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Τα ζητήματα της λειτουργίας και οι τελευταίες εξελίξεις του Συμβουλίου των Γάλλων του
Εξωτερικού ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Γραμματέας του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, με την κα Daphna Poznanski,
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου των Γάλλων του Εξωτερικού.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στην προξενική κατοικία του Γενικού Προξένου της Γαλλίας στην
Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου στην συμπρωτεύουσα κ. Christian
Thimonier και κατόπιν ιδιαίτερης πρόσκλησης σε γεύμα προς την κα Σαραντοπούλου.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας της Συνέλευσης των Γάλλων του Εξωτερικού αλλά και στο ζήτημα της
συμμετοχής των αποδήμων Γάλλων στην εκλογική διαδικασία της χώρας τους.
Όπως διευκρίνισε η κ. Poznanski, οι Γάλλοι απόδημοι έχουν πλέον συμμετοχή στην Ολομέλεια
της Βουλής ως ξεχωριστό σώμα, το οποίο αποτελείται από 12 βουλευτές. Αυτοί εκλέγονται
από το σύνολο των Γάλλων του Εξωτερικού.Το Σώμα των Αποδήμων βουλευτών είναι όργανο
με γνωμοδοτικό και εισηγητικό ρόλο προς την Πολιτεία.
Η κα Poznanski ανέφερε ότι οι Γάλλοι του εξωτερικού έχουν σημαντική επιρροή στην
εκάστοτε Κυβέρνηση της χώρας καταγωγής τους, συνεργασία στα θέματα εξωτερικής
πολιτικής, στην κατάρτιση της πολιτιστικής πολιτικής και της παιδείας των αποδήμων, ενώ
τα εκλεγμένα μέλη της Συνέλευσης των Γάλλων του Εξωτερικού δικαιούνται να προτείνουν
υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Από την πλευρά της η Δρ. Σαραντοπούλου ανέλυσε όλες τις πτυχές λειτουργίας του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Οι δύο εκπρόσωποι των αποδήμων συμφώνησαν σε μια
στενότερη συνεργασία, πράγμα που θα μπορούσε να γίνει σε πολλά επίπεδα, όπως είπε η
Γραμματέας του ΣΑΕ.
Αναφερόμενη στο θέμα της απόδοσης του δικαιώματος ψήφου στους Ομογενείς, η κα
Σαραντοπούλου υποστήριξε ότι και οι Έλληνες του Εξωτερικού θα πρέπει να έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και επεσήμανε ότι κατά τα πρότυπα της Γαλλίας
και η Ελλάδα θα μπορούσε να νομοθετήσει, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των
αποδήμων μας στις εθνικές εκλογές από τους τόπους κατοικίας τους. Επεσήμανε ότι οι
ομογενείς μας θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν μέσω της
σύστασης ενός ειδικού σώματος (Συνέλευση Αποδήμων - Κοινοβούλιο αποδήμων),
αποτελούμενο από Έλληνες του εξωτερικού.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μακροπρόθεσμα μια εναλλακτική λύση στο φλέγον αυτό ζήτημα,
καθώς όλες οι προσπάθειες μεχρι στιγμής δεν έχουν φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ επισκέφθηκε και την έδρα του ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη, και
ενημερώθηκε από το διοικητικά στελέχη της για θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει
η έδρα.
Βιέννη, 24.01.2012

PRESS RELEASE
MEETING OF THE SECRETARY OF SAE DR. OLGA SARANTOPOULOS WITH VICEPRESIDENT OF THE COUNCIL OF THE FRENCH ABROAD MRS. DAPHNA POZNANSKI
The issues of operation and the latest developments of the Council of French Abroad was the
focus of the meeting of the Secretary of the World Council of Hellenes Abroad Dr. Olga
Sarantopoulos and Ms. Daphna Poznanski, Vice President of the Council of French Abroad.
The meeting took place upon the acceptance by Dr. Sarantopoulos of an invitation to dinner
by the consular residence of Consul General of France in Thessaloniki and the Director of the
French Institute in Thessaloniki Mr. Christian Thimonier. The Secretary of SAE had the
opportunity to be informed of changes in the way the Assembly of French abroad operates,
but also the issue of participation of expatriates in the French electoral process in their
country.
As stated by Mrs. Poznanski, French expatriates are now participating in the plenary of the
House as a separate body, which consists of 12 members (MP). They are elected by all French
citizens living abroad. The College of Overseas Members is a body with advisory and
recommendatory role to the government.
Ms Poznanski said that the French abroad have a significant influence on the government of
the country of their origin, cooperation on foreign policy issues, training on cultural policy and
education of expatriates. The elected members of the Assembly of French abroad are
entitled to propose a candidate for President of the Republic.
On her part, Dr. Sarantopoulos analyzed all aspects of the operation of the Council of
Hellenes Abroad. The two representatives of expatriates agreed on closer cooperation, which
could be done at many levels, as discussed by the Secretary of SAE.
Referring to the issue of efficiency of voting rights to expatriates, Dr. Sarantopoulos argued
that Greeks abroad should have the right to vote and stand and pointed out that following
the example of France, Greece could legislate to enable participation of expatriates in
national elections from the places of their residence. She pointed out that the Greek
expatriates could be allowed to be represented by setting up a special body (Assembly
Expatriates - Expatriate Parliament), composed of Greeks abroad. This could be a long term
solution to this burning issue as all the proposals up to now have failed.
The SAE Secretary also visited the headquarters of SAE in Thessaloniki, and was informed by
the administrative staff on issues and problems regarding the SAE Headquarters.
Vienna, 24th of January 2012

