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Συνέχεια σελ. 2 

Το πρόγραμμα των δράσεων 
του δικτύου για την νέα χρο-
νιά αποφασίσθηκε στη συνε-
δρίαση της Συντονιστικής 
του Επιτροπής στις 28 Νοεμ-
βρίου στη Θεσσαλονίκη. 

Η ενίσχυση της συνεργασίας 
του Δικτύου με την Ελληνική 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο, η 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των νέων της αυτοδιοίκησης, 
η ανάπτυξη συνεργασιών με 
δήμους χωρών της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, η υπο-

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Συνέχεια σελ. 2 

Νοεμβρίου 2009, με στόχο τη 
παρουσίαση της συμβολής και 
των προσπαθειών της Αυτο-
διοίκησης στη βελτίωση του 
επιπέδου υγείας των πολιτών. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα 
της ημερίδας, όπως προκύπτει 
από την παρουσίαση των ε-
ρευνητικών και εμπειρικών 
δεδομένων, αφορούν την ανά-
γκη αξιοποίησης των τοπικών 

κησης, Δημοσίου Κοινωνι-
κού Τομέα και Ιδιωτικών 
επιχειρήσεων Polis 26-29 

Ημερίδα με θέμα «Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας», 
διοργάνωσε η ΚΕΔΚΕ, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Κοινωνικής Πολιτικής, την 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 
2009 στη Θεσσαλονίκη. Η 
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της 7ης Έκθεσης 
Φορέων Τοπικής Αυτοδιοί-

Συνέχεια σελ. 2 

Του Γεώργιου Κοντορίνη 
Προέδρου Σ.Ε. 

Κάνοντας τον ετήσιο απολογισμό για το δίκτυο μας, 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η χρονιά που πέρασε 
δεν μπόρεσε να μην επηρεασθεί από τις δύο διαδοχικές 
εκλογές στην πατρίδα μας, αλλά και την αλλαγή των 
αρμοδίων προσώπων στα υπουργεία. Υλοποιήσαμε 
παρ’ όλα αυτά τους στόχους μας για το 2009. Η ελεύ-
θερη βούληση δεν έχει χαθεί από τον άνθρωπο, αλλά 
όπως έχει γραφτεί «η τύχη είναι ο διαιτητής του ενός 
μισού των πράξεων μας, άρα μας απομένει να ελέγ-
ξουμε το άλλο μισό η λίγο λιγότερο».  
Φέτος δόθηκε μεγάλη βάση στην επικοινωνία. Η επι-
κοινωνία είναι το κέντρο της ύπαρξης του δικτύου μας. 
Επίσης ακολουθήσαμε μεθόδους στον τρόπο εργασίας 
μας, που εναρμονίζονται με το σύγχρονο πνεύμα της 
εποχής μας. 
Σε παγκόσμια κλίμακα η χρονιά που πέρασε ήταν δυ-
στυχώς πλούσια σε πολέμους, καταστροφές, οικονομι-
κές κρίσεις, ιούς και ανισότητες. Ούτε και η πρόσφατη 
συνάντηση στην Κοπεγχάγη για το κλίμα, είχε τα απο-
τελέσματα που οι περισσότεροι από εμάς προσδοκού-
σαμε. 
Δεν γνωρίζω πως θα είναι η επόμενη χρονιά. Μερικοί 
αντιμετωπίζουν το μέλλον με θετική προσδοκία και 
μερικοί με μελλοντολογική φοβία, κάτι που συνήθως 

Ο Πρόεδρος και  
τα μέλη της  

Συντονιστικής Επιτροπής  
του Δικτύου σας εύχονται  

Χρόνια Πολλά & ευτυχισμένος  
ο καινούριος χρόνος 

στήριξη της ομογένειας, η 
προώθηση εθνικών θεμάτων 
αποτελούν τους βασικότερους 
άξονες στους οποίους προ-
γραμματίζεται να αναπτυ-
χθούν οι δραστηριότητες του 
δικτύου. 

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα 
δράσεων του Δικτύου για το 
2010, το οποίο μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει 
1. Συμμετοχή των μελών του 

Δικτύου ή εκπροσώπων 
των δήμων όπου δραστηρι-
οποιούνται τα μέλη, σε 
θεματικά συνέδρια της 
ΚΕΔΚΕ ή της ΕΝΑΕ και 
σε συνέδρια των φορέων 
της Αυτοδιοίκησης στην 
Ελλάδα.  

