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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον κ. Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα:  «Υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού»

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών» έγινε γνωστή
η πρόθεση της κυβέρνησης να συγχωνεύσει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας,
Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) ιδρύθηκε το 1983 και μέχρι πρότινος ήταν
δημόσια, ανεξάρτητη διοικητική υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πέρα από την πραγματική αποψίλωση του ανθρωπί -
νου δυναμικού της από το 2010, με τις εθελούσιες συνταξιοδοτήσεις των μνημονιακών χρόνων να μην αναπληρώνονται με ανάλογο αριθμό
νεοεισερχομένων, ό,τι ήταν μέχρι πρότινος αυτοτελής υπηρεσία υπαγόμενη στο ΥΠΕΞ, το οποίο ασκούσε εποπτεία, υποβαθμίστηκε χάνο -
ντας κατ’ ουσίαν την ανεξαρτησία και, κυρίως, αυτοτέλεια την οποία είχε προηγουμένως. Η όποια αυτοτέλεια είχε κάποτε η άλλοτε Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού σε επίπεδο προϋπολογισμού και καθορισμού δαπανών, δράσεων, κ.ο.κ, θα περισταλεί νομοθετικά πε -
ραιτέρω, με ουσιαστική υποβάθμισή της σε απλή διεύθυνση και συνακόλουθη δυναμικότερη άμεση εξάρτηση και υπαγωγή της στην πολιτι -
κή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Εξυπακούεται πως ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας, σε επιστολή που απέστειλε σε σειρά
από μεγάλες οργανώσεις της Ομογένειας, το καλοκαίρι, ονόμασε αυτή τη ραγδαία υποβάθμιση, «αναβάθμιση». Τη μεθόδευση κατακεραύ -
νωσαν προσωπικότητες όπως ο Μανώλης Βεληβασάκης, πρώην πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και πολιτικός μηχανικός, ο
οποίος έστειλε το καλοκαίρι επιστολή προς τον πρωθυπουργό, ο δρ Σπύρος Μεζίτης, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κορνέλ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής, και άλλοι.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή που έχει παραχωρηθεί δικαίωμα ψήφου, ή μάλλον διευκόλυνση της άσκησης του δι -
καιώματος ψήφου, στον απόδημο Ελληνισμό, με τις επικείμενες εκλογές να συνιστούν την πρώτη εκλογική καταγραφή των αποτελεσμάτων
αυτής της πρωτοβουλίας (στην οποία το ΜέΡΑ25 αντιπρότεινε πλήρη, τεκμηριωμένη πρόταση νόμου για πιο ουσιαστική, πιο λειτουργική,
και πιο δημοκρατική κατοχύρωση της άσκησης του δικαιώματος ψήφου των αποδήμων Ελλήνων — την οποία η κυβέρνηση απέρριψε). Με
την οποία πρωτοβουλία εντείνεται και ενδυναμώνεται το δικαίωμα ψήφου και, εκ των πραγμάτων, πολιτικής παρέμβασης των αποδήμων
Ελλήνων στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας. Θα ανέμενε κανείς πως αυτήν την εξέλιξη, δεδομένων και των αυξημένων
αναγκών συντονισμού που δημιουργεί, θα ακολουθούσε η αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Διαπιστώνουμε
όμως, και εμείς αλλά και πολλοί εκπρόσωποι της ομογένειας, ακριβώς το αντίθετο, παρά τις υπουργικές διαβεβαιώσεις. Προκύπτει το εύλο-
γο ερώτημα εάν υφίσταται σκοπιμότητα στην υποβάθμιση, ειδικά όταν αυτή συνεπάγεται πολύ αμεσότερο έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας
στην άλλοτε ανεξάρτητη υπηρεσία: σκοπιμότητα καθοδήγησης εξελίξεων και συντονισμού, εν όψει των επόμενων εθνικών εκλογών και της
συμμετοχής του αποδήμου Ελληνισμού σε αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

—Ποια είναι  η  λογική πίσω από την απορρόφηση της  μέχρι  πρότινος  ανεξάρτητης  Γενικής  Γραμματείας  Αποδήμου Ελληνισμού  στην
ευρύτερη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και της επικείμενης περαιτέρω υποβάθμισής της, την
οποία η κυβέρνηση παρουσιάζει ως αναβάθμιση· και μάλιστα, εν όψει της αυξημένης βαρύτητας της παρουσίας του αποδήμου Ελληνισμού
για τα πολιτικά πράγματα εντός Ελλάδας στο πλαίσιο της διευκόλυνσης άσκησης του δικαιώματος ψήφου των αποδήμων;

—Πώς μπορεί να διασφαλίσει ο κ. Υπουργός την εύρυθμη λειτουργία των σχετικών με τον απόδημο Ελληνισμό υπηρεσιών του Υπουργείου
Εξωτερικών, όταν το ανθρώπινο δυναμικό τους έχει αποψιλωθεί σε εντυπωσιακό βαθμό; Πώς προτίθεται να ανταποκριθεί ο κ. Υπουργός
στην ανάγκη ενίσχυσης της πάλαι ποτέ αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, εν όψει του νέου πολιτικού ρόλου του αποδήμου Ελληνισμού για
την Ελληνική Δημοκρατία;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη
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