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Το γραφείο μας σε συνεργασία και με τη Δικηγόρο του Σύδνευ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΚΗ (ATHENA TOURIKIS) - SOLICITOR
αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας στην Ελλάδα και την Αυστραλία.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

•Θέματα κληρονομιών, αποδοχές, διανομές 
περιουσιών και σύνταξη διαθηκών στην 
Ελλάδα και την Αυστραλία.
•Γονικές Παροχές, Θέματα ασφάλισης και 
συνταξιοδοτικά στην Ελλάδα.
•Τακτοποίηση με συνεργάτες λογιστές στην 
Ελλάδα των φορολογικών σας θεμά-

των - Ελληνική υπηκοότητα και ελληνικά 
διαβατήρια.
•Κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτων, πώλη-
ση, αγορά κ.λπ. στην Ελλάδα.
•Πληρεξούσια  για την Ελλάδα για οποιοδή-
ποτε θέμα υπάρχει ανάγκη.
•Εκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κλειδαρίθμου κα-

θώς και διορισμό φορολογικού αντικλήτου 
στην Ελλάδα  - Υπαγωγή κατοίκων εξωτερι-
κού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Αθήνα.
•Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα φορο-
λογικά σας θέματα και τις τυχόν οφειλές σας 
σε σχέση με την περιουσία σας στην Ελλάδα 
όπου και αν βρίσκεται εκεί.

Βρισκόμαστε ΕΔΩ στην Αυστραλία για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί στην Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας Tel:  0421 969 172,  (02) 9261 3144, e-mail:  athanasiadis.g@hotmail.com
Διεύθυνση: 377-383 Sussex St. (Suite 4, Level 5), SYDNEY, NSW 2000   

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(;)
Π

αρέμβαση του ομοτίμου Καθηγητού της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη 
Τουλουμάκου.

Οι εγκατεστημένοι σε διάφορες χώρες και των πέ-
ντε ηπείρων ομογενείς είναι, σύμφωνα με τα πρό-
σφατα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αποδή-
μου Ελληνισμού, περίπου 5.600.000. Από αυτούς 
3.400.000 διαμένουν στην Αμερική, 1.280.000 
στην Ευρώπη, 710.000 στην Ωκεανία, 140.000 
στην Αφρική και 70.000 στην Ασία. Επειδή η 
εθνική συνείδηση συνιστά το χαρακτηριστικότερο 
γνώρισμα της πιο σημαντικής συλλογικής ταυτό-
τητας (και γι’ αυτόν τον λόγο εξακολουθεί να είναι 
μία αναντικατάστατη προϋπόθεση της ευρύτερης 
κοινωνικής συνοχής), ο Απόδημος Ελληνισμός 
στο σύνολό του και παρά την ανομοιογένεια που 
ασφαλώς υπάρχει, εξαιτίας της μεγάλης διασπο-
ράς, πρέπει και μπορεί να αποτελεί για την Ελλάδα 
ένα πρωταρχικής σημασίας παράγοντα στην εθνι-
κή στρατηγική• ιδιαίτερα στην σύγχρονη εποχή 
και μάλιστα στην παρούσα συγκυρία με τα γνωστά 
εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η χώρα.
Τι γνωρίζει η ελληνική κοινωνία γι’ αυτόν τον Ελ-
ληνισμό της Διασποράς, το παρελθόν και το πα-
ρόν, τα επιτεύγματα αλλά και τα προβλήματά του; 
Τι έπραξε ή τι δεν έπραξε γι’ αυτόν το ελληνικό 
κράτος; Πού και γιατί κοινωνία και κράτος χρει-
άζονται σήμερα τους Απόδημους και ποια πρέπει 
να είναι η πράξη της οφειλής για να υπάρχει η 
προσδοκία της προσφοράς; Αυτά και μερικά άλλα 
ερωτήματα που προκύπτουν από την αποδοχή της 
αυτονόητης και επιτακτικά αναγκαίας αναγνώρισης 
της εθνικής και κοινωνικής σημασίας του Απόδη-
μου Ελληνισμού θα πρέπει να συζητηθούν με την 
ανάλογη γνώση από διάφορες πλευρές (ακόμη 
και σε σύγκριση με τις περιπτώσεις άλλων εθνών, 
όπως π.χ. οι Εβραίοι). Στο παρόν, αναγκαστικά 
σύντομο, άρθρο μόνο μερικές προτάσεις μπορούν 
να γίνουν με οπωσδήποτε προκαταρκτικό -αλλά με 
ενδεικτικό χαρακτήρα- προτάσεις που προέρχο-
νται κυρίως από την μακρόχρονη ενασχόληση του 
γράφοντος με το εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώ-
ρας και τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
προεκτάσεις του.
Η αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε οργανική ένταξη του 
Απόδημου Ελληνισμού στην εθνική ζωή πρέπει 
και μπορεί να γίνει με τους ανάλογους θεσμούς ή 
άλλες οργανωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις όπως:

1.  Η ίδρυση Υπουργείου Αποδήμων (που υπάρ-
χει σε άλλα κράτη, για την Ελλάδα είναι όμως 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απαραίτητο) [Την 
επανίδρυση Υφυπουργείου Αποδήμου Ελλη-
νισμού είχε υποσχεθεί η ελληνική Κυβέρνηση 
σε Έλληνες βουλευτές ξένων κρατών μετά τους 
Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, στους οποί-
ους το 1/4 των Ελλήνων αθλητών ήταν παιδιά 
Αποδήμων]. Η οργάνωση και οι επί μέρους αρ-
μοδιότητες αυτού του (αυτοτελούς) Υπουργείου 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής με-
λέτης από ειδικούς παράγοντες της χώρας και 
Έλληνες του εξωτερικού.

