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HCT Διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικών φορέων Έλληνες επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών στη Σουηδία

Γέφυρες συνεργασίας και στη Στοκχόλμη
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκε η
περιοδεία για την εξάπλωση της πρωτοβουλίας

Γέφυρος Γνώσης και Συνεργασίας

με δεύτερο σταθμό τπ

Στοκχόλμη Οι Ελληνες της σουηδικής
πρωτεύουσας βρέθηκαν το Σάββατο
21 Οκτωβρίου στην Ελληνική Πολιτιστική

Στέγη Στοκχόλμης προκειμένου
να ηαροκολουθήσουν την εκδήλωση
που διοργάνωσαν n πρεσβεία της Ελ

λάδης στη Σουηδία η Ομοσπονδία
Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων
Σουηδίας ΟΕΣΚΣ η Γενική Γραμμα
ιεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και το Εθνικό Κέντρα
Τεκμηρίωσης

Η εκδήλωση την οποία παρακολουθήσαν

πάνω από 80 άτομα ασχολήθηκε

μεταξύ άλλων με θέματα
όπως η δικτύωση φορέων και προσώπων

που εμπλέκονται στην πρωιο
βουλία Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας

www.knowledgebridges.gr
καθώς και ο συντονισμός των δράσεών
τους Πολύ σημαντική ήταν και n ευρύτερη

ουζήτηση και προβληματισμός
που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην επιστημονική

κοινότητα τους εμπλεκόμενους

ελληνικούς φορείς και τους
ίδιους τους Ελληνες της Σουηδίας

Τις Γέφυρες καλωσόρισε στη Στοκχόλμη

ο Έλληνας πρέσβης στη Σουηδία

Δημήτριος Τουλούπας ο οποίος
τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτού του
ει'δους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση

και βοηθούν τους Έλληνες να διατηρήσουν

ζωντανή την επαφή με την
πατρίδα τους Στη συνέχεια τον λόγο
πήρε ο πρόεδρος της Ομοσηονδίας
Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων
Σουηδίας Νίκος Κωνσταντινίδης ο
οποίος εξέφρασε τη στήριξη της ομοσπονδίας

στην πρωτοβουλία και τόνισε

ότι to brain drain που έχει υποστεί η
χώρα μας τα τελευταία χρόνια μπορεί
να μετατραπεί σε brain gain μέσα από
τη δικτύωση των Ελληνων όπου και
να βρίσκονται

Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων καθηγητής
Λόης Λαμπριανίδης ανέλυσε τις αιπές
την έκταση τσυ φοινομένσυ του brain
drain και mv ανάγκη ύπαρξης τέτοιου
είδους πρωτοβουλιών Πιο συγκεκριμένα

ο κ Λαμπριανίδης τόνισε πως
μέσω της νέας πρωτοβουλίας μπορεί

να δημιουργηθεί ένα δίκτυο των Ελληνων

επιστημόνων που βρίσκονται
διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο
Επίσης τόνισε Δεν μπορούμε να υπο
λογιάουμε επακριβώς τον αριθμό των
Ελληνων που θα επιστρέψουν στην
Ελλάδη Αρκετοί από τους Έλληνες
επιστήμονες που ζουν στο εξωτερικό
δεν θα θελήσσυν/μπσρέσσυν να επιστρέψουν

άμεσα Πρέπει λοιπόν να
βρούμε τρόπους σηνεργασίας μαζί
τους τόσο στη χώρα στην οποία βρίσκονται

όσο και με τη δημιουργία
κατάλληλων σηνθηκών για την επέκταση

της επιχειρηματικής ή ερευνητικής

τους δράσης και στην Ελλάδα
Γι αυτό αναπτύξαμε την πρωίοβουλία
Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας γέφυρες

γνώσης και σηνεργασίας
Η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου

Τεκμηρίωσης Εύη Σαχίνη αηό πλευράς

της τόνισε τη σημασία τσυ ραλσυ
του Εθνικού Κέντραυ Τεκμηρίωσης
ως ενός θεσμού στην Ελλάδα που είναι
επιφορτισμένος με την οργάνωση της
επιστημονικής παραγωγής της χώρος
και έχει σκοπό τη διάχυσή της Ως εκ
τούτου όπως ανόρερα είναι ο φορέας
που έχει τη μεγαλύτερη συγγένεια με
την πρωτοβουλία

Τέλης ο σηντονιοτής της πρωτο¬

βουλίας στο ΕΚΤΔημήτρης Μαραγκός
ανέλυσε mv πορεία της έως τώρα υλοποίησης

της πρωτοβουλίας ενώ πα

ραυσίασε και πολλά ενδιαφέροντα
στατιστικά στοιχεία για τους Έλληνες
που έχουν ενδιαφορθεί να διασηνδε
θούν μέσα από την πλατφόρμα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
στη Στοκχόλμη πραγματοποιήθηκαν
διμερείς συναντήσεις με εκπροσώποιις
ελληνικών φορέων και κοινοτήτων καθώς

και με Έλληνες επιχειρηματίες
και στελέχη εταιρειών στη Σουηδία
που ενδιαφέρθηκαν για την πρωτοβουλία

Επιπρόσθετα προγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον μητροπολίτη Σουηδίας

και πάσης Σκανδιναβίας σεβασμιότατο

Κλεόπα Στρογγυλή o οποίος
δήλωσε όιι θα στηρίξει την πρωτοβουλία

ενημερώνοντας σχετικά τους
Έλληνες της Σκανδιναβίας Ο σεβα
σμιόταιης ενημέρωσε τους συνομιλητές

του για το έργο της ελληνορθόδοξης

μητρόπολης όπως και για τη
διάθεσή του να σηνδράμει τις Γέφυρες

στο έργο της καιαγροφής των Ελληνων

του εξωτερικού μέσα από στοιχεία

που διαθέτει n μηιρόπολη και
ουνολικά η σκανδιναβική επικράτεια
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