηγούµαστε  
 

- την ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου Μελέτης Απόδηµου Ελληνισµού και 
 
- την ευαισθητοποίηση της σπουδαστικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας πάνω σε θέµατα 

που αφορούν την ιστορία και την προσφορά του απόδηµου Ελληνισµού, µε εισαγωγή 
ενός ανάλογου µαθήµατος στα προγράµµατα σπουδών. 
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13) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
 
ΜΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Πα∆ΕΕ) 
 
 

Πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι Ευρωβουλευτές, οι Αιρετοί Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, η Πα∆ΕΕ 
και οι Ευρωπαίοι του Κόσµου αποτελούν µεγάλο κεφάλαιο για τον Ελληνισµό γενικότερα και 
ειδικότερα για τον Απόδηµο Ελληνισµό.  
 
Οι θέσεις τους έχουν µεγάλη σηµασία για την προβολή του Ελληνισµού στην διεθνή πολιτική 
σκηνή. 
 
Ο θεσµοθετηµένος ρόλος του ΣΑΕ και των οµογενειακών οργανώσεων καθιστά αναγκαία τη 
συνεργασία, την πλήρη και έγκαιρη ενηµέρωση, προκειµένου να συµµετέχουµε και να 
διατυπώνουµε απόψεις για θέµατα που νοµιµοποιούµαστε να εκφέρουµε γνώµη. 
 
Προτείνουµε να τεθούν σε νέες βάσεις τα θέµατα της καλύτερης επικοινωνίας και 
αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µεταξύ του ΣΑΕ και των προαναφερόµενων.  
 
Ετήσιες κοινές συναντήσεις θα µπορέσουν να φέρουν σπουδαία αποτελέσµατα για τη 
συντονισµένη παγκόσµια δράση σε θέµατα που αφορούν τον Ελληνισµό.  

 
 
14) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
 

Αντικείµενο της επιτροπής είναι, η διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων του ελληνικού λαού 
και της Βουλής µε τον απανταχού Ελληνισµό, ο συντονισµός της δράσης της Βουλής µε το 
Συµβούλιο Αποδήµου Ελληνισµού, η µελέτη των προβληµάτων των απόδηµων Ελλήνων, η 
προώθηση της επίλυσης τους. 
 
Για να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε στο µέγιστο βαθµό στο θεσµικό ρόλο µας, είναι 
σηµαντική και η ενηµέρωση για τις συζητήσεις των συνεδριάσεων της Ειδικής Μόνιµης 
Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού. 
 
Μέχρι σήµερα το ΣΑΕ λαµβάνει ενηµέρωση για τις συνεδριάσεις της επιτροπής για τον 
απόδηµο Ελληνισµό.  
 
Επιθυµούµε, µελλοντικά να δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχει το ΣΑΕ ακόµα πιο ενεργά στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής, ειδικά όταν αφορούν ευαίσθητα θέµατα που ενδιαφέρουν άµεσα 
τον Απόδηµο Ελληνισµό, όπως πρόσφατα η ψήφος για τον απόδηµο Ελληνισµό.  

 
 
15) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 

Ξεκινήσαµε νωρίς µε την επικαιροποίηση των στοιχείων των οµογενειακών οργανώσεων στην 
Περιφέρειά µας µε σκοπό την καλύτερη συνεργασία µε όλους.  
Η ανταπόκριση των φορέων στην Ευρώπη είναι καθηµερινή και άµεση. Γεγονός που µας δίνει 
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τη δυνατότητα να καλύψουµε άλλη µία αναγκαία δράση: τη χαρτογράφηση του Ελληνισµού 
στην Ευρώπη.  
 
Ενδιαφέρον είναι να γνωρίσουµε καλύτερα και να στηρίξουµε στη συνέχεια τις πλούσιες 
δραστηριότητες των οργανώσεών µας, να ανακαλύψουµε τους προβληµατισµούς και τις 
ανησυχίες τους και να αναζητήσουµε –όπου κρίνεται αναγκαίο- νέες µορφές και τρόπους 
οργάνωσης που είναι επίκαιρες, δυναµικές, µαζικές.  
 
Παράλληλα µε το ΣΑΕ ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή και η ΓΓΑΕ, γεγονός που προκάλεσε σε 
κάποιους φορείς σύγχυση και δυσαρέσκεια.  
Μελλοντικά θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισµός στο θέµα αυτό για να αποφευχθεί η 
εικόνα της έλλειψης συντονισµένων κινήσεων.  
Για να υπάρχει κοινή βάση δεδοµένων στο ΣΑΕ και στη ΓΓΑΕ προτείνουµε να δοθούν στο 
ΣΑΕ τα στοιχεία των φορέων που απάντησαν στη ΓΓΑΕ και δεσµευόµαστε να αποστείλουµε κι 
εµείς τις δικές µας επικαιροποιηµένες καταστάσεις. 

 
 
16) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Από νωρίς ξεκινήσαµε τις επαφές µε τις προσωπικότητες της Οµογένειας.  
 
Στην καθηµερινή αποδελτίωση δίνουµε σηµασία στους ανθρώπους που ξεχωρίζουν για το 
έργο τους και ερχόµαστε άµεσα σε επαφή µαζί τους, κάνοντας τους γνωστή (εάν είναι 
αναγκαία) την ύπαρξη του ΣΑΕ και προτείνοντάς τους συνεργασία στον τοµέα που 
δραστηριοποιούνται και διαπρέπουν.  
 
Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξούµε να δώσουµε ένα επιπλέον βήµα σε ανθρώπους που 
διαπρέπουν εκτός Ελλάδας και πολλές φορές δεν γίνονται γνωστοί στον ελληνικό χώρο.  
Η δράση µας αυτή θα συνεχιστεί και µελλοντικά, αφού ήδη λάβαµε πολύ θετικά µηνύµατα από 
τους ανθρώπους που πλησιάσαµε. 
 
Προτείνουµε την οργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, µε συµµετοχή και προβολή 
προσωπικοτήτων από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο που έχουν δραστηριοποιηθεί και 
προσφέρει σηµαντικό έργο.  

 
 
17) ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 

Οι µελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επισηµαίνουν τον κίνδυνο συρρίκνωσης των 
ΟΜΜΕ τα οποία, σε πείσµα του χρόνου, αντιστέκονται ή ακόµα προσπαθούν να 
προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα και να βελτιωθούν. 
 
Η πρώτη συλλογική συσπείρωση έγινε µε πρωτοβουλία της Πολιτείας να οργανώσει την 
Ένωση Λειτουργών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Η λειτουργία της δεν υπήρξε ωστόσο τόσο 
δυναµική όσο όλοι ελπίζαµε.  
Ωστόσο, τα ΟΜΜΕ µπορούν να συνεχίσουν να παίζουν το σηµαντικότατο, όπως έχει 
αποδειχθεί, ρόλο τους. 
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Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει, έπειτα από εµπεριστατωµένη µελέτη, και αφού ακούσει τους 
επίσηµους εκπροσώπους του οµογενειακού τύπου, να πάρει ανάλογα µέτρα. 
 
Προτείνουµε: 
 
- Να συνεχιστούν τα σεµινάρια για οµογενείς δηµοσιογράφους, τα οποία σταµάτησαν εδώ και 
αρκετά χρόνια ενώ έχει καταδειχθεί η χρησιµότητά τους. 
 
- Να συνεχιστεί από τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης ο επιτυχηµένος ο 
θεσµός των οµογενειακών βραβείων που θέσπισε η Ελληνική Πολιτεία. 
 
- Να καλούνται και οµογενείς δηµοσιογράφοι για να καλύπτουν µεγάλα γεγονότα στην 
Ελλάδα-αλλά και εκτός. 
 
- Να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την εδραίωση της αµφίδροµης σχέσης και συνεργασίας 
µε το µητροπολιτικό κέντρο και άνοιγµα διαύλων επικοινωνίας, ιδιαίτερα µε τη Γενική 
Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, το Υπουργείο Πολιτισµού κ.α., αλλά και µε τη 
ΓΓΑΕ και την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή της Βουλής για τον Απόδηµο Ελληνισµό. 

 
 
 
18) ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ 
 

Ενηµερωθήκαµε από την Ελληνική Κοινότητα στη Βαρκελώνη και την Κοινότητα στο 
Ρόττερνταµ ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ανασταλεί η λειτουργία των Ελληνικών Προξενείων στις 
πόλεις τους. 
 
Όπως ήταν αναµενόµενο, η είδηση αυτή έχει αναστατώσει την ελληνική τοπική κοινωνία.  
 
Συµφωνούµε µε τον Ελληνισµό των περιοχών ότι µε τη λειτουργία του Προξενείου δίνεται µία 
µεγάλη δυνατότητα τονώσεως των σχέσεων της χώρας µας τόσο στον οικονοµικό όσο και 
στον πολιτιστικό τοµέα, γεγονός που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και το οποίο εµπίπτει βεβαίως στις 
αρµοδιότητες ενός Ελληνικού Προξενείου.  
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακαλείται να σταθεί στο πλευρό τον Ελλήνων στη Βαρκελώνη 
και στο Ρόττερνταµ σε αυτή την κρίσιµη στιγµή, εξετάζοντας και στηρίζοντας το αίτηµα τους 
για τη διατήρηση λειτουργίας των Προξενείων.  
 
Παράλληλα παρακαλούµε να υπάρχει ενηµέρωση προς το ΣΑΕ όταν πρόκειται για τόσο 
σηµαντικές αποφάσεις, ώστε να µη γίνεται η ενηµέρωση (αποκλειστικά) από τους φορείς ή τα 
ΜΜΕ. 

 
 
19) ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΕ 
 

Είµαστε πεπεισµένοι ότι τα γραφεία µας θα αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο µεταξύ των 34 
χωρών και του ενός εκατοµµυρίου των Ελλήνων που απαριθµεί η Περιφέρειά µας. 
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Όραµα όλων µας είναι να επανδρώσουµε τους χώρους µε µία λαµπρή βιβλιοθήκη µε ποικίλη 
ελληνική ύλη, µε πλούσια λογοτεχνία, µε ιστορικές πηγές που θα φανούν χρήσιµες για όλους 
τους Έλληνες που θα έρθουν κοντά µας.  
 
Θα χαιρόµασταν να υπάρξει άµεση ανταπόκριση και στήριξη της προσπάθειάς µας από την 
Ελληνική Πολιτεία και ειδικότερα από τη Βουλή των Ελλήνων µε την αποστολή επιλεγµένων 
βιβλίων που θα τοποθετηθούν στη βιβλιοθήκη, εµπλουτίζοντάς την. 
 

 
20) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά µε το εκλογικό δικαίωµα 
των Ελλήνων του εξωτερικού και την ψήφο των Οµογενών στις εθνικές εκλογές.  
 
Στηρίζουµε ωστόσο την πρόταση του ΣΑΕ σχετικά µε τη δηµιουργία εκλογικής περιφέρειας 
αποδήµων µε δικούς µας εκπροσώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη δυνατότητα να 
ψηφίζουν οι οµογενείς δια της επιστολικής ψήφου.  
 
Η πρόταση της Περιφέρειάς µας προβλέπει την εκλογή αποδήµων βουλευτών, θεωρώντας 
όλες τις χώρες που διαβούν ως µία ή ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες, όπου οι βουλευτές θα 
κατανέµονται ανάλογα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους. 

 
 
21) ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ 
 

Η δηµιουργία των Οµογενειακών χωριών έχει σχεδιασθεί στο γενικότερο πλαίσιο των 
δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης διαφόρων Νοµών της Ελλάδας.  
Μέσα από τη δηµιουργία των οµογενειακών χωριών επιδιώκεται η δηµογραφική ενίσχυση, 
καθώς και η κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιοχών.  
 
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που αποσκοπούσε στην ικανοποίηση της ζήτησης από πλευράς 
των Ελλήνων της οµογένειας, να αποκτήσουν –εξοχική- κατοικία στη χώρα καταγωγής τους. 
 
Ο νόστος επετεύχθη µεν, µε πολλά προβλήµατα δε. Πολλοί είναι οι οµογενείς που επένδυσαν 
στο «Αρκαδικό χωριό» και σήµερα εκφράζουν έντονα παράπονα για την αντιµετώπιση που 
τυγχάνουν από τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.  
 
Το «Αρκαδικό χωριό» εντάχθηκε στα σχέδια της νοµαρχίας Αρκαδίας το 1983 και µετά το 
πράσινο φως των φορέων της αυτοδιοίκησης έλαβε και την έγκριση του τότε υπουργικού 
συµβουλίου, το οποίο και παρεχώρησε µία έκταση 605 στρεµµάτων σε ειδυλλιακή τοποθεσία 
της επαρχίας Κυνουρίας.  
 
Όπως ενηµερωνόµαστε όµως από τους οµογενείς Αρκάδες δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα οι 
απαιτούµενες υποδοµές στο χωριό που αποτελεί ένα πιλοτικό πρόγραµµα για τα οµογενειακά 
χωριά. Η έλλειψη υποδοµών δυσκολεύει τη διαβίωση στον τόπο που επέλεξαν ως κατοικία 
τους οι απόδηµοι Έλληνες.  

∆υστυχώς, παρά τις επί µακρόν έγγραφες παραστάσεις και αιτήσεις των οµογενών προς τη 
∆ΕΠΟΣ και την Ελληνική Πολιτεία προκειµένου να ολοκληρωθούν τα έργα υποδοµής στο 
Αρκαδικό Χωριό, ώστε να µπορέσουν να κατοικήσουν στα σπίτια τους δεν βλέπουν καµία 
βελτίωση και ούτε λαµβάνουν κάποια απάντηση.  

Είναι φανερό ότι οι οµογενείς εµπιστεύτηκαν την καλή πρόθεση της Πατρίδας µας.  
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Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερο λυπηρό να τυγχάνουν τέτοια µεταχείριση, ειδικά όταν οι ίδιοι 
φάνηκαν συνεπείς και τήρησαν τους όρους που έθετε το ελληνικό κράτος για την ανέγερση 
των κατοικιών τους. 
 
Παρακαλούµε να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία τόσο στους κατοίκους των οµογενειακών χωριών, 
όσο και στα αιτιολογηµένα αιτήµατά τους.  
Θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα υποδοµής άµεσα και να αναζητηθούν ουσιαστικές 
προτάσεις και λύσεις ώστε να αποφευχθούν παρόµοια προβλήµατα στα οµογενειακά χωριά 
που ήδη σχεδιάζονται. 
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ΙΙ.v. Εισηγητικές προτάσεις 
της Περιφέρειας χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
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Εισηγητικές Προτάσεις του Συντονιστικού Συµβουλίου Περιφέρειας πρώην χωρών ΕΣΣ∆ 
 

1. Παιδεία 
 

Τα βασικά προβλήµατα στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι η έλλειψη των δασκάλων και των 

εκπαιδευτικών υλικών και προγραµµάτων.  

Προτείνουµε: 

Nα οργανώνονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους δασκάλους µας, τα οποία 
µπορούν να διεξάγονται στην Ελλάδα µε τη διανοµή των πιστοποιητικών µε το δικαίωµα της 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, και, επίσης, µε την απαραίτητη προϋπόθεση επιστροφής 
των δασκάλων στη χώρα της διαµονής τους και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε 

σχολεία. 

2. Νεολαία 

Υπάρχει πρόβληµα της στερέωσης ελληνικής αυτοσυνείδησης της νεολαίας.  

Προτείνουµε: 

Tην τακτική οργάνωση των συνεδριών, φεστιβάλ, συνδιασκέψεων και αθλητικών εκδηλώσεων 

της νεολαίας, και, επίσης, διαγωνισµών της ιστορίας, πολιτισµού και εθίµων των Ελλήνων µε 
την επιβράβευση των νικητών τους.  

3. Ψήφος Αποδήµων 

Το πρόβληµα είναι ότι µερικοί ψηφοφόροι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν µέρος στις εκλογές 

λόγω των αποµακρυσµένων προξενειών.  

Προτείνουµε: 

Tα εκλογικά τµήµατα να οργανωθούν στους τόπους διαµονής των Ελλήνων ή να υπάρχει 

δυνατότητα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως µε χρήση των καινούριων τεχνολογιών. 
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4. Προβλήµατα Οργανώσεων 

Τα προβλήµατα των οργανώσεων είναι τα εξής:  

H ανεπαρκής χρηµατοδότηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων για την διεξαγωγή των εθνικών 

εορτών, έκδοση βιβλίων και περιοδικών µε ελληνικά θέµατα και 

Η έλλειψη της δυνατότητας παροχής της οικονοµικής βοήθειας στους φτωχούς και ανάπηρους 

ελληνικής καταγωγής. 

Προτείνουµε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του προϋπολογισµού της χρηµατοδότησης 
των περιφερειών να υπολογιστούν και τα έξοδα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

5. Πολιτισµός 

Για τη λύση του προβλήµατος ανεπάρκειας γνώσεων του πολιτισµού της Ελλάδας 

προτείνουµε να οργανωθούν τα σεµινάρια εκµάθησης ιστορίας, µουσικής και 

χορογραφίας µε τη συµµετοχή των δασκάλων από την Ελλάδα.  

Να προετοιµαστούν προς την έκδοση σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή πληροφορίες για 
την ιστορία, χορογραφία, µουσική και τα έθιµα µε σκοπό της διάδοσής τους στις 

ελληνικές κοινότητες.  

6. Συνεργασία µε φορείς στην Ελλάδα  

- Το πρόγραµµα «Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα».  

Η διεξαγωγή του ίδιου προγράµµατος και στους τόπους διαµονής των Ελλήνων  

- Η ανταλλαγή πείρας στην επιστηµονική εργασία (π.χ. διεξαγωγή των επιστηµονικών 

συνδιασκέψεων). 

- Η ανάπτυξη της συνεργασίας και η συµµετοχή της ελληνικής διασποράς στην εξέλιξη του 

τουρισµού (η Ελλάδα και οι χώρες της Περιφέρειας). 

- Η ανταλλαγή πείρας µεταξύ των οργανώσεων της νεολαίας (η νεολαία της ελληνικής 

καταγωγής των Περιφερειών µελετά την πείρα της οργάνωσης των κινηµάτων της νεολαίας 

στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες).  
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ΙΙ.vi. Εισηγητικές προτάσεις 
της Περιφέρειας Ωκεανίας – Άπω Ανατολής 
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2007 
 
 
 
(A)  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 

Ζητούµε µια τακτική και υπεύθυνη ενηµέρωση αποδεκτών ΣΑΕ από ΓΓΑΕ/ΥπΕξ σε εθνικά θέµατα, στα 

ελληνικά και τη γλώσσα της αντίστοιχης περιφέρειας, καθώς επίσης και σε θέµατα που αφορούν τους 

απόδηµους (στρατολογικά, περιουσιακά, κοινωνικών ασφαλίσεων, συνταξιοδοτικά, κτηµατολόγιο κλπ). 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΑΕ 
 

Οι διάφορες αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδος που λαµβάνουν αιτήσεις οργανώσεων 

αποδήµων για θέµατα που τις αφορούν, να τις διαβιβάζουν µέσω του Προεδρείου ΣΑΕ στο αντίστοιχο 

περιφερειακό ΣΑΕ, για άσκηση της εισηγητικής και γνωµοδοτικής του αρµοδιότητας στα θέµατα αυτά, 

όπως προβλέπει ο σχετικός νόµος. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ 
 

Αιτείται η άµεση καταχώρηση του ΣΑΕ (Προεδρείου και Περιφερειών) στο Πρωτόκολλο Εθιµοτυπίας 

ΥπΕξ, για λόγους κύρους του οργάνου και θεσµική αναγνώρισή του, ως και προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων σε τυπικά θέµατα επικοινωνίας. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΣΑΕ (BROCHURE) 
 

Παραγωγή / εκτύπωση πολυτελούς ενηµερωτικού φυλλαδίου (Brochure) στα ελληνικά και τη γλώσσα 

της αντίστοιχης περιφέρειας, για τους σκοπούς, δοµή, λειτουργία, έργο και όραµα του ΣΑΕ. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ / ΣΑΕ 
 
Στο υπό έκδοση Προεδρικό ∆ιάταγµα εισηγούµαστε -λόγω των υφισταµένων ενδοπαροικιακών 

προβληµάτων («Εκκλησιαστικό»)- να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της περιφερείας Ωκεανίας όπως 

έχουν αναφερθεί στο ΥΠΕΞ µέσω του Προεδρείου ΣΑΕ, και: 
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1) να δοθεί µεγαλύτερη εκπροσώπηση συµµετοχής στα Περιφερειακά Συνέδρια Ωκεανίας, 

2) να υιοθετηθεί ο προτεινόµενος τρόπος εκλογής των µελών του Συντονιστικού Συµβουλίου 

ΣΑΕ Ωκεανίας και 

3) να συµπεριληφθεί η δηµιουργία Πολιτειακών Συνδέσµων ΣΑΕ Ωκεανίας για την εύρυθµη 

επικοινωνία των οργανώσεων βάσης µε το Συντονιστικό Συµβούλιο. 

 

 

(B)  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Η διακρατική συµφωνία για τις συντάξεις των οµογενών Αυστραλίας που υπέγραψαν στην Καµπέρα οι 

υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Αυστραλίας τον Μάιο 2007, δεν έχει ακόµα τεθεί σε ισχύ. 

 

Η συµφωνία δεν καθορίζει επακριβώς τον χρόνο έναρξης της, είχε όµως αναφερθεί σε δηλώσεις 

παραγόντων της Αυστραλιανής κυβέρνησης ότι η συµφωνία θα άρχιζε να εφαρµόζεται στο τέλος 2007 

ή αρχές του 2008, ενώ από ελληνικής πλευράς έγιναν δηλώσεις ότι η συµφωνία θα άρχιζε να 

εφαρµόζεται τέσσερις µήνες µετά την υπογραφή της. 

Μέχρι το τέλος του 2007 δεν υπήρξε σχετική επίσηµη ενηµέρωση, γεγονός που έχει προκαλέσει 

πολλές έντονες προσφυγές οµογενών στο ΣΑΕ Ωκεανίας για ενηµέρωση. 

Επιπλέον, η συµφωνία συντάξεων γήρατος δεν συµπεριλαµβάνει συντάξεις αναπηρίας, χηρείας ή 

άλλου είδους και ζητούµε να υπάρξει ειδική µέριµνα και για αυτές τις κατηγορίες συντάξεων. 

Η συµφωνία δεν προβλέπει θέµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, παρά τις δηλώσεις που έγιναν από 

ελληνικής πλευράς ό,τι η συµφωνία «θα επιτρέψει στους οµογενείς συµπολίτες µας να απολαµβάνουν των 

συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων καθώς και των δικαιωµάτων τους στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη». 

Θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η ενηµέρωση και επεξήγηση επί των ανωτέρω από το Υπ. Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων της Ελλάδας. 

 
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΜΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 
 
Αποτελεί κοινή εκτίµηση της οµογένειας ότι τα οµογενειακά ΜΜΕ (έντυπα/ηλεκτρονικά) αποτελούν 

σηµαντικό παράγοντα διάδοσης και διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού και παράλληλα 

µέσο ενηµέρωσης µεγάλης µερίδας οµογενών. 

Είναι όµως γεγονός ότι προοδευτικά την τελευταία 15ετία τα οµογενειακά ΜΜΕ έχουν υποστεί 

σηµαντική συρρίκνωση, ακολουθώντας την τύχη των υπολοίπων ΜΜΕ µετά την διάδοση του 

διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. 
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Θεωρούµε ότι η διατήρηση των οµογενειακών ΜΜΕ είναι κοινωνική ανάγκη για την οµογένεια και θα 

πρέπει να ενισχυθούν από την ελληνική πολιτεία µέσω εκχώρησης διαφηµίσεων (τώρα υπάρχει 

παντελής έλλειψη), στερώντας τον συµπάροικο από όποιες πληροφορίες µπορεί να έχει µέσω των 

διαφηµίσεων αυτών.  

Το θέµα αυτό αναφέρθηκε και στην Στ’ Τακτική Συνέλευση ΣΑΕ, µετά από αίτηµα εκπροσώπων ΜΜΕ 

που παρευρισκόταν. 

Επιπλέον θεωρούµε ότι η συµµετοχή εκπροσώπων ΜΜΕ στα περιφερειακά συνέδρια και Συνελεύσεις 

είναι απαραίτητη για την προώθηση στο ευρύ κοινό των θεµάτων που αφορούν την οµογένεια και 

πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις προσκεκληµένων στα περιφερειακά Συνέδρια 

ευθύνη ΣΑΕ και στις γενικές συνελεύσεις ευθύνη Υπ. Τύπου της Ελλάδος, µε κάλυψη εξόδων από 

τους διοργανωτές. 

 
ΨΗΦΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 
Πάγιο αίτηµα των αποδήµων Ελλήνων πολιτών είναι η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού 

δικαιώµατος στις ελληνικές εθνικές εκλογές από τις χώρες που διαµένουν.  

Η προσπάθεια που ξεκίνησε µετά την Στ’ Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, µε τις 

σχετικές δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού και το προσχέδιο νόµου που ετοιµάσθηκε, ακολουθήθηκε 

από ενέργειες των περιφερειακών ΣΑΕ µε υποβολή απόψεων και προτάσεων και σχετική ενηµέρωση 

από το Προεδρείο ΣΑΕ προς την κυβέρνηση και όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης µε υποβολή 

ολοκληρωµένης πρότασης για τις θέσεις της οµογένειας. 

Παρόλη τη δραστηριότητα και τη δηµιουργία τριµελούς επιτροπής ΥΠΕΞ-ΥΠΕΣ∆Α, ΣΑΕ για εξεύρεση 

αναγκαίων λύσεων, το θέµα παραµένει έως σήµερα στάσιµο και η οµογένεια εκφράζει ανησυχία για 

την πρόοδό του. 

 

Η θέσπιση του δικαιώµατος ψήφου για την οµογένεια θα ενδυναµώσει τον οργανωµένο ελληνισµό 

εξωτερικού και θα φέρει τους οµογενείς πλησιέστερα στη χώρα καταγωγής τους  

Ζητούµε την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας για υλοποίηση του θεσµοθετηµένου 

συνταγµατικού δικαιώµατός µας, µε την αναγκαία διακοµµατική συνεργασία και αποδοχή του 

αιτήµατος για συµµετοχή του Ελληνισµού της διασποράς στις Ελληνικές Εθνικές εκλογές από τους 

τόπους διαµονής της οµογένειας. 

 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  
 
Τα τελευταία 40 χρόνια η οµογένεια Αυστραλίας ταλανίζεται από διάφορες αντιπαραθέσεις που 

πηγάζουν κυρίως από το λεγόµενο «Εκκλησιαστικό» πρόβληµα. 
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Όλες οι προσπάθειες επίλυσης του θέµατος µεταξύ της Οµοσπονδίας Ορθοδόξων Κοινοτήτων 

Αυστραλίας και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ως και κάθε προσπάθεια διαµεσολάβησης του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου ή και της εκάστοτε Ελληνικής κυβέρνησης ήταν µέχρι σήµερα 

αναποτελεσµατικές. Σαν αποτέλεσµα η ενότητα του ελληνισµού στην Αυστραλία έχει ζηµιωθεί και δρα 

σαν ανασταλτικός όρος σε κάθε προσπάθεια προόδου.  

 

Η τελευταία προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος που είχε ξεκινήσει στις αρχές του 2007 µε 

συνεργασία ΥπΕξ, ΣΑΕ Ωκεανίας και Οµοσπονδίας Ορθοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας δεν έχει 

µέχρις σήµερα αποφέρει κανένα αποτέλεσµα. 

 

Η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να ατονήσει και θεωρούµε ότι θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία 

της Ελληνικής Πολιτείας σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για εξεύρεση µια 

θεσµικής λύσης που θα δίνει ένα οριστικό τέλος στο χρονίζον αυτό πρόβληµα και θα επιφέρει γαλήνη, 

οµόνοια, ενότητα και µεγαλύτερη πρόοδο στην οµογένεια Αυστραλίας. 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 
 

Από το 2002 διακόπηκαν οι πτήσεις του εθνικού αεροµεταφορέα από και προς Αυστραλία 

δηµιουργώντας ένα µεγάλο κενό στην εξυπηρέτηση της οµογένειας. 

Οι Ολυµπιακές Αερογραµµές, εκτός από τον µεταφορικό ρόλο τους δρούσαν και σαν συνδετικός 

κρίκος των οµογενών µε τη γενέτειρα. 

Η διακοπή των πτήσεων απετέλεσε σοβαρό πλήγµα στην κοινωνική συνοχή της οµογένειας που 

µεταβαίνει στην Ελλάδα µε ένα πολύωρο ταξίδι χωρίς την βοήθεια επικοινωνίας στη γλώσσα τους. 

Κάθε προσπάθεια επιβίωσης των αερογραµµών θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει στο σχεδιασµό την 

επαναλειτουργία των πτήσεων των Ολυµπιακών Αερογραµµών προς και από Αυστραλία, για 

εξυπηρέτηση του ελληνισµού της Ωκεανίας. 

 
 
(Γ) ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥ∆ΝΕΫ» 
 
Το ΣΑΕ στην προσπάθειά του να διαµορφώσει ένα γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικής ανάπτυξης και 

προαγωγής της ελληνικής παροικίας έχει προχωρήσει σύντοµα στην από κοινού δηµιουργία µε τα 

Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του Σύδνεϋ και παροικιακούς οργανισµούς του «Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου Σύδνεϋ», το οποίο για τυπικούς λόγους προσωρινά λειτουργεί µε την ονοµασία 
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«Hellenic Institute of Learning NSW Inc.”, µε σκοπό αποκλειστικά την επιµόρφωση της ελληνικής 

παροικίας, µε κύριο µέσο διδασκαλίας την ελληνική γλώσσα. Το ίδρυµα αυτό ολοκλήρωσε ήδη το 

πρώτο έτος σπουδών µε συµµετοχή 108 φοιτητών. Για πληρέστερη λειτουργία και απόδοση στο 

τρέχον και στα επόµενα ακαδηµαϊκά έτη, αιτούµεθα: 

1. Αποστολή ελλήνων Πανεπιστηµιακών δασκάλων και καλλιτεχνών σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα 

2. την διαµόρφωση ενός συστήµατος µορφωτικών ανταλλαγών µέσω της χορηγήσεως 

υποτροφιών για Έλληνες φοιτητές µε σκοπό την συνέχιση φοιτήσεως στα αντίστοιχα ανοικτά 

Πανεπιστήµια της Ελλάδας 

3. την δηµιουργία κοινών προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµορφώσεως εκπαιδευτικών από 

την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

4. Συντονισµό µε βάση το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας των εκπαιδευτικών και 

παιδαγωγικών πρακτικών. 

 

Μετά την αποδεδειγµένη επιτυχία του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Σϋδνεϋ, προγραµµατίζεται µε 

πρωτοβουλία ΣΑΕ Ωκεανίας και τη συνεργασία των Τµηµάτων Ελληνικών σπουδών των 

Πανεπιστηµίων Sydney και Flinders (Αδελαΐδα) και των κατά τόπους παροικιακών οργανώσεων, η 

ίδρυση αντίστοιχου φορέα στην Αδελαΐδα εντός του 2008. 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
 

- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
 
Θεωρείται απαραίτητο να εξασφαλισθούν υποτροφίες για συµµετοχή σε Πανεπιστηµιακά 

προγράµµατα Ελλάδος ή Κύπρου, για φοιτητές που σπουδάζουν Ελληνικά και ειδικότερα για 

όσους/όσες προορίζονται να γίνουν εκπαιδευτικοί ή εκπονούν µεταπτυχιακές εργασίες. Αυτή είναι µια 

από τις καλύτερες επενδύσεις που µπορεί να γίνουν για το µέλλον, σαν κίνητρο προσέλκυσης 

περισσότερων φοιτητών στα προγράµµατα Ελληνικών. Για το σκοπό αυτό θεωρείται απαραίτητη η 

συµβολή της Ελληνικής Πολιτείας (Υπ. Παιδείας), επιπλέον της προσφερόµενης αρωγής από τις 

ντόπιες παροικιακές οργανώσεις. Εκτιµάται ότι για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 απαιτούνται 20 

τουλάχιστον θέσεις υποτροφιών για όλα τα ακαδηµαϊκά τµήµατα ελληνικών στην περιφέρεια Ωκεανίας. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ-ΛΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ 
 
Το Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστήµιο Νέας Νότιας Ουαλίας, µε αριθµό 105 φοιτητών 

στα νεοελληνικά µαθήµατα και επιπρόσθετο αριθµό 190 στην Ελληνική Μυθολογία που προσφέρεται 

στην αγγλική ως µάθηµα Γενικής Παιδείας, λειτουργεί τα δύο τελευταία χρόνια µε δύο διδάσκουσες εκ 

των οποίων η µια αποσπασµένη από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Η Σχολή Μελέτης Ξένων 

Γλωσσών στην οποία υπάγεται το τµήµα, λόγω σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων και δοµικών 

αλλαγών στο συνολικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου, αδυνατεί και αρνείται να προσλάβει 

ωροµίσθιους, και έχει υποβιβάσει το πτυχίο των τµηµάτων που διδάσκουν «µικρές γλώσσες» όπως 

ελληνικά, γερµανικά και ινδονησιακά µε την υπαγωγή τους σε ευρύτερους κύκλους σπουδών που δεν 

έχουν σχέση µε ελληνικά θέµατα..  

 

Η πολιτική της Σχολής και του Πανεπιστηµίου τα τελευταία χρόνια εστιάζει σε δύο ζητήµατα: 1) στους 

υψηλούς αριθµούς των φοιτητών 2) στο ερευνητικό έργο των διδασκόντων για το οποίο ορίζει 

αυστηρά υψηλές προδιαγραφές. Υποδεικνύει ταυτόχρονα ότι τα επί µέρους τµήµατα πρέπει να 

βασιστούν σε ίδιες πηγές για να αντεπεξέλθουν στα παραπάνω κριτήρια.. Το Νεοελληνικό Τµήµα µε 

το υπάρχον προσωπικό που εκτελεί και διοικητικά καθήκοντα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, 

καθώς δεν µπορεί να κινηθεί ούτε προς την κατεύθυνση πρόσληψης επιπλέον διδασκόντων ή 

ωροµίσθιων µε ίδια έξοδα, ούτε προς την εκπόνηση σοβαρής έρευνας λόγω βεβαρηµένου διδακτικού 

ωραρίου.  

 

Για τους λόγους κρίνεται αναγκαία η απόσπαση ενός δεύτερου εκπαιδευτικού-λέκτορα Ελληνικών (µε 

γνώση της αγγλικής γλώσσας κατά προτίµηση) από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Πιστεύεται 

ότι η τοποθέτησή του στο Πανεπιστήµιο Νέας Νότιας Ουαλίας θα λειτουργήσει θετικά και ως προς την 

στήριξη και διεύρυνση των υπαρχόντων γλωσσικών προγραµµάτων, αλλά ως προς την ελάφρυνση 

του χρόνου εργασίας του συνόλου των διδασκόντων ώστε να ασχοληθούν µε ερευνητικό έργο. Θα 

ενισχύσει επιπλέον συνολικά τη διαπραγµατευτική θέση του τµήµατος στο πλαίσιο των 

ανακατατάξεων που σηµειώνονται στο δοµικό πλαίσιο του Πανεπιστηµίου. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MACQUARIE 
 

Το πρόγραµµα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστηµίου Macquarie µε µέσο όρο 100 εγγεγραµµένους 

φοιτητές τα τελευταία τρία χρόνια, έχει ανάγκη συνεχούς οικονοµικής στήριξης για να ανταπεξέλθει τις 

τρέχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μια µόνιµη ετήσια χρηµατοδότηση, εποµένως, του ύψους 

των 10 µε 15 χιλιάδων (10-15.000) ευρώ θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της βιωσιµότητάς του.  
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Επίσης έχει ανάγκη πρόσβασης, διευκόλυνσης και συνεργασίας (οικονοµικά και ηθικά) σε/µε ιδρύµατα της 

µητρόπολης σε θέµατα, έρευνας και διεπιστηµονικών µελετών. Τα αυστραλιανά Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 

είναι διατεθειµένα να προσφέρουν ανάλογη οικονοµική υποστήριξη εάν υπάρχει ανάλογη διάθεση και 

προσφορά συνεργασίας µε ιδρύµατα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για παράδειγµα στο Πανεπιστήµιο του 

Macquarie υπάρχει µια τέτοια συνεργασία ύψους $1.000.000 µε Πανεπιστήµιο της Κροατίας. Το αίτηµα 

αυτό έχει εκφρασθεί στο παρελθόν σε φορείς του Υπουργείου Εξωτερικών που επισκέφθηκαν το Σύδνεϋ. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΘEMATA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Τα σεµινάρια αυτά µπορούν να οργανωθούν υπό την αιγίδα του ΣΑΕ από τα Πανεπιστηµιακά τµήµατα 

ελληνικών σπουδών µε την ηθική και οικονοµική στήριξη του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος και των 

παροικιακών οργανώσεων. Η συρρίκνωση που σηµειώνεται στους αριθµούς παρακολούθησης θα 

µπορούσε να αναχαιτισθεί εφόσον λειτουργήσει πληρέστερη και δραστηριότερη διαφώτιση των γονέων και 

των παιδιών τους. Στα σεµινάρια θα αναλυθούν θέµατα που αφορούν στην σπουδαιότητα της σπουδής και 

µελέτης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, να συζητηθούν και να σχολιασθούν δείκτες που έχουν 

σχέση µε τη γλωσσική σύγκλιση και απόκλιση της Ελληνικής στην Αυστραλία και άλλα συναφή θέµατα. 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Σύδνεϋ σε συνεργασία µε το Τµήµα Νεοελληνικών του 

Πανεπιστηµίου Σύδνεϋ και την υποστήριξη του ΣΑΕ Ωκεανίας, διοργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια 

για εκπαιδευτικούς ελληνικής γλώσσας της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που 

υπηρετούν σε ηµερήσια κρατικά, ιδιωτικά, απογευµατινά και σαββατιανά σχολεία. Η προσπάθεια αυτή 

χρειάζεται την ενίσχυση του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος µε την διάθεση εξειδικευµένου διδακτικού 

προσωπικού για τα σεµινάρια που θα λειτουργήσουν από τα µέσα του 2008. 

 

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  
 

Σύµφωνα µε εκτίµηση του Συλλόγου Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ και Περιοχής 

Πρωτευούσης: 

Οι εξ Ελλάδος αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί πολλές φορές χρησιµοποιούνται, για λόγους οικονοµίας, 

από τα ελληνόγλωσσα σχολεία Αυστραλίας σε διδακτικά καθήκοντα. 

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί καταλαµβάνουν θέσεις οι οποίες θα µπορούσαν να πληρωθούν από ντόπιους 

Ελληνοαυστραλούς εκπαιδευτικούς, απόφοιτους ντόπιων ανωτάτων σχολών. Αυτό αποτελεί 

αντικίνητρο για φοίτηση στα Ελληνικά στις Ανώτατες Σχολές Ελληνικών στην Αυστραλία. 
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Οι αποσπασµένοι αυτοί εκπαιδευτικοί δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι στη διδασκαλία ελληνικών 

σαν δεύτερη γλώσσα σε ελληνοαυστραλούς δεύτερης, τρίτης ή και τέταρτης γενιάς, ή ακόµα και σε 

φοιτητές µη ελληνικής καταγωγής. 

 

Ο Σύλλογος Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ και Περιοχής Πρωτευούσης πιστεύει ότι οι εξ 

Ελλάδος αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανακληθούν σταδιακά και να δοθεί η ευκαιρία σε 

ντόπιους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στις θέσεις αυτές.  

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Οι εκπαιδευτικοί Ελληνικών που αποφοιτούν από ντόπιες σχολές θα πρέπει µετά την αποφοίτησή 

τους και παρακολούθηση ντόπιων επιµορφωτικών σεµιναρίων, να εξειδικεύονται µε ολιγόµηνη 

παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων διδασκαλίας Ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού σε 

Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ελλάδας µε ευθύνη του υπουργείου Παιδείας. Η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να συνεχιστεί µέχρι να αποφοιτήσουν οι πρώτοι εκπαιδευτικοί από τη Σχολή Εκπαίδευσης και 

Μετεκπαίδευσης Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευτικών που θα λειτουργήσει από το 2009 στο 

Πανεπιστήµιο Flinders της Αδελαΐδας (Σχετική συµφωνία έχει υπογραφεί µεταξύ της Ελληνικής 

κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νότιας Αυστραλίας και του Πανεπιστηµίου Flinders.) 

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 
 
Στα ελληνικά απογευµατινά και σαββατιανά σχολεία πρώτης και δευτέρας βαθµίδας που λειτουργούν 

στην Ωκεανία από παροικιακούς φορείς, εργάζονται ως εκπαιδευτικοί εκατοντάδες άτοµα 

προσφέροντας επί δεκαετίες τις υπηρεσίες τους για προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αυστραλίας είχε ζητήσει µέσω ΣΑΕ Ωκεανίας την παρέµβαση 

του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος για αναγνώριση των υπηρεσιών τους για συνταξιοδοτικούς σκοπούς, 

παρότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, ενώ αποδεδειγµένα προσφέρουν εκπαιδευτική 

υπηρεσία επί µακρόν και δεν τυγχάνουν καµία ηθικής ή υλικής αναγνώρισης από την ελληνική 

πολιτεία. 

Αίτηµα του Συλλόγου είναι να θεσπιστεί η απαραίτητη νοµοθεσία που θα αναγνωρίζει την υπηρεσία 

τους στα ελληνικά απογευµατινά και σαββατιανά σχολεία πρώτης και δευτέρας βαθµίδας.  

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΤΣΑ (νυν ∆ΟΑΤΑΠ) 
Ειδικότητες του Πανεπιστηµιακού Κλάδου 21 (Universitas 21) της οµάδος των οκτώ αυστραλιανών 

Πανεπιστηµίων δεν αναγνωρίζονται ως ισότιµα µε αυτά των ελληνικών Πανεπιστηµίων.  
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Τα αυστραλιανά πτυχία Bachelors δεν αναγνωρίζονται ως ισότιµα µε τα αντίστοιχα πτυχία των 

ελληνικών Πανεπιστηµίων.  

Σύµφωνα µε την απόφαση 324/16-5-1995 του ∆ΙΚΑΤΣΑ, για να αναγνωριστεί ένα αυστραλιανό πτυχίο 

Bachelors θα πρέπει να είναι δίπλωµα «Australian Honours». 

Η απόφαση αυτή βασίσθηκε κυρίως στα χρόνια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση σπουδών και 

την απόκτηση του πτυχίου και όχι στην ποιότητα ή το περιεχόµενο αυτού, αλλά ούτε και στο 

Πανεπιστήµιο από το οποίο χορηγήθηκε το πτυχίο.   

Η υπάρχουσα διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων Bachelors στην Ελλάδα είναι επιλεκτική και άδικη, 

αφού αναγνωρίζει τα βρετανικά πτυχία µετά από σχετική προσφυγή και απόφαση της ΕΟΚ, αλλά 

απορρίπτει τα αυστραλιανά. 

Κατά την διαδικασία επικείµενων αλλαγών στο σύστηµα καθορισµού της αντιστοιχίας πτυχίων, η 

Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη την ποιότητα του συστήµατος των αυστραλιανών 

σπουδών και ιδρυµάτων και όχι µόνον τη διάρκεια σπουδών µε στόχο την ισοτιµία των αυστραλιανών 

πτυχίων µε τα αντίστοιχα ελληνικά. 

 

 

 

(∆)  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ  
 
Μετά την τεράστια επιτυχία των Πανελλήνιων Αθλητικών Αγώνων ΣΑΕ Ωκεανίας που 

πραγµατοποιήθηκαν τον Απρίλιο 2007 στην Αδελαΐδα µε συµµετοχή 400 αθλητών ελληνικής 

καταγωγής από όλη την περιφέρεια Ωκεανίας, το ΣΑΕ Ωκεανίας έχει πάρει απόφαση να τελούνται οι 

Αγώνες κάθε δύο χρόνια και µάλιστα να εµπλουτισθεί η επόµενη διοργάνωση αρχές 2009 και µε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις (παραδοσιακός χορός) οι οποίες έχουν µεγάλη απήχηση στη νεολαία.  

Οι αγώνες τελέσθηκαν µε µεγάλη επιτυχία από κάθε άποψη, παρά το µέγεθος του επιχειρήµατος και 

τα σχετικά περιορισµένα διαθέσιµα µέσα. Ο στόχος για διασύνδεση των νέων γενεών ελληνοπαίδων 

της Ωκεανίας και Άπω Ανατολής και η προβολή του ελληνικού πολιτισµού και πολιτιστικού 

κληροδοτήµατος στο ντόπιο στοιχείο, επιτεύχθηκε µε απόλυτη επιτυχία. 

Η τεράστια προσπάθεια πολλών οργανώσεων-µελών του ΣΑΕ Ωκεανίας και της ευρύτερης ελληνικής 

οµογένειας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας έφερε ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα. 

 

Εκτίµηση του Συντονιστικού Συµβουλίου Ωκεανίας είναι ότι οι Πανελλήνιοι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί 

Αγώνες Ωκεανίας, αποτελούν ένα µοναδικό όχηµα προαγωγής του ελληνικού στοιχείου στην Ωκεανία 

και συσπείρωσης σηµαντικής µερίδας αγωνιστικών και δυναµικών στοιχείων της ελληνικής νεολαίας 
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στους Αντίποδες. Οι αγώνες αυτοί θα αποτελέσουν χώρο προέλευσης αθλητών για συµµετοχή στους 

αγώνες νεολαίας που προγραµµατίζονται για το 2009 στην Ελλάδα.  

 

Για την συνέχιση αυτής της µοναδικής στο είδος της εκδήλωσης χρειαζόµαστε την συµπαράσταση και 

αρωγή της ελληνικής πολιτείας για την απρόσκοπτη διοργάνωση, εκτέλεση και επιτυχία της. Ειδικό 

αίτηµα έχει υποβληθεί µέσω του Προεδρείου ΣΑΕ προς τη ΓΓΑΕ. 

 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 

Το σηµαντικότερο έργο που οφείλει να θέσει υπό προοπτική η Ελληνική παροικία είναι η ίδρυση 

πολιτιστικών κέντρων στις πολιτειακές πρωτεύουσες µε µεγάλη παρουσία οµογενών που θα 

συντονίζουν και θα εντοπίζουν σε συγκεκριµένους χώρους τις πολυσχιδείς και πολύπλευρες ενέργειες 

των αµέτρητων ελληνικών συλλόγων.  

 

Τα Πολιτιστικά Κέντρα θα συντονίζουν την πολιτιστική κίνηση της παροικίας µας υπό το πρότυπο του 

Βρετανικού Συµβουλίου ή της Γαλλικής Ενώσεως και θα κατορθώνουν να επιφέρουν την προσέγγιση 

των Ελληνικών συλλόγων µεταξύ των που πολύ συχνά µαστίζονται από αδιέξοδους τοπικισµούς και 

τάσεις πολυαρχίας.  

 

Η ίδρυση Ελληνικών Πολιτιστικών Κέντρων θα συµβάλλει στην συνένωση του ελληνικού στοιχείου και 

στην διαµόρφωση ενός κοινού πολιτιστικού µετώπου, το οποίο θα µπορεί να προσδιορίσει 

αποτελεσµατικά την θέση των Ελλήνων µέσα στο πολιτιστικό συνεχές της Αυστραλίας. 

 

Το ΣΑΕ Ωκεανίας σε συνεργασία µε παροικιακούς οργανισµούς αρχικά στη ΝΝΟ, έχει ήδη προβεί σε 

ενέργειες για δηµιουργία παροικιακού Πολιτιστικού Κέντρου και για το σκοπό αυτό αιτούµεθα την 

πλήρη στήριξη και αρωγή της ελληνικής πολιτείας. 

 

Ι∆ΡΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 
 
Η γήρανση της οµογένειας στην Ωκεανία δηµιουργεί ειδικές ανάγκες για τους υπερήλικες 

συµπατριώτες µας που οδηγούνται σε κοινωνική αποµόνωση και αισθητή µείωση της ποιότητας 

διαβίωσής τους. 
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Το ΣΑΕ Ωκεανίας σε συνεργασία µε παροικιακούς φορείς στοχεύει στην ίδρυση ειδικής δανειστικής 

βιβλιοθήκης ακουστικών µέσων µε στόχο την καλύτερη ποιότητα διαβίωσης των ηλικιωµένων 

οµογενών. 

 

Εκτιµάται ότι υπάρχουν πολλοί οµογενείς που θα ενδιαφερόταν για µια τέτοια εξυπηρέτηση, µε 

δανεισµό CD µε ηχογραφηµένα κείµενα (διηγήµατα, ιστορικά κείµενα κλπ) και διάθεση των ανάλογων 

φορητών CD Players. 

 

Προς το σκοπό αυτό ζητούµε την διάθεση τέτοιου υλικού από το αρµόδιο ελληνικό υπουργείο. 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 

Με σκοπό να επιτευχθεί µια καλύτερη και αρτιότερη προσέγγιση προς την µητροπολιτική Ελλάδα 

θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η πολιτιστική επικοινωνία µε αποστολή ελληνικών θιάσων και θεατρικών 

οµάδων στην Αυστραλία (Εθνικό Θέατρο κλπ), διοργάνωση συναυλιών µε Έλληνες µουσικούς από 

την Ελλάδα (δηµοτικής, κλασσικής, βυζαντινής και λαϊκής µουσικής), εκθέσεις φωτογραφίας, µουσικών 

οργάνων, περιοδικών και εφηµερίδων και ενίσχυση του παροικιακού θεάτρου µε την πρόσκληση στην 

Ελλάδα θιάσων από την Αυστραλία ως ετήσιο γεγονός. 

 

Σηµαντικό επίσης σκέλος, είναι η εξασφάλιση κινηµατογραφικών ταινιών από το ελληνικό κράτος για 

προβολή στα Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου χωρίς την καταβολή copyright ή των τεράστιων 

εξόδων ασφαλίσεως κατά την µεταφορά, ως και η άµεση συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό 

Τουρισµού για την προβολή του ελληνικού πολιτισµού σε ετήσια βάση µε κοινές εκδηλώσεις µέσω 

ελληνικού περίπτερου διοργανωµένου από ελληνικούς φορείς, κάτι που δεν έχει ποτέ γίνει. 

 
(Ε) ΝΕΟΛΑΙΑ 
 
Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η οµογένεια στην Ωκεανία αλλά και 

παγκοσµίως, είναι η έλλειψη κληρονόµων της γλωσσικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

Παρουσιάζεται µικρό ενδιαφέρον από τους νέους µας για συνέχιση της παροικιακής ζωής µε την 

παραδοσιακή µορφή της, µέσα από τους τοπικιστικούς συλλόγους. 

Εν τούτοις, η νεολαία ελληνικής καταγωγής είναι περήφανη για την προέλευση της και το µόνο που 

χρειάζεται είναι ο αποδεκτός τρόπος προσέγγισης για να έλθουν σε επαφή και να δικτυωθούν σε ένα 

ανεξάρτητο σώµα ελληνοπαίδων της διασποράς που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της οµογένειας για 
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τις επόµενες δεκαετίες, όπως προγραµµατίζεται βάσει των συµπερασµάτων της 1ης Συνεδρίασης 

Συντονιστικών Συµβουλίων και Προεδρείου ΣΑΕ 

Το ΣΑΕ Ωκεανίας βρίσκεται ήδη σε πορεία συγκρότησης και δικτύωσης της νεολαίας και προς το 

σκοπό αυτό ζητούµε την στήριξη αυτής της προσπάθειας µέσω επαφών νεολαίας από το φοιτητικό 

χώρο της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό, ζητούµε από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας να 

αναπτύξει ειδικά προγράµµατα επικοινωνίας ελληνικών µε τα αυστραλιανά Πανεπιστήµια προκειµένου 

να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές ελληνικής καταγωγής να ενταχθούν σε δίκτυα νεολαίας ΣΑΕ, µε κίνητρο 

την φοιτητική πρόοδο και κοινωνική επαφή µε φοιτητές ελληνικής καταγωγής, σε θέµατα κοινού 

νεανικού ενδιαφέροντος. Στηρίζουµε επίσης τη συνέχιση και αύξηση των ετήσιων κατασκηνώσεων 

στην Ελλάδα µε νέους της διασποράς και ειδικότερα ζητούµε την ίδρυση «Γλωσσικών Επιµορφωτικών 

Κατασκηνώσεων» µε την πρόνοια της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αρµόδιου υπουργείου, όπου τα 

παιδιά οµογενών θα µπορούσαν να φοιτούν 4-5 εβδοµάδες το καλοκαίρι σε ειδικά εντατικά 

ελληνόγλωσσα προγράµµατα σε τέτοιες κατασκηνώσεις στους αντίστοιχους τόπους καταγωγής των 

γονέων τους.  
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ΙΙ.vii. Εισηγητικές προτάσεις 
της Περιφέρειας 

Αφρικής – Εγγύς /Μέσης Ανατολής 
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Ο εκτελεστικός νόµος Ν.3480/2006, ο οποίος θέτει σαν αποστολή του ΣΑΕ την έκφραση όλων των δυνάµεων 

του απανταχού Ελληνισµού, και καθορίζει τον γνωµοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό ρόλο 

του πρέπει να αποτελεί τον οδηγό στον σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση των δράσεών µας.  

Όραµα µας είναι το ΣΑΕ να γίνει ο αξιόπιστος αντιπρόσωπος του Ελληνισµού της περιφέρειας 

Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής. 

Στόχος µας είναι το ΣΑΕ της περιφέρειας να εκφράζει τα µέλη µας, να προωθεί τα αιτήµατά τους σε 

όλους τους αρµόδιους φορείς, να είναι προσιτό σε όλον τον Ελληνισµό, να είναι ευαίσθητο στις 

ανάγκες του Ελληνισµού και να είναι κοντά στην πραγµατικότητα και στις συνθήκες που επικρατούν. 

Για να πραγµατοποιήσουµε το όραµα µας και να πετύχουµε τους σκοπούς µας επικεντρωνόµαστε σε 

οκτώ προγράµµατα δράσης.  

1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
1.1. Λειτουργήσαµε το νέα γραφείο του Συντονιστή στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Κοινότητας της 

Πρετόρια, στη Νότια Αφρική και ανέθεσα την διοικητική διεκπεραίωση στην Αθανασία Τσουγανάτου. 

1.2. Έχουν καθιερωθεί διοικητικά συστήµατα για την αποτελεσµατική διαχείριση της 

αλληλογραφίας, της επικοινωνίας, της ενηµέρωσης, και των αρχείων.  

1.3. Με βάση τον νόµο 3480/2006 έχουµε αρχίσει τη διαδικασία για τη συγκέντρωση των 

στοιχείων των µελών µας και έχουµε καθιερώσει τη διαδικασία συγκέντρωσης και προώθησης των 

αιτηµάτων της οµογένειας 

1.4. Το συντονίζοντας Συµβούλιο συναντήθηκε τον Απρίλιο του 2007 και έλαβε τις ακόλουθες 

αποφάσεις:  

«1. Εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για την περίοδο 2007-2011, σύµφωνα µε την 

εισήγηση του Συντονιστή της Περιφέρειας Χ.Γκουβέλη, στη συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΑΕ 

τον Φεβρουάριο 2007.  

2. Εναρµόνιση και υλοποίηση όλων των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τον Ν.3480/063. Να 

εξεταστεί η συµµετοχή της Περιφέρειας σε προγράµµατα, που µπορεί να χρηµατοδοτηθούν από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υ∆ΑΣ/ΥΠΕΞ σε συνεργασία µε άλλους φορείς.  

4. Να γίνει πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση, δια µέσω του Προεδρείου του ΣΑΕ, ώστε 

ποσοστό από τις προξενικές εισπράξεις να δίνεται στο ΣΑΕ για εκτέλεση προγραµµάτων στις 

περιφέρειες.  

5. Εγκρίθηκε το σχέδιο του κανονισµού λειτουργίας του Συντονιστικού Συµβουλίου, µε βάση αυτόν 

του Προεδρείου, ώστε να υποβληθεί στην επόµενη Περιφερειακή Συνέλευση για ψήφιση.  

6. Τα δίκτυα, που θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια µας, πέραν αυτό της Νεολαίας είναι: ∆ίκτυο 

Επιχειρηµατιών και ∆ίκτυο Επιστηµόνων.  

7. Υπεύθυνος για τη συγκρότηση του ∆ικτύου Επιχειρηµατιών ορίστηκε ο Χρήστος Χριστοδούλου 

από τη Ν.Αφρική και για το ∆ίκτυο Επιστηµόνων ο καθηγητής Αναστάσιος Λαδικός επίσης από τη 

Ν.Αφρική. Τα σχέδια δράσης, που υπέβαλαν εγκρίθηκαν και θα προωθηθούν για υλοποίηση.  
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8. Αποφασίστηκε να σταλεί ερωτηµατολόγιο σε όλες τις Κοινότητες της Περιφέρειας σχετικά µε τη 

λειτουργία των ελληνικών σχολείων στη περιοχή τους, ώστε να συγκεντρωθούν και οµαδοποιηθούν 

τα προβλήµατα, που υπάρχουν στην Παιδεία για να υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας.  

9. Το Συντονιστικό Συµβούλιο στηρίζει ανεπιφύλακτα και δυναµικά τα Οµογενειακά Μέσα 

Ενηµέρωσης για να συνεχίσουν να λειτουργούν και να προσφέρουν την ενηµέρωση στην ελληνική 

οµογένεια απανταχού της οικουµένης.  

10. Αποφασίστηκε να ενταθούν οι προσπάθειες για την προβολή του ΣΑΕ και των προβληµάτων, 

που απασχολούν τον ελληνισµό της διασποράς στα ελληνικά ΜΜΕ µε οποιοδήποτε πρόσφορο 

τρόπο.  

11. Αποφασίστηκε να επαναλειτουργήσει η υπάρχουσα ιστοσελίδα της Περιφέρειας µέχρι την 

δηµιουργία και λειτουργία της κεντρικής ιστοσελίδας του ΣΑΕ.  

12. Να σταλεί στην ΕΡΤ επιστολή µε την οποία θα ζητηθεί το σήµα της ΕΡΤ να µεταδίδεται δωρεάν 

σε όλες τις χώρες της Περιφέρειας µας, παράλληλα µε την αναβάθµιση του προγράµµατος,  

13. Να σταλεί επιστολή σε όλες τις κοινότητες για την οδό που πρέπει να ακολουθήσουν όσο 

αφορά την χρηµατοδότησή τους από τη ΓΓΑΕ.  

14. ∆ιαβιβάστηκαν στην ΓΓΑΕ τα αιτήµατα και ερωτήµατα, που είχαν υποβληθεί τόσο από µέλη του 

Συντονιστικού Συµβουλίου, όσο και από εκπροσώπους- µέλη του ΣΑΕ σχετικά µε τα προβλήµατα, 

που υπάρχουν στην Ολυµπιακή Αεροπορία στη Ν.Αφρική και τη λειτουργία των ελληνικών 

διπλωµατικών και προξενικών αρχών. Αναµένεται η απάντηση µέσα σε 60 µέρες, σύµφωνα µε το 

άρθρο 4 παρ.4 του Ν.3480/06  

15. Υιοθετήθηκε η πρόταση εκπροσώπου-µέλους του ΣΑΕ για το θέµα του ΙΚΑ και της 

συνταξιοδότησης των οµογενών και θα αποσταλεί στους αρµόδιους φορείς.  

16. Ενηµερώθηκαν τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου για τη διαδικασία εγγραφής νέων µελών, 

την ανανέωση των στοιχείων των υπαρχόντων µελών και την υποβολή και προώθηση των 

αιτηµάτων και προβληµάτων, που υποβάλλονται από τους οµογενείς. Τους δόθηκαν επίσης τα 

υποδείγµατα των εντύπων του ΣΑΕ για τα θέµατα αυτά.  

17. Ο Συντονιστής της Περιφέρειας ενηµέρωσε τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου για τα 

συµπεράσµατα της συνεδρίασης του Προεδρείου του ΣΑΕ τον Φεβρουάριο 2007 καθώς και του 

άξονες δράσεις που υιοθετήθηκαν στην συνεδρίαση αυτή.  

18. Ο Συντονιστής της Περιφέρειας και τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου επανέλαβαν την 

απόφαση τους για στήριξη και συµπαράσταση στο έργο των Παλαιφάτων Πατριαρχείων 

Αλεξανδρείας & πάσης Αφρικής και Ιεροσολύµων. Τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου 

ανέλαβαν την υποχρέωση της συγκέντρωσης των στοιχείων των οργανώσεων, που επιθυµούν να 

εγγραφούν στο ΣΑΕ, την ενηµέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων των υπαρχόντων µελών 

του ΣΑΕ, την συγκέντρωση προτάσεων και αιτηµάτων οµογενών και την ενεργοποίηση οµογενών 

για τη στελέχωση των ∆ικτύων και τη δηµιουργία Μητρώου Φίλων του ΣΑΕ.» 
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Το Συντονιστικό Συµβούλιο στην ίδια συνεδρίαση πρότεινε τα ακόλουθα για το υπό έκδοση 

Προεδρικό ∆ιάταγµα για την Περιφερειακές και την Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ. Πιο συγκεκριµένα 

η Πρόταση Περιφέρειας Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής για το Προεδρικό ∆ιάταγµα είναι: 

«Για τις Περιφερειακές Συνελεύσεις:  

1. Ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα  

2. Αναλογία Κοινοτήτων – Άλλων Φορέων 80%-20% Στους άλλους φορείς περιλαµβάνονται 

εκπρόσωποι από το ∆ίκτυο Νεολαίας, το ∆ίκτυο Επιχειρηµατιών, το ∆ίκτυο Επιστηµόνων, την 

Εκκλησία, τις λοιπές οργανώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3480/06.  

3. Ο αριθµός των εκπροσώπων κάθε οργάνωσης, πέρα του ενός ανά χώρα, θα πρέπει να είναι 

ανάλογος του αριθµού των οµογενών στη χώρα και των µελών, που είναι εγγεγραµµένοι στην 

οργάνωση αυτή  

4. Στο συντονιστικό συµβούλιο να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφοι ένας εκπρόσωπος από 

κάθε δίκτυο.  

5. Η Περιφερειακή Συνέλευση θα εκλέγει τους εκπροσώπους της στην Παγκόσµια Τακτική 

Συνέλευση.  

Για την Παγκόσµια Τακτική Συνέλευση: Να ισχύσει ο αριθµός των εκπροσώπων των 7 

περιφερειών µε την ίδια αναλογία, του αριθµού των µελών των συντονιστικών συµβουλίων όπως 

αναφέρεται στον άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3480/06»  

 

Σηµειώνουµε επίσης µε ικανοποίηση την λειτουργία του γραφείου του Προέδρου στην Αθήνα και 

πιστεύουµε ότι αυτό θα είναι προς όφελος του ΣΑE. Επιθυµούµε επίσης να δούµε µια 

αποτελεσµατική λειτουργία του γραφείου Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης. 

 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
Το ζήτηµα της εκπαίδευσης είναι ένα από το σηµαντικότερο στην περιοχή µας και ενδιαφέρει 

πρωτίστως τα µέλη µας. Τα περισσότερα αιτήµατα για το θέµα της παιδείας τα έχουµε 
αντλήσει από τα µέλη της περιφέρειας µας. Επικεντρωνόµαστε στα παρακάτω θέµατα. 

 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

1.1. Ρόλος του ΣΑΕ είναι να εντοπίσει ποια είναι τα κατάλληλα προγράµµατα εκπαίδευσης για την 

Ελληνική γλωσσά και να τα προσφέρει στους οµογενειακούς φορείς. Τα προγράµµατα πρέπει να 
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είναι εγκριµένα από κρατικούς οργανισµούς για να αποφύγουµε την εµπλοκή σε ιδιωτικά 

κερδοσκοπικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα να εκµεταλλεύονται και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. 

1.2. Ήδη έχουµε αρχίσει µια στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ) για 

προγράµµατα εκπαίδευσης στην διασπορά, και δάσκαλοι της Ν. Αφρικής έχουν κάνει την 

κατάλληλη µετεκπαίδευση για εφαρµογή του προγράµµατος. Το υλικό είναι δωρεάν στο 

διαδίκτυο και υπάρχει και η πιθανότητα εκπαιδεύσεως και µη δάσκαλων για της χώρες που δεν 

έχουν αποσπασθεί. Είχα την ευκαιρία να λάβω µέρος στο συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε το 

καλοκαίρι στην Κρήτη στο πλαίσιο του προαναφερόµενου προγράµµατος. Στη συνέχεια ο 

καθηγητής κ. ∆αµανάκης του Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ, επισκέφθηκε την Νότια Αφρική και είχε συνεργασία 

µε τους εκπαιδευτικούς µας για την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού.  

