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Αλεξάνδρεια, 28 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΕ
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Συνελεύσεων των επτά περιφερειών του ΣΑΕ.
Χαρακτηριστικό τους ήταν το «άνοιγμα» προς ένα ευρύτερο κοινό, πέραν των
ενταγμένων σε ομογενειακές οργανώσεις Ελλήνων, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για
τη λειτουργία των «Φίλων του ΣΑΕ» και την έναρξη ενός ανοιχτού εποικοδομητικού
διαλόγου.
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής, καθώς και η ΓΓΑΕ ήταν
παρούσα σε όλες τις Συνελεύσεις, γεγονός που βοήθησε στο να δοθεί μια
εμπεριστατωμένη εικόνα των προβλημάτων του απανταχού Ελληνισμού. Παρόντα ήταν
και τα ΟΜΜΕ, με
το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν. Για τον λόγο αυτό
ανακοινώθηκε ότι το Συνέδριο ΟΜΜΕ, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το
προσεχές έτος.
«Νέες ιδέες, νέοι ορίζοντες» ήταν το κεντρικό σύνθημα της Συνέλευσης της
περιφέρειας του ΣΑΕ Καναδά, που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Οκτωβρίου στο
Μόντρεαλ.
Οι θεματικές ενότητες ήταν οι εξής:
1) Αναφορά Δραστηριοτήτων για τα έτη 2007 και 2008, 2) Έγκριση Εσωτερικών
Κανονισμών Λειτουργίας Περιφερειακής Συνέλευσης της Περιφέρειας Καναδά και
Έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του Συντονιστικού Συμβουλίου
Περιφέρειας Καναδά του ΣΑΕ, 3) Αιτήματα και προβληματισμοί μελών-οργανισμών, 4)
Νεολαία, 5) Ελληνόγλωσση παιδεία, 6) Κτηματολόγιο, 7) Αναφορά στο «Κυπριακό» και
8) Φίλοι του ΣΑΕ – Συγκρότηση Δικτύων Πολιτισμού, Ελληνόφωνης Παιδείας και
Ακαδημαϊκών, Επιχειρηματιών και Γυναικείων Θεμάτων.
Ο Συντονιστής κ. Κώστας Μενεγάκης παρουσίασε την αναφορά δραστηριοτήτων της
Περιφέρειας, τον οικονομικό απολογισμό και την γενικότερη δράση τόσο του
Συντονιστικού Συμβουλίου, όσο και του Γραφείου ΣΑΕ Καναδά. Προς τούτο κατέθεσε
και σχετική Έκθεση με όλες τις εισηγητικές προτάσεις της Περιφέρειας προς την
Ελληνική Πολιτεία για τα θέματα που απασχολούν τον Ελληνισμό του Καναδά και το
σύνολο των εργασιών του Συντονιστή και των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου
από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία και η συμμετοχή της Νεολαίας ήταν έντονη όπως
και το ενδιαφέρον της για έναν ενδυναμωμένο ρόλο στο ΣΑΕ.
«Ιστορική» χαρακτηρίστηκε η Συνέλευση της περιφέρειας χωρών πρώην ΕΣΣΔ,
στις 11 και 12 Οκτωβρίου στην πόλη Ροστόφ, καθώς παρευρέθηκαν για πρώτη φορά
εκπρόσωποι απ’
όλη την τ. Σοβιετική Ένωση, (Ρωσία Καζακστάν, Μολδαβία,
Λευκορωσία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ουκρανία, κ.α.) Οι εργασίες
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διεξήχθησαν σε πνεύμα συμμετοχής και συνεργασίας. Όπως τονίστηκε από τον
Συντονιστή της Περιφέρειας, βουλευτή της Ρωσικής Ντούμα, κ. Ιβάν Σαββίδη, τα μέλη
του Συντονιστικού Συμβουλίου αλλά και όλους τους σύνεδρους, σημαντικότερο όλων
είναι το πνεύμα ενότητας και σύμπνοιας στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η
απόφαση εξάλλου να καθιερωθεί «Μέρα Ενότητας της 5ης Περιφέρειας», καταδεικνύει
το πνεύμα ομοφωνίας που χαρακτήρισε την ιστορική αυτή συνεδρίαση των Ελλήνων
της Μαύρης Θάλασσας.
