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Ομιλία Υφυπουργού Εξωτερικών, Γ. Αμανατίδη, στην εναρκτήρια εκδήλωση
του Συνδέσμου Ελλήνων Ακαδημαϊκών Μεγάλης Βρετανίας

Κυρίες και κύριοι,
Οι Έλληνες της Διασποράς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού που
εκτείνεται και στις πέντε ηπείρους. Ένα σύνολο ανθρώπων, που με τις δράσεις τους,
με την εργατικότητά τους, με τις επιτυχίες και τις διακρίσεις που πετυχαίνουν σε
όλους τους τομείς, στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, στην πολιτική, στις
επιστήμες, στον αθλητισμό, μας κάνουν όλους περήφανους. Για το γεγονός ότι
διατηρούν άρρηκτους τους δεσμούς με τη γενέτειρά μας, γιατί συνεχίζουν να
στηρίζουν την παράδοση και τη γλώσσα μας, κάποιες φορές με περισσότερο ζήλο και
από εμάς, αποτελώντας έτσι τους πιο αποτελεσματικούς διπλωμάτες και
εκπροσώπους της χώρας μας στο εξωτερικό.
Κυρίες και κύριοι,
Ισχυρή είναι η επίδραση του Απόδημου Ελληνισμού στους παράγοντες που
συνθέτουν την πρόοδο, την ανάπτυξη και τη συνολική εικόνα της σύγχρονης
Ελλάδας. Οι ομογενείς επιχειρηματίες μπορούν να αποτελέσουν υποψήφιους
επενδυτές στην Ελλάδα και αγοραστές ελληνικών προϊόντων, καθώς και
αποτελεσματικούς "πρέσβεις" της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Πολιτεία οφείλει να στραφεί προς την προσέλκυση στη
χώρα μας κεφαλαίων των Ομογενών μας, γεγονός που θα έχει πολλαπλάσια οφέλη
για την ανάπτυξη, τον τουρισμό και κατ' επέκταση, για την οικονομία της χώρας μας.
Παραδείγματα αξιοποίησης αποδήμων συναντάμε σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια
Κορέα και το Ισραήλ, οι οποίες προσέλκυσαν Απόδημους που είχαν εκπαιδευτεί σε
κράτη με ισχυρή οικονομική δύναμη.
Εξάλλου, η χώρα μας αποτελεί σήμερα την πύλη εισόδου των χωρών της Ανατολικής
Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας προς την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα
και ένα πεδίο σημαντικών επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών για τους
Έλληνες Ομογενείς. Είναι, ταυτόχρονα, ο χώρος στον οποίο οι ομογενειακές

επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν το στρατηγείο και τα ερευνητικά
κέντρα τους, προκειμένου να διεισδύσουν στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε εξαγωγικές επιχειρήσεις ελληνικών προϊόντων, στις
μεγάλες οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούνται Ομογενείς. Βαθιά πεποίθηση μας
είναι ότι η παρουσία και η ουσιαστική συμβολή των Ομογενών, στην προσπάθεια
αυτή, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Στόχος μας είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, η προβολή της χώρας
μας στο εξωτερικό ως επενδυτικού και τουριστικού προορισμού, η βελτίωση της
εικόνας της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές, ως χώρας παραγωγής και εξαγωγής
ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η επέκταση της
ελληνικής επιχειρηματικής δράσης σε νέες αγορές.
Σε αυτήν μας την προσπάθεια, ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι πρωτοβουλίες όπως, για
παράδειγμα, το «Hellenic Initiative» που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η σύζευξη των
δυνάμεων της ελλαδικής επιχειρηματικής κοινότητας με τον Ελληνισμό της
Διασποράς, οδηγούν στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας. Είναι η
περίτρανη απόδειξη ότι η δύναμη της Ομογένειας μπορεί να καταστεί ο καταλυτικός
και κυρίαρχος παράγοντας μόχλευσης και επιχειρηματικής δημιουργίας των Ελλήνων.
