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Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Αγαπητοί Συμπατριώτες

Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς χαιρετίζω την αθρόα ανταπόκριση
των Ελλήνων της Διασποράς, του αυτο-οργανωμένου Απόδημου
Ελληνισμού

στην

Α'

Τακτική

Συνέλευση

του

Συμβουλίου

Απόδημου Ελληνισμού.

Με τη σημερινή σας συμμετοχή, αλλά και με αυτή του 1995, στην
ιδρυτική σας Συνέλευση, επιβεβαιώνετε την αφοσίωσή σας στην
πνευματική και πολιτιστική παράδοση της πατρίδας μας, αλλά και
στα δρώμενα και την εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδας.

Η ελληνική κυβέρνηση, όλος ο ελληνικός λαός και οι πολιτικές του
δυνάμεις με την παρουσία μας εδώ σήμερα και με τη στήριξή μας
στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, στέλνουμε το μήνυμα ότι ο
θεσμός αυτός αποτελεί φορέα ζωτικής σημασίας για τον ελληνισμό
και αποτελεί τον πραγματικό δίαυλο επικοινωνίας και επαφής της
Ελλάδας με τον ελληνισμό της Διασποράς.

Η Ελλάδα σήμερα δίνει στην οικουμένη μια εικόνα πολιτικής
σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και προόδου, διάθεσης
συνεργασίας πέρα και πάνω από σύνορα σε ό,τι πιο δημιουργικό,
ειρηνικό και ελπιδοφόρο συντελείται στον πλανήτη μας.

Διεκδικεί ένα νέο ρόλο στο διεθνή της περίγυρο ως χώρα ειρήνης,
σταθερότητας, συνεργασίας και πρωτοβουλιών.

Πριν μερικές

μόλις βδομάδες με πρωτοβουλία της κυβέρνησής μας, οι ηγέτες

των Βαλκανικών κρατών συναντηθήκαμε στην Κρήτη, για να
συζητήσουμε

κοινά

προβλήματα

και

συμφέροντα,

για

να

χαράξουμε μαζί μια νέα ειρηνική και δημιουργική πορεία σε αυτή
την τόσο φορτισμένη με εντάσεις περιοχή.

Στην Αλβανία, τη

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Σκόπια, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει
κάνει αισθητή την παρουσία της, με πολιτικές πρωτοβουλίες, με
οικονομική στήριξη, από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν επιθυμούμε μόνο,
αλλά είμαστε και σε θέση να προωθήσουμε την ειρήνη και τη
σταθερότητα, σε συνεργασία με τους άλλους λαούς της περιοχής.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα,
έχουν

αναλάβει

σοβαρές

επιχειρηματικές

πρωτοβουλίες,

καθιστώντας την Ελλάδα έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές
σήμερα στα Βαλκάνια.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

η περιοχή

μας έχει

ανάγκη

από

σταθερότητα και ασφάλεια. Όσοι στην περιοχή οραματίζονται
αλλαγές

συνόρων,

αλλαγές

στο

status

quo,

στην

ουσία

οραματίζονται την αστάθεια και τον πόλεμο. Η Ελλάδα του 2000,
η Ελλάδα της Ευρώπης, αλλά και οι 7.000.000 Έλληνες της
Διασποράς, στεκόμαστε μαζί εμπόδιο σε τέτοιου είδους σχέδια.

Οι διαφορές στον πολιτισμένο κόσμο σήμερα λύνονται

με

προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όχι με προσφυγές
στον πόλεμο ή στην απειλή πολέμου.

Καμία πολιτισμένη χώρα

που οραματίζεται την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
το δικαίωμα να θέτει εμπόδια στην αντίστοιχη πορεία άλλων
χωρών.

Και καμία πολιτισμένη χώρα δεν επιτρέπεται να

παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στο εσωτερικό της όσο
και στο εξωτερικό, όπως συνεχίζει να κάνει η Τουρκία με τον
κατοχικό της στρατό στην Κύπρο.