1.3. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λογού (Ι.Ε.Λ) έχει βγάλει σειρά από CD-ROM µε την 

ονοµασία «Φιλογλωσσία+» για την εκµάθηση της Ελληνικής σαν ξένη γλωσσά, και 

υπολογιστικά εργαλεία υποβοήθησης.  

1.4. Σκοπός µας είναι οι φορείς της περιφέρειας να επιλέξουν τα προγράµµατα που είναι κατάλληλα 

για τοις ανάγκες τους, και να βοηθήσει το ΣΑΕ µε την υποστήριξη της ΓΓΑΕ και του ΥΠΕΠΘ.  

1.5. Υποστηρίζοµε το πρόγραµµα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το πιστοποιητικό 

Ελληνοµάθειας, που είναι απαραίτητο όταν θελήσουν τα παιδιά µας να επαναπατριστούν. 

 

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
 

2.1. Μετεκπαίδευση αποσπασµένων δάσκαλων για την διδασκαλία της Ελληνικής σαν δεύτερη η 

ξένη γλωσσά. Αυτό είναι από τα κυριότερα θέµατα διότι εκεί είναι που χάνουµε η κερδίζουµε 

τα παιδιά µας ιδιαίτερα από µεικτούς γάµους. 

2.2. Σεµινάρια για γονείς που θα τους υποστήριξη για την προώθηση της γλώσσας και πολιτισµού 

στα παιδιά τους και για την αντιµετώπιση προβληµάτων. 

2.3. Σεµινάρια για τους οµογενειακούς φορείς για να µπορέσουν να εκπληρώσουν της υποχρεώσεις και 

να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους. Οι φορείς πρέπει να παίζουν ενεργό ρολό στα πρόγραµµα 

διδασκαλίας, στην πρόσληψη δάσκαλων, πάντα σε συνεργασία µε τους Συντονιστές και το ΥΠΕΠΘ. 

2.4. Αξιοποίηση των οµογενών εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία της Περιφέρειας µας, 

συµφώνα µε την απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 

 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
3.1. Αυτό το θέµα παίζει ρολό στους µεικτούς γάµους, που αυξάνονται ραγδαία, και για την 

νεολαία που διψάει για την γλωσσά και πολιτισµό. Προγράµµατα που υποστηρίζουν τις 

οµογενειακές οργανώσεις στις δράσεις και εκδηλώσεις τους.  
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3.2. Καλύτερη επικοινωνία µε το ΥΠΕΠΘ για την υποστήριξη των εδρών ελληνικών σπουδών.  

3.3. Να εξετάσουµε το µοντέλο το γαλλικό και το γερµανικό και να ενταχθούν οι αποσπασµένοι 

δάσκαλοι σε δράσεις που προωθούν την γλωσσά και τον πολιτισµό. 

3.4. Προτείνω να διοργανώσουµε ανά περιφέρεια, µια θεµατική ηµερίδα για την Παιδεία, µε τη 

συµµετοχή ατόµων, που ασχολούνται καθηµερινά και αποτελεσµατικά στον τοµέα αυτό για 

να συζητήσουµε τις πρακτικές λύσεις που χρειάζεται η εκπαίδευσή µας στις χώρες που ζούµε 

και στη συνέχεια να γίνει σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, το ΙΠΟ∆Ε και άλλους 

φορείς µέσα στο 2009 µια διηµερίδα µε εκπροσώπους και των 7 περιφερειών του ΣΑΕ, όπου 

θα παρουσιασθούν τα συµπεράσµατα από τις περιφερειακές ηµερίδες και θα οριστικοποιηθεί 

το διεκδικητικό µας πλαίσιο και θα διαµορφωθεί η τελική µας πρόταση για το θέµα αυτό.  

  

4. ∆ΙΚΤΥΑ 
 

4.1 Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου της περιφέρειας µας, αποφασίστηκε να 

δηµιουργηθούν τρία δίκτυα: Νεολαίας, Επιχειρηµατιών και Ακαδηµαϊκών. Αυτά τα δίκτυα 

είναι κρίσιµα για την αποτελεσµατική λειτουργία του ΣΑΕ και είναι σηµαντικά στην επίτευξη 

των στόχων µας.  

4.2 Για το ∆ίκτυο Ακαδηµαϊκών υπάρχουν δύο τύποι µελών του δικτύου. Αρχικά, ακαδηµαϊκοί 

ελληνικής προέλευσης σε οποιοδήποτε τοµέα της µελέτης µε στόχο να προσελκύσει έλληνες, 

που µοιράζονται παρόµοια ενδιαφέροντα. Από την άλλη πλευρά, ακαδηµαϊκοί οποιασδήποτε 

προέλευσης που ασχολούνται και πραγµατεύονται στις ελληνικές µελέτες όπως γλώσσα, 

φιλοσοφία, κλασική λογοτεχνία ή ιστορία προκειµένου να προωθηθούν τις ελληνικές µελέτες 

και να διαδοθεί η γλώσσα, ο πολιτισµός και η ιστορία µας.  

4.3 Το ∆ίκτυο Ακαδηµαϊκών θα διοργανώσει στις 30 Απριλίου 2008, σε συνεργασία µε τη 

Νοτιοαφρικανική Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίαs και Ανθρωπιστικών Επιστηµών και το 

Πανεπιστήµιο της Πρετόρια συνέδριο µε θέµα «Ηθική στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Βίο: 
Αρχαία Ελλάδα και Μοντέρνες Προοπτικές»  

4.4 Οι στόχοι του ∆ικτύου Επιχειρηµατιών είναι να χρησιµεύσουν ως πηγή για τις πληροφορίες, 

ως ευκαιρία για τη δικτύωση, και ως ένας τρόπος τη νεώτερη γενιά για να αναµιχθούν στις 

ελληνικές δοµές και να προωθήσουν την επαφή τους µε την Ελλάδα. Το δίκτυο στοχεύει να 

παρέχει τις πληροφορίες για τις επιχειρησιακές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στις χώρες της 

περιοχής µας, και να δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων των ελληνικών επιχειρήσεων και των 

οργανώσεων στην περιοχή µας. 

4.5 Τις προτάσεις µας για τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των δύο προαναφερόµενων 

∆ικτύων παρουσίασε µέλος του Συντονιστικού µας Συµβουλίου στην 1η Συνάντηση Προεδρείου, 

Συντονιστικών Συµβουλίων και Προσωπικοτήτων, που προηγήθηκε της συνεδρίασης µας.  
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5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
5.1. Επανασχεδιάσαµε την ιστοσελίδα µας τον Απρίλιο 2007 και είµαστε αυτήν την περίοδο στο 

στάδιο της αναβάθµισης της, λαµβάνοντας υπόψη τις διάφορες προτάσεις που έχουµε λάβει. Αυτό 

το µέσο επικοινωνίας παραµένει ένα από το σηµαντικότερο στη διάθεσή µας και ελπίζουµε να 

προσθέσουµε διάφορες υπηρεσίες στο νέο έτος.  

5.2. Μια από τις µέγιστες προκλήσεις µας παραµένει η ακρίβεια της βάσης δεδοµένων των µελών 

και φίλων του ΣΑΕ. Σε πολλές περιπτώσεις οι οργανώσεις δεν µας στέλνουν τα ενηµερωµένα 

στοιχεία τους, για να πετύχουµε µε τη σειρά µας την επικαιροποίηση της βάσης δεδοµένων µας.  

5.3. Παρέχουµε την υποστήριξη µας στα λιγοστά OMME στην περιφέρειά µας που, λόγω της 

ιδιαιτερότητας του αριθµού των οµογενών και της γεωγραφικής έκτασης της, δεν είναι πάντα 

εµπορικά βιώσιµα. Εντούτοις τα OMME αποτελούν µια ζωτικής σηµασίας σύνδεση µεταξύ των 

οµογενών στην περιφέρειά µας και θα πρέπει να παρέχουµε ακόµα µεγαλύτερη στήριξη σε αυτά. 

Επιθυµούµε επίσης να εγκαταστήσουµε συνδέσµους προώθησης των OMME σε άλλες περιοχές.  

5.4. ∆εν έχουµε πετύχει στην καθιέρωση µιας επιτυχούς παρουσίας και προβολής των θέσεων 

µας και του έργου που επιτελείτε στα ΜΜΕ στην Ελλάδα, και θα επιθυµούσαµε να αρχίσουµε να 

προγραµµατίζουµε ένα τέτοιο πρόγραµµα κεντρικά που θα βοηθήσει όλες τις περιφέρειες 

συνολικά.  

5.5. Η προσωπικές επαφή και οι σχέσεις παραµένουν η καλύτερη µορφή επικοινωνίας. Σαν 

συντονιστής έχω αρχίσει να επισκέπτοµαι τα µέλη στην περιφέρειά µου ώστε να αποκτήσω άµεση 

αντίληψη και επίγνωση των σηµαντικών ζητηµάτων που απασχολούν τους έλληνες κάθε χώρας. 

Έχω επισκεφτεί τα κύρια κέντρα της Νότιας Αφρικής και έχω καθιερώσει τις άριστες σχέσεις µε την 

Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής. Έχω επισκεφτεί επίσης τη Μοζαµβίκη και τη 

Μποτσουάνα και έχω εντυπωσιαστεί από την δυναµική και την αντοχή αυτών των µικρών 

κοινοτήτων. Οι επισκέψεις µου θα συνεχιστούν και στο µέλλον.  

 
6. ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

6.1. Οι οργανώσεις- µέλη είναι κάπως αργές στην υποβολή των αιτηµάτων αλλά εν τούτοις ο 

αριθµός που έχει συγκεντρωθεί και σας καταθέτω περιέχει τα κυριότερα σηµαντικά ζητήµατα που 

αντιµετωπίζονται από τους οµογενείς της Περιφέρειάς µας.  

6.2. Συνεχίζουµε να συµβουλεύουµε τα µέλη για διάφορα θέµατα που τους απασχολούν. Η 

προσωπική επαφή παίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην καθιέρωση των σχέσεων της εµπιστοσύνης 

που είναι απαραίτητες για να αποκτήσουν την επίγνωση και την κατανόηση των σχετικών 

ζητηµάτων. Ένα από τα κρισιµότερα ζητήµατα που έχει προκύψει είναι η έλλειψη σαφήνειας του 

ρόλου και της λειτουργίας των διαφόρων Θεσµών της Οµογένειας. Πρέπει συνεχώς να 

φρουρήσουµε την ανεξαρτησία και την αυτονοµία των οργανώσεων µας ως δηµοκρατική έκφραση 
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του ελληνισµού της ∆ιασποράς. Πρέπει εξίσου να εξασφαλίσουµε ότι οι οργανώσεις µας 

παραµένουν διαφανείς, υπεύθυνες και εµµένουν στις αρχές της καλής διακυβέρνησης.  

6.3. Ένα από τα ζητήµατα που συνεχίζει να παραµένει είναι η αίτηση για χρηµατοδότηση. Πολλές 

οργανώσεις που απευθύνονται στη ΓΓΑΕ ή άλλα υπουργεία δεν είναι βέβαιες για την ικανοποίηση 

ή µη του αιτήµατος τους. Όποια παρόµοια αιτήµατα πέφτουν στην αντίληψή µας ή µας 

ενηµερώνουν οι οργανώσεις, συνεργαζόµαστε αρµονικά µε την ΓΓΑΕ για την προώθηση και 

ικανοποίηση, στο πλαίσιο του εφικτού και λογικού πάντοτε των αιτηµάτων αυτών. Το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο δεν δίνει τη δυνατότητα στο ΣΑΕ να διαδραµατίσει συγκεκριµένο θεσµικό ρόλο 

στο θέµα αυτό. Η διαδικασία για την εµπλοκή του ΣΑΕ διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα µε 

τους διπλωµάτες που τοποθετούνται εκεί και τις οδηγίες που προέρχονται από το κάθε υπουργείο. 

Πρέπει το ΣΑΕ να εκπληρώσει το ρόλο του σύµφωνα µε το νόµο για να ληφθούµε υπόψη από τις 

αρχές και να απαιτήσουµε το δικαίωµά µας να συµµετέχουµε στη διαδικασία αυτή.  

6.4. Το Συντονιστικό µας Συµβούλιο έχει προωθήσει σε όλα τα µέλη µας, την ιδέα να υποβάλουν 

έναν κατάλογο µε την απογραφή της ακίνητης περιουσίας τους, έτσι ώστε η διαχείριση και 

αξιοποίηση τους µπορεί να συζητηθεί και να κατορθώσουµε να τους βοηθήσουµε να 

εξασφαλίσουν έσοδα από την µια πλευρά και προστασία της ιδιοκτησίας τους από την άλλη. Η 

συνεργασία των διπλωµατικών και προξενικών γραφείων είναι εν προκειµένω επίσης σηµαντική. 

 

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
7.1. Έχουµε υποβάλει αιτήµατα για το IKA και την παροχή νοσοκοµειακής περίθαλψης.  

7.2. Έχουµε καθιερώσει σε απευθείας σύνδεση γραµµή βοήθειας για τα θέµατα σχετικά µε τη 

στρατιωτική θητεία.  

7.3. Το σηµαντικότερο ζήτηµα που έχει προκύψει εν προκειµένω είναι το ζήτηµα της υγειονοµικής 

περίθαλψης των άπορων οµογενών. Η µεγάλη πλειοψηφία των χωρών στην περιοχή µας δεν έχει 

οποιαδήποτε µορφή κοινωνικής προστασίας και υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός ελλήνων που 

δεν µπορεί να αντέξει οικονοµικά τις υψηλές δαπάνες της ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας. Αυτό το 

πρόβληµα δεν µπορεί πλέον να αγνοηθεί. Το ΣΑΕ και οι αρµόδιες αρχές της Ελλάδας πρέπει να 

αρχίσουν να εξετάζουν αυτό το θέµα µε έναν συστηµατικό τρόπο που θα αρχίσει τουλάχιστον να 

βοηθούν τους αναξιοπαθούντες στις κοινότητές µας. 

 

8.    ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

8.1. Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε το θέµα ΠΓ∆Μ µας οδηγούν στη σκέψη το ΣΑΕ να ενηµερώνεται 

από το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειµένου να ασκήσει τον υποστηρικτικό προς την πατρίδα µας ρόλο του 

επαρκώς και να κινηθεί ανάλογα προς τους φορείς και τα µέσα που µπορεί να βρει και να χρησιµοποιήσει 

σε κάθε χώρα υπέρ των εθνικών µας συµφερόντων. Ακόµα και η αποστολή µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

των επίσηµων δηλώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών θα είναι µεγάλη βοήθεια.  
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8.2. Στο άρθρο 1 παράγραφο 2 (δ) του νόµου 3480/2006 αναφέρεται ότι το ΣΑΕ ασκεί την 

εισηγητική και γνωµοδοτική του αρµοδιότητα στην ανάπτυξη και σύσφιγξη των σχέσεων των 

χώρων διαµονής τους µε την Ελλάδα. Ένας σηµαντικός τρόπος για την επίτευξη αυτού του 

στόχου είναι η καθιέρωση των καλών σχέσεων µεταξύ της οµογένειας και των χωρών διαµονής 

τους. Σε πολλές από τις χώρες της περιοχής µας αυτές οι σχέσεις είναι πολύ καλές και 

συµβάλλουν θετικά στις σχέσεις µε την Ελλάδα. Όπως πάντα η οµογένεια πρέπει να 

προσπαθήσει να συνεργαστεί µε τους ελληνικούς διπλωµάτες στην αναζήτηση αυτού του στόχου. 

Εξίσου έτσι το ελληνικό YΠΕΞ πρέπει επίσης να αρχίσει να συνεργάζεται ενεργά µε τα πρόσωπα 

στην οµογένεια που µπορεί να συµβάλει σε αυτόν τον στόχο. 

8.3. Ένα όργανο της εξωτερικής πολιτικής που είναι απολύτως χρησιµοποιούµενη είναι η 

ενίσχυση που η Ελλάδα καθιστά διαθέσιµη στα υπανάπτυκτα έθνη. Η αποτελεσµατικότητα και η 

κεφαλαιοποίηση του πολιτικού οφέλους που µπορούν να παραχθούν µέσω της στρατηγικής 

χρήσης της ενίσχυσης αυτής είναι τεράστιες αλλά φαινοµενικά εντελώς αγνοηµένες από τους 

ελληνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και τους διπλωµάτες. Στην περιοχή µας έχουµε υποβάλει 

δύο αιτήσεις για την ενίσχυση µε τη βοήθεια των ελληνικών ΜΚΟ «ECUMENICA» και του 

«Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου» για χρηµατοδότηση από την Υ∆ΑΣ 

προγραµµάτων στην Αφρική. Η διαδικασία είναι περίπλοκη, χρονοβόρα, και αδικαιολόγητα 

δύσκολη. ∆εν φαίνεται επίσης να υπάρχει καµία πολιτική κατεύθυνση ως προς τον τρόπο µε τον 

οποίο η ενίσχυση διατίθεται. Είναι επιτακτικό για το ΣΑΕ να συνεργασθεί µε το Υπουργείο 

Εξωτερικών και να λειτουργήσει ως συνεργάτης του κράτους σε αυτήν την διαδικασία.  

8.4. ∆υστυχώς δεν είχαµε καµία συνεργασία µε τη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση και αυτό πρέπει να 

αποκατασταθεί στο άµεσο µέλλον. 

 
9.    ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
9.1. Η Επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει τη νεολαία 

µας ειδικά στη Νότια Αφρική όπου ένα κείµενο για συλλογή υπογραφών έχει κυκλοφορήσει τον 

περασµένο χρόνο που απαιτεί την επιστροφή των γλυπτών.  

9.2. Η Περιφέρεια διερευνά επίσης το ζήτηµα της ψηφιοποίησης των αρχείων σηµαντικών 

οργανώσεων και φορέων της οµογένειας για να εξασφαλίσει για το µέλλον την ιστορία της 

∆ιασποράς στην περιοχή µας. Οι πρωτοβουλίες του Προέδρου όσον αφορά το πρόγραµµα του 

Ιστορικού Αρχείου και του Μουσείου θα βοηθήσουν αυτόν τον στόχο µας.  

9.3. Η χορήγηση του δικαιώµατος ψήφου για Έλληνες, µόνιµους κατοίκους εξωτερικού έδωσε την 

ευκαιρία στους οµογενείς να αρχίσουν µια µεγάλη συζήτηση και υποβολή πολλών προτάσεων 

από τα µέλη µας. Η άποψη σχετικά µε την Περιφέρειά µας έχει υποβληθεί στον Πρόεδρο και 

ανυποµονούµε να συµµετέχουµε στη διαδικασία για να κάνουµε αυτό το όνειρο µια 
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πραγµατικότητα. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει χαιρετιστεί και έτυχε ιδιαίτερα θετικής 

υποδοχής από την οµογένεια. ∆εν πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας το γεγονός και να µην 

επισηµάνουµε την απογοήτευσή µας ότι κανένα πολιτικό κόµµα δεν τοποθέτησε αποδήµους στα 

ψηφοδέλτια των Βουλευτών Επικρατείας, δηµιουργώντας διάφορες ερωτήσεις για τη δέσµευση 

των πολιτικών κοµµάτων για αυτό το ζωτικής σηµασίας ζήτηµα. 

9.4 Με το ∆ήµο Αθηναίων συµφωνήσαµε για την αρχή µιας στενής και αποδοτικής συνεργασίας 

των δύο φορέων στους εξής τοµείς:  

1- ∆ιακεκριµένοι Έλληνες – Πρεσβευτές Αθήνας  
2- Επικοινωνίας Μελών ΣΑΕ περιφέρειας µε ∆ήµο Αθήνας. 
3- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις  

Προτείναµε σε συνεργασία µε τον ∆ήµο να αναλάβουµε την υλοποίηση 4-6 πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στην περιφέρειά µας.  

• 1 µεγάλη (συµπεριλαµβάνει εκτός από µουσικοχορευτικό και πιθανές, εκθέσεις ζωγραφικής, 

εικαστικές κλπ) 

• 2 µικρές (µουσικοχορευτικά, ρεµπέτικο κλπ) 

• 1 κατά το περιφερειακό µας συνέδριο 

4- Συναντήσεις εργασίας ΣΑΕ- ∆. Αθήνας – ΕΒΕΑ- Πρεσβείες χωρών Αφρικής – Μέσης 
Ανατολής 

Προτείναµε να διερευνηθεί η δυνατότητα έναρξης συναντήσεων εργασίας µεταξύ ηµών, του ∆.Αθήνας, 

του ΕΒΕΑ και των πρεσβειών των χωρών όπου διαµένουµε  

5- Αδελφοποίηση Αθήνας – Πρετόρια  
6- Συνεργασία µε το ∆ίκτυο Νεολαίας.  

 



 

 
 

148



 

 
 

149

 

 

ΙΙΙ 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
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ΙΙΙ.i. Αιτήµατα –προτάσεις της ΣΤ’ Τακτικής Συνέλευσης 
 
Κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ Τακτικής Συνέλευσης του ΣΑΕ, που έλαβε χώρα από τις 8 έως τις 10 

∆εκεµβρίου 2006 στη Θεσσαλονίκη, διατυπώθηκαν από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων – 

Μελών του ΣΑΕ πολυάριθµες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, προτάσεις και αιτήµατα του Απόδηµου 

Ελληνισµού. Οι εισηγήσεις διατυπώθηκαν γραπτά η προφορικά ενώπιον του Σώµατος της Συνέλευσης 

και ενώπιον των εκπροσώπων της Ελληνικής Πολιτείας. Στη συνέχεια το Προεδρείο του ΣΑΕ,:  

 

Α) τις ταξινόµησε ανά θεµατική ενότητα, Περιφέρεια, χώρα και ανά οργάνωση 

Β) τις κωδικοποίησε και συνέταξε εύχρηστη περίληψή τους 

∆) καταχώρισε την ανωτέρω περίληψη σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 

Ε) τις απέστειλε στην ΓΓΑΕ  

 

Συνολικά καταχωρήθηκαν στην βάση δεδοµένων 173 εισηγήσεις/ προτάσεις / αιτήµατα, εκ των 

οποίων 59 προέρχονταν από την Περιφέρεια Ευρώπης, 43 από την Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω 

Ανατολής, 27 προέρχονταν από την Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής, 19 από την 

Περιφέρεια ΗΠΑ, 17 από την Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆, 4 από την Περιφέρεια Κεντρικής & 

Νοτίου Αµερικής και τέλος 4 προέρχονταν από την Περιφέρεια Καναδά. Σηµειώνεται ότι ο σχετικά 

µικρός αριθµός αιτηµάτων που κατατέθηκαν από τις Περιφέρειες Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής και 

Καναδά αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι δύο αυτές Περιφέρειες είναι νεοσύστατες. 

 

Από την ταξινόµηση των εισηγήσεων ανά θέµα προέκυψαν συνολικά 13 ενότητες:  

Ενότητα 1. Εκπαιδευτικά  

Ενότητα 2. Πολιτισµός 

Ενότητα 3. Νεολαία 

Ενότητα 4. Θεσµικά 

Ενότητα 5. Συνταξιοδοτικά 

Ενότητα 6. Προτάσεις προς τους φορείς και τα Υπουργεία 

Ενότητα 7. Λειτουργικά 

Ενότητα 8. ∆ράσεις 

Ενότητα 9. Επικοινωνιακά  

Ενότητα 10. Στήριξη οργανώσεων  

Ενότητα 11. Ανθρωπιστικές δράσεις 

Ενότητα 12. Προγράµµατα φιλοξενίας 

Ενότητα 13. ∆ίκτυο επιχειρηµατιών 

. 
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Οι προτάσεις /αιτήµατα που διατυπώθηκαν κατά την ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση κατατάσσονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες:  

 

Κατηγορία Α. Συµπεριλαµβάνει τις προτάσεις/αιτήµατα που απευθύνονται κυρίως στην Ελληνική 

Πολιτεία (Ενότητες 1-6) 

 

Κατηγορία Β. Συµπεριλαµβάνει τις προτάσεις/ αιτήµατα που αφορούν σε θέµατα που  

άπτονται κυρίως των εσωτερικών διεργασιών του ΣΑΕ (Ενότητες 7-13). 

 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα αιτήµατα των ενοτήτων 1-6 της κατηγορίας Α, κωδικοποιηµένα 

και υπό µορφήν εύχρηστης περίληψης. Στην αρχή της κάθε ενότητας γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση 

καθώς και γραφική απεικόνιση των αιτηµάτων.  

 

Σε κάθε αίτηµα αναφέρεται ο εισηγητής, η ιδιότητά του, η οργάνωση από την οποία προέρχεται καθώς 

και η Περιφέρεια στην οποία ανήκει. 

 

Οι προτάσεις της κατηγορίας Β επισυνάπτονται, προς ενηµέρωσή σας, σε παράρτηµα της παρούσας 

έκθεσης.  
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Ενότητα 1: Εκπαιδευτικά 
 

Κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 6, παρ. 9 του Νόµου 3480/2/8/2006, το οποίο ορίζει ότι «Το Προεδρείο 

του ΣΑΕ, τον πρώτο µήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση µε τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής 

Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συµβουλίων των 

περιφερειών ….» 

 

Σας υποβάλλουµε την ενότητα 1 των εισηγήσεων –προτάσεων που διατυπώθηκαν δηµόσια κατά την 

ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση, η οποία αφορά στο ζήτηµα της παιδείας των αποδήµων Ελλήνων. 

Η παιδεία των Ελλήνων οµογενών έχει ιδιάζουσα βαρύτητα για το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού, 

αφ’ ενός µεν διότι εµπίπτει στην άσκηση της εισηγητικής και γνωµοδοτικής αρµοδιότητάς του ΣΑΕ, αφ’ 

ετέρου διότι τα εκπαιδευτικά ζητήµατα αποτελούν το 28,74% του συνόλου των εισηγήσεων της ΣΤ’ 

Τακτικής Συνέλευσης. 

 

Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται τα ποσοστά των εισηγήσεων ανά Περιφέρεια. Είναι 

προφανές ότι η περιφέρεια Ευρώπης κατέθεσε, κατά την διάρκεια της ΣΤ΄ Τακτικής Συνέλευσης, τον 

µεγαλύτερο αριθµό αιτηµάτων/προτάσεων που αφορούν στην εκπαίδευση, κάτι που υποδηλώνει την 

ιδιαίτερη σπουδαιότητα που έχει το ζήτηµα αυτό για την συγκεκριµένη Περιφέρεια. 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, το  
 ΥΠΕΞ, τις οµοσπονδίες και τις οργανώσεις, τα  
 εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ινστιτούτα του  
 εξωτερικού ώστε να δώσουµε νέα προοπτική στο  
 ζήτηµα της ελληνικής παιδείας 
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Έκκληση για άµεση αποστολή ανθρωπιστικής  
 βοήθειας στους Έλληνες της Ζιµπάµπουε, οι οποίοι  
 αριθµούν γύρω στους 1.400 και έχουν µεγάλη  
 ανάγκη από φάρµακα, κυρίως οι ηλικιωµένοι. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

 Πρόσωπο ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ Σ.Σ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ/ΕΓΓΥΣ -ΜΕΣΗΣ  
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΚΟΝΓΚΟ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Αποστολή εκπαιδευτών /δασκάλων στο  
 Λουκουµπασι -Κονγκό, έγκαιρη αποστολή  
 διδακτικών βιβλίων και απλοποίηση των  
 διαδικασιών από το Υπουργείο Παιδείας για την  
 καταβολή των µισθών των εκπαιδευτών 
 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ 

 Πρόσωπο ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
 ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να επιδιώξουµε την καθιέρωση της ελληνικής  
 γλώσσας σε διάφορες χώρες ως δεύτερη επίσηµη  
 ξένη γλώσσα στα τοπικά σχολεία, όπως έχει γίνει  
 στην Νότιο Αφρική 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ  
 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να επεκταθούν τα προγράµµατα και οι δράσεις για 
  την διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας 

 Οργάνωση  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ  
 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Σύσταση µιας ειδικής επιτροπής και εισαγωγή  
 ειδικής νοµοθεσίας για τον διορισµό δασκάλων  
 ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι έρχονται από το  
 εξωτερικό στην Ελλάδα, σπουδάζουν στα ελληνικά  
 πανεπιστήµια και δύναται να επιστρέψουν στις  
 χώρες τους για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα. 
 Οργάνωση ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 Πρόσωπο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Υλοποίηση όσο το συντοµότερο δυνατόν των  
 στόχων που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας κατά την 
  ΣΤ' Τακτική Συνέλευση, µέσω της κας Κριάρη, για  
 την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ 

 Πρόσωπο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΓΓΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΥΠΕΠΘ να αγοράσει κτίριο για την στέγαση των  
 δηµόσιων σχολείων στο Λονδίνο και να  
 λειτουργήσει στον ίδιο χώρο Ακαδηµία Ελληνικής  
 Γλώσσας, σύµφωνα µε τα πρότυπα άλλων χωρών. 

 Οργάνωση ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ  
 ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΣΚΗΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΛΒΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνεται επιµόρφωση των εκπαιδευτικών η όσων 
  ασχολούνται µε την εκπαίδευση της ελληνικής  
 γλώσσας 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΣΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ιδιότητα ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΛΒΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία στην εκπαίδευση  
 για την διάδοση της ελληνικής γλώσσας (e- 
 learning, εξ αποστάσεως εκπαίδευση) 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΣΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ιδιότητα ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΛΒΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Τα αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας της  
 ελληνικής γλώσσας και τα προγράµµατα σπουδών  
 να είναι δίγλωσσα και σταθµισµένα στις ανάγκες  
 και ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΣΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ιδιότητα ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να ενισχύσουµε την ελληνική παιδεία έτσι ώστε τα  
 σχολεία µας να είναι παράδειγµα προς µίµηση  
 στις χώρες που λειτουργούν 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 Ιδιότητα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υποστηριχθεί από την ελληνική Πολιτεία το  
 σχολείο ελληνικής γλώσσας στη Σόφια, που  
 λειτουργεί από το 1995, καλύπτοντας τις αµοιβές  
 των δασκάλων. 

 Οργάνωση ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΤΟΠΑΛΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛΟΓΟΥ "∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΑΛΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να υπάρξει πρόβλεψη για νοµική µεταρρύθµιση και 
  νοµικό πλαίσιο που να επιτρέπει, µετά την  
 απόκτηση του 5ου επιπέδου ελληνοµάθειας να  
 µπορεί να γίνει πρόσληψη των δασκάλων της  
 ελληνικής γλώσσας σε ωροµίσθια βάση. Αυτό θα  
 µπορούσε να λύσει το πρόβληµα της διδασκαλίας  
 της ελληνικής γλώσσας σε αποµακρυσµένες πόλεις 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΓΑΛΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 4/12/2006 
 Αίτηµα Να ενισχυθούν περισσότερο τα σχολεία του  
 εξωτερικού και να διοριστούν άµεσα εκπαιδευτικοί  
 µε προγραµµατισµό και διαφάνεια. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Πρόσωπο ∆.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 Ιδιότητα ∆.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει κατανοητό από το Υπουργείο Παιδείας ότι  
 για κάθε αλλαγή και τροποποίηση της  
 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι  
 χρήσιµη η συνεργασία µε τους γονείς. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &  
 ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΒΑ∆ΗΣ ΒΥΤΕΜΒΕΡΓΗΣ 

 Πρόσωπο ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΙΣΙ∆ΩΡΑ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΒΑ∆ΗΣ ΒΥΤΕΜΒΕΡΓΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να επιδιώξουµε και να δηµιουργήσουµε πολιτικές  
 για την εκπαίδευση των αποδήµων, οι οποίες θα  
 δίνουν την δυνατότητα σε ένα παιδί, αν θέλει να  
 επιστρέψει στην Ελλάδα να έχει τους ορίζοντες  
 ανοιχτούς και αν θέλει να παραµείνει στην χώρα  
 διαµονής του επίσης οι ορίζοντες να είναι  
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 Ιδιότητα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 6/12/2006 
 Αίτηµα Ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό  
 σύστηµα της χώρας υποδοχής γύρω από έναν κοινό 
  κορµό βασικής δηµόσιας εκπαίδευσης, όπου  
 πρέπει ν' αναπτύσσονται σειρές µαθηµάτων  
 βασισµένα στον πολιτισµό και την ανάπτυξη της  
 πολιτισµικής διαφοράς. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος του  
 εκπαιδευτικού προσωπικού προτείνεται να δοθεί  
 λύση από την ανάδειξη ενός σώµατος οµογενών  
 εκπαιδευτικών. Η Ιταλία έχει ήδη επεξεργαστεί  
 αυτή την πρόταση και έχει αρχίσει να δροµολογεί  
 προγράµµατα - πιλότους σε δύο περιοχές της  
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνουν διακρατικές συµφωνίες µεταξύ της  
 Ελλάδας και των χωρών υποδοχής διότι η συµβολή 
  τους είναι σηµαντική στην ελληνόγλωσση  
 εκπαίδευση του Ελληνισµού της διασποράς και  
 στην υλοποίηση της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής  
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 



 

 
 

166

 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνεται συµπλήρωση των λειτουργικών κενών, 
 για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, από  
 τους έλληνες απόδηµους εκπαιδευτικούς που  
 διαµένουν µόνιµα στην Ιταλία, µε ωροµίσθια  

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  
 ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΠΑΙΤΕΡΗ ΟΛΓΑ -ΕΛΕΝΗ 
 Ιδιότητα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνουν υποχρεωτικές οι εξετάσεις πιστοποίησης 
  της ελληνοµάθειας, ώστε να κατοχυρώσουµε την  
 ελληνική γλώσσα και να την προβάλλουµε, µέσω  
 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  
 ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΠΑΙΤΕΡΗ ΟΛΓΑ -ΕΛΕΝΗ 
 Ιδιότητα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Για τη επίτευξη της πραγµατικής γνώσης τριών  
 γλωσσών στην Ε.Ε. η εκµάθηση µιας ξένης  
 γλώσσας, που µπορεί να είναι η ελληνική, πρέπει  
 να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία και να  
 γίνει συστηµατικά στην α' βάθµια εκπαίδευση ενώ  
 η εκµάθηση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας πρέπει  
 ν' αρχίσει από την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  
 ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΠΑΙΤΕΡΗ ΟΛΓΑ -ΕΛΕΝΗ 
 Ιδιότητα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Η εκµάθηση των γλωσσών πρέπει να είναι  
 αναπόσπαστο τµήµα κατά την διάρκεια της  
 επαγγελµατικής κατάρτισης, τόσο για την ενεργή  
 ζωή, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο γενικής 
  παιδείας, όσο και γιατί αποτελεί µια ευκαιρία  
 πρόσβασης στον χώρο εργασίας της πατρίδας. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  
 ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΠΑΙΤΕΡΗ ΟΛΓΑ -ΕΛΕΝΗ 
 Ιδιότητα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υποστηριχθούν προγράµµατα εκµάθησης  
 ελληνικής γλώσσας για τους ελληνοπόντιους από  
 την πρώην ΕΣΣ∆ που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. 

 Οργάνωση ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ "  
 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" 

 Πρόσωπο ΝΤΑΝΤΙ∆ΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝ  
 ΣΥΛΛΟΓΩΝ " ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να ιδρυθούν υψηλού επιπέδου ελληνικά σχολεία, να 
  ιδρυθούν και να συντηρηθούν έδρες νεοελληνικών  
 σπουδών σε ξένα Πανεπιστήµια και κολέγια  
 εξειδικευµένα σε θέµατα ελληνικού πολιτισµού. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 Ιδιότητα τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να προσληφθούν οµογενείς εκπαιδευτικοί στην  
 Ολλανδία, οι οποίοι υπάρχουν και θέλουν να  
 εργαστούν ως ωροµίσθιοι στα ελληνικά τµήµατα  
 µητρικής γλώσσας. Η πρόταση αυτή αποτελεί µια  
 λύση πιο εύκολη και οικονοµική, αρκεί να  
 συµφωνήσει το Υπουργείο. Στην Ελλάδα υπάρχουν  
 17 ολλανδικά σχολεία και η στέγαση είναι δωρεάν  
 ενώ στην Ολλανδία πληρώνουµε για τη στέγαση  
 ενώ υπάρχουν µόνο 10 σχολεία, παρά την αύξηση  
 του αριθµού των Ελλήνων 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΚΑΡΑΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να αποστέλλονται εγκαίρως τα βιβλία από το  
 Υπουργείο και να µην αποστέλλονται άλλα βιβλία  
 από αυτά που πραγµατικά χρειάζονται. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΚΑΡΑΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να προχωρήσει η διακρατική συµφωνία µεταξύ  
 Ελλάδας - Ολλανδίας, για να έχουν οι Έλληνες της  
 Ολλανδίας τα ίδια δικαιώµατα που έχουν οι  
 Ολλανδοί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 17  
 ολλανδικά σχολεία και η στέγαση είναι δωρεάν  
 ενώ στην Ολλανδία πληρώνουµε για τη στέγαση  
 ενώ υπάρχουν µόνο 10 σχολεία, παρά την αύξηση  
 του αριθµού των Ελλήνων. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΚΑΡΑΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 9/12/207 
 Αίτηµα Να διερευνηθεί για ποιο λόγο θα διδαχθεί η  
 τουρκική γλώσσα στα ελληνικά γυµνάσια και γιατί  
 θα διδαχθούν τα παιδιά της ΣΤ' δηµοτικού µια  
 ιστορία που δεν έχει καµία σχέση µε την  

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 Πρόσωπο ΡΗΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Καναδά 
 Χώρα ΚΑΝΑ∆ΑΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Απόσπαση εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού 
  από την Ελλάδα στον Καναδά και παροχή  
 σύγχρονων µέσων διδασκαλίας που να  
 ενδιαφέρουν τα παιδιά, όπως ελληνόφωνα  
 περιοδικά, βιντεοπαιχνίδια, κινούµενα σχέδια,  
 µουσικά βίντεο και άλλα εποπτικά µέσα. 
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΝΑ∆Α 

 Πρόσωπο ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΝΑ∆Α 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Καναδά 
 Χώρα ΚΑΝΑ∆ΑΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Άµεση συµµετοχή και υποστήριξη του Υπουργείου  
 Παιδείας προγραµµάτων της Κοινότητας για την  
 ελληνική γλώσσα, ώστε να προωθήσουµε την  
 ελληνικότητά µας 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΝΑ∆Α 

 Πρόσωπο ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΝΑ∆Α &  
 ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΕ ΚΑΝΑ∆Α 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής 
 Χώρα ΧΙΛΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το σχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση  
 πρέπει να βασίζεται σε εκπαιδευτικούς ελληνικής  
 καταγωγής από την χώρα που θα διδάξουν, χωρίς  
 να αποκλείεται η απόσπαση εκπαιδευτικών από  

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Πρόσωπο ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν οι ντόπιοι  
 δάσκαλοι της ελληνικής γλώσσας στην Ουκρανία  
 , οι αµοιβές των οποίων κοστίζουν πολύ λιγότερο  
 στην Ελληνική Κυβέρνηση. Σηµειώνεται ότι οι  
 αµοιβή 50 οµογενών δασκάλων είναι ίση µε την  
 αµοιβή ενός διορισµένου δασκάλου από την Ελλάδα. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνεται συνεχής επιµόρφωση των οµογενών  
 δασκάλων της Ουκρανίας 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να καταστρώσουµε µε την βοήθεια της Ελλάδας  
 ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την συστηµατική  
 διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία  
 και στις κοινότητες της Ν. Ρωσίας 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΑΛΕΠΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Η εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας πρέπει να  
 είναι στενά συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση στον  
 ελληνικό πολιτισµό, ως φορέας της. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Πρόσωπο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΒΑΝ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Αξιολόγηση 



 

 
 

177

 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2007 
 Αίτηµα Να εκπαιδευτούν οµογενείς δάσκαλοι για να  
 αναλάβουν το ρόλο επιµόρφωσης στους τοπικούς  
 δασκάλους 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΑΛΕΠΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2007 
 Αίτηµα Να χορηγούνται µε βάση το εκπαιδευτικό  
 πρόγραµµα βιβλία και άλλα διδακτικά µέσα, τα  
 οποία πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα στην αρχή 
  του διδακτικού έτους 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΑΛΕΠΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2007 
 Αίτηµα Να χορηγείται σταθερή βοήθεια στους δασκάλους  
 και να καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας των  
 τάξεων της ελληνικής γλώσσας, σύµφωνα µε τον  
 Νόµο 2413/96 άρθρο 4 και 30 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΑΛΕΠΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2007 
 Αίτηµα Να ιδρυθούν δίγλωσσα διαπολιτισµικά σχολεία,  
 που στην αρχή θα λειτουργήσουν ως πιλοτικά 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΑΛΕΠΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις χώρες της πρώην 
  ΕΣΣ∆, στο ζήτηµα της εκµάθησης της ελληνικής  
 γλώσσας 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υπάρχει στενότερη συνεργασία της Εθνικής  
 Ένωσης Ελληνοαυστραλών Φοιτητών µε το ΣΑΕ και  
 την Ελληνική Πολιτεία σε θέµατα που αφορούν την  
 εκπαίδευση και την ελληνοµάθεια 

 Οργάνωση ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 Πρόσωπο ∆ΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΩΝ  
 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα ∆ηµιουργία ανοιχτού Πανεπιστηµίου στην  
 Αυστραλία µε σκοπό την επιµόρφωση της ελληνικής 
  παροικίας και ταυτόχρονα την καλλιέργεια του  
 ελληνικού πολιτισµού 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Ενίσχυση των εκπαιδευτικών ανταλλαγών µε την  
 Ελλάδα και ειδικότερα αποστολή διδακτικού υλικού 
  και κυρίως ανταλλαγές µε σχολεία και  
 πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Η διαρκής επιµόρφωση των δασκάλων α' βάθµιας  
 και β' βάθµιας εκπαίδευσης µέσω του ανοιχτού  
 Πανεπιστηµίου από καθηγητές του Υπουργείου  
 Παιδείας πρέπει να αποτελεί κεντρική πολιτική. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Αναγνώριση στην Ελλάδα των αυστραλιανών  
 πανεπιστηµιακών πτυχίων 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Αποστολή µεταπτυχιακών φοιτητών στα ελληνικά  
 Πανεπιστήµια για ένα εξάµηνο η για ένα χρόνο. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να συνεταιριστούν οι οργανισµοί των αποδήµων  
 µεταξύ τους ώστε να κατασκευαστούν κτίρια στα  
 οποία θα στεγάζονται τα σχολεία για την  
 εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, κατά το  
 παράδειγµα της παροικίας της Καµπέρα, όπου  
 χτίστηκε το καλύτερο σχολείο που µπορεί να  
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 
  & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Υποδοµές για την διδασκαλία της ελληνικής  
 γλώσσας υπάρχουν στη Ν. Ζηλανδία µόνο για τις  
 ηλικίες 6-12 ετών. Το αίτηµα είναι να  
 δηµιουργηθούν υποδοµές για την διδασκαλία  
 ελληνικών και για µεγαλύτερες ηλικίες ώστε να  
 µαθήµατα να είναι χρήσιµα για την οµιλία της  
 γλώσσας. Η νέα ελληνική δεν προσφέρεται ως  
 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ AUCLAND -N. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΛΙΒΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ AUCLAND -N.  
 ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να αποσταλούν πόροι για τα δηµοτικά σχολεία της 
  Ν. Ζηλανδίας, σύγχρονα διδακτικά βιβλία και ένας 
  επί πλέον δάσκαλος στην ξεχασµένη ελληνική  
 κοινότητα της Ν. Ζηλανδίας 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΕΛΛΑ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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Ενότητα 2: Πολιτισµός 
 

Κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 6, παρ. 9 του Νόµου 3480/2/8/2006, το οποίο ορίζει ότι «Το Προεδρείο 

του ΣΑΕ, τον πρώτο µήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση µε τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής 

Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συµβουλίων των 

περιφερειών ….» 

 

Σας υποβάλλουµε την ενότητα 2 των εισηγήσεων –προτάσεων που διατυπώθηκαν δηµόσια κατά την 

ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση, η οποία αφορά στο ζήτηµα του ελληνικού πολιτισµού. 

 

Η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των απόδηµων και οµογενών Ελλήνων εµπίπτει εκ του 

Νόµου στην αρµοδιότητα του ΣΑΕ και αποτελεί, µαζί µε την ελληνική παιδεία των οµογενών, 

σηµαντική προτεραιότητα του ΣΑΕ.  

 

Παρακάτω απεικονίζονται γραφικά οι προτάσεις /εισηγήσεις που αφορούν στα πολιτιστικά ζητήµατα. 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να συνεχιστεί η Ελληνιάδα και το World Camp,  
 δεδοµένου ότι ο αθλητισµός και ο πολιτισµός  
 συσπειρώνει τον Ελληνισµό, αναδεικνύει την  
 δυναµική της Νεολαίας και ισχυροποιεί τους  
 δεσµούς µε την πατρίδα 
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΙΣΡΑΗΛ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα ∆ηµιουργία Κέντρου στα Ιεροσόλυµα, όπου θα  
 προβάλλεται ο ελληνισµός, η ελληνική γλώσσα, ο  
 πολιτισµός και η ορθόδοξη πίστη. Τα Ιεροσόλυµα  
 σχετίζονται µε τον ελληνισµό εδώ και χιλιάδες  
 χρόνια και εάν δεν ληφθούν µέτρα θα χαθεί ένα  
 κοµµάτι ελληνικής πατρίδας 
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ & ΕΓΓΥΣ /ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει δεκτό το αίτηµα- πρόταση του συλλόγου  
 προς το ΥΠΕΞ και το Υπουργείο Πολιτισµού ώστε να 
  δηµιουργηθεί στη Σόφια Ελληνικό Πολιτιστικό  
 Κέντρο 

 Οργάνωση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΤΟΠΑΛΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 4/12/2006 
 Αίτηµα Να πραγµατοποιηθούν πολιτιστικές αποστολές  
 καλλιτεχνών από την Ελλάδα σε κεντρικές πόλεις  
 της Γερµανίας, όπως π.χ. θεατρικές παραστάσεις, 
  έλληνες τραγουδιστές κλπ. ώστε η απόδηµη  
 νεολαία να έρχεται σε επαφή µε την πατρίδα 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Πρόσωπο ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  
 Ιδιότητα ∆.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Αξιολόγηση 



 

 
 

189

 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 16/9/2006 
 Αίτηµα ∆ιατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής 
  µας κληρονοµιάς προσεγγίζοντας το πολιτιστικό  
 στίγµα του χθες αλλά και του αύριο,, ώστε να  
 αναδεικνύεται εντός της χώρας υποδοχής µια  
 σοβαρή πολιτιστική παρουσία- φόρο τιµής στη  
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 6/12/2006 
 Αίτηµα Έκκληση για το δίκαιο αίτηµα της επιστροφής των  
 γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 



 

 
 

190

 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Ανάδειξη και διατήρηση της ελληνικής πολιτισµικής 
  πραγµατικότητας δια µέσου της επικοινωνίας µε  
 τους πνευµατικούς ανθρώπους 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υποστηρίξει το ΣΑΕ την ανέγερση υπαίθριων  
 ελληνικών θεάτρων, όπως αυτό που έχει ξεκινήσει  
 στο Κονέκτικατ, που είναι στα πρότυπα του  
 θεάτρου της Επιδαύρου. 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ" 

 Πρόσωπο ΤΟΜΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ" 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να συνεχίσουµε να καλλιεργούµε την ιδέα του  
 ολυµπισµού και του ολυµπιακού ιδεώδους, της  
 αρετής του και της ολυµπιακής εκεχειρίας, που  
 διαδόθηκε σε όλο τον κόσµο µετά την επιτυχηµένη  
 διοργάνωση του 2004. 
 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Πρόσωπο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να υποστηρίξει τα προγράµµατα της  
 Οµοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Καζακστάν και  
 κυρίως το "Φεστιβάλ του ελληνικού πολιτισµού "  
 στο Καζακστάν, στο οποίο συµµετέχουν πολλοί  

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

 Πρόσωπο ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 

 Αξιολόγηση 



 

 
 

192

 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να γυριστεί σε κινηµατογραφική ταινία το βιβλίο  
 του Χάρη Τσιγκιρίδη" Κόκκινο ποτάµι", το οποίο  
 µεταφέρει τον πόνο και την ιστορία του ποντιακού  
 λαού. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Πρόσωπο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΒΑΝ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Άµεση συνεργασία µε τον ΕΟΤ για την προβολή του  
 ελληνικού πολιτισµού και δηµιουργία βιβλιοθήκης  
 και µε έργα αποδήµων συγγραφέων. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Τα πολιτιστικά προγράµµατα να ενταχθούν σε µια  
 συγκροτηµένη πολιτική συνεχούς επαφής και  
 ετήσιων ανταλλαγών µεταξύ µητροπολιτικής και  
 αυστραλιανής διασποράς. Οι ετήσιες ανταλλαγές  
 να συνδυαστούν µε τις υπάρχουσες εκδηλώσεις  
 όπως φεστιβάλ, διεθνή συνέδρια κλπ. 
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει συντονισµένη προσπάθεια εκ µέρους  
 διαφόρων φορέων, υπό την επίβλεψη της ελληνικής 
  Κυβέρνησης, για την ίδρυση ιστορικού αρχείου της  
 ελληνικής παρουσίας στην Βικτώρια η στο Σίδνευ η  
 στην Ν.Ουαλία 
 Οργάνωση  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το νέο Προεδρείο να φροντίσει ώστε τα πολύ  
 αξιόλογα ντοκιµαντέρ του Βασίλη Ελληνιάδη, που  
 έχουν προβληθεί από την ΕΡΤ, να διανεµηθούν σε  
 όλες τις Οµοσπονδίες. Στα ντοκιµαντέρ αυτά  
 παρουσιάζονται ζωντανές ιστορίες των  
 αποδήµων, ειδικότερα στις χώρες του ξεχασµένου  
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να πραγµατοποιηθεί καµπάνια διεθνούς προβολής  
 της ελληνικής συµβολής στον παγκόσµιο πολιτισµό  
 µε έµφαση στον οικουµενικό χαρακτήρα της  
 ελληνικής ιστορίας και του πολιτισµού, µε  
 αφετηρία την επιτυχηµένη διοργάνωση των  
 ολυµπιακών αγώνων του 2004. 
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα ∆ιοργάνωση της Ελληνιάδας στην έδρα του ΣΑΕ, 
 στην Θεσσαλονίκη. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υποστηριχθούν και να πραγµατοποιηθούν  
 πολιτιστικά δρώµενα στην κοινότητα της Ν.  
 Ζηλανδίας, πχ. µια έκθεση, ένα φεστιβάλ  
 κινηµατογράφου, συναυλίες κλπ. 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΕΛΛΑ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να διασφαλιστεί µια βιώσιµη και συνεχής επαφή  
 µε τον πολιτισµό της "µητέρας' Ελλάδας και  
 ειδικότερα προγράµµατα ανταλλαγής,  
 προγράµµατα ΜΜΕ που να απευθύνονται σε  
 αγγλόφωνους έλληνες κ.α. ώστε να διατηρηθεί η  
 ελληνικότητα στην αποµακρυσµένη Ν. Ζηλανδία. 
 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ AUCLAND -N. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΛΙΒΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ AUCLAND -N.  
 ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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Ενότητα 3: Νεολαία 
 

Κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 6, παρ. 9 του Νόµου 3480/2/8/2006, το οποίο ορίζει ότι «Το Προεδρείο 

του ΣΑΕ, τον πρώτο µήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση µε τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής 

Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συµβουλίων των 

περιφερειών ….» 

 

Σας υποβάλλουµε την ενότητα 3 των εισηγήσεων –προτάσεων που διατυπώθηκαν δηµόσια κατά την 

ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση, η οποία αφορά στο ζήτηµα της νεολαίας. 

 

Η νεολαία αποτελεί το µέλλον του Ελληνισµού στο εξωτερικό και βασική προτεραιότητα του 

Προεδρείου του ΣΑΕ. 

 

ΝΕΟΛΑΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ

Ν. ΑΦΡΙΚΗ

Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

ΧΙΛΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Ν. ΑΦΡΙΚΗ
Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ
ΧΙΛΗ

Πλήθος από Χώρα

Χώρα

Κατηγορία



 

 
 

198
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΝΕΟΛΑΙΑ 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Ενεργή συµµετοχή και προσέλκυση της Νεολαίας,  
 ώστε να υπάρχει συνέχεια στο έργο για τον  
 απόδηµο Ελληνισµό. Η Νεολαία να αποκτήσει  
 οικονοµική αυτοδυναµία και νοµικό πρόσωπο ώστε 
  να συµβαδίσει µε το ΣΑΕ και να µπορέσει στη  
 συνέχεια να αναλάβει τη σκυτάλη 
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Εκ νέου οργάνωση της Νεολαίας σε σταθερή,  
 ισότιµη και µόνιµη βάση 

 Οργάνωση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ  
 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ  
 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΝΕΟΛΑΙΑ 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να προσελκύσουµε τη Νεολαία δίνοντάς της όραµα 
  και κίνητρο 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 Ιδιότητα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Ενεργοποίηση της νεολαίας του απόδηµου  
 Ελληνισµού στη βάση της αυτοσυνείδησης 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 Ιδιότητα τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΝΕΟΛΑΙΑ 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής 
 Χώρα ΧΙΛΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Τα ∆ίκτυα Νεολαίας να ξεκινήσουν σε κοινοτική  
 και περιφερειακή βάση για να προχωρήσουν  
 κατόπιν σε παγκόσµιο επίπεδο, εναρµονισµένα όχι  
 µόνο µε το Προεδρείο αλλά και µε τους  
 αντίστοιχους συντονιστές του ΣΑΕ. 
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Πρόσωπο ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Στήριξη, οργάνωση και συσπείρωση της Νεολαίας  
 της ∆ιασποράς και θεσµοθέτηση της συµµετοχή της 
  στα συλλογικά όργανα αποφάσεων του ΣΑΕ 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΝΕΟΛΑΙΑ 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να επαναφέρει το ΣΑΕ για την Περιφέρεια της  
 Ωκεανίας τουλάχιστον µια θέση εκπροσώπησης για 
  κάθε πόλη στο ∆ίκτυο της Νεολαίας (οι θέσεις στο 
  ∆ίκτυο Νεολαίας µειώθηκαν από 15 σε 2) 

 Οργάνωση ∆ΙΚΤΥΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΡΟΖΑΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να εξετάσει τρόπους ώστε να  
 αναδιοργανωθεί η Νεολαία ανά Περιφέρεια αλλά  
 και σε παγκόσµιο επίπεδο, µετά την τροποποίηση  
 του νοµοσχεδίου του ΣΑΕ που καταργεί το ∆ίκτυο  

 Οργάνωση ∆ΙΚΤΥΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ Σ.Ε. ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΝΕΟΛΑΙΑ 

 Κατηγορία ΝΕΟΛΑΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να πραγµατοποιηθούν περισσότερες ανταλλαγές  
 για την νεολαία της Ν. Ζηλανδίας ώστε να  
 ενισχυθούν οι δεσµοί µε την Ελλάδα 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΕΛΛΑ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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Ενότητα 4: Θεσµικά 
 

Κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 6, παρ. 9 του Νόµου 3480/2/8/2006, το οποίο ορίζει ότι «Το Προεδρείο 

του ΣΑΕ, τον πρώτο µήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση µε τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής 

Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συµβουλίων των 

περιφερειών ….» 

 

Σας υποβάλλουµε την ενότητα 4 των εισηγήσεων –προτάσεων που διατυπώθηκαν δηµόσια κατά την 

ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση, η οποία αφορά σε θεσµικά ζητήµατα. 

 

Οι εισηγήσεις που αναφέρονται σε θεσµικά ζητήµατα αφορούν προτάσεις για την ψήφο των 

αποδήµων, την µετεξέλιξη του ΣΑΕ κ.α.  

 

ΘΕΣΜΙΚΑ

Περιφέρεια Ευρώπης ΒΕΛΓΙΟ
7%

Περιφέρεια Ευρώπης 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

22%

Περιφέρεια ΗΠΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

7%

Περιφέρεια Χωρών πρώην 
ΕΣΣ∆ ΡΩΣΙΑ

7%

Περιφέρεια Ευρώπης ΣΟΥΗ∆ΙΑ
7%

Περιφέρεια Ευρώπης ΚΥΠΡΟΣ
7%

Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω 
Ανατολής ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

21%

Περιφέρεια Αφρικής & 
Εγγύς/Μέσης Ανατολής 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
22%

Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Περιφέρεια Ευρώπης ΒΕΛΓΙΟ

Περιφέρεια Ευρώπης ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Περιφέρεια Ευρώπης ΚΥΠΡΟΣ

Περιφέρεια Ευρώπης ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Περιφέρεια ΗΠΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ ΡΩΣΙΑ

Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πλήθος από Κατηγορία
Περιφέρεια
Χώρα

Κατηγορία  
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΘΕΣΜΙΚΑ 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Σύσταση µιας παγκόσµιας επιτροπής  
 προσωπικοτήτων, που θα αποτελείται από άτοµα  
 µε γνώσεις και πείρα γύρω από τον απόδηµο  
 Ελληνισµό. 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Στενότερη συνεργασία µε την Παγκόσµια  
 ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισµού 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΘΕΣΜΙΚΑ 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Συνεργασία µε την Ελληνική Πολιτεία για να  
 συµβάλλουµε ουσιαστικά στην διαµόρφωση του  
 νόµου για την επιστολική ψήφο 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΒΕΛΓΙΟ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Θεσµοθέτηση ειδικής θέσης στο Προεδρείο για την  
 Νεολαία που θα εκλέγεται από τη Νεολαία 

 Οργάνωση ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ/ΒΕΛΓΙΟΥ 

 Πρόσωπο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 ΕΥΡΩΠΗΣ/ΒΕΛΓΙΟΥ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΘΕΣΜΙΚΑ 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 4/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει και στην Ελλάδα πραγµατικότητα η  
 επιστολική ψήφος, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά  
 κράτη. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Πρόσωπο ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  

   ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
 Ιδιότητα ∆.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να θεσµοθετηθεί το δικαίωµα να ψηφίζουν οι  
 απόδηµοι έλληνες στις εθνικές εκλογές από τον  
 τόπο στον οποίο ζουν 

 Οργάνωση τ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 Ιδιότητα τ.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΘΕΣΜΙΚΑ 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να µετεξελιχθεί διαχρονικά το ΣΑΕ σε Παγκόσµιο  
 Κοινοβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού, να  
 αναβαθµιστεί και να εναρµονιστεί η λειτουργία  
 των µελών του 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ SINDELFINGEN - 
 BOEBLINGEN ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ ΟΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ οφείλει να προάγει και να προωθεί την  
 αυτοοργάνωση των Ελλήνων. Η  
 αντιπροσωπευτικότητα, η δηµοκρατικότητα και η  
 διαφάνεια πρέπει ν' αποτελούν ζωντανές  
 εκφράσεις της οργάνωσης των Ελλήνων, από τις  
 πρωτογενείς µορφές µέχρι το ΣΑΕ. 
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 Ιδιότητα  τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΘΕΣΜΙΚΑ 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Πλήρης αναγραφή στον Νόµο των συγκεκριµένων  
 κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν οι  
 οργανώσεις - µέλη του ΣΑΕ 

 Οργάνωση τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΧΑΪ∆ΕΥΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
 Ιδιότητα τ.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να ιδρυθεί Επιτροπή Εθνικών Θεµάτων σε κάθε  
 χώρα 

 Οργάνωση ΠΣΕΚΑ 

 Πρόσωπο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΦΙΛΙΠ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΣΕΚΑ - ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΘΕΣΜΙΚΑ 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να ψηφιστεί νόµος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε  
 οποιοσδήποτε Έλληνας ο οποίος δέχεται ότι είναι  
 έλληνας να έχει την δυνατότητα να πάρει την  
 ελληνική ταυτότητα και το ελληνικό διαβατήριο 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Πρόσωπο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΒΑΝ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υιοθετηθεί ένα µοντέλο παρόµοιο µε το ιταλικό  
 για την ψήφο των αποδήµων 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΘΕΣΜΙΚΑ 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Προτείνεται, η οργανωµένη συµµετοχή στο ΣΑΕ να  
 µεταφραστεί σε πολιτική πρόταση και δράση, 
 δηλαδή να υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση της  
 διασποράς. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού να  
 φροντίσει ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των νέων στο 
  ΣΑΕ, να προωθηθεί η συµµετοχή της νέας γενιάς  
 και να υπάρχει συνέχεια στις διοικήσεις. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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Ενότητα 5: Συνταξιοδοτικά 
 

Κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 6, παρ. 9 του Νόµου 3480/2/8/2006, το οποίο ορίζει ότι «Το Προεδρείο 

του ΣΑΕ, τον πρώτο µήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση µε τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής 

Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συµβουλίων των 

περιφερειών ….» 

 

Σας υποβάλλουµε την ενότητα 5 των εισηγήσεων –προτάσεων που διατυπώθηκαν δηµόσια κατά την 

ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση, η οποία αφορά σε συνταξιοδοτικά ζητήµατα. 

 

 

Παρακάτω απεικονίζονται γραφικά τα συνταξιοδοτικά αιτήµατα ανά χώρα. 
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Να εξετάσουµε το ασφαλιστικό, που απασχολεί
τους απόδηµους σε όλο τον κόσµο, τις
διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα και
να προτείνουµε εναλλακτικές λύσεις ώστε να
σταθούµε αρωγοί στην επίλυσή τους, σε
συνεργασία µε την Ελληνική Πολιτεία
Να λυθεί το ακανθώδες πρόβληµα της συντάξεως
των εκπαιδευτικών της Αµερικής, οι οποίοι δεν
πληρούν τα τυπικά προσόντα που απαιτεί το
Υπουργείο Παιδείας.

Ολοκλήρωση και υπογραφή της συµφωνίας για την
εξασφάλιση των συντάξεων των παλινοστούντων
Ελλήνων

Κατηγορία ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ

Πλήθος από Χώρα

Χώρα

Πρόταση
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να εξετάσουµε το ασφαλιστικό, που απασχολεί  
 τους απόδηµους σε όλο τον κόσµο, τις  
 διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα και  
 να προτείνουµε εναλλακτικές λύσεις ώστε να  
 σταθούµε αρωγοί στην επίλυσή τους, σε  
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να λυθεί το ακανθώδες πρόβληµα της συντάξεως  
 των εκπαιδευτικών της Αµερικής, οι οποίοι δεν  
 πληρούν τα τυπικά προσόντα που απαιτεί το  
 Υπουργείο Παιδείας. 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ HOLY CROSS 

 Πρόσωπο ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ HOLY CROSS' 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ 

 Κατηγορία ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Ολοκλήρωση και υπογραφή της συµφωνίας για την  
 εξασφάλιση των συντάξεων των παλιννοστούντων  
 Ελλήνων 

 Οργάνωση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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Ενότητα 6: Προτάσεις προς τους ελληνικούς φορείς και τα Υπουργεία 
 

Κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 6, παρ. 9 του Νόµου 3480/2/8/2006, το οποίο ορίζει ότι «Το Προεδρείο 

του ΣΑΕ, τον πρώτο µήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση µε τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής 

Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συµβουλίων των 

περιφερειών ….» 

 

Σας υποβάλλουµε την ενότητα 6 των εισηγήσεων –προτάσεων που διατυπώθηκαν δηµόσια κατά την 

ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση, η οποία αφορά σε προτάσεις προς τους ελληνικούς φορείς και τα Υπουργεία 
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ΙΤΑΛΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής
Περιφέρεια Ευρώπης
Περιφέρεια ΗΠΑ
Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής

Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Πλήθος από Χώρα

Χώρα

Περιφέρεια
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Επίσηµο αίτηµα του Πατριαρχείου - να βρεθεί µια  
 θεσµική ρύθµιση ώστε να δικαιούται ο  
 Αλεξανδρινός προκαθήµενος να διορίζει 50  
 κληρικούς και να εξυπηρετείται ο απόδηµος  

 Οργάνωση ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 4/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει αεροπορική σύνδεση Θεσσαλίας - 
 εξωτερικού, λόγω της µαζικής ζήτησης πτήσεων  
 από την Γερµανία προς τα θεσσαλικά αεροδρόµια,  
 κατ' αρχήν σε περιόδους αιχµής 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Πρόσωπο ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  
 Ιδιότητα ∆.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ '' 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Η 19η Μαΐου, που είναι ηµέρα µνήµης της  
 Ποντιακής Γενοκτονίας, να καθιερωθεί ως αργία  
 για όλο τον Ελληνισµό και η Ελληνική Κυβέρνηση να 
  προωθήσει την διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του  
 ποντιακού Ελληνισµού που έγινε το 1916-1923 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ  
 ΕΥΡΩΠΗ 

 Πρόσωπο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Κατάθεση πρότασης - ψήφισµα για την επιστροφή  
 των γλυπτών του Παρθενώνα 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Αύξηση των κονδυλίων από την Γ.Γ.Α.Ε. για το ΣΑΕ  
 και χρηµατοδότηση των οργανώσεων για ειδικά  
 προγράµµατα και για τα λειτουργικά τους έξοδα, 
 µέσα από ειδικούς κωδικούς. 

