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ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ
Όταν ο συνομιλητής σου είναι τόσο νέος, τόσο ενθουσιώδης, τόσο δραστήριος, νιώθεις ότι η
υπόθεση απόδημος ελληνισμός, παρά τα φαινόμενα, βρίσκεται σε καλά χέρια… Και
…εργατικά! Ελληνομάθεια, εξωστρέφεια και εθνικά θέματα, το «τρίπτυχο» της δράσης του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών. Η ΡΗΡ μίλησε με τον Πρόεδρο τους κ. Χρυσόστομο
Δήμου.
Είναι αλήθεια ότι οι Ηπειρώτες είναι από τις πλέον δραστήριες και δυναμικές ομογενειακές οργανώσεις. Το ζεις
αυτό, όταν παρακολουθείς εκδηλώσεις τους, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου,
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την κοπή της πίτας τους, που φέτος συνέπεσε με τα εκατό χρόνια (1914-2014)
από την ημέρα Ανακηρύξεως της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου, που αποτελεί ορόσημο στην πολυκύμαντη
ιστορία του Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού.
Στην Αθήνα ταξίδεψε, από την Αμερική, για το λόγο αυτόν και ο κ. Χρυσόστομος Δήμου, Πρόεδρος του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών. Τον συναντήσαμε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος. Η
συνέντευξη μαζί του ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Λόγος με ροή, με συνεκτικότητα με όραμα.
Με άποψη ελληνοπρεπή, με γνώση τεχνοκράτη και με αντίληψη σφαιρική των γεγονότων, οι ιδέες του για την
περεταίρω πρόοδο των ομογενών και την συνεργασία τους με την πρώτη πατρίδα, είναι οπωσδήποτε
ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές.
Με τους Ηπειρώτες, ο κ. Δήμου, χρημάτισε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανίας από το 2003, μετά φτιάχτηκε η
Ομοσπονδία της Ευρώπης μέχρι το 2009 (τρεις θητείες). Το 2009 λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων
παρέδωσε τα ηνία της Ευρώπης και πήγε στην Αμερική, αφού προηγουμένως είχε χρησθεί επίτιμος Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ευρώπης.
Από το 2008 έχει αναλάβει πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών το οποίο ιδρύθηκε το 2005.
Πρώτος Πρόεδρος υπήρξε ο κ. Γκατζογιάννης ο οποίος σήμερα έχει αναλάβει Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Αμερικής, προκειμένου να συμβάλει στην αναζωογόνηση της Ομοσπονδίας η οποία το τελευταίο διάστημα –όπως
και όλες οι ομογενειακές οργανώσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν τα προβλήματά τους.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΡΗΡ: Πόσοι υπολογίζετε ότι είναι οι Ηπειρώτες ξενιτεμένοι;
Δήμου: Οι Ηπειρώτες είναι ένα εκατομμύριο άτομα ανά τον κόσμο! Οι περιφέρειες οι οποίες εκπροσωπούμε
ανήκουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο.
ΡΗΡ: Είσαστε δυναμικές οργανώσεις. Πείτε μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
Δήμου: Ξέρετε, υπάρχει διαφορά μεταξύ όπου είναι οι δεύτερες και τρίτες γενιές που συμμετάσχουνε σήμερα και
μιλάνε ακόμη τα ελληνικά, αλλά υπάρχουνε και οι περιφέρειες όπως είναι στην Αμερική που είναι πλέον
προχωρημένες οι γενιές και τα παιδιά πλέον δεν μιλάνε τα ελληνικά.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Αυστραλία. Νομίζω ότι οι Ηπειρώτες ακόμη παραμένουν από τις πιο δυναμικές
οργανώσεις θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν τις Ομοσπονδίες, έχουν τους Συλλόγους τους. Αυτό που
χρειάζεται τώρα να γίνει και μείς το έχουμε ήδη ξεκινήσει, είναι να αλλάξουν λίγο το «focus», το τι κάνουν αυτές οι
οργανώσεις.
