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Το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ), η καρ-
διά της σχέσης της παγκόσµιας ελληνικής διασποράς 
µε τη µητροπολιτική Ελλάδα, αλλάζει. Η αλλαγή είναι 
επιβεβληµένη από τις εξελίξεις και ανταποκρίνεται σε 
ένα πολυετές αίτηµα των οµογενών µας. 

Το νέο σχέδιο νόµου τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση 
µέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας opengov.gr.

Όπως είναι ήδη γνωστό, από το 2010, στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για ενίσχυση της διαφάνειας και της 
συµµετοχής του πολίτη στο νοµοθετικό έργο, κάθε σχέ-
διο νόµου, πριν εισαχθεί για επεξεργασία και ψήφιση 
στη Βουλή, αναρτάται στον ιστότοπο www.opengov.gr. 
Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, κάθε ενδιαφερόµενος 
πολίτης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά 
το σχόλιό του είτε επί της αρχής του σχεδίου νόµου είτε 
σε επιµέρους άρθρα. Τα σχόλια αυτά καταγράφονται εκ 
µέρους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και, κατά περίπτωση, 
συνυπολογίζονται στην τελική διαµόρφωση του κειµέ-
νου πριν τη συζήτηση και ψήφισή του στη Βουλή.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για το σχέδιο νόµου του 
νέου ΣΑΕ είναι: http://www.opengov.gr/ypex/?p=26 

και ο χρόνος της δηµόσιας διαβούλευσης είναι 50 
ηµερολογιακές ηµέρες µε εκκίνηση την 11η ∆εκεµβρίου 
2012 και λήξη την 31η Ιανουαρίου 2013.

Τρεις είναι οι βασικές αρχές που συνοψίζουν την φι-
λοσοφία αυτού του σχεδίου νόµου: (α) το άνοιγµα προς 
τον κάθε ένα οµογενή σε όλο τον κόσµο, (β) η αυτοχρη-
µατοδότηση του Συµβουλίου από το ίδιο το συστατικό του 
στοιχείο, την οµογένεια και (γ) η αυτοοργάνωσή του.

Το νέο ΣΑΕ θα κριθεί στην πράξη για την αποτελε-
σµατικότητά του. Παρουσιάζεται σε µία στιγµή που η Ελ-
λάδα βιώνει τις επιπτώσεις µίας πρωτοφανούς οικονο-

µικής κρίσης µε βαρειές κοινωνικές συνέπειες. Η χώρα 
έχει απέναντί της σηµαντικές προκλήσεις και µία από 
αυτές είναιη ανάταξη της διεθνόύς της εικόνας. Εδώ, 
ο παγκόσµιος οµογενειακός Ελληνισµός έχει κοµβικό 
ρόλο και η ελληνική πολιτεία οφείλει να συµβάλλει µε 
όλες τις δυνάµεις στην επιτυχία του ρόλου αυτού.

Ειδικότερα, για τον απόδηµο Ελληνισµό της Αυστρα-
λίας, η πρόσκληση ενηµέρωσης και συµµετοχής στην 
τελική διαµόρφωση του πλασίου για το Συµβούλιο Απο-
δήµου Ελληνισµού έχει ιδιαίτερη σηµασία. Για πρώτη 
φορά δίνεται η ευκαιρία, µέσω της ηλεκτρονικής δια-
βούλευσης, να εκφράσουν οι απόδηµοι Έλληνες της Αυ-
στραλίας τη γνώµη τους, να διατυπώσουν τις εισηγήσεις 
τους και να συµβάλουν έµπρακτα ώστε το νέο ΣΑΕ να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής. 

Ένα Συµβούλιο αντιπροσωπευτικό, δηµιουργικό µε 
σύγχρονη δοµή και οργάνωση, µε δυνατότητα να κινη-
τοποιήσει όλες τις δυνάµεις του Οικουµενικού Ελληνι-
σµού. Αυτός είναι ο στόχος. Με τη συµµετοχή του Ελ-
ληνισµού της Αυστραλίας που έδωσε στις δύο µητέρες 
πατρίδες, Ελλάδα και Αυστραλία, τον καλύτερο εαυτό 
του µέσω της επιχειρηµατικής δράσης, της επιστηµο-
νικής καταξίωσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο 
στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί.

