
Μ
ια αρχική επισκόπηση 
ελληνοαµερικανικών θέ-
σεων στο θέµα «ψήφος 
αποδήµων» φέρνει στην 
επιφάνεια δύο τουλάχιστον 
τάσεις. Η πρώτη αφορά µια 
έντονα ορατή θέση σχετικά 

µε το ποιος έχει το αναφαίρετο δικαίωµα της ψήφου 
και τον τρόπο της επιτέλεσης της σχετικής διαδικα-
σίας. Η δεύτερη υποδεικνύει πτυχές του θέµατος 
που ελάχιστα έχουν απασχολήσει την ελληνική 
κοινή γνώµη ή ακόµη και καθόλου. Πρόκειται περί 
της αποφασιστικότητας των Ελληνοαµερικανών 
να συµµετάσχουν ενεργά στη διαµόρφωση της 
οποιασδήποτε πολιτικής του ελληνικού κράτους 
που αφορά τη ∆ιασπορά. 
Συγκεκριµένα, ο πρώτος προσανατολισµός απο-

τελεί το σταθερό, εδώ και χρόνια, αίτηµα για τη δη-
µιουργία του νοµικού και υλικοτεχνικού πλαισίου το 
οποίο να καθιστά δυνατή την ψήφο των µεταναστών 
µε ελληνική ιθαγένεια και να διευκολύνει τη διαδικα-
σία της από τον χώρο κατοικίας. Με άλλα λόγια, σε 
ανακοινώσεις όπως αυτής του Ελληνοαµερικανικού 
Εθνικού Συµβουλίου (Hellenic American National 
Council [HANC]) προκρίνεται η επιστολική ψήφος 
ως µέσο για την ευρύτερη συµµετοχή αυτής της 
δηµογραφικής οµάδας στην εκλογική διαδικασία. 
Η εναλλακτική πρόταση για ψήφο µέσω αυτοπρό-
σωπης παρουσίας σε εκλογικά κέντρα, πρεσβείες 
ή προξενεία κρίνεται γενικά ότι παρεµποδίζει το 
ζητούµενο της ευρείας αντιπροσώπευσης λόγω της 
γεωγραφικά διεσπαρµένης ελληνοαµερικανικής 
κοινότητας. Οι µεγάλες αποστάσεις, επαγγελµατικές 
υποχρεώσεις και το υψηλό κόστος θα έχουν άµεση 
συνέπεια τη µειωµένη συµµετοχή.  

Η δεύτερη τάση όπως περιπλέκει τα πράγµατα. 
Το δικαίωµα ψήφου στη δεύτερη και τρίτη 
γενιά, για παράδειγµα, τίθεται σαν θέµα πε-

ραιτέρω συζήτησης, µια και κατά γενική οµολογία οι 
γεννηµένοι στην Αµερική Ελληνες δεν έχουν επαρκή 
γνώση της ελληνικής πραγµατικότητας. Μετανάστες 
εκφράζουν συχνά την αντίθεσή τους στο δικαίωµα 
ψήφου ατόµων ελληνικής καταγωγής που «δεν έχουν 
επαφή µε την Ελλάδα». Επί τάπητος εποµένως µπαίνει 
το θέµα του πολίτη όχι µόνο ως δικαίωµα αλλά και 
ως υποχρέωση. Και εγείρεται το ερώτηµα: Ποιοι θα 
είναι οι µηχανισµοί δηµιουργίας ενεργών πολιτών 
στη ∆ιασπορά; Υπάρχουν βέβαια και περαιτέρω 
επιφυλάξεις καθώς και συγκεκριµένες προτάσεις, 
όπως αυτές που έχει καταθέσει στα ελληνικά το 
Ελληνοαµερικανικό Εθνικό Συµβούλιο (https://www.
panhellenicpost.com/wp-content/uploads/2019/10/
HANC-psifos-ellada_oct1943533.pdf). 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι η επιφυλακτική ελληνοα-

µερικανική στάση εκφράζει µια ευρύτερη έλλειψη 
εµπιστοσύνης προς την ελληνική πολιτεία, η οποία 
πηγάζει από την εξαιρετικά προβληµατική σχέση 
των Ελληνοαµερικανών, αλλά και της ∆ιασποράς 
γενικότερα, µε την ελληνική πολιτεία τα τελευταία 
τουλάχιστον τριάντα χρόνια. Η θέση οργανισµών 
όπως το Ελληνοαµερικανικό Εθνικό Συµβούλιο 
αλλά και της ΑΧΕΠΑ διατυπώνεται µέσα από το 
πρίσµα της ιστορικής µνήµης απραγµατοποίητων 
υποσχέσεων, έλλειψης συνεργασίας, περιθωρι-
οποίησης των ελληνοαµερικανικών φορέων και 
πατερναλιστικής συµπεριφοράς από την πλευρά 
της πολιτείας. Αυτή η εµπειρία δίνει τροφή για 
καχυποψία ως προς τις προθέσεις της πολιτείας, 
ακόµη και κάποια εχθρότητα, σίγουρα ανελέητη 
κριτική από συγκεκριµένους φορείς. 
Παραθέτω εδώ ένα παράδειγµα από την ανα-

