
Στην πρώτη συνεδρίαση 
της Συντονιστικής Επι-
τροπής του Δικτύου την 
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, 
στη Θεσσαλονίκη, εκλέ-
χθηκε η νέα Εκτελεστική 
του Γραμματεία. Πρόε-
δρος εκλέχθηκε ο Γεώρ-
γιος Κοντορίνης, Δημοτι-
κός Σύμβουλος Solna-
Σουηδία, ενώ στις θέσεις 
του Α΄ και Β Αντιπροέ-
δρου, Γραμματέα και Τα-
μία εκλέχθηκαν οι κ.κ. 
Θεόδωρος Γκοτσόπου-
λος, Δημοτικός Σύμβου-
λος Παλλήνης, εκπρόσω-
πος ΚΕΔΚΕ, Κώστας 
Ριζογιάννης, Δήμαρχος 
Μπελογιάννη-Ουγγαρία,  
Θεμιστοκλής Καΐσης, 
Έπαρχος Μεσοποτάμου-
Αλβανία, Σαράντης Μπί-
σκας, Δημοτικός Σύμβου-
λος Neu Isenburg-
Γερμανία.  

Παράλληλα, ορίσθηκαν 
οι Συντονιστές στις έξι 
Θεματικές Επιτροπές: 
- Επιτροπή Διεθνών Σχέ-
σεων και Θεσμικών ζη-
τημάτων Αυτοδιοίκη-
σης, ο κος Ισίδωρος Δι-
ακίδης 

- Επιτροπή Δημοσιών 
Σχέσεων & Επικοινωνί-
ας, η κα Αλίκη Αλέσικ 

- Επιτροπή Παιδείας, Πο-
λιτισμού & Νεολαίας, η 
κα Μαργαρίτα Κόρνεβα 

- Επιτροπή Κοινωνικής 
Πολιτικής, Απασχόλη-
σης και Αλληλεγγύης, η 

κα Ιωάννα Ζαχαράκη 
- Επιτροπή Περιβάλλο-
ντος, Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης και Νέων Τεχνολο-
γιών, ο κος Ελευθέριος 
Σάββα 

- Επιτροπή Ισότητας, η 
κα Στέλλα Κυργιανέ-
Εφραιμίδου 
Τέλος, η Συντονιστική 
Επιτροπή αποφάσισε για 
το πρόγραμμα δράσης 
της ερχόμενης χρονιάς 
στο οποίο μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνεται η διοργά-
νωση της 7ης συνάντησης 
Νέων Δημοτικών Συμ-
βούλων και Στελεχών της 
Αυτοδιοίκησης από την 
Ευρώπη, η διοργάνωση 
Φόρουμ Ανταλλαγής Α-
πόψεων σε συνεργασία 
με την ΚΕΔΚΕ σε θέμα-
τα σχετικά με την κοινω-
νική ενσωμάτωση των 
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Δελτίο 19ο  

Δεκέμβριος 2008 

Ο Πρόεδρος  
και τα μέλη της  

Συντονιστικής Επιτροπής  
του Δικτύου  

σας εύχονται Χρόνια Πολλά  
και ευτυχισμένος   

ο καινούριος χρόνος 

Συνέχεια σελ. 6 



Από 7 εως 12 Ιουλίου 2009, προγραμ-
ματίζεται να διεξαχθεί για μια ακόμη 
χρονιά η Συνάντηση των Νέων Δημο-
τικών Συμβούλων και Στελεχών της 
Αυτοδιοίκησης στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης. 
Στη συνάντηση, θα προσκληθούν 
τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι ή στελέχη 
της αυτοδιοίκησης από κάθε χώρα 
όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του 
Δικτύου, που έχουν γεννηθεί  μετά το 
1981 και γνωρίζουν την αγγλική 
γλώσσα. Από τη Γερμανία, την Ου-
κρανία και τη Σουηδία μπορούν να 
συμμετάσχουν μόνο δημοτικοί σύμ-
βουλοι σε αριθμό 4 ανά χώρα. Οι 
προτεινόμενοι δεν πρέπει να έχουν 
λάβει μέρος στις συναντήσεις του 
2006 και 2007. Από την Ελλάδα θα 
συμμετέχουν οι εκλεγμένοι που έχουν 
γεννηθεί μετά το 1979 στη  Θεσσαλο-

νίκη, καθώς και εκλεγμένοι που έχουν 
γεννηθεί μετά το 1981, από τις γεω-
γραφικές περιφέρειες Πελοποννήσου, 
Κρήτης και Νήσων του Αιγαίου. Τέ-
λος θα προσκληθούν και τέσσερις 
νέοι, που έχουν γεννηθεί  μετά το 
1981 και γνωρίζουν την αγγλική 
γλώσσα, από τις δύο Ευρωπαϊκές Πε-

ριφέρεις του ΣΑΕ. 
Οι νέοι θα συγκροτηθούν σε 3-4 
workshops με συγκεκριμένες θεματι-
κές ενότητες που θα επιλεγούν  από 
την ομάδα των Δημοτικών Συμβού-
λων του ευρύτερου πολεοδομικού 
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με την Ανατολική Α.Ε. 
(π.χ. μετανάστευση, ρατσισμός, ναρ-
κωτικά, εναλλακτικός τουρισμός, 
θεσμοί και λειτουργίες Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, απασχόληση, νέοι και 
πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση και 
κοινωνική πρόνοια κλπ). Οι ομάδες 
των νέων με το συντονισμό της τεχνι-
κής υποστήριξης του δικτύου και με 
τη χρήση του διαδικτύου, θα ανταλ-
λάξουν απόψεις γύρω από το θέμα 
τους, που θα το επεξεργασθούν και θα 
το παρουσιάσουν, τις ημέρες της συ-
νάντησης.  