 Οργάνωση τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΧΑΪ∆ΕΥΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
 Ιδιότητα τ.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 6/12/2006 
 Αίτηµα Το αρµόδιο Υπουργείο να επανδρώσει τις  
 Πρεσβείες Αµερικής, Καναδά και Αυστραλίας για  
 την καλύτερη εξυπηρέτηση των Οµογενών, κυρίως  
 στο θέµα έκδοσης διαβατηρίων 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Πρόσωπο ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 6/12/2006 
 Αίτηµα Να καταργηθεί η βαριά φορολογία που επιβάλλει  
 το Ελληνικό Κράτος στους "µόνιµους κατοίκους  
 εξωτερικού", θεωρώντας τους µη ισότιµους µε τους 
  Έλληνες του εσωτερικού 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Κατάθεση ψηφίσµατος - πρότασης, να αλλάξει το  
 όνοµα του ΣΑΕ και από Συµβούλιο Απόδηµου  
 Ελληνισµού να µετονοµαστεί σε Συµβούλιο  
 Απανταχού Ελληνισµού 

 Οργάνωση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Πρόσωπο ΣΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να προωθήσουµε το ζήτηµα της αναγνώρισης της  
 γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 

 Οργάνωση ΠΑΝΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΠΑ-ΚΑΝΑ∆Α 

 Πρόσωπο ΤΣΕΚΕΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΝΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΗΠΑ-ΚΑΝΑ∆Α 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να παραχωρείται βίζα από τις ελληνικές αρχές  
 του εξωτερικού στους φοιτητές που έρχονται στην  
 Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τα θερινά  
 τµήµατα, όχι µόνο για τρεις µήνες αλλά για όλο το 
  χρονικό διάστηµα που διαρκούν τα ακαδηµαϊκά  
 προγράµµατα (συνήθως διαρκούν 6 µήνες) 
 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ" 

 Πρόσωπο ΤΟΜΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ" 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
  ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Βελτίωση της στρατιωτικής θητείας των παιδιών  
 των αποδήµων που επιθυµούν να σπουδάσουν στην 
  Ελλάδα και συντοµότερη αναγνώριση των τίτλων  
 σπουδών τους 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα  Να ενδιαφερθεί περισσότερο το ΥΠΕΞ για τα  
 προβλήµατα του απόδηµου Ελληνισµού και να  
 συµπεριλαµβάνονται και οι Έλληνες του Ντάργουιν  
 στις προσκλήσεις για την διευθέτηση των  

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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III.ii. Ανακοίνωση των Ψηφισµάτων της ΣΤ’ Τακτικής Συνέλευσης  
 
 
Προς 
τον Αρµόδιο για θέµατα Αποδήµου Ελληνισµού Υπουργό των Εξωτερικών, 
το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής των 
Ελλήνων, 
τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού. 
 
 
Το Προεδρείο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, 
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
του άρθρου 108 παρ. 2 του Συντάγµατος, 
 
του άρθρου 1, παρ.1 του Ν. 3480/2006 που ορίζει ότι: «Το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού 
(ΣΑΕ) το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγµατος είναι γνωµοδοτικό, 
εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως 
αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάµεων του απανταχού Ελληνισµού.», 
 
του άρθρου 5, παρ. 5 του Ν. 3480/2/8/2006 που ορίζει ότι: «Το Προεδρείο του ΣΑΕ ανακοινώνει 
τα συµπεράσµατα της Τακτικής Συνέλευσης στον αρµόδιο για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού 
Υπουργό, στο Προεδρείο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής 
των Ελλήνων και στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού.» 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
τα κατωτέρω Ψηφίσµατα της ΣΤ΄ Τακτικής Συνέλευσης του ΣΑΕ, που έλαβε χώρα από 8 έως 
και 10 ∆εκεµβρίου 2006 στην Θεσσαλονίκη: 
 
Ψήφισµα 1ο: Σχετικά µε την επίλυση του ζητήµατος της ονοµασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.  
 
Εµείς οι Έλληνες ανά τον κόσµο νιώθουµε βαθιά αγανάκτηση, διότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας συνεχίζει να σφετερίζεται ένα ελληνικό όνοµα στο οποίο δεν έχει κανένα 

ιστορικό δικαίωµα. Είµαστε αναστατωµένοι, γιατί σε διάστηµα 15 διαδοχικών ετών οι ηγέτες της ΠΓ∆Μ 
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δεν έχουν κλείνει σε κανένα συµβιβασµό στην πορεία του τελικού ονόµατος της χώρας τους και έχουν 

απορρίψει όλες τις προτάσεις. Μας συνταράσσει το γεγονός πώς στο µακρόχρονο αυτό διάστηµα η 

ΠΓ∆Μ έχει αγνοήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της να απόσχει από προκλήσεις κατά της γείτονος 

Ελλάδας. Χρησιµοποιώντας εθνικά σύµβολά της όπως το αστέρι της Βεργίνας και τη συνεχή 

προπαγάνδα µέσω των σχολικών εγχειριδίων προβάλλοντας νόµιµες διεκδικήσεις στο ελληνικό 

έδαφος. Αγωνιούµε διότι ενώ η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτηµα διαπραγµατευόµενη 

καλόπιστα επί χρόνια και ωθώντας την οικονοµική ανάπτυξη της ΠΓ∆Μ σε βαθµό που είναι τώρα η 

πρώτη επενδύτρια στη γειτονική χώρα, τα Σκόπια δεν έχουν καταβάλει ούτε µία προσπάθεια 

ανταποκρίσεως προς την επίλυση του ζητήµατος του ονόµατος. Φοβόµαστε ότι η ηγεσία της ΠΓ∆Μ 

θεωρεί πως ο χρόνος είναι µε το µέρος της και ότι το όνοµα που επιθυµεί θα γίνει τελικά αποδεκτό, 

εάν απλά δεν κάνει τίποτα. Εν κατακλείδι πιστεύουµε ότι είναι καιρός πλέον να τους δείξουµε ότι έχουν 

πολλά να χάσουν αν συνεχίσουν αυτή την αδιαλλαξία. Θα είναι προς όφελός τους να διευθετηθεί το 

ζήτηµα του ονόµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρηθεί δίκαιο και αξιοσέβαστο από αµφότερα τα 

µέλη. Πιστεύουµε ότι για να συµβεί αυτό η Ελλάδα πρέπει να πάρει ένα ισχυρό αποφασιστικό βήµα 

για να σπάσει το αδιέξοδο που έχει επικρατήσει στο ζήτηµα του ονόµατος για 15 έτη και να προτείνει 

τα εξής:  

Εκτιµώντας ότι αναθεωρώντας την ιστορία και απαιτώντας την κληρονοµιά που ανήκει σε άλλους είναι 

πολιτιστική τροµοκρατία.  

Εκτιµώντας ότι η ΠΓ∆Μ συνεχίζει να παραβιάζει τους όρους της ενδιαµέσου συµφωνίας µε την 

Ελλάδα σχετικά µε την υποχρέωση της να απόσχει από την πρόκληση της γείτονος προς τη 

χρησιµοποίηση πολιτιστικών συµβόλων και προβάλλοντας εδαφικές αξιώσεις.  

Εκτιµώντας ότι η ΠΓ∆Μ και η Ελλάδα έχουν συµφωνήσει σε διµερείς διαπραγµατεύσεις υπό την αιγίδα 

του ΟΗΕ να καταλήξουν σε κοινό τελικά όνοµα της πολυεθνικής αυτής χώρας, αλλά η ΠΓ∆Μ 

παρουσιάζει επίµονη αντίσταση σε καλόπιστες διαπραγµατεύσεις και έχει απορρίψει πάνω από 150 

προτάσεις για το όνοµα της χώρας.  

Εκτιµώντας ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν διπλά πρότυπα σε αυτό το θέµα µε την άρνηση τους από τη µια 

µεριά να πιέζουν τα Σκόπια να αποδεχτούν προτάσεις του ΟΗΕ για τη διευθέτηση του προβλήµατος, 

ενώ πιέζοντας την Κύπρο να δεχθεί άδικη πρόταση του ΟΗΕ για τη λύση του Κυπριακού.  

Εκτιµώντας ότι το ζήτηµα διαιωνίζεται τόσο οι ηγέτες της ΠΓ∆Μ γίνονται πιο αδιάλλακτοι, εκτιµώντας 

ότι η Ελλάδα θα χάσει κάθε πλεονέκτηµα στο ζήτηµα του ονόµατος, αν η ΠΓ∆Μ γίνει αποδεκτή στο 

ΝΑΤΟ και την ΕΕ και η µακροχρόνια προσπάθεια του ελληνισµού να υπερασπιστεί τα πολιτιστικά και 

ιστορικά δικαιώµατα θα χαθεί.  

∆ια ταύτα, καλούµε τους πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδας, όπως προτείνουν ένα κοινό ψήφισµα στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο, που θα δηλώσει σαφώς και κατηγορηµατικά ότι δεν θα επιτρέψει την πρόταση 

διαπραγµατεύσεων της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ έως ότου υπάρξει συµφωνία και καλούµε όλα τα 

µέλη του Κοινοβουλίου να εγκρίνουν αυτό το ψήφισµα. Πλέον η ανάδειξη στην υφήλιο ότι ο ελληνισµός 
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είναι ενωµένος και αδιασάλευτος σε αυτό το θέµα, το ψήφισµα πρέπει να είναι σαφές και 

κατηγορηµατικό για να µην επιτρέψει οποιαδήποτε διέξοδο στα Σκόπια για ένταξη τους µε ένα 

προσωρινό όνοµα ως ΠΓ∆Μ. Εν κατακλείδι, προτείνουµε όπως το ψήφισµα δηλώνει: Το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο δεν θα επικυρώσει οποιαδήποτε συµφωνία για την αποδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ή 

την ΕΕ ακόµα και µε το προσωρινό όνοµα, όπως ΠΓ∆Μ, έως ότου επιτευχθεί η συµφωνία για το 

τελικό όνοµα της χώρας.  

 
Ψήφισµα 2ο: Σχετικά µε την επίλυση του Κυπριακού ζητήµατος. 
 
Το συνέδριο χαιρετίζει την συνεχή ετοιµότητα της κυβέρνησης, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, για 

ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις µε στόχο την εξεύρεση βιώσιµης και δίκαιης λύσης στο κυπριακό 

πρόβληµα που να διασφαλίζει την επανένωση της Κύπρου, του λαού, της οικονοµίας, της κοινωνίας 

και των θεσµών. Εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσµευση της κυπριακής Κυβέρνησης για την εξεύρεση 

κοινά αποδεκτής λύσης που να ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του κυπριακού λαού στο σύνολό 

του και να διασφαλίζει την οικονοµική ολοκλήρωση της νήσου και την ευηµερία του κυπριακού λαού. 

Χαιρετίζει τη συµφωνία της 8/7/2006 την οποία οι ηγέτες των δύο Κοινοτήτων συµφώνησαν να 

προχωρήσουν στην άµεση έναρξη διαδικασίας η οποία θα διαλαµβάνει τη συζήτηση θεµάτων ουσίας 

σε κοινοτικές οµάδες εµπειρογνωµόνων για τη σωστή προετοιµασία των διαπραγµατεύσεων για µια 

συνολική διευθέτηση καθώς και τη συζήτηση θεµάτων που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή του λαού 

σε δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές. Το συνέδριο επανέλαβε τη θέση ότι η παρούσα κατάσταση 

πραγµάτων στη Κύπρο είναι απαράδεκτη και ότι η στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία αποτελεί 

σοβαρή παραβίαση των σχετικών ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών, της διεθνούς νοµιµότητας και 

των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της Ε.Ε. Αναµένει από τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ και την 

Ε.Ε. να στηρίξουν την προσπάθεια της κυπριακής Κυβέρνησης για την επίλυση του προβλήµατος στη 

βάση των περί Κύπρου ψηφισµάτων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, το Χάρτη των 

Ηνωµένων Εθνών και των αρχών της Ε.Ε. Καλεί τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει τις απαραίτητες 

πιέσεις προς την Τουρκία ούτως προβεί στην εφαρµογή των προνοιών των ψηφισµάτων της Γ.Σ. και 

του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για την Κύπρο που καλούν για σεβασµό της 

κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, για την άµεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευµάτων, την αποχώρηση των 

εποίκων, την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους υπό συνθήκες ασφάλειας, τη διακρίβωση 

της τύχης των αγνοουµένων, την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων των Κυπρίων 

και την απόσυρση της παράνοµης ανακήρυξης της αποσχιστικής οντότητας των κατεχοµένων. 

Καταδικάζει εκ νέου τη στάση της τουρκικής Κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να κατέχει παράνοµα 

το 36,4% του εδάφους της κυπριακής δηµοκρατίας και να παραβιάζει κατάφωρα και µαζικά τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες του κυπριακού λαού κατά παράβαση του 
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διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και των αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η Ε.Ε. 

Καταδικάζει τη συνεχόµενη άρνηση της τουρκικής κυβέρνησης να συνεργαστεί για τη διερεύνηση και 

εξακρίβωση της τύχης των αγνοουµένων και καλεί την Τουρκία να προβεί άµεσα σε αποτελεσµατική 

διερεύνηση και πληροφόρηση των συγγενών των αγνοουµένων στη βάση της απόφασης του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην 4η διακρατική προσφυγή της Κύπρου 

εναντίον της Τουρκίας. Απαιτεί από την κατοχική δύναµη να τερµατίσει την πολιτική παραβίασης των 

δικαιωµάτων των εγκλωβισµένων που εφαρµόζει από το 1974 στους τοµείς της εκπαίδευσης, 

άσκησης των θρησκευτικών τους δικαιωµάτων, δικαιώµατος απόλαυσης των περιουσιακών τους 

δικαιωµάτων και γενικά να παράσχει στους εγκλωβισµένους συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης στη 

βάση της Συµφωνίας της 3ης Βιέννης του 1975 και της απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην 

4η διακρατική προσφυγή Κύπρος εναντίον Τουρκία. Υπενθυµίζει ότι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε απόφασή του στις 10 Μαΐου 2001, στην 4η διακρατική προσφυγή της 

Κύπρου εναντίον της Τουρκίας κατέληξε ότι η Τουρκία διέπραξε µαζικές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής 

σύµβασης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που περιλαµβάνουν παραβιάσεις για το θέµα των 

ελληνοκυπρίων εκτοπισθέντων, για το θέµα των αγνοουµένων και για τις συνθήκες διαβίωσης των 

εγκλωβισµένων. Καταδικάζει την παράνοµη εκµετάλλευση της ιδιοκτησίας στις κατεχόµενες περιοχές, 

εξέλιξη που δυσχεραίνει περαιτέρω την επίλυση του προβλήµατος που αποτελεί παραβίαση των 

περιουσιακών δικαιωµάτων των προσφύγων οι οποίοι βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων παραµένουν οι νόµιµοι ιδιοκτήτες των περιουσιών αυτών. 

Υποστηρίζει τη γραπτή δήλωση των ευρωβουλευτών Ίλιτς Μπραγκέτο και Παναγιώτη ∆ηµητρίου 

σχετικά µε την προστασία και διατήρηση της θρησκευτικής κληρονοµιάς στο βόρειο τµήµα της 

Κύπρου, µε την οποία το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την επιτροπή και το Συµβούλιο να αναλάβουν τα 

µέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η τήρηση της συνθήκης και η προστασία και αναστύλωση 

των εκκλησιών που έχουν βεβηλωθεί ώστε να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση ως ελληνικών 

ορθόδοξων εκκλησιών. Ζητά από την Ε.Ε. να επιµείνει στην πλήρη και χωρίς διακρίσεις εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων της Τουρκίας προς την Ε.Ε. και όλα τα κράτη µέλη της περιλαµβανοµένης και της 

Κύπρου µεταξύ αυτών και την πλήρη εφαρµογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συµφωνίας της 

Άγκυρας και την οµαλοποίηση των σχέσεων και την αναγνώριση της κυπριακής ∆ηµοκρατίας από την 

Τουρκία, δεδοµένου του καθεστώτος της τελευταίας ως υποψήφια προς ένταξη χώρας. 

 
Ψήφισµα 3ο: Σχετικά µε το ζήτηµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των Ελλήνων στο 
εξωτερικό.  
 
H δηµόσια εκπαίδευση που θα εξασφαλίζει την ελληνικότητά τους, θα εµποδίσει την αναγκαστική 

αφοµοίωσή τους στις κοινωνίες που ζουν και θα διασφαλίζει ταυτόχρονα ίσες δυνατότητες µε τους 

νέους των χωρών στις οποίες ζουν, αλλά και την οµαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, σε 



 

 
 

231

περίπτωση που παλιννοστήσουν. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστούν σε όλα τα παιδιά των Ελλήνων η 

γνωστική τους ανάπτυξη, ο σεβασµός και η κατανόηση όχι µόνο µεταξύ των πολιτισµών αλλά και 

µεταξύ των τρόπων έκφρασης στη γνώση σε µια προσπάθεια καθορισµού και ανάπτυξης 

διαπολιτισµικής παιδείας. Η καλύτερη λύση σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται στην ένταξη στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής. Γύρω από ένα κοινό κορµό βασικής δηµόσιας 

εκπαίδευσης πρέπει να αναπτύσσονται σειρές µαθηµάτων βασισµένες στον πολιτισµό και την 

αναγνώριση της πολιτιστικής διαφοράς. Αυτή η λύση προσαρµόζεται µε ευελιξία στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές συνθήκες των χωρών υποδοχής. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι απαραίτητο να 

συνδυαστεί από τώρα µε µία σειρά µέτρων που θα προσαρµόζουν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και 

πολιτισµικές συνθήκες των ελληνόπουλων του εξωτερικού κι αυτών που παλιννοστούν, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, τα µορφωτικά περιεχόµενα και τις µεθόδους διδασκαλίας. Βασική 

προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής πολιτικής θεωρούµε την ανάδειξη 

ενός σώµατος οµογενών εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα 

πλαίσια της ενταγµένης στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής δίγλωσσης 

διαπολιτισµικής παιδείας. Θεωρούµε ότι σηµαντική συµβολή στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του 

ελληνισµού της διασποράς έχουν οι διακρατικές συµφωνίες µε τις χώρες υποδοχής. Ιδιαίτερα µέριµνα 

θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των µαθητών που παλιννοστούν. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί 

µέχρι τώρα για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος πρέπει να ενισχυθούν. Τα σχολεία 

αποδήµων µε τη σχεδόν ανύπαρκτη υποδοµή, το ακατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και το πολλές φορές 

ανειδίκευτο διδακτικό προσωπικό για τη διδασκαλία σε παλιννοστούντα παιδιά λειτουργούν θετικά για 

το σύνολο σχεδόν των µαθητών, µε τάξεις και τµήµατα υποδοχής ανεπαρκέστατες να καλύψουν τις 

ανάγκες των µαθητών αυτών. 

 
Ψήφισµα 4ο: Σχετικά µε το ζήτηµα της γενοκτονίας των Ποντίων.  

 

Η Παµποντιακή Οµοσπονδία ΗΠΑ-Καναδά, διαπιστώνοντας ότι ακόµα και στις αρχές του 21ου αιώνα, 

η απόδοση των ιστορικών ευθυνών παραπέµπεται στο δόγµα υπερ-ακεραιότητας της Τουρκίας, γι’ 

αυτό και παροτρύνει και προτρέπει τους συνέδρους του συνεδρίου του ΣΑΕ, πρώτον να καλέσουν την 

ελληνική κυβέρνηση να προωθήσει το θέµα της γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στους διεθνείς 

οργανισµούς και δη στην Ευρωβουλή ως συνέχεια απόφασης της Βουλής των Ελλήνων για τη 19η 

Μαΐου. Να δηλώσουν την αντίθεση τους σε κάθε διάλογο που επιχειρεί η Άγκυρα βάζοντας σε 

αµφισβήτηση τα εθνικά, κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας. Και τρίτον να ζητήσουν από την Τουρκία 

να αναγνωρίσει το έγκληµα της γενοκτονίας που διέπραξαν σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισµού την 

περίοδο 1916-1923, ώστε να έχει το δικαίωµα να πάρει θέση µέσα στην πολιτισµένη ανθρωπότητα. 
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A. Ψήφος των αποδήµων  
 
B. Εισηγήσεις για την παιδεία και την Ελληνική Γλώσσα κατά την 

Α΄ Συνάντηση Προεδρείου και Συντονιστικών Συµβουλίων 

 Β.1 Σύνοψη Εισηγητικών Προτάσεων 

 Β.2 Εισηγητικές Προτάσεις µελών Συντονιστικών Συµβουλίων 
 
Γ. Εισηγήσεις για την Νεολαία κατά την Α΄ Συνάντηση Προεδρείου 

και Συντονιστικών Συµβουλίων 

 Γ.1 Σύνοψη Εισηγητικών Προτάσεων 

 Γ.2 Εισηγητικές Προτάσεις µελών Συντονιστικών Συµβουλίων 
 
∆. Προτάσεις που άπτονται των εσωτερικών διεργασιών ΣΑΕ κατά 

την ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση 
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Αλεξάνδρεια, 8 Μαΐου 2007  
Α. Π. 161/161 
 
Προς:  Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο 
 Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
 
Κοινοποίηση: Κύριο Θεόδωρο Κασσίµη 
          Υφυπουργό Εξωτερικών  
 
Θέµα: Προσχέδιο Νόµου για «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό» 
 
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 
 
 Σας διαβιβάζουµε την θέση του Προεδρείου του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού σχετικά 
µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος της Οµογένειας. Η θέση µας προέκυψε µετά από διάλογο 
της Οµογένειας και των συνεδριάσεων των Συντονιστικών Συµβουλίων των Περιφερειών µας.  
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συµπαράστασή σας και ελπίζουµε ότι οι θέσεις που 
υποστηρίζουµε θα εισακουστούν. Είµαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και ενηµέρωση. 
 
 Το Προεδρείο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, εν συνεχεία του από 16.03.2007, Α.Π. 
195 εγγράφου, το οποίο έλαβε από τον κ. Υφυπουργό Εξωτερικών και εµπεριείχε το Προσχέδιο 
Νόµου για την «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους 
Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό», προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
1. Γνωστοποίησε µέσω του Προέδρου και του Προεδρείου το Προσχέδιο Νόµου αρµοδίως στα 
Συντονιστικά Συµβούλια του ΣΑΕ αξιοποιώντας τις αρµοδιότητες του Άρ. 1 και Αρ. 4 του Ν.3480/2006 
(Οργάνωση, Λειτουργία και Αρµοδιότητες Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, Σ.Α.Ε.) 
 
2. Ανάρτησε στην Ιστοσελίδα του, το Προσχέδιο Νόµου και έδωσε την δυνατότητα σε οργανώσεις 
καθώς και σε µεµονωµένα άτοµα να αποστείλουν τα σχόλιά τους σχετικά µε το Προσχέδιο στο 
Προεδρείο. 
 
3. ∆ηµοσιοποίησε µέσω συνεντεύξεων των µελών του Προεδρείου το θέµα στην Οµογένεια, ώστε να 
υπάρξει η ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση του Απανταχού Ελληνισµού. 
 
 Σε συνέχεια των παραπάνω, τα Συντονιστικά Συµβούλια και οι Συντονιστές που 
εκπροσωπούν τις Περιφέρειες του ΣΑΕ, αφού έλαβαν τις απόψεις εκπροσώπων του ΣΑΕ και άλλων 
οµογενών, κατέθεσαν κατά γεωγραφική περιοχή και κατόπιν εξέτασης και διαλόγου επί του 
Νοµοσχεδίου τις απόψεις τους, οι οποίες και επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο. Οι απόψεις της 
Οµογένειας επί του θέµατος συγκλίνουν σε αρκετά σηµεία, τα οποία συνοψίζοντας σας παραθέτουµε: 
 
 Ο Απανταχού Ελληνισµός καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης για την 
υλοποίηση της εξαγγελίας περί ψήφου του Αποδήµου. Θεωρούµε ότι η θέσπιση του δικαιώµατος 
ψήφου για τους Απόδηµους Έλληνες θα ενδυναµώσει τον οργανωµένο Ελληνισµό του εξωτερικού, θα 
φέρει τους Έλληνες οµογενείς πιο κοντά στην Μητέρα Πατρίδα, αφού πλέον θα συµµετέχουν ενεργά 
ως ισότιµοι πολίτες, θα ενισχύσει το εκλογικό σώµα µε νέους και ενεργούς ψηφοφόρους, θα δώσει 
τέλος στην όποια περιθωριοποίηση ή αποκοπή αισθανόντουσαν οι απόδηµοι από την γενέτειρα και θα 
συνεισφέρει τα µέγιστα σε µία Ελλάδα µεγάλη, ενωµένη, ισχυρή και υπερήφανη. 
 
 Καλωσορίζουµε την βούληση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να στηρίξει ως θέµα αρχής την 
Ψήφο του Αποδήµου. Αναµένουµε οι απόψεις της Οµογένειας να εισακουστούν από το σύνολο των 
πολιτικών κοµµάτων της Ελλάδας.  
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 Επισηµαίνουµε την βούληση µας, την πεποίθησή µας, και την προτροπή µας, ότι το θέµα της 
Ψήφου του Απόδηµου δεν πρέπει να αποτελέσει θέµα κοµµατικής εκµετάλλευσης. Ο 
Ελληνισµός της ∆ιασποράς, αντιµετωπίζει το ζήτηµα ως εθνικό και η υλοποίηση του 
µακροχρόνιου αυτού αιτήµατος θα αποτελέσει την απαρχή της σύγχρονης, ουσιαστικής προσφοράς 
στον ελληνικό πολιτικό κόσµο, την Ελλάδα και τον Ελληνισµό.  
 

Ο Απανταχού Ελληνισµός υπογραµµίζει την βούληση του να ψηφίζει στην Βουλή των 
Ελλήνων προσωπικότητες οι οποίες θα προέρχονται από τους κόλπους του, θα εκφράζουν και θα 
µεταφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες, ακούσµατα και γνώση που µεταφέρουν από τους 
τόπους διαµονής τους, προς όφελος της Οµογένειας, της Ελλάδας και του Ελληνισµού γενικότερα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καλούµε την Κυβέρνηση, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το σύνολο των πολιτικών 
κοµµάτων της Ελλάδας, να δεσµευτούν ώστε να υλοποιηθεί η ρητή εντολή για τη δηµιουργία νέων 
εκλογικών περιφερειών Ελλήνων του εξωτερικού. Μέχρι την υλοποίηση της πρότασης µας αυτής, 
ζητούµε από όλα τα πολιτικά κόµµατα, να συµπεριλάβουν στους προτεινόµενους από αυτούς, 
Βουλευτές Επικρατείας, πρόσωπα από τους Έλληνες της διασποράς, από όλες τις ηπείρους, που 
συνεχίζουν να ζουν στο εξωτερικό, ώστε να εκφράζουν και να µεταφέρουν τις θέσεις και τις απόψεις 
του Απόδηµου Ελληνισµού.  
 

Κρίνουµε ως υψίστης σηµασίας για τα συµφέροντα του Απανταχού Ελληνισµού να ψηφιστεί 
µε ευρύτατη συναίνεση το ανωτέρω νοµοσχέδιο από την παρούσα Βουλή και παράλληλα να ληφθούν 
υπόψη οι επισηµάνσεις µας στο Νόµο.  
 

Προτείνουµε σύσταση ∆ιερευνητικής Μικτής Επιτροπής που θα απαρτίζεται από τα µέλη του 
προεδρείου του ΣΑΕ, νοµικούς κι άλλες προσωπικότητες της Oµογένειας για τη µελέτη και κατάρτιση 
τελικής προτάσεως αναφορικά µε τη δηµιουργία των νέων εκλογικών περιφερειών Ελλήνων του 
εξωτερικού. 
 
Επίσης συγκεκριµένα επί του Προσχεδίου επισηµαίνουµε την ανάγκη: 
 
1. Να δηµιουργηθούν και άλλα εκλογικά κέντρα σε περιοχές όπου υπάρχουν µεγάλοι πληθυσµοί 
Ελλήνων, να γίνει χρήση των άµισθων προξενείων. 
 
2. Να προβλεφθεί στο Νόµο η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος και µε επιστολική ψήφο ώστε να 
ληφθούν υπόψη εκείνες οι οµάδες, οι οποίες διαµένουν σε περιοχές µακριά από τα µητροπολιτικά 
κέντρα. Να σηµειωθεί ότι για την εφαρµογή της επιστολικής ψήφου, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
απόλυτα το αδιάβλητο και η ασφαλής εφαρµογή της διαδικασίας αυτής. 
 
3. H άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος για τους Έλληνες του εξωτερικού να ισχύσει από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2011.  
 
 Οι παραπάνω επισηµάνσεις, αποτελούν την αντιπροσωπευτική συνισταµένη των περιφερειών 
του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, τις οποίες υιοθετεί το Προεδρείο. Οι επί µέρους προτάσεις, 
επισυνάπτονται και παρουσιάζουν εκτός των άλλων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απόψεις κάθε 
περιφέρειας. Βρισκόµαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω ενηµέρωση και συνεργασία επί του 
θέµατος στα πλαίσια του ρόλου του ΣΑΕ ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού οργάνου. 
Ευχαριστούµε για την προσοχή σας και είµαστε βέβαιοι ότι οι απόψεις µας θα τεθούν υπόψη της 
Κυβέρνησης, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και σύσσωµου του πολιτικού κόσµου προς όφελος της 
Ελληνικής ∆ιασποράς και του Ελληνισµού γενικότερα. 
 
Μετά τιµής, εκ µέρους του Προεδρείου         
 
Στέφανος Π. Ταµβάκης 
Πρόεδρος      
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Περιφέρεια Καναδά 
 
Προς: Κύριο Στέφανο Ταµβάκη, Πρόεδρο Σ.Α.Ε. 
 
Κοιν: Μέλη Προεδρείου του Σ.Α.Ε. 
Μέλη Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ, Περιφέρειας Καναδά 
 Μέλη Αντιπροσώπων Σ.Α.Ε, Περιφέρειας Καναδά 
 
21 Απριλίου 2007 
 
Θέµα: Οι θέσεις της Περιφέρειας Σ.Α.Ε. Καναδά στο Προσχέδιο Νόµου για την “Άσκηση εκλογικού 
δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες µόνιµους κατοίκους εξωτερικού”. 
 
 
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε και Εκλεκτοί Συνάδελφοι, 
 
Εκφράζοντας τα αισθήµατα όλων των µελών του Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ, Περιφέρειας 
Καναδά καθώς και του απανταχού Ελληνισµού του Καναδά, θα ήθελα εκ βάθους καρδίας, να 
ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και γενικά όλο τον πολιτικό 
κόσµο στην Ελλάδα που υποστηρίζει την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος των Ελλήνων µονίµων 
κατοίκων εξωτερικού.  
 
Με το Προσχέδιο Νόµου, αναγνωρίζεται η σηµαντική προσφορά του Απόδηµου Ελληνισµού και 
διασφαλίζεται η ισοτιµία, ισονοµία και εν γένει ίση µεταχείριση όλων των Ελλήνων πολιτών, 
ανεξαρτήτως της µόνιµης κατοικίας και διαµονής τους. Θεωρούµε ότι η θέσπιση του δικαιώµατος 
ψήφου για τους Απόδηµους Έλληνες θα ενδυναµώσει τον οργανωµένο Ελληνισµό του εξωτερικού, θα 
φέρει τους Έλληνες οµογενείς πιο κοντά στην Μητέρα Πατρίδα αφού πλέον θα συµµετέχουν ενεργά 
ως ισότιµοι πολίτες, θα αυξήσει το εκλογικό σώµα µε νέους και ενεργούς ψηφοφόρους, θα δώσει τέλος 
στην όποια περιθωριοποίηση ή αποκοπή που αισθανόντουσαν οι απόδηµοι από την Γενέτειρα και θα 
συνεισφέρει τα µέγιστα σε µία Ελλάδα µεγάλη, ενωµένη, ισχυρή και υπερήφανη. 
Λαµβάνοντας υπόψη και µελετώντας το άρθρο 108 (1) του Συντάγµατος και τις διατάξεις του άρθρου 
2(1) (β) του Προσχεδίου Νόµου και γνωρίζοντας την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και την 
πολιτική πραγµατικότητα που επικρατεί σήµερα στην Ελλάδα και κατόπιν εκτενών συζητήσεων και 
διαβουλεύσεων, θεωρούµε ότι το εν θέµατι Προσχέδιο Νόµου, πληροί τις προσδοκίες της οµογένειας 
του Καναδά. Για τους λόγους αυτούς, δυνάµεθα να αποδεχτούµε και να στηρίξουµε το Προσχέδιο 
Νόµο, αφού κατά την γνώµη µας, καθίσταται αναγκαίο για την κατοχύρωση του δικαιώµατος του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους Απόδηµους Έλληνες.  
 
Προκειµένου να καταλήξουµε σε µία σαφή και τεκµηριωµένη άποψη επί του θέµατος, είχαµε µια σειρά 
από άκρως εποικοδοµητικές συζητήσεις, µέσα σε κλίµα ενωτικό και πολύ θετικό. Με γνώµονα την 
αναγκαιότητα του εκλογικού δικαιώµατος για τους αποδήµους και το γενικότερο συµφέρον της 
Ελλάδας και των πολιτών της όπου και αν βρίσκονται, οµοφώνως αποφασίσαµε την στήριξη του 
Προσχεδίου Νόµου.  
 
Επί πλέον, προτείνουµε, να µελετηθεί µελλοντικά από την Ελληνική Πολιτεία και το ενδεχόµενο 
εκλογής αντιπροσώπων των αποδήµων από τις περιφέρειες όπου διαµένουν. Ο αριθµός των 
αντιπροσώπων θα είναι ανάλογος του αριθµού των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους 
ψηφοφόρων. Θεωρούµε ότι µία δίκαια αναλογία για τον προβλεπόµενο αριθµό ψηφοφόρων στην 
Περιφέρεια Καναδά θα ήταν δύο (2) αντιπρόσωποι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.  
 
Επιθυµία µας είναι να δοθεί µελλοντικά η δυνατότητα επιλογής στον απόδηµο να ψηφίζει ή τους 
υποψηφίους της περιφέρειας του ή τους υποψηφίους στον τόπο καταγωγής του, όπου και είναι 
εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους.  
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Οι υποψήφιοι που θα εκλέγονται από τον Καναδά θα θέτουν υποψηφιότητα ως ανεξάρτητοι ή 
υποστηριζόµενοι από τις πολιτικές δυνάµεις (πολιτικά κόµµατα) της Ελλάδας. Θα έχουν δικαίωµα 
µόνο µίας ψήφου, η οποία θα στέλνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή θα καταχωρείται στα κατά 
τόπους εκλογικά τµήµατα που θα ορίζονται στις Ελληνικές ∆ιπλωµατικές Αρχές ή στις διάφορες 
Ελληνικές Κοινότητες, εφόσον η χιλιοµετρική απόσταση από τα Ελληνικά Προξενεία είναι µεγάλη. 
 
Υιοθετώντας µία τέτοια πρόταση, αφενός δίνεται η επιλογή στους Απόδηµους Έλληνες να 
συµµετάσχουν ισότιµα στην ψηφοφορία λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ανησυχίες τους και 
αφετέρου διασφαλίζεται η δηµοκρατία, το Σύνταγµα και η ελεύθερη βούληση όλων των Ελλήνων 
πολιτών πέρα από τα σύνορα της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
Σας αφήνουµε µε αυτές τις σκέψεις µας και παραµένουµε στην υπηρεσία του Απόδηµου Ελληνισµού. 
 
Με τους πιο Εγκάρδιους και Πατριωτικούς Χαιρετισµούς, 
 
 
 
 
 
 
Κώστας Μενεγάκης, Συντονιστής 
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Περιφέρεια ΗΠΑ 
 
Προς: Κύριο Στέφανο Ταµβάκη 
Πρόεδρο Σ.Α.Ε. 
 
Κοιν: Μέλη Προεδρείου του Σ.Α.Ε. 
Μέλη Συντονιστικού Συµβουλίου Σ.Α.Ε. Αµερικής 
κ. Iωάννη Κυπαρισσίδη, Γενικό ∆ιευθυντή Γ.Γ.Α.Ε. 
 
∆ευτέρα, 2 Απριλίου 2007 
 
Θέµα: Οι θέσεις της Περιφέρειας Σ.Α.Ε. Αµερικής στο Προσχέδιο του Νόµου για την “Άσκηση του 
εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που 
κατοικούν στο εξωτερικό”. 
 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
 
Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος που µεσολάβησε δεν ήταν επαρκής για διεξαγωγή οργανωµένων 
δηµοσίων συζητήσεων στο θέµα του Προσχεδίου του Νόµου για το εκλογικό δικαίωµα των Ελλήνων 
του Εξωτερικού, καταφέραµε να συλλέξουµε και να συγκεράσουµε στο παρόν τις κυρίαρχες απόψεις 
της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας επί του θέµατος. 
 
Αρχικά θα ήθελα να µεταφέρω την ικανοποίηση όλων διότι η Ελληνική Πολιτεία, δια της παρούσης 
κυβέρνησης δίνει τον ρόλο που αρµόζει στο Σ.Α.Ε. Ζητά δηλαδή, να γνωµοδοτήσει και να υποβάλει τις 
απόψεις και προτάσεις των απανταχού Ελλήνων πριν από την σχετική συζήτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων. 
 
Βεβαίως, σηµασία έχει όντως να λάβει υπόψιν της η Ελληνική πολιτεία τις επισηµάνσεις και τις 
προτάσεις της οµογένειας, διότι µόνον τότε θα επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον της. Τα δηµοσιεύµατα του 
Αθηναϊκού Τύπου είναι αποθαρρυντικά και προκαλούν ανησυχία καθώς το προσχέδιο Νόµου 
εµφανίζεται ως ένα µέσον δια τη διεύρυνση της εκλογικής πελατείας και ουδεµία αναφορά κάνουν στο 
Σ.Α.Ε. και στην οµογένεια. 
 
Η πλειοψηφία της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας πιστεύει πως οι προθέσεις των συντακτών του 
προσχεδίου υπήρξαν καλοπροαίρετες και αποβλέπουν στην περαιτέρω ενδυνάµωση των σχέσεων 
των αποδήµων µε τη γενέτειρα. Ωστόσο, επισηµάνθηκαν βασικές αδυναµίες και παραλείψεις στον 
τρόπο µε τον οποίο το προσχέδιο προβλέπει την άσκηση του δικαιώµατος συµµετοχής των οµογενών 
στις Ελληνικές Βουλευτικές εκλογές. 
 
 
Οι Οµογενείς να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους 
 
Εισηγούµεθα η Ελληνική Πολιτεία να παράσχει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι σε οµογενείς. 
Μόνον µ’ αυτόν τον τρόπο το σχετικό Προσχέδιο Νόµου αποκτά ουσία, διότι µόνον Οµογενείς 
υποψήφιοι µπορούν να εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις ανάγκες και τα θέµατα 
των συµπατριωτών τους στη χώρα διαµονής τους.  
Οι Υποψήφιοι Βουλευτές της Ελλάδας δεν έχουν γνώση των αναγκών και προτεραιοτήτων της 
Οµογένειας, οι οποίες και διαφέρουν ανά περιοχή. Ζητούµε λοιπόν την ουσιαστική 
εκπροσώπηση της Οµογένειας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο µε την εκλογή δικών µας 
βουλευτών.  
Τρόπος Ψηφοφορίας 
 
Τα προβλήµατα για τον τρόπο ψηφοφορίας όπως ορίζει το προσχέδιο είναι τεράστια. Είναι 
ανέφικτη η δηµιουργία εκλογικών τµηµάτων σ’ όλες τις περιοχές που ζουν Έλληνες πολίτες 
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ενώ δεν υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Αµερικής προξενικές αρχές. Επίσης, ο αριθµός 
των Ελλήνων πολιτών σε αρκετές περιοχές της Αµερικής ξεπερνά τον µέγιστο αριθµό των 800 
ψηφοφόρων που ορίζει ο νόµος ανά εκλογικό τµήµα του εξωτερικού. Όπως πολύ γλαφυρά 
αναλύει ο κ. Παπαχριστόπουλος σε σχετική του εισήγηση ο αριθµός των ψηφοδελτίων θα 
ξεπερνά τα χίλια σε κάθε εκλογικό τµήµα, το κόστος της λειτουργίας των εκλογικών τµηµάτων 
θα είναι υπέρµετρο και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν θα διασφαλίζεται το απόρρητο της 
ψηφοφορίας.  
Συνεπώς προτείνουµε την µέθοδο της επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου ή του µικτού 
συστήµατος κάλπης και επιστολικής ψήφου. 
 
Φόβοι για κοµµατικοποίηση της Οµογένειας 
 
Πιστεύουµε πως ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί ώστε να αποφευχθεί η κοµµατικοποίηση 
της Οµογένειας. Αυτός είναι ο κυρίαρχος φόβος της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας όπως 
εξεφράσθη κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε. στις Η.Π.Α. µε 
αποτέλεσµα το προεδρείο του να αποσύρει τη σχετική πρόταση για την παροχή δικαιώµατος 
ψήφου στην Οµογένεια. 
Συγκεκριµένα είχαν εκφραστεί φόβοι πως το δικαίωµα ψήφου των Ελλήνων της Αµερικής θα 
έχει ως συνέπεια την έντονη κινητοποίηση των Τοπικών κοµµατικών οργανώσεων στις χώρες 
που ζούµε µε αποτέλεσµα να αυξηθούν οι ενδο-οµογενειακές έριδες. Επίσης, η οµογένεια θα 
καταστεί πεδίο προεκλογικής εκστρατείας κάτι που αντευχόµεθα όλοι. 
Για τους λόγους αυτούς οι περισσότεροι οµογενείς της Αµερικής τάσσονται υπέρ του Ιταλικού 
µοντέλου ψηφοφορίας.  
 
 
∆ηµιουργία ∆ιερευνητικής Μικτής Επιτροπής 
 
Εν κατακλείδι, πιστεύουµε πως η πρόταση µας στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο για τη σύσταση ∆ιερευνητικής Μικτής 
Επιτροπής είναι αναγκαία. Η κάθε περιφέρεια του ΣΑΕ έχει τις ιδιαιτερότητές της οι οποίες 
πρέπει να εξετασθούν σε συνεργασία µε εκπροσώπους των.  
 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:  
“Γερουσία Ελλήνων του Εξωτερικού” 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
 
 
Η πρότασή µας αφορά τη δηµιουργία Σώµατος “Γερουσίας Ελλήνων του Εξωτερικού” στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
 
Ο αριθµός των Ελλήνων και των Ελληνογενών στο εξωτερικό είναι πολύ µεγάλος. Οι Έλληνες 
και οι νεώτερες γενεές γεννηµένες στο εξωτερικό διαθέτουν οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, 
επιχειρηµατική και επιστηµονική ισχύ στις χώρες που διαβιούν. Εν δυνάµει, αποτελούν ένα 
πολύτιµο κεφάλαιο για την προώθηση θεµάτων που αφορούν τον Ελληνισµό και τη γενέτειρα 
εν γένει. Μπορούν να προωθήσουν Εθνικά θέµατα, Ελληνική επιχειρηµατικότητα, επενδυτικές 
ευκαιρίες στην Ελλάδα, ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις, την Ελλάδα ως τουριστικό 
προορισµό και βεβαίως τον Ελληνικό πολιτισµό και την Ελληνική παιδεία.  
 
Η εκπροσώπηση του Ελληνισµού αυτού θεσµικά µέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ωφελήσει 
εθνικά και τη γενέτειρα και την ενδυνάµωση του Ελληνισµού του εξωτερικού. Αφενός, αποκτά 
φωνή ο Ελληνισµός του εξωτερικού για την προώθηση των δικών του θεµάτων στην Ελληνική 
Βουλή, αφετέρου µέσω των εκπροσώπων αυτών προωθούνται ελληνικά ζητήµατα στις χώρες 
του εξωτερικού.  
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Το Σώµα θα µπορούσε να στελεχώνεται:  
1) Από τον εκάστοτε πρόεδρο του Σ.Α.Ε. και τους επτά περιφερειάρχες οι οποίοι 
απολαµβάνουν δεδοµένα την ψήφο και την εµπιστοσύνη του απανταχού Ελληνισµού (άµισθοι) 
2) Από οµογενείς οι οποίοι θα εκλέγονται στις 7 περιφέρειες του Σ.Α.Ε. ο αριθµός των οποίων 
µπορεί αναλογικά να ορίζεται βάση του Ελληνικού πληθυσµού που εκπροσωπούν. (Θα 
διαµένουν στην Ελλάδα και θα είναι έµµισθοι βουλευτές).  
 
 
 
 
 
Πλεονεκτήµατα της προτάσεως:  
 

1) Απλουστεύει τις διαδικασίες. Αποφεύγονται όλα τα πολύπλοκα προβληµάτα που θα 
προκύψουν στην προσπάθεια θέσπισης και οργάνωσης του δικαιώµατος ψήφου των 
Ελλήνων του Εξωτερικού. 

 
2) Το Σ.Α.Ε. µέσα από την εκπροσώπησή του στη Βουλή αποκτά ουσιαστικότερο ρόλο 

στην προώθηση των θεµάτων του Ελληνισµού του Εξωτερικού. 
 

3) Η Οµογένεια παραµένει υπερκοµµατική. 
 

4) Τεράστιο όφελος για τον ελληνισµό του εξωτερικού και τη γενέτειρα 
 
 
Εάν η πρόταση αυτή θεωρηθεί ενδιαφέρουσα από τα µέλη του προεδρείου µας µπορούµε να 
προχωρήσουµε στη διερεύνηση σχετικών νοµικών ζητηµάτων, βάσει παραδειγµάτων άλλων 
χωρών. 
 
Είµαι σίγουρος ότι µία τέτοια πρόταση, λόγω της εθνικής της ωφέλειας, θα πρέπει τουλάχιστον 
να εξετασθεί από όλους µας αλλά και από την Ελληνική πολιτεία.  
 
Ο σκοπός του Σ.Α.Ε. είναι να εκφράζει τις ανάγκες του Ελληνισµού του εξωτερικού και να 
ωφελεί και τη γενέτειρα.  
 
Με τις σκέψεις αυτές, αναµένω τη γνώµη σας στα ανωτέρω.  
 
 
 
 
Με φιλικούς χαιρετισµούς, 
 
Για το Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Αµερικής  
Θ. Σπυρόπουλος, Συντονιστής 
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Περιφέρεια Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής 
 
Σαντιάγο, 2 Μαΐου 2007  
 
Προς: κύριο Στέφανο Ταµβάκη, Πρόεδρο Σ.Α.Ε. 
 
Κοιν.: Μέλη Προεδρείου του Σ.Α.Ε. 
Μέλη Συντονιστικού Συµβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής - Νοτίου Αµερικής  
Συνδέσµους χωρών της Περιφέρειας 
 
 
Θέµα: Προσχέδιο Νόµου για την «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό» 
 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Στη διάρκεια του 1ου Συντονιστικού Συνεδρίου της Περιφέρειας Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής που 
πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της, το Σαντιάγο της Χιλής, στις 28 και 29 Απριλίου 2007, µε τη 
συµµετοχή στη συνέχεια και των Συνδέσµων (εκπροσώπων) από τις άλλες χώρες της Περιφέρειας, 
καθορίσαµε οµόφωνα την κεντρική άποψη µας αναφορικά µε την Ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού.  
 
Αρχικά επιθυµώ να εκφράσω την ικανοποίηση όλων για το γεγονός ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και η 
Αντιπολίτευση προχωρούν στο Προσχέδιο του Νόµου του θέµατος. Αυτός ο Νόµος θα κατοχυρώσει το 
γνωµοδοτικό ρόλο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού. Πιστεύουµε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού 
πρέπει να εκλέγουν εκπροσώπους τους από τον απόδηµο ελληνισµό, δηλαδή να µας παραχωρηθεί 
και το δικαίωµα του εκλέγεσθαι.  
 
Αυτοί οι βουλευτές, εκπρόσωποι των αποδήµων θα ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν την 
Οµογένεια και θα συντελούν στην αρτιότερη εκπροσώπηση της, προωθώντας τα αιτήµατά της και 
εισηγούµενοι πιθανές λύσεις των προβληµάτων της, πράγµα αρκετά δύσκολο για τους βουλευτές από 
την Ελλάδα οι οποίοι, αφενός πρέπει να ασχοληθούν µε την εκλογική περιφέρειά τους και αφετέρου 
αγνοούν εκ των πραγµάτων τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες του εξωτερικού.  
 
Εξ άλλου, η συµµετοχή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βουλευτών από το χώρο του απόδηµου 
ελληνισµού, θα επισφραγίσει το ενδιαφέρον του για τα ελληνικά θέµατα δηµιουργώντας ταυτόχρονα τη 
δέσµευσή του για µια ενδυναµωµένη, άµεση και κερδοφόρα συνεργασία µε την Ελληνική Πολιτεία.  
 
Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, παρόλο που ο 
ελληνισµός της Περιφέρειάς µας είναι σχετικά ολιγάριθµος, θα πρέπει οπωσδήποτε να εκλέγει τους 
δικούς του αντιπροσώπους για την καλύτερη εκπροσώπησή του. Άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος για τον 
οποίο έγινε αποδεκτή η από την Πρώτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ, Θεσσαλονίκη 1995, εισήγησή µου 
για την ανάγκη Περιφέρειας Λατινικής Αµερικής στην αµερικανική ήπειρο.  
 
Ευελπιστώντας ότι οι απόψεις µας θα συνεισφέρουν στη προσφορότερη κατά το δυνατόν πρόταση για 
την «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες 
εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό», 
 
Με εκτίµηση 
 
Νικηφόρος Νικολαϊδης 
Συντονιστής Περιφέρειας 
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Περιφέρεια Ευρώπης  
 
Φραγκφούρτη, 2 Aπριλίου 2007 
 
Κο Στέφανο Ταµβάκη  
Πρόεδρο Σ.Α.Ε.  
Και Μέλη Προεδρείου Σ.Α.Ε. 
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ  
 
Για άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους 
Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό. 
 
 
Κύριε Πρόεδρε  
Κύριοι Συνάδελφοι 
 
 
Εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας στην Ελληνική Κυβέρνηση για την πρωτοβουλία που πήρε για την 
κατάθεση του Νοµοσχεδίου. Επίσης ευχαριστούµε την αντιπολίτευση για το ενδιαφέρον που εκφράζει 
ποικιλόµορφα όσον αφορά το θέµα της ψήφου των Απόδηµων Ελλήνων από τους τόπους κατοικίας 
τους.  
 
Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι και νοιώθουµε περήφανοι ως Έλληνες που η Ελληνική Πολιτεία 
θεσµοθετεί, µε το Νόµο για την ψήφο των Απόδηµων Ελλήνων, την αξιολόγηση της, για το έργο που 
υλοποιεί στον χώρο του Απόδηµου Ελληνισµού και στην Ελλάδα, κάθε φορά που γίνονται εκλογές. 
Οπωσδήποτε όλα τα πολιτικά κόµµατα πλέον θα ανοίξουν διάλογο µε τους Απόδηµους Έλληνες και η 
Κυβέρνηση θα βελτιώνει συνεχώς την προσφορά της στον Απόδηµο Ελληνισµό. Ένα άλλο 
πλεονέκτηµα που προκύπτει είναι ότι οι Απόδηµος Ελληνισµός θα συνδέεται περισσότερο µε την 
Μητέρα Πατρίδα όπως άλλωστε ορίζει το άρθρο 108 § 1 του Συντάγµατος. 
 
Παρατηρούµε ότι µέσα από το προσχέδιο Νόµου δεν διασφαλίζεται η ισοτιµία, η ισονοµία και η 
ισηγορία για την προάσπιση των δικαιωµάτων των Απόδηµων Ελλήνων. 
  
Οι Απόδηµοι θα πρέπει να ψηφίζουν και να εκλέγουν τους δικούς τους βουλευτές, θεωρώντας όλες τις 
χώρες που διαβούν ως µία ή τέσσερις εκλογικές περιφέρειες, όπου οι βουλευτές θα κατανέµονται 
ανάλογα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους. 
  
Σύµφωνα µε το ψήφισµα που κατατέθηκε στην Τακτική Συνέλευση του Συµβουλίου Απόδηµου 
Ελληνισµού, ο Απόδηµος Ελληνισµός ζητά 12 βουλευτές να εκλέγονται από τις ψήφους των 
Αποδήµων χωριστά. Μόνο έτσι καθίσταται ο Απόδηµος Ελληνισµός ισότιµος µε τον ένδηµο διότι θα 
έχει αµέσους θεσµικούς υποστηρικτές των δικαιωµάτων του. 
  
Οι βουλευτές οι οποίοι θα προέρχονται από τον Απόδηµο Ελληνισµό θα πρέπει να αξιολογούνται 
αποκλειστικά µε κριτήρια των Απόδηµων Ελλήνων σε κάθε εκλογική αναµέτρηση. 
 
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός Ελλήνων Πολιτών που ζουν στο εξωτερικό οι 
οποίοι δεν έχουν στενούς δεσµούς µε το χωριό ή την πόλη από την οποία κατάγονται ενώ έχουν 
στενούς δεσµούς µε το σύνολο του Ελληνικού χώρου. 
  
Οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι στους Απόδηµους Έλληνες ορίζονται από το άρθρο 
108 § 1 του Συντάγµατος. Αυτές οι πρόνοιες θα διαµορφώσουν και τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου 
των βουλευτών. 
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Για να ικανοποιηθεί το περί ∆ηµοκρατίας αίσθηµα θα πρέπει το Νοµοσχέδιο µέσω του ΣΑΕ να 
γνωστοποιηθεί στις οργανώσεις του Απόδηµου Ελληνισµού για να καταθέσουν τις απόψεις τους επί 
αυτού.   
  
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω δεν αρκούν οι Πρεσβευτικές ή έµµισθες προξενικές αρχές για την 
ικανοποίηση του αιτήµατος της ψήφου των Απόδηµων Ελλήνων, διότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες. 
  
Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να διευκολυνθούν οι Έλληνες ψηφοφόροι προκειµένου να ασκήσουν τα 
εκλογικά τους δικαιώµατα, δηµιουργώντας και άλλα εκλογικά κέντρα σε περιοχές όπου υπάρχουν 
µεγάλοι πληθυσµοί Ελλήνων. 
 
Πέραν τούτου θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες ανά τον κόσµο να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωµα χωρίς να είναι γι’ αυτούς απαγορευτική η πρόσβαση λόγω εξόδων και χρόνου 
σε κάποιο εκλογικό κέντρο και επειδή το Σύνταγµα προβλέπει στο άρθρο 51 § 4 στην άσκηση του 
εκλογικού δικαιώµατος µέσω της επιστολικής ψήφου, εισηγούµαστε: 
 
Προφανώς η εντολή που δίνει το σύνταγµα στο νοµοθέτη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους 
Απόδηµους Έλληνες να ψηφίσουν από τον τόπο της κατοικίας τους και επειδή το άρθρο αυτό 
ψηφίστηκε σχεδόν οµόφωνα από την βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να γίνει σεβαστή η εντολή του. 
 
 
 
Για τους πιο πάνω λόγους εισηγούµαστε να: 
 
1) Ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές µόνο οι πολίτες της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 
 
2) Εκπροσωπούνται οι Απόδηµοι Έλληνες από 12 βουλευτές οι οποίοι 
κατανέµονται σε επτά εκλογικές περιφέρειες ως ακολούθως:  
 
Εκλογική Περιφέρεια ΗΠΑ      3 
 
Εκλογική Περιφέρεια ΕΕ, Ελβετίας και Βαλκανικών χωρών  3 
 
Εκλογική Περιφέρεια Ωκεανίας και Άνω Ανατολής   2 
 
Εκλογική Περιφέρεια Λατινικής Αµερικής     1 
 
Εκλογική Περιφέρεια Καναδά      1 
 
Εκλογική Περιφέρεια χωρών πρώην ΕΣΣ∆     1 
 
Εκλογική Περιφέρεια Αφρικής και Εγγύς Ανατολής   1 
 
Σύνολο         12 
    
Η κατανοµή των 12 βουλευτών µπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως µε τον αριθµό των 
εγγεγραµµένων στους εκλογικούς κατάλογους. Νοείται ότι τουλάχιστον ένας εκλέγεται σε κάθε 
περιφέρεια. 
3) δηµιουργηθούν και άλλα εκλογικά κέντρα σε περιοχές όπου υπάρχουν µεγάλοι πληθυσµοί Ελλήνων. 
4) προβλεφθεί στο Νόµο και η άσκηση του Εκλογικού δικαιώµατος και µε επιστολική ψήφο για να µην 
αποκλείεται κανείς. 
 
Εάν οι Έλληνες που ζουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας ασκήσουµε το εκλογικό µας δικαίωµα 
στους συνδυασµούς και στους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς κατάλογους 
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∆ήµου ή κοινότητας αυτής, όπου είναι εγγεγραµµένοι, όπως λέει το σχέδιο Νόµου, δεν θα υπάρξει 
αποτέλεσµα στην συµπεριφορά της Ελληνικής Πολιτείας απέναντι µας, διασκορπίζεται ουσιαστικά η 
δυναµική που µπορεί να ασκηθεί µέσω της ψήφου και να φέρει αποτελεσµατικές πολιτικές προς 
όφελος των Απόδηµων Ελλήνων, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις µας. 
 
Ευχαριστώ για την συνεργασία 
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση  
 
 
Γιώργος Αµαραντίδης 
Συντονιστής Περ. Ευρώπης 



 

 
 

248

Τετάρτη 11 Απριλίου 2007 
Α.Π. CSAE/2112/07 
 
Κύριο 
Στέφανο Ταµβάκη 
Πρόεδρο ΣΑΕ 
Κοιν.: - Μέλη Προεδρείου ΣΑΕ 
 
 
ΘΕΜΑ: Προσχέδιο Νόµου: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό». 
 
Αξιολόγηση απόψεων Ελλήνων Περιφέρειας Ωκεανίας 
και Άπω Ανατολής - Πρόταση Συντονιστικού 
 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
 
Σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας διαβιβάζουµε τις θέσεις µας και τις απόψεις του ελληνισµού της 
περιφερείας µας, όπως αυτές προέκυψαν µετά από ανοικτές συγκεντρώσεις µε παροικιακούς 
παράγοντες οργανώσεων στο Σύδνεϋ, Μελβούρνη και Αδελαΐδα, καθώς και από τις διαβουλεύσεις µας 
µε σηµαντικά στελέχη της παροικίας µας. 
 
Οι συγκεντρώσεις και οι σχετικές διαβουλεύσεις έγιναν µετά από ενηµέρωση της παροικίας µε 
επιστολική καµπάνια και διαφηµίσεις στα ελληνόφωνα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, εφηµερίδες), µε στόχο να 
κινήσουµε το ενδιαφέρον της οµογένειας στο θέµα αυτό, δεδοµένου του σύντοµου χρόνου που είχαµε 
στη διάθεσή µας για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο του Συντάγµατος 51 παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα θέσπισης νόµου µε 
πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των βουλευτών να ορίζει τα σχετικά µε την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώµατος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια. 
 
Η αναθεωρηµένη αυτή µορφή της παρ. 4 αποτελεί αδιαφιλονίκητη αναγνώριση του δικαιώµατος του 
εκλέγειν, των Ελλήνων ανά την υφήλιο, ενώ τηρείται και η συνταγµατική εντολή του άρθρου 108(1) του 
συντάγµατος για τη σχέση του απόδηµου Ελληνισµού µε την Γενέτειρα. 
 
Από τις επαφές µας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ θεωρείται πολύ θετική η δροµολόγηση 
«άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των οµογενών στις γενικές βουλευτικές εκλογές», έγινε 
σαφέστατα κατανοητό ότι οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν 
(άρθρο 2 (1) (β) του «Προσχεδίου Νόµου» δεν πληρούν τις προσδοκίες της οµογένειας. 
 
Το άρθρο 2 (1) (β) έγινε αντικείµενο ζωηρών συζητήσεων και αντιρρήσεων από την συντριπτική 
πλειοψηφία των συµπαροίκων που έλαβαν µέρος στις συζητήσεις, µε το αιτιολογικό ότι ενώ 
κατοχυρώνει το δικαίωµα του εκλέγειν, δεν κατοχυρώνει ούτε καν αναφέρει το δικαίωµα του 
εκλέγεσθαι, καθιστώντας τον προτεινόµενο νόµο µονοµερή, αφού µε το προσχέδιο Νόµου δεν 
διασφαλίζεται η ισονοµία των Απόδηµων Ελλήνων σε σύγκριση µε τους Έλληνες που κατοικούν στην 
Ελλάδα. 
 
Κρίνοντας από την γνώµη των συµπαροίκων που προσήλθαν στις συγκεντρώσεις και από τις 
διαβουλεύσεις µας µε διάφορους παροικιακούς παράγοντες, θεωρούµε ασφαλές να αναφέρουµε ότι η 
γενική εντύπωση των Αποδήµων Ωκεανίας και Άπω Ανατολής για το θέµα εκλογής εκπροσώπων τους 
στο Κοινοβούλιο από την περιφέρεια της εκλογικής εγγραφής τους, θεωρείται «άνευ ουσίας», δεν 
διαφαίνεται η πολιτική βούληση, δεν εξασφαλίζεται η ουσιαστική αντιπροσώπευση στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο δεδοµένου ότι καλούνται να εκπροσωπηθούν από βουλευτές που δεν κατέχουν τα δικά 
τους προβλήµατα στους χώρους διαµονής των. 
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Η άποψη των οµογενών της περιφερείας µας που υιοθετείται και προτείνεται και από το 
Συντονιστικό Συµβούλιο ΣΑΕ Ωκεανίας & Άπω Ανατολής είναι να εκλέγονται κοινοβουλευτικοί 
εκπρόσωποι από τις τάξεις των Αποδήµων. 
 
Μικρό ποσοστό Αποδήµων θεωρεί ότι η ψήφος γενικά είναι βλαπτική για τον απόδηµο Ελληνισµό, 
προβάλλοντας τον φόβο ότι πιθανόν θα δηµιουργήσει κοµµατικές έριδες και θα διασπάσει την 
οµογένεια λόγω κοµµατικής αντιπαλότητας. 
 
Ο ισχυρισµός αυτός ακολουθεί το σκεπτικό της πρότασης του Προσχεδίου νόµου για εκλογή 
βουλευτών από εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας 
{Αρθρο 2. (6)}  
 
Προτείνουµε τη δηµιουργία εκλογικών περιφερειών εξωτερικού στη βάση του σχεδιασµού της 
δοµής των Περιφερειών του ΣΑΕ ή ανάλογα µε την αριθµητική ή την ειδική εκπροσώπηση της 
οµογένειας σύµφωνα µε την οµογενειακή καταγραµµένη εκλογική ή πληθυσµιακή δύναµη. 
 
Στην διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη και ο παράγοντας 
απόσταση στο εσωτερικό της περιφέρειας. 
Εκτός από τα προβλεπόµενα στο Προσχέδιο εκλογικά τµήµατα, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα 
και για επιστολική ψήφο για να δοθεί η ευκαιρία στους οµογενείς αποµακρυσµένων περιοχών 
να συµµετάσχουν ισότιµα στην ψηφοφορία και στα εκλογικά καθήκοντά τους. 
 
Ακόµα το Συντονιστικό Ωκεανίας πιστεύει ότι το θέµα θα πρέπει να συζητηθεί εκτενέστερα µέσα από 
τη δηµιουργία ευρείας περιφερειακής Επιτροπής µε τη Συµµετοχή του ΣΑΕ για να εξεταστούν και οι 
ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο χώρο µας. 
 
 Συµπερασµατικά προτείνουµε: 
 

1. Να δοθεί και το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στον Απόδηµο Ελληνισµό και να 
εκλέγονται βουλευτές αποδήµων από τις τάξεις των αποδήµων σε εκλογικές 
περιφέρειες του εξωτερικού. 

 
2. Να υπάρξει µικτό σύστηµα ψηφοφορίας, µε την προτεινόµενη διαδικασία του 

«Προσχέδιου Νόµου» και παράλληλα µε επιστολική ψήφο για τους ψηφοφόρους 
των αποµακρυσµένων περιοχών. 

 
Τα παραπάνω τέθηκαν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου Ωκεανίας και Άπω Ανατολής 
και υπερψηφίστηκαν, την Τετάρτη 11 Απριλίου 2007. 
 
