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«Ο τόπος µας έχει ανάγκη τις επενδύσεις των Ελλήνων του εξωτερικού» 

Στη δηµοσιογράφο τού ΑΠΕ - ΜΠΕ, Σο-
φία Αραβοπούλου, µίλησε πρόσφατα ο 
νέος υφυπουργός Εξωτερικών, αρµό-

διος για θέµατα Ελλήνων τής ∆ιασποράς, Κ. 
Γεροντόπουλος:   

Κύριε Υπουργέ. Ποιό µήνυµα θέλετε να στεί-
λετε στους οµογενείς µας, µέσα από την συ-
νέντευξη αυτή;
Θα ήθελα αρχικά να απευθυνθώ σε όλους 
τους συµπατριώτες µας που ζουν στο εξωτε-
ρικό και να τους χαιρετήσω. Θέλω επίσης να 
επισηµάνω, ότι πάρα πολλοί έχουν διακρι-
θεί ιδιαίτερα σε όλους τους τοµείς. Να καλέ-
σω µε την ευκαιρία αυτή τους συµπατριώτες 
µας οµογενείς που στον οικονοµικό τοµέα 
κατάφεραν σπουδαία πράγµατα, να έρθουν 
και να επενδύσουν στην πατρίδα. Η Ελλάδα 
τους χρειάζεται. Ο τόπος µας έχει ανάγκη τις 
επενδύσεις των ξένων, αλλά πιο πολύ έχει 
ανάγκη τις επενδύσεις των Ελλήνων που 
ζουν στο εξωτερικό. Γιατί είναι εκείνοι που 
πραγµατικά αγαπούν και πονούν αυτό τον 
τόπο.

Τον τελευταίο χρόνο, πολλά θέµατα που 
αφορούν την οµογένεια έχουν δροµολογηθεί 
και κυρίως το βασικότερο, το ΣΑΕ µε τη νέα 
του δοµή. Ποιά είναι η άποψη σας επ’ αυτού;
Επί υπουργίας του κ.Τσιάρα είχε ξεκινήσει 
ένας διάλογος που ήταν σηµαντικός, υπήρ-
ξαν προτάσεις εκ µέρους του υπουργείου και 
κάποιοι από τους οµογενείς, όχι η µεγάλη 
πλειοψηφία, ανταποκρίθηκαν. Θα θέλαµε σί-
γουρα να υπήρχε µεγαλύτερη συµµετοχή σε 
αυτό τον διάλογο, που εµείς τον συνεχίζουµε 
έτσι ώστε περισσότεροι οµογενείς να καταθέ-
σουν την άποψη τους. Θεωρούµε ότι το ΣΑΕ 
µπορεί να συνεχίσει ανανεωµένο, κάτω από 
τις καινούργιες συνθήκες και να προσφέρει 
ακόµα περισσότερα. Οι οµάδες εργασίας που 
έχουν δηµιουργηθεί θα συνεχίσουν να δου-
λεύουν, ώστε να είµαστε έτοιµοι να φέρουµε 
στην Βουλή τις προτάσεις µας και το νοµο-

σχέδιο, µε στόχο να έχει όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερη στήριξη. Εκείνο που θέλω, είναι τα 
θέµατα της οµογένειας να µείνουν εκτός των 
κοµµατικών αντιπαραθέσεων, διότι η οµο-
γένεια όταν πάµε έξω και την επισκεπτόµα-
στε, δεν ξέρει ούτε κόµµατα, ούτε χρώµατα. 
Εποµένως, αυτό που χρειάζεται είναι να την 
αγκαλιάσουµε, ανεξάρτητα που ανήκει και αν 
ανήκει. Γιατί µπορεί να µην ανήκει πουθενά.