2. Δημιουργία σχετικής βά-
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Τ.Α. & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
Συνέχεια από σελ 1 

ΗΝΙΟΧΟΣ  

κήσεων αλλά και των πρωτευου-
σών των νομών, για τα μέλη του 
Δικτύου που κατάγονται από τον 
κάθε νομό. Προώθηση και υπο-
στήριξη πρωτοβουλιών ΟΤΑ της 
Ελλάδας για καθιέρωση Ημέρας 
του Αποδήμου. 

7. Διοργάνωση συνεδρίου στην 
Τιφλίδα, σε συνεργασία με το 
Δήμο της πόλης, με θέμα 
«Κοινωνική Πολιτική και Αυτο-
διοίκηση» στις 22 και 23 Απριλί-
ου του 2010. Ως εισηγητές θα 
συμμετάσχουν μέλη του Δικτύου 
από πέντε χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης, εκπρόσωπος του Δή-
μου Τιφλίδας, της ΚΕΔΚΕ και 
του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτο-
διοίκησης καθώς και εκπρόσω-
πος από την Ε.Ε.. Παράλληλα θα 
οργανωθεί επίσκεψη της αντι-
προσωπείας στην Τσάλκα.  

8. Διοργάνωση 8ης Συνάντησης 
Νέων Δημοτικών Συμβούλων 
και στελεχών Αυτοδιοίκησης 
από την Ευρώπη. Στη συνάντη-
ση αυτή, που κλείνει τον δεύτε-
ρο κύκλο των συναντήσεων, που 
ξεκίνησαν το 2003, θα προσκλη-
θούν όλοι οι νέοι που συμμετεί-
χαν από το 2007 και μετά. Η 
συνάντηση προγραμματίζεται να 
γίνει σε συνεργασία με τους Δή-
μους Καρδίτσας και Τρικάλων 

9. Υποστήριξη διοργάνωσης 
έκθεσης προϊόντων  Γυναικείων 
συνεταιρισμών της Βόρειας Ελ-
λάδας στη Φραγκφούρτη. 

10. Προετοιμασία διοργάνωσης ετή-
σιου φόρουμ για το περιβάλλον, 
σε συνεργασία με το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης. 

11. Εκδήλωση πρόθεσης υποστήρι-
ξης της προώθησης του ζητήμα-
τος των «Μαρμάρων του Παρθε-
νώνα», σε συνέχεια των πρωτο-
βουλιών που είχε αναλάβει με τη 
συνδιοργάνωση - με το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και το Ίδρυμα 
Μελίνα Μερκούρη - σχετικών 
εκθέσεων στη έδρα του Συμβου-
λίου της Ευρώπης στο Στρα-
σβούργο (2004) και στο Δημαρ-
χείο της Φραγκφούρτης (2006). 

12. Εκδήλωση πρόθεσης συμμετο-
χής στην Εβδομάδα για τον Από-
δημο Ελληνισμό που διοργανώ-
νει κάθε έτος η Βουλή. 

σης δεδομένων με εισηγητές 
σε θέματα της αυτοδιοίκησης. 
Παραγωγή υλικού με βάση 
εισηγήσεις σε θέματα κοινωνι-
κής πολιτικής, περιβάλλοντος, 
νέων τεχνολογιών κλπ 

3. Οι συνεδριάσεις της Συντονι-
στικής Επιτροπής ή της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας, θα συν-
δυασθούν με την παράλληλη 
συμμετοχή των μελών της, σε 
εκδηλώσεις. Ειδικότερα: 
- η πρώτη συνεδρίαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, θα 
διοργανωθεί στην Κύπρο, με 
συμβολική παρουσία, που θα 
στοχεύει στην ανάδειξη του 
ζητήματος, της πόλης φά-
ντασμα της Αμμοχώστου και 
των κατεχόμενων δήμων 

- η δεύτερη συνεδρίαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, θα 
διεξαχθεί σε συνδυασμό με 
την Παγκόσμια Συνέλευση 
του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη.  

- η πρώτη συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας, 
θα γίνει τον Ιανουάριο του 
2010, παράλληλα με τη δι-
οργάνωση του συνεδρίου της 
ΚΕΚΔΕ στην Αθήνα.  

- η δεύτερη συνεδρίαση της 
Ε.Γ θα γίνει στο Δήμο Μπε-
λογιάννη  στην Ουγγαρία, με 
συμβολική παρουσία του 
Δικτύου, με στόχο την υπο-
στήριξη της ομογένειας της 
πόλης. 