Ο σεβασμός στο Διεθνές

Δίκαιο, στις διεθνείς συμφωνίες είναι η μόνη βάση για βιώσιμες και
δίκαιες λύσεις.

Η Ελλάδα του παρόντος και του μέλλοντος, έχει εισέλθει στην
τροχιά της ανάπτυξης και της προόδου.

Σταθερή επιδίωξή μας

είναι η ευημερία του Ελληνικού λαού στη νέα ευρωπαϊκή
πραγματικότητα που διαμορφώνεται, η προάσπιση και η επίλυση
των εθνικών μας θεμάτων, η προβολή μιας σύγχρονης Ελλάδας
και του Ελληνισμού στο διεθνές περιβάλλον. Η Ελλάδα, μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της περιοχής των Βαλκανίων,
δραστηριοποιείται ενεργά ως κρατική, πολιτιστική και εθνική
οντότητα. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την ισότιμη συμμετοχή
της Ελλάδας στην Ευρώπη του αύριο.

Η νέα εποχή έχει

αβεβαιότητα, αλλά έχει και προκλήσεις, δίνει ευκαιρίες. Πρέπει να
τις εκμεταλλευθούμε τώρα.

Διαφυλάσσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, προωθούμε με
ειρηνικά μέσα τα εθνικά μας δίκαια, συμπαρατασσόμαστε με τον
Ελληνισμό

της

Κύπρου.

Οικοδομούμε

μία

σύγχρονη

και

ανταγωνιστική οικονομία, ανασυντάσσουμε και εκσυγχρονίζουμε
τις δυνάμεις μας, υλικές και ανθρώπινες. Παρακολουθούμε και
αξιοποιούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, οχυρώνουμε πνευματικά
και

υλικά

δικαιοσύνη.

τον

ελληνισμό,

έχουμε

γνώμονα

την

κοινωνική

Στην προσπάθεια μας αυτή, αγαπητοί συμπατριώτες, διαπιστώνω
με χαρά ότι είστε παρόντες, ότι είστε σε συνεχή εγρήγορση, ότι
ανταποκρίνεστε με αμεσότητα και σθένος.

Με την πρωτοβουλία της Ελληνικής Πολιτείας, η συνένωση των
δυνάμεων του Ελληνισμού -Ελλαδικού, Απόδημου και Κυπριακούαποτελεί πλέον γεγονός. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, η
Οργάνωση - Ομπρέλα κάτω από την οποία δραστηριοποιείται το
απανταχού

της

Γης

Ελληνικό

Στοιχείο,

αποτελεί

πλέον

πραγματικότητα.

Κατά την διετία 1995 - 1997, διάστημα ενεργούς δράσης του ΣΑΕ,
αποδείξατε ότι ο Απόδημος Ελληνισμός δεν είναι ποτέ μακριά. Ότι
οι δυνάμεις του έχουν τεθεί στη διάθεση της κοινής υπόθεσης:
Εκείνης

που

προβάλλει

και

διαχέει

στην

οικουμένη,

τις

πανανθρώπινες αξίες της αρχαίας, αλλά και της σύγχρονης
Ελλάδας, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
δικαιοσύνης, μιας Ελλάδας που προοδεύει στηριγμένη στις αρχές
αυτές.
Αγαπητοί συμπατριώτες,

εσείς εδώ σήμερα,

οι ηγέτες της

οργανωμένης Ομογένειας, αλλά και όλοι οι 7.000.000 Έλληνες του
εξωτερικού, είστε η φωνή της Ελλάδας σε όλη τη γη.

Είστε η

φωνή της Ελλάδας στους φίλους σας, στους συνεργάτες σας, στο
γραφείο, στο πανεπιστήμιο, στις επιχειρήσεις που εργάζεστε στα
κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, την Αμερική, σε όλες τις
ηπείρους. Συσπειρώστε τις δυνάμεις σας, κάντε τη φωνή σας πιο
δυνατή, κάντε την Ελλάδα πιο δυνατή.