κελλαρίου, τον πρόεδρο των 
Bündnis 90/Grünen Βάδης-
Βυρττεμβέργης κ. Ντάνιελ Μου-
ρατίδη και τον  
κ. Robert Feil εκ μέρους της Κρα-
τικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αγω-
γής της Βάδης-Βυρττεμβέργης. 
Την συζήτηση συντόνισε η δημο-
σιογράφος Άννα Κoκτσίδου του 

SWR, η οποία βραβεύθηκε με το 
βραβείο «Writing for Central 
Europe» του 2008, για την πολύ-
χρονη, συνεχή και εξαιρετική ερ-
γασία της στο θέμα της ενσωμά-
τωσης των Ελλήνων στην Γερμα-
νία.  
Το κεντρικό σημείο αναφοράς 
ήταν η μικρή συμμετοχή των Ελ-
λήνων στις τελευταίες Δημοτικές 
Εκλογές του 2004, η μεγάλη ση-

Διήμερο συμπόσιο με θέμα «Η 
συμμετοχή των Ελλήνων στην 
πολιτική ζωή των τοπικών κοινω-
νιών – Unsere Stimme zählt!», 
πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Δε-
κεμβρίου στην αίθουσα Mittlerer 
Sitzungssaal του Δημαρχείου της 
Στουτγάρδης με πρωτοβουλία της 
Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων 
Βάδης-Βυρττεμβέργης 
Στο πρώτο μέρος συζητήθηκε το 
θέμα της αξιοποίησης του δικαιώ-
ματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στις δημοτικές εκλογές του κρατι-
δίου. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος 
όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Στουτγάρδης και 
η κ. Στέλλα Κυργιανέ-
Ευφραιμίδη, δημοτική σύμβουλος 
στο Weinheim και μέλος της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής του Δικτύ-
ου Αιρετών Αυτοδιοίκησης της 
Ευρώπης. 
Στο δεύτερο μέρος συζητήθηκε το 
θέμα για τη συμμετοχή των Ελλή-
νων σε όλο το φάσμα της πολιτι-
κής ζωής των τοπικών κοινωνιών, 
με εισηγητές  το βουλευτή της 
SPD στο Κοινοβούλιο της Βάδης-
Βυρττεμβέργης κ. Νικόλαο Σα-

μασία της ενεργής και μαζικής 
συμμετοχής των Ελλήνων σε αυ-
τές, οι αυξημένες αρμοδιότητες 
των Δημοτικών Συμβουλίων στην 
καθημερινή ζωή μας, αλλά και ο 
ρόλος που μπορούν να έχουν στην 
επίλυση προβλημάτων του ελληνι-
σμού, η αναγκαιότητα συσπείρω-
σης και κινητοποίησης όλων των 
ελληνικών ομογενειακών μαζικών 
φορέων και η πρόσκληση των γερ-
μανικών φορέων προς τους 
Έλληνες να συμμετάσχουν ενεργά 
στην πολιτική ζωή του τόπου. 
Οι εργασίες έκλεισαν με συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης στην οποία 
συμμετείχαν εκτός από τον Πρόε-
δρο της Ένωσης, το μέλος του Ε-
θνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. 
Κώστας Τάτσης, ο Πρόεδρος της 
ΝΕ της ΝΔ Βάδης-Βυρττεμβέργης 
κ. Αναστάσιος Βασιλειάδης, ο εκ-
πρόσωπος του ΚΚΕ Βάδης-
Βυρττεμβέργης κ. Πάνος Αλωπού-
δης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος 
Παλλάδιον Δρ. Κωνσταντίνος Κα-
ραχάλιος και η κ. Στέλλα Κυργια-
νέ-Ευφραιμίδη. Τη συζήτηση, στην 
οποία συμμετείχαν και οι παρατη-
ρητές του συμποσίου, συντόνισε ο 

Σελίδα 2 

ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Συμπόσιο με θέμα  
«Η συμμετοχή των Ελλήνων στην πολιτική ζωή των τοπικών κοινωνιών» 
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ΗΝΙΟΧΟΣ  



ΔΕΛΤΙΟ  19Ο   

Πρόεδρος: 
κος Κοντορίνης Γεώργιος,  
Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία 
Αντιπρόεδροι: 
Α. κος Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, Δημοτικός 
Σύμβουλος Παλλήνης, εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ 

Β. κος Ριζογιάννης Κώστας,  
Δήμαρχος Beloiannisz, Ουγγαρία 

Γραμματέας: 
κος Καΐσης Θεμιστοκλής,  
Έπαρχος Μεσοποτάμου, Αλβανία 
Ταμίας: 
κος Μπίσκας Σαράντης,  
Δημοτικός Σύμβουλος Neu-Isenburg, Γερμανία 
Μέλη: 
− κα Αλέσικ Αλίκη,  
Δημοτική Σύμβουλος Nurnberg, Γερμανία 

− κα Ζαχαράκη Ιωάννα,  
Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία 

− κος Θεοδωρίδης Σωκράτης,  
Αντιδήμαρχος Δήμου Koegswinter, Γερμανία 

− κα Κυργιανέ-Εφραιμίδου Στέλλα,  
Δημοτική Σύμβουλος Weinheim, Γερμανία 

− κος Μίχος Νικόλαος,  
Δημοτικός Σύμβουλος Neu-Isenburg, Γερμα-
νία 

− κος Διακίδης Ισίδωρος,  
Δημοτικός Σύμβουλος Haringey-London,  
Ηνωμένο Βασίλειο 

− κα Λιάκου-Ρεζάϊι Ελένη,  
Δημοτική Σύμβουλος Lund, Σουηδία 

− κος Σάββα Ελευθέριος,  
Δημοτικός Σύμβουλος Enfield, Ηνωμένο 
Βασίλειο 

− κος Μεΐντης Δημήτρης,  
Έπαρχος Πωγωνίου, Αλβανία 

− κος Αβράμοβ Ανατόλιι,  
Δήμαρχος Urzuph, Ουκρανία 

− κα Κόρνεβα Μαργαρίτα,  
Δημοτική Σύμβουλος Sochi, Ρωσία 

− κα Ντομπάι Άννα,  
Περιφερειακή Σύμβολος Περιοχής  
Telmanovsky, Ουκρανία 

− κος Τσαμουρλίδης Νουγκζάρ,  
Δήμαρχος Tsalka, Γεωργία 

− κος Παπαγεωργόπουλος Βασίλης,  
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος  
ΚΕΔΚΕ 

− κος Δανιηλίδης Συμεών,  
Δήμαρχος Συκεών, εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ 

− κος Ιγνατιάδης Θεόδωρος,  
Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμης, εκπρόσωπος 
ΚΕΔΚΕ 

και ως Παρατηρητής: 
κος Βέργας Σάββας,  
Δήμαρχος Πάφου, εκπρόσωπος Ένωσης Δήμων 
Κύπρου. 