4. Το υλικό των θεματικών συνε-
δρίων που έχουν διοργανωθεί 
και των συναντήσεων των νέ-
ων, θα συγκροτηθεί, θα αναπα-
ραχθεί ηλεκτρονικά και θα 
αποσταλεί στο σύνολο των 
δήμων της Ελλάδας. Το αγγλό-
φωνο υλικό των συναντήσεων 
των νέων θα διακινηθεί και 
στους δήμους όπου δραστηριο-
ποιούνται τα μέλη του δικτύου  

5. Προσθήκη στην ιστοσελίδα 
σχετικών links με τις ηλεκτρο-
νικές ιστοσελίδες των δήμων 
όπου δραστηριοποιούνται τα 
μέλη του δικτύου και των προ-
σωπικών ιστοσελίδων των με-
λών δικτύου 

6. Ενημέρωση των Τοπικών Ενώ-
σεων Δήμων και Κοινοτήτων, 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοι-

Το Πρόγραμμα των Δράσεων του Δικτύου για το 2010 
Συνέχεια από σελ. 1 

στηρίζεται στην κοινωνική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται αυτός, που κοιτάζει το μέλ-
λον. Ένα είναι σίγουρο, ότι μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει ούτε η τεχνολογία, ούτε και κάποια 
ιδεολογία που να μπορεί να προβλέψει και 
να επιβάλλει το μέλλον. Η ελεύθερη βούληση 
όμως, που μας ανήκει με το να μπορούμε να 
επιλέγουμε είτε ατομικά είτε συλλογικά επη-
ρεάζει το μέλλον. 
Πολύ συχνά τώρα τις ημέρες των γιορτών 
τυχαίνει, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, να 
βλέπουμε στολισμένα καράβια με πολύχρω-
μα λαμπάκια. Το καράβι για πολλούς συμβο-
λίζει το ταξίδι της ζωής, αλλά και την ελπί-
δα. Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, γιατί 
το αύριο θα είναι πάντα καλύτερο. Την ελπί-
δα ότι το μέλλον της Αυτοδιοίκησης στην 
Ευρώπη, θα είναι δημοκρατικό, βιώσιμο και 
δίπλα στις ανάγκες του πολίτη. Την ελπίδα 
ότι το μέλλον του δικτύου μας θα ξεπεράσει 
τις προσδοκίες μας. 
Όταν η ώρα λοιπόν το βράδυ της 
Πρωτοχρονιάς ειναι 12 και ένα 
δευτερόλεπτο, ας κλείσουμε τα μάτια μας και 
ας κάνουμε μια ευχή με την ελπίδα οτι το 
2010, θα είναι μια καλύτερη χρονιά για 
όλους μας. Όμως ταυτόχρονα να δώσουμε 
και μια υπόσχεση στον εαυτό μας, ότι θα 
εργαστούμε σκληρά για να πραγματοποιηθεί. 
«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» όπως έλεγαν 
και οι αρχαίοι μας πρόγονοι….  

Μήνυμα Προέδρου, συνέχεια από σελ. 1 

αρχών στη χάραξη και υλοποίηση της πολι-
τικής για τη Δημόσια Υγεία. Παράλληλα, 
στα πλαίσια της Ημερίδας, τονίστηκαν οι 
τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικε-
ντρωθεί η διοικητική μεταρρύθμιση, για μία 
αποκεντρωμένη διαδικασία σχεδιασμού, 
λήψης αποφάσεων και υλοποίησης δράσεων 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και α-
φορούν τα εξής: 
 Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού 

πλαισίου και δημιουργία, λειτουργία και 
δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο περιφερειακών και τοπικών Δομών 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 Δημιουργία συστήματος εκτίμησης ανα-
γκών σε περιφερειακό και τοπικό επίπε-
δο για την αποτελεσματική διαχείριση 
των μειζόνων παραγόντων κινδύνου. 

 Επένδυση στην ποιότητα του ανθρώπι-
νου κεφαλαίου, με τον ορθό σχεδιασμό 
των αναγκών στελέχωσης και διαρκή 
επιμόρφωση του προσωπικού. 