Μπορούμε όλοι μαζί να

διαμορφώσουμε το πρόσωπο της νέας Ελλάδας του 2000.

Με την ευκαιρία της σύγκλισης της Α' Τακτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, εύχομαι καλή επιτυχία στις
Εργασίες σας, και σας βεβαιώνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντοτε
στο πλευρό σας.
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Αγαπητή κ. Κωστοπούλον
σας

στέλνω

το

σημείωμα

που

μου

ζητήσατε,

για

ττρ

έκθεση

της

Θεσσαλονίκης. Οεκδοτικός οίκος έχει ήδη στείλε'! τον οδηγό της έκθεσης
στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Η σκληρή εμπειρία του πελοποννησιακού πολέμου και
οι συνεχείς παρεμβάσεις του Μεγάλου βασιλιά στα
εσωτερικά των Ελλήνων δημιούργησαν έντονους
πολιτικούς πςροβληματισμούς στον ελλαδικό χώρο τον
4ο αι.π.Χ. Η φιλοσοφική σκέψη που παρακολουθούσε
τις δραστικές αλλαγές στη δημόσια και στην όιωτική
ζωή των ανθρώπων στράφηκε στην αναζήτηση νέων
πολιτικών συστημάτων για να στηθούν ιδεώδεις
πολιτείες. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση αυτού
του θέματος έπαιξε ο Αριστοτέλης, ο οποίος >χι μόνο
ασχολήθηκε με τα θεωρητικά σχήματα των πολιτειών,
αλλά επιχείρησε να προσδιορίσει και το ο~>λο των
Ελλήνων μέσα στο τότε παγκόσμιο πλαίσιο. ' Ελλάδα
ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία με ένα

ολιτισμό

ελευθέρων και δημιουργικών ανθρώπων, μπ όλα τα
θετικά που διέθεταν η Δύση και η ΑνΓ ολή θα
μπορούσε,

αν

ήταν ενωμένη κατά τον Αριστοτέλη, να

δώσει το πρότυπο για ένα παγκόσμιο τρόπο ζωής.
Φαίνεται ότι οι ιδέες αυτού του μεγάλου ςολοσόφου
γοήτευσαν το νεαρό Αλέξανδρο που είχε πάρει την
εντολή από το Πανελλήνιο Συνέδριο της Κωμίνθου να
οργανώσει την εκστρατεία της τιμωρίας τον Περσών
για τη βεβήλωση των ελληνικών ιεριόν. Ο Αλέξανδρος
όμως δεν περιορίστηκε μόνο σ' αυτόν το στόχο. Τόλμησε
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να χτίσει την Αλεξάνδρεια, μια μεγαλούπχ λη για
Έλληνες και Αιγυπτίους, τίμησε τους Χ οίδαίους
ελευθεριόνοντας τη Βαβυλώνα, συνομίλησα με τους
σοφούς των Ινδιών και παρότρυνε τους μικτού . νόμους.
Η εκστρατεία του^ Αλεξάνδρου ήρθε να ε ηρεάσει
πολιτιστικά βαθύτατα και τους πολεμικούς νσ ’δες του
βορρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μακριν

ακτρία

ζητούσαν να μάθουν συνεχώς κι άλλα πράγμα · για την
«ελληνική δίαιτα», τον ελληνικό τρόπε

ζωής.

Θειορώντας ότι ολοκλήρωσε το έργο του ο Αλέξανδρος
το 323 π.Χ. άρχισε να κάνει σχέδια για την Ευ τώπη. Ο
θάνατος όμως τον πρόλαβε το καλοκα,ρι στη
Βαβυλώνα.
Η Έκθεση «Αλέξανδρος και Ανατολή» παο ισ ιά ζει
επιλεγμένα έργα που υπομνηματίζουν τον πο λιτιστικό
διάλογο

ανάμεσα

σε

Ελλάδα

και

λ f ία

και

εικονογραφούν το ιστορικό πλαίσιο της παρ· αίας του
Αλεξάνδρου στην Ανατολή.
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