ΡΗΡ: Τι ακριβώς εννοείτε κύριε Δήμου;
Δήμου: Τα προβλήματα της Αμερικής είναι διαφορετικά από εκείνα της Ευρώπης. Στην Αμερική το βασικό είναι
να κρατηθούν αυτές οι οργανώσεις ζωντανές, και να προσελκύσουν περισσότερους νεολαίους. Ενώ στην
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Ευρώπη έχουν κατά κάποιο τρόπο και πιο νεαρούς, μια μεγαλύτερη δυναμικότητα. Ένα στοιχείο, όμως, που
πρέπει να παντρέψουμε τώρα όλοι οι Ηπειρώτες είναι το οικονομικό θέμα. Δηλαδή πως μπορούμε και εμείς να
βοηθήσουμε την Ήπειρο, να φέρουμε επενδύσεις, αλλά και το άλλο κομμάτι πως μπορούμε να βοηθήσουμε την
Ήπειρο στο θέμα της εξωστρέφειας.
ΡΗΡ: Έχετε επεξεργαστεί τέτοιες προτάσεις;
Δήμου: Εμείς, κύριε Μαλασπίνα, σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο εδώ και μία διετία, έχουμε αναπτύξει στενή
συνεργασία με το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και βοηθήσαμε τα τελευταία δύο
χρόνια το θέμα της Καινοτομίας. Όπου νέοι επιστήμονες Ηπειρώτες έχουν ιδρύσει επιχειρήσεις, τους βοηθάμε να
βγουν στο εξωτερικό.
ΡΗΡ: Με ποιο τρόπο τους βοηθάτε;
Δήμου: Πέρυσι, για παράδειγμα, βγάλαμε δύο εταιρίες, συγκεκριμένα στην Αμερική σε συνεργασία με το εμπορικό
Γραφείο του προξενείου μας, και στο οποίο είναι και ένας Ηπειρώτης, ο Σαμουήλ Ζήσης ο οποίος παίζει ηγετικό
ρόλο εκεί, τις φέραμε σε επαφή με επενδυτές και με ενδιαφερόμενους να επενδύσουν κεφάλαια. Ώστε να τους
βοηθήσουν να βγουν στο εξωτερικό, και συνδεθήκαμε ως αξιολογητές εδώ και ως μέντορες, εγώ προσωπικά,
δηλαδή, στο πρόγραμμα Οδύσσεια Καινοτομίας του Πανεπιστημίου.
ΡΗΡ: Τι ακριβώς είναι αυτό;
Δήμου: Θα έλεγα είναι από τα πιο σημαντικά προγράμματα. Αυτό έχει να κάνει με το θέμα το Οικονομικό και της
Εξωστρέφειας.
Ένα άλλο κομμάτι που κάνουμε εδώ και έξι χρόνια, και που εγώ το θεωρώ ως επίσης σημαντικό, είναι μαζί με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουμε φτιάξει ένα Πρόγραμμα Ελληνομάθειας, για απόδημους Ηπειρώτες.

Ο κ. Χρυσόστομος Δήμου.
ΡΗΡ: Φέρνετε νέους;
Δήμου: Κάθε χρόνο γύρω στα 15-20 Ηπειρωτόπουλα έρχονται από το εξωτερικό, και τα τελευταία χρόνια πολλά
από αυτά είναι από την Αμερική, κάθονται ένα μήνα στην Ήπειρο, μαθαίνουνε κάθε μέρα, για τέσσερις με έξι
ώρες μάθημα ελληνικών στο πανεπιστήμιο και τα απογεύματα μαθαίνουνε χορούς και βλέπουνε τα αξιοθέατα της
Ηπείρου.
Αυτό το πρόγραμμα έχει τεράστια επιτυχία, έχει συγχρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού.
ΡΗΡ: Πάλι καλά που ακόμη χρηματοδοτούνται τέτοια προγράμματα…
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Δήμου: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω… Τα τελευταία χρόνια λόγω των προβλημάτων που είχε η πατρίδα το
Πρόγραμμα αυτό το χρηματοδότησε πλήρως το παγκόσμιο Συμβούλιο μαζί με την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία
Αμερικής.
ΡΗΡ: Α, μάλιστα…
Δήμου: Σκοπός μας είναι αυτό το πρόγραμμα όχι μόνο να το συνεχίσουμε, αλλά να το ενδυναμώσουμε και να
φέρουμε όσα περισσότερο παιδιά γίνεται, διότι αυτά τα παιδιά καταλαβαίνετε επιστρέφουν στις χώρες όπου ζουν
και είναι οι καλύτεροι πρέσβεις μας εκεί. Και έχουμε παιδιά από την Αυστραλία, από την Αργεντινή, από την Ν.