 On line διασύνδεση και συνεργασία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης με τους ΟΤΑ.    
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1. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως φο-
ρέας ανάπτυξης της επιχειρημα-
τικής δράσης 

2. Η συμβολή της εκπαίδευσης 
στην επιτυχημένη επιχειρηματι-
κή πρωτοβουλία 

3. Επιχειρηματικότητα στην Ελλά-
δα: Προκλήσεις και ανταγωνι-
στικότητα. 

Εισηγητές στο συνέδριο ήταν οι 
αναπληρωτές καθηγητές του ΑΠΘ 
κ. Πετρίδου Ευγενία και Βαρσα-
κέλης Νίκος, ο κ. Θωμαϊδης Βασί-
λειος, Πρόεδρος της Compucon 
Α.Ε. και Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο κ. 

Αραμπατζής Ιωάννης, Διευθύνων 
Σύμβουλός της Nanophos s.a., ο κ. 
Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος, Ειδι-
κός Επιστήμονας στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, μέλος του forum επιχειρηματι-
κότητας του ΕΟΜΜΕΧ, ο κ. Αξαρ-
λόγλου Κωνσταντίνος, Επίκουρος 
Καθηγητής Οικονομικών Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας 
Μαγνησίας, κ. Τσουκαλάς Δημή-
τριος, ο Πρόεδρος του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Σητείας κ. Πετράκης 
Νικόλαος, ο κ. Χαδουμέλλης Αση-
μάκης, Γενικός Διευθυντής Τεχνο-
λογικού και Πολιτιστικού Πάρκου 
Λαυρίου και η κ. Bommersheim 
Ellen, Γενική Διευθύντρια του 
Kompass Centre στη Φρανκφούρτη, 
η οποία προσκλήθηκε με πρωτο-
βουλία του Δικτύου Ελλήνων Αιρε-
τών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 
και της θεματικής του Επιτροπής 
για την Κοινωνική Πολιτική και 
Απασχόληση. 

Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & της Εκπαίδευσης στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 

Ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 
Βασικό θέμα του συνεδρίου η «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

 

Στην Αθήνα στις 18, 
19 & 20 Ιανουαρίου 
2010, θα διεξαχθεί το 
ετήσιο τακτικό συνέ-
δριο των Τοπικών 
Ενώσεων στην Κε-
ντρική Ένωση Δή-
μων και Κοινοτήτων 
της Ελλάδας. Βασικό θέμα του συνεδρίου 
αποτελεί η «Διοικητική Μεταρρύθμιση» που 
θα συζητηθεί τις δύο πρώτες ημέρες του συ-
νεδρίου. Παράλληλα θα συζητηθούν σε τέσ-
σερεις κύκλους ζητήματα θεσμικά, οικονο-
μικά καθώς και θέματα περιβάλλοντος και 
κοινωνικής πολιτικής. Η τελετή έναρξης θα 
γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη 
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου στις 10.30 π.μ Η 
κήρυξη έναρξης εργασιών θα γίνει από τον 
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γιάννη 
Ραγκούση 

Το Κέντρο Επιχειρηματικότη-
τας Kompass με τον θεσμό 
των θυρίδων επιχειρηματικό-
τητας αποτελεί μη κερδοσκο-
πικό οργανισμό, ο οποίος ι-
δρύθηκε το 2000 μέσω του 
Frauenbetriebe Verein 
(Θυρίδες Γυναικείας Επιχει-
ρηματικότητας), ως κεντρική 
βάση συντονισμού για νέους 
επιχειρηματίες. Εξυπηρετώ-
ντας τη περιοχή Ρήνος της 
Φρανκφούρτης, το Κέντρο 
Kompass στοχεύει να υποστη-
ρίξει, να προωθήσει και να 
απελευθερώσει την καινοτόμο 
επιχειρηματική πρωτοβουλία, 
ανδρών και γυναικών, αλλά 
και μεταναστών της περιοχής 
και συγχρηματοδοτείται από 
την τοπική αυτοδιοίκηση και 
το κρατίδιο της Έσσης.  