Σελίδα 3 

Η Νέα Συντονιστική Επιτροπή 
του Δικτύου 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ 

Στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε 
το τριήμερο 26 έως 27 Νοεμβρί-
ου, το ετήσιο τακτικό συνέδριο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων Ελλάδας. 
Στο συνέδριο κεντρικοί ομιλητές 
ήταν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και 
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας 
Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εσω-
τερικών κ. Προκόπης Παυλόπου-
λος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. 
Γεώργιος Παπανδρέου, ο εκπρό-
σωπος της Ν.Δ. κ. Ιορδάνης 
Τζαμτζής, ο εκπρόσωπος του 
ΚΚΕ κ. Γιάννης Ζιώγας, ο εκ-
πρόσωπος του Συνασπισμού κ. 
Στάθης Λεωτσάκος, ο εκπρόσω-
πος του ΛΑΟΣ κ. Απόστολος 
Χατζηκαπετάνης, ο Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στους Δήμους 
(ΠΟΕ-ΟΤΑ) κ. Θέμης Μπαλασό-
πουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδας κ Δημήτρης Δράκος, ο 
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης 
κ. Μαργαρίτης Τζίμας, οι Υφυ-
πουργοί Εσωτερικών κ. Αθανάσι-
ος Νάκος και Χρήστος Ζώης, οι  
επικεφαλείς των παρατάξεων 
«Πανελλήνιο Αυτοδιοικητικό 
Κίνημα», «Αυτοδιοικητική Πρω-
τοβουλία», «Δημοτική Αγωνιστι-
κή Συνεργασία» κ.κ. Πάρις Κου-
κουλόπουλος, Θεόδωρος 
Γκοτσόπουλος και Χρήστος 
Τέγος και ο Πρόεδρος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. 
Σταύρος Κούρτης. 
Τα θέματα περιβάλλοντος – 
αειφόρου ανάπτυξης και 
κοινωνικής πολιτικής, ειση-
γήθηκαν οι πρόεδροι των 
αντίστοιχων επιτροπών της 

ΚΕΔΚΕ κ.κ Γιώργος Κοτρω-
νιάς Δήμαρχος Λαμιέων  και 
Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος 
Συκεών. 
Τους συνέδρους και τους επί-
σημους καλεσμένους καλωσό-
ρισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης και Α΄ Αντιπρόεδρος της 
ΚΕΔΚΕ κ. Βασίλης Παπαγε-
ωργόπουλος, ενώ εκ μέρους 

του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 
χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής  
κ. Σωκράτης Θεοδωρίδης. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
συζητήθηκαν σε πέντε θεματι-
κούς κύκλους τα θέματα 
«κοινωνική πολιτική και απασχό-
ληση», «ισότητα των φύλων στην 
τ ο π ι κ ή  α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η » , 
«περιβάλλον», «νησιωτική πολι-
τική» και «οικονομικά των Ο-
ΤΑ»  
Στην απόφαση του συνεδρίου 
καταγράφεται το πολιτικό και 
διεκδικητικό πλαίσιο της Ελληνι-
κής Αυτοδιοίκησης, στους 
άξονες επιχειρησιακό πρόγραμμα 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
διοικητική μεταρρύθμιση, οικο-
νομικά ζητήματα της Τ.Α., η 
συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, θε-
σμικά ζητήματα, κοινωνική πολι-
τική και απασχόληση, φυσικό και 
αστικό περιβάλλον, νησιωτική 
πολιτική, λειτουργικός εκσυγχρο-
νισμός και ψηφιακή σύγκλιση 
και πολιτική προστασία. 
(αναλυτικά η απόφαση του συνε-
δρίου, οι ομιλίες, οι εισηγήσεις 
και τα συμπεράσματα των θεμα-
τικών κύκλων στην ιστοσελίδα 
της ΚΕΔΚΕ www.kedke.gr) 

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CCRE) με τη 
συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιούργησαν τη νέα ιστο-
σελίδα για τις αδελφοποιήσεις πόλεων  www.twinning.org.  



Σε ηλικία 74 χρόνων, μετά από μια 
άνιση μάχη με την επάρατη ασθένεια, 
το μεσημέρι της 12ης Δεκεμβρίου, 
έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος 
Παπαδόπουλος  
Ο Τάσσος Παπαδόπουλος διετέλεσε 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας από το 2003 ως το 2008. 
Βιογραφικό του Τάσσου Παπαδόπου-
λου. 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 7 Ια-
νουαρίου 1934. Σπούδασε νομικά στο 
Gray’s Inn του Λονδίνου και ήταν 
παντρεμένος με τέσσερα παιδιά. 
1955-59: Εξάσκησε το επάγγελμα του 
δικηγόρου στη Λευκωσία. Έλαβε 
ενεργό μέρος στον απελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ από διάφορες θέ-
σεις, αρχικά ως τομεάρχης Λευκωσί-
ας και αργότερα ως γενικός υπεύθυ-
νος για όλη την Κύπρο της πολιτικής 
οργάνωσης της ΕΟΚΑ, ΠΕΚΑ. 
1959: Λαμβάνει μέρος στη Διάσκεψη 
του Λονδίνου και καταψήφισε τις 
συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. 
1959-60: Διατελεί μέλος της Συνταγ-
ματικής Επιτροπής, που συνέταξε το 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας. 
Απρίλιος 1959: Διορίζεται υπουργός 
Εσωτερικών της μεταβατικής κυβέρ-
νησης. 
Αύγουστος 1960: Διορίζεται υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων. 
Ιανουάριος 1964: Διορίζεται υπουρ-
γός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 
Επιπλέον, διατελεί υπουργός Υγείας. 
1970: Εκλέγεται βουλευτής Λευκωσί-
ας του Ενιαίου Κόμματος. 
1976: Επανεκλέγεται βουλευτής, ως 
ανεξάρτητος. 
Απρίλιος – Οκτώβριος 1976: Ορίζεται 