Αφρική, την Αμερική κλπ.
ΡΗΡ: Ποιοι συμμετέχουν;
Δήμου: Οι ηλικίες για το Πρόγραμμα είναι από 18 μέχρι 32. Τα περισσότερα παιδιά είναι μεταξύ 20-24 ετών και
είναι φοιτητές.
ΡΗΡ: Πρέπει να γνωρίζουν ελληνικά;
Δήμου: Το Πρόγραμμα έχει τρεις βαθμίδες: Παιδιά που δεν μιλούν καθόλου ελληνικά, παιδιά που μιλούν όχι
πολύ καλά ελληνικά και παιδιά που μιλάνε καλά τα ελληνικά.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα που κάνουμε εμείς σαν Ηπειρώτες σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. Είναι ένα Πρόγραμμα που το ξεκίνησα εγώ από την ομοσπονδία της Ευρώπης το 2007 και το 2008
με την ανάληψη της προεδρίας μου στο παγκόσμιο Συμβούλιο, το φέραμε και το ανοίξαμε το πρόγραμμα όχι μόνο
για την Ευρώπη αλλά για παιδιά από όλο τον κόσμο.
ΡΗΡ: Μιλήσατε και για την εξωστρέφεια…
Δήμου: Μάλιστα. Εμείς δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Με την εμπειρία που έχουμε την
επαγγελματική και εγώ σαν οικονομολόγος αλλά πέραν από αυτό και με τις διασυνδέσεις που έχουμε στο
εξωτερικό να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά, τους νέους επιχειρηματίες, να βγούνε και να μάθουνε τι σημαίνει
εξωστρέφεια κι καινοτομία το innovation.
ΡΗΡ: Με τα εθνικά θέματα, τι κάνετε;
Δήμου: Θα σας έλεγα ευθύς αμέσως αυτό που ρωτάτε. Είναι το τρίτο κομμάτι που επίσης πολύ μας ενδιαφέρει.
Μιλώ ακριβώς για το Βορειοηπειρωτικό. Διότι εγώ μπορεί να είμαι από την ελευθέρα την Ήπειρο, αλλά είναι ένα
κομμάτι –το ζήσατε και σεις όταν ήσασταν στην Αμερική- παραμένει ακόμα και ζει κάτω από δύσκολες συνθήκες
στο θέμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταπάτηση περιουσιών, περιορισμό θρησκευτικών Δικαιωμάτων
κλπ. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα υποφέρουνε…
ΡΗΡ: Ναι, υπάρχει και το θέμα των συντάξεων των ομογενών μας…
Δήμου: Σωστά το θέτετε. Εμείς παλέψαμε δυνατά με τις συντάξεις του ΟΓΑ, που είχαν κοπεί, τώρα επανέρχονται
πάλι. Ήταν ένα πάγιο αίτημα που το προωθήσαμε, πέρυσι ήμουν πάλι εδώ για τον ίδιο λόγο… Τώρα πλέον θα
επιστρέψουνε οι συντάξεις στους δικαιούχους βορειοηπειρώτες …
ΡΗΡ: Αυτό είναι καλή είδηση για τους ομογενείς μας. Θα δοθούν αναδρομικά οι συντάξεις;
Δήμου: Δυστυχώς όχι αναδρομικά. Ψηφίζεται τώρα ο νόμος. Οι συντάξεις θα ξεκινήσουν από το τέλος
Φεβρουαρίου…
ΡΗΡ: Είναι καλό νέο.
Δήμου: Ναι. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι του Ηπειρωτικού χωριού. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτή.
Διότι έχει ξεκινήσει να σκεφθείτε από το 1981. Και έχουμε παράδειγμα και με τους Αρκάδες, που από ό,τι
βλέπουμε δεν έχει δουλέψει όπως θα έπρεπε και μας φοβίζει αυτό.
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ΡΗΡ: Δεν έχετε άδικο…
Δήμου: Εμείς επειδή είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα θέματα τα οικονομικά …
Το τελευταίο Συνέδριο που έγινε το 2011 ψηφίστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο ένα Ψήφισμα που λέει: Αναθέτουμε
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο (δηλαδή το υπάρχων) να κάνει μία διερεύνηση στο θέμα οικοπέδων, κόστους, μια
μελέτη του όλου θέματος, ουσιαστικά, και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν από την Επιτροπή το
καλοκαίρι στο παγκόσμιο Συνέδριο Ηπειρωτών.