Στις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε και το ιδρυτικό Συνέδριο Νεολαίας ΣΑΕ,
Περιφέρειας χωρών πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου έλαβαν μέρος 77 νέοι και νέες
ομογενείς, από όλες τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου υπάρχει συμπαγής
ελληνική παρουσία. Εξελέγη 7μελές Συντονιστικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν
δύο εκπρόσωποι από τη Ρωσία, δύο από την Ουκρανία, ένας από τη Λευκορωσία, ένας
από το Καζακστάν και ένας από τη Γεωργία.
Στην Αλεξάνδρεια πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου η Συνέλευση
της περιφέρειας Αφρικής/Εγγύς-Μ. Ανατολής.
Τα θέματα παιδείας και ελληνικής γλώσσας ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων,
καθώς η εκπαίδευση των παιδιών της ομογένειας αφορά τα περισσότερα από τα 20
ζητήματα που έχει θέσει ο Συντονιστής της Περιφέρειας κ. Χάρης Γκουβέλης και το
Συντονιστικό του Συμβούλιο στις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής Πολιτείας.
Τέθηκε επίσης το πρόβλημα που δημιουργείται από τις μεγάλες αποστάσεις και την
έλλειψη διπλωματικών αρχών σε πολλές πόλεις κυρίως της Αφρικής, με αποτέλεσμα να
αισθάνεται αποκομμένος ο εκεί Ελληνισμός και να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες
ακόμα και για κάτι τόσο απλό όπως η έκδοση διαβατηρίου.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν επίσης, ήταν και η κατά το δυνατόν
μεγαλύτερη φροντίδα των αναξιοπαθούντων ομογενών, τα Δίκτυα του ΣΑΕ και ο
τομέας της επικοινωνίας.
Στο περιθώριο των εργασιών, οι σύνεδροι πραγματοποίησαν επισκέψεις πολιτιστικού
χαρακτήρα, όπως στο Μουσείο Καβάφη, στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου κ.α.
Σημειώνεται ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία με την Εκκλησία και το Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, όπως είναι άλλωστε και γενικότερα η συνεργασία του
ΣΑΕ με την Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με όλα τα Πατριαρχεία.
Εποικοδομητικός ήταν ο διάλογος που αναπτύχθηκε στη Συνέλευση της περιφέρειας
Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου στη Φρανκφούρτη.
Η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει μια ξεχωριστή δυναμική, καθώς είναι αρκετά κοντά
στην Ελλάδα. Εξελίσσεται, προτείνει, έχει κινητικότητα, πολυμορφία απόψεων, ιδεών
και σκέψεων. Η νεολαία της επίσης είναι δυναμική και οργανωμένη.
Για πρώτη φορά οι εργασίες της μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω διαδικτύου, δίνοντας σε
χιλιάδες Έλληνες ανά τον κόσμο τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συμμετέχουν,
αποστέλλοντας ερωτήσεις και προτάσεις τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
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Στόχοι της Συνέλευσης ήταν η ενημέρωση και η καταγραφή των θέσεων των μελών
του ΣΑΕ, η προαγωγή της δικτύωσης, η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
των μελών της Περιφέρειας, προκειμένου να αναπτυχθούν συντονισμένες στρατηγικές
προς όφελος του Απόδημου Ελληνισμού. Ο Συντονιστής της περιφέρειας Ευρώπης
κ. Γιώργος Αμαραντίδης ενημέρωσε τους συνέδρους για τις δραστηριότητες που
αναπτύχθηκαν από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι κύριος
στόχος είναι η συστράτευση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει ο Απόδημος
Ελληνισμός.