πρόεδρος της Βουλής. 
1976-78: Είναι σύμβουλος του πρώ-
του διαπραγματευτή της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς στις διακοινοτικές 
συνομιλίες, Γλ. Κληρίδη. Τον Απρίλι-
ο του 1976 διορίζεται ο ίδιος συνομι-
λητής, θέση στην οποία παραμένει 
έως τον Ιούλιο του 1978. Αντιπροσω-
πεύει την Κύπρο σε πολλά διεθνή 
συνέδρια και την ελληνοκυπριακή 
κοινότητα, σε πολλές προσφυγές της 
Κύπρου στον ΟΗΕ και στο Συμβούλι-
ο της Ευρώπης. 
1980: Ιδρύει το κόμμα Ένωση Κέ-
ντρου. 
1981: Αποτυγχάνει να εκλεγεί βου-
λευτής. 
1989: Η Ένωση Κέντρου συγχωνεύε-
ται με το Δημοκρατικό Κόμμα 
(ΔΗΚΟ). 
1991: Διατελεί βουλευτής και κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ. 
Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. 
Στις 7 Οκτωβρίου του 2000 εκλέγε-
ται, χωρίς αντίπαλο, πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ, διαδεχόμενος τον ιδρυτή και 
πρόεδρο του κόμματος, τότε πρόεδρο 
της Βουλής, Σπύρο Κυπριανού. 
Στις 27 Μαΐου του 2001 το ΔΗΚΟ 
συγκεντρώνει ποσοστό 14,84% των 
ψήφων στις βουλευτικές εκλογές και 
έρχεται τρίτο, με πρώτο το ΑΚΕΛ και 
δεύτερο τον ΔΗΣΥ. Ο ίδιος επανεκλέ-
γεται βουλευτής Λευκωσίας. 
Στις 16 Φεβρουαρίου του 2003 κερδί-
ζει τις προεδρικές εκλογές από τον 
πρώτο γύρο, με ποσοστό 51,51% των 
ψήφων, έναντι 38,80% του τότε προέ-
δρου Γλαύκου Κληρίδη. Την υποψη-
φιότητά του στηρίζουν το ΔΗΚΟ, το 
ΑΚΕΛ, το ΚΙΣΟΣ, το Κίνημα Οικο-
λόγων-Περιβαλλοντιστών, η Έπαλξη 
Ανασυγκρότησης του Κέντρου και η 
Κίνηση Ανανεωτικής Πρωτοβουλίας. 
Αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα 
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας στις 28 Φεβρουαρίου. 
Στις 16 Απριλίου του 2003 υπογράφει 
στη Στοά του Αττάλου, επί ελληνικής 
προεδρίας, τη συνθήκη προσχώρησης 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ). 
Την 1η Μαΐου του 2004, η Κύπρος 
γίνεται μέλος της ΕΕ. 
Στις 26 Φεβρουαρίου του 2005 ανα-
κηρύσσεται πρόεδρος του ΔΗΚΟ, 
χωρίς αντίπαλο, για την επόμενη τε-
τραετία. 

Στις 21 Μαΐου του 2006 το ΔΗΚΟ 
συγκεντρώνει το 17,92% των ψήφων 
στις βουλευτικές εκλογές, σημειώνο-
ντας αύξηση 3,08% σε σχέση με το 
2001, παραμένει όμως τρίτο κόμμα, 
με πρώτο το ΑΚΕΛ και δεύτερο τον 
ΔΗΣΥ, που και τα δύο καταγράφουν 
απώλειες. 
Στις 29 Αυγούστου του 2006 υποβάλ-
λει την παραίτησή του από την ηγεσία 
του ΔΗΚΟ. 
Στις 7 Οκτωβρίου του 2006 αποχωρεί 
και τυπικά από την ηγεσία του ΔΗ-
ΚΟ. 
Στις 17 Φεβρουαρίου του 2008 
έρχεται τρίτος, με ποσοστό 31,79% 
των ψήφων, στον πρώτο γύρο των 
προεδρικών εκλογών και αποκλείεται 
από το δεύτερο γύρο, στον οποίο ανα-
μετρώνται ο Ι. Κασουλίδης (33,51%) 
και ο Δ. Χριστόφιας (33,29%). Την 
υποψηφιότητά του στηρίζουν το ΔΗ-
ΚΟ, η ΕΔΕΚ, το Κίνημα Οικολόγων-
Περιβαλλοντιστών και το Ευρωπαϊκό 
Κόμμα. 
Στις 24 Φεβρουαρίου του 2008 πρόε-
δρος εκλέγεται στο δεύτερο γύρο ο Δ. 
Χριστόφιας με την υποστήριξη, μετα-
ξύ άλλων, του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και 
του Κινήματος Οικολόγων-
Περιβαλλοντιστών που στον πρώτο 
γύρο είχαν υποστηρίξει τη δική του 
υποψηφιότητα. Ο νέος πρόεδρος ανα-
λαμβάνει καθήκοντα στις 28 Φεβρου-
αρίου. 
ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Στις 25 Νοεμβρίου του 2003, ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Κωστής Στεφανόπουλος, του απονέ-
μει το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος 
του Σωτήρος. 
Στις 26 Νοεμβρίου του 2003, η δή-
μαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάν-
νη, του απονέμει το Μετάλλιο Αξίας 
της πόλης των Αθηνών. 
Στις 11 Μαΐου του 2007, κατά την 
επίσκεψή του στην Κύπρο, ο πρόε-
δρος της Αυστρίας Χάιντς Φίσερ, του 
απονέμει το Μεγαλόσταυρο Τιμής της 
Αυστρίας. 
Στις 4 Ιουνίου 2007, κατά την επίσκε-
ψή της στην Κύπρο, η πρόεδρος της 
Λετονίας Βάιρα Βίκε Φραϊμπέργκα, 
του απονέμει το παράσημο του Τα-
ξιάρχη του Μεγαλόσταυρου του Τάγ-
ματος των Τριών Αστέρων. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Σελίδα 4 

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Τάσσος Παπαδόπουλος 

ΗΝΙΟΧΟΣ  
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Για την ονομασία της ΠΓΔΜ 
Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοί-
κησης της Ευρώπης, δηλώνει τη θέληση των μελών της να υπερα-
σπισθεί την ελληνικότητα του ονόματος «Μακεδονία», που είναι 
αδιαμφισβήτητη στα 4.000 χρόνια της Ελληνικής Ιστορίας και του 
Ελληνικού πολιτισμού. 

Παράλληλα, είναι στο πλευρό της Ελληνικής Πολιτείας για την 
εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, στο θέμα του ονόματος της 
ΠΓΔΜ, η οποία θα συμβάλλει στην καλή γειτονία των λαών, απο-
μονώνοντας την αδιάλλακτη στάση ηγετικών κύκλων της ΠΓΔΜ. 

Σελίδα 5 

Τα ψηφίσματα της 4ης Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου 

Για την θέσπιση της χορήγησης Ελληνικής Υπηκοότη-
τας των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλ-

λοδαπούς γονείς. 
Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώ-
πης καλεί την Ελληνική πολιτεία να προχωρήσει στη 
θέσπιση του δικαιώματος να χορηγείται η Ελληνική Υπη-
κοότητα στα παιδιά των νόμιμα εγκατεστημένων στην 
Ελλάδα αλλοδαπών. 

