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Με τον πρόεδρο και το προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού (ΣΑΕ) είχε σήμερα στις 10:00 το πρωί συνάντηση, στο 
Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός( Κ.Κώστας Σημίτης. Στη συνάντηση 
μετείχε επίσης ο ΑΝΥΠΕΞ, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, 
κ.Γιώργος Ρωμαίος.

Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε 45 λεπτά, ο Πρωθυπουργός και 
ο Πρόεδρος του ΣΑΕ κ.Αντριου Αθενς έκαναν δηλώσεις.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον 
κ.Αθενς και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού - συμφωνήσαμε - καλείται να 
αντιμετωπίσει δύο σημαντικά προβλήματα:
* Το πρώτο:Να αναλάβει το ίδιο να εξετάσει τα προβλήματα των 
Αποδήμων Ελλήνων, να εργασθεί για την αντιμετώπισή τους, να 
αναλύσει τί θα ~τρέπε να. . κάνε ι η Ελληνική πολιτεία, να μας 
προτεί νει και ε;'*·-<’ -··. *α κινη^οπο». ηϋούμε..σε- αυτή την κατεύθυνση. 
Είναι το κύριο στήριγμα μας, είναι ο κύριος σύμβουλός μας, είναι 
εκείνη η οργάνωση μέσα ατό την οποία θα δράσουμε.
* Το δεύτυοο:Να προβάλλει τις ελληνικές απόψεις για όλα τα 
ελληνικά θέματα, να δημιουργήσει, σε όλες τις χώρες όπου 
βρίσκονται Ελληνες την πεποίθηση ότι' πρέπει να στηριχθεί η 
Ελλάδα.
Και στους δύο αυτούς στόχους τα μέλη ήταν σύμφωνα.
Εύχομαι ότι η δουλειά τους θα έχει επιτυχία.
Και εύχομαι επίσης, ο νέος αυτός θεσμός να εγκαινιάσει μια νέα 
περίοδο στις σχέσεις Αποδήμων και Ελλάδας.

ΑΝΤΡΙΟΥ ΑΘΕΝΣ: Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ σήμερα. 
Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον κ. Πρωθυπουργό, κατά τη 
διάρκεια της οποίας αποσαφηνίσαμε το έργο, τις δραστηριότητες που 
έχουμε μπροστά μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι'αυτά τα θέματα 
στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Πρωθυπουργός. Και θα μεταβούμε στη 
Θεσσαλονίκη για την προγραμματισμένη συνάντηση του προεδρείου
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του ΣΑΕ, όπου θα εκπονήσουμε σχέδιο δράσης, που θα μας δώσει τις 
δυνατότητες προκειμενού να βοηθήσουμε τη Μητέρα Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, σχετικά με μια επιστολή 
διαμαρτυρίας που σας έστειλε η Ελληνική Ομογένεια για την 
κατάργηση του Υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού, εσείς πώς θα τους 
καθησυχάσετε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπάρχει καμμία κατάργηση δραστηριοτήτων 
του Υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού. Είναι αστείο να λέγεται. 
Το Υφυπουργείο Απόδημου Ελληνισμού συνεχίζει τις δραστηρίότητές 
του. Θα τις αναπτύξει μάλιστα και θα τις αναπτύξει σε συνεργασία 
με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ.


