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Ο
ι θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας για τον 
Απόδηµο Ελληνισµό έχουν πολλές φορές 
τεθεί σε «δηµόσια διαβούλευση» είτε όταν 
κατέθετε κάποιο σχέδιο Νόµου στη Βουλή 

(π.χ. Ψήφος των Αποδήµων) είτε όταν προχω-
ρούσε στην έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων 
(π.χ. φορολογικά). Σήµερα τις θέσεις αυτές θα τις 
αναλύσει διεξοδικά στην ΡΗΡ ο Παναγιώτης Σκαν-
δαλάκης, ο οποίος µε την διπλή ιδιότητά του, του 
Γραµµατέα Απόδηµου Ελληνισµού της Νέας ∆ηµο-
κρατίας και του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, 
αρµόδιου για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού, συµ-
µετείχε και στην Αναθεωρητική και Οργανωτική 
Επιτροπή του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού 
(ΣΑΕ).
Ξεκινώντας ακριβώς από αυτό το θέµα στη συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στην Ranhellenic Post, 
τον ρωτήσαµε γιατί τελικά δεν προχώρησε το θέµα 
της ανασύστασης του ΣΑΕ, αφού το σχετικό νοµο-
σχέδιο ήταν έτοιµο, αρχικά από τον πρώην ΥΦΥ-
ΠΕΞ, Κων. Τσιάρα, και µε περαιτέρω επεξεργασία 
και συνεννοήσεις µε τα κόµµατα της αντιπολίτευ-
σης, από τον νυν Υφυπουργό Εξωτερικών, Ακη 
Γεροντόπουλο.
Θα σας πω τις απόψεις της Ν∆ που είναι και κυ-
βερνητικές θέσεις για τους Απόδηµους. Θα ξεκινή-
σω από την θεµελιώδη διαφορά, που δεν επέτρεψε 
και τη, πολυπόθητη σύγκλιση την οποία επιδιώξα-
µε αλλά δεν πετύχαµε. Εµείς ως κύριο σηµείο του 
νέου Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ) 
θεωρούµε και προωθούµε την συµµετοχή και των 
φυσικών προσώπων, διατηρουµένης όµως της 
‘’πρωτοκαθεδρίας΄΄ των νοµικών
προσώπων, τα οποία κατά κοινή οµολογία – παρά 
τις υπαρκτές ενστάσεις για την απήχηση τους και 
το εύρος της βάσης τους στην οµογένεια- αποτε-
λούν την ‘’σπονδυλική στήλη’’ του Ελληνισµού».
Ο κ. Σκανδαλάκης πρόσθεσε πως υπάρχουν και 
άλλες διαφορές µικρότερης ίσως σηµασίας. «Αλλά 
επιτρέψτε µου να παρουσιάσω στους οµογενείς 
αναγνώστες σας τις δικές µας θέσεις:
Εµείς, είπε, εισάγουµε στο ΣΑΕ και τον τρόπο της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη προοπτική συµµετοχής. 
∆ίνουµε τη δυνατότητα στο ΣΑΕ να ευρίσκει πό-
ρους, άρα να υποστηρίζει και ένα µεγάλο εύρος 
δράσεων, και από ∆ιεθνείς Οργανισµούς.
∆ιατηρούµε το απαραίτητο όργανο της Γενικής 
Συνέλευσης, στην οποία συµµετέχουν ως µέλη τα 
επταµελή Συντονιστικά Συµβούλια (49), επτά εκ-
πρόσωποι από κάθε Περιφέρεια (49), τα µέλη της 
Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής (7) και δύο εκ-
πρόσωποι της ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ.
Στο Προεδρείο του ΣΑΕ συµµετέχει µε δικαίωµα 
ψήφου εκπρόσωπος της ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ, για 
προφανείς λόγους. Το αυτό ίσχυε και µε τον προ-
ηγούµενο νόµο. Και χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας 
Εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριαρχείου και 
εκπρόσωπος της Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτι-
κής Ένωσης Ελληνισµού (ΠΑ.∆.Ε.Ε), όπως αυτοί 
αρµοδίως ορίζονται.
Εισάγεται ο θεσµός των Περιφερειακών και της 
Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής (άπασες επτα-
µελείς)
Τονίζεται ό ρόλος της Γραµµατείας Απόδηµου Ελ-
ληνισµού µε την υποχρέωση κοινοποίησης των 
εκθέσεων κ.λπ. του ΣΑΕ στον επικεφαλής της.
‘’Απογαλακτίζεται’’ το ΣΑΕ από την Ελληνική Πο-
λιτεία και καθίσταται πλήρως αυτόνοµο, αυτοδύ-

