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«H θέση της ελληνικής κυβέρνη-
σης και προσωπικά του πρω-
θυπουργού, Αντώνη Σαµαρά, 

είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα, ειλικρι-
νή και αµφίδροµη σχέση µεταξύ της µη-
τροπολιτικής Ελλάδας και των Ελλήνων 
απανταχού της γης», δήλωσε, µεταξύ άλ-
λων, σε αποκλειστική του συνέντευξη 
προς την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ο Έλληνας υφυ-
πουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για θέµα-
τα Απόδηµου Ελληνισµού, Κωνσταντίνος 
Τσιάρας. Ο υφυπουργός τόνισε, σε άλλο 
σηµείο της συνέντευξής του: «Η οµογένεια 
είναι µια διαχρονική δύναµη για την Ελ-
λάδα κι αυτή την στιγµή, περισσότερο από 
ποτέ, χρειαζόµαστε την δύναµη αυτή. Αντι-
µέτωποι µε τις προκλήσεις των καιρών, 
χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισµός της 
οργάνωσης της ελληνικής οµογένειας». 
«Έφτασε η στιγµή», επεσήµανε ο Κωνστα-
ντίνος Τσιάρας, «για να κτίσουµε ένα ΣΑΕ 
πιο αντιπροσωπευτικό και κατ’ επέκταση 
πιο δηµιουργικό, που να έχει τη δυνατότη-
τα να κινητοποιήσει όλες τις δυνάµεις του 
Οικουµενικού Ελληνισµού». 

Ακολουθεί αναλυτικά η αποκλειστική 
συνέντευξη του υφυπουργού Απόδηµου 
Ελληνισµού Κωνσταντίνου Τσιάρα, προς 
τον Φάνη Κυπαρίσση:

- Κύριε υφυπουργέ, πιστεύετε ότι 
από τη θέση που κατέχετε σήµερα 
µπορείτε να βοηθήσετε στην επίλυση 
των προβληµάτων του Απόδηµου Ελ-
ληνισµού;

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και 
προσωπικά του πρωθυπουργού, Αντώνη 
Σαµαρά, είναι να δηµιουργήσουµε µια 
νέα, ειλικρινή και αµφίδροµη σχέση µε-
ταξύ της µητροπολιτικής Ελλάδας και των 
Ελλήνων απανταχού της γης. Στα πλαίσια 
αυτής της σχέση, το υπουργείο Εξωτερι-
κών κι εγώ προσωπικά, είµαστε ανοιχτοί 
σε κάθε συζήτηση που αφορά σε ζητήµατα 
που απασχολούν τον Οικουµενικό Ελ-
ληνισµό, πρόθυµοι να αντιµετωπίσουµε 
προβλήµατα, στρεβλώσεις και δυσάρε-
στες καταστάσεις που σκίαζαν έως σήµερα 
αυτή τη σχέση.

Θα έχουµε την ευκαιρία να ανοίξουµε 
έναν άµεσο διάλογο για όλα τα προβλήµα-
τα που απασχολούν τους απόδηµους Έλ-
ληνες αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές 
λύσεις. 

- Ο δρόµος για ένα νέο, ριζικά ανα-
νεωµένο Συµβούλιο Απόδηµου Ελλη-
νισµού (ΣΑΕ), έτσι όπως το οραµατί-
ζεται ο Απόδηµος Ελληνισµός, αλλά 

και η µητροπολιτική Ελλάδα, άνοιξε 
µε τις αποφάσεις που λάβατε πρόσφα-
τα κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
που είχατε µε το προεδρείο του ΣΑΕ. 
Κύριε υφυπουργέ, τι ακριβώς αποφα-
σίστηκε σ’ αυτή τη συνάντηση;

Η οµογένεια είναι µια διαχρονική δύ-
ναµη για την Ελλάδα και αυτή την στιγ-
µή, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόµαστε 
την δύναµη αυτή. Αντιµέτωποι µε τις 
προκλήσεις των καιρών, χρειάζεται ένας 
επαναπροσδιορισµός της οργάνωσης της 
ελληνικής οµογένειας. Το Συµβούλιο 
Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ), το οποίο 
κατά το Ελληνικό Σύνταγµα, έχει ως απο-
στολή την έκφραση όλων των δυνάµεων 
του απανταχού Ελληνισµού, ολοκλήρωσε 
ένα κύκλο. Έφθασε η στιγµή για να κτί-
σουµε ένα ΣΑΕ πιο αντιπροσωπευτικό 
και κατ’ επέκταση πιο δηµιουργικό, που 
να έχει την δυνατότητα να κινητοποιήσει 
όλες τις δυνάµεις του Οικουµενικού Ελ-
ληνισµού.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαµε την διαδι-
κασία της προσαρµογής του θεσµικού του 
πλαισίου  στα σύγχρονα δεδοµένα.  Πρέ-
πει πλέον, να εστιάσουµε κυρίως στην αυ-
τοοργάνωση και αυτοχρηµατοδότηση του 
θεσµού,  µια προοπτική που θα εµφυσή-

σει σε όλους τους απόδηµους Έλληνες την 
πεποίθηση πως το ΣΑΕ αφ’ ενός µεν τους 
ανήκει, αφ’ ετέρου δε τους εκπροσωπεί. 

Αυτό προϋποθέτει την συµµετοχή όλων 
των Ελλήνων που βρίσκονται σε όλες 
τις γωνιές της γης και όχι την συµµετο-
χή ενός πολύ µικρού αριθµού, όπως 
συµβαίνει µέχρι σήµερα. Στην τελευταία 
συνάντησή µου µε το προεδρείο του ΣΑΕ 
αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής για 
την επεξεργασία των διατάξεων του νέου 
νόµου για το ΣΑΕ. Η Επιτροπή αυτή έχει 
ως µέλη υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής 
Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, µε 
πολύχρονη εµπειρία στα θέµατα Απόδη-
µου ελληνισµού, εκπροσώπους του Προ-
εδρείου του ΣΑΕ και έχει ως πρόεδρο 
Πάρεδρο του Νοµικού συµβουλίου του 
Κράτους. 

- Πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
ανάδειξης νέου προεδρείου;

Η επιτροπή που προανέφερα έχει συγκε-
κριµένη εντολή και σαφές χρονοδιάγραµµα. 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της και 
την σύνταξη του νέου σχεδίου νόµου, θα 
ακολουθήσει ανοιχτή διαβούλευση µε τον 
απόδηµο ελληνισµό, τόσο µε τους οργανω-

Δημιουργούμε μια νέα 
ειλικρινή και αμφίδρομη σχέση 
μεταξύ της μητροπολιτικής Ελλάδας 
και των Ελλήνων απανταχού της γης
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