
 
  

 
 

 
 

 

Προς: Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης κ. Γιώργο Αµαραντίδη 
 
Κοινοποίηση προς: 
 
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Θεόδωρο Κασσίµη 
Γενικό ∆ιευθυντή ΓΓΑΕ κ. Γιάννη Κυπαρισσίδη 
Πρόεδρο Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού  
της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Τσιαρτσώνη 
Α΄Αντιπρόεδρο Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού  
της Βουλής των Ελλήνων κ. Γρηγόρη Νιώτη 
Β΄Αντιπρόεδρο Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού  
της Βουλής των Ελλήνων κ. Ν. Γκατζή 
Γραµµατέα Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού  
της Βουλής των Ελλήνων κ. Α. Κουράκη 
Πρόεδρο του ΣΑΕ κ. Στ. Ταµβάκη 
Γραµµατέα του ΣΑΕ κ. Όλγα Σαραντοπούλου 
Ταµία του ΣΑΕ κ. Κ. ∆ηµητρίου 
Συντονιστές Περιφερειών του ΣΑΕ 
Οµοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων Ευρώπης 
Συντονιστικό Όργανο των Οµοσπονδιών ΕΚ Ευρώπης 
Μέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 
Συλλόγους και Κοινότητες µέλη της ΟΕΣΚΣ 
 
 
Αγαπητέ Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης, 
 
∆ιαβάζοντας την επιστολή των κυρίων Χαϊδευτού και Ουλή της Οµοσπονδίας 
Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ), ένα µήνα µετά την 
αποστολή της κι  αφού πρώτα έκανε τον γύρω της Ευρώπης,  συνειδητοποιήσαµε  
πόσο σωστή και πολιτικά επιβεβληµένη ήταν η πρόσφατη επίσκεψή µας στη 
Στοκχόλµη.  
 
Σταθερό µας µέληµα και στόχος είναι η στήριξη του Ελληνισµού της ∆ιασποράς και η 
ενότητα του, κρατώντας αποστάσεις  από κοµµατικές, ιδεολογικές, προσωπικές και 
άλλες αντιπαραθέσεις, που διχάζουν και δηµιουργούν καταστροφικές διχόνοιες.  
 
Ο τρόπος, όµως, που µας αντιµετώπισε η σηµερινή διοίκηση της ΟΕΣΚΣ µας 
δηµιούργησε πολλά ερωτηµατικά για το ρόλο της σχετικά µε την αποκαρδιωτική 
οργανωτική κατάσταση που επικρατεί στην Παροικία της Σουηδίας. 
 
Την ευθύνη, συνεπώς, της σφοδρής αντιπαράθεσης που πυροδότησε η επίσκεψή 
µας οφείλουν να την αναλάβουν εξ ολοκλήρου οι  κύριοι Χαϊδευτός και Ουλής λόγω 
της αλόγιστης συµπεριφοράς και αψυχολόγητης αντίδρασης που επέδειξαν απέναντί 
µας, ως µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης, που 
εκτελούσαµε απλά το καθήκον µας. Το «έγκληµα» που διαπράξαµε ήταν να 
επισκεφθούµε, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας, και ύστερα από απόφαση του 
οργάνου στο οποίο συµµετέχουµε, δύο οργανώσεις µέλη του.  



 

 
 

2

 
Είναι λογικό να διερωτάται κανείς ποιοι είναι οι πραγµατικοί λόγοι που  οδήγησαν τα 
άτοµα αυτά στην προσβλητική για µας αλλά και απολίτικη εν γένει αντίδραση και 
συµπεριφορά  τους.  
 
