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Θεσσαλονίκης, 15 Μαΐου 2020 
Αρ. Πρωτ.: 731 
 
Προς: 

1. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου 

2. Πρωθυπουργό της Ελληνικής 
Δημοκρατίας,  
κο Κυριάκο Μητσοτάκη  

3. Υπουργό Εξωτερικών,  
κο Νίκο Δένδια,  

4. Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
κο Αλέξη Τσίπρα 

5. Πρόεδρο Κινήματος Αλλαγής,  
κα Φώφη Γενηματά  

6. Πρόεδρο Κουμμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδος,  
κο Δημήτρη Κουτσούμπα 

7. Πρόεδρο Ελληνικής Λύσης,  
κο Κυριάκο Βελόπουλο 

8. Πρόεδρο ΜέΡΑ25,  
κο Γιάνη Βαρουφάκη 

9. Ειδική Μόνιμη Επιτροπή  
Ελληνισμού της Διασποράς 

10. Πρόεδρο ΚΕΔΕ, 
κο Δημήτρη Παπαστεργίου 

11. Πρόεδρο ΕΝΠΕ, 
κο Απόστολο Τζιτζικώστα 

 
 

Επιστολή διαμαρτυρίας εναντίον του προσχεδίου του νέου οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών και υποβάθμιση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας 

Απόδημου Ελληνισμού 
 
Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης εκφράζει την αντίθεση της 
στην πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να υποβαθμίσει της Γενική Γραμματεία 
Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) σε μία απλή διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Το Δίκτυο καλεί την Κυβέρνηση να ακυρώσει το προσχέδιο του νέου οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών, που σύμφωνα με αυτό προβλέπεται η συγχώνευση της 
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Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων.  

Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί ένα βήμα απομάκρυνσης της Ελληνικής 
Κυβέρνησης απέναντι στις διεκδικήσεις του Απόδημου Ελληνισμού. Αποδεχθήκαμε 
την ψήφιση του εκλογικού νόμου ως ένα πρώτο βήμα υλοποίησης του πολύχρονου 
αυτού αιτήματος, με την ελπίδα, ότι μετά τις πρώτες εμπειρίες ο νόμος για την 
διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος θα τροποποιηθεί και θα λειφθούν 
υπόψιν τα αιτήματα και οι προτάσεις των οργανώσεων του Απόδημου Ελληνισμού.  

Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ο Ελληνισμός της Διασποράς δέχεται δυστυχώς ένα 
δεύτερο χτύπημα, αφού η ΓΓΑΕ, η οποία από χρόνια αφουγκράζεται τις ανάγκες του 
Ελληνισμού στο Εξωτερικό, συμπαραστέκεται, επικαλείται και προωθεί την επίλυση 
τυχόν προβλημάτων πρόκειται να χάσει με την υποβάθμισή της σημαντικές 
αρμοδιότητες. 

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι Απόδημοι Έλληνες αποτελούν ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι του Ελληνισμού, με μεγάλη επιρροή των δραστηριοτήτων τους στον τομέα 
της ανάπτυξης, διάδοσης του πολιτισμού και υποστήριξη της μητέρας πατρίδας. Η 
ιστορία μας έχει δείξει, ότι ειδικά στις δύσκολες καταστάσεις στην πατρίδα μας οι 
Έλληνες της διασποράς με τις προσβάσεις και τις δυνατότητές τους αξιοποιούν και 
προωθούν κάθε δυνατότητα προς όφελος της μητέρας πατρίδας. Για τους λόγους 
αυτούς, για την αναβάθμιση του ρόλου, την συμπαράσταση και αξιοποίηση του 
δυναμικού των Αποδήμων Ελλήνων ιδρύθηκε η ΓΓΑΕ από τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις. 

Από τη ίδρυσή της το 1983 μέχρι και σήμερα η ΓΓΑΕ στέκεται στο πλευρό των 
Ελλήνων απανταχού της γης και στηρίζει την γέφυρα μεταξύ της ομογένειας με την 
πατρίδα. Με το συντονισμό, την υποστήριξη και προώθηση του Δικτύου Ελλήνων 
Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, με τα πολύπτυχα προγράμματα εκμάθησης 
ελληνικής γλώσσας, με τα ετήσια προγράμματα φιλοξενίας νέων και ηλικιωμένων, 
με τη συμπαράσταση και επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ομογένεια.  

Καλούμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών να αποσύρουν το 
προσχέδιο υποβάθμισης της ΓΓΑΕ και να εξασφαλίσουν με τους απαραίτητους 
οικονομικούς πόρους την ΓΓΑΕ, στηρίζοντάς την για να μπορεί να σταθεί και στο 
μέλλον στο πλευρό του Απόδημου Ελληνισμού.  
 

Για το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 
Η Πρόεδρος της Σ.Ε. 

 
 
 

Ιωάννα Ζαχαράκη 
Δημοτική Σύμβουλος Solingen - Γερμανία 