Με Πατριωτικούς Χαιρετισµούς  
 
 
Γιώργος Αγγελόπουλος 
Συντονιστής 
ΣΑΕ Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
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Συνεδρίαση Συντονιστικού Συµβουλίου Περιφέρειας ΣΑΕ  
Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής 21-23 Απριλίου 2007  
 
Το Συντονιστικό Συµβούλιο της Περιφέρειας ΣΑΕ Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής, συνεδρίασε για 
πρώτη φορά στην Αθήνα 21-23 Απριλίου 2007 για να συζητήσει και να εξετάσει το σχέδιο δράσης της 
Περιφέρειας για την τετραετία 2007-2011 και να εκφράσει τις απόψεις του για το υπό διαµόρφωση 
Προεδρικό ∆ιάταγµα για την Οργάνωση και Λειτουργία του ΣΑΕ και για το υποβληθέν προσχέδιο 
νόµου σχετικά µε την Ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές.  
 
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: Χάρης Γκουβέλης, Συντονιστής Περιφέρειας και τα µέλη του 
Συντονιστικού Συµβουλίου: Μιχάλης Αντωνιάδης, Βασίλης Μαγδαληνός, Νικόλας Νίνος, Κώστας 
Πιστικός και Αναστάσιος Χριστοφόρου.  
 
Μετά από αναλυτική και διεξοδική συζήτηση το Συντονιστικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε:  
 
 
 
Πρόταση Περιφέρειας Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής για το Προσχέδιο νόµου σχετικά µε την 
Ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές 
 
Το Συντονιστικό Συµβούλιο Περιφέρειας Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής, εκφράζοντας το σύνολο των 
οµογενών της περιφέρειας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για την υλοποίηση της εξαγγελίας 
του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραµανλή και της πλειοψηφίας των πολιτικών κοµµάτων της Βουλής, 
σχετικά µε την ψήφιση νόµου, σε εκτέλεση της εντολής του Συντάγµατος για την Ψήφο των Ελλήνων 
του Εξωτερικού στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές, που αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια πάγιο αίτηµα 
των απανταχού της οικουµένης ελλήνων.  
 
Το προσχέδιο νόµου, που µας απέστειλε η κυβέρνηση για να εκφράσουµε τις απόψεις µας περιέχει 
θετικά στοιχεία, προκύπτουν βέβαια σηµαντικά πρακτικά ζητήµατα, που µπορεί να δηµιουργήσουν 
προβλήµατα κατά την εφαρµογή του νόµου.  
 
Θεωρούµε απαραίτητα και προτείνουµε α) ως καταστήµατα για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας να 
χρησιµοποιηθούν και τα άµισθα ελληνικά προξενεία, β) η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος για τους 
έλληνες του εξωτερικού να ισχύσει µετά την 1η Ιανουαρίου 2010, γ) να συµπεριληφθεί και η χρήση της 
επιστολικής ψήφου.  
 
Καλούµε τα πολιτικά κόµµατα της Ελλάδος να δεσµευτούν ώστε στην επόµενη συνταγµατική 
αναθεώρηση να συµπεριληφθεί η ρητή εντολή για τη δηµιουργία νέων εκλογικών περιφερειών 
ελλήνων του εξωτερικού.  
 
Μέχρι την υλοποίηση της πρότασης µας αυτής, ζητούµε από όλα τα πολιτικά κόµµατα, να 
συµπεριλάβουν στους προτεινόµενους από αυτούς, Βουλευτές Επικρατείας, πρόσωπα από τους 
έλληνες της διασποράς, από όλες τις ηπείρους;, που συνεχίζουν να ζουν στο εξωτερικό, ώστε να 
εκφράζουν και να µεταφέρουν τις θέσεις και τις απόψεις του αποδήµου ελληνισµού.  
 
 
 
Αθήνα 24 Απριλίου 2007 
 
Από την Περιφέρεια ΣΑΕ Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
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Αλεξάνδρεια, 27 Νοεµβρίου 2007  
Α. Π. 800/443 
 
Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο 
Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
  
Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη 
Υπουργό Εξωτερικών 
 
 
Κοινοποίηση: 
 
Κύριο Θεόδωρο Κασσίµη 
Υφυπουργό Εξωτερικών  
 
Κύριο Νικόλαο Τσιαρτσώνη, Πρόεδρο  
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής των Ελλήνων  
 
Κύριο Γρηγόρη Νιώτη, Α’ Αντιπρόεδρο 
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής των Ελλήνων 
 
Κύριο Νίκο Γκατζή, Β’ Αντιπρόεδρο 
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπή Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής των Ελλήνων 
 
Κύριο Τάσο Κουράκη, Γραµµατέα 
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής των Ελλήνων 
 
Κύριο Ιωάννη Κυπαρισσίδη 
Γενικό ∆ιευθυντή  
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 
 
Προεδρείο ΣΑΕ  
 
Κύριο Θεόδωρο Κουτσούµπα 
Νοµικό Σύµβουλο ΣΑΕ  
 
Θέµα: Προσχέδιο Νόµου για «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό» 
 
Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 
Αγαπητή Κυρία Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια της από 8 Μαΐου ενηµέρωσης από το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού σχετικά µε το 
θέµα του Προσχεδίου Νόµου για την «Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κατά τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό» θα θέλαµε να σας εκφράσουµε 
ορισµένες περαιτέρω σκέψεις µας.  
 
Το Προεδρείο µας αντιµετώπισε θετικά την πρόσκληση της Κυβέρνησης για την σύσταση τριµερούς 
επιτροπής ΥΠΕΞ-ΥΠΕΣ∆Α-ΣΑΕ όπου θα δίδονταν η δυνατότητα από εµπειρογνώµονες να εξετάσουν 
την θέση του ΣΑΕ. Προτάθηκε από µέρους µας εκπρόσωπος. Αναµένουµε µε πολύ ενδιαφέρον την 
σύγκληση της Επιτροπής, προκειµένου να καταθέσουµε αναλυτικά τις απόψεις µας, να συζητήσουµε 
όλα τα θέµατα και να βρούµε τις απαραίτητες και αναγκαίες λύσεις και προσεγγίσεις. 
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Πάγιο αίτηµα των αποδήµων Ελλήνων πολιτών είναι η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους 
δικαιώµατος στις Ελληνικές Εθνικές εκλογές, από τις χώρες όπου διαµένουµε. Θεωρούµε ότι η 
θέσπιση του δικαιώµατος ψήφου για τους Απόδηµους Έλληνες θα ενδυναµώσει τον οργανωµένο 
Ελληνισµό του εξωτερικού, θα φέρει τους Έλληνες οµογενείς πιο κοντά στην Μητέρα Πατρίδα. 
Ζητούµε η υλοποίηση αυτού του δικαιώµατος µας να πραγµατοποιηθεί µε την ευρύτερη πλειοψηφία 
και συναίνεση του πολιτικού κόσµου της Πατρίδας και για τον λόγο αυτό το θέµα της Ψήφου του 
Απόδηµου δεν πρέπει να αποτελέσει θέµα κοµµατικής εκµετάλλευσης.  
 
Για εµάς τους οµογενείς που ζούµε µόνιµα εδώ και γενιές στο εξωτερικό και είµαστε εγγεγραµµένοι 
στα ∆ηµοτολόγια, το θέµα άσκησης του εκλογικού µας δικαιώµατος από την χώρα όπου ζούµε 
αποτελεί ζήτηµα εθνικό, ζήτηµα αγάπης και προσφοράς στην Ελλάδα και τον Ελληνισµό. 
 
Γι’ αυτό λοιπόν επιθυµούµε να ψηφίζονται στην Βουλή άτοµα τα οποία θα προέρχονται από τις 
περιφέρειές µας και θα εκφράζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες, ακούσµατα και γνώση που 
µεταφέρουν από τους τόπους διαµονής µας προς όφελος της Οµογένειας, της Ελλάδας και του 
Ελληνισµού γενικότερα, όπως συµβαίνει και µε τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος.  
 
Το Προεδρείο του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, µε την υποστήριξη του Υπουργείου 
Εξωτερικών και της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη 7-9 
∆εκεµβρίου 2007 την 1ης Συνάντηση του Προεδρείου µε τα µέλη των Συντονιστικών Συµβουλίων των 
Περιφερειών ΣΑΕ και προσωπικότητες της οµογένειας.  
 
Κατά την διάρκεια της Συνάντησης, όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει, θα προβληµατιστούµε σε 
σειρά ζητηµάτων που απασχολούν τον Ελληνισµό απανταχού της γης και θα µας δοθεί επίσης η 
δυνατότητα εποικοδοµητικής συζήτησης και διαλόγου µε τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας 
και της Βουλής των Ελλήνων στο θέµα της Ψήφου των Αποδήµων.  
 
 
 
Είµαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα, προχωρεί ουσιαστικά στην θεσµοθέτηση της Συνταγµατικής Επιταγής 
για συµµετοχή του Ελληνισµού της ∆ιασποράς στις Εθνικές Εκλογές από τους τόπους διαµονής µας.  
 
Σας ευχαριστούµε θερµά για την στενή συνεργασία σας.  
 
 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
 
 
 
Στέφανος Π. Ταµβάκης 
Πρόεδρος 
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Επιστολή Προέδρου προς τον Πρωθυπουργό 
 
Την προσωπική παρέµβαση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Καραµανλή για την 
άµεση ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών και να γίνει αποδεκτή η θέση του Συµβουλίου 
Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ) επί του νοµοσχεδίου για την «Άσκηση του Εκλογικού ∆ικαιώµατος στις 
βουλευτικές εκλογές των ελλήνων µονίµων κατοίκων εξωτερικού», ζήτησε µε επιστολή του ο 
Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Π. Ταµβάκης. 
Εκφράζοντας τις απόψεις των µελών του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συµβουλίων των επτά 
Περιφερειών του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού, οι οποίοι συµµετείχαν στην 1η Συνάντηση στη 
Θεσσαλονίκη, από τις 7 έως τις 9 ∆εκεµβρίου, ο κ. Ταµβάκης απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό για να 
προχωρήσει η ψήφιση του νόµου, για την «Άσκηση του Εκλογικού ∆ικαιώµατος στις βουλευτικές 
εκλογές των Ελλήνων µονίµων κατοίκων εξωτερικού».  
Ο κ. Ταµβάκης αναφέρεται στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για το θέµα στην οµιλία του στην ΣΤ΄ 
Τακτική Παγκόσµια Συνέλευση του ΣΑΕ τον ∆εκέµβριο 2006 στη Θεσσαλονίκη, «ικανοποιώντας ένα 
πάγιο αίτηµα της ελληνικής οµογένειας σε ολόκληρο τον κόσµο», όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά. 
Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ εκφράζει στην επιστολή του την οµόφωνη σταθερή θέση της οργάνωσης στο 
θέµα αυτό, που είναι: 
1.Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος στις βουλευτικές εκλογές µε επιστολική ψήφο και 
κάλπη. 
2. Η δηµιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήµων και η εκλογή από τους µόνιµους κατοίκους 
εξωτερικού των δικών τους εκπροσώπων, που να προέρχονται µάλιστα από τις τάξεις τους,  
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΣΑΕ εκφράζει στον Πρωθυπουργό ευχές για καλή επιτυχία στο έργο 
του, που αντανακλά στην επιτυχία της πατρίδας.  
Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. 
Προκόπη Παυλόπουλο, στην Υπουργό Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη και στα µέλη του 
Προεδρείου της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής των Ελλήνων: 
κ.Νικόλαο Τσιαρτσώνη, Πρόεδρο, κ.Γρηγόρη Νιώτη, Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Νικόλαο Γκατζή, Β’ 
Αντιπρόεδρο, κ.Τάσο Κουράκη, Γραµµατέα. 
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Β. Εισηγήσεις για την παιδεία 
και την Ελληνική Γλώσσα 

κατά την Α΄ Συνάντηση Προεδρείου 
και Συντονιστικών Συµβουλίων 

 
Β.1 Σύνοψη Εισηγητικών Προτάσεων 
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Β.1 Σύνοψη Εισηγητικών Προτάσεων 
 
Εισηγητικές προτάσεις του Προεδρείου και της Α΄ συνάντησής του µε τα Συντονιστικά 
Συµβούλια των Περιφερειών 
 
Σύνοψη Εισηγητικών Προτάσεων για την Παιδεία και Ελληνική Γλώσσα ανά Περιφέρεια:  
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Καναδά 
 
1. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Καναδά 
 
Ο Καναδάς ως χώρα υποδοχής και ιδιαίτερα ως χώρα όπου ζουν και δραστηριοποιούνται 
Ελληνοκαναδοί δεύτερης και τρίτης γενιάς 

 
Σύµφωνα µε το σύνταγµα, οι Επαρχίες διαθέτουν, αποκλειστικές εξουσίες σε ορισµένους τοµείς (π.χ. 
στην παιδεία, και την υγεία), ενώ σε άλλους τοµείς οι αρµοδιότητες µοιράζονται ανάµεσα στις 
επαρχιακές κυβερνήσεις και την οµοσπονδιακή κυβέρνηση (π.χ. οικονοµία). Η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση του Καναδά δεν διαθέτει Υπουργείο Παιδείας και ο τοµέας αυτός είναι της αποκλειστικής 
αρµοδιότητας των Επαρχιών. 
 
Η πολιτική της οµοσπονδιακής όσο και των επαρχιακών κυβερνήσεων απέναντι στις 
διάφορες εθνικές οµάδες, είναι αυτή του πολυπολιτισµού.  
 
2. Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

 
Στην καναδική επικράτεια ζουν γύρω στους 300,000 ελληνικής καταγωγής Καναδοί, και τα 
παιδιά τους παρακολουθούν ελληνικά µαθήµατα στους παρακάτω τύπους σχολείων: 
 

1. Ηµερήσια  
2. Απογευµατινά Σχολεία ή Συµπληρωµατική εκπαίδευση 
3. Σχολεία του Σαββάτου ή Συµπληρωµατική εκπαίδευση: 
4. Κέντρο Ελληνοµάθειας της ΕΚΜ 
5. Κέντρο Ελληνικών Σπουδών της ΕΚΜ 
6. Προγράµµατα Ενταγµένα στο ∆ηµόσιο Καναδικό Σύστηµα  
7. Πανεπιστηµιακά µαθήµατα 

 
Ο αριθµός των παιδιών που παρακολουθούν τα Ελληνικά Σχολεία στον Καναδά ανέρχεται στις 8.000 
περίπου. Το 70% περίπου των παιδιών παρακολουθεί Ελληνικό Σχολείο κάθε Σάββατο. Οι φορείς των 
Ελληνικών Σχολείων είναι κυρίως οι Ελληνικές Κοινότητες, η Εκκλησία και τα κατά τόπους Καναδικά 
Σχολικά Συµβούλια µε τα προγράµµατα International Languages and Modern Language Credit 
Courses. 
3. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Ελληνικά Σχολεία στον Καναδά 
 
Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Ελληνικά Σχολεία στον Καναδά 
είναι ότι οι γλωσσικές ικανότητες και ανάγκες των παιδιών µέσα σε µία τάξη διαφέρουν πολύ. Έχουµε 
παιδιά που προέρχονται από µεικτούς γάµους, παιδιά δεύτερης ή ακόµα και τρίτης γενιάς, που οι 
ευκαιρίες που έχουν για ακούσµατα ή οµιλία της Ελληνικής γλώσσας είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Έτσι, 
το διδακτικό υλικό χρειάζεται να ανανεώνεται συνέχεια, για την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών 
και τη σωστή προώθηση του διδακτικού έργου. Παράλληλα βέβαια υπάρχουν παιδιά, που 
χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα στις καθηµερινές τους δραστηριότητες και επισκέπτονται την 
Ελλάδα συχνά. Τα παιδιά αυτά καλλιεργούν την ελληνική γλώσσα και την χειρίζονται µε µεγαλύτερη 
άνεση. 
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Το µεγαλύτερο µέρος του διδακτικού υλικού που χρησιµοποιείται είναι δύσκολο για τους µαθητές, µε 
αποτέλεσµα –πολλές φορές- να µην καταλαβαίνουν τα κείµενα που διδάσκονται και να 
απογοητεύονται. 
 
Οι γλωσσικές δυσκολίες απαιτούν µεγαλύτερες προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού, που 
χρειάζεται πλέον να είναι πιο εξειδικευµένο για να ανταποκριθεί θετικά στην όλη διαδικασία της 
µάθησης. 
 
Ένα άλλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά είναι ότι οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσύρονται λόγω ηλικίας ο ένας µετά τον άλλο και είναι δύσκολο να 
αντικατασταθούν. 
 
Σε πολλές επαρχίες, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα γλωσσών (International Languages and Modern 
Language Credit Courses) πλήττονται από τις κυβερνητικές περικοπές. Πολλά από τα ενταγµένα 
προγράµµατα γλώσσας στο καναδικό σχολικό σύστηµα έχουν περικοπεί.  
 
Επίσης τα ενοίκια που οι φορείς πληρώνουν στα δηµόσια καναδικά σχολικά κτίρια έχουν γίνει 
οικονοµικά ασύµφορα.  
 
Προτείνουµε: 

 
1. Επιχορήγηση Σχολείων 

 
Τα ενοίκια και γενικά τα λειτουργικά έξοδα που πληρώνουν οι φορείς της 
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης έχουν γίνει οικονοµικά ασύµφορα. Η οικονοµική 
ενίσχυση και στήριξη των σχολικών µονάδων κρίνεται απαραίτητη. Η ετήσια 
οικονοµική υποστήριξη σχολείων καθίσταται απαραίτητη προκειµένου να συνεχιστεί η 
λειτουργία τους.  

 
2. Εκπαιδευτικοί 

 
i. Αντί για αποσπασµένους εκπαιδευτικούς στον Καναδά, να προσλαµβάνονται 
προσοντούχοι οµογενείς εκπαιδευτικοί, των οποίων ο µισθός να καλύπτεται από την 
Ελληνική Πολιτεία, για να πλαισιώνουν το διδακτικό έργο. Παρακαλούµε όπως 
συνεχιστεί η κάλυψη αυτής της δαπάνης. 

ii. Το θέµα της συνταξιοδότησης αρκετών εκπαιδευτικών της Οµογένειας χρειάζεται να 
εξετασθεί και ν’ αντιµετωπισθεί εκ µέρους της Ελληνικής Πολιτείας, έτσι ώστε να 
δικαιωθούν τα άτοµα αυτά που έχουν εργασθεί για πολλά χρόνια προωθώντας την 
ελληνόφωνη εκπαίδευση στο παροικιακό γίγνεσθαι. 

iii. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν σεµινάρια και πανεπιστηµιακά 
µαθήµατα γλώσσας στην Ελλάδα να αυξηθεί, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε 
περισσότερα άτοµα να συµµετέχουν. 
 

3. Σχολικά βιβλία και εποπτικό υλικό 
 

i. Η συνεπής µαζική παραγωγή του διδακτικού υλικού που έχει προετοιµαστεί στα 
πλαίσια του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» του Πανεπιστηµίου Κρήτης θα 
βοηθήσει το διδακτικό έργο. Οι σειρές των βιβλίων που έρχονται στον Καναδά τα 
τελευταία χρόνια δεν είναι ολοκληρωµένες µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται κενά. 

ii. Τα βιβλία του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων να αποστέλλονται µε την 
αρχή του σχολικού έτους. Για το τρέχον σχολικό έτος 2007-2008, τα σχολικά βιβλία 
δεν έχουν φτάσει ακόµα στον Καναδά. 

iii. Οι σχολικές µονάδες θα βοηθηθούν στο έργο τους εάν παραλαµβάνουν εποπτικό 
υλικό όπως χάρτες, CD’s µε ελληνικά παιδικά τραγούδια, γλωσσικά παιχνίδια, 
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ελληνικά λεξικά, σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία και επιµορφωτικά γλωσσικά 
και πολιτιστικά προγράµµατα για νέους. 
 

4. ∆ιδακτικό υλικό για την προετοιµασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της 
Ελληνοµάθειας 

5. Προγράµµατα Ανταλλαγής µαθητών 
6. Θερινές κατασκηνώσεις 

 
 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας ΗΠΑ 
 
 
Παρελθόν, Υφιστάµενη κατάσταση 
 
Οι Έλληνες της Αµερικής από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στη χώρα κτίζουν κατά 
προτεραιότητα εκκλησίες και ιδρύουν σχολεία. Το πρώτο ηµερήσιο σχολείο δηµιουργείται από την 
Ελληνική κοινότητα του Σικάγου το 1908.  
 
Με την εξέλιξη της Οµογένειας η Αρχιεπισκοπή αναλαµβάνει ρόλο ως κεντρική διοίκηση. Οι 
αρµοδιότητες της Αρχιεπισκοπής σιγά-σιγά µεγάλωσαν, αλλά όχι σε σηµείο που να διοικεί η 
Αρχιεπισκοπή τα σχολεία. Τα σχολεία διοικούνται από τις Κοινότητες οι οποίες είναι ανεξάρτητες και 
δηµιουργήθηκαν γύρω από τις εκκλησίες. Η Αρχιεπισκοπή διαδραµατίζει ρόλο-κλειδί στην κατεύθυνση 
που δίνει στους ιερείς και στα κοινοτικά συµβούλια, σε ικανοποιητικό ή όχι βαθµό, σχετικά µε τον 
χειρισµό και την προώθηση της Ελληνικής Παιδείας στις Κοινότητες.  
Το ελληνικό κράτος, µε τους συντονιστές εκπαίδευσης εµφανίζεται το 1979.  
 
Μέχρι τη δεκαετία του ΄70, τα σχολεία µας άκµαζαν. Εθεωρούντο από τα καλύτερα εκπαιδευτήρια της 
Αµερικής διότι είχαν άριστο πρόγραµµα, γεγονός που αποδεικνυόταν από την υψηλή επιτυχία που 
σηµείωναν στις πολιτειακές εξετάσεις. Στη δεκαετία του 80 άρχισαν τα πρώτα προβλήµατα λόγω των 
παρακάτω παραγόντων:  
 

1. Η µετανάστευση Ελλήνων στην Αµερική, εκτός από συγκεκριµένες κατηγορίες είναι σχεδόν 
µηδενική. 

2. Με τους µεικτούς γάµους η γλώσσα της Ελληνο-Αµερικανικής οικογένειας είναι κατά βάση η 
αγγλική.  

3. Έµφαση στην Αµερικανική Παιδεία, βελτίωση παρεχόµενης εκπαίδευσης στα ∆ηµόσια 
Αµερικανικά Σχολεία. Η Ελληνική µόρφωση είναι επιθυµητή µεν, αλλά δεν αποτελεί για τους 
περισσότερους γονείς πρώτη προτεραιότητα τους.  

4. Η γεωγραφία της οµογένειας άλλαξε δραµατικά της τελευταίες δεκαετίες και κυρίως οι 
οικονοµικώς ανεπτυγµένοι ζουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Η εξέλιξη 
αυτή συνετέλεσε στην µείωση του αριθµού των µαθητών στα σχολεία, µε αποτέλεσµα οι 
Κοινότητες να τα συντηρούν σε ορισµένες περιπτώσεις µε µεγάλη δυσκολία..  

5. Τα ηµερήσια σχολεία χρεώνουν δίδακτρα τα οποία κυµαίνονται από $2,000 µέχρι $5,000 ανά 
µαθητή ετησίως. 

 
6. Έλλειψης Εκπαιδευτικών-Μισθοί Εκπαιδευτικών: Από τότε που έκλεισε η Ακαδηµία του Αγίου 

Βασιλείου δεν υπάρχουν νέοι δάσκαλοι διαθέσιµοι να αντικαταστήσουν αυτούς που 
συνταξιοδοτούνται. ∆εν υπάρχουν προγράµµατα Bachelors ή Masters σε Πανεπιστήµια ή σε 
Κολλέγια που να προετοιµάζουν δασκάλους για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας. 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Αρχιεπισκοπής Αµερικής σήµερα υπάρχουν 29 Ελληνο-Ορθόδοξα 
Κοινοτικά Ηµερήσια Σχολεία και περισσότερα από 340 Ελληνικά Απογευµατινά ή Σαββατιάτικα 
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Σχολεία στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή σ΄ αυτά είναι εγγεγραµµένοι 30.000 µαθητές. Βεβαίως 
δεν είναι όλοι οι µαθητές Ελληνικής καταγωγής. 
 
∆ιείσδυση της Ελληνικής Γλώσσας σε ευρύτερα στρώµατα των Αµερικανών, µέσω της 
Αµερικανικής ∆ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες 

 
Σ’ αυτή τη θαυµάσια συγκυρία για τον Ελληνισµό και δεδοµένης της στήριξης των Αµερικανικών 
Πολιτείων Ελληνικών προγραµµάτων σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης οι ευκαιρίες που µας 
δίνονται είναι τεράστιες. 

 
Θα σταθώ στην ευκαιρία των Charter schools τα οποία µας παρέχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας, πολιτισµού και ιστορίας σε πολύ µικρές ηλικίες. Μέσω των σχολείων αυτών η 
ελληνική γλώσσα διεισδύει και διαδίδεται στην ευρύτερη Αµερικανική κοινωνία και διασφαλίζει τη 
συνέχισή της στο µέλλον.  
 
Τα µέχρι σήµερα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι η λειτουργία των ελληνο-Αµερικανικών 
charter schools ξεπέρασε τις προσδοκίες της οµογένειας.  
 
“Τι είναι τα charter schools”  
 
Τα Charter Schools αποτελούν µία ριζοσπαστική εκπαιδευτική καινοτοµία στη δηµόσια εκπαίδευση των ΗΠΑ 
και απολαµβάνουν ευρεία διακοµµατική υποστήριξη. Ο θεσµός επιτρέπει στα σχολεία να λειτουργούν 
ανεξάρτητα από το παραδοσιακό δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του 
και να προσαρµόζουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων που τις 
ενθαρρύνει να εµπλέκονται ενεργά. Τα charter είναι δηµόσια σχολεία και επιδοτούνται µε το ίδιο ποσό ανά 
µαθητή (µε διαφοροποιήσεις από πολιτεία σε πολιτεία) όπως και τα δηµόσια σχολεία. Έχουν την υποχρέωση 
να πετυχαίνουν καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης από τα δηµόσια σχολεία και σε ανταπόδοση τους 
προσφέρεται η δυνατότητα να απολαµβάνουν µεγαλύτερη ελευθερία δράσης χωρίς τους περιορισµούς που 
έχουν τα δηµόσια σχολεία.  
 
Τα πλεονεκτήµατα των charter schools: 
 

1. Ευελιξία στη σύνταξη, οργάνωση και υλοποίηση του ωρολογίου και αναλυτικού 
προγράµµατος.  

2. Οι γονείς δεν πληρώνουν δίδακτρα. Τα σχολεία επιχορηγούνται από την Αµερικανική Πολιτεία 
στην οποία λειτουργούν.  

3. Ελληνικό πρόγραµµα. Για την κάλυψη του σχετικού προγράµµατος η Ελληνική Πολιτεία 
στέλνει προσοντούχους δασκάλους και καλύπτει τα έξοδά τους. 

4. Περισσότερη ασφάλεια λόγω του µικρότερου µεγέθους των σχολείων 
5. Αυτονοµία. (Οι γονείς έχουν γνώµη) 
6. Λόγω του Ελληνικού κλασσικού προγράµµατος προσελκύουν τη συµµετοχή Αµερικανών 

υψηλών κοινωνικών οικονοµικών στρωµάτων.  
7. Σε ένα διευρυµένο απογευµατινό πρόγραµµα µπορούν να προστεθούν αντικείµενα διδασκαλίας και 

δραστηριοτήτων που δεν µπορούν να ενταχθούν στο πρωινό πρόγραµµα είτε διότι δεν το επιτρέπει 
η νοµοθεσία είτε διότι δεν επαρκεί ο χρόνος(Θέατρο, µουσική, αθλοπαιδιές και χορός) 

8. Από το 2004, 40 Πολιτείες της Αµερικής διαθέτουν νοµοθεσία για τα Charter Schools  
 
Ιστορική αναδροµή Ελληνο-Αµερικανικών Charter Schools 
 
Η ιδέα για τη δηµιουργία του πρώτου ελληνο-αµερικανικού charter school ανήκει στον ελληνο-
αµερικανό Γεώργιο Πουµάκη από τo Clearwater της Φλώριδας. Ξεκίνησε µε τη στήριξη ελάχιστων 
συµπατριωτών του το 2000 και ίδρυσε το πρώτο Ελληνο-Αµερικανικό charter School “Athenian 
Academy”.  
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Τα επιτεύγµατα των Ελληνο-Αµερικανικών Charter Schools 
 
Εµπεριστατωµένα και πλήρη στοιχεία για τη λειτουργία των σχολείων αυτών αναµένεται να 
παρουσιασθούν και να καταγραφούν στο Συµπόσιο µε θέµα: “Charter Schools: Επιτεύγµατα, 
διαπιστώσεις και προοπτικές, 8 χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας τους” που διοργανώνουν το 
Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Αµερικής και το Ελληνο-Αµερικανικό Εθνικό Συµβούλιο σε συνεργασία µε το 
Ελληνο-Αµερικανικό Charter School “Archimedean Academy”. Το Συµπόσιο θα πραγµατοποιηθεί στις 
31 Αυγούστου µε 1η Σεπτεµβρίου στην Αρχιµήδειο Ακαδηµία στο Μαϊάµι και γνωρίζω ότι πολλοί από 
εσάς έχετε κληθεί να παρακολουθήσετε.  
 
 
Συµπεράσµατα-Προοπτικές-Προτάσεις 
 

1. Όπως καταδεικνύεται από την παρούσα ιστορική έρευνα-αναφορά διαφαίνεται µία ευνοϊκή 
συγκυρία για την ελληνόγλωσση παιδεία στις Η.Π.Α. και µία δυναµική για τη διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε µεγάλα τµήµατα της αµερικανικής κοινωνίας µέσω 
ελληνόγλωσσων προγραµµάτων στα Αµερικανικά ∆ηµόσια σχολεία και λύκεια και στα Charter 
Schools 

2. Τα αποτελέσµατα των ελληνικού ενδιαφέροντος Charter Schools ξεπέρασαν τις προσδοκίες 
των ιδρυτών τους και της οµογένειας. 

3. Η εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, από το δηµοτικό σχολείο την καθιστά 
δεύτερη φύση στους µαθητές. Επιπλέον, η εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας διευκολύνει 
τους µαθητές στην κατανόηση µαθηµατικών, επιστηµονικών, αγγλικών, ιστορικών, 
λογοτεχνικών όρων και όρων άλλων διδακτικών αντικειµένων. Η κατανόηση και η γνώση της 
ελληνικής θα τους βοηθήσει αργότερα στο κολλέγιο, στο πανεπιστήµιο και ως εργαλείο 
σκέψης στην ζωή τους και στην επαγγελµατική τους πορεία. Ως δεύτερη γλώσσα λοιπόν για 
τους Αµερικανούς καθίσταται πολύτιµη καθώς διευρύνει την ικανότητα του µαθητή στην 
ανάγνωση της αγγλικής (reading) και στους µαθηµατικούς υπολογισµούς. Επίσης, αποτελεί τη 
βάση για την εκµάθηση και άλλων γλωσσών 

4. Είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης για την έλλειψη προσοντούχων δασκάλων για τις ανάγκες 
των ελληνόγλωσσων προγραµµάτων τόσο στα ιδιωτικά, δηµόσια και Charter σχολεία. 

5. Σε ένα από τα Πανεπιστήµια της Ελλάδας που διαθέτουν διαπολιτιστικό πρόγραµµα (Κρήτης, 
Πάτρας, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων) θα µπορούσαν προετοιµάζονται ετησίως 20 εκπαιδευτικοί µε 
minor στην ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα για να καλυφθεί η έλλειψη ελλήνων 
προσοντούχων δασκάλων στις Η.Π.Α. 

6. Μακροπρόθεσµα να εξετασθεί η δυνατότητα δηµιουργίας προγράµµατος για bachelor µε 
major στην Νεοελληνική γλώσσα και minor στην εκπαίδευση σε αµερικανικό πανεπιστήµιο ή 
κολλέγιο.  

7. Οι δάσκαλοί µας στις Η.Π.Α. θα µπορούσαν ετησίως να παρακολουθούν σε πανεπιστήµιο της 
Αµερικής σεµινάριο για τη µέθοδο immersion. Λεπτοµέρειες για το σχετικό πρόγραµµα 
ετοιµάζει το µέλος της Οµοσπονδίας µας δρ. Καυκούλης, πρόεδρος της Αρχιµηδείου 
Ακαδηµίας 

8. Συνέχιση του προγράµµατος παραγωγής διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας το οποίο ήδη παράγεται στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης µε την επισήµανση της 
αναγκαιότητας παραγωγής υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης για 
µαθητές µη ελληνικής καταγωγής στο νηπιαγωγείο και στο δηµοτικό. 
 

 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής 

 
1. Αναφορικά µε την απόσπαση καθηγητών από την Ελλάδα. Για την επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσµάτων θεωρούµε αναγκαία µια στοιχειώδη οργάνωση για τη ρύθµιση βασικών 
θεµάτων όπως η κατανοµή σχολείων, ωραρίων διδασκαλίας και ύλη. Και θα θέλαµε να 
πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο η αποστολή Συντονιστή του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και 
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Θρησκευµάτων στο Μπουένος Άιρες, που από τον ∆εκέµβριο του 2006, µας είχε υποσχεθεί η 
τότε Ειδική Γραµµατέας Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΠΟ∆Ε) του 
Υπουργείου κα Ισµήνη Κριάρη.  

2. Σηµαντικό είναι το θέµα σχετικά µε την Ενίσχυση Τµηµάτων Ελληνικών Σπουδών στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνουν.  

3. Όσον αφορά την διδασκαλία των ελληνικών στην Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής, 
το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Περιφέρειας, που συστάθηκε µε την έναρξη της λειτουργίας 
της, εκπόνησε Πρόγραµµα Σεµιναρίων για την Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών της περιοχής, 
το οποίο θα σας παρουσιάζω παρακάτω συνοπτικά  
 
 
Εισηγητική πρόταση για ένα πρόγραµµα κατάρτισης καθηγητών της νέας ελληνικής για 
την Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής 

 
∆εδοµένα 
 

1. Οι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί από Ελλάδα που αιτούν και .. αποδέχονται απόσπασή τους σε 
τόσο µακρινές χώρες όταν έρθουν, επειδή φυσικά αγνοούν την κουλτούρα και, γενικότερα, τη 
νοοτροπία των λαών της περιοχής, αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες, αρκετές φορές 
δυστυχώς ανυπέρβλητες, τόσο για την προσαρµογή τους όσο και για τη διδασκαλία. 
 

2. Η θητεία των από Ελλάδα εκπαιδευτικών είναι µικρής διάρκειας. 
 

3. Το κόστος (µισθός, επιµίσθιο, εισιτήρια, µετακόµιση κ.ά.) για το Ελληνικό κράτος είναι 
υπέρογκο. 
 

4. Το Συντονιστικό Συµβούλιο της Περιφέρειας έχει συγκροτήσει ένα Εκπαιδευτικό Συµβούλιο το 
οποίο έχει αναλάβει την όλη ευθύνη της παιδείας στην Περιφέρεια. Το Συµβούλιο αυτό είναι 
πενταµελές, τέσσερα από τα µέλη του εκπαιδευτικοί και το πέµπτο από το Συντονιστικό της 
Περιφέρειας. 
 
Συµπεραίνουµε ότι, χωρίς να αποκλείσουµε την απόσπαση εκπαιδευτικών από την 
Ελλάδα, το σχέδιο µας πρέπει να βασίζεται σε εκπαιδευτικούς ελληνικής καταγωγής ή 
µη της χώρας όπου θα διδάξουν. 
 
Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο προτείνει ένα πρόγραµµα τριών τριµηνιαίων σεµιναρίων εντατικής 
µετεκπαίδευσης, για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών από τη Κεντρική και Νότιο Αµερική και το 
υποβάλλει προς έγκριση στο συνεργαζόµενο πανεπιστήµιο της Ελλάδας ή της Κύπρου. 
 
Προτείνουµε:  
 
Πρόγραµµα κατάρτισης καθηγητών της νέας ελληνικής για την Περιφέρεια Κεντρικής και 
Νοτίου Αµερικής.  
 
Στόχος του προγράµµατος 
 
Απευθύνεται σε φυσικούς οµιλητές της ελληνικής και σε ισπανόφωνους που έχουν µάθει 
ελληνικά (τουλάχιστον επίπεδο Γ΄ του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας) και που κοινό τους 
χαρακτηριστικό είναι ότι τα διδάσκουν αυτή τη στιγµή ή η κοινότητά τους ενδιαφέρεται να τα 
διδάξουν στο µέλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής.  
 
Μεθοδολογία διδασκαλίας και αξιολόγησης των υποψηφίων καθηγητών 
 
Το Πανεπιστήµιο που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράµµατος θα καθορίσει τη 



 

 
 

263

µεθοδολογία διδασκαλίας που θα ακολουθήσει προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν τεθεί (σεµινάρια, παρουσιάσεις, πρακτική εφαρµογή, εργαστήρια, παρουσιάσεις 
εργασιών, κλπ.) 
Επίσης θα καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιολογήσει την επίδοση των υποψηφίων 
καθηγητών προκειµένου να αποκτήσουν το δίπλωµα που θα τους επιτρέπει να διδάσκουν την 
ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.  
 
Το περιεχόµενο του προγράµµατος 
 
Οι θεµατικές ενότητες που θεωρούµε ότι είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των καθηγητών 
διακρίνονται: 

 
i. Θεµατικές ενότητες (2) σχετικές µε τη βελτίωση του επιπέδου ελληνοµάθειας των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών. 
 

ii. Θεµατικές ενότητες (18) σχετικές µε την κατάρτιση καθηγητών της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας. 
 

iii. Θεµατικές ενότητες σχετικές µε την βελτίωση της κοινωνικοπολιτισµικής κατάρτισης των 
υποψηφίων καθηγητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 
 
Η Ελληνική Πολιτεία 
 
Απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών της 
Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής είναι η συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας και 
ειδικότερα: τα έξοδα υποτροφίας των εκπαιδευτικών και, από την στιγµή που 
προσλαµβάνονται θα πρέπει να αναλάβει το κόστος µισθοδοσίας. Όσον αφορά το ύψος των 
αµοιβών, αυτό θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και τον 
φορέα χρηµατοδότη. 
 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος επιµόρφωσης θεωρούµε, επίσης, απαραίτητη την 
απόσπαση και µάλιστα σε αυξηµένο αριθµό εκπαιδευτικών για τα επόµενα 4 – 5 χρόνια γιατί 
αυτοί είναι που θα διδάξουν τη γλώσσα καθώς και τα στοιχεία της κουλτούρας µας στους 
υποψήφιους για µετεκπαίδευση παράλληλα µε τους άλλους µικρούς και µεγάλους µαθητές. Η 
παρουσία Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι και η καλύτερη εγγύηση για την σταδιακή υλοποίηση 
του προτεινόµενου προγράµµατος.  
 

 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Ευρώπης 
 
Σήµερα στην Ευρώπη, η πολιτική της αφοµοίωσης και της πολιτισµικής οµοιοµορφίας, την οποία 
επεδίωκαν οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, τα πρώτα χρόνια της µετανάστευσης, 
διαφοροποιείται υιοθετώντας µια διαπολιτισµική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Συγχρόνως έχουµε µια 
πλήρη αλλαγή προσανατολισµού:  
 
Οι Έλληνες, από µετανάστες, γίνονται Ευρωπαίοι πολίτες! 
 
Γίνεται στροφή σε δίγλωσσα εκπαιδευτικά συστήµατα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
κοινωνικές, γνωστικές και παιδαγωγικές ανάγκες της εκπαίδευσης του απόδηµου ελληνισµού. 
 
Το ελληνικό σχολείο επιβάλλεται να λειτουργεί σαν θεµατοφύλακας διατήρησης και 
καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισµού και της σύνδεσης των παιδιών µας µε 
την πατρίδα. 
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Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
 

A. Εκπαιδευτικοί 
 
Παρατηρήσεις/προβλήµατα: 
 

1. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από χαµηλή 
αποτελεσµατικότητα παρά τα υψηλά χρηµατικά ποσά που δαπανώνται από του ΥΠΕΠΘ και 
τις ανθρώπινες προσπάθειες που καταβάλλονται. 

2. Άγνοια της γλώσσας και των συνθηκών ζωής της χώρας στην οποία αποσπώνται, 
3. ∆υνατότητα να διδάξουν την ελληνική σαν δεύτερη ή ξένη γλώσσα, ιδιαίτερα όταν 

απευθύνονται σε παιδιά που προέρχονται από µικτούς γάµους, 
4. απουσία Αναλυτικού Προγράµµατος, Σχολικών εγχειριδίων, εποπτικών-τεχνικών µέσων και 

εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, 
5. η ανυπαρξία συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, και 
6. το φτωχό στις περισσότερες περιπτώσεις πολιτιστικό τους υπόβαθρο 

 
Προτείνεται: 
 

1. Αναθεώρηση και αναβάθµιση των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών και των 
Συντονιστών εκπαίδευσης, 

2. Στελέχωση των γραφείων Συντονιστών από ειδικευµένο προσωπικό αλλά και συνεχείς 
επιµορφώσεις ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. 

3. Έγκαιρη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο στο διδακτικό υλικό όσο και στις ιδιαιτερότητες 
της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, 

4. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών από τους κόλπους των αποδήµων, 
5. Συνεχής επιµόρφωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των Συντονιστών Εκπαίδευσης, 
6. Να υποχρεούνται οι εκπαιδευτικοί να µάθουν εντός των πρώτων δύο ετών την γλώσσα της 

χώρας απόσπασης και να υποχρεούνται να προσκοµίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό 
γλωσσοµάθειας, 

7. Να οργανώνονται ανά εξάµηνο συναντήσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης µε την 
προϊσταµένη αρχή του Υπουργείου 

 
B. Σχολεία  

 
Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας 
 
Τα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) αποτελούν την κύρια µορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
συνήθως για τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών µε προαιρετική φοίτηση. 
 
Τα ΤΕΓ χωρίζονται σε  
 

1. Σχολεία Ελεύθερου χρόνου 
 
Παρατηρούµε τα εξής:  
 
Στεγάζονται σε αίθουσες σχολικών κτιρίων και κοινωνικοπολιτιστικών ιδρυµάτων των χωρών διαµονής 
ή σε αίθουσες των Ελληνικών Κοινοτήτων και της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. 
Λειτουργούν ως µονοθέσια ή πολυθέσια κατά τον ελεύθερο χρόνο των µαθητών, συνήθως τα 
απογεύµατα και µετά την φοίτηση τους στα ξένα σχολεία και το Σάββατο το πρωί. 
 

2. Ενταγµένα 
 
Παρατηρούµε: 
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Στα Σχολεία αυτά το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας εντάσσεται στο πρόγραµµα του σχολείου της 
χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία ενταγµένου τµήµατος είναι η φοίτηση 
ικανοποιητικού αριθµού µαθητών ελληνικής καταγωγής στο ίδιο σχολείο. Η λειτουργία ποικίλλει κατά 
χώρα. Τα ΤΕΓ λειτουργούν µε βάση Κανονισµό Λειτουργίας που κοινοποιείται στην αρχή της κάθε 
σχολικής χρονιάς από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του σχολείου σε γονείς και µαθητές. 
 
Στις περισσότερες χώρες δεν έχει γίνει σύνδεση των Τµηµάτων Ελληνικής Γλώσσας µε τα επίπεδα του 
Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας και στα παιδιά, για το διάστηµα της φοίτησης, τους απονέµεται µια 
απλή Βεβαίωση µε την οποία δεν πιστοποιείται η γνώση της ελληνικής και δεν έχει καµία αναγνώριση. 
 
Προτείνουµε:  
 

1. Η διδακτέα ύλη να καθορίζεται από τους εκπαιδευτικούς και αντίγραφο να υποβάλλεται στα 
γραφεία του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Στο τέλος κάθε τριµήνου να ενηµερώνονται οι γονείς 
για τη διδαχθείσα ύλη και να ελέγχεται µε αξιολογικό τεστ η επίτευξη των µαθησιακών στόχων. 

2. Στην αρχή κάθε χρονιάς να καταρτίζεται µε πρακτικό ετήσιος σχεδιασµός δραστηριοτήτων και 
εκπαιδευτικού έργου. 

3. Οι εκπαιδευτικοί να οργανώνουν συναντήσεις µε τους γονείς και να τηρούνται υπηρεσιακά 
βιβλία (βιβλίο Μητρώου και Προόδου των µαθητών, υλικού σχολείου, οικονοµικής διαχείρισης, 
ύλης µαθηµάτων, παρουσιολόγιο κλπ.) 

 
II. ΑΜΙΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Παρατηρούµε:  

 
Στην Περιφέρεια λειτουργούν είτε πλήρη Αµιγή Ελληνικά σχολεία (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο-Λύκειο) 
είτε µεµονωµένα Λύκεια. 
Τα σχολεία αυτά λειτουργούν µε ευθύνη, εποπτεία και οικονοµική στήριξη του ελληνικού 
κράτους. 
Τα σχολεία αυτά εξυπηρετούν κυρίως µετανάστες που σκοπεύουν να παλιννοστήσουν 
σύντοµα στην Ελλάδα ή παιδιά που απορρίπτονται από εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας και 
αναγκάζονται για να τελειώσουν τις δευτεροβάθµιες σπουδές να καταφύγουν στα Αµιγή 
Σχολεία ή Ελληνικά Λύκεια. 
Τα παιδιά αυτά έχουν ελλιπές γνωστικό υπόβαθρο και συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες σε 
θέµατα ελληνικής γλώσσας (νέας και αρχαίας) καθώς και της ορολογίας των θετικών 
επιστηµών.  

 
Προτείνουµε:  
 

1. Σήµερα στην Ευρώπη των Εθνών, στην Ευρώπη των Γλωσσών, που εξελίσσεται µπροστά 
µας, δηµιουργείται η απαίτηση για ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 

 
2. Η νέα µορφή εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει δίγλωσσο διαπολιτισµικό χαρακτήρα και να 

στοχεύει στην δυναµική παρουσία και εξέλιξη των ελληνοπαίδων στον Ευρωπαϊκό χώρο, 
παρέχοντας τους τα αναγκαία εφόδια που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν µε επιτυχία στο 
νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δηµιουργείται χωρίς να χάσουν την πολιτιστική και εθνική 
τους ταυτότητα. 

 
3. Αναβάθµιση των Αµιγών Ελληνικών Σχολείων και των Λυκείων στην Περιφέρεια µε την 

µετατροπή τους σε δίγλωσσα σχολεία. Εισαγωγή της διδασκαλίας της γλώσσας της χώρας 
υποδοχής 8-10 ώρες εβδοµαδιαίως και επιπλέον εισαγωγή τρίτης γλώσσας. Εµπλουτισµός 
των του αναλυτικού προγράµµατος ώστε τα παιδιά που αποφοιτούν να µην υπολείπονται από 
τους αποφοίτους σχολείων της ηµεδαπής και του εξωτερικού. 
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4. Άµεση έναρξη των διαπραγµατεύσεων και υπογραφής νέων διµερών συµφωνιών µε σκοπό 
την αναγνώριση του Απολυτηρίου των Αµιγών Ελληνικών Σχολείων και ένταξη τους στον 
κατάλογο των ξένων σχολείων στις χώρες που λειτουργούν. 

 
5. Προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών µε τα αντίστοιχα στις χώρες υποδοχής. 

 
6. ∆ίγλωσση διαπολιτισµική εκπαίδευση και υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών. 

 
7. Σύγχρονες κτιριακές µονάδες µε βιβλιοθήκες, εποπτικά µέσα και µέριµνα για την εισαγωγή και 

χρήση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία µας. 
 

8. Ανάπτυξη του θεσµού του θεσµού των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ελληνικά τµήµατα λειτουργούν 
στις Βρυξέλλες και Λουξεµβούργο µε 750 περίπου παιδιά, στο Βερολίνο και στο Μόναχο. 
Πρωταρχικός στόχος των ευρωπαϊκών σχολείων είναι να παρέχουν στους µαθητές εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας, από το νηπιαγωγείο µέχρι την εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο 
(νηπιαγωγείο, πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και επταετή κύκλο 
σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Χρηµατοδοτούνται κυρίως από δηµόσιες πιστώσεις, 
διέπονται από µια διακυβερνητική συνθήκη, τη «Σύµβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων». Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασµένους ή τοποθετηµένους από 
τα κράτη µέλη. Η θητεία των αποσπασµένων εκπαιδευτικών όλων των γλωσσικών τµηµάτων 
είναι 9ετής, ενώ για το ελληνικό τµήµα η θητεία των εκπαιδευτικών είναι 5ετής. Αυτό δηµιουργεί 
προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του σχολείου µια που οι εκπαιδευτικοί µας λόγω του 
µειωµένου χρόνου απόσπασης δεν δύνανται να συµµετέχουν στα Συµβούλια καθορισµού της 
ύλης χωρίς να έχουν λόγο στην διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής του σχολείου, µας 
διαφοροποιεί από τις άλλες εθνικότητες και επιβαρύνει σοβαρά τον προϋπολογισµό τους. 
Σηµειώνουµε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι στα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι οι 
µόνοι Έλληνες εκπαιδευτικοί εντός και εκτός Ελλάδος σήµερα που αξιολογούνται. 

 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Ωκεανίας και Άπω Ανατολής 
 
 
Η εκπαίδευση οφείλει να αποτελεί τον κύριο µοχλό δηµιουργικής ελληνικής παρουσίας στην 
περιφέρειά µας και πρέπει να αποτελεί το κεντρικό πεδίο δράσης όλων των φορέων. 
Η Ελληνική εκπαιδευτική λοιπόν παρουσία χρειάζεται συντονισµό µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 
οργάνωσή της. 
 
Ας δούµε συνοπτικά µερικές βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής που ίσως θα πρέπει να 
ακολουθήσουµε για τη διατήρηση των στοιχείων που θα βοηθήσουν για την πιο αποτελεσµατική 
στήριξη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού µας στην περιφέρεια που ζούµε. Και 
αυτές βασισµένες κυρίως στα συµπεράσµατα εκπαιδευτικών συνεδρίων, συνεδριάσεων και στις 
απόψεις αξιόλογων παραγόντων ελληνικής παιδείας από όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. 
 

1. Καµπάνια ενίσχυσης και προβολής της ελληνικής γλώσσας µέσα από τα ηµερήσια, 
απογεµατινά, σαββατιανά, δίγλωσσα κολέγια, ελληνικά πανεπιστηµιακά τµήµατα, φορείς, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κοκ, για να ενδυναµωθεί σε σχέση µε τις άλλες γλώσσες. Μόνο µε ένα 
δυνατό προφίλ της γλώσσας µας θα ευνοήσει τις προσπάθειες διατήρησης της σε όλα τα 
επίπεδα του Αυστραλιανού εκπαιδευτικού συστήµατος΄ 

 
2. ∆ηµιουργία δίγλωσσων βαθµίδων προσχολικής εκπαίδευσης και εφαρµογή προγραµµάτων 

για τα παιδιά της τρίτης και τέταρτη γενιάς. 
 

3. Οικονοµική και εκπαιδευτική στήριξη Ενίσχυση του νέο ιδρυθέντος Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου Σίδνεϊ το οποίο µε την έναρξη λειτουργίας του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις 
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και αποτελεί πόλο έλξης και επιµόρφωσης πολλών ελληνοαυστραλών πρώτης και δεύτερης 
γενιάς ως και νεαρών ατόµων.  

 
4. Το Ανοιχτό πανεπιστήµιο πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν όχηµα επιµόρφωσης και διάδοσης 

της ελληνικής γλώσσας, στηρίζοντας το κύρος του και την αυτοτέλεια, µε αποστολή 
επισκεπτών –καθηγητών από την Ελλάδα και αναγνώριση των προσπαθειών επιµόρφωσης 
της οµογένειας στην Αυστραλία.. 

 
5. Ήδη δροµολογούνται ανοιχτά πανεπιστήµια στα µεγάλα κέντρα του Ελληνισµού µε σκοπό την 

επιµόρφωση της ελληνικής παροικίας και ταυτόχρονα την καλλιέργεια του Ελληνικού 
Πολιτισµού. 

 
6. Κεντρική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει η διαρκής επιµόρφωση των δασκάλων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µέσου του ανοιχτού πανεπιστηµίου ή και 
άλλου ιδρύµατος(δροµολόγηση εκπαίδευσης δασκάλων Αδελαΐδα), από καθηγητές κυρίως 
του Υπουργείου παιδείας Αυτό θα µειώσει το κόστος αποστολής δασκάλων και καθηγητών 
από τη Ελλάδα ενώ θα δώσει µεγαλύτερο κύρος και βαρύτητα σε τέτοια είδους ιδρύµατα και 
στους ντόπιους δασκάλους. 

 
7. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κίνητρα για να διδάξουν και µια οργανωµένη 

επαφή µε το σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό και τη γλώσσα. Οι ανταλλαγές εκπαιδευτικών και η 
συµµετοχή τους σε προγράµµατα κατάρτισης και φιλοξενίας καθώς επίσης και η στήριξη 
διαπανεπιστηµιακών συνεργασιών θα πρέπει να είναι πάντοτε στις άµεσες προτεραιότητες. 

 
8. Για τους νέους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς απαραίτητη είναι η συστηµατική 

µεθοδολογική κατάρτιση για να µπορέσουν να εγκλιµατιστούν στον τρόπο διδασκαλίας των 
ελληνικών σε πολιτισµικά περιβάλλοντα και να προσφέρουν ακόµα περισσότερο.  

 
9. Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και κυρίως ανταλλαγές µε σχολεία και πανεπιστηµιακή 

ιδρύµατα. Τα ανοιχτό Πανεπιστήµιο στην ολοκληρωµένη του µορφή, θα πρέπει να 
ενεργοποιήσει αυτές τις ανταλλαγές για όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 
10. Ενίσχυση των προγραµµάτων ανταλλαγής µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι νέοι 

δάσκαλοι και µαθητές στερούνται γνώσεων σχετικά µε τον ελληνικό πολιτισµό, αφού έχουν 
µόνο µια έµµεση και συµβολική σχέση µε αυτόν. ¨Έτσι η επιµόρφωση των 
Αυστραλογεννηµένων εκπαιδευτικών και µαθητών περνά µέσα από τη γλωσσική και 
πολιτισµική τους επαφή µε την Ελλάδα 

 
11. Ενίσχυση και στήριξη της παρεχόµενης γνώσης όπου είναι εφικτό σε όλες της βαθµίδες 

εκπαίδευσης αλλά και σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη. Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα 
ασυντόνιστης παροχής γνώσης και εκπαίδευσης δείχνουν την αποδυνάµωση των βαθµίδων 
και ιδιαίτερα τον αποδεκατισµό των προγραµµάτων σε τριτοβάθµιο επίπεδο. 

 
12. Στήριξη και επέκταση του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» είναι ζωτικής σηµασίας για την 

οµογένεια. Η συµβολή του στην αποκρυστάλλωση µιας όσο το δυνατό πληρέστερης εικόνας 
για τις ανάγκες και τα προβλήµατα που υπάρχουν στην εκπαίδευση της ελληνικής διασποράς 
είναι σηµαντική. Το Πρόγραµµα αποτελεί ένα επιστηµονικό έγκυρο µέσο τόσο για τη σαφή 
γνώση και τη καταγραφή του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναµικού όσο και για την κατάρτιση 
µιας πολιτικής που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οµογένειας. 

 
13. Οικονοµική στήριξη των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας. τα οποία 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης στο µέλλον. Η διασφάλιση του κύρους των Ελληνικών 
σπουδών δεν µπορεί να αφήνεται πάντοτε στο φιλότιµο ή την ιδιοτέλεια µεµονωµένων ατόµων 
αλλά να είναι κτήµα συλλογικής δράσης µε τη συµµετοχή και της πολιτείας. 
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14. Στήριξη (οικονοµική και πολιτική) των ελληνικών προγραµµάτων στα κρατικά σχολεία, όπου 
διδάσκεται η ελληνική αλλά και όλων των φορέων που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση-
απογευµατινά, Σαββατιανά, δίγλωσσα κλπ. 

 
15. Στήριξη και ενίσχυση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων µε στόχο την προώθηση του 

ελληνικού πολιτισµού  
 

16. Άµεση βοήθεια σε διδακτικό προσωπικό και υλικό για την Νέα Ζηλανδία, όπου ανάγκες είναι 
τεράστιες σε σχέση µε την Αυστραλία. 

 
17. Αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που ζει και σπουδάζει και δραστηριοποιείται στην 

ελληνική διασπορά. Ιδιαίτερα άτοµα µε µεταπτυχιακές σπουδές, στην περιφέρεια µας και µε 
δεδοµένη την απόσταση και την αποµόνωση που υπάρχει θα µπορούσαν να συνεισφέρουν 
σε επίπεδο σχεδιασµού και έρευνας. 

 
18. ∆ηµιουργία ενός συµβουλίου ειδικών µε πρωτοβουλία του ΣΑΕ που να προτείνει ετήσια 

προγράµµατα δράσης και να συντάσσει αναφορές για την εξέλιξη των προγραµµάτων. 
 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής  
 
Το ζήτηµα της εκπαίδευσης είναι ένα από το σηµαντικότερο στην περιοχή µας και ενδιαφέρει 
πρωτίστως τα µέλη µας. Τα περισσότερα αιτήµατα για το θέµα της παιδείας τα έχουµε αντλήσει από 
τα µέλη της περιφέρειας µας. Επικεντρωνόµαστε στα παρακάτω θέµατα. 
 

1. Μετεκπαίδευση αποσπασµένων δάσκαλων για την διδασκαλία της Ελληνικής σαν δεύτερη η 
ξένη γλωσσά. Αυτό είναι από τα κυριότερα θέµατα διότι εκεί είναι που χάνουµε η κερδίζουµε 
τα παιδιά µας ιδιαίτερα από µεικτούς γάµους. 

2. Σεµινάρια για γονείς που θα τους υποστήριξη για την προώθηση της γλώσσας και πολιτισµού 
στα παιδιά τους και για την αντιµετώπιση προβληµάτων. 

3. Σεµινάρια για τους οµογενειακούς φορείς για να µπορέσουν να εκπληρώσουν της 
υποχρεώσεις και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους. Οι φορείς πρέπει να παίζουν ενεργό 
ρολό στα πρόγραµµα διδασκαλίας, στην πρόσληψη δάσκαλων, πάντα σε συνεργασία µε τους 
Συντονιστές και το ΥΠΕΠΘ. 

4. Αξιοποίηση των οµογενών εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία της Περιφέρειας µας, 
συµφώνα µε την απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 

5. Καλύτερη επικοινωνία µε το ΥΠΕΠΘ για την υποστήριξη των εδρών ελληνικών σπουδών.  
6. Να εξετάσουµε το µοντέλο το γαλλικό και το γερµανικό και να ενταχθούν οι αποσπασµένοι 

δάσκαλοι σε δράσεις που προωθούν την γλωσσά και τον πολιτισµό. 
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Β.2. Εισηγητικές Προτάσεις 
µελών Συντονιστικών Συµβουλίων 
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ΠΑΙ∆ΕΙΑ Καναδά 
 
1. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Καναδά 
 

Ο Καναδάς ως χώρα υποδοχής και ιδιαίτερα ως χώρα όπου ζουν και 
δραστηριοποιούνται Ελληνοκαναδοί δεύτερης και τρίτης γενιάς 

Ο Καναδάς είναι µια µεγάλη χώρα σε έκταση που καλύπτει 9,975.000 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα. Παρά την έκτασή του, όµως, έχει σήµερα πληθυσµό 33 µόνο εκατοµµυρίων 
κατοίκων, εγκατεστηµένων κυρίως στα νότια της χώρας. Ο Καναδάς χωρίζεται σε δέκα 
Επαρχίες που αποτελούν την Καναδική Οµοσπονδία. Η Καναδική Οµοσπονδία 
δηµιουργήθηκε µε νόµο του αγγλικού κοινοβουλίου το 1867. Ο νόµος αυτός αποτέλεσε 
ταυτόχρονα και το σύνταγµα της χώρας και «επαναπατρίσθηκε» το 1982 µε τη µεταρρύθµιση, 
που έδωσε στον Καναδά το δικό του σύνταγµα συνοδευόµενο από το χάρτη των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. 

Σύµφωνα µε το σύνταγµα, οι Επαρχίες διαθέτουν, αποκλειστικές εξουσίες σε ορισµένους 
τοµείς (π.χ. στην παιδεία, και την υγεία), ενώ σε άλλους τοµείς οι αρµοδιότητες µοιράζονται ανάµεσα 
στις επαρχιακές κυβερνήσεις και την οµοσπονδιακή κυβέρνηση (π.χ. οικονοµία). Η εξωτερική πολιτική 
και η άµυνα είναι της αποκλειστικής αρµοδιότητας της οµοσπονδιακής κυβέρνησης. Η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση του Καναδά δεν διαθέτει Υπουργείο Παιδείας και ο τοµέας αυτός είναι της αποκλειστικής 
αρµοδιότητας των Επαρχιών. 

Η πολιτική της οµοσπονδιακής όσο και των επαρχιακών κυβερνήσεων απέναντι στις 
διάφορες εθνικές οµάδες, είναι αυτή του πολυπολιτισµού. Αναγνωρίζεται δηλαδή ότι η 
καναδική κοινωνία είναι πολυπολιτισµική και ότι κάθε εθνική οµάδα έχει δικαίωµα να 
διατηρήσει και να αναπτύξει τον πολιτισµό, τη γλώσσα και τη θρησκεία της.  
 
2. Μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

Στην καναδική επικράτεια ζουν γύρω στους 300,000 ελληνικής καταγωγής Καναδοί, και τα 
παιδιά τους παρακολουθούν ελληνικά µαθήµατα στους παρακάτω τύπους σχολείων: 

 
 Ηµερήσια Σχολεία: Πρόκειται για τα σχολεία «Σωκράτης» της Ελληνικής Κοινότητας 

Μόντρεαλ, και «∆ηµοσθένης» της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Λαβάλ, στην επαρχία του 
Κεµπέκ, και το σχολείο “Μεταµόρφωση” στο Τορόντο στην επαρχία του Οντάριο. Το 
αρχαιότερο και πρωτοπόρο σχολείο είναι το σχολείο «Σωκράτης» το οποίο ιδρύθηκε το 1925. 
Σήµερα το παρακολουθούν 1,300 µαθητές στα πέντε του παραρτήµατα. Ο προϋπολογισµός 
των λειτουργικών εξόδων του σχολείου Σωκράτης για την σχολική χρονιά 2007/08 είναι 
$8,887,800, τα οποία καλύπτονται από την επιχορήγηση υπουργείου παιδείας του Κεµπέκ 
($5,753,400), από δίδακτρα $2,749,000 και τα υπόλοιπα ($385,400) από διαφόρους εράνους 
και δωρεές. Το ηµερήσιο σχολείο ∆ηµοσθένης στο Λαβάλ (187 µαθητές) ιδρύθηκε το 1982, 
και αργότερα το σχολείο Μεταµόρφωση στο Τορόντο (62 µαθητές) που ιδρύθηκε το 1995. Τα 
ηµερήσια σχολεία περιλαµβάνουν τάξεις Προνηπιαγωγείου, Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού. Το 
σχολείο «Μεταµόρφωση» έχει και τις δύο πρώτες τάξεις του Γυµνασίου. Ορισµένοι 
εκπαιδευτικοί Ελληνικών των τριών αυτών σχολείων είναι αποσπασµένοι από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά και των τριών αυτών 
ηµερήσιων παροικιακών είναι ότι ενώ ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραµµα της επαρχίας 
όπου ανήκουν, ακολουθούν επίσης και το αναλυτικό πρόγραµµα σχολείων της Ελλάδας, όσον 
αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, µε ορισµένες παρεκκλίσεις. 
 

 Απογευµατινά Σχολεία ή Συµπληρωµατική εκπαίδευση: Λειτουργούν δύο ή τρεις φορές 
την εβδοµάδα, εκτός ηµερήσιου καναδικού σχολείου, µε συνολική εβδοµαδιαία διάρκεια 4 έως 
9 ωρών. 