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Kompass 

Πανελλήνιο Επιστη-
μονικό Συνέδριο με 
τίτλο «Ο ρόλος της 
τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και της εκπαίδευ-

σης στην ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικότητας» πραγματοποιήθηκε 
στην Καλαμαριά στις 20 και 21 
Νοεμβρίου 2009, με πρωτοβουλία 
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι-
χείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αρωγής Καλαμαριάς και του Κέ-
ντρου Στήριξης & ανάπτυξης Επι-
χειρηματικότητας «Επιχειρείν».Το 
συνέδριο εντάχθηκε στην ατζέντα 
της Διεθνούς Εβδομάδας Επιχειρη-
ματικότητας, πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
με την συνεργασία του Δικτύου 
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης 
της Ευρώπης. Στα πλαίσια του Συ-
νεδρίου εξετάστηκε το θέμα της 
ανάπτυξης της Επιχειρηματικότη-
τας, στα πλαίσια των εξής ενοτή-
των: 

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες 
Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης 
και Πληροφόρησης σε υποψήφι-
ους επιχειρηματίες, ενώ μέσω 
των θυρίδων επιχειρηματικότη-
τας υποστηρίζει την βιωσιμότητα 
και περεταίρω ανάπτυξη της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας 
νέων επιχειρηματιών. Τέλος, συ-
νεργάζεται με τοπικούς και εθνι-
κούς φορείς της Γερμανίας, με 
στόχο την προώθηση και υπο-
στήριξη πολιτικών ενίσχυσης της 
Απασχόλησης και Επιχειρηματι-
κότητας. 

Το Compass έχει καθιερωθεί ως 
αναπόσπαστο μέρος μιας ενερ-
γού πολιτικής της απασχόλησης 
και της οικονομικής ενίσχυσης, 
και θεωρείται διεθνώς ως παρά-
δειγμα βέλτιστης πρακτικής. 
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ΕΣΤΙΑ, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 15 
χρόνια. Επίσης ειναι ιδρύτρια του 
«ΙNΣTITOUTOΥ ΓΝΩΣΙΣ» για την 
εφαρμογή προγραμμάτων εξειδίκευσης 
στον τομέα συμπεριφοράς και επικοι-
νωνίας στη Διαπολιτισμική Κοινωνία.  
Από το 1999 είναι Δημοτική Σύμβου-
λος στην Πόλη Solingen με αντικείμε-
να δράσης στους τομείς: Νεολαίας, 
Εκπαίδευσης, άνοιγμα και προσαρμογή 
των δομών και υπηρεσιών της Πόλης 
για τις ανάγκες της Διαπολιτισμικής 
Κοινωνίας. Για τις δραστηριότητες της 
η κυρία Ζαχαράκη τιμήθηκε το 1997 
από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής 
Γερμανίας κ. Roman Herzog  

Ελευθέριος Σάββας, Συντονιστής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Αειφόρου Ανάπτυξης και Νέων 
Τεχνολογιών, Δημοτικός Σύμβουλος Enfield, Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Στέλλα Κυργιανέ-Εφραιμίδου, Συντονίστρια Επιτροπής 
Ισότητας, Δημοτική Σύμβουλος Weinheim -Γερμανία 

Mannheim από το 2006, ενώ το 2007 
γίνεται πρόεδρος του συλλόγου PRO 
WEST Weinheim 
Το 2008 και 2009 εκλέγεται πρόεδρος 
του SPD Weinheim και μέλος του ΔΣ 
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
της Baden-Wurttemberg αντίστοιχα. 
Είναι μέλος των ειδικών επιτροπών για 
θέματα Ευρώπης και Αλλοδαπών της 
Baden-Wurttemberg και μέλος του Δ.Σ 
των γυναικών του Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος. 
Πρώτη σε ψήφους δημοτική σύμβου-
λος του Weinheim το 2009. Την ίδια 
χρονιά εκλέγεται και Νομαρχιακή 
Σύμβουλος του Νομού Rhein-Neckar.  
Στις εκλογές του Ιουνίου του 2009, 
ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής με το 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).  

Γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στη Γερμανία το 
1965.  
Παντρεμένη και μητέρα 
τριών παιδιών, εργάζε-
ται ως δημοσιογράφος 

και εκπαιδεύτρια μαθητευόμενων σε 
τουριστικές επιχειρήσεις.  
Το 1998 εκλέγεται πρόεδρος της συ-
ντονιστικής επιτροπής Αλλοδαπών του 
Δήμου Weinheim και από το 1999 
Δημοτική Σύμβουλος στον ίδιο Δήμο.  
Από το 2000 είναι πρόεδρος του ελλη-
νογερμανικού συλλόγου «Φιλία» και 
το 2005, γίνεται μέλος της Συντονιστι-
κής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων 
Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης.  
Αντιπρόεδρος του πνευματικού κέ-
ντρου της Ελληνικής Ενορίας του 