ΡΗΡ: Θα αναλάβει την εκτέλεση του σχεδίου κάποια εταιρία δημοσίου;
Δήμου: Όχι. Ιδιωτική εταιρία. Εμείς κοιτάμε να βρούμε σε ιδανικό τοπίο κοντά στη θάλασσα, είτε ένα οικόπεδο
είτε κάποια μπανγκαλόου τα οποία σήμερα δεν δουλεύουν, έχουν κάποια κρίση και αυτά, να μας
παραχωρούνταν και να πούμε αυτό είναι το κόστος, αυτή είναι η εταιρία, αγοράζεις απευθείας, δεν
διαμεσολαβούμε δεν θέλω να έχουμε καμία σχέση με τα δεδομένα αυτά, αυτό θα ήταν το ιδανικό.
ΡΗΡ: Έχετε κάποια στοιχεία ως προς το πόσοι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν; Πόσοι τέλος πάντων και που
βρίσκονται οι Ηπειρώτες;
Δήμου: Να σας πω. Βρήκαμε άτομο να κάνει επιστημονική μελέτη της ιστορίας και του στάτους κβο των
Ηπειρωτών της Αμερικής! Ξεκινά σαν πρώτη περιφέρεια, επειδή βρίσκομαι εγώ τώρα στην Αμερική. Είναι ένα
παιδί που έχει διδακτορικό από το New York School να κάνει μία επιστημονική μελέτη πως ξεκίνησαν οι πρώτοι
Ηπειρώτες γιατί φύγανε, που πήγανε πως βρεθήκανε, πού είναι σήμερα; Πιο είναι το πραγματικό δυναμικό των
Ηπειρωτών της Αμερικής; Και αυτό είναι σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ανέλαβε καθηγητής και
αυτό το καλοκαίρι θα παρουσιαστεί η πρόταση στο Συνέδριο και μετά αυτό πρέπει να περάσει από το Συνέδριο,
να χρηματοδοτηθεί και να προχωρήσει…
ΡΗΡ: Επιτρέψτε μου να γυρίσω λίγο πίσω στο Βορειοηπειρωτικό. Πόσοι ομογενείς υπολογίζετε ότι ζουν ακόμη
εκεί;
Δήμου: Κατά τα δικά μας νούμερα, περίπου 300.000. Βέβαια στην τελευταία απογραφή προέκυψε ένα πολύ
μικρότερο νούμερο διότι πολλοί δεν πήγαν να απογραφούν. Η επίσημη οργάνωση εκεί προέτρεψε τον κόσμο να
μην πάει να καταγραφεί διότι καταπατήθηκαν πολλά από τα Δικαιώματα που προβλέπουν ο ΟΟΑΣΑ ή η
Ευρωπαϊκή Ένωση…
ΡΗΡ: Θα περνούν δύσκολα εκεί οι ομογενείς μας…
Δήμου: Πράγματι, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Φεύγουνε πολλοί νεαροί, έρχονται στην Ελλάδα και
οι τόποι εκεί στη Βόρειο Ήπειρο μένουν πλέον έρημοι… Δυσκολευόμαστε σ΄ αυτό το κομμάτι γι αυτό συντάξεις
σαν του ΟΓΑ, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουνε σε ισχύ διότι αν δεν
υπάρχουν και αυτά, πολύ δύσκολα θα κρατήσουμε τον κόσμο στις πατρογονικές εστίες. Κι αν σβήσουν κι αυτοί
κύριε Μαλασπίνα, μετά θα είναι δύσκολο να μιλάμε για Βόρειο Ήπειρο και οτιδήποτε άλλο…
ΡΗΡ: Η συνεργασία σας με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο πώς είναι;
Δήμου: Θα έλεγα, καλή. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ούτε αρνητικό ούτε θετικό, ας το πούμε έτσι.
Πρόσφατα είχε έλθει στην Αμερική, ο Αρχιεπίσκοπος. Τον είδαν διάφοροι Ηπειρώτες και Βορειοηπειρώτες.
Νομίζω έχει κάνει υπερβολικά καλό αγώνα, για να κρατήσει την Ορθοδοξία ζωντανή στην Αλβανία. Κάτι που είναι
πολύ σημαντικό.
