
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2016 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

    Αναζητούνται επενδυτές ανάμεσα στους ομογενείς και όχι στους 

πρόσφυγες είπε ο Σάββας Αναστασιάδης στον Υφυπουργό 

Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Μάρδα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 

της  Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς  

                                      

   Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β΄ Θεσσαλονίκης Σάββας 

Αναστασιάδης ,  κατά την διάρκεια της  Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ελληνισμού της διασποράς στις 13 Απριλίου 2016, με θέμα ημερήσιας 

διάταξης:  

   Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό 

Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Μάρδα και τους κ.κ. Ιβάν Σαββίδη, Πρόεδρο 

Ελλήνων Ρωσίας, Δημήτρη Σαμαρά, Αντιπρόεδρο του Ελληνορωσικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Γιάννη Μανδρίνο, Πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Εμπόρων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 

του «Αφιερωματικού Έτους 2016 Ελλάδας – Ρωσίας», ζήτησε να 

ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την εξέλιξη του θέματος 

σχετικά με την καθιέρωση της Παγκόσμια Ημέρας Ελληνοφωνίας  , 

καθώς και για το νομοσχέδιο που αφορά την ανασυγκρότηση του ΣΑΕ, 

λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Με το νομοσχέδιο, το οποίο σας έχουμε παραδώσει αυτό που είχαμε 

έτοιμο, κι έκτοτε δεν έχει γίνει καμιά κουβέντα. Τι γίνεται με αυτό; Διότι, ο κ. 

Σαββίδης λειτουργεί ως Πρόεδρος του 5ου ΣΑΕ χωρίς να έχει κανένα 

νομοθετικό πλαίσιο, λειτουργεί ο ίδιος από μόνος του» 

   Σε άλλο σημείο της εισήγησής του με αφορμή την παρουσία του κ. 

Σαββίδη,  τον οποίο χαρακτήρισε ως  «φωτεινό» παράδειγμα φλογερού 

Έλληνα και επενδυτή, ο οποίος με αγωνία παρακολουθεί την πορεία της 

χώρας και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, έρχεται και επενδύει κάτω από 

αντίξοες συνθήκες, ανέφερε μεταξύ άλλων: 

 « Γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι οι εσωτερικές επενδυτικές 

δυνάμεις της χώρας μας έχουν στρέψει, εξαιτίας της κατάστασης και του 

πλαισίου που υπάρχει. Υπάρχουν, όμως, συμπατριώτες μας ομογενείς 

σε όλο τον κόσμο- και «φωτεινό» παράδειγμα είναι ο παριστάμενος. κ. 



Σαββίδης- που παρακολουθούν με αγωνία και θλίψη αυτή την πορεία 

της χώρας και της πατρίδας και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν, αρκεί 

να τους προσεγγίσουμε εμείς, να τους ζητήσουμε βοήθεια και να 

δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν» 

Συνεχίζοντας ο κ. Αναστασιάδης  και αναφερόμενος στον Υφυπουργό 

Εξωτερικών κ. Μάρδα ο οποίος είχε φύγει είπε: 

«Επειδή, ο κ. Μάρδας, ο οποίος έφυγε και ο οποίος τοποθετήθηκε, 

περίμενα ο κ. Υπουργός, να πει τι θα κάνει η κυβέρνηση για αυτή την 

προσέγγιση και για αυτή την προσέλκυση, αντί να μας κάνει μια 

περιγραφή των θεσμών που υπάρχουν στις ΗΠΑ και περίμενα να μας 

πει τον τρόπο που θα αναζητηθούν επενδυτές από τους ομογενείς μας, 

τους ισχυρούς ομογενείς που έχουμε στο εξωτερικό, κι όχι μέσα από 

τους πρόσφυγες, όπως είχε πει σε πρόσφατη τοποθέτησή του». 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής προχώρησε στην ανάλυση της  πρότασής  του για την 

αναζήτηση επενδυτών ανάμεσα στους ομογενείς και όχι στους 

πρόσφυγες τονίζοντας : 

« Αυτοί οι ομογενείς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι και διάσπαρτοι σε όλο 

τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία και από την Ρωσία 

μέχρι την Αφρική, και είχα και εγώ κάποιες επαφές ως πρώην πρόεδρος 

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με τις 

σχέσεις τους, με τους οικονομικού και με τους πολιτικούς παράγοντες 

στις χώρες τους αλλά και με τη διαφορετική νοοτροπία και την 

προσέγγιση των πραγμάτων που έχουν, μπορούν να βοηθήσουν 

σημαντικά στην ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν υπάρχουν ούτε 

περιθώρια ούτε χρόνος ούτε πολυτέλεια για κομματικές και ιδεολογικές 

αντιδικίες. Η κατάσταση έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει και το οριακό 

σημείο, θα έλεγα. Πρέπει, εμείς, κύριε Πρόεδρε, να ξεπεράσουμε τους 

εαυτούς μας, αν θέλετε και τα κομματικά μας στάτους και να 

αναλάβουμε μία πρωτοβουλία. Αυτή είναι μία πρόταση. Να αναλάβουμε 

μία πρωτοβουλία, εμείς, σαν Επιτροπή, αφού αυτό δεν γίνεται από την 

Κυβέρνηση. Διαφορετικά τα πράγματα οδηγούνται σε καταστάσεις μη 

αναστρέψιμες..» 