2.  Η αναδιοργάνωση του Συμβουλίου Αποδήμου 
Ελληνισμού σύμφωνα με τις αναγκαιότητες που 
προκύπτουν από την (ζητούμενη νέα) εθνική 
στρατηγική.

3.  Η ίδρυση ενός αυτοτελούς τηλεοπτικού σταθ-
μού με δορυφορική εμβέλεια ή η μετατροπή του 
υπάρχοντος τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής 
σε σταθμό Αποδήμων.

4.  Η εκπροσώπηση του Απόδημου Ελληνισμού σε 
ένα νέο «Εθνικό Ίδρυμα Εκπαιδευτικών Μελε-
τών» που θα αντικαταστήσει το υπάρχον (δαπα-
νηρό και κατά γενική ομολογία αποτυχημένο) 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (όπως και σε ένα επί-
σης αναγκαίο «Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβού-
λιο») ή ακόμη στο «Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας 
και Τηλεόρασης», στο «Εθνικό Κέντρο Κινημα-
τογράφου» και στο «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου».

5.  Η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης των Ελλη-
νοπαίδων του Εξωτερικού σε στενή συνεργασία 
με την Εκκλησία, ο ρόλος της οποίας στον τομέα 
αυτόν, όπως και σε άλλους, που αφορούν την 
πολιτιστική και κοινωνική ζωή των Αποδήμων, 
ήταν και θα είναι ουσιαστικός και εθνικά ανα-
γκαίος.

6.  Η πολιτογράφηση νέων ελληνικής καταγωγής 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μία από τις οποί-
ες (η σπουδαιότερη) πρέπει να είναι η θητεία 
(στρατιωτική ή κοινωνική) στις Ένοπλες Δυνά-
μεις. Το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώ-
ρας• οι ανάγκες στην εθνική άμυνα που δεν 
μπορούν να αντιμετωπισθούν με επαγγελματίες 
(τ.ε. μισθοφόρους) οπλίτες, ιδιαίτερα μετά την 
πρόσφατη μείωση του χρόνου της στρατιωτι-
κής θητείας• προπάντων όμως ο σημαντικός 
παιδευτικός ρόλος του στρατού στην ανάπτυξη 
της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης, προσ-
δίδουν στην με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κα-

τάταξη εθελοντών στις Ένοπλες Δυνάμεις από 
ελληνικές κοινότητες του Εξωτερικού ιδιαίτερη 
σημασία.

7.  Η θέσπιση ελληνικών Ολυμπιακών αγώνων 
κλασσικού αθλητισμού ανά τετραετία με τη συμ-
μετοχή νέων από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις 
Κοινότητες του Εξωτερικού [όπως ενδεχομένως 
και ξένων, που γνωρίζουν επαρκώς την ελληνι-
κή γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό]. [Εκτε-
νή παρουσίαση της πρότασης βλ. στο άρθρο του 
γράφοντος «Ολυμπιακοί αγώνες και Έλληνες 
του Εξωτερικού», Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρ-
κης, 2/3 Οκτωβρίου 2004].

8.  Η ίδρυση Ιστορικών Μουσείων του Απόδημου 
Ελληνισμού στις πρωτεύουσες των νομών, ιδι-
αίτερα εκείνων από τους οποίους προέρχονται 
πολλοί μετανάστες.

Μόνο με μία τέτοια πολύπλευρη ή παρόμοια (ή 
διαφορετική, οπωσδήποτε όμως αποτελεσματική) 
ένταξη των Απόδημων στην εθνική ζωή (η οποία 
πρωτίστως προϋποθέτει την ανάλογη πολιτική 
βούληση) θα είναι δυνατόν να ζητηθεί η έμπρακτη 
συνδρομή από όσους θέλουν και μπορούν να συμ-
βάλουν στην ίδρυση και λειτουργία θεσμών ή σε 
πρωτοβουλίες που υπαγορεύουν οι αναγκαιότητες 
της εθνικής στρατηγικής και επιβάλλουν τα οξυμ-
μένα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας. 
Την συνδρομή των Ελλήνων του Εξωτερικού χρει-
άζεται η χώρα κατά τη γνώμη μου επιτακτικά τώρα, 
στο εκπαιδευτικό πρόβλημα ή ακριβέστερα αδιέξο-
δο. Κατά τις συζητήσεις πριν και μετά τις διάφορες 
μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 30 ετών η ανα-
γκαιότητα αυτής της συνδρομής, εξ όσων γνωρίζω, 
πουθενά δεν αναφέρθηκε, μολονότι θα έπρεπε, και 
μόνο για τον λόγο ότι από τους χιλιάδες Έλληνες 
ερευνητές που σταδιοδρόμησαν και διακρίθηκαν 
σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα ξένων 
χωρών, υπάρχουν αρκετοί που έχουν εκφράσει 
την επιθυμία να προσφέρουν τις γνώσεις και την 
πείρα τους στην πατρίδα. 

Ο αρθρογράφος Γιώργος Αθανασιάδης 
απουσιάζει και αυτή την εβδομάδα. 

Η περιγραφή και το τέλος της μάχης με τη σχετική 
ανάλυση την επόμενη εβδομάδα. 