ΡΗΡ: Οι ομογενειακές οργανώσεις πώς πάνε; Νομίζετε έχουν μέλλον;
Δήμου: Υπάρχουνε προβλήματα σοβαρά υπό την άποψη ότι οι νέες γενιές πλέον δεν συμμετέχουν. Η αδράνεια
των νέων γενιών δημιουργεί το κενό στις οργανώσεις αυτές και ενδεχομένως να μην υπάρχει και μέλλον.
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Δεξιά, ο Πρόεδρος του παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών κ. Χρυσόστος Δήμου και ο εκδότης-διευθυντής της
ΡΗΡ κ. Χρ. Μαλασπίνας.
ΡΗΡ: Τι θα μπορούσε να γίνει;
Δήμου: Εγώ νομίζω ένας τρόπος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί αυτό είναι να φτιαχτούν οργανώσεις φίλων
των οργανώσεων αυτών χωρίς πιέζουμε τους ανθρώπους αυτούς να γίνουν μέλη σε συλλόγους κλπ. Δηλαδή, να
κάνουμε πιο ουδέτερες εκδηλώσεις που να αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό σε ένα ευρύ φάσμα.
Υπάρχουν οργανώσεις σήμερα θα έλεγα και επιχειρηματικές όπως το Hellenic Business Network στη Βοστώνη
που νομίζω κάνουν μια σοβαρή δουλειά να προωθούνε θέματα γενικότερα, παρά να είναι ειδικά για τον
Ηπειρώτη, τον Μακεδόνα, τον Κρητικό κλπ.
ΡΗΡ: Θα βλέπατε δηλαδή, υπερ-εθνικούς συλλόγους;
Δήμου: Οι τοπικιστικοί σύλλογοι πρέπει να κρατήσουν το ρόλο τους στο εθνικο-τοπικό κομμάτι. Να έχουν
χορευτικά, να κάνουν εκδηλώσεις, να το κρατήσουν αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι το στοιχείο που πρέπει να
ενδυναμώσει είναι γενικότερα του ελληνισμού της συγκεκριμένης περιφέρειας, του ελληνισμού της Νέας Υόρκη,
του ελληνισμού της Βοστώνης, άσχετα από που προέρχεται ο καθένας. Ανεξάρτητα από το ποια είναι η καταγωγή
του. Πρέπει να φτιαχτούν ομάδες νεολαίας, επιστημόνων, γυναικών, αλλά από όλους μαζί. Κι ας προέρχονται
από το σύλλογο ηπειρωτών, από το σύλλογο Κεφαλλήνιων κλπ.
ΡΗΡ: Σήμερ αυτό το ρόλο δεν παίζουν οι Ομοσπονδίες;
Δήμου: Πράγματι. Τυπικά υπάρχουν οι ομοσπονδίες, αλλά βλέπετε δεν λειτουργούν πλέον…
Βλέπετε δεν τα βρίσκουν πάντα μεταξύ τους…
ΡΗΡ: Τα προβλήματα με τη Μυρτώ ανέδειξαν κάποιες δυσκολίες;
Δήμου: Κοιτάξτε, με πονάει όταν βλέπω αυτά τα πράγματα. Επειδή πολλά είναι και παραπληροφόρηση,
έτσι; Υπάρχουν έντυπα και ιστοσελίδες στον ομογενειακό χώρο που εγώ προσωπικά δεν τις κοιτάζω. Αλλά μου
είχαν στείλει κάποια δημοσιεύματα απίθανα… Ακόμη και για τους Ηπειρώτες λέγανε πήρανε από το ελληνικό
κράτος χρήματα, που εμείς είναι ένα πάγιο αίτημα που το πρόγραμμα ελληνομάθειας που κάνουμε με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –θα βγάλουμε μάλιστα και δελτίο τύπου για να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό- μην νομίζει ο
κόσμος ότι εμείς παίρνουμε κάποια χρήματα…
ΡΗΡ: Δεν είναι κακό αν ένα τέτοιο πρόγραμμα το χρηματοδοτεί το Κράτος…
Δήμου: Ασφαλώς, Αλλά να σας πω, εμάς μας εγκρίθηκαν 3.000 ευρώ όταν το πρόγραμμα ελληνομάθειας κοστίζει
μεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ!