Από τις καταγγελίες των Ουλή, Χαϊδευτού και της κυρίας Παπαδοπούλου γίνεται 
ξεκάθαρο ότι η δυσφορία τους εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι επισκεφτήκαµε την 
Πολιτιστική Στέγη της Στοκχόλµης  µε την οποία οι ίδιοι τους δηλώνουν πως δεν 
έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων.  
Ισχυρίζονται  επίσης, αναληθώς, ότι δεν ενηµερώσαµε την κυρία Παπαδοπούλου, 
µέλος του Συντονιστικού Συµβουλίου του ΣΑΕ Ευρώπης, που επίσης µας καταγγέλλει 
για την  επίσκεψή µας στην Στοκχόλµη (επιστολή της κι απάντησή µας 
επισυνάπτεται). Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαν την απαίτηση να  πάρουµε την άδειά τους 
για να επισκεφτούµε το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού της Στοκχόλµης, και την 
Πολιτιστική Στέγη.   
Επιπλέον,  ότι εµείς µε την παρουσία µας και την στάση µας διχάσαµε τον Ελληνισµό 
και πως  για το ταξίδι µας αυτό ξοδεύτηκαν άσκοπα χρήµατα των Ελλήνων 
φορολογουµένων. 
 
Ας ξεκινήσουµε όµως από το τελευταίο που αφορά στο όψιµο και υποκριτικό  
ενδιαφέρον τους για τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων.  
 
Είναι αλήθεια ότι ξοδεύτηκαν χρήµατα για την µετακίνησή µας αυτή. Συγκεκριµένα, για 
τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο µας. Συνολικά περίπου 1.000 ευρώ για τους δυο µας.  
Αναµφισβήτητα ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο.  Χωρίς να συµπεριλαµβάνουµε σ΄ 
αυτό και το κόστος του δικού µας χρόνου τον οποίο διαθέσαµε για τον σκοπό αυτό. 
Από τα χαράµατα του Σαββάτου µέχρι κι αργά το βράδυ της Κυριακής. Κάνοντας το 
χρέος µας και υλοποιώντας την απόφαση της πλειοψηφίας των µελών του Σ.Σ. του 
ΣΑΕ της Ευρώπης, επισκεφτήκαµε να στηρίξουµε ηθικά, δύο από τους 
σηµαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Ελληνικής Παροικίας της Στοκχόλµης, µε 
αδιάλειπτη πολιτιστική παρουσία επί δεκαετίες. ∆ύο φορείς που δυστυχώς 
κινδυνεύουν να αφανιστούν λόγω, µεταξύ άλλων και της  εγκληµατικής αδιαφορίας  εκ 
µέρους της ΟΕΣΚΣ και  ενίοτε απροσχηµάτιστης υπονόµευσης, που δέχτηκαν και 
δέχονται από την πλευρά της.  
 
Οι παροικούντες  την Ιερουσαλήµ όµως γνωρίζουν ποιοι είναι οι κύριοι και η κυρία 
που εκφράζονται  ανερυθρίαστα για τα χρήµατα των ελλήνων φορολογουµένων.  
 
Είναι οι ίδιοι αυτοί που επί δεκαετίες «σουλατσάρουν» τόσο µε τα εκατοµµύρια των 
σουηδών φορολογουµένων όσο και µε  τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων. 
Κι ενώ «ο κόσµος το’ χει τούµπανο» ...για τα δικά τους επιτεύγµατα στον τοµέα της 
διαχείρισης των κοινών µας πόρων, αυτοί... «το’ χουν κρυφό καµάρι». 
 
Αντί να νοιαστούν για τα εν τω οίκω τους ζητήµατα και να πάρουν πρωτοβουλίες για 
να περιορίσουν τα δικά τους έξοδα σε ταξίδια, για να εξοικονοµήσουν χρήµατα  τα 
οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση των κοινοτήτων µελών 
τους που φυτοζωούν µε κίνδυνο να µετατραπούν σε είδος υπό εξαφάνιση, αυτοί 
έχουν το θράσος να προκαλούν, να προσβάλλουν και να συκοφαντούν όσους δεν 
συµµετέχουν στο παιχνίδι τους, µε απύθµενα  ψεύδη και  παραπληροφόρηση.   
 