Το δικαίωμα της χορήγησης υπηκοότητας με βάση την 
αρχή του τόπου γέννησης και όχι αυτή της φυλετικής 
προέλευσης, έχει θεσπισθεί από πολλές Ευρωπαϊκές Χώ-
ρες, έχει κατοχυρωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα και η πατρίδα μας να 
προχωρήσει σε ανάλογη ρύθμιση. 

Για την υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
Ελλήνων ομογενών στις Ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής 
Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης εκφράζει την αλληλεγγύη 
της στους Έλληνες ομογενείς που επιθυμούν να μορφώ-
σουν τα παιδιά τους, παράλληλα με τα πρότυπα των σχο-
λικών συστημάτων στη χώρα προέλευσης και παραμο-
νής. 

Στην ενωμένη Ευρώπη, οι πολίτες της μιας χώρας που 
διαμένουν σε άλλη, πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, ανε-
ξάρτητα από την τυχόν διπλή υπηκοότητα τους, να επε-
κτείνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση της χώρας προέ-
λευσης και στη χώρα παραμονής. 

Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης καλεί την Ελληνική Πολι-
τεία να προωθήσει με διμερείς και πολυμερείς διαπραγ-
ματεύσεις μια Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που διατηρεί την 
πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης και δεν οδηγεί 
στην πλήρη αφομοίωση στη χώρα υποδοχής. 

Για το ζήτημα της εκπαίδευσης των  
Ελλήνων Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία 

Το θέμα της εκπαίδευσης των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών στην 
Αλβανία, παραμένει καθημερινά στην επικαιρότητα. Εκτός από 
τις ελλείψεις στις υποδομές, στο έντυπο υλικό, τις ατέλειες στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το θέμα της μη χορήγησης του έως το 
2000 χορηγούμενου σχετικού επιδόματος στους Έλληνες εκπαι-
δευτικούς, έχει συμβάλλει στη μείωση της ποιότητας της παρεχό-
μενης διδασκαλίας. 

Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοί-
κησης της Ευρώπης, ζητά από την Ελληνική Πολιτεία να επανεξε-
τάσει τη δυνατότητα επαναφοράς του σχετικού επιδόματος στους 
εκπαιδευτικούς, παράλληλα με την γενικότερη υποστήριξη της 
Ελληνικής Παιδείας στη Βόρεια Ήπειρο, στην Αλβανία. 

Για την ψήφο των Αποδήμων 
Η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, χαιρετίζει την πρωτοβουλί-
α της Ελληνικής Πολιτείας για την υλοποίηση της ψήφου 
των Αποδήμων, όπως το Σύνταγμα της πατρίδας μας ορί-
ζει. 

Με τη συμμετοχή στη Βουλή των Ελλήνων, προσωπικο-
τήτων από την «εκτός των τειχών» Ελλάδα, από τον Α-
πόδημο Ελληνισμό, θα δοθεί η δυνατότητα να εκφρα-
σθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της 
Ελληνικής Ομογένειας. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, θεωρούμε ση-
μαντική την υλοποίηση της πρότασης του απόδημου ελ-
ληνισμού, για τη δημιουργία εκλογικών Περιφερειών 
Ελλήνων του εξωτερικού. 

Παράλληλα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα άσκησης του 
εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές με κάλ-
πη ή/και επιστολική ψήφο, με ταυτόχρονη διασφάλιση 
του αδιάβλητου της διαδικασίας, ενώ κρίνεται αναγκαία 
η δημιουργία καταλόγου με την καταγραφή των Ελλήνων 
του Εξωτερικού, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Για την Κύπρο 
Με το παρόν ψήφισμα η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Απο-
δήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, καταδικάζει ανεπιφύ-
λακτα τη συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή τμήματος της Κύπρου, 
η οποία είναι κυρίαρχο κράτος, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών και καλεί τον διεθνή παράγο-
ντα, τα Ην. Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσουν πίεση στην Άγκυρα, για την 
άμεση απόσυρση των 45 χιλιάδων Τουρκικών στρατευμάτων και 
των δεκάδων χιλιάδων εποίκων από το νησί.  

Η παρούσα κατάσταση είναι εντελώς απαράδεκτη και αποτελεί 
ντροπή για την διεθνή κοινωνία. Πιστεύουμε ότι η Διεθνής Κοινό-
τητα πρέπει να ασκήσει πίεση προς την Τουρκία, για να αλλάξει 
την αδιάλλακτη στάση της και να εργαστεί για εξεύρεση δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, που θα βασίζε-
ται στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και δεν θα έρχεται σε 
σύγκρουση με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή 
θα πρέπει να διασφαλίζει:  
- Την ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της 

νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας. 
- Την απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής 

και των εποίκων. 
- Το δικαίωμα όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια 

και τις περιουσίες τους, που είναι σήμερα υπό τουρκική κατο-
χή, με ασφάλεια. 

- Την κατοχύρωση των τριών βασικών ελευθεριών, διακίνησης, 
εγκατάστασης και περιουσίας. 

- Την διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων. 
- Την αποκατάσταση των καταπατημένων ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου. 



Συνέχεια από σελ. 2 
Συμπόσιο ΕΕΕ Βάδης-Βυτεμβέργης 

Σελίδα 6 ΗΝΙΟΧΟΣ  

δημοσιογράφος Σταμάτης Ασημένιος και στράφη-
κε στην αναζήτηση των λόγων της μικρής συμμε-
τοχής του Ελληνισμού στις εκλογές, στο ρόλο των 
ελληνικών και γερμανικών κομμάτων, στις συνερ-
γασίες των ελληνικών φορέων και επίσης στην 
στάση των ελληνικών κομμάτων στο θέμα αυτό. 
Εντύπωση προκάλεσε η θέση του κ. Αναστασίου 
Βασιλειάδη ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
Έλληνες υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια των παρατά-
ξεων στις Δημοτικές Εκλογές. 
Τα βασικά συμπεράσματα του συμποσίου ήταν 
ότι η ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 
την συμμετοχή των Ελλήνων στην πολιτική ζωή 
του τόπου μας, η αναγκαιότητα συσπείρωσης και 
κινητοποίησης όλων των ελληνικών ομογενεια-
κών μαζικών φορέων και η πρόσκληση των γερ-
μανικών φορέων προς τους Έλληνες να συμμετά-
σχουν ενεργά. Επίσης διαπιστώθηκε η μεγάλη 
σημασία της ενεργής και μαζικής συμμετοχής των 
Ελλήνων σε αυτές και οι αυξημένες αρμοδιότητες 
των Δημοτικών Συμβουλίων στην καθημερινή 
ζωή μας. 
Στις διαδικασίες του συμποσίου χαιρετισμό απεύ-
θυναν ο πρόεδρος της Ένωσης Δρ. Βασίλειος 
Μποζαντζής, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
στην Στουτγάρδη κ. Δημήτριος Ξενιτέλης,  ο υ-
πεύθυνος ενσωμάτωσης της Πόλης της Στουτγάρ-
δης κ. Gari Pavcovic., ο Πρόεδρος της ΟΕΚ κ. 
Κώστας Δημητρίου, το μέλος του Συντονιστικού 
Συμβουλίου του ΣΑΕ Ευρώπης κ. Κοσμάς Λου-
τσόπουλος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Στουτ-
γάρδης κ. Χρήστος Αγγελινούδης. Το Δίκτυο Αι-
ρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης εκπροσώπησε 
το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του κ. 
Στέλλα Κυργιανέ-Ευφραιμίδη, δημοτική σύμβου-
λος στο Weinheim.  
Το συμπόσιο έγινε με την υποστήριξη του ΣΑΕ 
Περιφέρειας Ευρώπης, της Πόλης της Στουτγάρ-
δης και του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρημα-
τιών . 