κοίνωση του HANC ώστε οι αναγνώστες µας να 
πάρουν µια γεύση της καυστικότητας της κριτικής, 
της έντασης της αγανάκτησης και του µεγέθους 
της καχυποψίας: «H Ελλάδα δεν είναι µια κανονική 
χώρα. Εχουν συσσωρευτεί σε αυτήν παθογένειες 
δεκαετιών. Και αν κρίνουµε από τις ασοβάρευτες 
τοποθετήσεις πολιτικών και κοµµάτων στο θέµα της 
ψήφου, φοβόµαστε ότι αποτέλεσµα δεν θα υπάρξει. 
Μόνο “κοκοροµαχίες” και µία ακόµα εξαπάτηση 
των απόδηµων Ελλήνων».

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η «ψήφος των 
αποδήµων» ενεργοποιεί θέµατα τα οποία εκ-
κρεµούν εδώ και χρόνια, όπως η ισότιµη σχέση 

των διάφορων ∆ιασπορών µε την Ελλάδα, καθώς και 
η αυτονοµία της κάθε ∆ιασποράς. ∆εν είναι τυχαίο 
ότι ο τέως πρόεδρος του Συµβουλίου Απόδηµων 
Ελλήνων Στέφανος Ταµβάκης, ο οποίος υποστηρίζει 
ότι οι απόδηµοι πρέπει να ψηφίζουν «υποψήφιους 
βουλευτές που θα προέρχονται και από την ίδια την 
Οµογένεια», ήταν ο προσκεκληµένος οµιλητής στην 
εκδήλωση επί του θέµατος της ΑΧΕΠΑ στην Αθήνα. 
Η παταγώδης αποτυχία του Συµβουλίου Απόδηµου 
Ελληνισµού λόγω του ελλαδοκεντρικού προσανατο-
λισµού του και ο παράλληλος αποκλεισµός µεγάλου 
εύρους σηµαντικών ελληνοαµερικανικών φορέων 
δεν έχουν πάψει να ρίχνουν τη σκιά τους στη σχέση 
∆ιασποράς - ελληνικής πολιτείας.  
Το γεγονός ότι συγκεκριµένες οργανώσεις που 

παρουσίασα δεν αποδέχονται πλήρως καµία από τις 
έως τώρα θέσεις των κοµµάτων αφαιρεί το δικαίωµα 
από το κάθε κόµµα να µιλάει εξ ονόµατος όλων των 
Ελληνοαµερικανών. Αυτό που παρατηρούµε από 
τα αναγκαστικά λίγα, λόγω χώρου, παραδείγµατα 
που παρέθεσα είναι µια προσπάθεια όχι µόνο να 
πλαισιωθεί η συζήτηση πέρα από κοµµατικά συµ-
φέροντα, αλλά και να τεθεί η ∆ιασπορά ως ισότιµο 
µέλος της συζήτησης. 

Αυτό το αίτηµα µας φέρνει αντιµέτωπους µε 
τουλάχιστον δύο καίρια ζητήµατα. Πρώτον, 
την εσωτερική διαφοροποίηση της ελληνο-

αµερικανικής ∆ιασποράς και τα πλέγµατα εξουσίας 
που καθορίζουν την κοινή της γνώµη. Εάν η ∆ιασπο-
ρά ζητεί κεντρικότερο ρόλο στη διαµόρφωση της 
πολιτικής της σχέσης µε την Ελλάδα, ποιοι φορείς 
αντιπροσωπεύουν τους Ελληνοαµερικανούς; Ποια 
είναι η πολιτική τους; Η χαρτογράφηση αυτού του 
πολιτικού τοπίου κρίνεται απαραίτητη αν θέλουµε 
να κατανοήσουµε το θέµα σε βάθος.
Και δεύτερον, καίρια εκφράζεται, πιστεύω, µια 

αντίσταση να αποφευχθεί η πιθανή χειραγώγηση 
της ∆ιασποράς από την ελληνική πολιτεία και η 
∆ιασπορά να αποτελέσει µια ακόµη αρένα ελλαδι-
κών πελατειακών σχέσεων. Οι Ελληνοαµερικανοί 
προσεγγίζουν το θέµα της ψήφου σαν µια ευκαιρία 
επανεκκίνησης της συζήτησης περί χρόνιων θεµά-
των που τους απασχολούν καθώς και του ρόλου τους 
στο πολιτικό γίγνεσθαι της Ελλάδας. Επιχειρούν 
ρητά να αποφύγουν την ιδιοποίησή τους από τη 
συγκεκριµένη πολιτική συγκυρία και διακινούν το 
αίτηµα της ενεργού συµµετοχής τους στη δηµιουργία 
νέων νόµων και πρακτικών. Το µέλλον θα δείξει την 
κλίµακα του οράµατος και το εύρος της πολιτικής 
βούλησης για ένα νέο πλαίσιο, πέρα από τη στενή 
(και προβληµατική) οριοθέτηση της ∆ιασποράς ως 
προέκτασης της Ελλάδας. 
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