 
 Σχολεία του Σαββάτου ή Συµπληρωµατική εκπαίδευση: Λειτουργούν κάθε Σάββατο πρωί 
για περίπου 6,5 ώρες. Ειδικά στην Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ λειτουργεί το Γυµνάσιο / 
Λύκειο «Αριστοτέλης»αποκλειστικά για τους απόφοιτους του ∆ηµοτικού Σχολείου 
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«Σωκράτης». Ιδρύθηκε το 1981 και περιλαµβάνει τάξεις γυµνασίου και λυκείου. Το 2006, µε 
την ευκαιρία του εορτασµού της Εκατονταετηρίδας της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, 
ενώθηκε η Συµπληρωµατική Εκπαίδευση της Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων µε την 
Συµπληρωµατική Εκπαίδευση της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ. Η ακίνητη περιουσία της 
Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων δωρίθηκε στην ΕΚΜ. 

 
 Κέντρο Ελληνοµάθειας της ΕΚΜ 

 
 Κέντρο Ελληνικών Σπουδών της ΕΚΜ 

 
 Προγράµµατα Ενταγµένα στο ∆ηµόσιο Καναδικό Σύστηµα: Πρόκειται για τα Ελληνικά 
Προγράµµατα -International Languages and Modern Language Credit Courses- που είναι 
ενταγµένα ή λαµβάνουν οικονοµική επιχορήγηση από το καναδικό σχολικό σύστηµα. Οι ώρες 
διδασκαλίας περιορίζονται περίπου στις 2.5 για το δηµοτικό και 3 για το γυµνάσιο / λύκειο 
εβδοµαδιαίως.  
Ορισµένες Ελληνικές Κοινότητες, όπως η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, έχουν υπογράψει 
σύµβαση µε το Υπουργείο Παιδείας της Επαρχίας όπου ανήκουν να διδάσκουν Modern Greek 
Language Credit Courses σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου. 
 

 Πανεπιστηµιακά µαθήµατα: Τα περισσότερα πανεπιστήµια στον Καναδά παρέχουν 
σπουδές σε κλασσικές επιστήµες και φιλοσοφία. 
Στα πανεπιστήµια York, Simon Fraser, McGill, Concordia, University de Montreal και Dawson 
College οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, 
ιστορίας και πολιτισµού. 

Ο αριθµός των παιδιών που παρακολουθούν τα Ελληνικά Σχολεία στον Καναδά 
ανέρχεται στις 8.000 περίπου. Το 70% περίπου των παιδιών παρακολουθεί Ελληνικό Σχολείο 
κάθε Σάββατο. Οι φορείς των Ελληνικών Σχολείων είναι κυρίως οι Ελληνικές Κοινότητες, η 
Εκκλησία και τα κατά τόπους Καναδικά Σχολικά Συµβούλια µε τα προγράµµατα International 
Languages and Modern Language Credit Courses. 

Το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιείται από τα Ελληνικά Σχολεία στον Καναδά είναι 
είτε εγχειρίδια γραµµένα από οµογενείς εκπαιδευτικούς, ή είναι τα βιβλία του Οργανισµού 
Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, που αποστέλλονται από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια τα 
νέα βιβλία του Προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» έχουν συµβάλει θετικά στο διδακτικό έργο 
µε νέα προσέγγιση και µεθοδολογία. Σηµειώνουµε όµως, ότι το ως άνω υλικό δεν είναι αρκετά 
ειδικευµένο για τις ανάγκες των ηµερήσιων σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
3. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Ελληνικά Σχολεία στον Καναδά 

 
3.1 Γενικά 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Ελληνικά 
Σχολεία στον Καναδά είναι ότι οι γλωσσικές ικανότητες και ανάγκες των παιδιών µέσα σε µία 
τάξη διαφέρουν πολύ. Έχουµε παιδιά που προέρχονται από µεικτούς γάµους, παιδιά 
δεύτερης ή ακόµα και τρίτης γενιάς, που οι ευκαιρίες που έχουν για ακούσµατα ή οµιλία της 
Ελληνικής γλώσσας είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Έτσι, το διδακτικό υλικό χρειάζεται να 
ανανεώνεται συνέχεια, για την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών και τη σωστή 
προώθηση του διδακτικού έργου. Παράλληλα βέβαια υπάρχουν παιδιά, που χρησιµοποιούν 
την ελληνική γλώσσα στις καθηµερινές τους δραστηριότητες και επισκέπτονται την Ελλάδα 
συχνά. Τα παιδιά αυτά καλλιεργούν την ελληνική γλώσσα και την χειρίζονται µε µεγαλύτερη 
άνεση. 

Το µεγαλύτερο µέρος του διδακτικού υλικού που χρησιµοποιείται είναι δύσκολο για 
τους µαθητές, µε αποτέλεσµα –πολλές φορές- να µην καταλαβαίνουν τα κείµενα που 
διδάσκονται και να απογοητεύονται. 
Βέβαια, οι µαθητές αισθάνονται ζεστασιά στο ελληνικό σχολείο που πραγµατικά τα περιβάλλει 
µε ειδική φροντίδα και στοργή.  
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Οι γλωσσικές δυσκολίες απαιτούν µεγαλύτερες προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού, 
που χρειάζεται πλέον να είναι πιο εξειδικευµένο για να ανταποκριθεί θετικά στην όλη 
διαδικασία της µάθησης. 

Ένα άλλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά 
είναι ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσύρονται λόγω ηλικίας ο ένας µετά τον άλλο και είναι 
δύσκολο να αντικατασταθούν. 

Σε πολλές επαρχίες, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα γλωσσών (International 
Languages and Modern Language Credit Courses) πλήττονται από τις κυβερνητικές 
περικοπές. Πολλά από τα ενταγµένα προγράµµατα γλώσσας στο καναδικό σχολικό σύστηµα 
έχουν περικοπεί. Στην Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ έχει ανακοινωθεί ότι θα περικοπεί 
από το έτος 2008 η επιχορήγηση που παίρνει το ηµερήσιο σχολείο «Σωκράτης» από την 
Επαρχία του Κεµπέκ και η Κοινότητα θα αντιµετωπίσει έλλειµµα 1.500.000.00 καναδικών 
δολαρίων.  
Επίσης τα ενοίκια που οι φορείς πληρώνουν στα δηµόσια καναδικά σχολικά κτίρια έχουν γίνει 
οικονοµικά ασύµφορα.  

 
 3.2 Ειδικά – Σχολεία Σωκράτης και ∆ηµοσθένης της Επαρχίας του Κεµπέκ 

Το επαρχιακό υπουργείο παιδείας του Κεµπέκ έχει εξαγγείλει περικοπές στις 
επιχορηγήσεις τους προς τα σχολεία µας, αρχόµενες από το έτος 2008. Για το σχολείο 
Σωκράτης το έλλειµµα που θα δηµιουργηθεί ανέρχεται της τάξης των 1,500.000.00 δολαρίων. 
Έλλειµµα ανάλογο µε αυτό που θα δηµιουργηθεί στο σχολείο ∆ηµοσθένης. Για την κάλυψη 
των ελλειµµάτων αναζητούµε άµεσες λύσεις, ενδεχοµένως ακόµα και οικονοµική υποστήριξη 
από την Ελλάδα. 
 

 4. Το διδακτικό προσωπικό των Ελληνικών Σχολείων 
Το διδακτικό προσωπικό των Ελληνικών Σχολείων στον Καναδά – µε εξαίρεση τους 

δασκάλους των ηµερήσιων σχολείων – παρουσιάζει χαρακτηριστικό της µερικής 
απασχόλησης. 

Αν και η πλειοψηφία των δασκάλων δεν έχουν τα τυπικά προσόντα του δασκάλου, µε 
εξαίρεση των δασκάλων που διδάσκουν στα ηµερήσια σχολεία, οι διδάσκοντες κάνουν 
µεγάλες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των φορέων, των µαθητών και των 
οικογενειών τους. Η αµοιβή τους είναι σχετικά χαµηλή. Σίγουρα για τους περισσότερους το 
οικονοµικό κίνητρο είναι ένας λόγος απασχόλησής τους µε την εκπαίδευση. Για πολλούς 
όµως, είναι το ενδιαφέρον και η αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό. 

Με τη διακοπή της µετανάστευσης από την Ελλάδα προς τον Καναδά και µε τη 
µείωση στο ελάχιστο των εξ’ Ελλάδος φοιτητών, οι προσοντούχοι εξ’ Ελλάδος δάσκαλοι θα 
µειώνονται συνεχώς, εκτός και αν το ελληνικό κράτος δηµιουργήσει κίνητρα για τους οµογενείς 
δασκάλους ιδιαίτερα όσον αφορά το θέµα της συνταξιοδότησης. 

Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει κατά κύριο επάγγελµα και µε πλήρες 
ωράριο στα ελληνικά σχολεία του Καναδά δεν ξεπερνάει τους 100. Το αίτηµα πολλών 
εκπαιδευτικών της Οµογένειας για συνταξιοδότηση από την ελληνική πολιτεία δεν έχει 
ικανοποιηθεί.  

Επειδή ο ελληνικός πληθυσµός ζει διεσπαρµένος σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία, 
οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωµένοι να διδάσκουν σε σχολικά παραρτήµατα του ίδιου φορέα 
για να συµπληρώσουν το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Ο µισθός που λαµβάνουν από τα 
ελληνικά σχολεία είναι συµβολικός και τα άτοµα αυτά απογοητεύονται, όταν συνειδητοποιούν 
ότι δεν προβλέπεται να λάβουν από την Ελληνική Πολιτεία σύνταξη ή άλλη αποζηµίωση.  

Αυτή τη χρονική στιγµή η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά βρίσκεται σε 
δύσκολη καµπή. ∆εν υπάρχει µεταναστευτική κίνηση από Ελλάδα προς Καναδά, ενώ 
παράλληλα γίνονται πολλοί µεικτοί γάµοι µεταξύ Ελλήνων και άλλων µειονοτικών οµάδων. Το 
ποσοστό των µεικτών γάµων ανέρχεται στο 60% περίπου. Παρόλα αυτά υπάρχει ζήτηση και 
ανάγκη για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού. Για να 
διατηρηθεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας χρειάζονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, και 
µία βασική είναι η δηµιουργία κινήτρων για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς. 



 

 
 

274

5. Προτάσεις που θα συµβάλλουν στην προώθηση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης 
στον Καναδά: 

 
7. Επιχορήγηση Σχολείων 

Τα ενοίκια και γενικά τα λειτουργικά έξοδα που πληρώνουν οι φορείς της 
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης έχουν γίνει οικονοµικά ασύµφορα. Η οικονοµική 
ενίσχυση και στήριξη των σχολικών µονάδων κρίνεται απαραίτητη. Η ετήσια 
οικονοµική υποστήριξη σχολείων όπως του Socrates και Demosthenes καθίσταται 
απαραίτητη προκειµένου να συνεχιστεί η λειτουργία τους.  

 
8. Εκπαιδευτικοί 
 Αντί για αποσπασµένους εκπαιδευτικούς στον Καναδά, να προσλαµβάνονται 
προσοντούχοι οµογενείς εκπαιδευτικοί, των οποίων ο µισθός να καλύπτεται από την 
Ελληνική Πολιτεία, για να πλαισιώνουν το διδακτικό έργο. Παρακαλούµε όπως 
συνεχιστεί η καλύψει αυτής της δαπάνης. 

 Το θέµα της συνταξιοδότησης αρκετών εκπαιδευτικών της Οµογένειας χρειάζεται να 
εξετασθεί και ν’ αντιµετωπισθεί εκ µέρους της Ελληνικής Πολιτείας, έτσι ώστε να 
δικαιωθούν τα άτοµα αυτά που έχουν εργασθεί για πολλά χρόνια προωθώντας την 
ελληνόφωνη εκπαίδευση στο παροικιακό γίγνεσθαι. 

 Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν σεµινάρια και πανεπιστηµιακά 
µαθήµατα γλώσσας στην Ελλάδα να αυξηθεί, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε 
περισσότερα άτοµα να συµµετέχουν. 
 
 

9. Σχολικά βιβλία και εποπτικό υλικό 
 Η συνεπής µαζική παραγωγή του διδακτικού υλικού που έχει προετοιµαστεί στα 
πλαίσια του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» του Πανεπιστηµίου Κρήτης θα 
βοηθήσει το διδακτικό έργο. Οι σειρές των βιβλίων που έρχονται στον Καναδά τα 
τελευταία χρόνια δεν είναι ολοκληρωµένες µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται κενά. 

 Τα βιβλία του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων να αποστέλλονται µε την 
αρχή του σχολικού έτους. Για το τρέχον σχολικό έτος 2007-2008, τα σχολικά βιβλία 
δεν έχουν φτάσει ακόµα στον Καναδά. 

 Οι σχολικές µονάδες θα βοηθηθούν στο έργο τους εάν παραλαµβάνουν εποπτικό 
υλικό όπως χάρτες, CD’s µε ελληνικά παιδικά τραγούδια, γλωσσικά παιχνίδια, 
ελληνικά λεξικά, σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία και επιµορφωτικά γλωσσικά 
και πολιτιστικά προγράµµατα για νέους. 
 

10. ∆ιδακτικό υλικό για την προετοιµασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της 
Ελληνοµάθειας 

 Η παραλαβή ανάλογων βιβλίων, βοηθηµάτων και εγχειριδίων θα βοηθήσουν τον 
διαγωνιζόµενο µαθητή να προετοιµαστεί για τις εξετάσεις της πιστοποίησης της 
Ελληνοµάθειας. 

 
11. Προγράµµατα Ανταλλαγής µαθητών 
 Να δηµιουργηθούν προγράµµατα ανταλλαγής όπου παιδιά να πηγαίνουν στην 
Ελλάδα και παιδιά από την Ελλάδα να έρχονται στον Καναδά. 

 
12. Θερινές κατασκηνώσεις 
 Να προωθηθούν περισσότερο οι θερινές κατασκηνώσεις και να δίνεται η ευκαιρία 
στους µαθητές της Οµογένειας να έρχονται σε επαφή µε µαθητές της Ελλάδας. 
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«Η αναγνώριση της αξίας της Ελληνικής γλώσσας στις Η.Π.Α. - Προοπτικές» 
 
Σκοπός της ιστορικής αυτής αναφοράς-έρευνας * είναι η παρουσίαση της ευνοϊκής συγκυρίας στις 
Η.Π.Α. για την Ελληνόγλωσση Παιδεία. Μία συγκυρία που στηρίζεται στον φιλελληνισµό, στην 
προθυµία των Αµερικανικών Πολιτειών να στηρίξουν οικονοµικά προγράµµατα ελληνικής σ’ όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης και στην αφύπνιση της οργανωµένης οµογένειας και ευρύτερα της Ελληνο-
Αµερικανικής κοινότητας. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω στην ευκαιρία που µας πρόσφερε ο θεσµός των 
Charter schools για τη διασφάλιση και διείσδυση της ελληνικής γλώσσας στην ευρύτερη Αµερικανική 
Κοινωνία. Στο τέλος θα σας καταθέσω προτάσεις που πιστεύω ότι µπορούν να διερευνηθούν 
περαιτέρω για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού 
υλικού στις Η.Π.Α.  
 
Ελληνόγλωσση Παιδεία και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα: 
Παρελθόν, Υφιστάµενη κατάσταση 
 
Οι Έλληνες της Αµερικής από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στη χώρα κτίζουν κατά 
προτεραιότητα εκκλησίες και ιδρύουν σχολεία. Το πρώτο ηµερήσιο σχολείο δηµιουργείται από την 
Ελληνική κοινότητα του Σικάγου το 1908. (1) 
Θρησκεία, γλώσσα και παράδοση είναι τα στοιχεία που οι ‘Eλληνες µετανάστες θεώρησαν πάντα ότι 
αποτελούσαν την ταυτότητά τους. Με την εξέλιξη της Οµογένειας η Αρχιεπισκοπή αναλαµβάνει ρόλο 
ως κεντρική διοίκηση. Οι αρµοδιότητες της Αρχιεπισκοπής σιγά-σιγά µεγάλωσαν, αλλά όχι σε σηµείο 
που να διοικεί η Αρχιεπισκοπή τα σχολεία. Τα σχολεία διοικούνται από τις Κοινότητες οι οποίες είναι 
ανεξάρτητες και δηµιουργήθηκαν γύρω από τις εκκλησίες. Η Αρχιεπισκοπή διαδραµατίζει ρόλο-κλειδί 
στην κατεύθυνση που δίνει στους ιερείς και στα κοινοτικά συµβούλια, σε ικανοποιητικό ή όχι βαθµό, 
σχετικά µε τον χειρισµό και την προώθηση της Ελληνικής Παιδείας στις Κοινότητες. (2)  
Το ελληνικό κράτος, µε τους συντονιστές εκπαίδευσης εµφανίζεται το 1979. Αρχικά υπήρχε σύγχυση 
για τους ρόλους των δύο φορέων που µε την πάροδο των χρόνων φαίνεται να έχει ξεπερασθεί.  
Μέχρι τη δεκαετία του ΄70, τα σχολεία µας άκµαζαν. Εθεωρούντο από τα καλύτερα εκπαιδευτήρια της 
Αµερικής διότι είχαν άριστο πρόγραµµα, γεγονός που αποδεικνυόταν από την υψηλή επιτυχία που 
σηµείωναν στις πολιτειακές εξετάσεις. Οι γονείς της Ελληνο-Αµερικανικής Κοινότητας τα προτιµούσαν 
και για λόγους ασφάλειας αλλά και γιατί τα παιδιά τους µεγάλωναν σε Ελληνικό περιβάλλον. Στη 
δεκαετία του 80 άρχισαν τα πρώτα προβλήµατα λόγω των παρακάτω παραγόντων: (2, 3, 4)  
-Μετανάστευση: Η µετανάστευση Ελλήνων στην Αµερική, εκτός από τις περιπτώσεις νέων 
επιστηµόνων, οικογενειών διπλωµατών και υπαλλήλων στις Προξενικές αρχές και άλλες Ελληνικές 
υπηρεσίες και οργανισµούς είναι σχεδόν µηδενική. 
-Μεικτοί γάµοι: Με τους µεικτούς γάµους η γλώσσα της Ελληνο-Αµερικανικής οικογένειας είναι κατά 
βάση η αγγλική. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα περιµένουν να µάθουν Ελληνικά µόνο µε τη φοίτησή 
τους στο Ελληνικό σχολείο ή στην καλύτερη περίπτωση από την γιαγιά και τον παππού.  
-Έµφαση στην Αµερικανική Παιδεία, βελτίωση παρεχόµενης εκπαίδευσης στα ∆ηµόσια Αµερικανικά 
Σχολεία. Οι Ελληνο-Αµερικανικές οικογένειες δεν σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, 
οι γονείς δεν επιθυµούν µε κανένα τρόπο τα παιδιά τους να υστερήσουν στην Αµερικανική 
εκπαίδευση. Η Ελληνική µόρφωση είναι επιθυµητή µεν, αλλά δεν αποτελεί για τους περισσότερους 
γονείς πρώτη προτεραιότητα τους. Από την άλλη πλευρά, µία σχετική βελτίωση του ακαδηµαϊκού και 
άλλου κλίµατος στα δηµόσια Αµερικανικά σχολεία, όπου µαθητές φοιτούν τελείως δωρεάν, δεν βοηθά 
τις εγγραφές στα δικά µας σχολεία.  
- Επίσης, η γεωγραφία της οµογένειας άλλαξε δραµατικά της τελευταίες δεκαετίες και κυρίως οι 
οικονοµικώς ανεπτυγµένοι ζουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Η εξέλιξη αυτή 
συνετέλεσε στην µείωση του αριθµού των µαθητών στα σχολεία, µε αποτέλεσµα οι Κοινότητες να τα 
συντηρούν σε ορισµένες περιπτώσεις µε µεγάλη δυσκολία.. Προτάσεις και προσπάθειες για σύµπτυξη 
σχολείων απέτυχαν (6) 
-∆ίδακτρα. Τα ηµερήσια σχολεία χρεώνουν δίδακτρα τα οποία κυµαίνονται από $2,000 µέχρι $5,000 
ανά µαθητή ετησίως. 
-Έλλειψη Εκπαιδευτικών-Μισθοί Εκπαιδευτικών: Από τότε που έκλεισε η Ακαδηµία του Αγίου 
Βασιλείου δεν υπάρχουν νέοι δάσκαλοι διαθέσιµοι να αντικαταστήσουν αυτούς που 
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συνταξιοδοτούνται. ∆εν υπάρχει επαγγελµατικά καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό στις διάφορες 
κοινότητες, να διδάξει Ελληνικά. Οι αµοιβές όλων των εκπαιδευτικών είναι απαράδεκτα χαµηλές. 
∆εν υπάρχουν προγράµµατα Bachelors ή Masters σε Πανεπιστήµια ή σε Κολλέγια που να 
προετοιµάζουν δασκάλους για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 
Σύµφωνα µε την έρευνά του κ. Ν. Νικολιδάκη, µε στατιστικά στοιχεία αναλογίας µαθητών και µεταναστών 
για την περίοδο 1910-1946, ο επίσηµος συνολικός αριθµός µεταναστών ήταν 244.000. Ο επίσηµος 
συνολικός αριθµός µαθητών 24.000. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα 10% του πληθυσµού αυτού που ήταν ο 
αναλογούν µαθητικός πληθυσµός, παρακολουθούσε Ελληνικό σχολείο, στα 500 περίπου σχολεία που 
λειτουργούσαν στις κοινότητες. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα το 2003: 1.000.000 οµογενείς- 16.000 µαθητές! 
Μόνο το 1,6% του εν δυνάµει µαθητικού πληθυσµού παρακολουθεί ελληνικό πρόγραµµα.(1) 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Αρχιεπισκοπής Αµερικής σήµερα υπάρχουν 29 Ελληνο-Ορθόδοξα 
Κοινοτικά Ηµερήσια Σχολεία και περισσότερα από 340 Ελληνικά Απογευµατινά ή Σαββατιάτικα 
Σχολεία στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή σ΄ αυτά είναι εγγεγραµµένοι 30.000 µαθητές. Βεβαίως 
δεν είναι όλοι οι µαθητές Ελληνικής καταγωγής.(5) 
 
Νέος Φιλελληνισµός στις Η.Π.Α. 
Το 1974, το Κογκρέσσο των Η.Π.Α εγκαταλείποντας την πολιτική του “melting pot theory” και 
υιοθετώντας την πολιτική του “multiculturalism” (πολυπολιτισµικότητας) πέρασε νόµους, στήριξε και 
στηρίζει οικονοµικά Πολιτείες που διαθέτουν δίγλωσσα προγράµµατα τόσο στα Αµερικανικά Γυµνάσια 
όσο και στα Λύκεια. Αυτή η αποδοχή της πολιτιστικής διαφορετικότητας των εθνικών οµάδων στην 
Αµερικανική Κοινωνία και η προβολή της ως πολιτισµικού πλούτου του Αµερικανικού 
κοινωνικού µωσαϊκού ευνοεί ιδιαίτερα τον Ελληνισµό, του οποίου το συγκριτικό πλεονέκτηµα 
είναι ακριβώς η πολιτιστική κληρονοµιά και η παιδεία. Επιπλέον, η εικόνα της µετα-Ολυµπιακής 
Ελλάδας ενίσχυσε το διαφαινόµενο κατά την τελευταία δεκαετία νέο φιλελληνισµό ο οποίος προέκυψε 
από τα αδιέξοδα της παγκοσµιοποίησης. Επιφανείς Αµερικανοί διανοητές ζητούν επιστροφή στις 
Ελληνοκεντρικές αξίες και στην Ελληνική Γραµµατεία (7, 8). Η κλασσική ελληνική παιδεία και η 
ελληνική γλώσσα έχουν καταστεί ένα είδος µόδας στα υψηλά Αµερικανικά κοινωνικά στρώµατα. 
Επίσης, η επιτυχία των Ολυµπιακών αγώνων τόνωσε το ηθικό κυρίως των νεοτέρων γενεών 
Ελληνικής καταγωγής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων της δεύτερης και τρίτης 
γενεάς Ελληνο-Αµερικανών διαθέτουν πανεπιστηµιακή µόρφωση. Στα Αµερικανικά κολλέγια και στα 
πανεπιστήµια αντιλαµβάνονται την αξία της ελληνικής γλώσσας (καθώς η πλειοψηφία των 
επιστηµονικών όρων είναι ελληνικής προέλευσης) και ευρύτερα της ελληνικής παιδείας καθώς 
συναντούν διαρκώς αναφορές σ΄ αυτή (9).  
Από την άλλη πλευρά πολλές είναι οι θετικές αλλαγές στην λεγόµενη οργανωµένη οµογένεια. Το 
ενδιαφέρον των ηγετών των Ελληνο-Αµερικανικών οργανώσεων για την προώθηση της 
Ελληνόγλωσσης Παιδείας καταδεικνύεται µέσα από τη διοργάνωση πανεθνικών συµποσίων Παιδείας 
που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια. Προτεραιότητα για το Συµβούλιο Απόδηµου 
Ελληνισµού της Περιφέρειας Αµερικής είναι η συνεργασία όλων των οµογενειακών φορέων στο 
ζήτηµα της Παιδείας. Συστήνονται δύο επιτροπές “Επιτροπή Παιδείας”, “Επιτροπή Εδρών, Ελληνικών 
Κέντρων και Προγραµµάτων”. Οι εκπαιδευτικοί αποκτήσαµε “φωνή” µέσα από την Ίδρυση της 
“Οµοσπονδίας Ελληνο-Αµερικανών Εκπαιδευτικών” που αποτέλεσε ιστορικό γεγονός γιατί για πρώτη 
φορά στην ιστορία της οµογένειας ένωσε τους εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Αµερική. (10) 
 
 
∆ιείσδυση της Ελληνικής Γλώσσας σε ευρύτερα στρώµατα των Αµερικανών, µέσω της 
Αµερικανικής ∆ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες 

 
Σ’ αυτή τη θαυµάσια συγκυρία για τον Ελληνισµό και δεδοµένης της στήριξης των 

Αµερικανικών Πολιτείων Ελληνικών προγραµµάτων σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης οι ευκαιρίες 
που µας δίνονται είναι τεράστιες. 
Θα σταθώ στην ευκαιρία των Charter schools τα οποία µας παρέχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας, πολιτισµού και ιστορίας σε πολύ µικρές ηλικίες. Μέσω των σχολείων αυτών η 
ελληνική γλώσσα διεισδύει και διαδίδεται στην ευρύτερη Αµερικανική κοινωνία και διασφαλίζει τη 
συνέχισή της στο µέλλον.  



 

 
 

277

Τα µέχρι σήµερα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι η λειτουργία των ελληνο-Αµερικανικών 
charter schools ξεπέρασε τις προσδοκίες της οµογένειας.  
“Τι είναι τα charter schools” (6, 11, 12) 

Τα Charter Schools αποτελούν µία ριζοσπαστική εκπαιδευτική καινοτοµία στη δηµόσια εκπαίδευση 
των ΗΠΑ και απολαµβάνουν ευρεία διακοµµατική υποστήριξη. Ο θεσµός επιτρέπει στα σχολεία να 
λειτουργούν ανεξάρτητα από το παραδοσιακό δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίς τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες του και να προσαρµόζουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων 
που τις ενθαρρύνει να εµπλέκονται ενεργά. Τα charter είναι δηµόσια σχολεία και επιδοτούνται µε το ίδιο ποσό 
ανά µαθητή (µε διαφοροποιήσεις από πολιτεία σε πολιτεία) όπως και τα δηµόσια σχολεία. Έχουν την 
υποχρέωση να πετυχαίνουν καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης από τα δηµόσια σχολεία και σε ανταπόδοση 
τους προσφέρεται η δυνατότητα να απολαµβάνουν µεγαλύτερη ελευθερία δράσης χωρίς τους περιορισµούς 
που έχουν τα δηµόσια σχολεία.  

Ο όρος charter στην πραγµατικότητα σηµαίνει το “συµβόλαιο” που υπογράφεται από τους ιδρυτές του 
σχολείου µε την υπεύθυνη αρχή και στο οποίο αναφέρεται διεξοδικά  

· πώς θα λειτουργεί το σχολείο 
· τι θα διδάσκεται 
· πώς θα µετράται η επιτυχία  
· τι πρέπει να πετυχαίνουν οι µαθητές.  
Όσο το σχολείο τηρεί τους όρους του συµβολαίου του, είναι ελεύθερο από τους περιοριστικούς όρους 

που συνήθως έχουν τα άλλα δηµόσια σχολεία και αφορούν  
· το αναλυτικό πρόγραµµα 
· τη διδασκαλία 
· τον προϋπολογισµό 
· το προσωπικό.  

Τα πλεονεκτήµατα των charter schools:  
-Ευελιξία στη σύνταξη, οργάνωση και υλοποίηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος. 
Ποιοτική εκπαίδευση µε υψηλά ακαδηµαϊκά standards καθώς ελέγχονται διαρκώς από την Πολιτεία. 
-Οι γονείς δεν πληρώνουν δίδακτρα. Τα σχολεία επιχορηγούνται από την Αµερικανική Πολιτεία στην 
οποία λειτουργούν. Το ποσό χρηµατοδότησης ανά µαθητή ποικίλει από Πολιτεία σε Πολιτεία. Ξεκινά 
από $5.000 έως $13.000 ανά µαθητή ετησίως. Επίσης, προσφέρει για δύο χρόνια επιπλέον 
οικονοµική βοήθεια για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του σχολείου.  
-Ελληνικό πρόγραµµα. Για την κάλυψη του σχετικού προγράµµατος η Ελληνική Πολιτεία στέλνει 
προσοντούχους δασκάλους και καλύπτει τα έξοδά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η διδασκαλία-
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας γίνεται µε την αποτελεσµατική µέθοδο Immersion, σύµφωνα µε την 
οποία ορισµένα µαθήµατα του εκπαιδευτικού προγράµµατος (Μαθηµατικά, Θετικές Επιστήµες, 
Πολιτισµός) διδάσκονται, από το νηπιαγωγείο, στην Ελληνική γλώσσα. 
-Περισσότερη ασφάλεια λόγω του µικρότερου µεγέθους των σχολείων 
-Αυτονοµία. (Οι γονείς έχουν γνώµη.) 
-Λόγω του Ελληνικού κλασσικού προγράµµατος προσελκύουν τη συµµετοχή Αµερικανών υψηλών 
κοινωνικών οικονοµικών στρωµάτων.  
-Σε ένα διευρυµένο απογευµατινό πρόγραµµα µπορούν να προστεθούν αντικείµενα διδασκαλίας και 
δραστηριοτήτων που δεν µπορούν να ενταχθούν στο πρωινό πρόγραµµα είτε διότι δεν το επιτρέπει η 
νοµοθεσία είτε διότι δεν επαρκεί ο χρόνος(Θέατρο, µουσική, αθλοπαιδιές και χορός) 
Από το 2004, 40 Πολιτείες της Αµερικής διαθέτουν νοµοθεσία για τα Charter Schools  
 
Ιστορική αναδροµή Ελληνο-Αµερικανικών Charter Schools 
Η ιδέα για τη δηµιουργία του πρώτου ελληνο-αµερικανικού charter school ανήκει στον ελληνο-
αµερικανό Γεώργιο Πουµάκη από τo Clearwater της Φλώριδας. Ξεκίνησε µε τη στήριξη ελάχιστων 
συµπατριωτών του το 2000 και ίδρυσε το πρώτο Ελληνο-Αµερικανικό charter School “Athenian 
Academy”. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει την Ελληνική Πολιτεία βρήκε αρωγό τη 
δηµοσιογράφο του Αντένα Νάνσυ Μπίσκα που τον έφερε σε επαφή µε τον Υφυπουργό των 
Εξωτερικών κ. Γρηγόρη Νιώτη. Από το 2000 αρχίζει την υποστήριξή του σχολείου η Ελληνική 
κυβέρνηση µέσω του τότε συντονιστή εκπαίδευσης στη Νέα Υόρκη και το 2002 µέσω του συντονιστή 
εκπαίδευσης στην Ουάσινγκτον κ. Γ. Μαυρογιώργου αποστέλλεται η πρώτη αποσπασµένη δασκάλα 



 

 
 

278

εξ Ελλάδας. Η διαρκής προβολή του σχολείου µέσω των δορυφορικών τηλεοπτικών προγραµµάτων 
της δηµοσιογράφου Νάνσυ Μπίσκα είχε ως αποτέλεσµα να πληροφορηθούν την ευκαιρία που τα 
charter schools παρουσιάζουν πολλοί Ελληνο-Αµερικανοί.  
Μεταξύ αυτών ο Γιάννης Χαραλαµπίδης από το Μαϊάµι έρχεται σε επαφή µε τον κ. Πουµάκη και ξεκινά 
η διαδικασία υποβολής αιτήσεως για τη δηµιουργία του δεύτερου σχολείου charter της “Αρχιµηδείου 
Ακαδηµίας.” 
Εν τω µεταξύ, ο τριτοβάθµιος οργανισµός του Ελληνο-Αµερικανικού Εθνικού Συµβουλίου υιοθετεί και 
στηρίζει την ιδέα των charter schools και ξεκινά µία σειρά από πανεθνικά συνέδρια ενηµερώνοντας την 
οµογένεια: 
▪ Το πρώτο συµπόσιο µε θέµα «Το µέλλον της Ελληνικής Παιδείας στις ΗΠΑ πραγµατοποιείται το 
Νοέµβριο του 2003 στη Νέα Υόρκη, 
▪ Το δεύτερο µε θέµα «Charter Schools: Αποτελούν τη χρυσή ευκαιρία για την επιβίωση της Ελληνικής 
γλώσσας στις Η.Π.Α.;» πραγµατοποιείται στο Σικάγο τον Φεβρουάριο του 2004,  
▪ Το τρίτο συµπόσιο για τη δηµιουργία «Οµογενειακού Συµβουλίου Παιδείας Αµερικής για τη ∆ιάδοση 
και ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισµού» & για 
τη δηµιουργία «Ταµείου Παιδείας Οµογενών για τη στήριξη του Ο.Σ.Π.Α.» πραγµατοποιείται στην 
Φιλαδέλφεια τον Ιανουάριο του 2005  
▪ Το τέταρτο µε θέµα “Η επιτυχία των Ελληνο-Αµερικανικών Charter Schools” τον Απρίλιο του 2006 
στη Νέα Υόρκη. 
Με τα συνέδρια αυτά αρχίζει να εκφράζεται το ενδιαφέρον της οργανωµένης οµογένειας. Η τρίτη 
πρωτοβουλία ξεκινά από την Οµοσπονδία Φλώριδας η οποία δηµιουργεί σχετική επιτροπή µε 
πρόεδρο τον κ. Λ. Τσαφατίνο ιδρύοντας το 2003 την “Ακαδηµία του Πλάτωνα” στο Clearwater της 
Φλώριδας. Πρόκειται για το πρώτο σχολείο που εισέρχεται µέσα σε µία εκκλησιαστική κοινότητα, στην 
Αγία Τριάδα.  
Τέταρτη στη σειρά έρχεται η δηµιουργία του Charter School «Socrates Academy» στο Charlotte, 
North Carolina από τον κ. Ελευθέριο Περούλα, ∆/ντή του Ελληνικού Σχολείου Αγίας Τριάδος και 
Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Ελληνοµάθειας στην περιοχή. 

Το Πέµπτο σχολείο, υπό την επωνυµία Hellenic Classical Charter School (HCCS) 
εγκρίνεται από το Board of Regents του New York State Education Department τον Φεβρουάριο 
του 2005 και στεγάσθηκε στο τότε υπό λειτουργία Ηµερήσιο Σχολείο της Κοίµησης της Θεοτόκου 
στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Η πρωτοβουλία στην περίπτωση αυτή ανήκει στον δικηγόρο κ. 
Τσαρλς Καπετανάκη σε συνεργασία µε εκπροσώπους της Κοινότητας και µε την πολύτιµη 
αρωγή του τότε συντονιστή εκπαίδευσης στη Νέα Υόρκη κ. Ν. Νικολιδάκη ο οποίος διαµόρφωσε 
το πρόγραµµα διδασκαλίας και διασφάλισε διδακτικό προσωπικό και υλικό από Ελλάδα. Το 
σχολείο αυτό αποτελεί την πρώτη µεγάλη επιτυχία µετεξέλιξης ενός υπό απειλή κλεισίµατος 
ηµερήσιου κοινοτικού σχολείου, σε Charter µε ένα ελληνικό πρόγραµµα ισάξιο και ίσως 
πλουσιότερο µε την αρωγή των Αµερικανικών εκπαιδευτικών αρχών. Ενθαρρυντικός στην όλη 
προσπάθεια του κ. Καπετανάκη ήταν ο Ύπατος Πρόεδρος της Παλλακωνικής Οµοσπονδίας 
Αµερικής και Καναδά και πρόεδρος του Charter School «Ακαδηµία του Σωκράτη» στη Φλώριδα 
κ. Θ. Τσαφατίνος.  

Τον Μάιο του ιδίου χρόνου (2005) εγκρίνεται από τη Σχολική Περιφέρεια του Red Clay στο 
Delaware, υπό την επωνυµία «Odyssey Charter School», το έκτο ελληνοαµερικανικό charter school, 
το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέµβριο του 2006. Η σχετική αίτηση κατετέθη από µέλη της 
ΑΧΕΠΑ της περιοxής µε πρωτοβουλία των Αντ. Σκούτελα, δρ. Πήτερ Γιαννόπουλου, George 
Chambers και Γ. Ρήγα.  
Πριν δύο χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία της η δεύτερη “Αθηναϊκή Ακαδηµία” στο Πάσκο της 
Φλώριδας και πάλι µε πρωτοβουλία του Γεωργίου Πουµάκη. 
 
Τα επιτεύγµατα των Ελληνο-Αµερικανικών Charter Schools 
Εµπεριστατωµένα και πλήρη στοιχεία για τη λειτουργία των σχολείων αυτών αναµένεται να 
παρουσιασθούν και να καταγραφούν στο Συµπόσιο µε θέµα: “Charter Schools: Επιτεύγµατα, 
διαπιστώσεις και προοπτικές, 8 χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας τους” που διοργανώνουν το 
Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Αµερικής και το Ελληνο-Αµερικανικό Εθνικό Συµβούλιο σε συνεργασία µε το 
Ελληνο-Αµερικανικό Charter School “Archimedean Academy”. Το Συµπόσιο θα πραγµατοποιηθεί στις 
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31 Αυγούστου µε 1η Σεπτεµβρίου στην Αρχιµήδειο Ακαδηµία στο Μαϊάµι και γνωρίζω ότι πολλοί από 
εσάς έχετε κληθεί να παρακολουθήσετε.  
Πολύ συνοπτικά θα σας αναφέρω ότι η πλειοψηφία των σχολείων αυτών λειτουργεί µε εξαιρετική 
επιτυχία η οποία καταγράφεται στις παναµερικανικές και πολιτειακές εξετάσεις µε τις αποδόσεις των 
µαθητών τους. 
 
▪ Το σχολείο της “Ακαδηµίας του Αρχιµήδους”, έχει σηµειώσει εξαιρετική επιτυχία. Σήµερα αριθµεί 
680 µαθητές, εκ των οποίων το 92% δεν είναι Ελληνικής προέλευσης και το 70% εξ αυτών είναι 
Ισπανόφωνοι. Λειτουργεί νηπιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο ενώ ήδη έχει καταθέσει αίτηση για τη 
δηµιουργία Λυκείου. Το σχολείο λειτουργεί ως conservatory of mathematics. ∆ίνει βαρύτητα στην 
διδασκαλία των µαθηµατικών και στις δύο γλώσσες και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 
Για όσους από εσάς ενδιαφέρονται έχω αναλυτική αναφορά των αποτελεσµάτων των εξετάσεων του 
2006-2007 της Αρχιµηδείου Ακαδηµίας και συγκεκριµένα της 3ης, 4ης,5ης,6ης και 7ης τάξης στα FCAT 
NRT Mathematics και Reading. 
 
▪ Το “Hellenic Classical Charter School (HCCS)” λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Σχολείου 
«Σωτήριος Έλληνας» της Κοινότητας της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στο Μπρούκλιν της Νέας 
Υόρκης. Πρόκειται για τη µετεξέλιξη του κοινοτικού σχολείου σε ένα πλήρες ηµερήσιο κρατικό δηµόσιο 
σχολείο. Στο πρόγραµµά του εντάσσονται µαθήµατα Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισµού 
ενώ καθηµερινώς διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα για 2 διδακτικές περιόδους. Εφέτος, φοίτησαν στο 
σχολείο 195 µαθητές και στο νέο σχολικό έτος θα έχει 250 και ξεκινά και τη λειτουργία το middle 
school (ηµιγυµνάσιο) µε 6η, 7η και 8η τάξη. Στις εξετάσεις του English Language Arts Examination 2006 
και New York State Mathematics 2006 οι µαθητές της 3ης και 4ης Τάξης του σχολείου ξεπέρασαν τα 
standards της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όταν στα δηµόσια σχολεία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 
58% και κατετάγησαν στην 6η θέση µεταξύ όλων των σχολείων charter της Νέας Υόρκης. Επίσης, οι 
µαθητές της 4ης Τάξης του περασµένου χρόνου, σε ποσοστό 87,5% είχαν απόδοση ίση ή µεγαλύτερη 
της ίδιας Τάξης κατά τις εξετάσεις New York State Science 2006. 
 
▪ Η “Ακαδηµία του Πλάτωνα” ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στο Pinellas County στη Φλώριδα. Με το 
νέο σχολικό έτος θα έχει 240 µαθητές και µε λίστα αναµονής 200 παιδιά. ∆ιαθέτει τάξεις από το 
νηπιαγωγείο έως και την Τετάρτη. Το σχολείο ήρθε 10ο στις εξετάσεις FCAT ανάγνωσης και 
µαθηµατικών σε σύνολο 1980 αµερικανικών σχολείων στη Φλώριδα!  
 
▪ Η “Ακαδηµία του Σωκράτη” ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005. Στο νέο έτος θα έχει 220 µαθητές, 
µε νηπιαγωγείο και τάξεις µέχρι και την 3η. Το σχολείο συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο της Β. 
Καρολίνας και όχι µόνο πέτυχε τον στόχο του αλλά έγινε και πρότυπο σχολείο, αφού υιοθετήθηκε ως 
“Professional Development School of the University”. Μάλιστα η πρύτανης του Πανεπιστηµίου 
συµµετέχει στο συµβούλιο του σχολείου.  
Χρησιµοποιεί τη Σωκρατική µέθοδο διδασκαλίας και για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
χρησιµοποιείται η µέθοδος του immersion. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού 
γίνεται επί δύο ώρες ηµερησίως.  
 
▪ Το “Odyssey Charter School” λειτουργεί από το Σεπτέµβριο του 2006 στη σχολική περιφέρεια του 
Red Clay στο Delaware µε νηπιαγωγείο, 1η, 2η τάξη ενώ το νέο έτος προστίθεται η 3η τάξη. Εφέτος, 
φοίτησαν 125 µαθητές και το νέο έτος ξεκινά µε 212 µαθητές. Το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει τη 
µέθοδο immersion και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας και τη διδασκαλία 
των µαθηµατικών µε εργαλείο διδασκαλίας την αγγλική αλλά και την ελληνική γλώσσα. Η πορεία του 
σχολείου είναι εξαιρετική.  
 
Η “Αθηναϊκή Ακαδηµία” λειτουργεί στο Pinellas της Φλώριδα από το 2001. ∆ιδάσκει την Ελληνική και 
ισπανική γλώσσα µε τη µέθοδο immersion. Τα µαθηµατικά διδάσκονται στην αγγλική, ελληνική και 
ισπανική γλώσσα. Λειτουργούν τάξεις από το νηπιαγωγείο µέχρι και την 5η τάξη. Εφέτος φοίτησαν στο 
σχολείο 75 µαθητές. 
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Η δεύτερη ”Αθηναϊκή Ακαδηµία” λειτουργεί στο Πάσκο της Φλώριδας από το 2005. Η πορεία του 
σχολείου διαγράφεται καλή καθώς από το νέο έτος αποκτά και την 6η τάξη και θα έχει 268 µαθητές. 
∆ιδάσκονται η ελληνική και ισπανική γλώσσα µε ιδιαίτερη έµφαση στα µαθηµατικά.  
 
 
Συµπεράσµατα-Προοπτικές-Προτάσεις 
 

• Όπως καταδεικνύεται από την παρούσα ιστορική έρευνα-αναφορά διαφαίνεται µία ευνοϊκή 
συγκυρία για την ελληνόγλωσση παιδεία στις Η.Π.Α. και µία δυναµική για τη διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε µεγάλα τµήµατα της αµερικανικής κοινωνίας 
µέσω ελληνόγλωσσων προγραµµάτων στα Αµερικανικά ∆ηµόσια σχολεία και λύκεια και 
στα Charter Schools 

• Τα αποτελέσµατα των ελληνικού ενδιαφέροντος Charter Schools ξεπέρασαν τις 
προσδοκίες των ιδρυτών τους και της οµογένειας. 

• Η εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, από το δηµοτικό σχολείο την καθιστά 
δεύτερη φύση στους µαθητές. Επιπλέον, η εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας διευκολύνει 
τους µαθητές στην κατανόηση µαθηµατικών, επιστηµονικών, αγγλικών, ιστορικών, 
λογοτεχνικών όρων και όρων άλλων διδακτικών αντικειµένων. Η κατανόηση και η γνώση 
της ελληνικής θα τους βοηθήσει αργότερα στο κολλέγιο, στο πανεπιστήµιο και ως 
εργαλείο σκέψης στην ζωή τους και στην επαγγελµατική τους πορεία. Ως δεύτερη γλώσσα 
λοιπόν για τους Αµερικανούς καθίσταται πολύτιµη καθώς διευρύνει την ικανότητα του 
µαθητή στην ανάγνωση της αγγλικής (reading) και στους µαθηµατικούς υπολογισµούς. 
Επίσης, αποτελεί τη βάση για την εκµάθηση και άλλων γλωσσών 

• Είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης για την έλλειψη προσοντούχων δασκάλων για τις 
ανάγκες των ελληνόγλωσσων προγραµµάτων τόσο στα ιδιωτικά, δηµόσια και Charter 
σχολεία. 

 
 
Με την ιδιότητά µου της προέδρου της Οµοσπονδίας Ελληνο-Αµερικανών Εκπαιδευτικών αλλά και 
εκπροσωπώντας το Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Αµερικής ως επικεφαλής της Επιτροπής Παιδείας σας 
καταθέτω τρεις προτάσεις: 
 
 

• Σε ένα από τα Πανεπιστήµια της Ελλάδας που διαθέτουν διαπολιτιστικό πρόγραµµα 
(Κρήτης, Πάτρας, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων) θα µπορούσαν προετοιµάζονται ετησίως 20 
εκπαιδευτικοί µε minor στην ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα για να καλυφθεί 
η έλλειψη ελλήνων προσοντούχων δασκάλων στις Η.Π.Α. 

• Μακροπρόθεσµα να εξετασθεί η δυνατότητα δηµιουργίας προγράµµατος για bachelor µε 
major στην Νεοελληνική γλώσσα και minor στην εκπαίδευση σε αµερικανικό πανεπιστήµιο 
ή κολλέγιο.  

• Οι δάσκαλοί µας στις Η.Π.Α. θα µπορούσαν ετησίως να παρακολουθούν σε πανεπιστήµιο 
της Αµερικής σεµινάριο για τη µέθοδο immersion. Λεπτοµέρειες για το σχετικό πρόγραµµα 
ετοιµάζει το µέλος της Οµοσπονδίας µας δρ. Καυκούλης, πρόεδρος της Αρχιµηδείου 
Ακαδηµίας 

• Συνέχιση του προγράµµατος παραγωγής διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας το οποίο ήδη παράγεται στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης µε την 
επισήµανση της αναγκαιότητας παραγωγής υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας ως ξένης για µαθητές µη ελληνικής καταγωγής στο νηπιαγωγείο και στο 
δηµοτικό. 

 
 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω τη σηµασία της ενότητας, συνέργειας και συντονισµού όλων των 
δυνάµεων του Ελληνισµού για την παγκόσµια αναγνώριση της αξίας της Ελληνικής παιδείας, γλώσσας, 
γραµµατείας, παράδοσης και ελληνικού πολιτισµού. Η έλλειψις συνεργασίας και ο ανταγωνισµός 



 

 
 

281

µεταξύ των Ελλήνων από τα αρχαία χρόνια έως και σήµερα είναι η νέµεσις του Ελληνισµού. Το 
γνωρίζουµε αυτό. 
Απευθύνω έκκληση προς όλους για συνεργασία στο κοινό όραµα της ευρύτερης διάδοσης και 
διδασκαλίας της Ελληνικής Παιδείας στην οικουµένη.  
Ειδικότερα στην Αµερική έχουµε την υποχρέωση, όχι µόνο να διατηρήσουµε την πολιτιστική µας 
κληρονοµιά αλλά ξεπερνώντας τους εαυτούς µας να εµπλουτίσουµε την αµερικανική εκπαίδευση µε την 
ελληνική παιδεία. Να διδάξουµε τις ελληνικές εκείνες αξίες στις οποίες στηρίχθηκε ο παγκόσµιος 
πολιτισµός: ήθος, σεβασµό στον άνθρωπο, τις δηµοκρατικές αρχές, τη σηµασία του διαλόγου και της 
λογικής για την ειρηνική συνύπαρξη λαών, για ένα καλύτερο αύριο. 
 
Οι Έλληνες του εξωτερικού ιστορικά αποτέλεσαν τις πνευµατικές εστίες του Ελληνισµού. Εµείς οι 
εκπαιδευτικοί οφείλουµε να είµαστε οι κήρυκες και πρεσβευτές των διαχρονικών και πανανθρώπινων 
αυτών αξιών του παγκοσµίως. 
 
 
Πηγές: 
 
(1)”100 χρόνια αγωνίας του Έλληνα µετανάστη για την Ελληνική Παιδεία στην Αµερική”. Εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κ. Ν. Νικολιδάκη στο Γ’ Συµπόσιο του Ελληνο-Αµερικανικού Εθνικού 
Συµβουλίου, Ιανουάριος 2005 
(2) «Ο ρόλος της Κοινότητας στη διαµόρφωση πολιτικής για Ελληνική Παιδεία», Εισήγηση του δρ. Ανδρέα Ζαχαρίου, διευθυντού 
του Ελληνο-Αµερικανικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας», στο Α’ Συµπόσιο Παιδείας του Ελληνο-Αµερικανικού Εθνικού 
Συµβουλίου µε θέµα “Το µέλλον της Ελληνικής Παιδείας στις Η.Π.Α.” 
(3) «Ελληνικό Γυµνάσιο και Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση: Ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσµα». Εισήγηση της Κωστάνς 
Ταγοπούλου, Queens College στο Α’ Συµπόσιο Παιδείας του Ε.Σ.E, Νέα Υόρκη, 22-23 Φεβρουαρίου 2003 
(4)«Το ενδιαφέρον των πρώτων µεταναστών για την Παιδεία» 
Α’ µέρος της εισηγήσεως του ∆ρ. Αρ. Μιχόπουλου, (Hellenic College, Boston), στο Α’ Συµπόσιο Παιδείας του Ε.Σ.Σ., Νέα 
Υόρκη, 22-23 Φεβρουαρίου 2003 
(5) Επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής, http://www.goarch.org/ 
(6) «Charter Schools: Αποτελούν τη χρυσή ευκαιρία για την επιβίωση της Ελληνικής Γλώσσας στις ΗΠΑ;». Εισήγηση του κ. 
Γεωργίου Μαυρογιώργου, πρώην Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στην Washington στο Β’ 
Συµπόσιο Παιδείας του Ε.Σ.Ε. 
(7) “Bring Back the Greeks” Nancy Biska’s interview with Professor Bruce S. Thornton of the University of California at Fresno, 
http://www.hellotia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1456&Itemid=61 
(8) "Hellenism will never die. It is the first and last hope for Mankind", Nancy Biska’s interview with John Heath and Victor 
Hanson http://www.hellotia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=61 
(9) “The power of Hellenic Language”, by Nancy Biska, Speech delivered at the Hellenic American Educators Association 
United Federation of Teachers at the UFT Headquarters, NY 
(10) Ιστοσελίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εθνικού Συµβουλίου www.hancusa.net 
Ιστοσελίδα του ΣΑΕ Περιφέρειας Αµερικής www.saeusa.org  
(11) US Charter schools, επίσηµη ιστοσελίδα, http://www.uscharterschools.org/pub/uscs_docs/index.htm 
(12) Great Schools: The parent’s Guide to K-12 Success 
http://www.greatschools.ne Στοιχεία επίσης αντλήθηκαν από τις Εισηγήσεις στο Β” Συµπόσιο Παιδείας του Ελληνο-Αµερικανικού 
Εθνικού Συµβουλίου ▪ «Ερωτήσεις, απορίες και απαντήσεις στους ενδοιασµούς και στον αντίλογο για τα Charter Schools»  
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Εισήγηση για την Παιδεία, Συντονιστή Κεντρικής – Νοτίου Αµερικής, κ. Νικηφόρου Νικολαΐδη  
 
Aξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 

 
Αγαπητοί Συντονιστές, 

 
1. Επωφελούµενοι της παρουσίας της Ολοµέλειας του Συντονιστικού Συµβουλίου της Περιφέρειας στο 
Σάο Πάολο της Βραζιλίας για τη διεξαγωγή της Ιδρυτικής Συνεδρίασης του ∆ικτύου Νεολαίας, 2 – 4 
Νοεµβρίου 2007, είχαµε µια έκτακτη Συνάντηση στην οποία µεταξύ άλλων µου ανετέθη η παρουσίαση 
των θέσεων και των σχετικών εισηγήσεων της Περιφέρειάς µας.  

 
Τα µείζονα θέµατα που µας απασχολούν, όπως άλλωστε αναφέραµε από την πρώτη στιγµή, είναι: 
α) η Ελληνοµάθεια και β) η Νεολαία  

 
α) Ελληνοµάθεια 

 
Πρώτα απ΄ όλα θα αναφερθώ σε δύο ενέργειες που, αν συµφωνείτε, µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
άµεσα.  

 
1. Κατ΄ αρχήν, αναφορικά µε την απόσπαση καθηγητών από την Ελλάδα.  
Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων θεωρούµε αναγκαία µια στοιχειώδη οργάνωση για τη 
ρύθµιση βασικών θεµάτων όπως η κατανοµή σχολείων, ωραρίων διδασκαλίας και ύλη.  
Και θα θέλαµε να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο η αποστολή Συντονιστή του Υπουργείου Εθν. 
Παιδείας και Θρησκευµάτων στο Μπουένος Άιρες, που από τον ∆εκέµβριο του 2006, µας είχε 
υποσχεθεί η τότε Ειδική Γραµµατέας Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΠΟ∆Ε) 
του Υπουργείου κα Ισµήνη Κριάρη.  
 
2. Επίσης σηµαντικό είναι το θέµα σχετικά µε την Ενίσχυση Τµηµάτων Ελληνικών Σπουδών στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
Για θετικά αποτελέσµατα θεωρούµε απαραίτητο να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 
συµµετοχή των Εκπροσώπων του Σ.Α.Ε. στις συνεδριάσεις της Ειδικής Γραµµατείας ΠΟ∆Ε. εφόσον 
αυτοί είναι οι κατεξοχήν γνώστες των συνθηκών λειτουργίας των Κέντρων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
του Εξωτερικού που ασχολούνται µε τη διδασκαλία της γλώσσας µας.  
 
3. Αναφορικά µε την Ενίσχυση Τµηµάτων Ελληνικών Σπουδών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, το 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Universidad de Playa Ancha του Βαλπαράιζο, το 
οποίο παραδίδει µαθήµατα νεοελληνικών από το 1997, υπέβαλε αίτηση χρηµατοδότησης για την 
εκπόνηση Λεξικού Ελληνικά-Ισπανικά, Θεµατικών Ενοτήτων. Το λεξικό αυτό που, αν δεν κάνω λάθος, 
δεν υπάρχει, θα φανεί πολύ χρήσιµο για τη διδασκαλία των ελληνικών στις ισπανόφωνες χώρες και 
ελπίζω η απόφαση να είναι ευνοϊκή, εφόσον µάλιστα το Κέντρο αναλαµβάνει τα έξοδα της έκδοσης. 

 
4. Όσον αφορά την διδασκαλία των ελληνικών στην Περιφέρεια Κεντρικής και Νοτίου Αµερικής, το 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Περιφέρειας, που συστάθηκε µε την έναρξη της λειτουργίας της, µε βάση 
την πρόταση που ο Υπουργός κος Θ. Κασσίµης έκανε στην ΣΤ΄ Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. 
(∆εκέµβριος 2006), εκπόνησε Πρόγραµµα Σεµιναρίων για την Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών της 
περιοχής, το οποίο θα σας παρουσιάσω σε γενικές γραµµές.  
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Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
 
Η γνώση της µητρικής γλώσσας είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της προσωπικότητας κάθε 
ανθρώπου, αφού δίνει πρόσβαση σε ένα πολιτισµό και ένα σύνολο αξιών που θα τον 
συνοδεύουν σε όλη του την ζωή. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Με το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 695/1970 «Περί εκπαιδεύσεως ελληνοπαίδων εξωτερικού» 
δηµιουργήθηκε το πρώτο νοµοθετικό πλαίσιο για την ελληνόγλωσση παιδεία στο εξωτερικό, όπου 
κυρίαρχο στόχο αποτέλεσε η εθνική συνείδηση και εθνοπολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων µαθητών. 
 
Τον Ιούνιο του 1996 εκδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ο Νόµος 2413 µε τίτλο «Η ελληνική 
παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπου γίνεται για πρώτη 
φορά άνοιγµα στο να αποτελέσει η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους για την 
οµογένεια, αναπόσπαστο µέρος µιας διαπολιτισµικής εθνικής στρατηγικής. 
 
Το µοντέλο της εκπαίδευσης µετατρέπεται από Ελλαδοκεντρικό σε Ελληνοκεντρικό λαµβάνοντας 
υπόψη τις διαπολιτισµικές συνθήκες κοινωνικοποίησης του παιδιού.  
 
Σήµερα στην Ευρώπη, η πολιτική της αφοµοίωσης και της πολιτισµικής οµοιοµορφίας, την οποία 
επεδίωκαν οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, τα πρώτα χρόνια της µετανάστευσης, 
διαφοροποιείται υιοθετώντας µια διαπολιτισµική προσέγγιση στην εκπαίδευση.  
 
Συγχρόνως έχουµε µια πλήρη αλλαγή προσανατολισµού:  
 
Οι Έλληνες, από µετανάστες, γίνονται Ευρωπαίοι πολίτες! 
 
Το µάθηµα της µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού αποτελεί πλέον αναπόσπαστο και απολύτως 
απαραίτητο οργανικό µέρος της εθνοπολιτισµικής ταυτότητας των µαθητών στο χώρο που ζουν και 
µεγαλώνουν.  
 
Το ελληνόπουλο που ζει και µεγαλώνει στο εξωτερικό πρέπει να αποκτήσει µια διαπολιτισµική 
ταυτότητα. 
 
Γίνεται στροφή σε δίγλωσσα εκπαιδευτικά συστήµατα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
κοινωνικές, γνωστικές και παιδαγωγικές ανάγκες της εκπαίδευσης του απόδηµου ελληνισµού. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει άλλωστε και η συνθήκη του Μάαστριχτ σύµφωνα µε την οποία θα 
πρέπει να δηµιουργήσουµε τον νέο άνθρωπο µε την δισυπόστατη και αµφίδροµη σχέση: τον 
Έλληνα-Ευρωπαίο και τον Ευρωπαίο-Έλληνα. 
 
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από χαµηλή 
αποτελεσµατικότητα παρά τα υψηλά χρηµατικά ποσά που δαπανώνται από του ΥΠΕΠΘ και τις 
ανθρώπινες προσπάθειες που καταβάλλονται. 
 
Σκοπός µας είναι να δώσουµε απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα, να απαντήσουµε στα γιατί και να 
ερευνήσουµε το πώς θα αναβαθµίσουµε την ελληνόφωνη εκπαίδευση στην Περιφέρεια µας. 
 
Να εξετάσουµε γιατί είναι σηµαντική η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, τι τους προσφέρει στα 
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παιδιά µας, αλλά και συγχρόνως να εµβαθύνουµε στην ψυχολογία και τις ανάγκες των βασικών 
συντελεστών που είναι οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς του ελληνισµού. 
 
Η συνεργασία και η σύνθεση των προτάσεων θα οδηγήσει σε νέους δρόµους. Σε µια ελληνική 
παιδεία αξιώσεων. 
 
 
ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ; 
 
Οι µελετητές θεωρούν ότι η παραµέληση του µαθήµατος της ελληνικής γλώσσας – και κατά συνέπεια 
της µητρικής γλώσσας των παιδιών – µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην όλη εξέλιξη της 
προσωπικότητας τους.  
 
Συγκεκριµένα, επειδή οι δύο γλώσσες και πολιτισµοί αποτελούν αναπόσπαστα κοµµάτια τους εαυτού 
και της ταυτότητας των παιδιών, η διακοπή της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας είναι δυνατόν 
να έχει δυσµενείς συνέπειες στην εξέλιξη της εγωσύνθεσης τους αναστέλλοντας τις 
διαδικασίες µάθησης που σχετίζονται µε την µητρική γλώσσα και την οικογενειακή βιογραφία. 
 
Το ελληνικό σχολείο, για µας, επιβάλλεται να λειτουργεί σαν θεµατοφύλακας διατήρησης και 
καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισµού και της σύνδεσης των παιδιών µας µε 
την πατρίδα. 
 
Ο Ελληνισµός βασίζει την µακροβιότητα του στην γλώσσα του, έχοντας την σαν εργαλείο, και 
την ελληνική σκέψη (σε µια ανθρωποκεντρική και διαχρονική αντίληψη του ανθρώπου), στη 
µετάδοση από γενιά σε γενιά ενός συγκεκριµένου όγκου πληροφοριών πολιτιστικού 
περιεχοµένου.  
Αυτό το ελληνικό “πολιτιστικό λογισµικό”, όπως αποκαλείται από µελετητές, η τεράστια ιστορική 
και πολιτιστική εµπειρία, του επέτρεψε, παρά τις όποιες ιστορικές του µεταµορφώσεις, να είναι ένας 
από τους ελάχιστους επιζήσαντες µεγάλους πολιτισµούς. 
Ο Ελληνισµός επιβίωσε επί χιλιετίες γιατί δεν έχασε ποτέ την γλώσσα του. ∆εν ξέχασε την 
ιστορία του, τα ήθη και τα έθιµα του.  
∆εν διαπραγµατεύθηκε τις αξίες του.  
Για µας, τους Έλληνες της ∆ιασποράς, η διατήρηση της ελληνικότητας των παιδιών µας, µέσα από 
την γνώση της γλώσσας µας, της ιστορίας µας, των αρχών και των αξιών του ελληνισµού είναι 
αναγκαιότητα.  
Είναι η πολιτιστική µας επιβίωση στις «άλλες» πατρίδες που ζούµε...  
Είναι ο µόνος τρόπος για να συνεχίσουµε να υπάρχουµε, χωρίς να πάψουµε να είµαστε 
Έλληνες... 
 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
 
Η ελληνική διασπορά είναι αυτο-οργανωµένη µε φορείς σε όλη την Περιφέρεια, δοµηµένους σε 
Οµοσπονδίες, Κοινότητες, Εθνικοτοπικούς, Επιστηµονικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους, Συλλόγους 
Γονέων και Κηδεµόνων, Ιδρύµατα, Εκκλησιαστικές Κοινότητες, Εφηµερίδες και ραδιοφωνικούς 
σταθµούς. 
 
Η εµπλοκή και η αγωνία των φορέων του ελληνισµού σε ότι αφορά την ελληνόφωνη εκπαίδευση, είναι 
µεγάλη!  
 
Θέλουν να καλλιεργήσουν και να διαδώσουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό, που οι 
ίδιοι στερήθηκαν, στις νεότερες γενιές. 
 
Θεωρούµε ότι έτσι θα τονώσουµε την πολιτιστική ταυτότητα των παιδιών µας, την αγάπη τους για την 
Ελλάδα και τις ελληνικές αξίες. 
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Αυτός ο υπέρµετρος ζήλος πολλές φορές δηµιουργεί, είναι η αλήθεια, προβλήµατα προς όλες τις 
κατευθύνσεις που επιδεινώνονται από την απουσία πλαισίου το οποίο θα καλύπτει µε σαφήνεια 
την µορφή, την λειτουργία, τον ρόλο, τις δικαιοδοσίες και τα όρια παρέµβασης των 
οργανώσεων µας. 
 
Χρειάζεται, σαφέστατος καθορισµός ρόλων καθηκόντων έτσι ώστε να αναπτυχθούν σχέσεις σεβασµού 
στον ρόλο του Συντονιστού Εκπαίδευσης, το έργο και τα πρόσωπα των εκπαιδευτικών. 
 
Όµως, πρέπει να ακουστεί ξεκάθαρα ότι, η ελληνική παιδεία, είναι για µάς, η βάση για µια 
αξιοπρεπή πορεία ολόκληρου του ελληνισµού στο ιστορικό γίγνεσθαι και αποτελεί την ύψιστη 
µας προτεραιότητα.  
 