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Λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Γενικότερα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Το τι και το πώς βγάζουμε
προς τα έξω μία πληροφορία. Όχι βουτάμε στο μελάνι κι όποιον πάρει ο χάρος…
Νομίζω εφημερίδες σαν την δικιά σας κ. Μαλασπίνα, έχουν ένα σοβαρό λόγο και αυτό τις κάνει πολύτιμες.
Πρέπει να προσέχουμε λιγάκι…
ΡΗΡ: Για το ΣΑΕ, ποια είναι η άποψή σας;
Δήμου: Εγώ νομίζω τεχνικά το ΣΑΕ είναι αδρανές, δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Αλλά η λέξη «πεθαμένο» είναι
βαριά λέξη. Το ΣΑΕ σαν ιδέα, εγώ πιστεύω κύριε Μαλασπίνα, ότι ήτανε πάρα πολύ καλή. Το πώς εφαρμόστηκε η
ιδέα, εκεί νομίζω διίστανται οι απόψεις. Πιστεύω ότι η κάθε περιφέρεια θα έπρεπε να παίξει έναν πολύ πιο
δυνατό ρόλο, να ενώσει όλες αυτές τις οργανώσεις που υπάρχουν στην περιφέρεια. Αυτό, δηλαδή που προ
ολίγου σας ανέπτυξα.
Το ζήτημα είναι πώς φέρνεις αυτές τις οργανώσεις κοντά; Είτε έχεις κάποιο τριτοβάθμιο όργανο το οποίο
οργανώνει τη δευτεροβάθμια και τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις ή δεν έχεις πλέον τίποτε και το ξεκαθαρίζεις και
λες ένα τέτοιο όργανο το προσπαθήσαμε δεν δούλεψε, το κλείνουμε, δεν υπάρχει τριτοβάθμια…
Αν όμως το έχεις, πρέπει αυτό να έχει πολύ στερεές βάσεις. Δεν μπορείς να έχεις πολλές τριτοβάθμιες
οργανώσεις. Πρέπει να δεις ποιες είναι οι τριτοβάθμιες οργανώσεις μιας χώρας. Εμείς είμαστε τριτοβάθμια το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών, έτσι; Ναι, αλλά το Παγκόσμιο συμβούλιο πρέπει να έχει πολύ στενή
συνεργασία με ένα ΣΑΕ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Αλλιώς ποιός είναι ο ρόλος του ΣΑΕ,
ποιος είναι ο ρόλος των τριτοβάθμιων οργάνων αν δεν υπάρχει μία στενότερη συνεργασία;
ΡΗΡ: Αντιληπτόν. Επομένως βρίσκετε νόημα στην ύπαρξη του ΣΑΕ…
Δήμου: Η ιδέα ΣΑΕ είναι καλή, σας είπα, δεν πρέπει να σβήσει το ΣΑΕ. Υπήρξαν άνθρωποι που δούλεψαν καλά
στο ΣΑΕ όπως η Γραμματέας η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου και κάποιοι άλλοι. Αλλά υπήρξαν και ορισμένοι που
δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν.
Αυτό που πρέπει όμως να γίνει τώρα, είναι το νέο νομοσχέδιο που ήταν έτοιμο επί Τσιάρα, αφού δεν προχώρησε,
να αναθεωρηθεί. Να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή και να γίνει όντως ένας στενότερος διάλογος με τις
οργανώσεις που υπάρχουνε σήμερα δηλαδή, να δούμε τι ακριβώς θέλουμε. Νομίζω κάτι τέτοιο προωθεί ο
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γεροντόπουλος και ο πρόεδρος της Διακομματικής κ. Αναστασιάδης.
ΡΗΡ: Τι ακριβώς θέλουμε;
Δήμου: Εγώ νομίζω πως εάν το ΣΑΕ δεν αποκτήσει αυτονομία, αυτονομία σημαίνει και οικονομική αυτονομία, θα
είναι δύσκολο να λειτουργήσει ένα ΣΑΕ πραγματικά.
ΡΗΡ: Ρόλο του κράτους βλέπετε σε ένα τέτοιο ΣΑΕ;
Δήμου: Το κάθε κράτος η κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει ένα ρόλο. Αλλά αυτός ο ρόλος πρέπει να είναι
περισσότερο συντονιστικός παρά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, στη Βουλή υπάρχει Επιτροπή Απόδημου
Ελληνισμού. Υπάρχει μία Γενική Γραμματεία, αυτά τα όργανα πρέπει να δούμε ποιο ρόλο θα έχουν στο μέλλον
πως αυτά τα όργανα μπορούν να συντονίσουν δράσεις. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά τους. Ο συντονισμός.
