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Οι θέσεις της Ν∆ για τον Απόδηµο Ελληνισµό 
ας της Ελληνικής γλώσσας από οµογενείς ( ∆ηµι-
ουργία µητρώου οµογενών εκπαιδευτικών)
Ανάγκη πρόσθετης επιµόρφωσης οµογενών διδα-
σκόντων, που θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την 
ελληνόφωνη εκπαίδευση..
7. Συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας 
για την δίγλωσση εκπαίδευση µε την ένταξη των 
Νέων Ελληνικών, σε σχολεία που συγκεντρώνουν 
µικρό ή και µεγάλο αριθµό Ελληνοπαίδων.
8. Στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση ο προσανατολι-
σµός συµπυκνώνεται στην προώθηση και στήριξη 
των Ελληνικών εδρών στα Πανεπιστήµια του Εξω-
τερικού.”
Άλλες ρυθµίσεις που υπάρχουν στο πρόγραµµα 
της Ν∆ για τον Απόδηµο Ελληνισµό, είναι:
“Η καθιέρωση του µητρώου των αποδήµων Ελλή-
νων µε την καταγραφή όλου του οµογενειακού δυ-
ναµικού της πατρίδας µας.
Η ∆ιεύρυνση των υπηρεσιών των Προξενικών κα-
ταστηµάτων µε προσθήκη σε αυτά ΚΕΠΑ, που θα 
επιλύουν άµεσα και γρήγορα ασφαλιστικά, συντα-
ξιοδοτικά, εργασιακά , επενδυτικά, στρατολογικά 
κ.α. προβλήµατα.
Η Σύνδεση όλων των παραπάνω µε το ΚΕΠΑ, που 
εδρεύει στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποτελεί 
δηµιούργηµα της κυβέρνησης της Ν∆ µε αναβάθ-
µιση του ρόλου και των δυνατοτήτων του τελευ-
ταίου.
Ο Εκσυγχρονισµός και αναδιοργάνωση των πρε-
σβειών και προξενείων µας στο εξωτερικό”.
Στο θέµα: Απόδηµοι Έλληνες και Εκκλησία ο κ. 
Σκανδαλάκης απέδωσε βαρύνουσα σηµασία στον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα των Πατριαρχείων, κάτι 
που “ οδηγεί στην πολύπλευρη ανάληψη πρωτο-
βουλιών και στο συντονισµό ενεργειών, µε στόχο 
την άµεση, ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία και
συνεργασία του ΥΠΕΞ µε τα Πατριαρχεία. Επίσης 
συνεργασία µε τους εκκλησιαστικούς φορείς για 
την επικοινωνία και επίλυση των προβληµάτων.
Η εκκλησία αποτελούσε πάντα τον συνδετικό κρί-
κο της οµογένειας µε την πατρίδα”.
Το φορολογικό αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια 
πηγή δυσαρέσκειας εκ µέρους των Αποδήµων. 
Ρωτήσαµε τον κ. Σκανδαλάκη αν πρόκειται να 
υπάρξουν αλλαγές στο θέµα αυτό.
«Ήδη έχει υπάρξει πρόοδος σ΄αυτό το πολύ ση-
µαντικό θέµα. Μέσα από διάλογο µε τους αποδή-
µους, σε λίγο χρονικό διάστηµα πολλά αιτήµατα 
του Απόδηµου Ελληνισµού σχετικά µε την απλο-
ποίηση της διαδικασίας για φορολογικές ρυθµί-
σεις (Μόνιµος κάτοικος εξωτερικού και µε φορο-
λογική κατοικία στο εξωτερικό), έγιναν αποδεκτά 
από την Κυβέρνηση και µε ειδικές τροπολογίες και 
εφαρµοστικούς νόµους, δόθηκε, µια πολύ ικανο-
ποιητική λύση.
Ο απόδηµος Έλληνας πλέον µέσω της ιστοσελί-
δας http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/
archive/3062/ µπορεί να βρεί συγκεντρωµένες 
όλες τις πληροφορίες (ανακοινώσεις, νόµους, 
ΦΕΚ, ΠΟΛ, κλπ) που αφορούν στη φορολογία κα-
τοίκων εξωτερικού».
Πέραν τούτων, στο πρόγραµµα της Ν∆ συµπερι-
λαµβάνεται “η καθιέρωση του αφορολόγητου ορί-
ου, όπως ισχύει και για τους Έλληνες φορολογού-
µενους πολίτες. ∆εν θα προστεθεί επιπλέον φόρος 
στις συντάξεις και στα άλλα εισοδήµατα που προ-
έρχονται από το εξωτερικό για όσους διαµένουν 
πλέον στην Ελλάδα”.