Ωστόσο, η συνεισφορά των Ελλήνων Ομογενών δεν εντοπίζεται μόνο στην
οικονομία, αλλά και σε τομείς όπως ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός. Όπως
ανέφερα και νωρίτερα οι Απόδημοι Έλληνες είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας
μας, ''διαφημίζοντας'' με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στο εξωτερικό τα φυσικά
πλεονεκτήματα της πατρίδας μας. Μπορούν, συνεπώς, να λειτουργήσουν ως
διαμορφωτές της κοινής γνώμης των χωρών που ζουν, σχετικά με την Ελλάδα, κάτι
στο οποίο αποβλέπουμε.
Η ελληνική ομογένεια, μπορεί με τη βοήθεια των ελληνικών εμπορικών
επιμελητηρίων, των συλλόγων επιστημόνων, να εντάξει τους χιλιάδες οικονομικούς
παράγοντες και επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής σε επιχειρηματικά δίκτυα στον
τομέα του Τουρισμού. Η δικτύωση αυτή μπορεί να επεκταθεί τόσο μεταξύ των
ομογενειακών επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Αναφορικά με τον τομέα του Πολιτισμού, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητη
η συνέχιση και η ενδυνάμωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και η προβολή
του ελληνικού πολιτισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση καθίσταται σημαντική τόσο η
υποστήριξη της λειτουργίας των άτυπων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και των
Εδρών Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό όσο και των Πολιτιστικών Κέντρων, με
επίκεντρο εκδηλώσεις παρουσίασης των σύγχρονων ελληνικών προϊόντων
πολιτισμού.
Κυρίες και Κύριοι,
Η Ελλάδα λειτουργεί σήμερα ως παράγοντας ειρήνης στην ευρύτερη γειτονιά μας.
Ενδυναμώνει το ρόλο και το κύρος της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Αξιοποιούμε, για τον σκοπό αυτό, την

πολιτιστική διπλωματία, την ανάπτυξη συνεργασιών στην εκπαίδευση και τον
πολιτισμό. Πιστεύουμε ακράδαντα και υποστηρίζουμε την εξωτερική πολιτική που
βασίζεται στις πανίσχυρες έννοιες της ειρήνης, της σταθερότητας, της διεθνούς
συνεργασίας.
Συνεχίζουμε, παράλληλα, τις πολιτικές που φέρνουν τον Απόδημο Ελληνισμό, ολοένα
και πιο κοντά στην Πατρίδα. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε ήδη αναλαμβάνοντας
νομοθετική πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού (ΣΑΕ), με βασικά χαρακτηριστικά του την αυτονομία, την
αυτοχρηματοδότηση και τη διασφάλιση της λειτουργίας του. Επιδιώκουμε την
ουσιαστική δικτύωση των Ελλήνων της Διασποράς με την μητέρα πατρίδα, αλλά και
τη διατήρηση της επαφής της νέας γενιάς μεταναστών, της λεγόμενης «νέας
διασποράς» με το κέντρο.
Βασικός άξονας της πολιτικής μας για την ομογένεια, είναι η διαμόρφωση του
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου δραστηριοποίησης σε όλους τους τομείς.
Προτεραιότητες στο σχεδιασμό των ενισχυτικών μας δράσεων συνεπώς αποτελούν:
Η επιδίωξη της συνεχούς και συστηματικής επικοινωνίας του Απόδημου Ελληνισμού
με την Ελληνική Πολιτεία, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα.
Η αξιοποίηση του δυναμικού που διαθέτει η ελληνική Διασπορά, σε σταθερή βάση, με
προγράμματα μακροπρόθεσμης στόχευσης.
Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων της ελληνικής Πολιτείας και των ομογενειακών
οργανώσεων εξωτερικού στην κατεύθυνση της κάλυψης των νέων αναγκών, που
προκύπτουν στις χώρες όπου διαβιεί η ομογένεια. Η οργανωτική στήριξη των δομών
και τμημάτων του Ελληνισμού που χρήζουν βοήθειας, κρίνεται απαραίτητη εν μέσω
περιόδου κρίσεως, όπως και η αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης και
ενεργοποίησης της νεολαίας του Απόδημου Ελληνισμού.
Οι Έλληνες επιστήμονες αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν πρόκειται
για οικονομικούς μετανάστες. Είναι αξιόλογοι επαγγελματίες, που βρίσκονται μπροστά
σε ένα οικονομικό και θεσμικό αδιέξοδο.
Το 3% των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο είναι Έλληνες ωστόσο, μόνο ένας
στους επτά εξέχοντες επιστήμονες ζει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα της γνώσης, της
ειδίκευσης και του ανήσυχου πνεύματος αποτελεί μια χώρα πληθυσμιακά και
γεωγραφικά περιορισμένη, αλλά μεγάλου πολιτισμικού και επιστημονικού ειδικού
βάρους, που ξεπερνά τα σύνορα που την ορίζουν.
Η προσήλωση στα ελληνικά γράμματα, στη μόρφωση των νεότερων γενεών, αλλά
και στη στήριξη του εξαιρετικού επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας
αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα. Οι Έλληνες επιστήμονες αποτελούν το
ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, που με τη συνεισφορά των Ελλήνων επιστημόνων
της Διασποράς αναδεικνύει την Ελλάδα στη διεθνή επιστημονική πρωτοκαθεδρία.

Η παρουσία των αποδήμων, ειδικότερα των νεότερων γενεών, στην επιστημονική,
οικονομική και πολιτική πραγματικότητα των χωρών στις οποίες ζουν, είναι γεμάτη
διακρίσεις. Η ενίσχυση και προβολή της δράσης τους είναι συνεπώς επιβεβλημένη για
τη μεγέθυνση της ελληνικής εμβέλειας. Η ενίσχυση της πατρογονικής τους
ταυτότητας ως παγκόσμιο δίχτυ ασφαλείας στην υπεράσπιση των ελληνικών δικαίων
αποτελεί δε μόνιμη και διαχρονική επιδίωξή μας.
Στόχος μας είναι η δημιουργία πλούτου μέσα από την Οικονομία της Γνώσης. Κάθε
νέος επιστήμονας Φυσικών Επιστημών αποτελεί μια εθνική επένδυση της τάξης των
100.000 ευρώ. Η απώλεια αυτής της επένδυσης και ο πολιτισμικός και οικονομικός
πλούτος που αυτή παράγει προς όφελος τρίτων χωρών, είναι ζήτημα κορυφαίας
σημασίας για την ελληνική πολιτεία.
Η χρηματοδότηση της έρευνας δεν είναι δαπάνη αλλά επένδυση. Η δημιουργία νέας
γνώσης που οδηγεί στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών αποτελεί
μεγάλη προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας μας. Είναι δε κύριο εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ευρωστίας και συνοχής.
Η ανάδειξη και η προώθηση του ελληνικού brand name αποτελεί κύρια επιδίωξή μας.
Οι Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν κομβικές θέσεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων
διεθνώς αριθμούν τους 500, με το συνολικό αριθμό των Ελλήνων με ηγετική δράση
στον τομέα τους να ανέρχεται σε πενταψήφια μεγέθη. Στόχος μας είναι η δράση τους
να ανασυστήσει το ελληνικό brand name διεθνώς, πρεσβεύοντας το αξιότερο του
ελληνικού στοιχείου διεθνώς, ενισχύοντας παράλληλα το εγχώριο επιστημονικό
δυναμικό. Σημαντική είναι, επίσης, η συνδρομή τους στις κοινωνικές ανάγκες των
συμπατριωτών μας εν μέσω κρίσης.