ΡΗΡ: Θα βλέπατε μέλλον σε μια τέτοια οργάνωση;
Δήμου: Προσωπικά, είμαι περισσότερο οπαδός κλαδικών οργανώσεων όπως είναι επιχειρηματιών,
επιστημόνων κλπ. Ωστόσο νομίζω πως τέτοιες οργανώσεις πρέπει όλοι μας να τις βοηθήσουμε πολύ πέραν από
τα εθνικο-τοπικά…
Αυτά μπορούν να έχουν ρόλο σε άλλο επίπεδο, π.χ. ήθη, έθιμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι τοπικοί
σύλλογοι είναι το κύτταρο του ελληνισμού, δεν πρέπει να λείψουν…
ΡΗΡ: Επομένως ποια πρέπει να είναι η αποστολή μιάς παγκόσμιας οργάνωσης;
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Δήμου: Αν υπάρχει παγκόσμια οργάνωση πρέπει να είναι πολύ μικρό το σχήμα της, καθαρά ένα διοικητικό
συμβούλιο που χαράσσει τη στρατηγική και από κει και πέρα θα υπάρχουν περιφέρειες που κάνουν την
υλοποίηση της κεντρικής στρατηγικής στην περιφέρεια. Εκεί έναν τέτοιο ρόλο πρέπει να παίξει κάποιος. Είναι
απαραίτητο.
ΡΗΡ: Ας μιλήσουμε λίγο τώρα για ένα κλίμα μεμψιμοιρίας που λέγεται ότι επικρατεί στην ομογένεια αναφορικά με
τις οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδος. Πώς έχει το θέμα αυτό;
Δήμου: Εγώ νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να επικεντρωθεί στο κομμάτι το δικό του. Εμείς να κοιτάξουμε στην
ομογένεια πως μπορούμε να κρατήσουμε τις οργανώσεις μας ζωντανές. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο
κομμάτι, είναι πως μπορούμε εμείς με τον τρόπο μας να συνεισφέρουμε εδώ στην Ελλάδα, με άμεσες επενδύσεις
ή ακόμη καλύτερα να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις της Ελλάδος να βγουν στο εξωτερικό, όπως ήδη σας
ανέπτυξα.
ΡΗΡ: Κάνετε ενέργειες γι αυτό;
Δήμου: Από Δευτέρα θα έχω μια σειρά από συναντήσεις με συναρμόδιους υπουργούς. Θα μιλήσουμε για το πώς
μπορούν να κάνουν χρήση τις σχετικά δυνατής ομογένειας στο εξωτερικό. Με τέτοια θέματα πρέπει να
ασχοληθούμε. Τώρα το τι γίνεται στον ελλαδικό χώρο, νομίζω πρέπει να το αφήσουμε εδώ πέρα να τα
αντιμετωπίσει ο κόσμος που ζει στην Ελλάδα. Αρκετές δυσκολίες και προβλήματα έχουν.
ΡΗΡ: Αυτή η παραφιλολογία, δυσκολεύει την όλη κατάσταση;
Δήμου: Βέβαια. Δεν βοηθά καθόλου η παραφιλολογία την ελληνική φήμη στο εξωτερικό. ‘Αλλωστε έχουμε και όλη
την αρνητικολογία που υπάρχει στο εξωτερικό απέναντι στην Ελλάδα.
Όλα αυτά τα χρόνια σε μεγάλες εφημερίδες όπως WSJ, NYT και άλλες, η Ελλάδα ήταν πρωτοσέλιδο ή δευτεροσέλιδο μόνο με αρνητικές πληροφορίες.
Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε πως μπορούμε να ανατρέψουμε αυτήν την εικόνα σιγά-σιγά. Ο ελληνικός λαός περνά
τρομερές δυσκολίες. Με τη μείωση του ΑΕΠ κατά 25-30% τα τελευταία χρόνια.
Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τα προβλήματά του στον τόπο του και να αφήσουμε τους πολιτικούς
κλπ, να λύσουν τα θέματά τους εδώ που ζούνε.
