ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Γραφείο Προέδρου
President’s Office

_____________________________________

100 ΜΕΡΕΣ ΣΑΕ
Μετά το πέρας των τριών πρώτων μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του
νέου Προεδρείου του ΣΑΕ, αναφέρεται συνοπτικά η πρόοδος που σημειώθηκε σε
διάφορα θέματα που απασχολούν τον Απόδημο Ελληνισμό.

1. ΔΡΑΣΕΙΣ
Ψήφος του Απόδημου
Κατόπιν συνεργασίας του Προέδρου του ΣΑΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη
Παυλόπουλο και τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Θεόδωρο Κασσίμη, με αντικείμενο την
κατάρτιση του νομοσχεδίου για την ψήφο των Αποδήμων, εστάλη το προσχέδιο νόμου,
προς μελέτη και συζήτηση στη βάση του Απόδημου Ελληνισμού, μέσω των επτά
περιφερειών του ΣΑΕ και των Συντονιστικών Συμβουλίων τους τα οποία ολοκληρώνουν
αυτό το διάστημα τις συνεδριάσεις τους. Το ΣΑΕ συνεργάζεται τόσο με την Κυβέρνηση όσο
και με την Αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα, τη Διακομματική Επιτροπή καθώς και με
μία ad hoc επιτροπή νομικών που επεξεργάζονται τις εισηγήσεις, πριν ολοκληρωθεί η
γνωμοδότηση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου.

Προεδρικό Διάταγμα
Αναμένονται μέσα στο προσεχές διάστημα οι εισηγήσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων για
το Προεδρικό Διάταγμα για 1) τα κριτήρια 2) την διαδικασία για την εκπροσώπηση στις
Περιφερειακές Συνελεύσεις και την Τακτική Συνέλευση μελών του ΣΑΕ καθώς και 3) τον
αριθμό των εκπροσώπων τους.

Νεολαία
 Το ΣΑΕ θέτει υπό την αιγίδα του τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΣΤ’



Μαθητιάδας που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 16 Μαϊου στις Σέρρες,
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σχολείων του εξωτερικού με προβολή της εκδήλωσης
σε όλες τις περιφέρειες και εισήγηση προς τη ΓΓΑΕ για την κάλυψη των εξόδων
μετακίνησής τους.
Σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ δρομολογείται η φιλοξενία 100 παιδιών στην Ελλάδα
και η διοργάνωση παγκοσμίου συνεδρίου νεολαίας.

Παιδεία
 Με υπουργική απόφαση της κας Μαριέττας Γιαννάκου ικανοποιήθηκε το αίτημα των
Ομογενών και ιδιαίτερα της Ομογένειας της περιφέρειας Ευρώπης, για την τροποποίηση
των
ποσοστών και των όρων εισαγωγής των ελληνοπαίδων του εξωτερικού στα
ελληνικά ΑΕΙ, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού εισαγωγής τους.
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 Το πρόγραμμα e learning OMΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΖΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

προβλέπεται να υλοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο κατόπιν συνεργασίας με το ΥΠΕΞ και τη
ΓΓΑΕ.
 Στο ΙΠΟΔΕ, καθώς και στην «Επιτροπή Ενίσχυσης Τμημάτων Ελληνικών
Σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», ορίστηκαν ως εκπρόσωποι του Προεδρείου
ο κ. Κώστας Δημητρίου, Ταμίας και η κα Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας του ΣΑΕ. Η
κα Σαραντοπούλου συμμετείχε στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΙΠΟΔΕ, προβάλλοντας τις
θέσεις του ΣΑΕ και στη συνέχεια ενημέρωσε διεξοδικά το Προεδρείο για την εξέλιξη των
αιτημάτων των περιφερειών.

Καταγραφή μελών
Για την ευκολότερη, μεθοδική και συνολική παρακολούθηση σε περιφερειακό και
παγκόσμιο επίπεδο των μελών του ΣΑΕ, έχοντας τις ίδιες κατηγορίες σύγκρισης ποιοτικών
χαρακτηριστικών, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα έντυπα για 1. την καταγραφή των νέων
μελών ΣΑΕ και 2. την επικαιροποίηση των μελών ΣΑΕ.

