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Τις ημέρες που ήταν σε πλήρη εξέλιξη το ταξίδι 
του Έλληνα πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη, είχε 
την ευκαιρία ο Γιώργος Παπανδρέου να έρθει σε 
επαφή και επικοινωνία για λίγο μέσα από μια λιτή 
εκδήλωση στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης 
στις 23 Σεπτεμβρίου. Τους μίλησε για το πόσο στη-
ρίζει και σέβεται η Ελλάδα την Ομογένεια και για 
το «ομόλογο της διασποράς». 
Τους λίγους παρευρισκόμενους που ήρθαν να του 
σφίξουν το χέρι και να τον ακούσουν παρέπεμψε 
στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Δόλλη ο οποίος έχει 
αναλάβει να βγάλει…τα κάστανα από την φωτιά 
με την ουσιαστική κατάργηση του ΣΑΕ και επανί-
δρυση του ως ενός νέου, οικονομικά υγιή και προ 
πάντων αυτοχρηματοδοτούμενου οργανισμού που 
θα νοιάζεται για τον απόδημο Ελληνισμό. 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΑΖΕΙ «λοΥΚΕτο» Στο ΣΑΕ

Από τόν ΑΛΕξΑΝΔΡΟ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ, 
Διευθυντή του GreekAmericanNewsAgency.com

Η εντολή του Γιώργου 
Παπανδρέου προς 
τον αρμόδιο Υφυπουρ-
γό αλλά και τον προκά-
τοχο του Σπύρο Κου-

βέλη δείχνει να είναι σαφής και ξε-
κάθαρη. «Απαλλάξτε από αυτό το 
βάρος τον οικονομικό προϋπολογι-
σμό, βρείτε τρόπο να το καταργήσε-
τε… φτιάξτε κάτι άλλο δημιουργικό 
και αποδοτικά αμφότερα… ». Την 
πρώτη γεύση των προθέσεων του 
για αυτό το κρατικοδίαιτο Λεβιάθαν 
που κατατρώει τα σωθικά έστω και 
της τυπικά υπάρχουσας και με με-
γάλες προσπάθειες αντιστεκόμε-
νης Ομογένειας, τις έδωσε στις 20 
Ιουνίου στην συνάντηση του με 
τους Έλληνες δημοσιογράφους 
της Ομογένειας στην Νέα Υόρ-
κη όπου έδωσε πάσες για να τον 

ρωτήσουν, αλλά ουδείς από τους 
ομογενείς –όχι τους ανταποκριτές 
για να το ξεκαθαρίζουμε – ρώτησε 
ούτε λέξη! Αντιθέτως, ενώ τους έλε-
γε με κάθε τρόπο ο κ. Παπανδρέου 
θα το καταργήσουμε «το σκεφτό-
μαστε… θα το επανελέγξουμε… θα 
το ξανά δούμε… σε νέα διαφορετι-
κή βάση…θα το ξανά χτίσουμε… » 
Ουδείς ρώτησε! Ουδείς αποτόλμησε 
να θίξει μια ιστορία «κεκτημένων» 
και ένα σκάνδαλο οικονομικό που 
ξεπερνά τα 75.000.000 ευρώ μέσα 
σε μια 15ετια που έχουν δαπανηθεί 
χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό 
έλεγχο. Χωρίς προϋπολογισμό. Χω-
ρίς απόδοση οικονομικών. 

«Καθαρή εντολή»  
Παπανδρέου
Ήδη ο πρωθυπουργός έχει δώσει 

εντολή στον αρμόδιο υφυπουργό 
κ. Δόλλη να βρει τον τρόπο χωρίς 
να προσκρούει στο Σύνταγμα  «να 
καταργηθεί το υπάρχον πολυέξο-
δο  όργανο και στην θέση του να 
δημιουργηθεί ένας υγιής θεσμός 
αυτοχρηματοδοτούμενος». 

Η είδηση είναι διασταυρωμένη  από 
πολλές και διαφορετικές κυβερνη-
τικές πηγές... Το μόνο που απομένει 
είναι να προετοιμαστεί η κοινή γνώ-
μη της ομογένειας για αυτό και τον 
επόμενο μήνα (τον Νοέμβριο) θα ξε-
κινήσει μια σειρά ταξίδια ο αρμόδιος 
υπουργός  κ. Δόλλης  προς όλα τα 
μήκη και πλάτη που εκτείνεται ο Ελ-
ληνισμός, ώστε να «τεστάρει» αντι-
δράσεις, αλλά και να συλλέξει ιδέες 
για το διάδοχο σχήμα με ανοιχτές 
συζητήσεις με ομογενείς και παρά-
γοντες της Ελληνικής διασποράς  
Το ΣΑΕ –χωρίς να έχουμε τίποτα 
απολύτως με πρόσωπα –γιατί στα 
χρόνια αυτά έγινε η αιτία να ξεπη-
δήσουν και θετικές προσωπικότητες 
όπως ο Στέφανος Ταμβάκης που 
προσέφεραν αν και στο τέλος τα χά-
λασε αρκετά με τις υπαναχωρήσεις 
και την τακτική «τα έχω με όλους 
καλά για να ξανά βγω…»-  υπήρξε 
δυστυχώς μια κοιτίδα παραγωγής 
και συναγωγής πολλών αμαρτιών 
και πηγή σκανδάλων οικονομικών 
και διοικητικών. Ουδέποτε ελέγχθη-
κε από κανέναν! Ουδέποτε έδωσε 
λογαριασμό για τα έξοδα της κάποια 
περιφέρεια! 
Η ακόμα χειρότερη πρόκληση ήταν 
ότι οι πλούσιοι Ελληνοαμερικανοί 
που διατρανώνουν την οικονομική 
τους ευμάρεια –και για αυτό ακρι-
βώς είναι όχι απλά ντροπή αλλά και 
αίσχος – να δέχονται χρηματοδότη-
ση από το ελληνικό δημόσιο!  Η κυ-
βερνητική πηγή μας είπε λέξη προς 

