Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Εξοχότατε κύριε Πρέσβυ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ευχαριστώ όλους θερμά για τη παρουσία σας σήμερα εδώ και την στήριξη που δείχνετε σε
αυτή τη νέα μας προσπάθεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πέραν κάποιον φίλων και γνώριμων
προσώπων, βρισκόμαστε σε μια κατάμεστη αίθουσα, ανάμεσα σε συναδέλφους που μέχρι τώρα
δεν είχα την τύχη και τιμή να γνωρίσω.
Είναι γεγονός ότι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τα δυναμικότερα στελέχη της ελληνικής
κοινωνίας ξενιτεύονται στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές μικρότερες "Ελλάδες" ,
μεταξύ των οποίων πλέον και στη Μεγάλη Βρετανία, η δική μας, η ακαδημαϊκή οικογένεια με
περισσότερα από 2.300 μέλη.
Αρκετοί από μας πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στην πατρίδα, παρά τα όποια
εμπόδια μπορεί να έχει μια τέτοια μετάβαση, για να μεταφέρουμε στους συμπατριώτες μας και
στην ευρύτερη Ελληνική κοινωνία, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτήσαμε στο εξωτερικό.
Αυτοί από μας που θα επιλέξουμε ή θα αναγκαστούμε να παραμείνουμε στο εξωτερικό, θα
ζήσουμε ολόκληρη τη ζωή μας με τη νοσταλγία της πατρίδας και θα αναζητούμε συνεχώς τρόπους
για να επανασυνδεθούμε με τις ρίζες μας και να κάνουμε τα παιδιά μας υπερήφανα για την
καταγωγή των γονέων τους.
Για να υπηρετήσουμε, εθελοντικά και αφιλοκερδώς, τις ανάγκες αυτές ιδρύσαμε το Σύνδεσμο
Ελλήνων Ακαδημαϊκών της Μεγάλης Βρετανίας, μια πλατιά γέφυρα, μια ανεξάρτητη, ανοιχτή και
ισότιμη προς όλους επικοινωνιακή πλατφόρμα αναζήτησης και διαλόγου για αυτά που μας
συνδέουν μεταξύ μας, με τους φοιτητές μας και τους συμπατριώτες συναδέλφους μας στην Ελλάδα
και στον υπόλοιπο κόσμο.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν διαφορά μοντέλα προσέγγισης και προσέλκυσης των
ξενιτεμένων Ελλήνων τα οποία θα στηρίξουμε όσο μπορούμε, ειδικά στο πλαίσιο της υπάρχουσας
αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.
Ωστόσο, ως πρωτεργάτες του πνεύματος και της γνώσης, είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να
προηγηθούμε και να δώσουμε το παράδειγμα στους υπόλοιπους, με νέες προτάσεις και πρακτικές
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αυστηρά του ακαδημαϊκού και επιστημονικού χώρου, που θα μας ενώνουν μεταξύ μας, με τους
φοιτητές μας, και φυσικά με την πατρίδα με νέου είδους γέφυρες.
Όπως θα διαβάσετε και στο καταστατικό του Συνδέσμου, που καταχωρείται στην ιστοσελίδα
www.hellenicacademics.org.uk, οι κύριοι στόχοι του είναι οι εξής:
1. Η αναβάθμιση της ποιότητας , των αρχών και των ιδανικών της πανεπιστημιακής διδασκαλίας
με στόχο την προώθηση του Ελληνισμού διεθνώς.
2. Η συνεργασία με εθνικά και διεθνή, κρατικά και ιδιωτικά, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα
για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
3. Η διαχείριση του Συνδέσμου ως ανοιχτής πλατφόρμας ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών, μέσω της
ιστοσελίδας του και άλλων μεθόδων επικοινωνίας, με στόχο την προβολή του Ελληνισμού.
4. Η στήριξη και ενημέρωση , από τα μέλη του Συνδέσμου, με κάθε δυνατό τρόπο των φοιτητών
ελληνικής καταγωγής που κάθε χρόνο στη Μ.Βρετανία ανέρχονται σε πάνω από 20.000.
5. Η ενθάρρυνση, στήριξη και προβολή εθνικών και διεθνών ακαδημαϊκών, επιστημονικών,
πνευματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων, επιτευγμάτων και προτάσεων των μελών
του Συνδέσμου, καθώς και η συμμετοχή τους σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και
συνεργασίες, με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για την παροχή κάθε είδους ηθικής και
πρακτικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε σε συνεργασία και συνέργειες τους πάντες και ιδιαίτερα τους
ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς συναδέλφους στη Μ. Βρετανία και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ
ταυτόχρονα προγραμματίζουμε συστηματικές επαφές με τους αρμόδιους ελληνικούς κρατικούς και
ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, υπουργεία κλπ. για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.
Παράλληλα δημιουργούμε καταλόγους ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο και ειδικότητα του
καθενός εκ των μελών μας, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες προσφοράς τους, ενώ
διερευνούμε και τις δυνατότητες προσφοράς συνδρομής/ υποτροφίας σε υποψήφιους φοιτητές
επιπέδου διδακτορικού. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι είμαστε ανοιχτοί σε όποιες προτάσεις
και φρέσκες ιδέες έχετε για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Συνδέσμου, σε αυτά τα πρώτα μας
βήματα.
Οφείλω στο σημείο αυτό να επισημάνω την πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και
καινοτομίας στο υπουργείο παιδείας, καθηγητή κ. Κώστα Φωτάκη ο οποίος ανακοίνωσε σε
συνέντευξή του στις 22 Φεβρουαρίου 2016, την ίδρυση ταμείου για την στήριξη νέων επιστημόνων
και καινοτόμων επιχειρήσεων, προκειμένου μεταξύ άλλων να ανακοπεί όσο είναι αυτό δυνατόν η
ροή εξόδου των νέων επιστημόνων από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Από τον κ. Φωτάκη και
οποιονδήποτε προσφέρει έργο προς την πατρίδα και έχει συνάφεια με τους σκοπούς του
Συνδέσμου θα ζητήσουμε συνεργασία και θα τους παρακαλέσουμε να μας ενημερώσουν για τις
δυνατότητες συνεργασίας που μπορούμε να αναπτύξουμε.
Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας υφυπουργό
Εξωτερικών κ. Γιάννη Αμανατίδη, που από την πρώτη στιγμή στήριξε την πρωτοβουλία μας και
σήμερα, έμπρακτα, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας ως κύριος ομιλητής. Το υπουργείο
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Εξωτερικών της Ελλάδας με τις πρεσβείες του αποτελούν το δεύτερο σπίτι μας στο εξωτερικό.
Είμαστε έτοιμοι να συνδράμομε στην προσπάθειά του για μια αναβαθμισμένη σχέση της ελληνικής
ακαδημαϊκής κοινότητας του εξωτερικού με την πατρίδα μας.
Επίσης απευθύνω τις θερμές ευχαριστίες όλων μας στον πρέσβη κ. Κωνσταντίνο Μπίκα που μαζί
με τους άξιους συνεργάτες του και ιδιαίτερα τον προϊστάμενο του γραφείου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων κ. Αντώνη Κατεπόδη, τον προϊστάμενο του Γραφείου Τύπου και
Επικοινωνίας κ. Αλέξη Γεωργιάδη, και τον Πρόξενο κ. Δημήτρη Δεμέστιχα, μας βοήθησαν και θα
συνεχίσουν να μας βοηθούν για την επιτυχία του έργου μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να
αναγνωρίσω και τη συνεισφορά του Υπουργείου Τύπου, μέσω του Γραφείου Τύπου και
Επικοινωνίας της Πρεσβείας, το οποίο μας παραχώρησε τη λίστα από το πρόγραμμα Πυθέας που
είχε ξεκινήσει ως πρωτοβουλία του γραφείου στο Λονδίνο, από το 2010 και είχε καταγράψει ένα
μεγάλο αριθμό συναδέλφων στα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
του Συνδέσμου, από την εθελοντική προσφορά των οποίων εξαρτάται σημαντικά η επιτυχία του
εγχειρήματος μας.
Αυτοί είναι οι:
·
Γιώργος Καβέτσος, Αντιπρόεδρος Α’ (Queen Mary University of London και LSE – Εξειδίκευση
Οικονομολόγου)
·