Ποιές είναι οι άµεσες προτεραιότητες σας;
Το θέµα του ΣΑΕ σίγουρα αποτελεί µια από 
τις βασικές µας προτεραιότητες. Ένα άλλο 
πολύ σηµαντικό επίσης θέµα, είναι πως θα 
µπορέσει η εκκλησία που αποτελεί έναν βα-
σικό πυλώνα του ελληνισµού, να παίξει έναν 
ακόµα πιο σηµαντικό ρόλο στις προσπάθειες 
που κάνουµε ως Ελλάδα να ξεφύγουµε από 
την κρίση. Εξετάζουµε ακόµα το θέµα της ψή-
φου των οµογενών, που έχει συζητηθεί πολ-
λές φορές. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο 

κ. Σαµαράς, είναι ένθερµος θιασώτης της συ-
γκεκριµένης προσπάθειας που γίνεται, αφού 
εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει προτάσεις 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την ψήφο 
των οµογενών. Όπως ξέρετε, χρειάζονται συ-
γκεκριµένες πλειοψηφίες στην Βουλή για να 
ψηφιστεί αυτό το θέµα, ενώ ήδη έχει γίνει 
δουλειά και από τον κ. Στυλιανίδη και από 
τον κ. Μιχελάκη στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Θα υπάρξει συνεργασία για να προχωρήσει, 
έτσι ώστε να συµµετέχουν στις εκλογές όσο 
το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες.

Το «βάπτισµα του πυρός» το πήρατε πρόσφα-
τα στην Γερµανία, µε την επίσκεψη σας εκεί. 
Ποιές ήταν οι εντυπώσεις που αποκοµίσατε;
Την Ευρώπη την ξέρω. Όλα αυτά τα χρόνια, 
µου δόθηκε η ευκαιρία να κινηθώ στην ευ-
ρωπαϊκή ήπειρο και να γνωρίσω τους µετα-
νάστες µας που ζουν και εργάζονται σε διά-
φορες χώρες. Πήγα πρόσφατα στο Μόναχο 

και τη Νυρεµβέργη, έκανα συναντήσεις µε 
τους εκπροσώπους των οµογενειακών µας 
οργανώσεων και πρέπει να πω ότι οι εντυ-
πώσεις µου ήταν εξαιρετικές. Από µας εξαρ-
τάται, πως θα µπορέσουµε όλους αυτούς 
τους συµπατριώτες µας να τους αξιοποιή-
σουµε. Είδα νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να 
έχουν και την ελληνική παιδεία εκτός από 
την γερµανική, γιατί η ελληνική παιδεία εί-
ναι η βάση για να διατηρηθεί η ελληνικότη-
τα τους και στην συνέχεια της ζωής τους. Πι-
στεύω ότι µε αυτά τα παιδιά µπορούµε στο 
µέλλον να πετύχουµε πολλά, αρκεί εµείς ως 
Ελλάδα να τους δώσουµε αυτά τα λίγα τα 
οποία ζητούν.

Στην Γερµανία υπάρχουν και προβλήµατα µε 
τα σχολεία;
Ναι, υπάρχουν προβλήµατα. Το Υπουργείο 
Παιδείας που είναι και υπεύθυνο έχει υπο-
σχεθεί και µετέφερα αυτή την δέσµευση, ότι 
τα προβλήµατα τόσο µε τους δασκάλους όσο 
και µε τους καθηγητές, θα λυθούν πριν αρ-
χίσει η σχολική χρονιά. Από κει και πέρα, 
χρειάζεται όλοι µας να αντιµετωπίσουµε την 
εκπαίδευση στο εξωτερικό µε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, γιατί αυτή µαζί µε την εκκλησία 
µας, αποτελούν τις βάσεις για την συνέχιση 
της ελληνικότητας των νέων ανθρώπων που 
βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Μετά την Γερµανία σχεδιάζετε κάποια άλλη 
επίσκεψη στο εξωτερικό και που;
Αυτό το Σάββατο θα βρεθώ στην Κωνστα-
ντινούπολη, όπου θα έχω συνάντηση µε τον 
Πατριάρχη Βαρθολοµαίο, ενώ θα συναντή-
σω και την οµογένεια της Κωνσταντινούπο-
λης. Θέλω εδώ να επισηµάνω ότι η Γραµµα-
τεία Απόδηµου Ελληνισµού έχει εξαιρετικό 
στελεχιακό δυναµικό και διαθέτει τα µέσα για 
να µπορέσουµε να πετύχουµε τους στόχους 
µας. Σε µας που παίρνουµε τις πολιτικές απο-
φάσεις, µένει να υλοποιήσουµε τις προτάσεις 
οι οποίες µας γίνονται.