ναµο και αυτοχρηµατοδοτούµενο, καθορίζοντας 
το ίδιο τις εσωτερικές διαδικασίες των Οργάνων 
του µε δικούς του –οµοιογενείς- Κανονισµούς Λει-
τουργίας”.
Ρωτήσαµε εάν στην περίπτωση που η Ν∆ κερδίσει 
τις εκλογές, θα προχωρήσει και θα καταθέσει στη 
βουλή το νοµοσχέδιο για το ΣΑΕ.
«Θα το είχαµε καταστήσει ήδη νόµο του κράτους 
εάν δεν αντιδρούσαν ορισµένα κόµµατα της αντι-
πολίτευσης. Εµείς ναι, θα προχωρήσουµε.»
Ρωτήσαµε για την ψήφο των Αποδήµων, τι θα κά-
νει η Ν∆;
“Για µας η συµµετοχή στις εκλογικές διαδικασίες 
των Αποδήµων Ελλήνων ψηφοφόρων από εκεί 
όπου ζουν, αποτελεί προτεραιότητα. Και αυτό το 
έχουµε αποδείξει. Είµαστε το µόνο κόµµα που ως 
κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νοµοσχέδιο για 
την λεγόµενη ψήφο των Αποδήµων, από πολλά 
έτη.
Είναι επιτακτική η ανάγκη, δια της ψηφίσεως σχε-
τικού εκτελεστικού νόµου, µε τη συναίνεση των 
2/3 της Βουλής, παροχής δικαιώµατος ψήφου 
στους Έλληνες πολίτες, που κατοικούν στο εξωτε-
ρικό στις βουλευτικές εκλογές.
Ο ελληνισµός της διασποράς µπορεί και πρέπει να 
έχει τη δική του φωνή και εκπροσώπηση!. Τελεία 
και παύλα!”
Για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση των αποδή-
µων Ελλήνων ο κ. Σκανδαλάκης επεσήµανε: Mια 
από τις πρώτες αποφάσεις
της κυβέρνησης ήταν η αναστολή των διατάξεων 

του νόµου 4027, έως το 2017, οι οποίες στην ου-
σία «έκλειναν» τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό. 
Επιδίωξή µας είναι ένα νέο ρεαλιστικό, εθνικό, θε-
σµικό πλαίσιο, µε την µέγιστη δυνατή συναίνεση.
Αναλύοντας την πολιτική της Ν∆ τόνισε ότι “ κε-
ντρικός” µας στόχος είναι να διατηρήσουµε ζωντα-
νή τη γλώσσα µας, τη παράδοση και το πολιτισµό 
µας στα Ελληνόπουλα όλων των γενεών και να 
δηµιουργήσουµε ένα νέο κίνηµα Φιλελληνισµού”.
Κατά τη Ν∆ αυτό θα επιτευχθεί µε τις ακόλουθες 
ενέργειες:
“1. ∆ηµιουργία ενός και µόνο φορέα που έχει την 
ευθύνη χάραξης και άσκησης της πολιτικής για την 
Ελληνόγλωσση παιδεία στο εξωτερικό.
2. Άµεση ένταξη της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης 
στην εθνική στρατηγική, σε συνεργασία µε την Πα-
νεπιστηµιακή κοινότητα.
3. Αξιοποίηση και προώθηση όλων των εκπαιδευ-
τικών και πολιτιστικών προγραµµάτων και προ-
γραµµάτων ανταλλαγής µαθητών – σπουδαστών 
– φοιτητών.
4. Θεσµοθέτηση θερινών σχολείων µε υπερεντα-
τικά µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας για οµογενείς 
και φιλέλληνες.
5. Εντονότερη συνεργασία µε όλα τα Ελληνορθό-
δοξα Πατριαρχεία και τις αυτοκέφαλες εκκλησίες 
για τη στήριξη της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης 
ανά τον κόσµο.
6. ∆ηµιουργία βαθµίδων πιστοποιητικού γλωσσο-
µάθειας. ( Γνώση – ∆ιδασκαλία ) και δηµιουργία 
ταχύρυθµων τµηµάτων εκµάθησης και διδασκαλί-
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