Θέμης Προδρομάκης, Αντιπρόεδρος Α’ (Southampton University – Εξειδίκευση Μηχανικού)

·

Παναγιώτης Δόντης-Χαρίτος, Ταμίας (ESCP Europe – Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικά)

·

Μηνάς Καστανάκης, Γενικός Γραμματέας (ESCP Europe – Εξειδίκευση Μάρκετινγκ)

·

Αλκμίνη Γκρίτζαλη, Γραμματέας Εκδηλώσεων (University of Surrey – Εξειδίκευση Τουριστικά)

·

Ελένη Χατζηβγέρη, Μέλος (Westminster University – Εξειδίκευση Λογιστική)

Επίσης, στην δημιουργία του Συνδέσμου συνέβαλε και θα συνεχίσει να συμβάλει αφιλοκερδώς ο
καλός μου φίλος, πρώην Σύμβουλος Τύπου και Επικοινωνίας πρεσβειών, κ. Γιώργος Χατζηιωάννου
ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε θέματα σχέσεων με κρατικούς, θεσμικούς και
ιδιωτικούς φορείς, ινστιτούτα και ΜΜΕ.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τη διεύθυνση του ESCP Europe που μας φιλοξενεί σήμερα σε
αυτόν εδώ το χώρο.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ, που
σηματοδοτεί το ενδιαφέρον σας για το Σύνδεσμό μας και μεταφέρει σε όλους τους συμπατριώτες
συναδέλφους μας στη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο το μήνυμα ότι θα
προσπαθήσουμε με ενθουσιασμό να προσφέρουμε σε όλους αυτά που υποσχεθήκαμε.
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