Το Προεδρείο του ΣΑΕ  
για την ψήφο των αποδήμων  

Με τη λήξη των εργασιών της πρώτης ημέρας της συνεδρί-
ασης του Προεδρείου του, το ΣΑΕ  εξέδωσε την ακόλουθη 
ανακοίνωση, σχετικά με την Ψήφο των Αποδήμων:  
«Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος 
ορίζεται ότι «Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των 
δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να 
ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώμα-
τος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επι-
κράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτό-
χρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση 
του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή 
άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνε-
ται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.  
Αυτόν τον νόμο επιδιώκουμε να ψηφιστεί από την Βουλή 
των Ελλήνων.  
Στον ώριμο διάλογο που διεξήχθη διαπιστώσαμε ότι η θέ-
ση του ΣΑΕ παραμένει σε γενικές γραμμές ενιαία, έστω 
και αν είναι ανηφορικός ο δρόμος. Δεν δεχόμαστε προσω-
ρινές λύσεις, που μπορεί να παγιωθούν και δεν εκφράζουν 
καθόλου τον απανταχού ελληνισμό. 
Αναλυτικά οι θέσεις μας, όπως επιβεβαιώθηκαν και από 
τις 7 περιφερειακές συνελεύσεις που διεξήχθησαν πρόσφα-
τα, είναι:  
1. Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις 
βουλευτικές εκλογές με επιστολική ψήφο και κάλπη  

2. Να δημιουργηθούν εκλογικές περιφέρειες αποδήμων και 
οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς 
τους αντιπροσώπους στην Βουλή που να αντιπροσωπεύ-
ουν τον ελληνισμό των 5 (πέντε) ηπείρων. 

3. Να προχωρήσει η Καταγραφή των Ελλήνων του Εξωτε-
ρικού που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικό για την επιλογή της ορθότερης διαδικασίας 
άσκησης του δικαιώματος ψήφου να υπάρχει ενημερω-
μένος κατάλογος, ώστε να είναι γνωστός ο ακριβής α-
ριθμός των εν δυνάμει ψηφοφόρων του Εξωτερικού.  

4. Να δημιουργηθεί Επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερι-
κών, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τον Απόδημο 
Ελληνισμό, εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομ-
μάτων και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού ώστε 
να εξεταστούν υπεύθυνα όλες οι θέσεις και η προοπτική 
μίας κοινής τομής.  

Πρέπει να αντιληφθεί πλέον η Ελλάδα μας και ο πολιτικός 
μας κόσμος, ότι θα βγουν ενισχυμένοι εφόσον υλοποιηθεί 
αυτό το αίτημα για απόδημους βουλευτές. Η γνώση και 
εμπειρία που θα έχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποί μας, από 
τις χώρες φιλοξενίας θα δώσει νέα πνοή. Και κάτι άλλο 
ακόμα. Περιμένουμε από τον πολιτικό κόσμο να σταθεί 
θαρραλέα δίπλα στις θέσεις μας, αποδεικνύοντας για άλλη 
μια φορά, την αγάπη του για τον Απανταχού γης Ελληνι-
σμό». 

μεταναστών, τη διαχείρι-
ση απορριμμάτων και τις 
εφαρμογές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην 
αυτοδιοίκηση. Επίσης, 
αποφάσισε να προχωρήσει στην προετοιμασία 
θεματικού φόρουμ για το ρόλο της γυναίκας στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και στη διοργάνωση 
έκθεσης για την προώθηση του θέματος της επα-
νένωσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα στη 
Στοκχόλμη.  

Συνέχεια από σελ. 1 
Εκλέχθηκε η Νέα Σ.Ε. 
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Συνεδρίασης του 
Προεδρείου του ΣΑΕ  
Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου οι τετραήμερες 
εργασίες του Προεδρείου του ΣΑΕ, που πραγματοποιήθηκαν 
υπό την Προεδρεία του κ. Στέφανου Π. Ταμβάκη, στα κε-
ντρικά γραφεία της οργάνωσης, στη Θεσσαλονίκη  
Παράλληλα το Προεδρείο του ΣΑΕ είχε συνάντηση με τον 
Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης κ.Μαργαρίτη Τζίμα και με το 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, παρουσία 
της Προέδρου του Κέντρου Μαύρης Θάλασσας κ. Χριστίνας 
Κελεσίδου.  
Πριν από την έναρξη της 4ης συνεδρίασης του Προεδρείου, 
ο Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης εξέφρασε τα 
ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του ΣΑΕ εκ 
μέρους του απανταχού ελληνισμού προς την οικογένεια του 
αδικοχαμένου Αλέξη Γρηγορόπουλου, ενώ τα μέλη του προ-
εδρείου τήρησαν ενός λεπτού σιγή.  

Συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Θεόδωρου 
Κασσίμη με τους συντονιστές των Δικτύων Νεολαίας των 
επτά περιφερειών. 
Ιδιαίτερη συνάντηση με τους συντονιστές των Δικτύων Νε-
ολαίας των επτά περιφερειών είχε ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών και αρμόδιος σε θέματα απόδημου Ελληνισμού κ. Θεό-
δωρος Κασσίμης, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Προ-
εδρείου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 
Διευρυμένη επικοινωνία μεταξύ τους, σύσταση κοινών επι-
τροπών, καταγραφή των υφιστάμενων οργανώσεων νεολαί-
ας και ομογενειακών ΜΜΕ ανά τον κόσμο και τέλος δημι-
ουργία ενιαίας ιστοσελίδας, είναι οι πέντε στόχοι- προς 
άμεση υλοποίηση μέχρι τον Μάρτιο του 2009- κοινής δρά-
σης, που αποφάσισαν οι συντονιστές Νεολαίας στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο. 
Η δημιουργία των Δικτύων Νεολαίας, όπως δήλωσε ο κ. 
Κασσίμης, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ιστο-
ρική πορεία του ΣΑΕ. Με τους συντονιστές του ΣΑΕ, οι 
οποίοι θέλουν τη νεολαία, τα δίκτυα θα λειτουργήσουν σαν 
δύο ομόκεντροι κύκλοι και όχι σαν δύο παράλληλες γραμ-
μές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει μία πραγμα-
τική συνεργασία και να προετοιμάσουν οι συντονιστές του 
ΣΑΕ το μέλλον της ομογένειας, πράγμα εφικτό μόνο αν 
αφήσουμε τα παιδιά να υλοποιήσουν τα οράματά τους και 
να πάρουν πρωτοβουλίες.  

Τελετή εγκαινίων οδού «Απόδημου Ελληνισμού» 
Τα γραφεία του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη πλέον βρίσκονται 
επί της οδού «Απόδημου Ελληνισμού», όπως ονοματοδοτή-
θηκε, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης. 
Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΑΕ, 
παρέστησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Θεόδωρος Κασ-
σίμης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης Παπαγεωργό-
πουλος, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτης Ψωμιά-
δης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σωτήρης 
Καπετανόπουλος, ο δωρητής του κτηρίου κ. Θωμάς Μακρί-
δης, τα μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ και οι Συντονιστές 
των Δικτύων Νεολαίας απ’ όλο τον κόσμο.  

Συνεργασία του ΣΑΕ με τη «Μαθητιάδα»  
Το Προεδρείο του ΣΑΕ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
«Μαθητιάδας» κ. Γεώργιο Γάλλο και συνεργάτες του. Ο 
θεσμός, που πραγματοποιείται για ένατη συνεχή χρονιά στην 
Πρώτη Σερρών, θα διοργανωθεί το 2009 από τις 8 έως τις 13 
Μαΐου, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας.  
Στη διοργάνωση του 2009, στόχος είναι να συμμετάσχουν 
απόδημοι μαθητές από σαράντα χώρες, με τη στήριξη και 
του ΣΑΕ. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να προωθηθεί η 
συνεργασία που μετράει ήδη τρία χρόνια και η υπογραφή 
μνημονίου για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, που θα φέ-
ρουν τους μαθητές της διασποράς πιο κοντά στην Ελλάδα.  

Συνεργασία του ΣΑΕ με Διεθνές Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης 
Σε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης κ. Χριστόφορο Κουτίτα, εκφράστηκε η 
πρόθεση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με το ΣΑΕ, με 
στόχο την ευρύτερη ενημέρωση των νέων ομογενών για τα 
υψηλών προδιαγραφών προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το πρώ-
το ελληνικό κρατικό πανεπιστήμιο, στο οποίο η διδασκαλία 
γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.  

Εγκαίνια του Κέντρου Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας  
Τα εγκαίνια του Κέντρου Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας 
στα γραφεία του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, τελέσθηκαν από 
τον Πρόεδρο του κ. Στέφανο Π. Ταμβάκη και το Γενικό 
Γραμματέα Νέας Γενιάς κ. Παντελή Σκλιά, παρουσία του 
Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για 
τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Νικόλαου Τσιαρτσιώνη, των Α΄ 
και Β΄ Αντιπροέδρων της Επιτροπής κ.κ. Γρηγόρη Νιώτη και 
Νικόλαου Γκατζή, του Γενικού Διευθυντή της Γενικής 
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμιού κ. Ιωάννη Κυπαρισσί-
δη, των Συντονιστών των Περιφερειών και των Δικτύων 
Νεολαίας ΣΑΕ.  
Πρόκειται για την πρώτη δράση που σηματοδοτεί την αρχή 
της συνεργασίας του ΣΑΕ με τη Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς (ΓΓΝΓ), με στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων εκ-
μάθησης της ελληνικής γλώσσας μέσω Η/Υ, για νέους 
Έλληνες και νέες Ελληνίδες του εξωτερικού και ομογενείς 
που παλιννόστησαν και κατοικούν στην Ελλάδα. Το πιλοτι-
κό πρόγραμμα, διάρκειας τριών μηνών, είναι το πρώτο που 
εκπονεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΕΣΜΟΣ» 
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση ύψους 25.000 ευρώ, από τη ΓΓΝΓ και θα 
ξεκινήσει στις αρχές του 2009.  

Επίσκεψη Μορφιτών στο Λονδίνο  
Αντιπροσωπεία του Δήμου Μόρφου με επικεφαλής το Δή-
μαρχο Χαράλαμπο Πίττα, επέδωσε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου  
στην έδρα της πρωθυπουργίας, επιστολή που ζητεί, ανάμεσα 
στ’ άλλα, παρέμβαση του Λονδίνου προς την Τουρκία ώστε 
να δημιουργηθούν προϋποθέσεις λύσης του Κυπριακού.  
Σε συνέχεια η αντιπροσωπεία, είχε συνάντηση με ανώτερο 
λειτουργό του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και  με 
ομάδα βουλευτών στη Βουλή των Κοινοτήτων.  
Η αντιπροσωπεία παράλληλα παρακολούθησε τη θεία λει-
τουργία στην εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, στα πλαίσια 
της οποίας τελέσθηκε μνημόσυνο για τους πεσόντες της πε-
ριφέρειας Μόρφου και αναπέμφθηκε δέηση υπέρ των αγνο-
ουμένων της περιοχής. Τέλος  η αποστολή παρευρέθηκε 
στην τελετή δενδροφύτευσης στην Οδό Μόρφου, που είχε 
εγκαινιασθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, σαν χειρονομία 
απόδοσης τιμής προς τον προσφυγοποιημένο Δήμο Μόρφου 
και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των δυο αδελφοποιη-
μένων Δήμων.  
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνέλευσης του Δικτύου 
Νεολαίας του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνέ-
λευσης του Δικτύου Νεολαίας του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώ-
πης, που πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2008 
στην πόλη της Φρανκφούρτης. 
Το κεντρικό μήνυμα της Συνέλευσης “Νέα Γενιά – Η Δύνα-
μη του Ελληνισμού” επαληθεύτηκε με την παρουσία 150 
δραστήριων νέων που εκπροσώπησαν επάξια τις ομογενεια-
κές οργανώσεις της Ευρώπης. Η συνέλευση  ανέδειξε την 
9μελή Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου που αποτελείται 
από τους, Κώστα Συμεωνίδη (Γερμανία), ως Συντονιστή, 
Σεβαστή Συμεωνίδου (Γερμανία), Ανναλίζα Κορινθίου 
(Ιταλία), Παρασκευή Δημητρίου (Βέλγιο), Αθανάσιο Μπού-
ντο (Γερμανία), Αλέξη Μουσχοπάνη (Σουηδία), Ιωάννη 
Λώλη (Αλβανία), Ιωάννη Νεοφύτου (Μεγάλη Βρετανία) 
Χρήστο Παυλίδη (Γαλλία).  