λέξη « αν εσύ φωνάζεις πέντε χρό-
νια εγώ τα λέω δέκα! Θα κλείσει. 
Ψάχνουμε απλά τον τρόπο να μην 
προσκρούσουμε στο Σύνταγμα. Θα 
αλλάξει όλο το πλέγμα. Περιμένε-
τε και θα δείτε λίαν συντόμως. Μη 
βιαστείτε να γράψετε… αυτό μόνο 
είναι απόφαση να κλείσει το υπάρ-
χον σχήμα»
 
Έρευνα-κόλαφος για το 
ΣΑΕ
Το τι αισθάνεται ο Έλληνας της δια-
σποράς ειδικά για το ΣΑΕ, ένα θεσμό 
που τελικά απέτυχε στο σύνολο του 
θεσμικά και διοικητικά, με σωρεία 
καταγγελιών για ατασθαλίες και κα-
κοδιοίκηση στις ανά τον κόσμο επτά 
περιφέρεις του, αποτυπώνεται στην 
έρευνα που διεξήχθη το 2007 από 
την Κάπα research σε ένα δείγμα –το 
μεγαλύτερο στην ιστορία των ελλη-
νικών δημοσκοπήσεων – 15.640 ατό-
μων για λογαριασμό του Υπουργείου 
Εξωτερικών και του ΣΑΕ. 
Η έρευνα φυσικά έμεινα στα αζήτη-
τα και τα ευρήματα της ουδέποτε 
αξιοποιήθηκαν ούτε από την τότε 
κυβέρνηση και τον Θεόδωρο Κασ-
σίμη ούτε φυσικά και από την διά-
δοχη κατάσταση .
Από αυτά τα άτομα που συμμετείχαν 
στην έρευνα οι 10.846 ήσαν Έλληνες 
της διασποράς, 1270 ήσαν Κύπριοι 
και 3.506 Έλληνες της επικράτειας. 
Στην ερώτηση «πως αξιολογείτε το 
ρόλο των ελληνικών φορέων στην 
ενίσχυση των Ελλήνων στη χώρα 

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού ιδρύθηκε το 
1995, με Προεδρικό Διάταγμα της Ελληνικής Πο-
λιτείας. 
Σύμφωνα με το καταστατικό του, «βασικός ρό-
λος του ΣΑΕ είναι, η προσέγγιση Ελλήνων της 
Διασποράς και η δημιουργία μιας παγκόσμιας 
Δικτύωσης, με στόχο το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση προγραμμάτων προς το συμφέρον της 
Ομογένειας, και η μεταφορά τους, ως Γνωμο-
δοτικό και Συμβουλευτικό όργανο, προς την 
Ελληνική Πολιτεία».
Στην οργανωτική 1η Παγκόσμια Συνέλευση του ΣΑΕ 
στη Θεσσαλονίκη (29 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 
1995) Πρόεδρος εξελέγη ο Ανδρέας Α. Άθενς, από 

το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών (1995-2006). Κα-
τόπιν, το ΣΑΕ συγκροτήθηκε σε τέσσερεις γεωγραφι-
κές Περιφέρειες διοικούμενο από 11μελές Προεδρείο, 
ενώ η Θεσσαλονίκη καθιερώθηκε ως μόνιμη έδρα και 
«πρωτεύουσα» του Οικουμενικού Ελληνισμού. 
Με την εφαρμογή του Νόμου υπ’ αριθμ. 3480/2006, 
το ΣΑΕ απέκτησε μία άλλη δυναμική, καθώς δια-
σφαλίστηκε ο γνωμοδοτικός, εισηγητικός, διεκδι-
κητικός και υποστηρικτικός ρόλος του προς την 
Ελληνική Πολιτεία. Βάσει του νέου Νόμου οι Περι-
φέρειες από τέσσερεις έγιναν επτά. 
Στην 6η Τακτική Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2006 
στη θέση του Προέδρου εκλέχθηκε ο κ. Στέφανος 
Π. Ταμβάκης.

Ποιο είναι το ΣΑΕ 