2. Συνεδρίαση Προεδρείου ΣΑΕ –Θεσσαλονίκη 9-11 Φεβρουαρίου
Στη συνεδρίαση τέθηκε ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Προεδρείου, με
ορίζοντα την τετραετή θητεία του, το οποίο θα αναλάβει μέσω των Συντονιστικών
Συμβουλίων τη μεθοδική καταγραφή των προβλημάτων, των εισηγήσεων και των
προτάσεων των μελών του ΣΑΕ και του Απόδημου Ελληνισμού γενικότερα. Ανάμεσα στις
συγκεκριμένες δράσεις που δρομολογούνται άμεσα είναι οι εξής: 1) Το πρόγραμμα elearning «Ομιλείτε Ελληνικά – Ζήστε Ελληνικά», 2) «Δικτύωση Επιχειρηματιών»
σε συνεργασία με το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 3) Ίδρυση
Μουσείου Απόδημου Ελληνισμού και 4) Πρωτοβουλία για την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα.
Το προεδρείο του ΣΑΕ υιοθέτησε επίσης Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, βάσει του Εκτελεστικού Νόμου του ΣΑΕ.
Κύριοι στόχοι που τέθηκαν είναι η πλήρης ενεργοποίηση του
συμβουλευτικού, γνωμοδοτικού, υποστηρικτικού και διεκδικητικού ρόλου του
Οργανισμού, δραστηριοποίηση και συμμετοχή της Νεολαίας, οικονομική
αυτοδυναμία μέσω και του Εθνικού Ταμείου Ομογενών, συγκεκριμένες
συνεργασίες και δράσεις για τον υποστηρικτικό ρόλο του ΣΑΕ στα
Εθνικά
θέματα, ανάπτυξη δράσεων με κεντρικούς άξονες την Παιδεία, τον Πολιτισμό και
την επιχειρηματικότητα.