Συνεδρίαση των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας του ΣΑΕ των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ 
Ευρεία συνεδρίαση των μελών του Συντονιστικού Συμβου-
λίου της Περιφέρειας του ΣΑΕ των χωρών της πρώην 
ΕΣΣΔ, πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου στη Μαριού-
πολη της Ουκρανίας με τη συμμετοχή του Προέδρου της 
Ένωσης των Ελληνικών Συλλόγων της Γεωργίας κ. Φ. Τσιτ-
λίδη, των Αντιπροέδρων της Ομοσπονδίας των Ελληνικών 
Συλλόγων της Ρωσίας (ΑΓΟΟΡ) κ. Β. Κολοζαρίδη και κ. Κ. 
Ατματσίδη, των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Δικτύου Νεολαίας της Περιφέρειας και εκπροσώπων των 
ομογενειακών ΜΜΕ. Στη συνεδρίαση παρέστησαν και ο 
Συντονιστής της Περιφέρειας του ΣΑΕ των χωρών της πρώ-
ην ΕΣΣΔ κ. Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος ης Εκτελεστικής 
Επιτροπής κ. Κ. Ιορντανίδης και ο κ. Α. Τσερκέζοβ, Συντο-
νιστής της Επιτροπής Νεολαίας της Περιφέρειας. 

Φεστιβάλ του Ελληνικού Τραγουδιού στη μνήμη της τρα-
γουδίστριας Ταμάρας Κατσή  
Το Πέμπτο Ανοιχτό Φεστιβάλ του Ελληνικού Τραγουδιού 
στη μνήμη της τραγουδίστριας Ταμάρας Κατσή, διοργανώ-
θηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου στη Μαριούπολη, με πρωτο-
βουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρα-
νίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια του ΣΑΕ των χωρών 
της πρώην ΕΣΣΔ. 

Διάσκεψη κορυφής των μεταναστευτικών οργανώσεων 
στη Γερμάνια 
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Γερμανίας κ. Κώ-
στας Δημητρίου, εκπροσωπώντας τους 350.000 έλληνες της 
Γερμανίας, συμμετείχε στην τρίτη διάσκεψη κορυφής των 
μεταναστευτικών οργανώσεων στη Γερμάνια, με οικοδε-
σπότη την Καγκελάριο της Γερμανίας κ. Μέρκελ, η οποία 
έλαβε χώρα στη Καγκελαρία της Γερμανίας στο Βερολίνο. 
Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση των όσων έχουν πραγμα-
τοποιηθεί από την πρώτη διάσκεψη κορυφής με την προε-
δρία της κ.Μέρκελ τον Ιούλιο του 2006, έως σήμερα. 
Iδιαίτερη σημασία και βαρύτητα δίνετε στον τομέα της εκ-
παίδευσης ιδιαίτερα δε των νέων. Η εκμάθηση της Γερμανι-
κής γλώσσας είναι υψίστης προτεραιότητας όπως και η δυ-
νατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς 
και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στο περιθώριο του 
διεθνούς συμποσίου ο κ. Δημητρίου είχε συνομιλία με την 
κα Μέρκελ, στην οποία έθεσε το θέμα της διδασκαλίας της 
μητρικής γλώσσας στα γερμανικά σχολεία 

Τέσσερις ομογενείς δήμαρχοι στη Μελβούρνη 
Ο ομογενής Λάμπρος Ταπεινός είναι ο νέος δήμαρχος του 
δήμου Μόρελαντ της Μελβούρνης, μιας περιοχής όπου δια-
βιούν χιλιάδες Έλληνες αλλά και πολίτες που προέρχονται 
από δεκάδες διαφορετικές χώρες. 
Στις αρχές του Δεκεμβρίου η Ελληνίδα Μαίρη Λάλιου εξε-
λέγη δήμαρχος του δήμου Γουίτλεσι της Μελβούρνης και 
μάλιστα με την βοήθεια της επίσης Ελληνίδας πρώην δη-
μάρχου του ίδιου δήμου Χρυσούλας Παυλίδη. 
Επίσης επανεξελέγη δήμαρχος του “ελληνοκρατούμενου” 
δήμου Μόνας, ο ομογενής Πολ Κλεισάρης καθώς και ο  
Α. Αθανασόπουλος στον γειτονικό δήμο Κίγκστον. 

Απεβίωσε η ακαδημαϊκός και πρώην υφυπουργός εξωτερι-
κών κ. Αγγελική Λαϊου 
Η Αγγελική Λαΐου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1941. Σπού-
δασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και συνέχισε στις Η.Π.Α., στα Πανεπιστήμια Brandeis και 
Harvard, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας (1966). Το 1975 
εκλέχτηκε τακτική καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Rutgers, όπου το 1981 έλαβε τον τίτλο της 
διακεκριμένης καθηγήτριας. Τον ίδιο χρόνο εκλέχτηκε τα-
κτική καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Harvard, όπου διετέλε-
σε πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας (1985-1988) και το 
1989 ανέλαβε την διεύθυνση του Dumbarton Oaks, του Κέ-
ντρου Βυζαντινών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Har-
vard. Δίδαξε ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστημί-
ου του Princeton και στη Γαλλία (Σορβόννη, College de 
France). Ήταν τακτικό μέλος της Medieval Academy of 
America, της American Academy of Arts and Sciences, της 
Academia Europaea και αντεπιστέλλον μέλος της Academie 
des Inscriptions et Belles Lettres.  
Το έτος 1998 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, 
στην έδρα της Βυζαντινής Ιστορίας. Κατά την περίοδο 
2000-2002, διετέλεσε βουλευτής Επικρατείας και Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών. Έχει τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του Τάγμα-
τος της Τιμής. 


