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Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του Συντονιστή Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. 
 
Ας γυρίσουμε σελίδα  
 
Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, προβαίνουμε σε απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και 
σχεδιάζουμε τις μελλοντικές μας ενέργειες. Στα μηνύματά μας κάνουμε αναφορά σε 
κοινά οράματα και στόχους, στην ανάγκη προσέλκυσης των νεοτέρων γενεών, στη 
διάσωση και διάδοση της ελληνικής παιδείας, στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων, 
στην ευαισθητοποίησή μας σε θέματα περιβάλλοντος. Εκφράζουμε ευχές για ένα 
καλύτερο και πιο ανθρώπινο μέλλον. Κάνουμε εκκλήσεις για κοινές προσπάθειες, για 
ενότητα και συνέργεια. 
 
Με καλοπροαίρετη διάθεση αυτοκριτής θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι ευχές 
παραμένουν ευχές.  “Τι φταίει τελικώς” και οι συλλογικές προσπάθειες δεν ευδοκιμούν; 
Είναι εγωισμός; Είναι απάθεια; Τι μας χωρίζει; Παλαιές διαφωνίες και βεντέτες; 
Αναχρονιστικά καταστατικά που αποτρέπουν τη συλλογική προσπάθεια;  
Τι είναι αυτό που τελικά κρατά τον γίγαντα που λέγεται “Ελληνισμός της Αμερικής” 
κατακερματισμένο στις προσπάθειές του;  
 
Αγαπητοί συμπατριώτες, 
 
Ας μην αναζητήσουμε τους ενόχους, γιατί ένοχοι είμαστε όλοι. Υπεύθυνοι είμαστε όλοι. 
Ας κοιτάξουμε μπροστά και ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ο χρόνος κυλά. Οι 
σύλλογοι, οι ομοσπονδίες, οι τριτοβάθμιοι οργανισμοί αποδυναμώνονται με τον χρόνο. 
Εφέτος, ελάτε να αλλάξουμε σελίδα στην ιστορία της ομογένειας.  
 
Οι οργανισμοί στους οποίους ηγούμαστε ή ανήκουμε αποκτούν νόημα όταν 
συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό. Ο ρόλος του ηγέτη δεν είναι να λαμβάνει τιμές. 
Είναι να υπηρετεί με ταπεινότητα και πειθαρχία.  
Δεν είμαστε “εθνοσωτήρες” διότι ο Ελληνισμός έχει δική του δυναμική και θα επιβιώσει 
μόνος τους στο διενεκές, ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργεις. Αναφέρομαι στην 
οργανωμένη ομογένεια.  
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Σας προσκαλώ να καταθέσετε τις προτάσεις σας για συλλογική εργασία όλων των 
δυνάμεών μας. Από εμάς εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, το μέλλον της οργανωμένης 
ομογένειας. Αλλιώς τα ίχνη που θα αφήσουμε στην ηγεσία της θα είναι οι καλές μας 
προθέσεις και μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες. 
 
Ζητώ από την ηγεσία των ομογενειακών οργανώσεων, των οργανώσεων 
επαγγελματικών, επιστημόνων και νεολαίας, αλλά και από ανεξάρτητους ομογενείς να 
καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες ώστε να προετοιμάσουμε την ημερήσια 
διάταξη μίας πανεθνικής συνάντησης μέσα στο 2008. Να αναζητήσουμε αυτά που μας 
ενώνουν.  
 
Ολοι είμαστε ισότιμοι και χρήσιμοι στην προώθηση κοινών στόχων. Δεν περισσεύει 
κανείς. Ας παραμερίσουμε τον εγωισμό μας και τυχόν διαφορές του παρελθόντος και με 
αγάπη ας οραματισθούμε και ας συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της φωνής μας και των 
δυνατοτήτων μας.  
 
Κάθε πρωτοχρονιά είναι αφετηρία για νέες προσπάθειες. Με την ευχή, η φετεινή χρονιά 
να σηματοδοτήσει την απαρχή ουσιαστικής συνεργασίας των Ελλήνων της Αμερικής, 
αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.  
 
Εκ μέρους των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του Σ.Α.Ε. Η.Π.Α ευχές για ένα 
ειρηνικό και δημιουργικό 2008, με υγεία, αγάπη, χαρά και ευημερία. 
 
Στείλτε τις προτάσεις με e-mail, fax ή ταχυδρομικώς: 
 
801 W. Adams St., Suite 235 - Chicago, Illinois 60607 
Tel: (312) 627-1821 - Fax: (312) 627-1943 
E-mail ted@spyropoulos.org, sae@saeusa.org  
www.saeusa.org 
 

 
Θ. Σπυρόπουλος, Συντονιστής Σ.Α.Ε. Η.Π.Α. 
 
 