Πολλοί από αυτούς βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα, μέλη μιας δυναμικής και
ακμάζουσας κοινότητας με διαπρεπή παρουσία στην οικονομική και πολιτισμική ζωή
του Ηνωμένου Βασιλείου, που από τον 15ο αιώνα κατορθώνει να διατηρεί την
ελληνικότητά του και να μεταλαμπαδεύει τις αρχές και τα ιδανικά του ελληνισμού
στις νεώτερες γενιές.
Η οικονομική ευρωστία και η επαγγελματική και επιστημονική δυνατότητα του
Ελληνισμού που εκφράζεται στα εκπαιδευτικά, ερευνητικά, χρηματοπιστωτικά και
εφοπλιστικά κέντρα της Βρετανίας αποτελεί τη βάση της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ
του ελληνικού κόσμου και της Γηραιάς Αλβιόνας. Αποτελεί δε, ένα πολύτιμο δίκτυο
υποστήριξης και προώθησης του Ελληνισμού διεθνώς. Οι Έλληνες του Λονδίνου
αποτέλεσαν και αποτελούν ομάδα με σημαντική συμβολή.
Η ελληνορθόδοξη πίστη, ωστόσο, αποτελεί συνεκτικό δεσμό των Ελλήνων που
ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας. Η σημασία της αναδεικνύεται στο μέγιστο βαθμό,
κατά τη διαβίωση των Ελλήνων εκτός συνόρων. Η ανάγκη σύνδεσης με την πατρίδα
ενδυναμώνεται πέραν της πολιτιστικής και οικονομικής δράσης των αποδήμων και
στην ελληνορθόδοξη παράδοσή τους. Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρετανίας
και ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπός της Γρηγόριος ακούραστα αναπτύσσουν πλούσια

δράση, προκειμένου να ενισχυθούν οι
ελληνορθόδοξης πίστης και παράδοσής τους.
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Η πληθώρα των ελληνικών κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο με ανάλογη
πολυεπίπεδη δράση αποτελούν τον επιτυχημένο συνδυασμό υψηλών πολιτιστικών
αξιών και επιστημονικής και οικονομικής επιτυχίας. Είναι αυτός ο συνδυασμός, που
επιθυμούμε να διατηρήσουμε ως βάση των ευρωπαϊκών και εθνικών μας
προσπαθειών, πέρα από τον ορισμό της επιτυχίας με όρους στενού οικονομικού
πλούτου. Ένας συνδυασμός, που θα επαναβεβαιώνει τις αρχές και της αξίες που
συντέλεσαν στην επίτευξη του ευρωπαϊκού θαύματος ως αποτρεπτικού των
ευρωπαϊκών και εθνικών δεινών.
Κυρίες και Κύριοι,
Η έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης αποτέλεσε μια πολύ καλή
ευκαιρία επανεξέτασης του ρόλου και της συμβολής της Ελληνικής Διασποράς,
εξετάζοντας και προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από άλλες σύγχρονες Διασπορές.
Για το λόγο αυτό προωθούμε συστηματικά σε ανώτερο επίπεδο τη συνεργασία μας
με χώρες που αξιοποιούν αποτελεσματικά τα δίκτυα της Διασποράς σε όλο τον
κόσμο.
Κλείνοντας, εύχομαι στο Σύνδεσμο Ελλήνων Ακαδημαϊκών και στο ΔΣ και τον
Πρόεδρό του, κ. Ανδριοσόπουλο, να επιτύχει σε κάθε πρωτοβουλία και δράση που θα
αναληφθεί, ώστε το όραμα να γίνει πράξη.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τον
διευθυντή του Μιχάλη Ψύλλο, που όχι μόνο καλύπτει αλλά ενισχύει με τις
πρωτοβουλίες του τη σύνδεση των Ελλήνων της διασποράς με τη μητέρα πατρίδα.
Σας ευχαριστώ