 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 
Επικεντρώνοντας στην ψυχολογία του µαθητή παρατηρούµε ότι: 
 

• Επειδή, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση λειτουργεί συµπληρωµατικά, το µάθηµα της 
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού εκλαµβάνεται από τους µαθητές ως επιπρόσθετος 
φόρος σε βάρος του ελεύθερου χρόνου τους και των εξωσχολικών τους δραστηριοτήτων µε 
αποτέλεσµα να διάκεινται αρνητικά απέναντι του. 

 
• Οι µαθητές θεωρούν ότι η γλώσσα και η κουλτούρα της χώρας προέλευσης δεν συµβάλλουν 

αποφασιστικά στην κοινωνική και επαγγελµατική άνοδο τους στη χώρα διαµονής. 
 

• Θεωρούν την µητρική γλώσσα σαν «γλώσσα δεύτερης κατηγορίας» και παραµελούν την 
φοίτηση τους στο ελληνικό σχολείο. 

 
Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συντελούν στην επιδείνωση της ήδη αρνητικής 
ψυχολογίας, όπως η χαµηλή υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων µας, δηλαδή: 
 

• Τη στέγαση των σχολείων µας σε κτίρια και αίθουσες, άνευ ιδιαιτέρων αξιώσεων και 
µάλλον δεύτερης κατηγορίας, σε υποβαθµισµένες πολλές φορές περιοχές, που είτε µας 
παραχωρούνται είτε µισθώνουµε 

• Τα βιβλία που δεν φτάνουν ποτέ στην αρχή της χρονιάς 
• Την απουσία εποπτικού υλικού 
• Την ανυπαρξία υποδοµών (Η.Υ.) για χρήση των νέων τεχνολογιών, των λογισµικών και των 

προγραµµάτων που χρηµατοδοτεί το ΥΠΕΠΘ και αναπτύσσουν τα διάφορα Πανεπιστηµιακά 
Ιδρύµατα της χώρας. 

 
Αλλά και την  
 

• Ανυπαρξία ουσιαστικών σχέσεων µαθητών-εκπαιδευτικών-γονιών, και τη 
• Μη αποδοχή πολλές φορές των εκπαιδευτικών από τους µαθητές. 

 
Θεωρούµε ότι χρειάζεται επειγόντως νέα προσέγγιση του προβλήµατος και προσπάθεια για εύρεση 
τρόπων που θα κάνουν το µάθηµα πιο ελκυστικό ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών και 
να επιθυµούν να φοιτήσουν στα ελληνικά σχολεία. 
 
Χρειάζεται να δούµε πως µπορούµε αναπτύσσοντας και συνδέοντας άλλες δραστηριότητες 
πολιτιστικού περιεχοµένου να κερδίσουµε τα παιδιά. 
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ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
 
Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του ελληνισµού αποτελούν τους 
σηµαντικότερους συντελεστές για την επίτευξη των στόχων των αποδήµων. Μόνο, που οι στόχοι 
αυτοί, παραµένουν άπιαστοι... 
 
Σήµερα οι περισσότεροι Συντονιστές εκπαίδευσης νιώθουν εγκαταλελειµµένοι και αποµονωµένοι στις 
χώρες που υπηρετούν χωρίς να έχουν την απαιτούµενη στήριξη και βοήθεια από τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου. Απαιτείται στελέχωση των γραφείων Συντονιστών από ειδικευµένο προσωπικό 
αλλά και συνεχείς επιµορφώσεις ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. 
 
Είναι γεγονός ότι το επίπεδο της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών µας κυµαίνεται από την 
εξαιρετικά χαµηλή κατοχή της ελληνικής γλώσσας µέχρι την κατοχή της σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό. 
 
Οι εκπαιδευτικοί µας είναι υποχρεωµένοι να δουλεύουν σε τάξεις ανοµοιογενείς, µε µαθητές που, 
εκτός των γνωστικών διαφορών της ελληνικής γλώσσας, είναι διαφόρων ηλικιών, προέρχονται από 
διαφορετικά πολιτιστικά και πολιτισµικά επίπεδα αλλά και από διαφορετικά κοινωνικά και οικονοµικά 
στρώµατα.  
 
Το πάντρεµα δύσκολο και η προσπάθεια των εκπαιδευτικών µεγάλη.  
 
Χρειάζεται κατάθεση ψυχής και ευαισθησία, και δυστυχώς πολλοί εκπαιδευτικοί προερχόµενοι από το 
ελληνικό κατεστηµένο χωρίς καµία προετοιµασία και ενηµέρωση για τις νέες συνθήκες ζωής και 
εργασίας στις χώρες που αποσπώνται, αδυνατούν να κατανοήσουν το νέο ιδιόµορφο εργασιακό 
περιβάλλον και να λειτουργήσουν και αποδώσουν σ’ αυτό.  
 
 
Στην πολυγλωσσία της Ευρώπης, 
 

• η άγνοια της γλώσσας και όπως είπαµε, των συνθηκών ζωής της χώρας στην οποία 
αποσπώνται, 

 
αλλά συγχρόνως και  
 

• η δυσκολία να διδάξουν την ελληνική σαν δεύτερη ή ξένη γλώσσα, ιδιαίτερα όταν 
απευθύνονται σε παιδιά που προέρχονται από µικτούς γάµους, 

• η απουσία Αναλυτικού Προγράµµατος, Σχολικών εγχειριδίων, εποπτικών-τεχνικών 
µέσων και εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, 

• η ανυπαρξία συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, και 
• το φτωχό στις περισσότερες περιπτώσεις πολιτιστικό τους υπόβαθρο 

 
 
 
επιδεινώνουν την κατάσταση και κάνουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα όπως: 
 

• η διαρκής φοίτηση των παιδιών 
• η πρόοδος 
• η συναισθηµατική ικανοποίηση, και 
• η ανάπτυξη του γνωστικού επιπέδου 

 
...να φαντάζουν µακρινό όνειρο... 
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Χρειάζεται: 
 

• Να αναθεωρήσουµε και να αναβαθµίσουµε τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών 
και των Συντονιστών εκπαίδευσης, 

• Να γίνεται έγκαιρη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο στο διδακτικό υλικό όσο και 
στις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, 

• Να αξιοποιήσουµε εκπαιδευτικούς από τους κόλπους των αποδήµων, 
• Να µεριµνήσουµε για την συνεχή επιµόρφωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

Συντονιστών Εκπαίδευσης, 
• Να υποχρεούνται οι εκπαιδευτικοί να µάθουν εντός των πρώτων δύο ετών την γλώσσα 

της χώρας απόσπασης και να υποχρεούνται να προσκοµίζουν το ανάλογο 
πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, 

• Να οργανώνονται ανά εξάµηνο συναντήσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης µε την 
προϊσταµένη αρχή του Υπουργείου 

 
 
 
 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
I. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Τα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) αποτελούν την κύρια µορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
συνήθως για τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών µε προαιρετική φοίτηση. 
 
Τα διδασκόµενα µαθήµατα, προβλεπόµενα από την ελληνική νοµοθεσία είναι Έλληνα, Ιστορία, 
Θρησκευτικά και Γεωγραφία.  
 
Περιλαµβάνουν όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης όπως προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
απασχολούν τον κύριο όγκο των εκπαιδευτικών. 
 
Τα ΤΕΓ χωρίζονται σε: 
 

Σχολεία Ελεύθερου χρόνου 
 
Στεγάζονται σε αίθουσες σχολικών κτιρίων και κοινωνικοπολιτιστικών ιδρυµάτων των χωρών διαµονής 
ή σε αίθουσες των Ελληνικών Κοινοτήτων και της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. 
 
Λειτουργούν ως µονοθέσια ή πολυθέσια κατά τον ελεύθερο χρόνο των µαθητών, συνήθως τα 
απογεύµατα και µετά την φοίτηση τους στα ξένα σχολεία και το Σάββατο το πρωί. 
 

Ενταγµένα 
 
Στα Σχολεία αυτά το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας εντάσσεται στο πρόγραµµα του σχολείου της 
χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία ενταγµένου τµήµατος είναι η φοίτηση 
ικανοποιητικού αριθµού µαθητών ελληνικής καταγωγής στο ίδιο σχολείο. Η λειτουργία ποικίλλει κατά 
χώρα. 
 
Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι να παραλαµβάνουν τα παιδιά από τους γονείς και να επιβλέπουν την 
αποχώρηση τους από το σχολείο µετά το πέρας των µαθηµάτων. 
 
Τα ΤΕΓ λειτουργούν µε βάση Κανονισµό Λειτουργίας που κοινοποιείται στην αρχή της κάθε σχολικής 
χρονιάς από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του σχολείου σε γονείς και µαθητές. 
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Η διδακτέα ύλη πρέπει να καθορίζεται από τους εκπαιδευτικούς και αντίγραφο να υποβάλλεται στα 
γραφεία του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Στο τέλος κάθε τριµήνου πρέπει να ενηµερώνονται οι γονείς 
για τη διδαχθείσα ύλη και να ελέγχεται µε αξιολογικό τεστ η επίτευξη των µαθησιακών στόχων. 
 
Στην αρχή κάθε χρονιάς πρέπει καταρτίζεται µε πρακτικό ετήσιος σχεδιασµός δραστηριοτήτων και 
εκπαιδευτικού έργου. 
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να οργανώνουν συναντήσεις µε τους γονείς και να τηρούνται υπηρεσιακά 
βιβλία (βιβλίο Μητρώου και Προόδου των µαθητών, υλικού σχολείου, οικονοµικής διαχείρισης, ύλης 
µαθηµάτων, παρουσιολόγιο κλπ.) 
 
Είπα πολλά «πρέπει» και αυτό γιατί, αν όλα αυτά γίνονται, τότε οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να 
λογοδοτήσουν στο γιατί δεν έχουµε τα αποτελέσµατα που θα έπρεπε να έχουµε... 
 
Στις περισσότερες χώρες δεν έχει γίνει σύνδεση των Τµηµάτων Ελληνικής Γλώσσας µε τα 
επίπεδα του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας και στα παιδιά, για το διάστηµα της φοίτησης, 
τους απονέµεται µια απλή Βεβαίωση µε την οποία δεν πιστοποιείται η γνώση της ελληνικής 
και δεν έχει καµία αναγνώριση. 
 
 
II. ΑΜΙΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Στην Περιφέρεια λειτουργούν είτε πλήρη Αµιγή Ελληνικά σχολεία (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο-Λύκειο) είτε 
µεµονωµένα Λύκεια. 
 
Τα σχολεία αυτά λειτουργούν µε ευθύνη, εποπτεία και οικονοµική στήριξη του ελληνικού κράτους. 
 
Τα σχολεία αυτά εξυπηρετούν κυρίως µετανάστες που σκοπεύουν να παλιννοστήσουν σύντοµα στην 
Ελλάδα ή παιδιά που απορρίπτονται από εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας και αναγκάζονται για να 
τελειώσουν τις δευτεροβάθµιες σπουδές να καταφύγουν στα Αµιγή Σχολεία ή Ελληνικά Λύκεια. 
 
Τα παιδιά αυτά έχουν ελλιπές γνωστικό υπόβαθρο και συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες σε θέµατα 
ελληνικής γλώσσας (νέας και αρχαίας) καθώς και της ορολογίας των θετικών επιστηµών.  
 
Όµως, αυτά είναι τα σχολεία που θέλουµε σήµερα για τα παιδιά µας? 
 
Σήµερα για την ανοικοδόµηση και τον εκσυγχρονισµό της Ενωµένης Ευρώπης σηµαντικό 
ρόλο θα κληθεί να παίξει η εκπαίδευση στις χώρες µέλη της Ένωσης. 
 
Σήµερα στην Ευρώπη των Εθνών, στην Ευρώπη των Γλωσσών, που εξελίσσεται µπροστά µας, 
δηµιουργείται η απαίτηση για ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 
 
Υπό της νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην νέα Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα επιβάλλεται να 
αναθεωρήσουµε την µέχρι σήµερα εκπαιδευτική µας πολιτική θέτοντας νέους πολιτικούς 
εκπαιδευτικούς στόχους.  
 
Ποιες είναι οι αλλαγές και ανακατατάξεις που ενδείκνυνται ώστε τα παιδιά µας να ανταποκριθούν κατά 
τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών? 
 
Η νέα µορφή εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει δίγλωσσο διαπολιτισµικό χαρακτήρα και να 
στοχεύει στην δυναµική παρουσία και εξέλιξη των ελληνοπαίδων στον Ευρωπαϊκό χώρο, 
παρέχοντας τους τα αναγκαία εφόδια που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν µε επιτυχία στο 
νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δηµιουργείται χωρίς να χάσουν την πολιτιστική και εθνική 
τους ταυτότητα. 
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Χρειάζεται: 
 

• Αναβάθµιση των Αµιγών Ελληνικών Σχολείων και των Λυκείων στην Περιφέρεια µε την 
µετατροπή τους σε δίγλωσσα σχολεία. Εισαγωγή της διδασκαλίας της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής 8-10 ώρες εβδοµαδιαίως και επιπλέον εισαγωγή τρίτης γλώσσας. 
Εµπλουτισµός των του αναλυτικού προγράµµατος ώστε τα παιδιά που αποφοιτούν να 
µην υπολείπονται από τους αποφοίτους σχολείων της ηµεδαπής και του εξωτερικού. 

 
• Άµεση έναρξη των διαπραγµατεύσεων και υπογραφής νέων διµερών συµφωνιών µε 

σκοπό την αναγνώριση του Απολυτηρίου των Αµιγών Ελληνικών Σχολείων και ένταξη 
τους στον κατάλογο των ξένων σχολείων στις χώρες που λειτουργούν. 

 
• Προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών µε τα αντίστοιχα στις χώρες υποδοχής. 

 
• ∆ίγλωσση διαπολιτισµική εκπαίδευση και υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών. 

 
• Σύγχρονες κτιριακές µονάδες µε βιβλιοθήκες, εποπτικά µέσα και µέριµνα για την 

εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία µας. 
 
 
III. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Με την δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη δεκαετία του 50 έγινε αισθητή η ανάγκη για 
εκπαίδευση εκπαίδευση των παιδιών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Οργάνων και µε την 
κινητοποίηση των γονέων ιδρύθηκε το πρώτο Σχολείο στο Λουξεµβούργο. 
 
Ωστόσο, από το 1953 µέχρι σήµερα η αύξηση του προσωπικού των οργάνων και οι διαδοχικές 
διευρύνσεις της Ένωσης οδήγησαν σε σηµαντική επέκταση του συστήµατος των ευρωπαϊκών 
σχολείων, µε αποτέλεσµα, από τέσσερις γλώσσες αρχικά, σήµερα να έχουµε δεκαπέντε (γαλλικά, 
αγγλικά, γερµανικά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, ελληνικά, φινλανδικά, πορτογαλικά, δανέζικα, 
σουηδικά, ουγγρικά, πολωνικά, τσεχικά και λιθουανικά), ενώ ο αριθµός των γλωσσών αυξάνει 
συνεχώς.  
Πρόκειται σήµερα για µια µεγάλη επιχείρηση. Αυτή τη στιγµή, υπάρχουν πάνω από 19 200 µαθητές σε 
δεκατέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία σε δέκα σηµεία, στις πόλεις του Bergen, Βερολίνου, Βρυξελλών I, ΙΙ, 
ΙΙΙ, Culham, Καρλσρούης, Λουξεµβούργου, Mol, Μονάχου, Varese. 
 
Ελληνικά τµήµατα λειτουργούν στις Βρυξέλλες και Λουξεµβούργο µε 750 περίπου παιδιά, στο 
Βερολίνο και στο Μόναχο. 
 
Πρωταρχικός στόχος των ευρωπαϊκών σχολείων είναι να παρέχουν στους µαθητές εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας, από το νηπιαγωγείο µέχρι την εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο (νηπιαγωγείο, 
πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης). 
Γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι αυτά τα σχολεία παρέχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, 
κατά τον καλύτερο τρόπο, αξιοποιώντας στο έπακρο τους πόρους και χρησιµοποιώντας το διδακτικό 
προσωπικό και το πρόγραµµα διδασκαλίας κατά τον καλύτερο τρόπο. 
Τα προγράµµατα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση, ενώ τόσο η εκπαίδευση 
όσο και η διδασκαλία διέπονται από το σεβασµό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόµου. 
Στην αγωγή των παιδιών δίδεται έµφαση στον συνδυασµό της εθνικής µε την ευρωπαϊκή τους 
ταυτότητα. 
Χρηµατοδοτούνται κυρίως από δηµόσιες πιστώσεις, διέπονται από µια διακυβερνητική συνθήκη, τη 
«Σύµβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων». 
Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασµένους ή τοποθετηµένους από τα κράτη 
µέλη. Η θητεία των αποσπασµένων εκπαιδευτικών όλων των γλωσσικών τµηµάτων είναι 
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9ετής, ενώ για το ελληνικό τµήµα η θητεία των εκπαιδευτικών είναι 5ετής. Αυτό δηµιουργεί 
προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του σχολείου µια που οι εκπαιδευτικοί µας λόγω του 
µειωµένου χρόνου απόσπασης δεν δύνανται να συµµετέχουν στα Συµβούλια καθορισµού της 
ύλης χωρίς να έχουν λόγο στην διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής του σχολείου, µας 
διαφοροποιεί από τις άλλες εθνικότητες και επιβαρύνει σοβαρά τον προϋπολογισµό τους. 
 
Για να ευνοηθεί η ενότητα του σχολείου, η προσέγγιση και η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ µαθητών που 
φοιτούν σε διαφορετικά γλωσσικά τµήµατα, ορισµένα µαθήµατα διδάσκονται από κοινού σε τάξεις του 
ίδιου επιπέδου στην δεύτερη ή τρίτη γλώσσα επιλογής. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να 
αποκτήσουν οι µαθητές άρτια γνώση των σύγχρονων γλωσσών. 
 
Τα ενδεικτικά και πιστοποιητικά των σπουδών αυτών αναγνωρίζονται στο έδαφος των κρατών µελών, 
βάσει πίνακα ισοτιµιών. 
 
Ο πλήρης κύκλος σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πιστοποιείται από το ευρωπαϊκό 
απολυτήριο. 
 
Τα σχολεία διοικούνται από κοινά όργανα όπως: 
 
1. το ανώτατο συµβούλιο, 
2. τον γενικό γραµµατέα, 
3. τα συµβούλια επιθεωρητών, 
4. το όργανο εκδίκασης προσφυγών. 
 
Το ανώτατο συµβούλιο απαρτίζεται από τον αντιπρόσωπο ή τους αντιπροσώπους των 
κρατών µελών, σε υπουργικό επίπεδο, ένα µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
έναν αντιπρόσωπο που ορίζει η επιτροπή προσωπικού, και έναν αντιπρόσωπο των γονέων των 
µαθητών που ορίζουν οι σύλλογοι γονέων. Προκειµένου να διατηρούνται οι σχέσεις µεταξύ των 
γονέων των µαθητών το ανώτατο συµβούλιο αναγνωρίζει για κάθε σχολείο το σύλλογο που 
εκπροσωπεί τους γονείς των µαθητών του σχολείου. 
 
Κάθε συµβαλλόµενο κράτος µέλος αντιπροσωπεύεται σε κάθε συµβούλιο επιθεωρητών από έναν 
επιθεωρητή, µετά από πρόταση του ενδιαφερόµενου µέρους. 
 
Τα συµβούλια επιθεωρητών έχουν ως καθήκον να φροντίζουν για την ποιότητα της διδασκαλίας που 
παρέχεται στα σχολεία και, για το σκοπό αυτό, να φροντίζουν για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων 
επιθεωρήσεων στα σχολεία.  
 
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι στα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι οι µόνοι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί εντός και εκτός Ελλάδος σήµερα που αξιολογούνται. 
 
Οι νέες προκλήσεις και απαιτήσεις – οι οποίες συνδέονται ως ένα βαθµό µε την αύξηση του αριθµού 
των κρατών µελών και των επίσηµων γλωσσών της Ένωσης – τις οποίες θα πρέπει να αντιµετωπίσει 
το σύστηµα των ευρωπαϊκών σχολείων, καθιστούν απαραίτητες ορισµένες βελτιώσεις. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι, εφόσον υπάρξει η απαιτούµενη πολιτική βούληση, θα µπορέσουν να γίνουν κάποιες 
αλλαγές τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µεσοπρόθεσµα. 
 
 
IV. ΤΜΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 
Η διδασκαλία της ελληνικής σε ενηλίκους γίνεται σε συνεργασία µε τις Ελληνικές Κοινότητες που 
δραστηριοποιούνται σε όλη της επικράτεια της Περιφέρειας. Αυτές φροντίζουν για την εξασφάλιση των 
αιθουσών και τη γνωστοποίηση της διεξαγωγής των µαθηµάτων. 
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Συνήθως πρόκειται για ενήλικες αλλοεθνείς ή ενήλικες ελληνικής καταγωγής δεύτερης ή τρίτης 
µεταναστευτικής γενιάς. Στην πρώτη κατηγορία η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σαν ξένη γλώσσα ενώ 
στην δεύτερη κατηγορία σαν δεύτερη γλώσσα. 
 
Η λόγοι εκµάθησης της ελληνικής από τις οµάδες αυτές συνδέεται από µια σειρά ενδιαφερόντων που 
ποικίλλει. Για καλύτερη επίτευξη των στόχων γίνεται χρήση κατάλληλου διδακτικού υλικού που οι 
εκπαιδευτικοί προµηθεύονται από την Ελλάδα. 
 
Για την διδασκαλία διατίθενται από το Γραφείο των Συντονιστών Εκπαίδευσης Έλληνες εκπαιδευτικοί 
οι οποίοι µε τον τρόπο αυτό συµπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο. 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση στον αριθµό των ενηλίκων που ενδιαφέρονται για την 
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ενώ σε διάφορες περιοχές παρατηρείται το φαινόµενο να 
επιστρέφουν στα θρανία µαζί µε τα παιδιά τους τα παιδιά της δεύτερης γενιάς! Τα παιδιά που 
πιστεύαµε ότι χάσαµε. 
 
Και εδώ, χρειάζεται κάποτε η Ελληνική Πολιτεία να πει ένα µεγάλο µπράβο και ένα µεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους των Ελληνικών Κοινοτήτων που αγόγγυστα σε 
βάρος της προσωπικής τους ζωής, των οικογενειών τους και του ελεύθερου χρόνου τους 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κρατώντας ζωντανές τις Κοινότητες µας και συµβάλλουν στην 
δηµιουργία στρατιών Φιλελλήνων. 
 
 
ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 
Στην πρώτη µας συνεδρίαση τον Μάιο του 2007 αποφασίσαµε την δηµιουργία και λειτουργία 
Επιτροπής Ελληνόφωνης Παιδείας και Ελληνοµάθειας. 
 
Στις 1-2/12/2007 πραγµατοποιήσαµε µε µεγάλη επιτυχία κοινή συνεδρίαση µε τους Προέδρους των 
Οµοσπονδιών στην Ευρώπη και τους Συντονιστές Εκπαίδευσης. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν 
η ενηµέρωση µας για τα προβλήµατα και τις τάσεις στην Περιφέρεια αλλά και η ανάπτυξη 
συνεργασιών των φορέων του ελληνισµού µε τους εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ στις χώρες µας. 
 
Με πρόταση των Συντονιστών Εκπαίδευσης αποφασίσαµε να θεσµοθετηθούν αυτές οι συναντήσεις 
και να πραγµατοποιούνται δύο φορές τον χρόνο. 
Αυτό θα επιβεβαιώσει τον θεσµικό ρόλο του ΣΑΕ Ευρώπης και θα τον καταστήσει πυλώνα και 
αφετηρία εισηγήσεων και προτάσεων προς την Ελληνική Πολιτεία, εκπληρώνοντας έτσι την 
επιταγή του νέου Νόµου που διέπει την λειτουργία του. 
 
Συνεχίζουµε µε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ελληνόφωνη Παιδεία που έχει προγραµµατιστεί 
για την άνοιξη του 2008. 
 
Επιθυµία µας για πρώτη φορά να οργανώσουµε ένα Συνέδριο χωρισµένο σε θεµατικές ενότητες που 
θα αγγίξουν όλα τα κοµµάτια της ελληνόφωνης εκπαίδευσης, και που θα µας επιτρέψει εκτός του να 
καταγράψουµε προβλήµατα, σκέψεις και προβληµατισµούς, να εξαχθούν συµπεράσµατα και να 
κατατεθούν ιδέες και προτάσεις που θα µας βοηθήσουν, µε συναίσθηση ευθύνης, να 
προχωρήσουµε ένα βήµα µπροστά, προς το µέλλον, προς µια καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 
εκπαίδευση για τα παιδιά µας. 
 
Στο δρόµο προς το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο αποφασίσαµε από κοινού µε τις Οµοσπονδίες να 
διοργανωθούν προ-Συνέδρια στις χώρες της Περιφέρειας, τα οποία θα έχουν την ίδια οργανωτική 
δοµή µε το Συνέδριο και από τα οποία θα προέλθουν οι εισηγητές του Συνεδρίου ανά θεµατική 
ενότητα και χώρα. 
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Ξεκινάµε όλοι µαζί, θέτοντας ξεκάθαρους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους µε 
ένα δυναµισµό και µια δυναµική, που, είµαστε σίγουροι, ότι θα οδηγήσει την ελληνόφωνη 
παιδεία σε καλύτερες µέρες… 
 
Τελειώνοντας, θα κλείσω µε ένα απόσπασµα από µια πρόσφατη οµιλία του Πρωθυπουργού για τα 
θέµατα της Παιδείας. Η αλήθεια είναι ότι αφορούσε την Παιδεία στην Ελλάδα αλλά όταν το διάβασα, 
είδα ότι µε µερικές µικρές τροποποιήσεις περιγράφει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ΠΩΣ εµείς 
στο ΣΑΕ της Περιφέρειας Ευρώπης σκοπεύουµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα της 
ελληνόφωνης Παιδείας στην Περιφέρεια µας... 
 
Όλοι γνωρίζουµε ότι η Ελληνόφωνη Εκπαίδευση στην Ευρώπης αντιµετωπίζει προβλήµατα, 
χρόνια προβλήµατα. Προχωρούµε µε πλήρη συναίσθηση ευθύνης. Με στόχο ν’ αλλάξουµε τα 
πράγµατα που καθηλώνουν την εκπαίδευση σε περασµένες εποχές.  
 
Να αλλάξουµε τα πράγµατα που αδικούν τις νέες και τους νέους µας. Και σ’ αυτό θέλουµε τη 
γόνιµη, τη δηµιουργική συµµετοχή όλων. Θέλουµε να µετέχουν όλoι. Ολόκληρη η 
Εκπαιδευτική Κοινότητα. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές οι γονείς, οι µαθητές, οι φορείς του 
Ελληνισµού. Να µετέχουν µε προτάσεις, µε ιδέες, µε σκέψεις για το αύριο. Αυτός είναι ο 
δρόµος για το καλύτερο: Η συµµετοχή, ο διάλογος, η σύνθεση. Αυτός είναι ο τρόπος για τη 
µετάβαση σε κοινούς στόχους.  
 
Οι λύσεις δεν βρίσκονται στην αδράνεια. ∆εν βρίσκονται στη συντήρηση. ∆εν βρίσκονται στο 
συµβιβασµό µε κατεστηµένες νοοτροπίες. Οι λύσεις βρίσκονται στις αλλαγές. Βρίσκονται στις 
µεταρρυθµίσεις. 
 
 
Ευδοξία Πάντα 
Μέλος Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ Ευρώπης 
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Οµιλία Νικολάου Κ. Σκηνίτη 
 
Μέλους Συντονιστικού Συµβουλίου 
Περιφέρειας Ευρώπης Σ.Α.Ε. 
 
Υπεύθυνου Επιτροπής Παιδείας-Ελληνοµάθειας  
 
 
Θεσσαλονίκη, 6-9 ∆εκεµβρίου 2007 
 
«Κι’ αν µου το συγχωρείτε», έλεγε το 1979 ο Οδυσσέας Ελύτης στους Έλληνες της Σουηδίας όπου 
πήρε το Nobel λογοτεχνίας, ¨να σας δώσω µια γνώµη, ακούστε την: όσο καλά κι’ αν ζείτε σ’ αυτήν την 
φιλόξενη, την ευγενική χώρα, όσο κι’ αν νιώθετε καλά και στεριώνετε… µην ξεχνάτε την πατρίδα και 
προπαντός την γλώσσα µας. Νάµαστε όλοι περήφανοι, εµείς και τα παιδιά µας για τη γλώσσα µας. 
 
Είµαστε οι µόνοι σ’ ολόκληρη την Ευρώπη που έχουµε το προνόµιο να λέµε τον ουρανό «ουρανό» και 
την θάλασσα «θάλασσα», όπως την έλεγαν ο Όµηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόµισι χιλιάδες χρόνια. 
∆εν είναι λίγο αυτό! 
 
Ο απόδηµος Ελληνισµός έχει πετύχει να µεταλαµπαδεύσει τον Ελληνικό πολιτισµό και τις αξίες του 
στα διάφορα µέρη της γης. Κοµµάτια ζωντανής Ελλάδας έχουν ξεπηδήσει στις νέες πατρίδες των 
απανταχού Ελλήνων. Με την ατοµική και οικογενειακή µας πρόοδο, εµείς οι Έλληνες της διασποράς, 
έχουµε καταστεί µια δυνατή φωνή, αλλά και µια ισχυρή δηµιουργική δύναµη. Και µε αυτό τον τρόπο 
µπορούµε να στηρίζουµε το Ελληνικό Έθνος, ώστε οι διαχρονικές του αξίες να διατηρηθούν και να 
διαδραµατίσουν το σηµαντικό ρόλο τους στην εξασφάλιση της παγκόσµιας ειρήνης. 
 
Φορέας του Ελληνικού πολιτισµού είναι η Ελληνική γλώσσα και ως εκ τούτου η γνώση, εξάπλωση και 
υιοθέτηση των αξιών του Ελληνικού πολιτισµού προϋποθέτει την διατήρηση της. Στην Ελληνική 
γλώσσα διατυπώθηκαν έννοιες και αρχές που διέπουν την ∆ηµοκρατία και αξίες πάνω στις οποίες 
βασίστηκαν πολλοί πολιτισµοί. 
 
Αναµφίβολα ο Απόδηµος Ελληνισµός αποτελεί ένα ζωντανό κοµµάτι του Ελληνισµού. Και αυτή του την 
ευρωστία και αυτή του την µοναδικότητα την οφείλει στον έντονο και ατέρµονα αγώνα που διεξάγει για να 
φυλάει τα πολιτιστικά και πνευµατικά εκείνα στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του – 
δηλαδή το Λόγο, τον Ελληνικό και την Πίστη, την Ορθόδοξη – και να µετατρέπει τα Ελληνικά παροικιακά 
σχολεία σε φυτώρια, που σµιλεύουν ελληνοχριστιανικές ψυχές και σφυρηλατούν εθνικές συνειδήσεις. 
 
Ο Έλληνας του εξωτερικού επιβιώνει όταν γίνεται δυναµικό µέλος του χώρου στον οποίο ζει. Όχι όταν 
αποκόπτεται από τις εθνικές του ρίζες και αφοµοιώνεται από τον ισχυρό περίγυρο, ούτε όµως όταν 
απαρνιέται την πραγµατικότητα που τον περιβάλει και µένει αποκοµµένος από τον περίγυρό του. 
 
Ο Έλληνας επιβιώνει όταν δυναµικά αφοµοιώνει τα θετικά του στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου και 
καταφέρνει το πάντρεµα των πολιτισµών που κουβαλά. Έτσι δηµιουργεί καινούργια δυναµική 
πραγµατικότητα στην οποία θα ζήσει. 
 
Όµως η διατήρηση και καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας βρίσκεται σήµερα σε µια κρίσιµη καµπύλη, 
δεδοµένου ότι τα σηµερινά Ελληνόπουλα της διασποράς ανήκουν κυρίως στην Τρίτη και Τέταρτη 
γενιά. Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδία αυτά είναι στην καλύτερη περίπτωση δίγλωσσα – µε κυρίαρχη όµως 
γλώσσα εκείνη της χώρας διαµονής. Στόχος είναι η δηµιουργία στους Ελληνοπαίδες του εξωτερικού 
για την εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας και η ενασχόληση τους µε τον Ελληνικό πολιτισµό, την 
ιστορία και τη σύγχρονη Ελλάδα. 
 
Η διαπίστωση αυτή οριοθετεί και τα πλαίσια µέσα στα οποία θα πρέπει να κινείται κάθε εκπαιδευτική 
παρέµβαση στον αντίστοιχο µαθητικό πληθυσµό, είτε αυτή προέρχονται από την Πολιτεία, είτε από 
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την εκκλησία, είτε τις οργανωµένες Ελληνικές κοινότητες. Και τα πλαίσια αυτά δεν µπορεί παρά να 
χαρακτηρίζονται από την αντίληψη µιας νέας προσέγγισης, στρατηγικής και µεθοδολογίας στην 
διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, η οποία θα πρέπει πλέον να αντιµετωπίζεται όχι σαν Μητρική 
γλώσσα, µε την έννοια του κυρίαρχου και βασικού µέσου επικοινωνίας, αλλά σαν δεύτερη γλώσσα, 
που όµως έχει θεµελιώδη πόλο για την διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής µας 
ταυτότητας, µε όλες τις συνεπαγόµενες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί 
για την διδασκαλία της. 
 
Η πιστοποίηση της Ελληνοµάθειας, η λειτουργία της οποία άρχισε το 1999 από το Υπουργείο 
Παιδείας, φαίνεται ότι αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για την εκµάθηση της Ελληνικής και για το λόγο 
αυτό θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας τη σχετική εµπειρία της Μ. Βρετανίας.  
 
Ως Εισηγητής του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας του 
ΕΦΕΠΕ, και µε τη συνεργασία των δύο Εκπαιδευτικών Συµβούλων, Ελλάδας και Κύπρου, ξεκινάµε 
ένα µαραθώνιο ενηµέρωσης για το θεσµό της Πιστοποίησης της Ελληνοµάθειας. 
 
∆ιοργανώνουµε Ηµερίδες, εντός και εκτός Λονδίνου, µε εκπαιδευτικούς φορείς, µε πολιτιστικούς αλλά 
και εθνικοτοπικούς συλλόγους και Ενώσεις. Και βέβαια ενηµερώνουµε τις Βρετανικές Κυβερνητικές 
Εκπαιδευτικές και Κοινοτικές Αρχές. Επιπλέον ενηµερώνουµε τους Μορφωτικούς και Εκπαιδευτικούς 
Ακολούθους άλλων Πρεσβειών στο Λονδίνο. 
 
Η πρόθεσή µας είναι να προσδώσουµε στην Ελληνική γλώσσα την αίγλη που της αξίζει.  
 
Σε µια χώρα µε µεγάλο αριθµό Τµηµάτων Κλασσικών, Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στα 
κυριότερα Βρετανικά Πανεπιστήµια έπρεπε – και µάλλον είχαµε αργήσει – να προβούµε σε κινήσεις 
που να καταξιώνουν την Ελληνική Γλώσσα στη Βρετανική κοινωνία και ακαδηµαϊκή κοινότητα. 
 
Σε όλη αυτή την προσπάθεια έχουµε τη συνεχή στήριξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του 
Υπουργείου Παιδείας, καθώς και του Ενιαίου Φορέα Παροικιακής Εκπαίδευσης «ΕΦΕΠΕ». 
 
Ο ΕΦΕΠΕ ιδρύθηκε το 1992 από τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και είναι 
καρπός µια µεγαλεπήβολης προσπάθειας της οµογένειας στη Μ. Βρετανία για το συντονισµό των 
εκπαιδευτικών φορέων µε στόχο την αναβάθµιση και προβολή των εκπαιδευτικών πολιτιστικών και 
πολιτισµικών επιδιώξεων των οµογενών και την ενίσχυση της Εθνικής και Θρησκευτικής Ταυτότητας, 
 
Υπάρχει ένα καλό εκπαιδευτικό πλαίσιο µε γερά θεµέλια, η στήριξη και η αγάπη για τη γλώσσα µας 
είναι δεδοµένη από µέρους των εκπαιδευτικών και ακαδηµαϊκών φορέων, αλλά πρώτα απ’ όλα 
χρειαζόµαστε τη σύµπραξη των γονέων και της οικογένειας, γιατί όπως ξέρουµε η παιδεία ξεκινά από 
το σπίτι και την οικογένεια για να καλλιεργηθεί στα σχολεία και τα πανεπιστήµια. 
 
Αναζητούµε τη συνεργασία µε όλους τους φορείς τις οργανώσεις και τους γονείς, ώστε να µπορέσουµε 
να κατανοήσουµε τους προβληµατισµούς των Ελλήνων της Ευρώπης και να συνεργασθούµε 
καλύτερα µαζί τους.  
 
Στη διήµερη ∆ιάσκεψη που έγινε µε πρωτοβουλία του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης αρχές ∆εκεµβρίου 
στη Φρανκφούρτη οι συµµετέχοντες κατέληξαν ότι θα πρέπει να γίνει:  
 
- Καταλληλότερη στελέχωση των επιτελικών θέσεων της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, που έχουν 
την ευθύνη της λειτουργίας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού 
 
- Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των Συντονιστικών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού 
 
- Αλλαγή κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών, που θα αποσπώνται στο εξωτερικό 
 



 

 
 

295

- Αξιοποίηση των οµογενών εκπαιδευτικών 
 
- Αξιοποίηση της προσχολικής ηλικίας για τη διατήρηση της µητρικής γλώσσας 
 
- Έγκαιρη απόσπαση των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 
 
- Οργάνωση Σεµιναρίων ενηµέρωσης εκπαιδευτικών, που για πρώτη φορά αποσπώνται στο 
εξωτερικό, στην έδρα του Συντονιστή 
 
- Έγκαιρη αποστολή των βιβλίων στο εξωτερικό. 
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Εισήγηση της Αλεξάνδρας Προτσένκο-Πιτσατζή, µέλους Συντονιστικού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 
Σεβαστό Προεδρείο! Αξιότιµοι συµµετέχοντες του Συνεδρίου! Αγαπητοί φίλοι!  
 
Θα ήθελα να µεταφέρω τα θερµά χαιρετίσµατα και τη βαθιά ευγνωµοσύνη εκ µέρους του Συντονιστή 
της Περιφέρειας χωρών πρώην ΕΣΣ∆ κ. Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος εκλέχθηκε βουλευτής της ρωσικής 
∆ούµας στις 2 του ∆εκεµβρίου, για το συµπαραστατικό έργο και για τις πρωτοβουλίες σας για το καλό 
του Ελληνισµού. Ο κ. Ι. Σαββίδη σας ζητά συγνώµη για την απουσία του, τώρα είναι υπεύθυνη πορεία 
στη Ρωσική Βουλή και ο κ. Σαββίδη πρέπει να συµµετάσχει στη διαµόρφωση των κοµµατικών 
επιτροπών. 

 
Η αναγέννηση και η ανάπτυξη Ελληνισµού της ∆ιασποράς εξαρτάται από τη δραστηριότητα και τους 
στόχους της κάθε Οµοσπονδίας Ελλήνων και της Ελληνικής κοινότητας. 

 
Εµείς πιστεύουµε ότι στην προτεραιότητα της εθνικής κίνησης πρέπει να είναι εκπαίδευση και 
πολιτισµός. Σε αυτούς τους σηµαντικούς τοµείς η Ελλάδα δεν πρέπει να οικονοµήσει. 
 
Σήµερα από αυτό το βήµα µε σιγουριά µπορούµε να πούµε ότι διαλέξαµε τη σωστή κατεύθυνση 
ανάπτυξης. Το συντονιστικό Συµβούλιο της περιφέρειας µας διόρισε τις προτεραιότητες και το 
ερώτηµα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας είναι το πιο σηµαντικό στη δραστηριότητα µας. το 2008 η 
Περιφέρεια προγραµµάτισε τη διεξαγωγή των σχολικών Ολυµπιάδων στη νεοελληνική γλώσσα, 
ιστορία και πολιτισµό των Ελλήνων, το διαγωνισµό «Καλύτερος δάσκαλος της νεοελληνικής γλώσσας 
το 2008», την Ελληνιάδα νεολαίας. Χάρη στην υποστήριξη του Υπουργείου εξωτερικών της Ελλάδας, 
του Υπουργείου παιδείας και θρησκευµάτων της Ελλάδας, του κέντρου µελέτης και ανάπτυξης 
Ελληνικού πολιτισµού της Μαύρης Θάλασσας π.χ. στην Ουκρανία την ελληνική γλώσσα µαθαίνουν 
πάνω από 6000 µαθητές στα 98 εκπαιδευτικά ιδρύµατα. ∆ιδάσκουν την ελληνική γλώσσα 128 
δάσκαλοι, το 48% άπ΄ αυτούς είναι αυτοδίδακτοι. 
 
Για τις επιτεύξεις µας θα µπορούσαµε να µιλήσουµε πολύ, όµως εµάς δεν ικανοποιούν, επειδή έχουµε 
πολλά προβλήµατα. 
 

1. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα είναι η έλλειψη συνεργασίας µε τη Συντονίστρια 
εκπαίδευσης, η οποία βρίσκοντας στην Ουκρανία πρέπει να συντονίζει τα θέµατα διδασκαλίας 
ελληνικής γλώσσας στις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ και Ανατολικής Ευρώπης - περίπου 20 
χώρες. Όµως δεν υπάρχει ούτε σύστηµα στην ελληνικής παιδεία, ούτε συντονισµός. 

2. Η κάθε χώρα έχει δικό της σύστηµα εκπαίδευσης και η ένταξη του ελληνικού συστήµατος µε 
ελληνικά βιβλία δεν επιτρέπεται από το Υπουργείο παιδείας της χώρα, στην οποία διδάσκεται 
η ελληνική γλώσσα για τους Οµογενείς. Το κάθε βήµα πρέπει να συµφωνηθεί µε τη ∆ιεύθυνση 
παιδείας στους τόπους, αυτό και κάνουν οι Ελληνικοί σύλλογοι από τα τέλη του 80 του 20ου 
αιώνα όταν ξεκίνησαν από το µηδέν να διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα.  

3. Στα πυκνοκατοικηµένα Ελληνικά σηµεία (π.χ. της Αζοφικής) υπάρχουν αποµακρυσµένα από 
τις πόλεις και περιφερειακών κέντρων µικρά και µεγάλα ελληνικά χωριά, στα οποία δεν θέλουν 
να δουλεύουν οι φιλόλογοι ελληνικών και αγγλικών - απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων. Σε αυτά τα χωριά δεν υπάρχουν οι ικανοποιητικές συνθήκες ζωής (δεν υπάρχουν 
σπίτια µε όλες τις απαραίτητες ανέσεις), κέντρα διασκέδασης, και οι µισθοί είναι πολύ µικροί. 

4. Οι αυτοδίδακτοι οι οποίοι διαµένουν σε αυτά τα χωριά µε τις οικογένειές τους χρειάζονται 
συνεχώς τη βελτίωση των γνώσεων, τη συµµετοχή στα εκπαιδευτικά σεµινάρια τα οποία 
πρέπει να οργανώνονται και στις χώρες Οµογένειας και στην Ελλάδα. Στους τόπους διαµονής 
των δασκάλων µπορούµε να διεξάγουµε τα σεµινάρια µια φορά ανά χρόνο λόγου έλλειψης 
οικονοµικών πόρων. 

5. Πληρωµή των δασκάλων από την Ελλάδα έρχεται πολύ αργά και όχι πλήρη, γι΄ αυτό και 
χάνουµε το προσωπικό. ∆εν µπορεί να διδάσκει ο δάσκαλος 20 ώρες την εβδοµάδα και να 
περιµένει το µισθό του στο τέλος της χρονιάς ταυτόχρονα να συντηρεί την οικογένειά του δεν 
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έχοντας άλλες πηγές επιβίωσης. Έτσι, για τα ακαδηµαϊκά έτη 2006-2007 οι δάσκαλοι 
Ουκρανίας και Ρωσίας δεν πληρωθήκανε ούτε και τώρα, που έχουµε ∆εκέµβρη 2007 και από 
το Σεπτέµβρη άρχισε καινούργια ακαδηµαϊκή χρονιά. 

6. Για την οργάνωση της ποιοτική εκπαίδευσης ελληνικής γλώσσας λείπουν διδακτικό υλικό, 
χάρτες, ταινίες για την Ελλάδα, CD µε παιδικά παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας, ταινίες 
για τους παραδοσιακούς χορούς για την αγωγή των παιδιών µας και της εθνικής 
αυτοσυνείδησης τους. ∆εν έχουµε βίντεο, αούντιο, υπολογιστές. Σε µερικά σχολεία δεν έχουν 
θρανία και καρέκλες. 

7. Για άγνωστους λόγους σταµάτησε το πρόγραµµα του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης «Μητέρες 
του ελληνισµού», το οποίο πραγµατοποιούταν µε τη συµµετοχή των Ελληνίδων της 
Αυστραλίας και των επιχειρηµατιών της Αυστραλίας όπως είναι ο κ. Βασίλειος Μούγιος, κ. 
Θωµάς οι οποίοι βοήθησαν στην εξόπλιση των ελληνικών τάξεων. Απευθυνόµαστε στο ΣΑΕ 
Ευρώπης και της Αυστραλίας µε τη θερµή παράκληση να συνεχίσουν αυτό το πρόγραµµα. 

 
Αξιότιµοι συµµετέχοντες του ανώτατου φόρουµ!  
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η συνεδρίασή µας είναι γνωµοδοτική και συµβουλευτική, ορίζει τις 
κατευθύνσεις για την αποτελεσµατική δραστηριότητα του ΣΑΕ, του Προεδρείου του ΣΑΕ, των 
Συντονιστικών Συµβουλίων των Περιφερειών, θα ήθελα τελειώνοντας να τονίσω τις προτάσεις του 
ΣΑΕ στα θέµατα εκπαίδευσης.  
 

1. Στο Προεδρείο του ΣΑΕ πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ασχολιόταν 
επαγγελµατικά µε τα θέµατα εκπαίδευσης, οργάνωση διδασκαλίας, ανάλυση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων στη διασπορά και θα επεξεργαστεί το βασικό και ενιαίο πρόγραµµα µε την 
ενθάρρυνση των καλύτερων καθηγητών.  

2. Πρέπει να ιδρύουµε τις υποτροφίες του ΣΑΕ στους καλυτέρους φοιτητές, που σπουδάζουν τα 
ελληνικά.  

3. Υπό την αιγίδα του ΣΑΕ πρέπει να διεξάγουµε τις µαθητικές και φοιτητικές Ολυµπιάδες της 
Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του πολιτισµού της Ελλάδας. 

4. Ο Υφυπουργός εξωτερικών πρέπει να εκπληρώσει το λόγο που έδωσε στους Έλληνες της 
πρώην ΕΣΣ∆  

- κάθε χρόνο να δοθούν οι υποτροφίες στους απόφοιτους των σχολείων να 
σπουδάσουν στα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας στην ειδικότητα 
«καθηγητής Ελληνικής γλώσσας» µε επιστροφή στην πατρίδα και διδασκαλία όχι 
λιγότερα από τα 5 χρόνια. 

5. Το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευµάτων της Ελλάδας πρέπει να οργανώσει τα εκπαιδευτικά 
σεµινάρια (τουλάχιστον 2 εβδοµάδες) στην Ελλάδα για τους αυτοδίδακτους. 

- στις Οµοσπονδίες για δουλειά στις κοινότητες να ορισθούν οι καθηγητές µουσικής 
και χορών 

6. Πρέπει να πληρωθούν όχι µόνο οι δάσκαλοι ελληνικής γλώσσας αλλά και οι αρχηγοί των 
καλλιτεχνικών, χορευτικών συγκροτηµάτων, ιδρυτές των µουσείων ιστορίας στα σχολεία. 

7. Στο πρόγραµµα της δραστηριότητας του ΣΑΕ πρέπει να προβλεφθεί η έναρξη των ελληνικών 
σχολείων, στα οποία τα µαθήµατα θα διεξάγονταν στη ελληνική γλώσσα (Ιδιαίτερα στις χώρες 
πρώην ΕΣΣ∆).  

8. Λαµβάνοντας υπόψη τη δύσκολη κατάσταση των Ελλήνων της πρώην ΕΣΣ∆ σας 
παρακαλούµε να εξετάσετε την ευκαιρία της έναρξης ή οικοδοµής του κέντρου εξυγίανσης των 
ανάπηρων παιδιών ελληνικής καταγωγής στις ακτές Μαύρης θάλασσας  

 
 
Αν θα ακουστούµε, το αποτέλεσµα δε θ’ αργήσει. Η Περιφέρεια µας είναι έτοιµοι όχι µόνο να προτείνει 
αλλά και να πραγµατοποιεί πολλά προγράµµατα στα οποία χρειάζονται οι Έλληνες. Θέλουµε την 
πατρίδα µας να είναι περήφανη από τα έργα µας. θα κάνουµε τα πάντα για τους Έλληνες. 
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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-ΚΟΙΝH ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΣΑΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛIΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 7-9/12/07- 
 
Ελληνική Γλώσσα –Παιδεία Ωκεανίας 
 
Με ιδιαίτερη χαρά έχω την τιµή να απευθυνθώ σήµερα σε σας, άτοµα µε µεγάλη αγάπη για τον 
Ελληνισµό και τους φρουρούς του, σε κάθε γωνιά της γης  
Η Επιλογή των ενοτήτων θεµατολογίας του εργασιών της σηµερινής µικτής συνεδρίασης είναι 
ενδεικτικές της αγωνίας που µας διακατέχει για το µέλλον του ελληνισµού της διασποράς. 
 
Οι προβληµατισµοί, οι προσπάθειες και εργασίες όλων µας περιστρέφονται µε άξονα των ελληνική 
γλώσσα /παιδεία και Νεολαία, γιατί αυτός είναι σίγουρος πυλώνας στήριξης της συνέχισης της 
ελληνικότητας των παροικιών µας όπου δει. 
 
Αυτός ο «σίγουρος» όµως τρόπος καθηµερινά καθίσταται απώτερος και πιο ακατόρθωτος, κυρίως, 
λόγω της φυσικής φθοράς του πρωτογενούς δυναµικού της οµογένειας και της αντικατάστασης του µε 
ελληνόπουλα γεννηµένα στις χώρες µετανάστευσης των γονιών του. 
 
Από τότε που άρχισε µαζική µετανάστευση αλλά και προηγούµενα οι προσπάθειες της οµογένειας 
είχαν βασικό στόχο τη διατήρηση της γλώσσας και φυσικά των πολιτιστικών µας παραδόσεων. 
 
Η νοσταλγία επιστροφής στην πατρίδα κυρίως της πρώτης γενιάς είχε σαν αποτέλεσµα την 
εντατικοποίηση των προσπαθειών για τα παιδιά τους να µάθουν την γλώσσα των γονιών της. 
 
Έτσι άρχισαν σιγά, σιγά, κυρίως από την οργανωµένη παροικία η ίδρυση σχολείων διδαχής της 
ελληνικής γλώσσας έξω από το τοπικό εκπαιδευτικό σύστηµα..  
 
Η επιστροφή στην πατρίδα όµως, για πλειονότητα, παρέµεινε όνειρο, και η ζωή της οµογένειας µπήκε 
σε διαφορετικά τροχιά, σύµφωνα µε τις ανάγκες και της απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και φυσικά 
οι νεότερες γενιές οδηγήθηκαν και οδηγούνται καθηµερινά σε κατευθύνσεις που πλάθονται στον 
περίγυρο της Αυστραλέζικης κοινωνίας, όπου οι αφοµοιωτικές τάσεις της είναι µια πρακτική που 
έµµεσα πλην σαφώς προωθείται.  
Και Όπου ακόµα συγκεκριµένα οι γλώσσες µε εµπορική σηµασία προωθούνται περισσότερο σε βάρος 
των λεγόµενων κοινοτικών/εθνικών γλωσσών. 
Το πρόβληµα λοιπόν διευρύνεται µε κάθε νέα γενιά, που ενώ στην πλειοψηφία της υπερήφανα 
αυτοπροσδιορίζεται σαν «ελληνική» χάνει τα βασικά στοιχεία ελληνικότητας: τη γλώσσα κατά πολύ, τα 
ήθη, έθιµα και θρησκεία σε µικρότερους βαθµούς. 
 
Έτσι σήµερα τα προβλήµατα απαιτούν διαφορετικής τάξης προγραµµατισµό και δράση για να 
διατηρήσουµε σε κάποιο βαθµό και τη γλώσσα µας και τον πολιτισµό µας. 
 
Η εκπαίδευση οφείλει να αποτελεί τον κύριο µοχλό δηµιουργικής ελληνικής παρουσίας στην 
περιφέρειά µας και πρέπει να αποτελεί το κεντρικό πεδίο δράσης όλων των φορέων. 
Η Ελληνική εκπαιδευτική λοιπόν παρουσία χρειάζεται συντονισµό µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 
οργάνωσή της. 
Το ΣΑΕ καλείται να αναβαθµίσει το συντονιστικό ρόλο του και να αναλάβει πρωτοβουλίες µε στόχο την 
καθολική συνεργασία της παροικίας στον τοµέα της ελληνοµάθειας και όχι µόνο και φυσικά µε τη 
συµβολή της ελληνικής πολιτείας. 
 
Έτσι λοιπόν ας δούµε συνοπτικά µερικές βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής που ίσως θα πρέπει να 
ακολουθήσουµε για τη διατήρηση των στοιχείων που θα βοηθήσουν για την πιο αποτελεσµατική 
στήριξη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού µας στην περιφέρεια που ζούµε. Και 
αυτές βασισµένες κυρίως στα συµπεράσµατα εκπαιδευτικών συνεδρίων, συνεδριάσεων και στις 
απόψεις αξιόλογων παραγόντων ελληνικής παιδείας από όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. 
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• Καµπάνια ενίσχυσης και προβολής της ελληνικής γλώσσας µέσα από τα ηµερήσια, απογεµατινά, 
σαββατιανά, δίγλωσσα κολέγια, ελληνικά πανεπιστηµιακά τµήµατα, φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
κοκ, για να ενδυναµωθεί σε σχέση µε τις άλλες γλώσσες. Μόνο µε ένα δυνατό προφίλ της γλώσσας 
µας θα ευνοήσει τις προσπάθειες διατήρησης της σε όλα τα επίπεδα του Αυστραλιανού εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

 
• ∆ηµιουργία δίγλωσσων βαθµίδων προσχολικής εκπαίδευσης και εφαρµογή προγραµµάτων για τα 
παιδιά της τρίτης και τέταρτη γενιάς. 
 
• Οικονοµική και εκπαιδευτική στήριξη Ενίσχυση του νέο ιδρυθέντος Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου Σίδνεϊ το οποίο µε την έναρξη λειτουργίας του άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και 
αποτελεί πόλο έλξης και επιµόρφωσης πολλών ελληνοαυστραλών πρώτης και δεύτερης γενιάς ως και 
νεαρών ατόµων.  
 
Το Ανοιχτό πανεπιστήµιο πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν όχηµα επιµόρφωσης και διάδοσης της 
ελληνικής γλώσσας, στηρίζοντας το κύρος του και την αυτοτέλεια, µε αποστολή επισκεπτών –
καθηγητών από την Ελλάδα και αναγνώριση των προσπαθειών επιµόρφωσης της οµογένειας στην 
Αυστραλία. 
 
Ήδη δροµολογούνται ανοιχτά πανεπιστήµια στα µεγάλα κέντρα του Ελληνισµού µε σκοπό την 
επιµόρφωση της ελληνικής παροικίας και ταυτόχρονα την καλλιέργεια του Ελληνικού Πολιτισµού. 
 
• Κεντρική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει η διαρκής επιµόρφωση των δασκάλων πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µέσου του ανοιχτού πανεπιστηµίου ή και άλλου 
ιδρύµατος(δροµολόγηση εκπαίδευσης δασκάλων Αδελαΐδα), από καθηγητές κυρίως του Υπουργείου 
παιδείας Αυτό θα µειώσει το κόστος αποστολής δασκάλων και καθηγητών από τη Ελλάδα ενώ θα 
δώσει µεγαλύτερο κύρος και βαρύτητα σε τέτοια είδους ιδρύµατα και στους ντόπιους δασκάλους. 
 
• Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κίνητρα για να διδάξουν και µια οργανωµένη επαφή 
µε το σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό και τη γλώσσα. Οι ανταλλαγές εκπαιδευτικών και η συµµετοχή 
τους σε προγράµµατα κατάρτισης και φιλοξενίας καθώς επίσης και η στήριξη διαπανεπιστηµιακών 
συνεργασιών θα πρέπει να είναι πάντοτε στις άµεσες προτεραιότητες. 
 
• Για τους νέους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς απαραίτητη είναι η συστηµατική µεθοδολογική 
κατάρτιση για να µπορέσουν να εγκλιµατιστούν στον τρόπο διδασκαλίας των ελληνικών σε 
πολιτισµικά περιβάλλοντα και να προσφέρουν ακόµα περισσότερο.  
 
• Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και κυρίως ανταλλαγές µε σχολεία και πανεπιστηµιακή ιδρύµατα. Τα 
ανοιχτό Πανεπιστήµιο στην ολοκληρωµένη του µορφή, θα πρέπει να ενεργοποιήσει αυτές τις 
ανταλλαγές για όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 
• Ενίσχυση των προγραµµάτων ανταλλαγής µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι νέοι 
δάσκαλοι και µαθητές στερούνται γνώσεων σχετικά µε τον ελληνικό πολιτισµό, αφού έχουν µόνο µια 
έµµεση και συµβολική σχέση µε αυτόν. ¨Έτσι η επιµόρφωση των Αυστραλογεννηµένων εκπαιδευτικών 
και µαθητών περνά µέσα από τη γλωσσική και πολιτισµική τους επαφή µε την Ελλάδα 
 
• Ενίσχυση και στήριξη της παρεχόµενης γνώσης όπου είναι εφικτό σε όλες της βαθµίδες εκπαίδευσης 
αλλά και σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη. Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα ασυντόνιστης παροχής 
γνώσης και εκπαίδευσης δείχνουν την αποδυνάµωση των βαθµίδων και ιδιαίτερα τον αποδεκατισµό 
των προγραµµάτων σε τριτοβάθµιο επίπεδο. 
 
• Στήριξη και επέκταση του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» είναι ζωτικής σηµασίας για την 
οµογένεια. Η συµβολή του στην αποκρυστάλλωση µιας όσο το δυνατό πληρέστερης εικόνας για τις 
ανάγκες και τα προβλήµατα που υπάρχουν στην εκπαίδευση της ελληνικής διασποράς είναι 
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σηµαντική. Το Πρόγραµµα αποτελεί ένα επιστηµονικό έγκυρο µέσο τόσο για τη σαφή γνώση και τη 
καταγραφή του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναµικού όσο και για την κατάρτιση µιας πολιτικής που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οµογένειας. 
 
• Οικονοµική στήριξη των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Ελληνικής γλώσσας. τα οποία αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα επιβίωσης στο µέλλον. Η διασφάλιση του κύρους των Ελληνικών σπουδών δεν µπορεί 
να αφήνεται πάντοτε στο φιλότιµο ή την ιδιοτέλεια µεµονωµένων ατόµων αλλά να είναι κτήµα 
συλλογικής δράσης µε τη συµµετοχή και της πολιτείας. 
 
• Στήριξη (οικονοµική και πολιτική) των ελληνικών προγραµµάτων στα κρατικά σχολεία, όπου 
διδάσκεται η ελληνική αλλά και όλων των φορέων που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση-
απογευµατινά, Σαββατιανά, δίγλωσσα κλπ. 
 
• Στήριξη και ενίσχυση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων µε στόχο την προώθηση του ελληνικού 
πολιτισµού  
 
• Άµεση βοήθεια σε διδακτικό προσωπικό και υλικό για την Νέα Ζηλανδία, όπου ανάγκες είναι 
τεράστιες σε σχέση µε την Αυστραλία. 
 
• Αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που ζει και σπουδάζει και δραστηριοποιείται στην ελληνική 
διασπορά. Ιδιαίτερα άτοµα µε µεταπτυχιακές σπουδές, στην περιφέρεια µας και µε δεδοµένη την 
απόσταση και την αποµόνωση που υπάρχει θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σε επίπεδο σχεδιασµού 
και έρευνας. 
 
• ∆ηµιουργία ενός συµβουλίου ειδικών µε πρωτοβουλία του ΣΑΕ που να προτείνει ετήσια 
προγράµµατα δράσης και να συντάσσει αναφορές για την εξέλιξη των προγραµµάτων. 
 
------------------------------------------ 
 
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση µέσα από συνθήκες συνεχώς µεταβαλλόµενες θα πρέπει να ενισχυθεί 
και να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις κοινωνικές αλλαγές και της κάθε περιοχής αλλά και τη 
συµπεριφορά µέσα σε αυτή, της οµογένειας. Οπωσδήποτε στον τοµέα της γλώσσας µας και της 
εκπαίδευσης τίποτε δεν είναι δεδοµένο, καθώς και η εξέλιξη του Ελληνισµού είναι ραγδαία και δεν 
επιδέχεται κλισέ και στερεότυπες τοποθετήσεις.  
 
Όλοι µας συντεταγµένα όσο γίνεται, το ελλαδικό κράτος και η ελληνική διασπορά να συµµετέχουµε τις 
προσπάθειες, µε ενωτικό πνεύµα και συγκεκριµένη πολιτική, για τη διατήρηση της γλώσσας µας και 
του ελληνικού πολιτισµού που σιγά-σιγά από γενεά σε γενεά χάνονται στο παγκόσµιο οµογενειακό 
περίγυρο. 
--------------------------- 
 
Γιώργος Αγγελόπουλος 
Συντονιστής 
Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 
 
 
 



 

 
 

301

Περιφέρεια ΣΑΕ Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
1η Συνάντηση Προεδρείου & Συντονιστικών Συµβουλίων Περιφερειών  
 
Εισήγηση «Ελληνική Γλώσσα – Παιδεία» 
 
 
Το ζήτηµα της εκπαίδευσης είναι ένα από το σηµαντικότερο στην περιοχή µας και ενδιαφέρει 
πρωτίστως τα µέλη µας. Τα περισσότερα αιτήµατα για το θέµα της παιδείας τα έχουµε αντλήσει από 
τα µέλη της περιφέρειας µας. Επικεντρωνόµαστε στα παρακάτω θέµατα. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
Ρόλος του ΣΑΕ είναι να εντοπίσει ποια είναι τα κατάλληλα προγράµµατα εκπαίδευσης για την 
Ελληνική γλωσσά και να τα προσφέρει στους οµογενειακούς φορείς. Τα προγράµµατα πρέπει να είναι 
εγκριµένα από κρατικούς οργανισµούς για να αποφύγουµε την εµπλοκή σε ιδιωτικά κερδοσκοπικά 
προγράµµατα. Τα προγράµµατα να εκµεταλλεύονται και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. 
Ήδη έχουµε αρχίσει µια στενή συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ) για 
προγράµµατα εκπαίδευσης στην διασπορά, και δάσκαλοι της Ν. Αφρικής έχουν κάνει την κατάλληλη 
µετεκπαίδευση για εφαρµογή του προγράµµατος. Το υλικό είναι δωρεάν στο διαδίκτυο και υπάρχει και 
η πιθανότητα εκπαιδεύσεως και µη δάσκαλων για της χώρες που δεν έχουν αποσπασθεί. Είχα την 
ευκαιρία να λάβω µέρος στο συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι στην Κρήτη στο πλαίσιο 
του προαναφερόµενου προγράµµατος. Στη συνέχεια ο καθηγητής κ. ∆αµανάκης του Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ, 
επισκέφθηκε την Νότια Αφρική και είχε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς µας για την εφαρµογή του 
προγράµµατος αυτού.  
Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λογού (Ι.Ε.Λ.) έχει βγάλει σειρά από CD-ROM µε την ονοµασία 
«Φιλογλωσσία+» για την εκµάθηση της Ελληνικής σαν ξένη γλωσσά, και υπολογιστικά εργαλεία 
υποβοήθησης.  
Σκοπός µας είναι οι φορείς της περιφέρειας να επιλέξουν τα προγράµµατα που είναι κατάλληλα για 
τοις ανάγκες τους, και να βοηθήσει το ΣΑΕ µε την υποστήριξη της ΓΓΑΕ και του ΥΠΕΠΘ.  
Υποστηρίζοµε το πρόγραµµα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας, 
που είναι απαραίτητο όταν θελήσουν τα παιδιά µας να επαναπατριστούν. 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
 
Μετεκπαίδευση αποσπασµένων δάσκαλων για την διδασκαλία της Ελληνικής σαν δεύτερη η ξένη 
γλωσσά. Αυτό είναι από τα κυριότερα θέµατα διότι εκεί είναι που χάνουµε η κερδίζουµε τα παιδιά µας 
ιδιαίτερα από µεικτούς γάµους. 
Σεµινάρια για γονείς που θα τους υποστήριξη για την προώθηση της γλώσσας και πολιτισµού στα 
παιδιά τους και για την αντιµετώπιση προβληµάτων. 
Σεµινάρια για τους οµογενειακούς φορείς για να µπορέσουν να εκπληρώσουν της υποχρεώσεις και να 
διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους. Οι φορείς πρέπει να παίζουν ενεργό ρολό στα πρόγραµµα 
διδασκαλίας, στην πρόσληψη δάσκαλων, πάντα σε συνεργασία µε τους Συντονιστές και το ΥΠΕΠΘ. 
Αξιοποίηση των οµογενών εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία της Περιφέρειας µας, συµφώνα µε την 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 
 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Αυτό το θέµα παίζει ρολό στους µεικτούς γάµους, που αυξάνονται ραγδαία, και για την νεολαία που 
διψάει για την γλωσσά και πολιτισµό. Προγράµµατα που υποστηρίζουν τις οµογενειακές οργανώσεις 
στις δράσεις και εκδηλώσεις τους.  
 