Η περιφερειακή Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής
πραγματοποιήθηκε από τη 1 έως τις 2 Νοεμβρίου στο Σίδνεϊ και χαρακτηρίστηκε από
τις πιο ουσιαστικές που έγιναν ποτέ. Ο Ελληνισμός στη μακρινή ήπειρο, είναι
οργανωμένος σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στον πανεπιστημιακό τομέα, ενώ τα
ΟΜΜΕ έχουν πάντοτε ενεργό συμμετοχή και συμπαραστέκονται στο έργο του ΣΑΕ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα, έγινε απολογισμός
δράσεων της περιφέρειας από το Συντονιστή κ. Γιώργο Αγγελόπουλο και το
Συντονιστικό του Συμβούλιο, αναφέρθηκαν παροικιακά προβλήματα, σχέδια και
προοπτικές, σχέσεις Ελλάδος- Ομογένειας, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα και
θέματα ελληνομάθειας και νεολαίας. Συζητήθηκαν επίσης οι επικείμενοι Πανελλήνιοι
Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Αγώνες Ωκεανίας που θα διεξαχθούν στη Μελβούρνη το
2009.
Ο πολυπληθής Ελληνισμός των 800.000, διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την
αυστραλιανή Κυβέρνηση και είναι βέβαιο ότι μπορεί και θέλει να προσφέρει σε όλα τα
επίπεδα.
Στο περιθώριο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις για το Εθνικό
Κτηματολόγιο στις δύο μεγάλες πόλεις του ελληνισμού τη Μελβούρνη και Σίδνεϊ, με
μεγάλη προσέλευση ομογενών.
Η Συνέλευση του ΣΑΕ περιφέρειας Κεντρικής και Νότιας Αμερικής
πραγματοποιήθηκε στο Σαντιάγκο της Χιλής από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου.
Στη Χιλή υπάρχει ένας συνειδητοποιημένος ελληνισμός με πολύ καλό επίπεδο, όπου
γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για τη διατήρηση καθετί ελληνικού. Σημειώνεται ότι
οι Χιλιανοί είναι πολύ φιλέλληνες και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στα σχολεία
τους δίνουν ελληνικά ονόματα. Με τις άοκνες προσπάθειες του Συντονιστή
κ. Νικηφόρου Νικολαΐδη και του Συντονιστικού του Συμβουλίου, σε ολόκληρη τη νέα
περιφέρεια του ΣΑΕ παρά τις μεγάλες αποστάσεις είναι ενωμένοι και γίνεται πολύ καλή
δουλειά.
Στις εργασίες της Συνέλευσης συμμετείχαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι της
Ομογένειας, από 9 χώρες της Περιφέρειας, ανάμεσά τους πολλοί εκπρόσωποι της νέας
γενιάς.
Οι εργασίες αποπερατώθηκαν σε ευέλικτα δημοκρατικά σχήματα ολιγομελών ομάδων,
καθώς συστάθηκαν οι Θεματικές Επιτροπές για τη συζήτηση των 4 θεμάτων που είχαν
γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες από πολύ καιρό πριν, για να έχουν όλοι, όπως το
ορίζει και ο Νόμος 3480/2006, τη δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις τους σε μια
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γόνιμη συμμετοχή. Τα θέματα ήταν: 1. Κανονισμός Λειτουργίας. 2. Νεολαία. 3.
Ελληνομάθεια. και 4. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων. Ακολούθως, συστάθηκε η
Ολομέλεια και ένας εκπρόσωπος από κάθε Επιτροπή παρουσίασε τα συμπεράσματα και
τις προτάσεις στους συνέδρους.
Μεταξύ άλλων, εκδόθηκε ψήφισμα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.
Σε όλες τις περιφερειακές Συνελεύσεις εξάλλου, εκδόθηκε ψήφισμα υπέρ των θέσεων
του Κυπριακού αγώνα.