Σε δηµόσια διαβούλευση το νέο νοµοσχέδιο 
για το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ)

Η Ρωσία µε την αναπτυσσόµενη οι-
κονοµία της αποτελεί πλέον φυτώριο 
νέων και επιτυχηµένων επιχειρηµατι-
ών, όπου µεταξύ άλλων διαπρέπουν 
και οι γυναίκες. Στις δέκα πιο ισχυρές 
γυναίκες της Ρωσίας, συµπεριλαµβά-
νονται κυρίες που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο του διαδικτύου, του Τύπου, 
της επικοινωνίας και των τραπεζικών 
επενδύσεων, αλλά και µία Ελληνίδα. 
Πρόκειται για την 37χρονη Τίνα Κα-
ντελάκη, τηλεοπτική παραγωγό και 
παρουσιάστρια η οποία κατέχει µέρος 
ενός οµίλου ΜΜΕ και επικοινωνιών, 
του Apostol. Έχει γεννηθεί στην Τι-
φλίδα από αριστοκρατική οικογένεια 
ελληνικής καταγωγής και ανελίχθηκε 
γρήγορα στα πράγµατα. Ενώ είχε γίνει 

δεκτή στην ιατρική Σχολή της Τιφλί-
δας, εγκατέλειψε γρήγορα τις σπουδές 
της για τη δηµοσιογραφία κι έκτοτε 
εργάζεται στον κλάδο της µάχιµη δη-
µοσιογραφίας, ενώ ως χόµπι έχει και 
ένα βραβευµένο εστιατόριο γεωργι-
ανής κουζίνας. Θεωρείται πρέσβειρα 
«οµορφιάς» και υπόδειγµα καλού γού-
στου, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται στην 
Ρωσική Επιτροπή Παιδείας και προω-
θεί την εισαγωγή της τεχνολογίας στα 
ρωσικά σχολεία, ενώ γενικά στρατεύ-
εται υπέρ της βελτίωσης της ρωσικής 
εκπαίδευσης. 

Μάλιστα στις 28 Φεβρουάριου του 
2012, η Καντελάκη διεξήγαγε µια συ-
ζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τους 
τότε υποψήφιους για τη ρωσική προε-

δρία, µε τίτλο «Το µέλλον της ρωσικής 
εκπαίδευσης, πώς να αποφύγουµε την 
καταστροφή». Λίγες ηµέρες νωρίτερα 
είχε γίνει επικεφαλής µιας δηµόσιας 
επιτροπής του παρατηρητήριου για 
«Καθαρές Εκλογές», το οποίο είχε ορ-
γανωθεί από το Συντονιστικό Συµβού-
λιο των Νεαρών ∆ικηγορών. 

Όσον αφορά την επιχειρηµατική 
της δράση, η Καντελάκη δεν αρκείται 
στο πολιτικό της τοκ-σόου και στην 
παραγωγή εκποµπών. Η εταιρία της 
παρέχει υπηρεσίες δηµοσίων σχέσε-
ων, αλλά και η ίδια έχει υπογράψει 
συµβόλαιο εκατοµµυρίων µε γνωστή 
εταιρία καλλυντικών για να δανείσει 
το πρόσωπό της στις διαφηµιστικές 
καµπάνιες στης εταιρίας.

37χρονη Ελληνίδα στις 10 ισχυρότερες γυναίκες της Ρωσίας!

Κρίσιµη παρέµενε χθες η κατάσταση ενός 17χρονου 
αγοριού, που είχε µεταφερθεί την Παρασκευή το βράδυ 
στο νοσοκοµείο, µε σιδερένιο λοστό καρφωµένο στο κρα-
νίο του. Ο 17χρονος Λιάµ Νάϊτ τραυµατίστηκε σε συµπλο-
κή που σηµειώθηκε ανάµεσα σε νεαρούς, έξω από σπίτι 
της περιοχής Forestville, όπου γινόταν πάρτι γενεθλίων.

Ο Νάϊτ µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Royal North 
Shore έχοντας καρφωµένο στο δεξί µέρος του κρανίου 
του, ένα σιδερένιο λοστό µήκους 2,5 µέτρων. Οι γιατροί 
αφαίρεσαν τον λοστό, αλλά η κατάσταση του νεαρού πα-
ρέµενε χθες κρίσιµη.

Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες για την εντόπιση δύο νε-
αρών που πιστεύεται ότι ευθύνονται για τον τραυµατισµό 
του 17χρονου.

Κρίσιμη παραμένει 
η κατάσταση του 17χρονου