Για να µη µακρηγορούµε όµως θέτουµε ευθέως  το ερώτηµα: µπορούν τα άτοµα αυτά 
να µας παρουσιάσουν τα δικά τους οικονοµικά πεπραγµένα µε την ίδια διαφάνεια και 
συναίσθηση ευθύνης που εµείς σαν µέλη του Σ.Σ. του ΣΑΕ Ευρώπης ενηµερώνουµε 
τους Έλληνες φορολογουµένους; Μπορούν να βγουν µπροστά στους Έλληνες της 
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Σουηδίας και κοιτάζοντάς τους στα µάτια να τους πουν: δεν παίρνουµε καµία 
οικονοµική αποζηµίωση για τον χρόνο που αφιερώνουµε στα κοινά και ό,τι κάνουµε 
το προσφέρουµε αφιλοκερδώς, όπως ακριβώς και τα δύο µέλη του ΣΑΕ; 
 
Μπορεί ο κ. Χαϊδευτός να µας εξηγήσει µε ποια χρήµατα, ποιων φορολογουµένων 
γυροβολάει στην Φρανκφούρτη κάθε λίγο και λιγάκι; Εκτός από τα χρήµατα µπορεί 
επίσης να µας πει σε τι αποσκοπούν οι συναντήσεις του αυτές;  
 
Χωρίς να θέλουµε να προκαταλάβουµε την απάντησή τους, δεν µπορούµε να µην 
µπούµε στον πειρασµό να πούµε πως είµαστε περισσότερο από βέβαιοι, ότι το γάντι 
αυτό δεν θα το σηκώσουν. 
  
Αναµφισβήτητα η θέση τους είναι δυσάρεστη κι επιδίδονται σε απεγνωσµένες 
προσπάθειες να αντιστρέψουνε τους ρόλους, µεταθέτοντας τις τεράστιες ευθύνες 
τους για την διάσπαση και τον µαρασµό του πάλαι ποτέ δυναµικού Ελληνισµού της 
Σουηδίας, στο ΣΑΕ. 
 
∆εν θέλουν να κατανοήσουν πως εξαιτίας της εγκληµατικά ανίκανης και ανεύθυνης 
καθοδήγησής τους και µε τις ίντριγκές τους ο Ελληνισµός της Σουηδίας έχει διχαστεί, 
µε αποτέλεσµα τα γνωστά σε όλους µας φαινόµενα.   
Αποδεικνύουν  για άλλη µια φορά µε την στάση τους ότι αποτελούν το µεγαλύτερο 
µέρος του προβλήµατος. Βρισκόµαστε δυστυχώς µπροστά σε µια κατάσταση που δεν 
αντιστρέφεται όσο οι κύριοι αυτοί  παραµένουν γαντζωµένοι στην ηγεσία της ΟΕΣΚΣ.  
 
Οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι σ΄ αυτό που υπηρετεί,  
θα είχε από καιρό αναλάβει τις ευθύνες του  υποβάλλοντας την παραίτησή του.  
 
Είναι  απαράδεκτο και προσβλητικό προς κάθε σκεπτόµενο συµπατριώτη να 
εκφράζονται οι κύριοι αυτοί στο όνοµα του Ευρωπαϊκού Ελληνισµού.  Ούτε φυσικά 
είναι οι κατάλληλοι για να εκφράσουν τί ΣΑΕ θέλει ο Ελληνισµός της Ευρώπης.  
Αυτό µόνο οι οργανωµένοι Έλληνες της Ευρώπης συλλογικά, µπορούν να το 
αποφασίσουν. ∆εν θα το αποφασίσουν γι αυτούς δυο από τους κύρια υπεύθυνους 
της διάσπασης και του διχασµού του Ελληνισµού της Σουηδίας.   
 
Από πότε οι εκπρόσωποι µιας οµοσπονδίας έγιναν οι εκφραστές του Ελληνισµού της 
Ευρώπης; Ποιος τους έδωσε αυτή την  εξουσία;  
 
Είναι φανερό ότι οι ίδιοι  υπέπεσαν σε ατόπηµα κι αντί να συνετιστούν και να 
προσγειωθούν, από την αµείλικτη κριτική που τους γίνεται για την απέραντη 
ξετσιπωσιά τους, προκαλούν  και σκίζουν τα ιµάτιά τους για το θεαθήναι, σε µια 
αστεία προσπάθεια να φανούν σπουδαίοι. 
 