Τέλος, η περιφερειακή Συνέλευση του ΣΑΕ της περιφέρειας των Η.Π.Α
πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, στο Σικάγο. Η περιφέρεια αυτή
εκπροσωπεί έναν ισχυρό και δυναμικό Ελληνισμό με αξιοσημείωτη ευαισθησία απέναντι
στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού και έντονη δραστηριοποίηση
γύρω από τα εθνικά θέματα.
Οι κύριες θεματικές της ήταν η νεολαία, η παιδεία, ο πολιτισμός και τα εθνικά θέματα.
Παράλληλα,
έγιναν επιμέρους συναντήσεις των Δικτύων Ακαδημαϊκών και
Επιστημόνων, Επιχειρηματιών, Γυναικών, Νεολαίας καθώς και των Επιτροπών
Πολιτισμού και Παιδείας.
Περισσότεροι από 20 νέοι εκπροσώπησαν το νεοσύστατο Δίκτυο Νεολαίας της
περιφέρειας το οποίο παρουσίασε τις θέσεις του που ακούστηκαν με έντονο
ενδιαφέρον. Ο Συντονιστής της περιφέρειας κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος και το
Συντονιστικό του Συμβούλιο, αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες επικρότησαν τις θέσεις
της νέας γενιάς η οποία άρχισε να δραστηριοποιείται δυναμικά.
Στους συνεχείς και συνεπείς αγώνες των ομογενών για την προώθηση μίας δίκαιης και
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας
Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) κ. Φίλιπ Κρίστοφερ,
Εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων και της ΠΣΕΚΑ στο
Προεδρείου του ΣΑΕ.
Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις για την πορεία των charter schools ελληνικού
ενδιαφέροντος και τη σημασία της λειτουργίας Ελληνικών Μουσείων και Πολιτιστικών
Κέντρων στις Η.Π.Α.
Συνολικά για τις Συνελεύσεις του ΣΑΕ, σημειώνεται ότι για πρώτη φορά τίθεται
σε ισχύ ενιαίος κανονισμός
λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων
καθώς και κανονισμός λειτουργίας των περιφερειακών Συνελεύσεων, μετά
την ψήφισή τους από τις αντίστοιχες επτά περιφέρειες κατά τη διάρκεια των
Συνελεύσεων.
Ακόμα,
σε όλα τα περιφερειακά έγινε μία καταγραφή των μελών και
αποτίμηση
των
ενεργών
Κοινοτήτων,
Οργανισμών,
Ομοσπονδιών,
Οργανώσεων προκειμένου να δοθεί μία πλήρης εικόνα για το ποιοί
λειτουργούν και ποιοί όχι.
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Επίσης, σε όλες τις περιφέρειες συζητήθηκε η ψήφος των ομογενών, τα
εθνικά θέματα και η Νεολαία.
Υπήρξε ενημέρωση σε όλες τις Συνελεύσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, από
τον Πρόεδρο της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ. Χρήστο Γούλα και κλιμάκιο συνεργατών
του. Οι ομογενείς ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απαντήθηκαν
τα ερωτήματά τους.
Το συμπέρασμα που αποκόμισε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, είναι ότι τα κυριότερα
προβλήματα είναι κοινά και επιπλέον στην πλειοψηφία τους γνωστά. «Δεδομένου ότι
υπάρχουν κοινά προβλήματα, θα πρέπει ίσως να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, να
βρεθεί μια τομή και να επιλυθούν μια για πάντα. Εφ’ όσον καταγραφούν και επιλυθούν
με συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων και εμπειρογνωμόνων της ΓΓΑΕ, του
ΥΠΕΞ, του ΥΠΕΠΘ και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής θα μπορούν πλέον
να αλλάξουν μορφή τα Συνέδρια και στο εξής να γίνουν πιο παραγωγικά σε ιδέες και
εφαρμόσιμες προτάσεις».
Από το Γραφείο Τύπου του Προέδρου
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