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Θεσσαλονίκη, 31/3/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη, είχε
σήμερα το Προεδρείο του ΣΑΕ.
Στη συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα,
ο Δήμαρχος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Θεσσαλονίκη δικαίως
κατέστη έδρα του Απόδημου Ελληνισμού και απεύθυνε πρόταση για
στενότερη συνεργασία του ΣΑΕ και του Δήμου Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες, με στόχο τη στήριξη του
Συμβουλίου και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε ουσιαστική
πρωτεύουσα του Απανταχού Ελληνισμού.
«Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα πολυπολιτισμική και σήμερα έχει ανάγκη
από τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δυνατότητες των Απανταχού
Ελλήνων για να αποκτήσει και πάλι εξωστρέφεια και τον
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, να αναδειχτεί στο παγκόσμιο
προσκήνιο και να γίνει ελκυστική για επισκέπτες απ΄όλο τον κόσμο»,
είπε ο κ. Μπουτάρης.
Ο κ. Μπουτάρης τόνισε, επίσης, πως δεν τέθηκε ποτέ θέμα κατάργησης
της έδρας του ΣΑΕ, αντιθέτως ο Δήμος πρότεινε τη μεταστέγαση των
Γραφείων του σε χώρο του Δημαρχείου, στη λογική της στενότερης
συνεργασίας των δύο οργανισμών, προκειμένου το κτίριο της δωρεάς
Θ. Μακρίδη να αξιοποιηθεί για τη στέγαση άλλων υπηρεσιών του
Δήμου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΑΕ τόνισε το πολύ καλό κλίμα
και τα αποτελέσματα της συζήτησης με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με
τον οποίο συναντήθηκε για πρώτη φορά το προεδρείο.
"Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη μας, η πρωτεύουσα του Απανταχού
Ελληνισμού", τόνισε-μεταξύ άλλων-ο κ. Ταμβάκης. "Κανείς δεν συζητά
για μεταφορά της έδρας. Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν το πώς
μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ο χώρος. Βάσει της δύσκολης
κατάστασης που υπάρχει, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη
συγκατοίκησης και μπορεί να βρεθεί η "χρυσή τομή". Επιθυμία μας
είναι να μπορούν στους όμορφους χώρους του γραφείου του ΣΑΕ, να
μπορούν να γίνονται και εκδηλώσεις".
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Για τα όσα γράφτηκαν, πρόσφατα, περί κόντρας μεταξύ ΣΑΕ και Δήμου
Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταμβάκης είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και ότι
μία συζήτηση, πρόσωπο με πρόσωπο, λύνει πάντα τις διαφορές.
Τελικά, κρίθηκε πιο πρακτικό να συστεγαστούν οι δύο οργανισμοί στο
κτίριο της οδού Απόδημου Ελληνισμού, όπου στεγάζονται σήμερα τα
γραφεία του ΣΑΕ, ώστε να επιτευχθεί και η απαραίτητη εγγύτητα για
τη στενότερη συνεργασία που δρομολογείται, αλλά και την
εξοικονόμηση και πόρων από πλευράς Δήμου, γεγονός που το ΣΑΕ
κατανοεί απόλυτα στη δύσκολη συγκυρία που περνάει η Ελλάδα.
Σήμερα, πρώτη ημέρα της συνεδρίασης του προεδρείου του ΣΑΕ,
συζητείται η πρόταση του οργάνου για την τροποποίηση του
Ν.3480/2006, παρουσία του γενικού διευθυντή της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), Πέτρου Παναγιωτόπουλου.
Το πρωί, μέλη του προεδρείου του Συμβουλίου είχαν συνάντηση με την
πρόεδρο της "Κοινωνικής Συμφωνίας", Λούκα Κατσέλη, με την οποία
συζητήθηκαν-μεταξύ άλλων- θέματα που αφορούν τη λειτουργία του
ΣΑΕ, τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους
τόπους διαμονής και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης των
ομογενών, αλλά και το θέμα της έκδοσης Ομολόγου της Διασποράς.
Στην 9η τακτική συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΑΕ, υπό την
προεδρία του κ. Ταμβάκης, συμμετείχαν οι συντονιστές των
Περιφερειών: Καναδά, κ. Ιωάννης Δάγωνας, ΗΠΑ, κ. Θεόδωρος
Σπυρόπουλος. Ευρώπης, κ. Γιώργος Αμαραντίδης, Χωρών πρώην ΕΣΣΔ,
κ. Ιβάν Σαββίδης, Άπω Ανατολής και Ωκεανίας, κ. Γ. Αγγελόπουλος, η
Γραμματέας κ. Όλγα Σαραντοπούλου και ο Ταμίας κ.Κώστας
Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Σωματείων
Ελλάδας, ως εκπρόσωπος της ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ κ.Κώστας Σταματάρης
και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου κ.Κώστας Ψευδιώτης.
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