
ΑΠΟ : Τ,Α.Ε-ί

ΠΡΟΣ: Ε.Γ ' Κ.Ε.

Αθήνα, 21 Μαίου 1987

Προγραμματισμός δουλειάς Τομέα Απόδημου Ελληνισμού (ΤΑΕ)

Ο προγραμματισμός δουλειάς του ΤΑΕ οφείλει κατά κύριο λόγο να 
ικανοποιήσει την ανάγκη που στη περίοδο που διανύουμε είναι 
κοινή για άλλους τους τομείς.του Κινήματος: τη χάραξη πολι- 
τικής στα πλαίσια της ιδεολογίας και των αρχών μας.

Συγκεκριμένα και συνοπτικά προτείνεται:

1. Μόνιμο αντικείμενο

Διαμόρφωση θέσεων για τα ακόλουθα καίρια ζητήματα:
- εκλογικά δικαιώματα μεταναστών
- στρατολογικά προβλήματα μεταναστών
- εκπαιδευτική πολιτική για τους μετανάστες
- πολιτιστικοί δεσμοί με την ομογένεια

2 . Ειδικά Θέματα

2 Λ9·Λ_?λ§διασμός_για_την_οργάνωση_τής_ομογένε ιας
Εδώ νοείται η ενημέρωση της ομογένειας για τα μείζονα θέ
ματα που αφορούν στο λαό και το έθνος, η συσπείρωση (lob
bying) του Ελληνικού στοιχείου με στόχο την οργανωμένη 
παρέμβαση του για προώθηση των Ελληνικών Θέοεων κύρια 
γύρω από τα Εθνικά Θέματα. Παράλληλα η οφυρηλάτηση δεσμών 
με τους απανταχού φιλέλληνες (πανεπιστημιακούς, λογοτέχνες 
διανοητές, πολιτικούς, κλπ.)
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Ενημέρωση της ομογένειας για τις ευκαιρίες που παρέχονται 
σήμερα και ενδεχόμενες προτάσεις για .διαμόρφωση ευνοϊκο'ύ 
πλαισίου ρυθμίσεων για προσέλκυση κεφαλαίων.
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Η ανάπτυξη που έχει ήδη δρομολογηθεί οε οωστές,κατευθύνσεις 
στη χώρα μας με τα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνολογικέ* 
επανάσταση της εποχής καθιστά καίριο ξήτήμα τον επαναπατρι
σμό της Τεχνογνωσίας.
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Η δραστηριοποίηση της ομογένειας γύρω από την επιλογή αυτή, 
που συμβάλλει αποφασιστικά, στη κατοχύρωση της φΐλε*ρηνικής 
και ανεξάρτητης φυσιογνωμίας της χώρας μας στο διεθνή χώρο 
ενώ παράλληλα κατοχυρώνει στοιχεία της πολιτιστικής μας
.φυσιογνωμίας.
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3. Διάλογος και συνεργασία με τα άλλα κόμματα
'Με την προϋπόθεση της διαμόρφωσης σαφών θέσεων είναι α
ναγκαίο το κίνημα να απευθύνει πρόσκληση στα άλλα κόμματα 
να συμβάλλουν στο εθνικό θέμα της μεταναστευτικής πολιτι
κής μέσα από διάλογο και συνεργασία. Ο προσανατολισμός 
της συγκρότησης »ΛεαΗομμ..επιτροπής σε κοινοβουλευτικό επί
πεδο αποκλε ιστ ικά . ·.. είναι ορθός.
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