3. Συναντήσεις
Για όλους τους παραπάνω στόχους, αλλά και για τα περισσότερα από τα θέματα που
απασχολούν τον Απόδημο Ελληνισμό είχε την ευκαιρία να συζητήσει το Προεδρείο του
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ΣΑΕ με τους αρμόδιους υπουργούς και με εκπροσώπους φορέων στις συναντήσεις που
είχε κατά το διάστημα των πρώτων τριών μηνών της θητείας του.
28 Ιανουαρίου
Συνάντηση του Προέδρου στο Γραφείο του στη Αλεξάνδρεια με τον υπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη στο πλαίσιο της επίσημης τριήμερης
επίσκεψής του υπουργού στην Αίγυπτο.
7 Φεβρουαρίου
Το Προεδρείο του ΣΑΕ είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον υφυπουργό
Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού κ. Θεόδωρο Κασσίμη και
την υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη –Πετραλιά, στο πλαίσιο των
συναντήσεων που είχε στην Αθήνα με υπουργούς της κυβέρνησης, πριν την πρώτη
συνεδρίαση του στη Θεσσαλονίκη, από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου. To Προεδρείο
εκδήλωσε την πρόθεση του να συμβάλλει στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού
στο εξωτερικό, συνδράμοντας στη διαφημιστική εκστρατεία του υπουργείου, για την
οποία ενημερώθηκαν αναλυτικότερα από την κ. Πετραλιά. Συμφωνήθηκε να αποστέλλεται
έντυπο και άλλο υλικό προβολής σε κάθε χώρα, και ιδιαίτερα σε εστίες Ελληνισμού, όπου
δεν υπάρχουν γραφεία του ΕΟΤ, όπως και να υπάρξει συνεργασία για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων για την προβολή της Ελλάδας στις χώρες υποδοχής. Η υπουργός Τουριστικής
Ανάπτυξης έκανε δεκτή την πρόταση του ΣΑΕ να σταθεί αρωγός στην ανάπτυξη
προγραμμάτων φιλοξενίας Ελλήνων ομογενών και ειδικότερα νέων, από κάθε
γωνιά της γης, που επιθυμούν να γνωρίσουν την πατρίδα τους.
8 Φεβρουαρίου
Το Προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού συναντήθηκε με την
υπουργό Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη, τον υπουργό Πολιτισμού κ. Γιώργο
Βουλγαράκη και την υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μαριέττα
Γιαννάκου. Όπως τόνισε ο κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης οι κύριοι άξονες, πάνω στους
οποίους θα κινηθεί το ΣΑΕ είναι το τρίπτυχο Νεολαία, Παιδεία και Πολιτισμός.
Ταυτόχρονα θα εξακολουθήσει, με τις αστείρευτες δυνάμεις της Ελληνικής Ομογένειας ανά
τον κόσμο, να συμπαρίσταται στα εθνικά θέματα της πατρίδας. Η κα Μπακογιάννη
συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου για την εκλογή τους και ευχήθηκε
δύναμη στην αποστολή τους, προς όφελος του Απόδημου Ελληνισμού, στον οποίο όπως
τόνισε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Στη συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Γιώργο
Βουλγαράκη ανταλλάχθηκαν ιδέες για την ευρύτερη προβολή του ελληνικού
πολιτισμού σε κάθε γωνιά της γης, έργο στο οποίο το ΣΑΕ μπορεί και θέλει να προσφέρει
με όλες του τις δυνάμεις. Τα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις επτά
Περιφέρειες του ΣΑΕ και τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ομογενείς μας σε αυτές, παρουσίασαν στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου τα μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ. Όπως
τονίστηκε, η διάδοση-διάσωση της Ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασική προτεραιότητα για
το νέο Προεδρείο, το οποίο σύντομα θα καταθέσει στο Υπουργείο συγκεκριμένες προτάσεις
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
11 Φεβρουαρίου
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Στο πλαίσιο της συνεδρίασης στη Θεσσαλονίκη, το Προεδρείο του ΣΑΕ είχε
διαδοχικές συναντήσεις με τον Νομάρχη και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ.κ.
Παναγιώτη Ψωμιάδη και Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Στις συναντήσεις επισημάνθηκε
η κοινή βούληση να ανοίξει μια νέα σελίδα στη συνεργασία του ΣΑΕ με την πόλη του
Απόδημου Ελληνισμού.
Tέλος, το Προεδρείο συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Α. κ. Κωνσταντίνο
Μίχαλο, με τον οποίον εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, παγκόσμιας δικτύωσης των Ελλήνων
Αποδήμων επιχειρηματιών και κυρίως της παγκόσμιας καταγραφής αυτών.
13 Φεβρουαρίου
Οι στόχοι και το σχέδιο δράσης του ΣΑΕ παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό, από τον
Πρόεδρο κ. Στέφανο Π. Ταμβάκη, το Συντονιστή περιφέρειας ΗΠΑ κ. Θεόδωρο
Σπυρόπουλο, το Συντονιστή περιφέρειας Καναδά κ. Κώστα Μενεγάκη, τον Συντονιστή
περιφέρειας Αφρικής και Εγγύς/Μ. Ανατολής κ. Χάρη Γκουβέλη, και τη Γραμματέα κα
Όλγα Σαραντοπούλου. Οι αρμόδιοι για τον Απόδημο Ελληνισμό βουλευτές, εξέφρασαν την
πλήρη ικανοποίησή τους για τους στόχους και τον προγραμματισμό του νέου Προεδρείου
του ΣΑΕ, δήλωσαν ότι συμπλέουν με τις προτεραιότητες και τους άξονες δράσης που
έχουν τεθεί και τόνισαν ότι η στήριξή και η συνεργασία τους θα είναι συνεχής και
αδιάπτωτη.
15 Φεβρουαρίου
Η στήριξη της δημιουργικότητας των Αποδήμων που με το αξιόλογο έργο τους
τιμούν και προβάλλουν την Ελλάδα, καθώς και η διεθνής προβολή της ελληνικής
πρωτεύουσας μέσω των εκδηλώσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη
συνεργασία του ΣΑΕ και του Δήμου Αθηναίων, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που
είχε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ.
Νικήτα Κακλαμάνη η οποία σήμανε την αφετηρία μίας εποικοδομητικής συνεργασίας
μεταξύ του ΣΑΕ και του Δήμου Αθηναίων στη δράση για τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισμού μας.
14 Μαρτίου
Το ΣΑΕ, η ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού,
νεολαίας και η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αδελφοποιημένων
πόλεων Θεσσαλονίκης και Αλεξάνδρειας, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε
σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης με το νέο Κυβερνήτη της
Αλεξάνδρειας κ. Adel Labib.
29 Mαρτίου
Διαδοχικές συναντήσεις του Προέδρου με τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, με τον Υφυπουργό
Εξωτερικών κ. Θεόδωρο Κασσίμη και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο, με θέμα το νομοσχέδιο που προωθεί η Ελληνική Κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο
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για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες του εξωτερικού, ώστε να
εφαρμοσθεί από τις μεθεπόμενες εκλογές.
30 Μαρτίου
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Τάκη Αράπογλου, προκειμένου να εξεταστούν
οι δυνατότητες συνεργασίας και πρακτικής εφαρμογής,
σε κοινωνικά και
πολιτιστικά προγράμματα των επτά περιφερειών του ΣΑΕ, καθώς και η εξειδίκευση
προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της Ομογένειας, όπως η έκδοση πιστωτικής
κάρτας Αποδήμων.
11 Απριλίου
Με τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»
κ. Αντώνη Παπαδημητρίου συναντήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ τον οποίο ενημέρωσε για
την εξέλιξη του προγράμματος ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΖΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, για την
έκδοση της Ανθολογίας Έργων Απόδημων Ελλήνων Λογοτεχνών -στα οποία το
Ίδρυμα είναι χορηγός- και για τα νέα προγράμματα επιμόρφωσης ομογενών
εκπαιδευτικών.
12 Απριλίου
Για τα τρέχοντα θέματα του ΣΑΕ ανά περιφέρεια και για την εξέλιξη των
οργανωτικών θεμάτων του Προεδρείου επισκέφθηκε ο κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης τα
γραφεία της ΓΓΑΕ, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το Γενικό Διευθυντή της ΓΓΑΕ
κ. Ιωάννη Κυπαρισσίδη, τον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Γιώργο Λεούση και το
Σύμβουλο του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Βασίλη Ζέρβα. Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ τους
ενημέρωσε για την δραστηριότητα των Συντονιστών οι οποίοι εργάζονται με ζήλο για την
προβολή και υλοποίηση των στόχων του ΣΑΕ. Τα γραφεία τους έχουν στελεχωθεί και
έχουν αρχίσει να λειτουργούν ικανοποιητικά, ενώ η ζωηρή ανταπόκριση των Αποδήμων
δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας και ανανέωσης.
Από το Γραφείο Τύπου του Πρόεδρου
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