Καλύτερη επικοινωνία µε το ΥΠΕΠΘ για την υποστήριξη των εδρών ελληνικών σπουδών.  
Να εξετάσουµε το µοντέλο το γαλλικό και το γερµανικό και να ενταχθούν οι αποσπασµένοι δάσκαλοι 
σε δράσεις που προωθούν την γλωσσά και τον πολιτισµό. 
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Προτείνω να διοργανώσουµε ανά περιφέρεια, µια θεµατική ηµερίδα για την Παιδεία, µε τη συµµετοχή 
ατόµων, που ασχολούνται καθηµερινά και αποτελεσµατικά στον τοµέα αυτό για να συζητήσουµε τις 
πρακτικές λύσεις που χρειάζεται η εκπαίδευσή µας στις χώρες που ζούµε και στη συνέχεια να γίνει σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, το ΙΠΟ∆Ε και άλλους φορείς µέσα στο 2009 µια διηµερίδα µε 
εκπροσώπους και των 7 περιφερειών του ΣΑΕ, όπου θα παρουσιασθούν τα συµπεράσµατα από τις 
περιφερειακές ηµερίδες και θα οριστικοποιηθεί το διεκδικητικό µας πλαίσιο και θα διαµορφωθεί η 
τελική µας πρόταση για το θέµα αυτό.  
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Γ. Εισηγήσεις για την Νεολαία 
κατά την Α΄ Συνάντηση Προεδρείου 
και Συντονιστικών Συµβουλίων 

 
Γ.1 Σύνοψη Εισηγητικών Προτάσεων 
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Παράρτηµα Γ - Σύνοψη 
 
Εισηγητικές προτάσεις του Προεδρείου και της Α΄ Συνάντησής του µε τα Συντονιστικά 
Συµβούλια των Περιφερειών 
 
 
Σύνοψη Εισηγητικών Προτάσεων για την Νεολαία ανά Περιφέρεια:  
 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Καναδά 
 
Οι νέοι ελληνικής καταγωγής που ζουν σε διάφορες επαρχίες του Καναδά έχουν δηµιουργήσει τις 
δικές τους οργανώσεις και όργανα. Σε κάθε επαρχία όπου υπάρχει Ελληνική Κοινότητα 
δραστηριοποιείται και τµήµα νεολαίας, αλλού πιο ενεργά και αλλού µε πιο περιορισµένη δράση. Οι 
µεγάλες Ελληνικές Κοινότητες του Καναδά είναι αυτές του Τορόντο, Μόντρεαλ, Βανκούβερ και 
Οττάβας. 
 
Παρούσα κατάσταση 
Οι ελληνικές παροικίες µας βρίσκονται σε µία κοµβική καµπή της ιστορικής τους πορείας καθώς η 
γενιά των µεταναστών δίνει τη σκυτάλη στα παιδιά τους. Η µετεξέλιξη αυτή όµως, δεν έχει επιτευχθεί 
στις περισσότερες περιπτώσεις και µεγάλοι και ιστορικοί οργανισµοί αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα µε την αποχή της νεότερης γενιάς από τα οµογενειακά δρώµενα.  
 
Η µεγαλύτερη τάση αποχής παρατηρείται στον χώρο των εθνικοτοπικών συλλόγων και οµοσπονδιών. 
Η νεότερη γενιά απέχει στην πλειονότητα της επειδή δεν ταυτίζεται µε τη λογική των ελληνικών 
εθνικοτοπικών συλλόγων, αφού έχει προτεραιότητες που έχουν να κάνουν µε το ευρύτερο καναδικό 
περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγµένη.  
 
H αποµάκρυνση της νέας γενιάς από την οργανωµένη δοµή των γονέων τους διαφαίνεται και από τη 
φθίνουσα τάση των χορευτικών συγκροτηµάτων των συλλόγων και οµοσπονδιών.  
 
Για τον λόγο αυτόν καθίσταται απαραίτητος ο εκσυγχρονισµός της παραδοσιακής δοµής 
οργάνωσης των παροικιακών οργανώσεων µε τέτοιο τρόπο που να καθρεπτίζουν τα 
ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες της νεότερης γενιάς. Το ΣΑΕ µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά 
στον εκσυγχρονισµό αυτό µεταφέροντας τις εµπειρίες άλλων περιφερειών και οµοσπονδιών, 
που θα µας βοηθήσουν να παραδειγµατιστούµε από τις αποτελεσµατικές δράσεις που έχουν 
γίνει ανά τον κόσµο. 
 
Εισηγούµεθα:  

1. Να δηµιουργηθούν ειδικά δίκτυα όπου εκεί θα συµµετέχουν άνθρωποι που θα γνωρίζουν τα 
θέµατα, θα επεξεργάζονται όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε το αντικείµενο τους και θα 
αναπτύσσουν τις στρατηγικές αυτές που απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία του ΣΑΕ και 
την υλοποίηση των προγραµµάτων. Προτεραιότητα στην οργάνωση αυτών των δικτύων θα 
πρέπει να αποτελέσει η νεολαία. 

 
2. Να δηµιουργηθεί πρόγραµµα επιστασίας και υποστήριξης για τους νέους που αποφοιτούν 

από τα λύκεια και τα πανεπιστήµια/κολέγια. Η βασική προτεραιότητα των νέων σ’ αυτήν την 
ηλικία είναι η εύρεση εργασίας και η δηµιουργία οικογένειας. Αυτή είναι η χρονική στιγµή που 
συνήθως χάνουµε την επαφή µας µαζί τους. 

3. Nα ενισχυθούν τα υπάρχοντα τµήµατα νεολαίας σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα αυτή η 
οργάνωση θα πρέπει να επιτευχθεί και σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε κοινότητα θα πρέπει να 
ιδρύεται επιτροπή νεολαίας από όλους τους φορείς, η οποία θα οργανώνει εκδηλώσεις και θα 
φέρνει πιο κοντά τη νέα γενιά. 

4. Να δηµιουργήσουµε έναν τόπο συνάντησης στο διαδίκτυο, όπου όλοι οι νέοι ανά τον κόσµο 
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θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν κοινωνικά και να ανταλάσσουν ιδέες, εµπειρίες και 
προτάσεις. Το ΣΑΕ µπορεί να δηµιουργήσει έναν τέτοιο ηλεκτρονικό τόπο συνάντησης στο 
διαδίκτυο για την νεολαίας µας. 

5. Να οργανώσουµε µία µεγάλη πολιτιστική γιορτή µε επίκεντρο τη νεολαία. Ως ιδέα προτείνω 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο νέοι από όλον το κόσµο να συνδιοργανώνουν µια εκδήλωση 
όπου θα παρουσιάζουν οµογενειακά καλλιτεχνικά σχήµατα και καλλιτέχνες και θα έρχονται σε 
επαφή µε συνοµηλίκους τους από διάφορες χώρες να γιορτάζουν την ελληνικότητα τους. 

6. Να αναπτύξουµε τα τουριστικά προγράµµατα για τους νέους. 
 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής 
 
Η Περιφέρεια ΣΑΕ Κεντρικής – Νοτίου Αµερικής πραγµατοποίησε µέσα στο 2007 την ιδρυτική 
συνάντηση νέων της περιφέρειας. Κατά αυτόν τον τρόπο οι εισηγητικές προτάσεις που ακολουθούν 
συµπεριλαµβάνουν την άµεση έκφραση των ίδιων των νέων.  
 

1. Οι Νέοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Οργάνωση των Ελληνικών Κοινοτήτων, όµως 
χρειάζονται τα απαιτούµενα εφόδια για να εργαστούν αποτελεσµατικά µέσα σε ένα Συµβούλιο.  

2. Να έχουν 2 εκπροσώπους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, στην Κοινότητα.  
3. Ένα πρόγραµµα πρακτικής εφαρµογής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας από ένα φοιτητή 

ισπανικών ή πορτογαλικών, υποστηριζόµενο από το Σ.Α.Ε. και την Κοινότητα του σπουδαστή.  
4. Σεµινάρια ελληνικών στην Ελλάδα, µε χρηµατοδότηση του Σ.Α.Ε., υποψηφίων οι οποίοι 

κατόπιν θα επιστρέφουν για να διδάξουν στην Κοινότητα.  
5. Πρωταθλήµατα σε εθνικό επίπεδο και µετά σε παναµερικανικό και κατόπιν σε παγκόσµιο.  
6. ∆άσκαλοι ελληνικών παραδοσιακών χορών από την Ελλάδα για να τους διδάξουν στις χώρες 

της Περιφέρειας.  
7. ∆ηµιουργία Φεστιβάλ χορού. 
8. ∆ίγλωσση έκδοση (ισπανικά και πορτογαλικά) βιβλίου ελληνικών παραδοσιακών συνταγών 

µαγειρικής, τις οποίες οι Νέοι θα καταγράψουν ρωτώντας τους µεγαλύτερους.  
9. Αποστολή από την Ελλάδα ελληνικές κινηµατογραφικές ταινίες για την παρουσίαση κύκλων 

ελληνικού κινηµατογράφου και ντοκιµαντέρ για τη Ελλάδα.  
10. Να υποστηριχθούν µε κάθε τρόπο Εργαστήρια ελληνικής παραδοσιακής µουσικής.  
11. Πρόγραµµα ανταλλαγής νεολαίων εντός της Περιφέρειας για µια καλύτερη αλληλογνωριµία και 

µελλοντική συνεργασία σε θέµατα του ελληνισµού αλλά και επαγγελµατικά. 
12. Πρόγραµµα ανταλλαγής νεολαίων µεταξύ Ελλάδας και χώρες της Λατινικής Αµερικής, ώστε οι 

νέοι να ζήσουν µέσα σε µια ελληνική οικογένεια γνωρίζοντας από κοντά το σύγχρονο τρόπο 
ζωής και την κουλτούρα της Ελλάδας  

13. Να γίνεται η Θεία Λειτουργία και στην επίσηµη γλώσσα του κράτους στο οποίο διαµένουν οι 
Νεολαίοι.  

14. Να δηµιουργηθεί ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο της “Juventud Ortodoxa”.  
15. Να δηµιουργηθούν Κατηχητικές Συναντήσεις.  

 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Ευρώπης  
 
Το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης πιστεύει στη νέα γενιά. Γνωρίζουµε ότι έχουν προτάσεις και στόχους, 
έχουν καινοτόµες ιδέες και αναπτύσσουν καινούριες αντιλήψεις. Εγγυούνται ένα καλύτερο αύριο.  
 
Βασική µας προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των φορέων στην οργάνωση της νεολαίας τους, η 
παροχή γνώσεων και εµπειριών, καθώς επίσης η συστηµατική ενηµέρωση που απαιτείται για την 
υλοποίηση αυτής της σηµαντικής προσπάθειας. 
Γνωρίζουµε καλά ότι για να κατακτήσουµε το στόχο µας πρέπει να επενδύσουµε στις νέες τεχνολογίες. 
Πιστεύουµε πραγµατικά, και πάνω σε αυτή τη βάση εργαστήκαµε όλα αυτά τα χρόνια, ότι το ΣΑΕ 
µπορεί και πρέπει να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ των Ελλήνων, τόσο της Οµογένειας όσο 
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και µε τους Έλληνες εντός Ελλάδας.  
 
Για το λόγο αυτό, όλοι µας δώσαµε τον καλύτερο µας εαυτό για να κάνουµε πιο γνωστό το ΣΑΕ, στα 
πλαίσια των οργανωµένων νέων στην Περιφέρεια µας, αλλά και να δράσουµε πολλαπλασιαστικά στις 
χώρες όπου ζούµε για να προσελκύσουµε ακόµη περισσότερους νέους να συµµετέχουν στις κατά 
τόπους Οργανώσεις και Οµοσπονδίες και κατ’ επέκταση στο ΣΑΕ. 
 
Προτείνουµε κωδικοποιηµένα τα παρακάτω:  
 

1. Υποστήριξη των φορέων (κοινότητες, οµοσπονδίες κα) για την οργάνωση και 
δικτύωση των νέων στα πλαίσια τους 

2. Υποστήριξη οργανώσεων νέων 
3. Χαρτογράφηση-συσπείρωση νέων σε διαδικτυακή πύλη που υποστηρίζει την 

κοινωνική δικτύωση µία on-line κοινότητα (community) των νέων, όπου θα µπορούν 
να συνοµιλούν, να συνεργάζονται και να ενηµερώνονται για όσα τους αφορούν άµεσα  

4. Συνέχιση κατασκηνώσεων που ετησίως συγκέντρωναν νέους από όλο τον κόσµο 
5. Οργάνωση περιφερειακών συνεδρίων για τη νεολαία ΣΑΕ µέσα στο 2008, στην 

υλοποίηση µία κοινής συνεδρίασης των συντονιστικών οργάνων των νέων το 2009 και 
στην πραγµατοποίηση του παγκοσµίου συνεδρίου νεολαίας ΣΑΕ µέσα στο 2010 

6. Πραγµατοποίηση µίας µεγάλης πολιτιστικής γιορτής µε επίκεντρο τη νεολαία, όπου θα 
έχουν τη δυνατότητα · να παρουσιάζονται οµογενειακά καλλιτεχνικά σχήµατα 

7. Συνεργασία µε τη ΓΓΑΕ και τη ΓΓΝΓ 
8. Επιµόρφωση στελεχών, που θα βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν πιο 

αποτελεσµατική δοµή στις προτάσεις και στον τρόπο λειτουργίας τους 
9. Αδελφοποίηση σχολείων και τις κοινές δραστηριότητές τους, π.χ. δενδροφυτεύσεις 

στην Ελλάδα, δηµιουργία παιδικών αθλητικών οµάδων, αναβίωση της Ελληνιάδας κ.α. 
10. Στήριξη τοπικών φορέων νέων, “local groups”, οι οποίοι θα δικτυωθούν µέσα από το 

ΣΑΕ µε όλους τους υπόλοιπους νέους. 
11. Συνεργασία µε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας σε θέµατα 

κατασκηνώσεων 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Ωκεανίας και Άπω Ανατολής  
 
Το δυναµικό της Ελληνοαυστραλιανής νεολαίας είναι πολύ αξιόλογο, µε µεγάλο ποσοστό 
επαγγελµατιών τριτοβάθµιας παιδείας. Εφόσον τους δοθεί ευκαιρία χωρίς παρεµβολές µπορούν να 
αποκτήσουν την δική τους εκπροσώπηση, να ενδιαφερθούν για τα προβλήµατα και σε σχέση µε την 
πατρίδα αλλά και τοπικά και γενικά να ενδιαφερθούν και συνδέσουν την επαγγελµατική τους ιδιότητα 
µε τον εθελοντισµό και την προσφορά. Στο χώρο µας, σε αντίθεση µε άλλες περιφέρειες, µόνο σε 
µερικές οργανώσεις θα βρεις οργανωµένους νέους και αυτοί κινούνται περιστασιακά στο σταθερό 
πλαίσιο που η οργάνωσή τους κινείται. Η πρωτοβουλία είναι περιορισµένη και οι ευκαιρίες των 
∆ιοικήσεων των οργανώσεων προς τους νέους µας δεν είναι οι αναµενόµενες. 
 
Προτείνουµε κωδικοποιηµένα τα παρακάτω:  
 

1. Οργάνωση της νεολαίας σε ανοιχτό περίγυρο χωρίς παρεµβολές και αλλά και 
συµµετοχή στους οργανισµούς όπου είναι δυνατό. 

2. ∆ηµιουργία Ελληνικών παροικιακών πολιτιστικών κέντρων ως σύµβολα του 
Ελληνισµού στις µεγάλες πόλεις µε στόχο να ενισχυθεί η συνοχή, να τονωθεί η 
υπερηφάνεια στην ελληνική παροικία και να ενδυναµώσει το συναίσθηµα των 
Ελλήνων για την ταυτότητά τους και για όσα έχουν επιτύχει 

3. Μεγαλύτερη ενασχόληση της νεολαίας σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Έµφαση στα 
ελληνικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά για να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των 
οµογενών. Ενίσχυση και εµπλουτισµός πολιτιστικών εκδηλώσεων και προώθηση των 
τεχνών, µουσικής, θεάτρου κλπ. 
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4. Μελέτη του νέου ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν οι οµογενείς στην 
Αυστραλία. Η σηµασία και τα οφέλη που απορρέουν από τις δύο γλώσσες. 

5. Η εναρµόνιση των Ελληνοαυστραλών οπλιτών στο Αυστραλιανό γίγνεσθαι αλλά και η 
ανάδειξη της ελληνικότητας. 

6. Συνεργασία νέων και µεγαλυτέρων και δηµιουργία κοινών ενδιαφερόντων, καλύτερη 
κατανόηση µεταξύ τους, και αναγνώριση των νέων αναγκών. 

7. Αναγνώριση και περηφάνια για το έργο των παλαιοτέρων, επαναπροσδιορισµός του 
ελληνισµού µε βάση τα νέα δεδοµένα και σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

8. ∆ιαµόρφωση ενός οράµατος από τη νέα γενιά για την προώθηση του ελληνικού 
πολιτισµού στην Αυστραλία. 

 
 
Εισηγητικές προτάσεις Περιφέρειας Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής  
 
 
Η πρόκληση που αντιµετωπίζει ο ελληνισµός είναι πώς αξιοποιούµε τον ενθουσιασµό, την 
υποχρέωση, τις δεξιότητες και το πάθος για το µέλλον σήµερα. Ο ελληνισµός έχει σε όλο τον κόσµο 
µια πλούσια ιστορία, ισχυρά όργανα και η στερεά υποδοµή, το καθήκον µας πρέπει να είναι προς την 
κατεύθυνση η νεολαία γίνεται ένα µέρος αυτού. 
Ο ρόλος του ΣΑE είναι να δηµιουργηθούν οι ευκαιρίες για τη νεολαία να συµµετέχει στη διεθνή 
έκφραση του ελληνισµού, να παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη και να θεσπιστεί το κατάλληλο 
πολιτικό πλαίσιο για τη συµµετοχή της νεολαίας 
. 

1. Το δίκτυο νεολαίας πρέπει να απολαύσει έναν µεγάλο βαθµό αυτονοµίας και 
αυτοδιαχείρισης στον προγραµµατισµό, στις προτεραιότητες και την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους. Υπό µια πολύ πραγµατική έννοια το δίκτυο νεολαίας είναι το 
έδαφος κατάρτισης για τα κοινοτικά ενεργά στελέχη του µέλλοντος, και πρέπει να 
παρέχουµε σε αυτό το διάστηµα για να µάθουνε, για να δοκιµάσουνε και να 
απολαύσουνε τη συµβολή τους στο δίκτυο. 

2. Σαν υπεύθυνοι ηγέτες σήµερα έχουµε το καθήκον να εξασφαλίσουµε τη συνέχεια των 
προσπαθειών µας και εποµένως πρέπει να αρχίσουµε µια διαδικασία του 
προγραµµατισµού διαδοχής. Πρέπει να προσδιορίσουµε και να καλλιεργήσουµε τους 
ηγέτες του αύριο. Εν προκειµένω προτείνω ότι καθιερώνουµε µια σειρά µαθηµάτων 
ηγεσίας για τη νεολαία µας όπου τις εκθέτουµε στις υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις 
και τις συζητήσεις σχετικά µε τις διάφορες πτυχές σχετικά µε την ηγεσία γενικά και τα 
ελληνικά ζητήµατα ειδικότερα.  

3. Πρέπει να αναγνωρίσουµε τα πολύ επιτυχή προγράµµατα που το ελληνικό κράτος 
προσφέρει αυτήν την περίοδο στη νεολαία και να αρχίζουµε να τα διαβιβάζουµε 
αποτελεσµατικότερα στις περιφέρειές µας.  

4. Θα ήταν επίσης πολύ πολύτιµο εάν λάβαµε πληροφορίες για αυτά τα προγράµµατα 
και ζητάµε από τις αρµόδιες αρχές για να παρέχουµε σε µας τη µεθοδολογία τους για 
την αξιολόγηση της επιτυχίας των προγραµµάτων και των βηµάτων που παίρνουν για 
να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τέτοια προγράµµατα. 

5. Η εκλεγµένη ηγεσία των δικτύων νεολαίας πρέπει περιφερειακά να έχει µια έδρα στο 
Περιφερειακό Συντονιστικό Συµβούλιο µε τα πλήρη δικαιώµατα ψήφου. 

6. Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουµε είναι ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης 
συµµετοχή της νεολαίας σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες µας    
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Γ.2 Εισηγητικές Προτάσεις µελών 
Συντονιστικών Συµβουλίων 
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NΕΟΛΑΙΑ Καναδά 
 

Οι νέοι ελληνικής καταγωγής που ζουν σε διάφορες επαρχίες του Καναδά έχουν δηµιουργήσει 
τις δικές τους οργανώσεις και όργανα. Σε κάθε επαρχία όπου υπάρχει Ελληνική Κοινότητα 
δραστηριοποιείται και τµήµα νεολαίας, αλλού πιο ενεργά και αλλού µε πιο περιορισµένη δράση. Οι 
µεγάλες Ελληνικές Κοινότητες του Καναδά είναι αυτές του Τορόντο, Μόντρεαλ, Βανκούβερ και Οττάβας. 

 
Οι νέοι µας που επί των πλείστων αποτελούνται από σπουδαστές δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι οργανωµένοι µέσω των τµηµάτων νεολαίας των κοινοτήτων, 
εθνικοτοπικών συλλόγων και κογκρέσων, καθώς και µέσω των ελληνικών φοιτητικών συλλόγων 
καναδικών πανεπιστηµίων ή της χριστιανικής νεολαίας της Μητρόπολης. Από την µια άκρη της χώρας 
ως την άλλη, τα παιδιά µαθαίνουν την ιστορία µας, µιλάνε τη γλώσσα µας, χορεύουν τους 
παραδοσιακούς µας χορούς, και τραγουδάνε τα δηµοφιλέστερα σύγχρονα ελληνικά τραγούδια. 
Οργανώνονται Εθνικές παρελάσεις, δηµοφιλή Ελληνικά Φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις κάθε χρόνο, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγυρικοί εορτασµοί στις εκκλησίες µας και αναµφίβολα υπάρχει 
οικογενειακή και επαγγελµατική πρόοδο στον κοινωνικό, πολιτικό, και οικονοµικό χώρο που δρουν 
καθηµερινά. Παρά ταύτα οι ελληνικές παροικίες µας βρίσκονται σε µία κοµβική καµπή της ιστορικής 
τους πορείας καθώς η γενιά των µεταναστών δίνει τη σκυτάλη στα παιδιά τους. Η µετεξέλιξη αυτή 
όµως, δεν έχει επιτευχθεί στις περισσότερες περιπτώσεις και µεγάλοι και ιστορικοί οργανισµοί 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα µε την αποχή της νεότερης γενιάς από τα οµογενειακά δρώµενα. 

 
Η µεγαλύτερη τάση αποχής παρατηρείται στον χώρο των εθνικοτοπικών συλλόγων και οµοσπονδιών. 
Ένας αυξανόµενος αριθµός συλλόγων αποτελεί απλώς οργανώσεις σφραγίδα µε τους µετανάστες 
πρώτης γενιάς, οι οποίοι κυρίως λόγω ηλικίας δεν είναι πλέον σε θέση να συντηρήσουν τους 
συλλόγους. Η νεότερη γενιά απέχει στην πλειονότητα της επειδή δεν ταυτίζεται µε τη λογική των 
ελληνικών εθνικοτοπικών συλλόγων, αφού έχει άλλα ενδιαφέροντα και άλλες προτεραιότητες που 
έχουν να κάνουν µε το ευρύτερο καναδικό περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγµένη. Η αποµάκρυνση της 
νέας γενιάς από την οργανωµένη δοµή των γονέων τους διαφαίνεται και από τη φθίνουσα τάση των 
χορευτικών συγκροτηµάτων των συλλόγων και οµοσπονδιών. Έτσι, ένας µεγάλος αριθµός δεν 
διατηρεί πλέον χορευτικά συγκροτήµατα. 
 

Η ανησυχητική αυτή τάση αποστασιοποίησης ή ακόµη και αποµάκρυνσης ενός µεγάλου 
τµήµατος των παιδιών της δεύτερης και τρίτης γενιάς από τον παροικιακό κορµό και την οργανωµένη 
οµογένεια, δυστυχώς, αποτελεί µία πραγµατικότητα, την οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. 

 
Για τον λόγο αυτόν καθίσταται απαραίτητος ο εκσυγχρονισµός της παραδοσιακής δοµής 

οργάνωσης των παροικιακών οργανώσεων µε τέτοιο τρόπο που να καθρεπτίζουν τα ενδιαφέροντα και 
τις προσδοκίες της νεότερης γενιάς. Το ΣΑΕ µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στον εκσυγχρονισµό αυτό 
µεταφέροντας τις εµπειρίες άλλων περιφερειών και οµοσπονδιών, που θα µας βοηθήσουν να 
παραδειγµατιστούµε από τις αποτελεσµατικές δράσεις που έχουν γίνει ανά τον κόσµο. 

 
Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να δηµιουργηθούν ειδικά δίκτυα όπου εκεί θα συµµετέχουν 

άνθρωποι που θα γνωρίζουν τα θέµατα, θα επεξεργάζονται όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο τους και θα αναπτύσσουν τις στρατηγικές αυτές που απαιτούνται για την καλύτερη 
λειτουργία του ΣΑΕ και την υλοποίηση των προγραµµάτων. Προτεραιότητα στην οργάνωση αυτών 
των δικτύων θα πρέπει να αποτελέσει η νεολαία. 

 
Τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΣΑΕ έχουν αποφασίσει ότι τα ∆ίκτυα της Νεολαίας θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν πρώτα σε όλες τις Περιφέρειες. Γεγονός που θα βοηθήσει πολύ 
τους νέους να αναπτύξουν σπουδαίες δραστηριότητες για να δυναµώσουν τη νεολαία ανά τον κόσµο. 

 
Οι νέοι αποτελούν το µέλλον µας. Για το λόγο αυτό πρέπει να τους δώσουµε το λόγο, να τους 

ακούσουµε, να µάθουµε τι τους απασχολεί και µαζί να αναζητήσουν λύσεις. Θέλουµε οι νέοι να 
αποφασίσουν για τις προτεραιότητες τους και να εκφράσουν τις όποιες ανησυχίες τους. 
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Πρέπει λοιπόν να τους ρωτήσουµε τι τους απασχολεί;  
Τι θέλουν να αλλάξουν;  
Τι νοµίζουν ότι πρέπει να γίνει;  
 

Αυτή είναι η ευκαιρία µας να αλλάξουµε τα πράγµατα προς το καλύτερο και να βάλουµε και το 
δικό µας λιθαράκι σε αυτήν την µεγάλη και αγαστή προσπάθεια που γίνεται για την δικτύωση της 
νεολαίας και την διατήρηση και διαιώνιση του πολιτισµού µας. Για να επιτύχουν λοιπόν τα νέα ∆ίκτυα 
Νεολαίας προτείνουµε τα ακόλουθα: 

 
1) Να δηµιουργηθεί ισχυρό πρόγραµµα επιστασίας και υποστήριξης για τους νέους που 

αποφοιτούν από τα λύκεια και τα πανεπιστήµια/κολέγια. Η βασική προτεραιότητα των νέων σ’ 
αυτήν την ηλικία είναι η εύρεση εργασίας και η δηµιουργία οικογένειας. Αυτή είναι η χρονική 
στιγµή που συνήθως χάνουµε την επαφή µας µαζί τους. Πρέπει να εκπονήσουµε ένα 
πρόγραµµα που θα συµβάλει αποτελεσµατικά στα επαγγελµατικά και προσωπικά τους 
ζητήµατα, αναπτύσσοντας ειδικά προγράµµατα στήριξης. 

2) Να αναπτύξουµε µια µεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα των κοινοτήτων µας. ∆εν πρέπει να 
περιµένουµε από τους εργαζόµενους νέους µε οικογένειες να αναζητήσουν από µόνοι τους 
την Ελληνική Κοινότητα. Η ίδια η Ελληνική Κοινότητα πρέπει να τους βρίσκει και να τους 
επιβραβεύει για τα σηµαντικά τους επιτεύγµατα σε κάθε τοµέα της κοινωνίας. Συγγραφείς, 
ηθοποιοί, δηµοσιογράφοι, εφευρέτες, επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες και άλλοι που δεν υπήρξαν 
ποτέ µέλη της Ελληνικής Κοινότητας πρέπει να αισθάνονται αναγνώριση από µια οργάνωση 
που αντιπροσωπεύει τον χώρο από τον οποίο προέρχονται. Αυτή η προσπάθεια προσέγγισης 
θα µας βοηθήσει να φέρουµε πίσω ανθρώπους που έχουν αποµακρυνθεί ή και που δεν 
υπήρξαν ποτέ µέλη της κοινότητάς τους.  

3) Να δηµιουργήσουµε ένα λειτουργικό και αντιπροσωπευτικό δίκτυο νέων σε όλη τη χώρα. Θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα υπάρχοντα τµήµατα νεολαίας σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα αυτή η 
οργάνωση θα πρέπει να επιτευχθεί και σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε κοινότητα θα πρέπει να 
ιδρύεται επιτροπή νεολαίας από όλους τους φορείς, η οποία θα οργανώνει εκδηλώσεις και θα 
φέρνει πιο κοντά τη νέα γενιά. 

4) Να δηµιουργήσουµε έναν τόπο συνάντησης στο διαδίκτυο, όπου όλοι οι νέοι ανά τον κόσµο 
θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν κοινωνικά και να ανταλάσσουν ιδέες, εµπειρίες και 
προτάσεις. Παράδειγµα µίας τέτοιας ιστοσελίδας είναι και το Facebook, όπου καθηµερινά 
εκατοµµυρίων ανθρώπων επισκέπτονται προκειµένου να επικοινωνήσουν µε φίλους, παλιούς 
συµµαθητές και µε όσους έχουν κοινά ενδιαφέροντα. ∆εν µπορείτε να φανταστείτε τις 
δυνατότητες που έχει αυτός ο διαδικτυακός χώρος και πόσο χρήσιµο εργαλείο µπορεί να γίνει 
στην επικοινωνία και επαφή ανθρώπων παγκοσµίως. Το ΣΑΕ µπορεί να δηµιουργήσει έναν 
τέτοιο ηλεκτρονικό τόπο συνάντησης στο διαδίκτυο για την νεολαίας µας. 

5) Να οργανώσουµε µία µεγάλη πολιτιστική γιορτή µε επίκεντρο τη νεολαία. Ως ιδέα προτείνω 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο νέοι από όλον το κόσµο να συνδιοργανώνουν µια εκδήλωση 
όπου θα παρουσιάζουν οµογενειακά καλλιτεχνικά σχήµατα και καλλιτέχνες και θα έρχονται σε 
επαφή µε συνοµήλικούς τους από διάφορες χώρες να γιορτάζουν την ελληνικότητα τους. 

6) Να αναπτύξουµε τα τουριστικά προγράµµατα για τους νέους. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω 
ότι και ο ίδιος συµµετείχα σε ένα τέτοιο πρόγραµµα το έτος 1991 υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Εάν σήµερα βρίσκοµαι ανάµεσα σας, πιστέψτε µε είναι και για 
αυτόν το λόγο. Για να αναβαθµίσουµε τη συµµετοχή των νέων στο ΣΑΕ θα πρέπει να 
γνωρίσουν την Ελλάδα. 
 
Έχουµε τη µεγάλη ευκαιρία να φέρουµε τους νέους κοντά µας και να τους κρατήσουµε δίπλα 

µας, δίνοντας µέλλον σε κάθε πράξη µας. 
 
Ας την αξιοποιήσουµε! Είµαι σίγουρος ότι µ’ αυτόν τον τρόπο, θα κάνουµε όλον το κόσµο µία 

Ελλάδα. 
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Οµιλία του Συντονιστή Περιφέρειας ΣΑΕ Κεντρικής και Λατινικής Αµερικής, 
κ. Ν. Νικολαΐδη (ΕΝΌΤΗΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑ) 
 
1. Οργάνωση ∆ικτύου Νεολαίας. 
 
Στην Περιφέρειά µας και ιδιαίτερα στη Νότια Αµερική έχουν λάβει χώρα πολλές ενδιαφέρουσες 
συναντήσεις Νεολαίων από διάφορες χώρες της περιοχής στη διάρκεια των οποίων είδαµε γλέντι, 
τραγούδι και χορό που αναµφισβήτητα έφεραν κοντά τους νέους, αλλά χωρίς καµιά συνέχεια. 
 
Με αυτά τα δεδοµένα αποφασίσαµε να κάνουµε µια Συνάντηση µε πρωταρχικό στόχο την οργάνωση 
της Νεολαίας και προχωρήσαµε στον προγραµµατισµό της Ιδρυτικής Συνέλευσης του ∆ικτύου 
Νεολαίας της Περιφέρειας µε αναλογική δηµοκρατική εκπροσώπηση των Ελληνικών Κοινοτήτων των 8 
χωρών. µελών του Σ.Α.Ε. της Περιοχής..  
Στη Συνέλευση αυτή, που έλαβε χώρα στο Σάο Πάολο Βραζιλίας από 2 – 4 Νοεµβρίου 2007, οι 
Νεολαίοι συνεδρίασαν µε τη µόνη παρουσία των 4 Μελών του Συντονιστικού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας που συµµετείχαν ως παρατηρητές και µε δικαίωµα να παρέµβουν µόνο αν οι Νεολαίοι 
τους το ζητήσουν.  
 
Στο πρώτο µέρος, Θεµατικές Επιτροπές συζήτησαν 5 θέµατα, που είχαν ήδη γνωστοποιηθεί στους 
Νεολαίους και κατέληξαν στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
 
Α) Εθνικά θέµατα: Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα: 
 
Σύσταση Επιτροπής Νεολαίας της Περιφέρειας που θα ξεκινήσει ενηµερωτική εκστρατεία για την 
Επιστροφή των Γλυπτών.  
Σταθερή πληροφόρηση των Μελών των Ελληνικών Κοινοτήτων για τις δράσεις αυτής της Επιτροπής.  
Υποβολή σχεδίου στο Συντονιστικό Συµβούλιο του Σ.Α.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου 
Αµερικής.  
Πρωτοβουλία αναζήτησης υποστήριξης της UNESCO.  
Συνεργασία µε Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές και πολιτειακούς φορείς.  
Προβολή του θέµατος στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης των χωρών όπου διαµένουν. Πραγµατοποίηση 
ενηµερωτικών Συναντήσεων στις Κοινότητές τους, σε σταθερή βάση επί του θέµατος. 
 
Β) Νεολαία - Εκκλησία: 
 
Να γίνεται η Θεία Λειτουργία και στην επίσηµη γλώσσα του κράτους στο οποίο διαµένουν οι Νεολαίοι.  
Να δηµιουργηθεί ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο της “Juventud Ortodoxa”.  
Να δηµιουργηθούν Κατηχητικές Συναντήσεις.  
 
Γ) Νεολαία – Κοινότητα: 
 
Οι Νέοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Οργάνωση των Ελληνικών Κοινοτήτων, όµως χρειάζονται 
τα απαιτούµενα εφόδια για να εργαστούν αποτελεσµατικά µέσα σε ένα Συµβούλιο.  
Να έχουν 2 εκπροσώπους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, στην Κοινότητα.  
Να κατοχυρώνονται γραπτώς οι αποφάσεις τους.  
Συνελεύσεις σε σταθερή βάση.  
 
∆) Ελληνική Γλώσσα 
 
Ένα πρόγραµµα πρακτικής εφαρµογής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας από ένα φοιτητή 
ισπανικών ή πορτογαλικών, υποστηριζόµενο από το Σ.Α.Ε. και την Κοινότητα του σπουδαστή.  
Σεµινάρια ελληνικών στην Ελλάδα, µε χρηµατοδότηση του Σ.Α.Ε., υποψηφίων οι οποίοι κατόπιν θα 
επιστρέφουν για να διδάξουν στην Κοινότητα. Το Σ.Α.Ε. να καλύπτει τα έξοδα του ταξιδιού και η 
Κοινότητα να δίνει ένα µισθό.  
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∆ιοργάνωση 10 τετραµηνιαίων σεµιναρίων για κάθε συµµετέχοντα διαφορετικού επιπέδου. Το Σ.Α.Ε. 
να καλύπτει το κόστος των βιβλίων και τη δηµιουργία εκπαιδευτικών DVD για την εκµάθηση των 
ελληνικών.  
 
Ε) ∆ραστηριότητες. 
 
Ανταλλαγή Νεολαίων ανάµεσα στις χώρες της Περιφέρειας. 
Πρωταθλήµατα σε εθνικό επίπεδο και µετά σε παναµερικανικό και κατόπιν σε παγκόσµιο.  
∆άσκαλοι ελληνικών παραδοσιακών χορών από την Ελλάδα για να τους διδάξουν στις χώρες της 
Περιφέρειας.  
∆ηµιουργία Φεστιβάλ χορού. 
Οικονοµική υποστήριξη από το Σ.Α.Ε. για να φτιάξουν παραδοσιακές ελληνικές ενδυµασίες για 
καλύτερη παρουσίαση των χορών.  
∆ίγλωσση έκδοση (ισπανικά και πορτογαλικά) βιβλίου ελληνικών παραδοσιακών συνταγών 
µαγειρικής, τις οποίες οι Νέοι θα καταγράψουν ρωτώντας τους µεγαλυτέρους.  
Να στέλνουν από την Ελλάδα ελληνικές κινηµατογραφικές ταινίες για την παρουσίαση κύκλων 
ελληνικού κινηµατογράφου και ντοκιµαντέρ για την Ελλάδα.  
Να υποστηριχθούν µε κάθε τρόπο Εργαστήρια ελληνικής παραδοσιακής µουσικής.  
 
Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι Αρχαιρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που είχαν αποσταλεί από το 
Σεπτέµβριο του 2007 στους Συµβούλους και Συνδέσµους της Περιφέρειας για τη γνωστοποίησή τους 
στις ελληνικές οργανώσεις και εξελέγησαν Συντονίστρια και 4 Μέλη που θα διευθύνουν τη Νεολαία τα 
επόµενα 3 χρόνια.  
 
Το Συντονιστικό Συµβούλιο κρίνει αναγκαία την άµεση δραστηριοποίηση της Νεολαίας, στη βράση 
κολλάει το σίδερο.  
Αποφασίσαµε λοιπόν να συνεδριάσουµε στις αρχές Ιανουαρίου 2008 στο Μεξικό, ώστε να έχουµε µια 
άµεση επαφή µε τον ελληνισµό της χώρας (λειτουργούν Ελληνικές Κοινότητες στην Πόλη του Μεξικού, 
το Culiacán και τη Guadalajara και οµάδες Οµογενών σε 14 άλλες πόλεις) και, έχοντας την 
πεποίθηση, όπως είχαµε τονίσει και στην ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, 
∆εκέµβριος, 2006), ότι η Νεολαία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ελληνισµού και δεν εννοείται 
Ελληνική Κοινότητα χωρίς Νεολαία ούτε Νεολαία χωρίς Ελληνική Κοινότητα, προσκαλέσαµε την 
Επιτροπή Νεολαίας να συνεδριάσει, παράλληλα, µε κύριο στόχο τον προγραµµατισµό 
δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, θα συνεδριάσουµε µαζί το Συντονιστικό Συµβούλιο της Περιφέρειας 
και η Επιτροπή Νεολαίας µε σκοπό να εξετάσουµε τις προτεινόµενες δραστηριότητες και άλλες και να 
αποφασίσουµε από κοινού λαµβάνοντας υπόψη τόπο, χρόνο και οικονοµικές δυνατότητες της 
Περιφέρειας.  
Ευελπιστούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα δεσµευτούµε τόσο οι Νεολαίοι όσο και το Συντονιστικό 
Συµβούλιο και µέσω αυτού οι Κοινότητες ώστε να βαδίσουµε σε ένα κοινό δρόµο.  
 
2. ∆ιαγωνισµός ∆ιηγήµατος “Ο πρώτος Έλληνας της οικογένειάς µου” 
Μετά από τη θετική ανταπόκριση των Νεολαίων στο διαγωνισµό διηγήµατος “Ο πρώτος Έλληνας της 
οικογένειάς µου”, η επιβράβευση του οποίου θα λάβει χώρα πριν από το τέλος του χρόνου, θα τον 
επαναλάβουµε το 2008 σε δύο κατηγορίες – µέχρι 35 ετών και µεγαλύτεροι από 35 – για να 
διασώσουµε ιστορίες ζωής µιας πολύ δύσκολης για τους Έλληνες εποχής. 
Το 2008 θα προγραµµατίσουµε, επίσης, και άλλες παρόµοιες δραστηριότητες όπως διαγωνισµό 
µουσικής σύνθεσης, θεάτρου κ.ά. που ευνοούν τη συµµετοχή και την άµιλλα των Νέων.  
 
3. Ανταλλαγή νεολαίων 
α) Σε Περιφερειακή Βάση 
Για το 2008 σχεδιάζουµε ένα Πρόγραµµα ανταλλαγής νεολαίων εντός της Περιφέρειας για µια 
καλύτερη αλληλογνωριµία και µελλοντική συνεργασία σε θέµατα του ελληνισµού αλλά και 
επαγγελµατικά. 
 



 

 
 

315

β) Λατινική Αµερική – Ελλάδα 
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ανταλλαγής νεολαίων µεταξύ Ελλάδας και χώρες της Λατινικής 
Αµερικής, ώστε οι νέοι να ζήσουν µέσα σε µια ελληνική οικογένεια γνωρίζοντας από κοντά το 
σύγχρονο τρόπο ζωής και την κουλτούρα της Ελλάδας και από την άλλη µεριά, οι Έλληνες νεολαίοι να 
γνωρίσουν τις συνθήκες ζωής στη Λατινική Αµερική και να αναπτύξουν δεσµούς µε την εδώ Νεολαία. 
 
Ευχαριστώ, 
 
Νικηφόρος Νικολαΐδης  
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∆ραστηριοποίηση και ∆ικτύωση της Νεολαίας 
 

«Η αναζήτηση του καλύτερου δεν σταµατά ποτέ» 
 
 
 
Οργάνωση της Νεολαίας στην Περιφέρεια Ευρώπης 

 
Της Σοφίας Καρυπίδου, Μέλος Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ Ευρώπης  

 
 
 
∆υναµικότερος ρόλος στη Νεολαία 
 
Η αύξηση της συµµετοχής των νέων ανθρώπων στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία είναι µία από τις 
σπουδαιότερες προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η ελληνική κοινωνία.  
 
Το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης πιστεύει στη νέα γενιά. Γνωρίζουµε καλά ότι τα νέα παιδιά έχουν 
προτάσεις και στόχους, έχουν καινοτόµες ιδέες και αναπτύσσουν καινούριες αντιλήψεις. Εγγυούνται 
ένα καλύτερο αύριο.  
 
Πιστεύουµε ότι ανάµεσα στη νέα γενιά χτυπά η καρδιά του µέλλοντος. Εκεί ανοίγονται καινούριοι 
δρόµοι. 
 
Πιστεύουµε ότι για να κερδίσουµε το αύριο πρέπει να επενδύσουµε στον άνθρωπο, στη νέα γενιά. 
 
Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να διαδραµατίσουν πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο όχι µόνο σε θέµατα 
παιδείας, πολιτισµού, αλλά και σε καθετί που τους αφορά. Θα πρέπει να αποτελέσουν οι ίδιοι 
συνδιαµορφωτές του δικού τους µέλλοντος. 
 
Στο επίκεντρο της προσοχής της Περιφέρειάς µας είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα 
ελκύσουν τους νέους κοντά στις οργανώσεις και στο ΣΑΕ.  
 
Βασική µας προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των φορέων στην οργάνωση της νεολαίας τους, η 
παροχή γνώσεων και εµπειριών, καθώς επίσης η συστηµατική ενηµέρωση που απαιτείται για την 
υλοποίηση αυτής της σηµαντικής προσπάθειας. 
 
 
Η ευαισθητοποίηση ξεκινά νωρίς στην Ευρώπη 
 
Αναφερόµενοι στη νεολαία έχουµε πάντοτε το βλέµµα µας και στις µικρότερες ηλικίες. Έτσι, 
σχεδιάζουµε να στηρίξουµε την αδελφοποίηση σχολείων ανά την Ευρώπη και τις κοινές 
δραστηριότητές τους, π.χ. δενδροφυτεύσεις στην Ελλάδα, δηµιουργία παιδικών αθλητικών οµάδων, 
αναβίωση της Ελληνιάδας κ.α. 
 
∆ίνουµε το λόγο στη νεολαία 
 
Στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας µας µε τις Οµοσπονδίες της Περιφέρειάς µας έχουµε αναπτύξει 
µέχρι σήµερα σηµαντικό έργο:  
 
υπάρχει καθηµερινή συνεργασία µε τους νέους που είναι ήδη οργανωµένοι και παράγουν εδώ και χρόνια 
µεγάλο έργο, όπως την Ποντιακή Νεολαία στην Ευρώπη και την Οµοσπονδία νεολαίας στη Σουηδία.  
Στηρίξαµε ουσιαστικά µε την εµπειρία µας την οργάνωση και δικτύωση των νέων των Οµοσπονδιών 
στην Ευρώπη, όπως της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερµανία, της Οµοσπονδίας 
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Θεσσαλικών Συλλόγων, της Παγκρητικής Οµοσπονδίας, της Οµοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων και 
της Πανηπειρωτικής Οµοσπονδίας στην Ευρώπη. 
 
Το επόµενο διάστηµα µας βρίσκει στο πλευρό όλων των Οµοσπονδιών και των χωρών της Ευρώπης, 
ενηµερώνοντας τους νέους και τις Οµοσπονδίες για το ΣΑΕ και τη νεολαία του και για τις µοναδικές 
δυνατότητες που αποκτούν συµµετέχοντας στο Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού.  
Προτρέπουµε να αποκτήσουν τη δική τους αντιπροσωπευτική επιτροπή, τη δική τους φωνή για να 
αποτελέσουν το δηµιουργικό, δυναµικό και λαµπρό µέλλον των Οµοσπονδιών τους.  
 
Στόχος µας είναι να βελτιώσουµε την πληροφόρηση των νέων, να ενθαρρύνουµε το πνεύµα 
πρωτοβουλίας και δηµιουργικότητας και τη συµµετοχή τους στις οργανωµένες δραστηριότητες των 
Ελλήνων. 
 
Γνωρίζουµε καλά ότι για να κατακτήσουµε το στόχο µας πρέπει να επενδύσουµε στις νέες τεχνολογίες. 
Είναι αναγκαίο να προσεγγίσουµε τα καινούρια µέσα που τίθενται στη διάθεση της επικοινωνίας.  
Στην Περιφέρεια µας αξιοποιούµε όλους τους νέους τρόπους επικοινωνίας για την επίτευξη των 
στόχων που έχουµε θέσει.  
 
Στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε µαζί µε τους νέους ένα ξεχωριστό, δηµιουργικό και δυναµικό 
δίκτυο των νέων που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία µας.  
 
 
Η ∆ραστηριοποίηση της Νεολαίας – Προτεραιότητα του ΣΑΕ 
 
Το θέµα της δραστηριοποίησης και δικτύωσης της Νεολαίας, τόσο σε Παγκόσµιο όσο και σε επίπεδο 
Περιφερείας, το έχουµε θέσει όλοι ως προτεραιότητά µας.  
 
Όσοι αποτελούµε µέρος του ΣΑΕ, µέσα από τα εκλεγµένα όργανά του, το θεωρούµε ως τη µεγαλύτερη 
ευκαιρία που δόθηκε στον Απόδηµο Ελληνισµό να συσπειρωθεί και να αποκτήσει µεγαλύτερη δύναµη 
η φωνή, οι απόψεις, οι ανησυχίες του.  
 
Για µας το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού, πέρα από τη σηµασία που του δίνουµε όλοι σηµαίνει 
και κάτι παραπάνω: τη Συσπείρωση του Απανταχού Ελληνισµού.  
 
Πιστεύουµε πραγµατικά, και πάνω σε αυτή τη βάση εργαστήκαµε όλα αυτά τα χρόνια, ότι το ΣΑΕ 
µπορεί και πρέπει να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ των Ελλήνων, τόσο της Οµογένειας 
όσο και µε τους Έλληνες εντός Ελλάδας.  
 
Για το λόγο αυτό, όλοι µας δώσαµε τον καλύτερο µας εαυτό για να κάνουµε πιο γνωστό το ΣΑΕ, στα 
πλαίσια των οργανωµένων νέων στην Περιφέρειά µας, αλλά και να δράσουµε πολλαπλασιαστικά στις 
χώρες όπου ζούµε για να προσελκύσουµε ακόµη περισσότερους νέους να συµµετέχουν στις κατά 
τόπους Οργανώσεις και Οµοσπονδίες και κατ’ επέκταση στο ΣΑΕ. 
 
Πριν σχεδιάσουµε για το µέλλον, και ακριβώς, για να σχεδιάσουµε για το µέλλον, θα πρέπει να δούµε 
τι πετύχαµε µε τις πολιτικές που σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε από το 1998, όπου πραγµατοποιήθηκε 
το 1ο Περιφερειακό Συνέδριο των Νέων της Ευρώπης έως τώρα ή και από το 1999, όπου οργανώθηκε 
το 1ο Παγκόσµιο Συνέδριο Νέων έως σήµερα.  
 
Πρέπει να κάνουµε την καλύτερη δυνατή διάγνωση των προβληµάτων για να αναδείξουµε τα 
προβλήµατα και να µην τα επαναλάβουµε. 
 
Αναλύουµε το παρελθόν – δηµιουργούµε ένα καλύτερο µέλλον 
∆ικτύωση των Νέων στο ΣΑΕ 
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Αναµφίβολα το ΣΑΕ προσπάθησε να δικτυώσει τους νέους, να τους φέρει κοντά του, να τους ακούσει. 
 
Το πρώτο συνέδριο της Νεολαίας στην Ευρώπη, το 1998, αποτέλεσε τη βάση για τα µετέπειτα χρόνια.  
 
Σε αυτό δεκάδες νέοι από κάθε χώρα της Ευρώπης είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ανταµώσουν, 
να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να εκλέξουν το δικό τους αντιπροσωπευτικό όργανο.  
 
Το Παγκόσµιο ∆ίκτυο των Νέων οργανώθηκε το 1999, όπου πραγµατοποιήθηκε το 1ο Παγκόσµιο 
Συνέδριο των Νέων.  
 
Ωστόσο το ∆ίκτυο των Νέων δεν απέδωσε όσο µπορούσε, όσο ήθελαν οι ίδιοι οι νέοι.  
 
Κι αυτό ενώ οι νέοι έδειξαν από την αρχή µεγάλο ζήλο, διάθεση για δουλειά, αφού ενθουσιάστηκαν µε 
τη νέα προοπτική που τους δόθηκε.  
 
Έδωσαν µεγάλο αγώνα και προσπάθησαν να αποκτήσουν τη δική τους θέση στο ΣΑΕ, στις 
Οµοσπονδίες από τις οποίες προέρχονταν.  
Ωστόσο οι προσπάθειες δεν έφεραν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
 
Αναζητώντας λύση στο πρόβληµα τους, οι νέοι αντέδρασαν:  
αποφάσισαν, σε µία συνάντησή τους στα πλαίσια του Παγκόσµιου Συνεδρίου του 2003 ότι δεν θέλουν 
η προσπάθεια δραστηριοποίησής τους να φέρει πια την ονοµασία «δίκτυο», αφού ήταν εµφανές ότι τα 
δίκτυα δεν είχαν την αµέριστη στήριξη του ΣΑΕ.  
 
Πρόκειται για µία απόφαση που θα πρέπει να προσέξουµε, µία λέξη που θα πρέπει να τη γεµίσουµε 
και πάλι µε θετική ενέργεια, εάν θέλουµε να τη χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια.  
 
Το πρόβληµα δεν είναι σίγουρα οι ονοµασίες, οι τίτλοι, οι λέξεις.  
Η αντιµετώπιση, ο σεβασµός, οι χαµένες ευκαιρίες θα πρέπει να µας απασχολήσουν πολύ 
περισσότερο. 
Όλα αυτά πάντοτε µε γνώµονα ένα καλύτερο και δηµιουργικό µέλλον.  
 
Στην Περιφέρειά µας έγινε µία ανάλυση σε βάθος για να ανακαλύψουµε τα πραγµατικά αίτια της 
χαµηλής απήχησης του δικτύου των νέων. ∆εν σταθήκαµε στα εµπόδια, αναζητήσαµε τις ευκαιρίες 
µέσα σε όσα ερευνήσαµε.  
 
Η δραστηριοποίηση δεν έφτασε στη βάση των οργανώσεων  
 
Το ΣΑΕ έδωσε τη δυνατότητα στους νέους να δικτυωθούν και να δηµιουργήσουν.  
Ωστόσο δεν ζητήθηκε από τους φορείς µε µεγάλη αυστηρότητα και σοβαρότητα να πράξουν το ίδιο.  
 
∆εν στηρίχθηκαν αρκετά οι Οµοσπονδίες και οι οργανώσεις ώστε να προχωρήσουν στην οργάνωση 
των νέων τους. 
 
Με αποτέλεσµα οι νέοι να µην καταφέρουν να χτίσουν µία ισχυρή βάση, όπου θα οικοδοµούσαν όσα 
οραµατίστηκαν.  
 
Μελλοντικά θα πρέπει να φροντίσουµε να οργανωθούν οι νέοι, όπου αυτό είναι εφικτό, στα πλαίσια 
των οργανώσεων και των οµοσπονδιών που υπάρχουν.  
Έτσι θα καταφέρουµε να έχουµε πραγµατικά, βιώσιµα και µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
 
Είναι βέβαιο: 
 
Θα πρέπει να φροντίσουµε όλοι να γίνουµε καλύτεροι, ώστε να νιώσουν οι νέοι ότι αποτελούν το 
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µέλλον και το παρόν, τόσο του ΣΑΕ όσο και όλου του Ελληνισµού, ότι αποτελούν ένα όραµα που 
µπορεί και πρέπει να πραγµατοποιηθεί. 
 
Ερωτήµατα 
 
Για να προχωρήσουµε αποτελεσµατικά θα πρέπει να αναζητήσουµε απαντήσεις στα ερωτήµατα: 
 

- Μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ταυτιστούν µε το ΣΑΕ; 
- Μπορούν να ταυτιστούν µε τις υπάρχουσες µορφές οργανώσεων; 
- Αποτελεί το ΣΑΕ το µέλλον τους; 
- Τι τους συνδέει µε το ΣΑΕ; 

 
Έρευνες για τα κίνητρα δραστηριοποίησης των Νέων 
 
Μελετάµε µε µεγάλη προσοχή τις έρευνες που αφορούν στη νεολαία και στη συµµετοχή της στα κοινά.  
 
Τα αποτελέσµατα µίας ενδιαφέρουσας έρευνας θέλουµε να σας παρουσιάσουµε: 
 
Σύµφωνα µε αυτήν οι νέοι κάτω των 15 ετών ασχολούνται µε τα κοινά για τους παρακάτω λόγους 
 

- θα πρέπει να τους αρέσει αυτό που κάνουν 
- να αποτελεί για αυτούς κάτι «ιδιαίτερο» που ξεφεύγει από την καθηµερινότητά τους 
- δεν θα πρέπει να υπάρχουν «διαταγές»  

 
Η εικόνα αυτή αλλάζει στους νέους άνω των 15 ετών, οι οποίοι δρουν εθελοντικά εφόσον 
 

- µπορούν να συναποφασίζουν για τα θέµατα που τους αφορούν 
- θέλουν να αξιοποιούνται οι ικανότητές τους 
- επιθυµούν να βλέπουν άµεσα τα αποτελέσµατα της εργασίας τους. 

 
Με τα παραπάνω ως δεδοµένα, και αφού επιβεβαιώσαµε τα αποτελέσµατα της έρευνας, θέσαµε τους 
νέους άξονες δράσης µας, που προτείνουµε να ληφθούν υπόψη.  
 
Σηµερινή κατάσταση 
 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι νέοι άνθρωποι διαθέτουν ξεχωριστή δυναµική, έχουν προτάσεις, θέσεις 
και πολλές καινοτόµες ιδέες.  
 
Αναπτύσσουν φρέσκες απόψεις και έχουν συγκεκριµένους στόχους.  
Επιµένουν να ανοίγουν καινούριους, δηµιουργικούς, ελπιδοφόρους δρόµους.  
 
∆εν δεσµεύονται και δεν περιορίζονται από ιδέες ξεπερασµένες. ∆ιεκδικούν τη δική τους θέση σε αυτή 
την κοινωνία.  
 
Η νέα γενιά διαθέτει αναµφίβολα και ποιότητα και ωριµότητα. Ανάµεσά τους χτυπά η καρδιά του µέλλοντος.  
 
Σήµερα, µπορούµε να διακρίνουµε ότι υπάρχουν οι εξής οµάδες νέων:  
 

- Νέοι, Οργανωµένοι  
o στα πλαίσια των οργανώσεων και των οµοσπονδιών τους 
o σε δικούς τους, νεανικούς συλλόγους 

- Νέοι, που συµµετέχουν σε φορείς, οι οποίοι δεν έχουν ακόµη οργανώσει τη νεολαία τους 
- Νέοι που δεν συµµετέχουν σε καµία κοινωνική δραστηριότητα 
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Οι οµάδες αυτές µας οδηγούν σε τρεις άξονες δράσης, στους οποίους καλούµαστε να κινηθούµε µε 
την ίδια ευαισθησία και σοβαρότητα, τον ίδιο σεβασµό, την ίδια δυναµική:  
 
Κάθε άξονας απαιτεί µεγάλη προσοχή αφού κάθε οµάδα, κάθε νέος χρειάζεται τη δική του σωστή 
αντιµετώπιση για να κατακτήσουµε αυτό που λέµε «Νεολαία του ΣΑΕ».  
 
Στόχος µας θα πρέπει να είναι να αναπτύξουµε και να στηρίξουµε τη θέληση για εθελοντισµό, για 
κοινωνική δραστηριοποίηση. 
 
Για να µείνουµε άνθρωποι, σε µια κοινωνία µε συνοχή και αλληλεγγύη θα πρέπει να επενδύσουµε 
στον πολιτισµό του εθελοντισµού. Να αναδείξουµε νέες προτάσεις, ελκυστικές για κάθε νέο. 
 
∆ραστηριότητες Νέων 
 
Όλο αυτό το διάστηµα προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε και να καταγράψουµε κάθε µορφή οργάνωσης 
των νέων, καθώς επίσης κάθε τρόπο επικοινωνίας τους. Έτσι λάβαµε θετικά µηνύµατα για τη 
δυναµική, το ενδιαφέρον και τη δηµιουργική διάθεση των Ελλήνων Νέων σήµερα.  
 
Οι νέοι στην Ευρώπη διατηρούν δικές τους ραδιοφωνικές εκποµπές, µέσα από τις οποίες 
ενηµερώνουν και ψυχαγωγούν µε τρόπο ελληνικό τον Ελληνισµό σε πολλές χώρες.  
 
Εκδίδουν περιοδικά, που όπως όλοι γνωρίζουµε απαιτούν πολύ χρόνο και πολύ χρήµα. Παρόλα αυτά 
αρκετοί είναι οι νέοι που, οργανωµένοι σε διάφορες οργανώσεις εκδίδουν περιοδικά ποικίλης ύλης, 
νεανικά, αλλά και ιστορικά.  
 
∆ιοργανώνουν Συνδιασκέψεις Νέων που συγκεντρώνουν εκατοντάδες νέους, Συναπαντήµατα, 
Φεστιβάλ.  
 
∆ιατηρούν ιστοσελίδες, όπου οργανωµένοι και µη Έλληνες νέοι µπορούν να συµµετέχουν, να 
συνοµιλούν και να ενηµερώνονται. Πρόκειται για εκατοντάδες διαδικτυακές προσπάθειες που όλες 
είναι καλαίσθητες µε µεγάλο βαθµό σοβαρότητας.  
 
Συγκεκριµένη δράση για τη δικτύωση της Νεολαίας 
 
Η πολιτική και η δράση µας για τη νεολαία πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριµένες.  
 
Οφείλουµε να τους δώσουµε τα εφόδια για να δηµιουργήσουν το δικό τους µέλλον διότι δίχως τους 
νέους δεν έχουν µέλλον το ΣΑΕ και οι οργανώσεις µας.  
 
Το ΣΑΕ έχει ανάγκη από τη δηµιουργικότητα και τα οράµατα των νέων. 
 
Απαιτούνται συντονισµένες στρατηγικές.  
Καινοτόµες ιδέες που θα αντεπεξέρχονται στις διαφορετικές ανάγκες των νέων.  
 
Αυτό, που µε την πρώτη µατιά απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο, θα αποδειχθεί ως η αποτελεσµατικότερη 
λύση, εάν θέλουµε να στηρίξουµε τους νέους για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.  
 
Οι άξονες δράσης που θα παρέχουν µέλλον σε όλους τους νέους, πρέπει να διαµορφωθούν από τους 
ίδιους.  
 
Στη συζήτηση για το µέλλον του ΣΑΕ οι νέοι έχουν σηµαντικό ρόλο.  
Οφείλουµε να τους καλέσουµε σε αυτό το διάλογο µε στόχο την αναζήτηση νέων ιδεών.  
Έτσι θα αποκτήσουν πολλαπλασιαστικό ρόλο, προβάλλοντας στον περίγυρό τους το όραµα και το 
έργο του ΣΑΕ. 
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∆ράσεις για το µέλλον – ∆ράσεις µε µέλλον 
 
Οι δράσεις µας θα πρέπει να φέρουν αποτελέσµατα που θα αντέχουν στο χρόνο.  
 
Θα πρέπει να είναι σχετικές µε το νεανικό κοινό, στο οποίο απευθυνόµαστε, να είναι ξεκάθαρες και 
διαφοροποιηµένες.  
 
Οι νέοι θα πρέπει να νιώσουν ότι «θέλουν να συµµετέχουν στο ΣΑΕ».  
Αυτό θα το καταφέρουµε, εάν τραβήξουµε την προσοχή όσων δεν γνωρίζουν µέχρι σήµερα για το ΣΑΕ 
και προτρέψουµε τους υπόλοιπους να ασχοληθούν περισσότερο.  
 
 
Συγκεκριµένα προτείνουµε: 
 
1ο Βήµα: 
 
Α) Στήριξη στην Οργάνωση των Νέων 
 
Η ιστορία των Οµοσπονδιών απέδειξε έµπρακτα ότι η νεολαία και οι απόψεις της είναι αναγκαίες για 
ένα όργανο που επιθυµεί να έχει λαµπρό µέλλον.  
Έτσι, κύριο µέληµα όλων θα πρέπει να είναι να φέρει τους νέους ανθρώπους, τις επιθυµίες, τις 
ανησυχίες, τις ιδέες και τα ιδιαίτερα ταλέντα κοντά τους, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να 
συµµετέχουν ενεργά και µε τον τρόπο που οι ίδιοι επιλέξουν. 
 
Επιθυµία και στόχος όλων µας θα πρέπει να είναι να οργανωθούν οι νέοι, ώστε να αποκτήσουν την 
άµεση εκπροσώπησή τους.  
Με τον τρόπο αυτό η συνεργασία µε τους νέους θα µπορεί να είναι πιο ουσιαστική, πιο οργανωµένη, 
πιο αποδοτική.  
 
Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργήσουν δικά τους όργανα που θα τους εκπροσωπούν πραγµατικά.  
Θα µεταφέρουν τις ιδέες και τις προτάσεις των νέων και θα δραστηριοποιούνται πάντα σε συνεργασία 
και συνεννόηση µε τα εκάστοτε ∆ιοικητικά Συµβούλια.  
Προτείνουµε, οι επιτροπές νέων να µην είναι ανεξάρτητες από την εκάστοτε Οµοσπονδία που θα 
εκπροσωπούν, µα να φέρουν σηµαντικά στοιχεία αυτονοµίας που είναι αναγκαία για να 
δηµιουργήσουν. 
 
Συγκεκριµένα: 
 
1) Προτείνουµε και στηρίζουµε την οργάνωση των νέων στα πλαίσια των οργανώσεων και των 
Οµοσπονδιών.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε να υπάρχουν επιτροπές νεολαίας στις Α’-Βάθµιες Οργανώσεις και µία 
Συντονιστική Επιτροπή, εκλεγµένη από το συνέδριο των νέων, στα πλαίσια της εκάστοτε 
οµοσπονδίας. 
 
2) Παράλληλα στηρίζουµε την οργάνωση των νέων σε νεανικούς συλλόγους και φορείς, 
εφόσον αυτοί είναι αποδοτικότεροι και µαζικότεροι.  
 
3) Όπου είναι αναγκαίο θα πρέπει να στηριχθούν τοπικοί φορείς νέων, “local groups”, οι 
οποίοι θα δικτυωθούν µέσα από το ΣΑΕ µε όλους τους υπόλοιπους νέους. 
 
Β) ∆ραστηριοποίηση Νέων που δεν συµµετέχουν σε οργανώσεις 
 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσουµε κίνητρα στους νέους που δεν είναι οργανωµένοι να έρθουν κοντά 
στο ΣΑΕ.  
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Στόχος µας θα πρέπει να είναι να κάνουµε τους νέους να ασχοληθούν ενεργά µε το ΣΑΕ στέλνοντας 
προτάσεις, ιδέες και δρώντας ως πολλαπλασιαστές στις πόλεις και στις χώρες όπου ζουν.  
Αυτό θα το πετύχουµε µόνο αν τους δώσουµε θετικά µηνύµατα. Αν νιώσουν ότι λαµβάνονται 
σοβαρά υπόψη κι ότι συµµετέχοντας στο ΣΑΕ δίνουν πραγµατικά δύναµη στον Παγκόσµιο 
Ελληνισµό που αριθµεί κοντά 18.000.000 Έλληνες (11 εκ + 7 εκ). 
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να αξιοποιήσουµε τη δυναµική του Internet. Προτείνουµε 
να γίνει µία κοινωνική δικτύωση µέσω διαδικτύου, µία on-line κοινότητα (community) των νέων, όπου 
θα µπορούν να συνοµιλούν, να συνεργάζονται και να ενηµερώνονται για όσα τους αφορούν άµεσα. 
Ιστοσελίδες του τύπου facebook και myspace θα φέρουν σπουδαία αποτελέσµατα σε αυτή την οµάδα 
των νέων. 
 
Η ενηµέρωση νέων που δεν συµµετέχουν έως σήµερα σε κάποιο σύλλογο ή κοινότητα µπορεί να γίνει 
µέσω των ΜΜΕ, δηλαδή µε προβολή από τα ραδιόφωνα που ακούν (ειδικά µέσω διαδικτύου). 
 
Σπουδαία θα είναι και τα αποτελέσµατα ολιγόλεπτων διαφηµιστικών ΣΠΟΤ (όπως γίνονται για τους 
τηλεµαραθώνιους του ΣΑΕ κτλ).  
 
Χαρτογράφηση της Νεολαίας  
 
Μία κεντρική ιστοσελίδα µε φόντο τον παγκόσµιο χάρτη όπου θα µπορούν µε κλικ επάνω σε κάθε 
χώρα να δίνουν τα στοιχεία τους (υποχρεωτικά: όνοµα, email, πόλη, χώρα και κατά βούληση: 
διεύθυνση, τηλέφωνο, συµµετοχή σε οργανώσεις ή όχι, προτεινόµενες ιστοσελίδες –ίσως της 
οργάνωσής τους) θα δώσει νέα ώθηση στην χαρτογράφηση των νέων. 
 
Κάθε νέος που θα µας δίνει τα στοιχεία του θα πρέπει να λαµβάνει ένα email, όπου θα του γίνεται 
αναφορά για το ΣΑΕ, θα µπορεί να επιλέγει αν θέλει τακτική ενηµέρωση, θα µπορεί να στέλνει νέα του 
Συλλόγου/της Οµοσπονδίας του κτλ.  
 
Η επαφή θα πρέπει να είναι αρκετά τακτική ώστε να νιώθει ότι υπάρχει συνέχεια και δραστηριότητα 
από µέρος του ΣΑΕ. Θα πρέπει να είναι ωστόσο και ποιοτική ώστε να µη νιώθει ότι δέχεται spam-
mails. 
 
Γ) ∆ικτύωση των Νέων 
 
Με τη στήριξη της οργάνωσης των νέων θα πρέπει να ξεκινά ταυτόχρονα η δικτύωσή τους. Στόχος 
µας θα πρέπει να είναι να φέρουµε όλους τους (οργανωµένους) νέους κοντά, να τους δώσουµε τη 
δυνατότητα να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εµπειρίες, ιδέες και προτάσεις.  
Το ΣΑΕ µπορεί και πρέπει να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας σε αυτό το σηµαντικό σηµείο 
δραστηριοποίησης των νέων. 
 
2ο Βήµα: 
 
α) Παροχή Υπηρεσιών 
 
Οι νέοι επιζητούν από το ΣΑΕ, πέρα από τη δικτύωση και τη δραστηριοποίησή τους, συγκεκριµένες 
υπηρεσίες.  
Θέλουν να νιώσουν ότι η ενασχόληση τους µε τα κοινά, µε το ΣΑΕ θα τους φέρει καλύτερα 
αποτελέσµατα στη δική τους οργάνωση, αλλά και στην επαγγελµατική και προσωπική τους ζωή. 
Θα πρέπει να ενηµερώσουµε τους νέους για το ΣΑΕ και τις δυνατότητες που µπορεί να τους παρέχει η 
καταγραφή τους στη βάση δεδοµένων του ΣΑΕ (τακτική ενηµέρωση, συµµετοχή σε προγράµµατα, 
δυνατότητα γνωριµίας µε άλλους νέους, βοήθεια σε περίπτωση αλλαγή χώρας λόγω 
εργασίας/σπουδών κτλ.) 
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Στην παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών θα πρέπει να στηριχθούµε κι εµείς σε αρµόδιους, για τους 
νέους, φορείς, όπως τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, η οποία µε τα ποικίλα και ενδιαφέροντα 
προγράµµατά της έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει πολλούς νέους.  
 
β) Υλοποίηση νεανικών δράσεων και ενδυνάµωση των υπαρχόντων δραστηριοτήτων  
 
Οι δραστηριότητες που προβάλλουν το δίκτυο και τη δυναµική των νέων θα πρέπει να στηρίζονται 
άµεσα και µε σοβαρότητα από το ΣΑΕ. Μόνο έτσι θα δώσουµε στη νέα γενιά ώθηση να συνεχίσει, 
γνωρίζοντας ότι έχει στο πλευρό της καλούς φίλους και υποστηρικτές.  
 
Είναι σηµαντικό να πραγµατοποιήσουµε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές δραστηριότητες για 
τους νέους. Ταυτόχρονα να καταγράψουµε τις δραστηριότητες Οµοσπονδιών για τη Νεολαία τους 
και τις δραστηριότητες των ίδιων των Νέων.  
 
Έτσι, θα έχουµε µία εικόνα πετυχηµένων δραστηριοτήτων που µπορούν να αξιοποιηθούν ως 
προτάσεις προς Οµοσπονδίες που ακόµη δεν έχουν βρει τρόπο ευαισθητοποίησης και οργάνωσης 
των νέων τους. 
 
γ) Επιµόρφωση στελεχών / coaching 
 
Ένα αίτηµα των νέων που δραστηριοποιούνται ενεργά σε οργανώσεις και Οµοσπονδίες είναι η 
επιµόρφωσή τους, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που έχει ο φορέας τους.  
Με την πραγµατοποίηση τους, αποδεικνύουµε ότι αφουγκραζόµαστε τη φωνή τους, νιώθουµε τις 
ανησυχίες τους.  
 
Το ΣΑΕ θα πρέπει να παρέχει την υπηρεσία αυτή στους νέους, εφαρµόζοντας συγκεκριµένα 
προγράµµατα. 
 
Στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι να βοηθήσουν τους συµµετέχοντες να αντεπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις της θέσης τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που θα επιτρέψουν την κοινωνική τους ανέλιξη.  
Τα σεµινάρια αυτά θα µπορούν να είναι σύντοµης ή µεγαλύτερης διάρκειας ή να περιλαµβάνουν 
προγράµµατα εξ’ αποστάσεως (e-learning). Με τον τρόπο αυτό παρέχουµε επιπλέον γνώσεις στους 
νέους και τους κρατάµε κοντά στο ΣΑΕ.  
 
δ) Συνεχής ενηµέρωση και αµφίδροµη επικοινωνία 
 
Για να πετύχουµε το στόχο µας, θα πρέπει να αφουγκραζόµαστε πάνω σε συνεχή βάση τις απόψεις, 
εισηγήσεις και ανησυχίες των ανθρώπων µας µε τη διεξαγωγή ετήσιων Συνδιασκέψεων, τη 
δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µαζί µας και µε προσωπικές συναντήσεις.  
 
Οι νέοι θέλουν να είναι ενήµεροι για όσα τους αφορούν και να έχουν τη δυνατότητα αµφίδροµης 
επικοινωνίας.  
Είναι σηµαντικό να θεσπιστεί η θέση του υπεύθυνου νεολαίας σε κάθε Περιφέρεια, τουλάχιστον µέχρι 
να οργανωθούν και να δραστηριοποιηθούν οι επιτροπές νέων στις Περιφέρειες του ΣΑΕ. 
 
ε) Ξεχωριστές υπηρεσίες / events για τους νέους του ΣΑΕ 
 
Οι νέοι θα πρέπει κοντά στο ΣΑΕ να γνωρίζουν πράγµατα και περιοχές / events της Ελλάδας που ως 
µεµονωµένα άτοµα δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν.  
Έτσι, η επίσκεψη στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης πριν αυτό ανοίξει τις πύλες του για τους 
επισκέπτες είναι αναµφισβήτητα ένα µεγάλο γεγονός που µιλά για την αξία του ΣΑΕ και τις υπηρεσίες 
και ευκαιρίες που µπορεί να προσφέρει. 
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στ) Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου 
 
Το διαδίκτυο προσφέρει µια αδιάλειπτη ροή πληροφοριών και ο τοµέας της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών αποτελεί την πρωτοπορία της ανάπτυξης, την επανάσταση της πληροφορίας. 
 
Σήµερα ο νέος παγκόσµιος ιστός ενθαρρύνει τη συµµετοχή των χρηστών και την παραγωγή 
πλουσιότερου, πιο σύγχρονου και δυναµικότερου περιεχοµένου.  
Προσφέρει σε όλους τους χρήστες το ρόλο του δηµιουργού και του εκδότη, αφού είναι σε θέση να 
δηµιουργούν χρησιµοποιώντας τη θέληση και τη φαντασία τους.  
 
Η αυξανόµενη δηµοτικότητα υπηρεσιών που τροφοδοτούνται από τους ίδιους τους χρήστες (όπως το 
facebook, η wikipedia και το youtube) συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων. Οι τεχνολογίες αυτές 
βασίζονται στη συνεργασία των χρηστών και περιλαµβάνουν διαδικτυακές υπηρεσίες και διαδικτυακά 
κοινωνικά δίκτυα.  
 
 
Την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών προτείνουµε κι εµείς: 
 
Θα πρέπει να αποκτήσει η νεολαία του ΣΑΕ το δικό της διαδικτυακό χώρο, όµοιο µε το «facebook» 
που σήµερα συγκεντρώνει εκατοντάδες νέους ανά τον κόσµο και δηµιουργεί µία κοινωνική δικτύωση.  
 
Έναν χώρο όπου ο κάθε νέος δηµιουργεί τη δική του προσωπική ιστοσελίδα, µε τα δικά του 
προσωπικά ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά.  
Μία παγκόσµια κοινότητα νέων µπορεί να δηµιουργηθεί, ακολουθώντας την εξαιρετικά επιτυχηµένη 
πορεία άλλων παρόµοιων ιστοσελίδων.  
 
Το ΣΑΕ κερδίζει µε αυτό τον τρόπο και τους νέους που µέχρι σήµερα δεν είχαν δραστηριοποιηθεί 
καθόλου ή ελάχιστα και παρέχει µία σηµαντική και ενδιαφέρουσα υπηρεσία και πλατφόρµα 
επικοινωνίας στους οργανωµένους νέους.  
Παράλληλα µας δίνεται η δυνατότητα να ενηµερώνουµε µέσα από αυτή την ιστοσελίδα τους νέους ανά 
τον κόσµο για τις δραστηριότητες του ΣΑΕ. 
 
Εµείς προτείνουµε να εµπλουτίσουµε τη σελίδα αυτή µε µία τράπεζα εθελοντισµού (παρόµοια µε τη 
σελίδα xing.com) όπου κάθε νέος αναφέρει στο προφίλ του τι υπηρεσίες αναζητά και τι προσφέρει.  
Με τον τρόπο αυτό προβάλλουµε µε έναν ξεχωριστό τρόπο τον πολιτισµό του εθελοντισµού και τους 
προτρέπουµε να συνεργαστούν.  
 
Με τον τρόπο αυτό αποκτούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέγουν από το 
δυναµικό των νέων ανά τον κόσµο.  
 
Η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να είναι on-line έως το καλοκαίρι 2008. 
 
ζ) Παγκόσµιες Κατασκηνώσεις Νέων / Παγκόσµια Ανταµώµατα των Νέων 
 
Θα πρέπει να συνεχιστεί ο θεσµός των Κατασκηνώσεων για Νέους, όπου στην οργάνωση θα πρέπει 
να συµµετέχουν οι νέοι των υπαρχόντων Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας του ΣΑΕ και οι 
υπεύθυνοι Νεολαίας κάθε Περιφέρειας.  
 
Σηµαντικές θα είναι οι προτάσεις των νέων που συµµετείχαν ήδη στα youth camp, αλλά και αυτές των 
οργανωµένων νέων. 
Στην οργάνωση αυτή θα πρέπει να συµµετέχει και η ΓΓΝΓ, η οποία έχει µεγάλη εµπειρία και σίγουρα 
θα είναι καλός συνοµιλητής και συνεργάτης για όλους µας. 
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Έγκαιρη ενηµέρωση και προβολή 
 
Τα World Youth Camp θα πρέπει να οργανώνονται πολύ νωρίς και η ενηµέρωση να γίνεται έγκαιρα 
και άµεσα, αξιοποιώντας όλα τα µέσα ενηµέρωσης που µπορεί να διαθέσει το ΣΑΕ και η Ελληνική 
Πολιτεία.  
 
Η προβολή µέσα από τις σελίδες της ΓΓΑΕ, ΓΓΝΓ, των Υπουργείων είναι επιτακτική ανάγκη. Στην 
ενηµέρωση αυτή θα πρέπει να έχουµε συµµάχους µας τους υπεύθυνους γνωστών και νεανικών 
ιστοσελίδων. Η καταχώρηση στις σελίδες των ραδιοφωνικών εκποµπών, της ΕΡΤ, των ιστοσελίδων 
οργανωµένων νέων θα στηρίξει το έργο µας και θα φέρει καλύτερα αποτελέσµατα.  
 
Αξιοποίηση των ηµερών του camp 
 
Στις κατασκηνώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά και προβολή (µε multimedia τρόπους 
και έντυπο υλικό) του ΣΑΕ και της νεολαίας του.  

 
Οι νέοι θα πρέπει να καταγράφονται άµεσα στις βάσεις δεδοµένων του ΣΑΕ, αλλά –ανάλογα µε τη 
χώρα προέλευσης- και των περιφερειών ΣΑΕ, ώστε να συνεχίζεται η επικοινωνία/επαφή/ενηµέρωση 
των νέων.  

 
Ένας από τους στόχους των κατασκηνώσεων αυτών θα πρέπει να είναι –πέρα από την εκµάθηση της 
ελληνικής γλώσσας, τη γνωριµία την Πατρίδα- η δικτύωση τους και η περαιτέρω επικοινωνία και 
τακτική ενηµέρωσή τους.  
Μόνο έτσι θα έχουν οι κατασκηνώσεις µακροχρόνια τα αποτελέσµατα που όλοι επιθυµούµε. 
 
Ένα σηµείο που θέλουµε να επισηµάνουµε είναι ότι τα στοιχεία των νέων που συµµετέχουν σε 
συνέδρια, συνδιασκέψεις και κατασκηνώσεις του ΣΑΕ, θα πρέπει να είναι στη διάθεση των 
Συντονιστικών Συµβουλίων και των Συντονιστικών Επιτροπών. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να 
διασφαλίσουµε τη µελλοντική συνεργασία µε κάθε νέο που γνώρισε έστω και µία φορά από κοντά το 
έργο του ΣΑΕ.  
 
Ανταµώµατα 
 
Σε συνεργασία µε τις Οµοσπονδίες ανά τον κόσµο µπορούµε να οργανώσουµε παράλληλα και 
παγκόσµια ανταµώµατα νέων, π.χ. Ποντίων νέων, Κρητών, των κοινοτήτων κ.α. 
 
Με τον τρόπο αυτό δυναµώνουµε τους νέους στις οµοσπονδίες και τους δίνουµε τη δυνατότητα να 
γνωριστούν και να οργανωθούν σε παγκόσµιο επίπεδο.  
Για όλα τα παραπάνω προτείνουµε να υπάρξει πολύ καλή συνεργασία µε τη ΓΓΑΕ και τη ΓΓΝΓ, που 
έχουν µεγάλη εµπειρία σε παρόµοια προγράµµατα φιλοξενίας.  
 
Συνεργασία µε ∆ήµους της Ελλάδας 
 
Κατασκηνώσεις µπορούν (και πρέπει) να γίνονται και σε συνεργασία µε διάφορους ∆ήµους στην 
Ελλάδα, που πάντα έδειχναν ενδιαφέρον να φιλοξενούν νέους στην περιοχή τους. Και αυτές οι 
κατασκηνώσεις (που απευθύνονται σε µικρότερο αριθµό νέων) θα πρέπει να είναι οργανωµένες 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, δηλαδή να υπάρχει κι εδώ ενηµέρωση και καταγραφή των στοιχείων.  
 
Οι ∆ήµοι θα πρέπει πολύ νωρίς να γνωρίζουν ότι το ΣΑΕ ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των 
προγραµµάτων φιλοξενίας τους. Σχετική ενηµέρωση θα πρέπει να γίνει άµεσα. 
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η) Πραγµατοποίηση ετήσιων Συνδιασκέψεων των Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας του 
ΣΑΕ µε εκπροσώπους των Σ.Ε. Νεολαίας των Οµοσπονδιών  

 
Στόχος / Θεµατολογία: 

 
- Ενηµέρωση για το ΣΑΕ 
- Αλληλογνωριµία 
- Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες των οργανωµένων νέων 
- Παρότρυνση για συνεργασία µεταξύ των Οµοσπονδιών και µεταξύ των Οµοσπονδιών και   
του ΣΑΕ 
- Σκέψεις και προτάσεις για την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των Νέων 

 
θ) Αξιοποίηση των προγραµµάτων της ΓΓΝΓ και της ΓΓΑΕ 
 
Το ΣΑΕ θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά µε τα προγράµµατα που ήδη υπάρχουν και 
πραγµατοποιούνται µε µεγάλη επιτυχία.  
 
Η συνεργασία µε τη ΓΓΑΕ και τη ΓΓΝΓ θα αποφέρει σπουδαία αποτελέσµατα για όλους µας.  
 
3ο Βήµα: 
 
Προετοιµασία των Περιφερειακών Συνεδρίων (έως τέλος 2008) 
 
Η αναβάθµιση του ΣΑΕ, εξαρτάται σ' ένα πολύ µεγάλο βαθµό από την ικανότητα µας να 
προσαρµοζόµαστε στις αλλαγές που χρειάζεται να γίνονται.  
 
Ο Νόµος 3480 του 2006 δίνει τη δυνατότητα να γίνουν τα περιφερειακά συνέδρια των νέων έως το 
τέλος του 2008. Χρόνος που είναι απόλυτα αναγκαίος, εάν θέλουµε να κάνουµε συστηµατική και 
οργανωµένη δουλειά. Εάν θέλουµε να αποφύγουµε τα προβλήµατα του παρελθόντος.  
 
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι µε µία καλά ενηµερωµένη νεολαία στη βάση των Οργανώσεων θα 
µπορέσουµε να οργανώσουµε µέσα στο 2008 τα Περιφερειακά Συνέδρια της Νεολαίας, όπου θα 
εκφράσουν τις απόψεις τους και τις προσδοκίες τους για το µέλλον.  
 
Τα Συντονιστικά Συµβούλια καλούνται να επιµεληθούν για τον κανονισµό λειτουργίας, που θα 
προβλέπει τη δηµοκρατικότερη εκπροσώπηση όλων των νέων. Αυτών που είναι οργανωµένοι και 
αυτών που δεν δραστηριοποιούνται µε οργανωµένη µορφή.  
 
Η αναζήτηση των κριτηρίων θα πρέπει να γίνει µε γνώµονα των πραγµατικών αναγκών για την 
καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της δικτύωσης των νέων.  
 
Στη δικτύωσή τους, ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει αρκετή ευελιξία, ώστε να 
νιώσουν οι νέοι ότι το ΣΑΕ τους αγκαλιάζει όλους και επιθυµεί την παρουσία όλων των νέων.  
 
Παράλληλα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση και ποικίλες δραστηριότητες µε και για τους νέους.  
 
 
 
4ο Βήµα: 
 
Κοινή Συνεδρίαση των εκλεγµένων Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας  
 
Προτείνουµε µέσα στο 2008 να πραγµατοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των εκλεγµένων Συντονιστικών 
Επιτροπών Νεολαίας όλων των Περιφερειών.  
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Σε αυτή τη συνεδρίαση θα µπορέσουν, µεταξύ άλλων, να µελετήσουν τον εσωτερικό κανονισµό 
λειτουργίας του Παγκόσµιου ∆ικτύου τους.  
 
Η προετοιµασία της Συνεδρίασης αυτής θα πρέπει να ανήκει στην αρµοδιότητα των Συντονιστικών 
Επιτροπών Νεολαίας και των Περιφερειακών Συντονιστικών Συµβουλίων, πάντοτε µε τη στήριξη του 
Προεδρείου του ΣΑΕ. 
 
 
 
5ο Βήµα: 
 
Παγκόσµιο Συνέδριο των Νέων του ΣΑΕ 
 
Το Παγκόσµιο Συνέδριο των Νέων προτείνουµε να πραγµατοποιηθεί µέσα στο 2010.  
 
Με τον τρόπο αυτό δίνουµε στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δραστηριότητες και να 
γνωρίσουν καλά το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν. Με τον τρόπο αυτό τους δίνουµε τον 
απαιτούµενο χρόνο να δηµιουργήσουν.  
 
Η κορύφωση των δραστηριοτήτων για τη νεολαία, το Παγκόσµιο Συνέδριο, προτείνουµε να γίνει µε τη 
συµπλήρωση 15 ετών ύπαρξης του ΣΑΕ.  
 
Το Παγκόσµιο Συνέδριο θα πρέπει να οργανωθεί από τις Συντονιστικές Επιτροπές Νεολαίας και το 
Προεδρείο του ΣΑΕ. 
 
 
«Η Νεολαία µας είναι το θεµέλιο της επιτυχίας µας» 
 
Σήµερα έχουµε την ευκαιρία να πετύχουµε! 
 
Ευχαριστώ, 
Σοφία Καρυπίδου 
Μέλος Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ Ευρώπης 
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Εισήγηση κ. Ιβάν Τσητλίδη µέλος Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ της Περιφέρειας της πρώην ΕΣΣ∆ 
 
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, 
 
Λέγοµαι Ιβάν Τσητλίδης και είµαι γραµµατέας του Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ της Περιφέρειας της 
πρώην ΕΣΣ∆ για θέµατα Νεολαίας. 
 
Με τη σύντοµη εισήγησή µου θα ήθελα να αναφερθώ στα εξής σηµαντικά σηµεία που αφορούν στην 
οργάνωση της Νεολαίας στο ΣΑΕ (στα νόµιµα πλαίσια του νέου νόµου για το ΣΑΕ) που έχει µε τη 
µεγάλη επιτυχία ψηφιστεί το 2006.  
 
Συγκεκριµένα, λόγω της µεγάλης µου πείρας που έχω αποκτήσει στα τελευταία δέκα χρόνια 
ενασχολούµενος µε το θεσµό του συνταγµατικά καθιερωµένου οργανισµού του ΣΑΕ, θεωρώ σκόπιµο 
να δηλώσω την απόλυτη µου ασυµφωνία ως προς τον τρόπο χειρισµού των υποθέσεων σχετικών µε 
τη νεολαία. Παρόλο που εδώ και µιάµιση χρονιά υφίσταται ο νέος νόµος για το ΣΑΕ δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί έστω και τα πρώτα βήµατα για τη δηµιουργία ενός ισχυρού δικτύου της νεολαίας 
όπως το προβλέπει η παρούσα νοµοθεσία. ∆υστυχώς αυτό που περιµέναµε ως νέοι δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί και έχει διακοπεί εντελώς ο αιτιώδης σύνδεσµος µε τα παλαιά στελέχη της νεολαίας 
ΣΑΕ ειδικότερα και µε το πλήθος των πρώην οπαδών της νεολαίας ΣΑΕ γενικότερα. 
 
Από τις διορθωµένες πληροφορίες που λαµβάνουµε ως εκπρόσωποι των περιφερειών µας 
ενηµερωνόµαστε για την προβλεπόµενη πραγµατοποίηση του Παγκόσµιου Συνεδρίου της Νεολαίας 
ΣΑΕ. Το συνέδριο αυτό όπως γνωρίζουµε θα γίνει το 2008. Για τούτο το λόγο απευθύνοµαι στον 
πρόεδρο του ΣΑΕ αγαπητό κ. Ταµβάκη, καθώς και σε όλους τους συντονιστές των περιφερειών, µέχρι 
το συνέδριο αυτό να δηµιουργηθούν δίκτυα νεολαίας στο περιφερειακό επίπεδο. 
 
Επίσης θεωρώ απαραίτητο να επισηµάνω την ανάγκη της επαναφοράς των δραστηριοτήτων που 
προΰπαρχαν σε µεγάλο βαθµό στο ΣΑΕ και που αφορούσαν τη Νεολαία. Αυτές είναι το World Camp, 
Ελληνιάδα τα «εµπλουτισµένα αριθµητικά και ποιοτικά συνέδρια των Νέων» κα. Να εφαρµοστεί η 
σωστή πολιτική ως προς την προσέλκυση των νέων στον οργανισµό. Επίσης να µπουν καινούργιες 
προτάσεις και έργα και έτσι να προωθηθεί ο θεσµός µας. Και όλα αυτά πιστεύω πως θα ήταν καλό να 
πραγµατοποιηθούν σε στενή συνεργασία µε τα έµπειρα µέλη της νεολαίας (και όχι µόνο) του ΣΑΕ που 
σήµερα «µένουν απέξω». 
 
Πιστεύω ότι µε τη συµβολή όλων σας θα µπορέσουµε να προετοιµαστούµε καταλλήλως ως προς το 
παγκόσµιο συνέδριο της νεολαίας. Ο στόχος όλων µας είναι η ανάπτυξη του θεσµού στα πλαίσια του 
νόµου για το ΣΑΕ. Εάν θα συνεχίζεται η υπάρχουσα πολιτική της αδράνειας στα θέµατα νέων φοβάµαι 
ότι θα έρθει το τέλος όλης της µεγάλης µας προσπάθειας. Έτσι απευθύνοµαι σε όλους σας και ζητώ 
την υποστήριξη και τη συµπαράσταση σε τόσο σηµαντικό θέµα. 
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
Ιβάν Τσητλίδης 
Μέλος Συντονιστικού Συµβουλίου ΣΑΕ πρώην χωρών ΕΣΣ∆ 
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ΝΕΟΛΑΙΑ Ωκεανίας 
Γιώργου Αγγελόπουλου, Συντονιστή Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 
Όλες οι προσπάθειες για τη συγκρότηση της νεολαίας στην περιφέρειά µας την τελευταία δεκαετία δεν 
είχαν το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Η «δικτύωση» της Νεολαίας όπως έγινε επιλεκτικά δεν 
εξυπηρέτησε της ανάγκες της νεολαίας ούτε άγγιξε στη βάση τα προβλήµατα τους, πέρα από τη 
συµµετοχή στις διαδικασίες στα όργανα του ΣΑΕ. 
 
Η προσπάθεια που άρχισε από το περιφερειακό Συµβούλιο του ΣΑΕ µε στόχο τη συγκρότηση της 
Νεολαία ς στην περιφέρεια της Ωκεανίας θα είναι χρονοβόρος και θα χρειαστεί και την οικονοµική 
στήριξη της πολιτείας για να πραγµατοποιηθούν προγραµµατισµένες επαφές νέων ανά πολιτεία και να 
ανταλλαγούν απόψεις, να δροµολογηθούν συνέδρια, µε στόχο τη δικτύωσή της σε κατευθύνσεις και 
βάσεις θεµάτων που θα προσδιοριστούν από τους ίδιους.  
 
Η ανεξαρτητοποίηση της νεολαίας πέρα από τις υπάρχουσες οµογενειακές οργανώσεις αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη του δυναµικού δεύτερης και µετά γενεών ελληνοπαίδων, 
 
Η πρωτοβουλία δικτύωσή τους πρέπει να περάσει σταδιακά στην νεολαία, για να µπορέσει να 
οργανωθεί, να δραστηριοποιηθεί και να αναπτυχθεί σε µια παράπλευρη οργάνωση, συνεργαζόµενη 
και συνδεδεµένη µε το ΣΑΕ έτσι ώστε να αποκτήσει ενεργή συµµετοχή και να συµβάλει µε τις ιδέες, τη 
δράση της, 
στην επίλυση προβληµάτων που η Οργανωµένη και µη οµογένεια προσπαθεί στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων να επιλύσει αλλά και άµεσα στα δικά της προβλήµατα.  
 
Το δυναµικό της Ελληνοαυστραλιανής νεολαίας είναι πολύ αξιόλογο, µε µεγάλο ποσοστό 
επαγγελµατιών τριτοβάθµιας παιδείας.  
Και πιστεύουµε αν τους δοθεί ευκαιρία χωρίς παρεµβολές µπορούν να αποκτήσουν την δική τους 
εκπροσώπηση, να ενδιαφερθούν για τα προβλήµατα και σε σχέση µε την πατρίδα αλλά και τοπικά και 
γενικά να ενδιαφερθούν και συνδέσουν την επαγγελµατική τους ιδιότητα µε τον εθελοντισµό και την 
προσφορά.  
 
Στο χώρο µας, σε αντίθεση µε άλλες περιφέρειες, µόνο σε µερικές οργανώσεις θα βρεις 
οργανωµένους νέους και αυτοί κινούνται περιστασιακά στο σταθερό πλαίσιο που η οργάνωσή τους 
κινείται. Η πρωτοβουλία είναι περιορισµένη και οι ευκαιρίες των ∆ιοικήσεων των οργανώσεων προς 
τους νέους µας δεν είναι οι αναµενόµενες. 
Ο τρόπος λειτουργίας της πρώτης γενιάς δεν πρόκειται να αλλάξει αισθητά κατεύθυνση, άρα ο στόχος 
ς µας είναι η οργάνωση της νεολαίας σε ανοιχτό περίγυρο χωρίς παρεµβολές και αλλά και συµµετοχή 
στους οργανισµούς όπου είναι  
δυνατό. 
 
Η καταγραφή της κάθε µορφής οργανωµένης νεολαίας είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει σηµαντικά να 
πλησιαστούν οι νέοι µας, είτε µέσω των Πολιτειακών Συνδέσµων του ΣΑΕ είτε από τα µέλη 
Οργανώσεις του ΣΑΕ που άµεσα ενδιαφέρονται για το αύριο αλλά και για τη δραστηριοποίηση τους, 
είτε από παροικιακά µέσα ενηµέρωσης, είτε µέσα από οµογενειακές εκδηλώσεις, από χώρους της 
εκπαίδευσης, να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τη συγκρότηση της νεολαίας, του δικού 
τους Συντονιστικού οργάνου ενός οργάνου µε σηµαντικό ρόλο, στον τοµέα της επικοινωνίας, της 
αλληλοενηµέρωσης, των συνεργασιών για κοινή, ουσιαστική και αποδοτική δράση για την 
ελληνοµάθεια και τις πολιτιστικές µας παραδόσεις, γενικά τις κατευθύνσεις της οµογένειας και όχι 
µόνο... 
 
Η ταυτόχρονη προσπάθεια καταγραφής και κινητοποίησης της νεολαίας µας έχει ήδη αρχίσει και έχει 
κινήσει το ενδιαφέρον νεολαίων, κυρίως από το Σίδνεϊ και Μελβούρνη και πιστεύουµε σε µια καλή 
συµµετοχή όταν θα αρχίσουν να πραγµατοποιούνται στις αρχές του επόµενου χρόνου οι πρώτες 
πολιτειακές συγκεντρώσεις γνωριµίας. 
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Μέχρι να φτάσουµε στο περιφερειακό συνέδριο θα πρέπει να εκλεγούν αντιπροσωπευτικές 
πολιτειακές διοικήσεις στα µεγάλα κέντρα του ελληνισµού και σε αυτό το διάστηµα θα πρέπει να 
υπάρξει η ανάλογη κινητοποίηση προς κάθε κατεύθυνση οργανωµένης ή µη νεολαίας για συµµετοχή 
στις διαδικασίας και στη θεµατολογία που θα έχει προσδιοριστεί.. 
 
Τα κύρια θέµατα που καταπιάνεται η νεολαία µας όπως αυτά διαφαίνονται από τις µέχρι σήµερα 
συγκεντρώσεις, τοπικά συνέδρια, φόρουµ νεολαίας κλπ. Είναι: 
Α. Ελληνική γλώσσα 

1) Η σηµασία της Ελληνικής γλώσσας  
2) Η διδασκαλία της στο αυστραλιανό εκπαιδευτικό σύστηµα 
3) ∆ιάλογος στην ελληνική παροικία και ειδικά µεταξύ των νέων οµογενών για τη φύση και τον 

προσανατολισµό των παροικιακών σχολείων 
4) Ελληνική γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας µεταξύ των απανταχού ελλήνων. 

Είναι ελληνική γλώσσα  
 
Β. Πολιτιστικά 

1) ∆ηµιουργία Ελληνικών παροικιακών πολιτιστικών κέντρων ως σύµβολα του Ελληνισµού στις 
µεγάλες πόλεις µε στόχο να ενισχυθεί η συνοχή, να τονωθεί η υπερηφάνεια στην ελληνική 
παροικία και να ενδυναµώσει το συναίσθηµα των Ελλήνων για την ταυτότητά τους και για όσα 
έχουν επιτύχει 

2) Μεγαλύτερη ενασχόληση της νεολαίας σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Έµφαση στα ελληνικά 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά για να διατηρείται ζωντανό το ενδιαφέρον των οµογενών. 
Ενίσχυση και εµπλουτισµός πολιτιστικών εκδηλώσεων και προώθηση των τεχνών, µουσικής, 
θεάτρου κλπ. 

 
Γ. Προώθηση της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. 

1) Μελέτη του νέου ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν οι οµογενείς στην Αυστραλία. Η 
σηµασία και τα οφέλη που απορρέουν από τις δύο γλώσσες. 

2) Η εναρµόνιση των Ελληνοαυστραλών οπλιτών στο Αυστραλιανό γίγνεσθαι αλλά και η 
ανάδειξη της ελληνικότητας. 

 
∆. Επικοινωνία µεταξύ των γενεών 
 

1. Συνεργασία νέων και µεγαλυτέρων και δηµιουργία κοινών ενδιαφερόντων, καλύτερη 
κατανόηση µεταξύ τους, και αναγνώριση των νέων αναγκών. 

 
2. Αναγνώριση και περηφάνια για το έργο των παλαιοτέρων, επαναπροσδιορισµός του 

ελληνισµού µε βάση τα νέα δεδοµένα και σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
 

3. ∆ιαµόρφωση ενός οράµατος από τη νέα γενιά για την προώθηση του ελληνικού 
πολιτισµού στην Αυστραλία. 

 
4. Συγχώνευση ελληνικών συλλόγων για να καταστούν ισχυρότεροι και να ασκούν 

µεγαλύτερη επιρροή 
 
Η δικτύωση της νεολαίας κατά πολιτεία και σε παν-αυστραλιανό επίπεδο θα δώσει περισσότερες 
ευκαιρίες στους νέους οµογενείς να επικοινωνούν µεταξύ τους καλύτερα, να ανταλλάσσουν απόψεις 
συλλογικά και να διατυπώνουν προτάσεις σε ζητήµατα σε σχέση µε τη ελληνική γλώσσα και τον 
πολισµό µας αλλά και σε άλλα θέµατα που άµεσα τους απασχολούν. 
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Εισήγηση για τη Νεολαία, ΣΑΕ Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 

1. Στις συνεδριάσεις µε τη νεολαία της περιφέρειάς µας έχω αντιµετωπίσει νέους που έχουν 
ενθουσιασµό και πάθος για τον ελληνισµό. Αναγνωρίζω ότι έχω εκπλαγεί µε τα υψηλά 
επίπεδα της ωριµότητας που χαρακτήρισαν τις συζητήσεις τους, τις αποφάσεις τους και 
τις δραστηριότητές τους. Ενθαρρύνοµαι από τον επαγγελµατισµό τους και το υψηλό 
επίπεδο των δεξιοτήτων και του ταλέντου που η νεολαία εφαρµόζει στις οργανώσεις της. 
Έχω εντυπωσιαστεί από τη δέσµευσή τους για τις αξίες και το ήθος του ελληνισµού. 
Αισιοδοξώ όταν συναντώ τη νεολαία επειδή βλέπω την ιστορία προτού τα µάτια µου, και 
ξέρω ότι το µέλλον του ελληνισµού είναι ασφαλές, ότι το µέλλον είναι φωτεινό. 

2.  Η πρόκληση που αντιµετωπίζει ο ελληνισµός είναι πώς αξιοποιούµε τον ενθουσιασµό, την 
υποχρέωση, τις δεξιότητες και το πάθος για το µέλλον σήµερα. Ο ελληνισµός έχει σε όλο 
τον κόσµο µια πλούσια ιστορία, ισχυρά όργανα και η στερεά υποδοµή, το καθήκον µας 
πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση η νεολαία γίνεται ένα µέρος αυτού. 

3. Πιστεύω ότι ο ρόλος του ΣΑE είναι να δηµιουργηθούν οι ευκαιρίες για τη νεολαία να 
συµµετέχει στη διεθνή έκφραση του ελληνισµού, να παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη 
και να θεσπιστεί το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο για τη συµµετοχή της νεολαίας. 

4. Επίσης σταθερά πιστεύω ότι το δίκτυο νεολαίας πρέπει να απολαύσει έναν µεγάλο βαθµό 
αυτονοµίας και αυτοδιαχείρισης στον προγραµµατισµό, στις προτεραιότητες και την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Υπό µια πολύ πραγµατική έννοια το δίκτυο νεολαίας 
είναι το έδαφος κατάρτισης για τα κοινοτικά ενεργά στελέχη του µέλλοντος, και πρέπει να 
παρέχουµε σε αυτό το διάστηµα για να µάθουνε, για να δοκιµάσουνε και να απολαύσουνε 
τη συµβολή τους στο δίκτυο. 

5. Σαν υπεύθυνοι ηγέτες σήµερα έχουµε το καθήκον να εξασφαλίσουµε τη συνέχεια των 
προσπαθειών µας και εποµένως πρέπει να αρχίσουµε µια διαδικασία του 
προγραµµατισµού διαδοχής. Πρέπει να προσδιορίσουµε και να καλλιεργήσουµε τους 
ηγέτες του αύριο. Εν προκειµένω προτείνω ότι καθιερώνουµε µια σειρά µαθηµάτων 
ηγεσίας για τη νεολαία µας όπου τις εκθέτουµε στις υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις και 
τις συζητήσεις σχετικά µε τις διάφορες πτυχές σχετικά µε την ηγεσία γενικά και τα ελληνικά 
ζητήµατα ειδικότερα.  

6. Πρέπει να αναγνωρίσουµε τα πολύ επιτυχή προγράµµατα που το ελληνικό κράτος 
προσφέρει αυτήν την περίοδο στη νεολαία και να αρχίζουµε να τα διαβιβάζουµε 
αποτελεσµατικότερα στις περιφέρειές µας. Θα ήταν επίσης πολύ πολύτιµο εάν λάβαµε 
πληροφορίες για αυτά τα προγράµµατα και ζητάµε από τις αρµόδιες αρχές για να 
παρέχουµε σε µας τη µεθοδολογία τους για την αξιολόγηση της επιτυχίας των 
προγραµµάτων και των βηµάτων που παίρνουν για να βελτιώσουν και να επεκτείνουν 
τέτοια προγράµµατα. 

7. Σε σχέση µε τις διαδικασίες για το δίκτυο νεολαίας προτείνω ότι ακολουθούµε τις αρχές 
που η νοµοθεσία έχει ρυθµίσει για το ΣΑΕ και τις προτάσεις για το προεδρικό διάταγµα 
που οι περιφέρειες έχουν κάνει έτσι ώστε καθιερώνουµε τις παράλληλες δοµές για τη 
νεολαία. Η εκλεγµένη ηγεσία των δικτύων νεολαίας πρέπει περιφερειακά να έχει µια έδρα 
στο Περιφερειακό Συντονιστικό Συµβούλιο µε τα πλήρη δικαιώµατα ψήφου. Η στρατηγική 
που πρέπει να ακολουθήσουµε είναι ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης συµµετοχή της 
νεολαίας σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες µας. Θα ήταν ένα λάθος εάν οι 
παράλληλες δοµές επιτράπηκαν απλά για να λειτουργήσουν στην αποµόνωση. 
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∆. Προτάσεις που άπτονται 
των εσωτερικών διεργασιών ΣΑΕ 
κατά την ΣΤ’ Τακτική Συνέλευση 

 
• Λειτουργικά 

• ∆ράσεις 

• Επικοινωνιακά 

• Προγράµµατα Φιλοξενίας 

• ∆ίκτυο Επιχειρηµατιών 

• Ανθρωπιστικές ∆ράσεις 

• Στήριξη Οργανώσεων 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Αξιοποίηση του διαδικτύου για την προβολή της  
 επικοινωνίας, την ανταλλαγή απόψεων και την  
 συνεχή επαφή µε την Νεολαία 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να εξετάσουµε πως µπορεί να επιτευχθεί η  
 οικονοµική αυτοδυναµία του ΣΑΕ και να  
 ενεργοποιήσουµε το Εθνικό Ταµείο Οµογενών 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να αξιοποιηθεί όλο το ανθρώπινο δυναµικό του  
 ελληνισµού της διασποράς και να συνειδητοποιήσει 
  ο απόδηµος Έλληνας ότι υπάρχει ένας ικανός  
 Οργανισµός που τον αντιπροσωπεύει και να  
 συµπορευτεί µαζί του 
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Οργάνωση της βάσης του απόδηµου ελληνισµού  
 µέσω των συντονιστών και των συντονιστικών  
 συµβουλίων, διεύρυνση και συστηµατική δικτύωσή  
 της ώστε το ΣΑΕ να µπορέσει ν' αποκτήσει  
 µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και καταξίωση  
 στον ευρύτερο κύκλο της οµογένειας 
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να βελτιώσουµε τους τρόπους επικοινωνίας µε  
 τους εκπροσώπους του ΣΑΕ ώστε να µας  
 ενηµερώνουν για τα ζητήµατα που θέτουµε 

 Οργάνωση ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να καταγραφούν τα προβλήµατα που υπάρχουν  
 στις οργανώσεις, να προωθηθούν στις αρµόδιες  
 αρχές και να προσπαθήσουµε να συσπειρώσουµε  
 γύρω από το ΣΑΕ το σύνολο των Ελλήνων. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ  
 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να συνεργαστεί µε την παγκόσµια  
 διακοινοβουλευτική ένωση ώστε να αναπτυχθούν  
 δράσεις που θα ενθαρρύνουν τους οµογενείς µας να  
 συµµετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας  

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ  
 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΒΕΛΓΙΟ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την  
 οργάνωση των ∆ικτύων και της Νεολαίας και για  
 την προώθηση των εθνικών µας θεµάτων στο  
 διαδίκτυο 

 Οργάνωση ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ/ΒΕΛΓΙΟΥ 

 Πρόσωπο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ/ΒΕΛΓΙΟΥ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΒΕΛΓΙΟ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Συνεργασία µε αντίστοιχες οργανώσεις όπως το  
 ΣΑΕ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, µε στόχο την  
 προώθηση των διεθνών µας θεµάτων, όπως το  
 Κυπριακό, το Μακεδονικό, τα Ελληνοτουρκικά. 

 Οργάνωση ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ/ΒΕΛΓΙΟΥ 

 Πρόσωπο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 ΕΥΡΩΠΗΣ/ΒΕΛΓΙΟΥ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 6/12/2006 
 Αίτηµα Για να αποδεσµευτούν οι δυνάµεις του απανταχού  
 Ελληνισµού απαιτείται µια σύγχρονη  
 θεσµοθετηµένη οργανωτική δοµή, νοµική  
 υποστήριξη, κατοχύρωση του ΣΑΕ και αµφίδροµη  
 επικοινωνία µε όλες τις οργανωτικές βαθµίδες, µε  
 έµφαση στην νεολαία, την ελληνίδα και τον  
 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ SINDELFINGEN-BOEBLINGEN 

 Πρόσωπο ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ SINDELFINGEN - 
 BOEBLINGEN ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ ΟΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Οργάνωση της Νεολαίας πρώτα στη βάση της και  
 προώθηση νέων ανθρώπων στις διοικήσεις των  
 οργανώσεων 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι για το έργο του  
 ΣΑΕ πόροι και να διατεθούν σωστά µε διαφάνεια  
 και αντιστοιχία µεταξύ δαπανών και έργου. Ο  
 ταµίας να δίνει λογαριασµό όχι µόνο στα όργανα  
 του ΣΑΕ αλλά και σε όλους τους απόδηµους για τις  
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
 Ιδιότητα ΤΑΜΙΑΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να καθοριστούν τα κριτήρια εκπροσώπησης των  
 οργανώσεων στην Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ µε  
 νόµο η Προεδρικό ∆ιάταγµα καθώς επίσης και ο  
 ρόλος που θα έχει το Προεδρείο του ΣΑΕ 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 Ιδιότητα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα ∆ιασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του ΣΑΕ, η 
  οποία θα πρέπει να κρίνεται από την ποιότητα της 
  δουλειάς και από την µαζικότητα των  
 οργανώσεων που απαρτίζουν το ΣΑΕ και  
 αξιοποίηση όλου του δυναµικού του Ελληνισµού 
 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
 Ιδιότητα ΤΑΜΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να έχει όχι µόνο συµβουλευτικό αλλά και  
 διεκδικητικό ρόλο και να έχει τη δυνατότητα να  
 δώσει λύσεις σε προβλήµατα που αφορούν τους  
 απόδηµους έλληνες (εθνικά ζητήµατα, ζητήµατα  
 παιδείας, πολιτισµού, φορολογίας κλπ.) 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΚΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΙΤΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να ξεκαθαριστεί αν το ΣΑΕ είναι ένα απλό  
 γνωµοδοτικό όργανο η αν έχει τη δυνατότητα να  
 είναι και ένα διεκδικητικό όργανο του Ελληνισµού  
 της ∆ιασποράς 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
  ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 Ιδιότητα ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΚΑΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να συγκροτηθούν επιτελεία µελέτης και χάραξης  
 µακροπρόθεσµων προοπτικών µε επιστηµονική  
 στελέχωση και ν' αξιοποιηθεί το δυναµικό των  
 αποδήµων 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 Ιδιότητα τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Ο ρόλος του Γραµµατέα στο Προεδρείο του ΣΑΕ να  
 µην περιορίζεται στις δηµόσιες σχέσεις αλλά να  
 µπορεί να προωθεί θέµατα ώστε να γίνουν θέσεις  
 του Προεδρείου 

 Οργάνωση τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΧΑΪ∆ΕΥΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
 Ιδιότητα τ.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ και το Προεδρείο του να είναι ανεξάρτητα  
 όργανα από κάθε είδους παρεµβάσεις του Κράτους 

 Οργάνωση τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΧΑΪ∆ΕΥΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
 Ιδιότητα τ.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να αποκτήσει οικονοµική αυτοδυναµία 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ "∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
 ΣΟΛΩΜΟΣ" 

 Πρόσωπο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ  
 "∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ" 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Στενότερη συνεργασία του ΣΑΕ µε τις Οµοσπονδίες  
 και πρόταση να γίνεται όχι µόνο οικονοµικός  
 απολογισµός του ΣΑΕ στο τέλος της τετραετίας  
 αλλά και απολογισµός πεπραγµένων 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΑΣ  
 ΑΓΓΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΚΑΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ  
 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το Προεδρείο του ΣΑΕ να µεριµνήσει ώστε να  
 ελεγχθούν τα ακριβή στοιχεία των οργανώσεων  
 έτσι ώστε η αντιπροσώπευση των µελών στο  
 Περιφερειακό και Παγκόσµιο Συµβούλιο του ΣΑΕ  
 να είναι ανάλογη µε το µέγεθός τους και να έχουµε 
  στο ΣΑΕ αναλογική και καθαρή αντιπροσώπευση 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ  
 ΥΟΡΚΗΣ 

 Πρόσωπο ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει αναδιάρθρωση των υπαρχόντων ∆ικτύων  
 του ΣΑΕ, ώστε να µπορέσουν να προσφέρουν τις  
 υπηρεσίες τους και να δηµιουργηθούν νέα ∆ίκτυα,  
 όπως των ΜΜΕ 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΑ 

 Πρόσωπο ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 Ιδιότητα τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. & Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να αξιοποιήσει το ΣΑΕ τις δυνατότητες του internet  
 ώστε να συνδεθούν µεταξύ τους όλα τα ελληνικά  
 σωµατεία του κόσµου 

 Οργάνωση ELECTRΙNIC CENTER (HEC) 

 Πρόσωπο ΡΗΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 Ιδιότητα ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ELECTRINIC CENTER (HEC) 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Καναδά 
 Χώρα ΚΑΝΑ∆ΑΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Τα περιφερειακά συντονιστικά συµβούλια να  
 επικοινωνούν µεταξύ τους, να ανταλάσσουν  
 πληροφορίες και να αναπτύσσουν στρατηγικές ώστε 
  τα κυριότερα θέµατα που αφορούν τους  
 απόδηµους να µεταφέρονται µε επιτυχία στην  
 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΝΑ∆Α 

 Πρόσωπο ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΝΑ∆Α 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Καναδά 
 Χώρα ΚΑΝΑ∆ΑΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να συγκροτηθούν τα περιφερειακά ∆ίκτυα και να  
 εφαρµόσουν προγράµµατα µε εµφανή  
 αποτελέσµατα στον ευρύτερο απόδηµο Ελληνισµό. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΝΑ∆Α 

 Πρόσωπο ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΝΑ∆Α 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής 
 Χώρα ΧΙΛΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει µε διαφάνεια η οικονοµική διαχείριση του  
 ΣΑΕ µε την παρουσίαση του οικονοµικού  
 απολογισµού και στην ιστοσελίδα, για γνώση τόσο  
 του Έλληνα φορολογούµενου όσο και του απόδηµου  

 Οργάνωση  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Πρόσωπο ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Κεντρικής & Νοτίου Αµερικής 
 Χώρα ΧΙΛΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Απογραφή των ελληνικών οργανώσεων και ακόµη  
 όσο το δυνατόν περισσότερων Ελλήνων, ακόµη και  
 αν δεν είναι µέλη των οργανώσεων 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Πρόσωπο ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΓΕΩΡΓΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να δηµιουργηθεί λόµπι στις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ 
 και ιδιαίτερα στη Ρωσία για την προώθηση των  
 θεµάτων που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, όπως πχ.  
 το κυπριακό 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να αξιοποιηθούν όλα τα στελέχη του ΣΑΕ που δεν  
 εκλέχτηκαν στο νέο Προεδρείο διότι το µεγάλο έργο  
 που αφορά τον παγκόσµιο ελληνισµό δεν µπορεί να 
 το διαχειριστεί µια µικρή οµάδα ανθρώπων. Η  
 πρόταση αυτή κατατίθεται ως πρόταση ουσίας και  
 όχι ως διαδικαστική. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να δηµιουργηθεί Επιτροπή από το νέο Προεδρείο  
 του ΣΑΕ η οποία θα διερευνήσει το ζήτηµα που  
 προέκυψε σχετικά µε την εκπροσώπηση και  
 δηµιουργία της 5ης Περιφέρειας των χωρών της  
 τ.ΕΣΣ∆ και να επιλύσει νόµιµα το θέµα. 
 Οργάνωση ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  
 ΑΠΌ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  

 Πρόσωπο ΚΑΙΣΕΦ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ  

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα ∆ηµιουργία ενός συµβουλίου ειδικών εντός του ΣΑΕ  
 που να προτείνει ετήσια προγράµµατα δράσης και  
 να συντάσσει αναφορές για την εξέλιξη των  
 προγραµµάτων 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Οι συναντήσεις και η επικοινωνία στο ΣΑΕ να  
 γίνονται µέσω τηλεδιάσκεψης, διότι είναι ο πιο  
 οικονοµικός τρόπος. 

 Οργάνωση ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Μεγαλύτερη αντιπροσώπευση του ΣΑΕ στις  
 κοινοβουλευτικές επιτροπές της Ελλάδας µε  
 συµβουλευτικό ρόλο, για τα προβλήµατα που  
 αφορούν τη ∆ιασπορά 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να θεσπίσει µηχανισµούς παρατήρησης των 
  εξελίξεων / µεταβολών κάθε χώρας και ν'  
 αναλάβει τον ρόλο της ανατροφοδότησης  
 /πληροφόρησης της µητροπολιτικής Ελλάδας. 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υπάρχει µεγαλύτερη εκπροσώπηση της Ένωσης  
 Ελληνοαυστραλών Φοιτητών στο ΣΑΕ Ωκεανίας, η  
 οποία είναι η µεγαλύτερη ελληνική οργάνωση στην  
 Αυστραλία και να εκπροσωπείται επίσης στο  
 ∆ίκτυο Νεολαίας 
 Οργάνωση ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 Πρόσωπο ∆ΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΩΝ  
 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Να προωθήσουµε την οικονοµική αυτοδυναµία του  
 ΣΑΕ και να επαναλειτουργήσει το Εθνικό Ταµείο  
 Οµογενών για την χρηµατοδότηση προγραµµάτων  
 και δραστηριοτήτων στις Περιφέρειες 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 Ιδιότητα τ. ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
 ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υπάρχει αυξηµένη εκπροσώπηση των νέων  
 αποδήµων από τη Ν. Ζηλανδία στο επίπεδο του ΣΑΕ. 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ AUCLAND -N. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΛΙΒΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ AUCLAND -N.  
 ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Κατηγορία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Οι Παγκόσµιες Συνελεύσεις του ΣΑΕ να µην  
 πραγµατοποιούνται κατά τον µήνα ∆εκέµβριο διότι  
 είναι πολύ δύσκολο κατά την περίοδο αυτή να  
 βρεθούν αεροπορικά εισιτήρια. 

 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΕΛΛΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ  
 ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

 Πρόσωπο ΓΙΑΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
 ΟΥΕΛΛΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 Κατηγορία ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να δροµολογηθεί σε συνεργασία µε τα αρµόδια  
 Υπουργεία η συνολική και ακριβής καταγραφή του  
 απόδηµου Ελληνισµού 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΜΑΡΟΚΟ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει καταγραφή των ακινήτων περιουσιών των 
  κοινοτήτων και όλων των οµοσπονδιών. Αυτή η  
 πρόταση υπάρχει ως ψήφισµα από το 2002 για την 
  Αφρική & την Ασία και προτείνεται να εφαρµοστεί  
 σε όλες τις Περιφέρειες. 
 Οργάνωση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ /  
 ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ  
 ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 Κατηγορία ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να προωθήσουµε µέσω του ΣΑΕ τα εθνικά µας  
 θέµατα 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 Ιδιότητα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να προωθήσουµε δράσεις για τις γυναίκες, τους  
 επιστήµονες, τον παγκόσµιο έλληνα πολίτη 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 Ιδιότητα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 Κατηγορία ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να γίνει καταγραφή του Ελληνισµού σε κάθε χώρα  
 για να γνωρίζουµε πόσοι απόδηµοι ΄Ελληνες  
 υπάρχουν, τι µόρφωση έχουν κλπ. 

 Οργάνωση ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
"ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" 

 Πρόσωπο ΝΤΑΝΤΙ∆ΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝ  
 ΣΥΛΛΟΓΩΝ "ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να τιµήσει και να δώσει µετάλλιο στους  
 οµογενείς δασκάλους της ελληνικής γλώσσας από  
 τις στέπες της Αζοφικής και της Ρωσίας, οι  
 οποίοι διδάσκουν κάτω από πολύ δύσκολες  
 συνθήκες και δεν είναι µόνο δάσκαλοι αλλά και  
 πατριώτες και σύγχρονοι ήρωες του Ελληνισµού. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΕΛΛΗΝΙΑ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

 Κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να στηρίξουµε όλα τα έγκυρα Οµογενειακά ΜΜΕ  
 και να καθιερώσει το ΣΑΕ ειδικά βραβεία για τα  
 καλύτερα οµογενειακά ΜΜΕ, που θα απονέµονται  
 κάθε 4 χρόνια, κατά την διάρκεια της Γενικής  

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να αναλύσουµε και να κάνουµε ευρέως γνωστό,  
 µέσω της οργανωµένης οµογένειας, το έργο, τον  
 ρόλο και τον σκοπό του ΣΑΕ 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΑ 

 Πρόσωπο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΑ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

 Κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να προβληθούν τα ελληνικά θέµατα µέσα από τα  
 υπάρχοντα ΜΜΕ σε όλον τον κόσµο µε ωριαία  
 προγράµµατα 

 Οργάνωση ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 Πρόσωπο ΝΕΟΦΥΤΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Μέσα από το θεσµικό του πλαίσιο το ΣΑΕ η  
 διασπορά να εντείνει την επικοινωνία µεταξύ των 
  δυνάµεων του Ελληνισµού και να προσδιορίσει την 
  ελληνική συµµετοχή σε παγκόσµιο και τοπικό  

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ & ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 9/12/2006 
 Αίτηµα Η νέα διοίκηση του ΣΑΕ να βοηθήσει ώστε η  
 ελληνική Πολιτεία να παραχωρήσει κτίρια -  
 χώρους στις πόλεις όπου υπάρχουν µεγάλα  
 πανεπιστήµια, για τα παιδιά των αποδήµων που  
 φιλοξενούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής  
 Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ" 

 Πρόσωπο ΤΟΜΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ" 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Τα παιδιά των Ελλήνων της πρώην ΕΣΣ∆ να έχουν  
 την δυνατότητα τα καλοκαίρια να επισκέπτονται  
 την πατρίδα τους, να εξασκούν την ελληνική  
 γλώσσα και να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισµό. 

 Οργάνωση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Πρόσωπο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΙΒΑΝ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Χωρών πρώην ΕΣΣ∆ 
 Χώρα ΡΩΣΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2007 
 Αίτηµα Να πυκνώσουν οι επαφές των παιδιών των  
 οµογενών µε την Ελλάδα µε τις αδελφοποιήσεις  
 των σχολείων και την φιλοξενία σε περισσότερους  
 ∆ήµους και Κοινότητες της Ελλάδας 

 Οργάνωση 

 Πρόσωπο ΑΛΕΠΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να ενισχυθούν τα προγράµµατα φιλοξενίας και να  
 γίνονται κάθε χρόνο οι παγκόσµιες  
 κατασκηνώσεις 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 Κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Επέκταση των τακτικών προγραµµάτων φιλοξενίας 
  Ελληνοπαίδων του εξωτερικού µε προσανατολισµό 
  στον ελληνικό πολιτισµό και την ελληνική γλώσσα 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

 Κατηγορία ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να συνεχιστεί πιο δυναµικά η δράση των οµογενών 
  επιχειρηµατιών µέσα στο ΣΑΕ και να εκπονηθούν  
 προγράµµατα ώστε να γίνει εντονότερη η  
 παρουσία τους 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΣ / ΜΕΣΗΣ  
 ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να υποστηρίξει το ΣΑΕ τους απόδηµους  
 επιχειρηµατίες 

 Οργάνωση ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΑΕ 

 Πρόσωπο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 
 Ιδιότητα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΕ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

 Κατηγορία ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Αποστολή από την ελληνική Κυβέρνηση στην  
 Αυστραλία ενός υπευθύνου εκπροσώπου για την  
 διερεύνηση των ευκαιριών επενδύσεων στη  
 µητροπολιτική Ελλάδα 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
 Ιδιότητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ- AΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Η αρµόδια Επιτροπή του νέου ΣΑΕ να υποβάλλει  
 σχέδιο δράσης στο Κοινοβούλιο προς βοήθεια των  
 επιχειρηµατικών φορέων, το οποίο πρέπει να τεθεί 
  σε εφαρµογή. Λεπτοµέρειες υπάρχουν στην έκθεση  
 που υποβλήθηκε στο ΣΑΕ από την Ωκεανία και το  
 Τορόντο (κ. ∆ηµητρακόπουλος) 
 Οργάνωση ΜΕΛΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

 Κατηγορία ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Το ΣΑΕ να δηµιουργήσει στο διαδίκτυο µια  
 επιχειρηµατική ιστοσελίδα για τα επιµελητήρια  
 ανά τον κόσµο. Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι ο  
 πιο αποδοτικός και ο µόνος τρόπος επικοινωνίας  
 σε έναν οργανισµό όπως είναι το ΣΑΕ. 
 Οργάνωση ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 Κατηγορία ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Αφρικής & Εγγύς/Μέσης Ανατολής 
 Χώρα ΑΓΓΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να βοηθήσουµε τον ελληνισµό της Ουκρανίας, 
 όπου 350.000 περίπου έλληνες προσπαθούν να  
 παραµείνουν στις εστίες τους και δίνουν αγώνα  
 για να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους. 

 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
 "ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" 

 Πρόσωπο ΝΤΑΤΙ∆ΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΚΥΠΡΟΥ "ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΑΓΓΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να βοηθήσουµε τους Ελληνες της Γεωργίας, οι  
 οποίοι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και έχουν  
 µεγάλη ανάγκη οικονοµικής υποστήριξης 

 Οργάνωση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟ∆Α 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 Κατηγορία ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Να συσπειρωθούν οι οικονοµικές δυνάµεις του  
 Ελληνισµού για δράσεις αλληλεγγύης 

 Οργάνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Πρόσωπο ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 Ιδιότητα τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 Κατηγορία ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ευρώπης 
 Χώρα ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Πάγια οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου των  
 Ελλήνων της Σόφιας, ώστε να µπορεί ν'  
 αντεπεξέλθει στους σκοπούς και στόχους του. 

 Οργάνωση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΤΟΠΑΛΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 Ιδιότητα ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 

 Κατηγορία ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια ΗΠΑ 
 Χώρα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Στήριξη του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος Μεγάλου  
 Αλεξάνδρου, το οποίο είναι θυγατρική οργάνωση  
 της Παµµακεδονικής Ένωσης Αµερικής και ένταξή  
 του από το ΣΑΕ σε προγράµµατα εκπαιδευτικού και 
  πολιτιστικού περιεχοµένου, ώστε να  
 εξασφαλιστούν χρηµατικοί πόροι. 
 Οργάνωση ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ -∆ΙΕΘΝΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ  
 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 

 Πρόσωπο ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 Αξιολόγηση 
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 Κατηγορία αιτηµάτων:  
 ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 Κατηγορία ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 Περιφέρεια Περιφέρεια Ωκεανίας & Άπω Ανατολής 
 Χώρα ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 Ηµεροµηνία 8/12/2006 
 Αίτηµα Στήριξη της οργάνωσης "Ποντιακή αδελφότητα  
 Αγίου Γεωργίου της δυτικής Αυστραλίας", για την  
 διοργάνωση των "Ξενοφώντειων", µιας  
 παγκόσµιας ελληνικής γιορτής µε σκοπό την  
 συνάντηση νέων, την ανταλλαγή ιδεών κλπ. 
 Οργάνωση ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Πρόσωπο ΣΚΟΥΝΤΕΡΗ ΟΛΓΑ 
 Ιδιότητα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 Αξιολόγηση 