Οι κατηγορίες τους πως στην Πολιτιστική Στέγη  θα βρισκόµασταν για να 
συζητήσουµε «πόσο κλέφτες και απατεώνες είναι» αγγίζουν τα όρια της ψύχωσης. 
Υποτιµούν την νοηµοσύνη µας και βλάπτουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους γύρω 
τους µε αυτή την «λογική» τους, που τους έφερε σ αυτή την δεινή θέση και απέναντί 
µας. Προσπαθώντας να αποσοβήσουν µια συνάντηση , που θα µπορούσε χωρίς την 
αναρµόδια παρέµβασή τους,  να γεφυρώσει χάσµατα. Να ανοίξει δρόµους. Γι αυτούς 
και για τον Ελληνισµό της Σουηδίας. Ακόµα και για το ΣΑΕ, για τον Ευρωπαϊκό 
Ελληνισµό. Επέλεξαν  όµως να «φουσκώσουν» το εγώ τους, να υπερασπίσουν τα 
περιφραγµένα τους «χωράφια» αδιαφορώντας για το καλό του συνόλου. Το καλό της 
Ελληνικής Παροικίας της Σουηδίας. 
 
Πόσο χαµηλά όµως έχουν πέσει φαίνεται κι από την τοποθέτησή τους αναφορικά µε 
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το ΣΑΕ: «Είµαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουµε για ακόµη µια φορά(!), ότι 
το ΣΑΕ δεν είναι τίποτε άλλο από µια οµάδα ανθρώπων που γυροβολούν µε τα 
ΧΡΗΜΑΤΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ και προκαλούν µε την στάση τους 
τον οργανωµένο ελληνισµό» και «...το ΣΑΕ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας χώρος, 
όπου κάποιοι προωθούν συµφέροντα ξένα προς τον Ελληνισµό της Ευρώπης».   
 
Οι κύριοι Χαϊδευτός και Ουλής υπήρξαν µέλη του Σ.Σ. του ΣΑΕ της Ευρώπης επί µια 
δεκαετία. Τα δικά µας λόγια περιττεύουν.   
 
Ξεχνούν όµως ν αναφέρουν πως επί δεκαετίες οι ίδιοι τους γυροβολούν επί πλέον και 
µε τα χρήµατα από τον ιδρώτα των σουηδών φορολογουµένων.  Έρχονται σήµερα οι 
άνθρωποι αυτοί και βρίζουν και απαξιώνουν αυτό που υποκριτικά όλα αυτά τα χρόνια 
υπηρετούσαν(;).  Συκοφαντούν τους επί χρόνια συνεργάτες τους, κρίνοντας 
προφανώς εξ ιδίων τα αλλότρια. Και όλα αυτά επειδή σήµερα στο ΣΑΕ δεν βρίσκονται 
αυτοί αλλά είναι κάποιοι άλλοι. Νεκρανασταίνουν όργανα του παρελθόντος και 
υπονοµεύουν το ΣΑΕ. Γι αυτό και διατρανώνουν προς πάσα κατεύθυνση πως ένα 
«τέτοιο ΣΑΕ δεν το χρειάζονται οι οργανωµένοι ΄Ελληνες της ∆ιασποράς». Κάνουν 
σχέδια ερήµην του απόδηµου για ένα ΣΑΕ που θα ΄ναι του χεριού τους 
  
Είναι πλέον καιρός να συνειδητοποιήσουν πως οι καιροί αλλάξανε.  Αντί για το 
θράσος που επιδεικνύουν εγκαλώντας µας, αντί για απειλές και νουθεσίες, τους 
καλούµε να συνετιστούν και να κατανοήσουν πως ένας είναι ο δρόµος που οδηγεί 
στην εξιλέωση: να ζητήσουν πρώτα από εµάς τους δυο και στην συνέχεια από όλους 
τους συµπατριώτες µας ταπεινά συγνώµη. Για την απέραντη αλαζονεία τους, για την 
ατέλειωτη ανευθυνότητά τους, την απύθµενη µικροπρέπειά τους.  

Με εκτίµηση 

Αστέριος Μπρατάνης και Νικόλαος Τσιτσίγκος 

 
 