Συνέντέυξη υΦυΠέξ για τουΣ έλληνέΣ τηΣ ΔιαΣΠοραΣ Κ. γέροντοΠουλου 

Όταν το 2009 ο Τζέρι Γεωργάτος επισκέφθη-
κε τις φυλακές της ∆υτικής Αυστραλίας στο 
πλαίσιο προγράµµατος για τα δικαιώµατα 
των κρατουµένων, ένα αγόρι του τράβηξε την 
προσοχή. Φαινόταν πολύ µικρός για να βρί-
σκεται σε φυλακή ενηλίκων. Ήταν ο 13χρο-
νος Αλί από την Ινδονησία και η τυχαία αυτή 
συνάντηση ήταν το έναυσµα για την αποκά-
λυψη µιας πρωτοφανούς υπόθεσης παρά-
νοµης κράτησης ανήλικων προσφύγων. Ο 
αγώνας του Γεωργάτου κράτησε τρία χρόνια, 
αλλά οδήγησε στην απελευθέρωση περισσό-
τερων από 100 παιδιών.
Ουδείς εξεπλάγη όταν το όνοµα του Γεωργά-
του, πανεπιστηµιακού και δηµοσιογράφου, 
εµφανίστηκε στη λίστα των υποψήφιων γε-
ρουσιαστών µε το WikiLeaks Party του Τζού-
λιαν Ασάνζ. 
Η ανθρωπιστική δράση του Ελληνα οµογε-
νούς (οι γονείς του έφυγαν από την Κεφαλο-
νιά για την Αυστραλία τη δεκαετία του ‘50), η 
ενασχόλησή του µε τα δικαιώµατα των Αβο-
ρίγινων και ο αγώνας του υπέρ της διαφά-
νειας στη διοίκηση, τον έχουν φέρει πολλές 
φορές αντιµέτωπο µε τις Αρχές -καθιστώντας 
τον ταυτόχρονα ιδανικό για τη «δουλειά». 
«Έχω συνηθίσει να λειτουργώ πίσω από τα 
φώτα, αλλά η τιµή να συµµετέχω σε αυτήν 
την οµάδα ήταν µεγάλη», λέει .
«Έχω υπάρξει κι εγώ whistleblower (σ.σ. 
πληροφοριοδότης, αυτός που αποκαλύπτει 

κακοδιαχείριση ή άλλες παρανοµίες σε Ορ-
γανισµούς), αλλά δεν συγκρίνεται µε τον 
αντίκτυπο του WikiLeaks». Το στοίχηµα είναι 
δύσκολο. «Σήµερα η ικανότητα εξαπάτησης 
υπερβαίνει τη δυνατότητα αποκάλυψης της 
αλήθειας. Αυτήν την «αρχή» θέλουµε να ανα-
τρέψουµε», σηµειώνει. 
«Θα φροντίζουµε τα δηµόσια αρχεία να είναι 
ακριβή και, όταν δεν είναι, θα τα διορθώ-
νουµε». Ακόµα και στην Αυστραλία τα κρού-
σµατα συγκάλυψης είναι πολλά. «Είµαστε µια 
χώρα όπου το 98% των Μέσων Ενηµέρω-
σης ανήκει σε λιγοστούς επιχειρηµατίες -το 
60% στον όµιλο Μέρντοχ. 
«Στον κατάλογο της ελευθερίας της έκφρασης 
η Αυστραλία είναι µόλις στην 26η θέση, ακό-
µα και η Κόστα Ρίκα είναι πιο ψηλά. Αφού 
οι εκδότες δεν θέλουν να πληρώνουν απο-
ζηµιώσεις, δεν θέλουν αποκαλύψεις. Εγώ 
έχω οδηγηθεί στα δικαστήρια πολλές φορές 
για ρεπορτάζ και έχω δώσει τις µάχες µόνος 
µου».
Η ανταπόκριση του κόσµου στην υποψηφι-
ότητά του έχει υπάρξει θερµή. Ιδρυτής της 
οργάνωσης Φοιτητές Χωρίς Σύνορα και 
της Wheelchairs for Kids, που έχει δωρίσει 
πάνω από 26.000 αναπηρικές καρέκλες σε 
παιδιά σε πάνω από 66 χώρες, ο Γεωργά-
τος θεωρείται καθηµερινός ήρωας από τους 
Αυστραλούς. «Καµιά φορά µε λένε ιδεαλιστή. 
∆εν µε πειράζει...».

Ποιος είναι ο υποψήφιος Γερουσιαστής  του WikiLeaks Party, Τζέρι Γεωργάτος