Δεν νομίζω μας πέφτει ιδιαίτερα πολύς λόγος το πώς κυβερνάται θα έλεγα η χώρα ή το τι κάνουν οι διάφοροι
πολιτικοί…
ΡΗΡ: Ποια είναι η άποψή σας για την επιστολική ψήφο;
Δήμου: Ναι είμαι υπέρ της παροχής δικαιώματος επιστολικής ψήφου. Και διότι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες οι
πολίτες τους ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Είναι για μένα ένα κομμάτι που πρέπει να κοιτάξουμε πιο σοβαρά
και, θα έλεγα, πιο υπερκομματικά.
Μιλάω για το εκλέγειν. Δεν είναι δυνατόν εγώ αν θέλω να ψηφίσω και μένω στην Αμερική να πρέπει να έρθω στην
Ελλάδα για να ασκήσω το δικαίωμά μου. Νομίζω η επιστολική ψήφος πρέπει να γίνει. Τώρα το εκλέγειν και
εκλέγεσθε, όταν έχεις το δικαίωμα του εκλέγειν έχεις και το δικαίωμα του εκλέγεσθε…
Αυτό που γίνεται στις δημοτικές εκλογές που δεν υπάρχει πλέον ψήφος μεταναστών, νομίζω δεν βοηθάει…
Βέβαια, ξέχωρο είναι το θέμα των μεταναστών που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Το θέμα των ομογενών, όμως, είναι διαφορετικό. Εμάς μας ενδιαφέρει να ψηφίζουν οι ομογενείς που έχουν
ελληνική υπηκοότητα. Είτε ζουν εδώ είτε στο εξωτερικό.
Εφόσον εδώ έχουμε συμφέροντα, περιουσία κλπ και με την έννοια ότι φορολογούμαστε όσοι έχουμε στην
Ελλάδα εισοδήματα και ακίνητη περιουσία, νομίζω δικαιούμαστε να έχουμε λόγο με την ψήφο μας.
ΡΗΡ: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμου.
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Δήμου: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Χρυσόστομος Δήμου, Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ανόβερο Γερμανίας. Σε ηλικία 18 ετών και αφού είχε
ολοκληρώσει την εγκύκλιο εκπαίδευση, ήλθε στην Ελλάδα για ανώτερες σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και
Διοίκηση, της Νομικής Σχολής.
Ακολούθησε 6μηνη θητεία στο Στρατό και, στη συνέχεια, για μία πενταετία εργάστηκε, σε πολύ νεαρή ηλικία, ως
διευθυντής στα γραφεία της Γερμανίας, στην Εταιρία παιδικών Τροφών «Γιώτης».
Ακολούθως έκανε δύο Μάστερς, το ΜPΑ στην Αγγλία, στο Σέλτικ και στη Γερμανία στο Φούλντα ΜΑ.
Μετά τη Γιώτη μετεπήδησε σε εταιρία επενδύσεων, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, από κει στην Κοπεγχάγη, στη
Δανία. Για 21/2 χρόνια δούλεψε για μια μεγάλη εταιρία φωτιστικών, σε architecture light, από εκεί τον μετέθεσαν
στο Σικάγο και τη Φλώριδα για δύο χρόνια.
Από την Αμερική πήγε στην Ελβετία όπου δούλεψε για δύο χρόνια στη Ζυρίχη και ακολούθως επέστρεψε στη
Γερμανία στην εταιρεία που εργάζεται μέχρι και σήμερα, την Roto Fasco Canada, η οποία ειδικεύεται σε
μηχανισμούς κουφωμάτων για παράθυρα και πόρτες. Είναι αποσπασμένος στην Αμερική με συμβόλαιο μέχρι το
2015 ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιριών που έχουν στην Βόρεια και Κεντρική Αμερική.
Εκπαίδευση
University of Bradford – School of Management, UK
Graduate Degree in Management Research, Doctor of Business Administration, 2007 – 2009
Sheffield Hallam University – Business School, UK
MBA, Business Administration, 1998 – 2000
University of Applied Sciences Fulda – School of Economics, Germany
MA, European Enterprise Management, 1997 – 1998
University of Athens – School of Law, Economics and Political Science, Greece
Bachelor, Political Science & Management, 1988 – 1992.

*Φωτογραφία πρώτης σελίδας: Από την εκδήλωση για την κοπή της Πίτας στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας.
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