Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού

Ενισχύεται η προσπάθεια καταγραφής των Αποδήμων Σερραίων από την Ε.Μ.Κ.Α.Ε

Με έκπληξη ακούσαμε από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, την Παρασκευή 4 Ιουλίου σ’ εκπομπή, τον νομαρχιακό
σύμβουλο κ. Γιάννη Πέτκογλου να ανακοινώνει ως καινοτόμο και πρωτόγνωρα εισερχόμενη ιδέα στους
Σερραίους πολίτες την πρότασή του προς το Νομαρχιακό Σύμβούλιο για τη δημιουργία «Συμβουλίου
Αποδήμων Σερραίων», του οποίου η λειτουργία θα αποτελέσει (σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του) σημείο
αναφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τους απόδημους Συμπατριώτες μας.
Ο κ. Πέτκογλου ενσωμάτωσε στην πρότασή του, επίσης, τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τη Ν. Α. Σερρών
για την καταγραφή των αποδήμων Σερραίων, την αξιοποίηση του διαδικτύου και τη θεσμοθέτηση συνεδρίου και
Συμβουλίου Αποδήμων Σερραίων.

Η έκπληξη που μας προκάλεσε δεν εστιάζεται στο περιεχόμενο της πρότασής του, που σαφώς και μας βρίσκει
σύμφωνους, αλλά στο γεγονός της πλήρους αποσιώπησης της εργασίας πολλών χρόνων που έχει γίνει από
την Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού και το περιοδικό Global Hellenism προς την
κατεύθυνση αυτή.
Η Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού με τον πρόεδρό της Δρ Κώστας Σ. Πασχαλίδη
, κατά τη διάρκεια του 1ου Πανσερραϊκού Συνεδρίου Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων που έλαβε χώρα
στη Θεσσαλονίκη στις 17-18 Μαρτίου 2007, παρουσίασε τεκμηριωμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των
Αποδήμων συμπατριωτών μας.
Οι προτάσεις αυτές ήταν οι παρακάτω:
· Κατάρτιση Μητρώου Συλλόγων όλων των Σερραίων της διασποράς.
· Δημιουργία Δικτύου διακεκριμένων αποδήμων Σερραίων, με προοπτική τακτικών συναντήσεων και
συζητήσεων, επηρεάζοντας τα κέντρα λήψης αποφάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Νομού μας.
· Δημιουργία σε κάθε Δήμο Ληξιαρχείου Απόδημων συμπατριωτών.
· Οργανωμένη ιστοσελίδα, η οποία θα δίνει μία σειρά από χρήσιμες πληροφορίες σε περισσότερες από δύο
γλώσσες σε μελλοντικούς επισκέπτες της πόλης και του Ν. Σερρών
· Ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων, όπως βεβαιώσεις ή διάφορα πιστοποιητικά με τη χρήση του Ιντερνετ
από την επίσημη ιστοσελίδα του εκάστοτε δήμου.
Οι σύνεδροι ομόφωνα υπερψήφισαν τις προτάσεις που κατατέθηκαν για το σκοπό αυτό και τις
ενσωμάτωσαν στο ψήφισμα το οποίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του 1ου Πανσερραϊκού Συνεδρίου
Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων. Ήδη προχώρησε η πρώτη φάση της επεξεργασίας αυτών των
προτάσεων.
Παρόλα αυτά και επειδή έχουμε με συνέπεια και σε βάθος χρόνου υπηρετήσει πολιτικές δράσης για την
αξιοποίηση του μεγάλου αυτού κεφαλαίου που λέγεται «ομογενειακός ελληνισμός», το οποίο δυστυχώς
εξακολουθεί να παραμένει στα «αζήτητα» της ατζέντας των πολιτικών μας παραγόντων, υπερθεματίζουμε
οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται προς την παραπάνω κατεύθυνση.
Προς διευκόλυνση λοιπόν των ενδιαφερομένων καταθέτουμε εξ’ αρχής τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε
το 1ο Πανσερραϊκό Συνέδριο Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων όπου και αποτυπώνεται ένας σαφής
προγραμματισμός δράσης, τον οποίο και θα μπορούσε να υποστηρίξει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα
δηλώνουμε πως αν και εφόσον γίνει ένας λειτουργικός και σωστά οργανωμένος φορέας για τη σύσταση
Συμβουλίου Αποδήμων Σερραίων, τη διάθεσή μας να συμβάλλουμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία.
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Με χαρά μας παρακολουθούμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση από τον συντοπίτη
μας κ. Πέτκογλου, ευελπιστώντας σε μία συντονισμένη προσπάθεια υλοποίησης των προτάσεων και του έργου
που ήδη έχει ξεκινήσει.
Προς ενημέρωσή σας:
http://www.omospondia.gr/files/a_synedrio.htm
http://www.omospondia.gr/files/a_synedrio.htm#pasx
http://www.emkae.gr/content/view/20/28/lang,el/
από το Γραφείο Τύπου
Κοινοποίηση:
Νομαρχιακό Συμβούλιο Σερρών
Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών
Μ.Μ.Ε Ν. Σερρών
Ομογενειακά Μ.Μ.Ε
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