 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εισήγησης του Σάββα Αναστασιάδη 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ζήτησα το λόγο, διότι μου δώσατε μια αφορμή, κύριε 

Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ, από μια αποστροφή του λόγου σας. Είπατε 

«καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο των Ελλήνων της Ρωσίας, τον Πρόεδρο του 5ου 

ΣΑΕ»  των πρώην χωρών της Σοβιετικής Ένωσης, είναι ο ακριβής όρος. 

Ήθελα να ρωτήσω, παίρνοντας σαν αφορμή αυτό, επειδή στην πρώτη 

συνεδρίαση είχαμε βάλει κάποιους άξονες προτεραιότητας, κάποιες 

προτεραιότητες. Η πρώτη ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας, η 20 Μαΐου 

πλησιάζει, μεσολαβούν γιορτές και δεν ξέρω εάν προλαβαίνουμε να 

ολοκληρωθεί η καθιέρωση αυτή, και η δεύτερη είναι να μας ενημερώσετε, πού 

βρίσκεται το θέμα με το ΣΑΕ. Με το νομοσχέδιο, το οποίο σας έχουμε 



παραδώσει αυτό που είχαμε έτοιμο, κι έκτοτε δεν έχει γίνει καμιά κουβέντα. Τι 

γίνεται με αυτό; Διότι, ο κ. Σαββίδης λειτουργεί ως Πρόεδρος του 5ου ΣΑΕ χωρίς 

να έχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο, λειτουργεί ο ίδιος από μόνος του.  

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Με αφορμή την παρουσία του κ. Σαββίδη, που αποτελεί, νομίζω, «φωτεινό» 

παράδειγμα φλογερού Έλληνα και επενδυτή, ο οποίος με αγωνία 

παρακολουθεί την πορεία της χώρας και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, έρχεται 

και επενδύει κάτω από αντίξοες συνθήκες, και επιτρέψτε μου να το γνωρίζω 

αυτό, θέλω να καταθέσω κάποιες σκέψεις. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι οι εσωτερικές επενδυτικές δυνάμεις 

της χώρας μας έχουν στρέψει, εξαιτίας της κατάστασης και του πλαισίου που 

υπάρχει. Υπάρχουν, όμως, συμπατριώτες μας ομογενείς σε όλο τον κόσμο- και 

«φωτεινό» παράδειγμα είναι ο παριστάμενος. κ. Σαββίδης- που 

παρακολουθούν με αγωνία και θλίψη αυτή την πορεία της χώρας και της 

πατρίδας και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν, αρκεί να τους προσεγγίσουμε 

εμείς, να τους ζητήσουμε βοήθεια και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα 

στο οποίο μπορούν να κινηθούν. 

Επειδή, ο κ. Μάρδας, ο οποίος έφυγε και ο οποίος τοποθετήθηκε, περίμενα ο κ. 

Υπουργός, να πει τι θα κάνει κυβέρνηση για αυτή την προσέγγιση και για αυτή 

την προσέλκυση, αντί να μας κάνει μια περιγραφή των θεσμών που υπάρχουν 

στις ΗΠΑ και περίμενα να μας πει τον τρόπο που θα αναζητηθούν επενδυτές 

από τους ομογενείς μας, τους ισχυρούς ομογενείς που έχουμε στο εξωτερικό, 

κι όχι μέσα από τους πρόσφυγες, όπως είχε πει σε πρόσφατη τοποθέτησή του. 

Αυτοί οι ομογενείς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι και διάσπαρτοι σε όλο τον 

κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία και από την Ρωσία μέχρι την 

Αφρική, και είχα και εγώ κάποιες επαφές ως πρώην πρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με τις σχέσεις τους, με τους 

οικονομικού και με τους πολιτικούς παράγοντες στις χώρες τους αλλά και με τη 

διαφορετική νοοτροπία και την προσέγγιση των πραγμάτων που έχουν, 

μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν 

υπάρχουν ούτε περιθώρια ούτε χρόνος ούτε πολυτέλεια για κομματικές και 

ιδεολογικές αντιδικίες. Η κατάσταση έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει και το οριακό 

σημείο, θα έλεγα. Πρέπει, εμείς, κύριε Πρόεδρε, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς 

μας, αν θέλετε και τα κομματικά μας στάτους και να αναλάβουμε μία 

πρωτοβουλία. Αυτή είναι μία πρόταση. Να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία, 

εμείς, σαν Επιτροπή, αφού αυτό δεν γίνεται από την Κυβέρνηση. Διαφορετικά 

τα πράγματα οδηγούνται σε καταστάσεις μη αναστρέψιμες. Να φέρουμε 

αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας, να τους πείσουμε ότι έχουμε τη διάθεση 

να τους βοηθήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο. Δεν συμφωνώ, 

κύριε Υπουργέ μαζί σας, ότι όλοι οι επενδυτές έχουν το ίδιο πλαίσιο ή 

αντιμετωπίζονται το ίδιο. Για τους ομογενείς, οι οποίοι έχουν αισθήματα για την 

χώρα είναι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να έρθουν στην χώρα, και, άρα, 

πρέπει να δημιουργήσουμε ένα άλλο πλαίσιο προσέγγισής και προσέλκυσής 

τους στην Ελλάδα. Και εάν υπολογίσουμε ότι για να πιάσουμε τον αισιόδοξο 

στόχο των 3,5% ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια χρειάζονται τουλάχιστον 40 δις 

ιδιωτικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Μιλάω για χρήματα τα οποία δεν 

υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτή η προσπάθεια επείγει και πρέπει να την 

αναλάβουμε για να τραβήξουμε μπροστά. 

 


