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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ γιά την ''επανίδρυση'' του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕΣ)

Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε το σοβαρό πρόβλημα της μη συμμετοχής δευτεροβάθμιων ενεργών 
ή ημιενεργών Οργανώσεων-μελών μας (Ομοσπονδίες και ΠανΕνώσεις) στις εργασίες-Συνελεύσεις του 
ΕΕΣ. Και έχουμε περιοριστεί σχεδόν, στην συμμετοχή σε αυτές -κατά πλειοψηφία- πρώην Προέδρων Ορ-
γανώσεων, που τώρα εκπροσωπούν τον εαυτόν τους και προέδρων μη ενεργών Οργανώσεων. Αυτό μας 
ανησυχεί και μας προβληματίζει γιά το μέλλον, ακόμα και γιά την ύπαρξη του ΕΕΣ. Χωρίς την ενεργή συμ-
μετοχή των Οργανώσεων-μελών μας, δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε ουσιαστικό, ούτε η Ομογένεια 
και η Ελλάδα να μας λάβουν υπόψην στα σοβαρά.
Στις Συνελεύσεις μας, αντί να ασχολούμαστε με το σήμερα και το αύριο, απλά επαναλαμβάνουμε τα ίδια 
που λέγαμε και στις προηγούμενες και λόγω αδυναμίας προγραμματισμού δράσης, γεμίζουμε τον χρόνο 
με γενικόλογες ομιλίες δικές μας και ''επίσημων'' επισκεπτών.
Το ΕΕΣ δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά, με την συμμετοχή -και με δικαίωμα ψήφου- μόνο των 
πρώην προέδρων κατά πλειοψηφία και με την απουσία Ομοσπονδιών και ΠανΕνώσεων. 'Εχουμε χάσει την 
επαφή με την βάση, δεν υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία.

Γιά την αντιμετώπιση αυτής της άσχημης κατάστασης, προτείνονται:
1- Ολική αλλαγή -το συντομότερο- του αναχρονιστικού Καταστατικού μας, που θεωρείται η βασική αιτία 
του προβλήματος. Που θα δίνει περισσότερα δικαιώματα στις Οργανώσεις-μέλη.
2- Η επαναφορά του ΕΕΣ σε καθαρά μη κερδοσκοπική Οργάνωση, επειδή σήμερα παραμένει ''Ιδιωτικό μη 
κερδοσκοπικό 'Ιδρυμα''.
3- Το δικαίωμα συμμετοχής σε συνελεύσεις Ομογενών, απλών μελών των Οργανώσεων-μελών μας.
4- Να είναι υποχρεωτική η λήψη απόφασης από τις Οργανώσεις-μέλη, το ολιγότερο σε επίπεδο Διοικητικού 
τους Συμβούλιου, γιά προτάσεις του ΕΕΣ και δικών τους προς το ΕΕΣ, ώστε να αποφύγουμε το φαινόμενο 
που μας ζημίωσε, δηλ. της συμμετοχής πρόεδρων Οργανώσεων-μελών, που ουσιαστικά εκπροσωπούσαν 
τον εαυτόν τους, αφού δεν υπήρχε συζήτηση στα Συμβούλιά τους γιά οτιδήποτε σχετικό με Συνελεύσεις-
εργασίες του ΕΕΣ.
5- Καθορισμός συγκεκριμένης πολιτικής γιά την επόμενη πενταετία και δεκαετία, με καθορισμό συγκε-
κριμένων προγραμμάτων γιά δράσεις, εκδηλώσεις κ.ά., επειδή η κατάσταση στην Ομογένεια Β. Αμερικής, 
άλλαξε δραστικά την τελευταία 15ετία.

Τα παραπάνω και (πιθανά και) άλλα, να τεθούν σε έκτακτη διήμερη γεν. Συνέλευση στις αρχές -πρώ-
το τρίμηνο- του νέου χρόνου 2017, ως μόνο και μοναδικό θέμα συζήτησης, με τον γενικό τίτλο 
''ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ''.
Στην έκτακτη Συνέλευση να τεθεί ως προϋπόθεση ότι οι αντιπρόσωποι Ομοσπονδιών-ΠανΕνώσεων, θα 
συμμετάσχουν με προτάσεις, γραπτές, με την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων (ή Συνελεύσεων) των 
Οργανώσεών τους (και όχι προτάσεις προσωπικές τους).
Οι -γραπτές- προτάσεις των Οργανώσεων-μελών μας (αλλά και απλών Ομογενών) να δοθούν στην δημο-
σιότητα πριν την έκτακτη Συνέλευση, γιά διάλογο και προετοιμασία.

Εκτιμώντας την κατάσταση στο ΕΕΣ τα τελευταία χρόνια, αν δεν γίνουν τα προαναφερόμενα ως αρχή, εί-
ναι πολύ δύσκολο (ή ακατόρθωτο) να παραμένουμε ως Οργάνωση, έστω και ως ''Οργάνωση-σφραγίδα''.
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