Επίσης, όπως τόνισε ο κ. Σκανδαλάκης, θα υπάρ-

ξει “σαφές θεσµικό και φορολογικό πλαίσιο για 
την αξιοποίηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, 
καθώς και απλοποίηση των διαδικασιών για την 
σύσταση, επέκταση και επιδότηση των εταιρειών. 
Προτείνεται η σύσταση ειδικού φορέα για την αξι-
οποίηση των επενδύσεων των οµογενών στην Ελ-
λάδα”
Για τον τουρισµό ο κ. Σκανδαλάκης κάλεσε τις ελ-
ληνικές κοινότητες του εξωτερικού, µε την σωστή 
ενηµέρωση και αξιοποίηση να συµβάλουν στην 
προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 
µε παράλληλα αξιοποίηση ειδικών προγραµµάτων 
για τον πολιτιστικό, θρησκευτικό, ιατρικό-ιαµατικό 
τουρισµό κτλ.
Ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ, προχώρησε σε σχολιασµό της 
γενικότερης πολιτικής κατάστασης, αλλά και των 
δηµοσκοπήσεων που φέρουν πρώτο κόµµα τον 
ΣΥΡΙΖΑ:
“Πεποίθηση µου είναι, είπε, ότι η πρώτη θέση 
δεν έχει κριθεί γιατί α) η ψαλίδα µεταξύ Νέας ∆η-
µοκρατίας και Σύριζα από τις έξη, επτά και οκτώ 
µονάδες έχει πέσει κάτω από τις τρείς β) η πλει-
οψηφία των αναποφάσιστων κινείται ιδεολογικά 
και πολιτικά κοντά στην Νέα ∆ηµοκρατία και γ) 
µέρα µε τη µέρα αναδεικνύεται αφενός η ασάφεια, 
η γενικολογία και η αβεβαιότητα των θέσεων του 
Σύριζα και αφετέρου αποδεικνύεται ότι η Νέα ∆η-
µοκρατία και ο Αντώνης Σαµαράς έχουν δροµολο-
γήσει, την ασφαλή πορεία της εξόδου από το µνη-
µόνιο, την αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας και 
την ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων”.

Εξάλλου, απαντώντας στο ερώτηµα εάν η Νέα ∆η-
µοκρατία επενδύει στο φόβο, είπε:
“Το φόβο τον προκαλεί η εσκεµµένη τακτική του 
Σύριζα να µην απαντά συγκεκριµένα σε σηµαντικά 
ερωτήµατα που αφορούν την πορεία της Ελλάδας, 
για παράδειγµα ποτέ κανένα κόµµα,
που διεκδικεί την εξουσία, δεν έχει πει ότι θα αµ-
φισβητήσει τις συλλογικές γενικές συµβάσεις που 
έχει υπογράψει και έχουν δεσµεύσει τη χώρα. 
Αυτό προκαλεί µεγάλο πρόβληµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί 
να απαντήσει ευθέως και να πει ότι θα σεβαστεί 
αυτές τις συµβάσεις, επιµένει να διατηρεί αυτή την 
ασάφεια και µε γενικόλογες απαντήσεις να προκα-
λείται φόβος παντού”.
Καταλήγοντας ο κ. Σκανδαλάκης έστειλε το ακό-
λουθο µήνυµα προς τον Απόδηµο Ελληνισµό:
” Στις εκλογές της 25η Ιανουαρίου, ο Ελληνικός 
λαός θα διαλέξει: ανάµεσα στην Ανάπτυξη µε τ”ην 
Ευρώπη, µε ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, 
ή στη στασιµότητα και στη χρεοκοπία, ανάµεσα στο 
αύριο που το µπορεί και που του αξίζει ή στο χθες.
Και θα διαλέξει σωστά. θα διαλέξει:
Τοµές, Μεταρρυθµίσεις, Ανταγωνιστικότητα Πα-
ντού, Ανατ ροπές παντού!
Ο λαϊκισµός θα ηττηθεί οριστικά. Η Νεα ∆ηµοκρα-
τία θα κερδίσει τις εκλογές Και η Ελλάδα της Ανά-
πτυξης θα νικήσει”. (πηγή: Συνέντευξη στην ΡΗΡ 
του Παν. Σκανδαλάκη / Panhellenic Post - The 
Online Newspaper of Hellenism) 