Ιωάννα Ζαχαράκη, Συντονίστρια Επιτροπής Κοινωνικής 
Πολιτικής, Απασχόλησης & Αλληλεγγύης, Δημοτική 
Σύμβουλος Solingen—Γερμανία 

Βιογραφικά Μελών Συντονιστικής Επιτροπής 
Σε αυτό το τεύχος: 

και υπηρετεί για πολλά χρόνια στην 
Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ελλη-
νορθόδοξης Εκκλησίας του 
Αγ.Δημητρίου στο Έντμοντον. 
Είναι αντιπρόεδρος του Τrust της κοι-
νότητας Αγ. Δημητρίου, μέλος της 
Σχολικής Επιτροπής της Κοινότητας 
αλλά και του Συνδέσμου Ελληνορθό-
δοξων Κοινοτήτων Μ. Βρετανίας. 
Το 2008 εκλέγεται μέλος στη Συντονι-
στική Επιτροπή του Δικτύου Ελλήνων 
Αιρετών Αυτοδιοίκησης της  Ευρώ-
πης. 

Κατάγεται από τη 
Χρυσομηλέα Καλα-
μπάκας, μητέρα δύο 
κοριτσιών, πήγε το 
1981 για σπουδές στην 

Γερμανία, όπου σπούδασε Γερμανική 
Φιλολογία και Κοινωνιολογία στο 
Πανεπιστήμιο του Ααchen. Εργάζεται 
σε Κοινωνικό Φορέα ως Εισηγήτρια 
για θέματα Ένταξης και Διαπολιτισμι-
κότητας. Έχει ειδικευτεί στον τομέα 
της Διαπολιτισμικότητας, έχει συγγρά-
ψει και εκδόσει επιστημονικά 
εγχειρiδια και διδάσκει στο πανεπι-
στήμιο του Βοchum. 
Έχει ιδρύσει στην Πόλη Solingen τον 
Ελληνογερμανικό παιδικό σταθμό 

Special Olympics 
«Aθήνα 2011» 
Την αντίστροφη μέτρηση για τους 
Παγκόσμιους Αγώνες Special 
Olympics «ΑΘΗΝΑ 2011» (25 Ιουνίου – 4 
Ιουλίου) σηματοδοτεί η παρουσίαση της μα-
σκότ «Απόλλων», που θα αποτελέσει το σύμ-
βολο της διοργάνωσης. Στις 8 Δεκεμβρίου 
στο Ζάππειο Μέγαρο παραχωρήθηκε συνέ-
ντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης, από την 
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των 
αγώνων, Γιάννα Δεσποτοπούλου, ενώ τον 
Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση εκπροσώ-
πησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, Πάνος Μπεγλίτης. Επιπλέον, στο 
πάνελ συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας 
Ολυμπιακής Αξιοποίησης, Γιάννης Πυργιώ-
της, οι δύο αντιπρόεδροι της Διεθνούς Επι-
τροπής Special Olympics, Λι Τοντ, Πίτερ 
Γουϊλερ και ο αθλητής Special Olympics, 
Γιάννης Στρατηγόπουλος. 
Η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
ανακοίνωσε μια ιδιαιτέρως σημαντική από-
φαση που αποδεικνύει την κοινωνική ευαι-
σθησία των Special Olympics: την μείωση 
κατά 20% του προϋπολογισμού των Αγώνων, 
στα πλαίσια της ανάγκης συσπείρωσης γύρω 
από το εθνικό συμφέρον, που επιβάλλει η 
δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία. 
Επιπλέον, η κυρία Δεσποτοπούλου απηύθυνε 
έκκληση στον Πρωθυπουργό, Γιώργο Πα-
πανδρέου και στον υπουργό Οικονομικών, 
Γιώργο Παπακωνσταντίνου, για συνεργασία 
στα πλαίσια παρουσίασης, από την οργανωτι-
κή επιτροπή των αγώνων, σχεδίου εξεύρεσης 
πόρων για την περεταίρω ενίσχυση της Πολι-
τείας στο ιδιαίτερα δύσκολο δημοσιονομικό 
περιβάλλον. 
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες των 
δραστηριοτήτων της Οργανωτικής Επιτροπής 
«Αθήνα 2011», έξι μήνες πριν από την 
έναρξη των δοκιμαστικών διοργανώσεων 
(test events): το πρόγραμμα «Πόλις – Αμφυ-
τρίων», τα 22 αθλήματα των Αγώνων, οι 
εγκαταστάσεις, η Αφή της Φλόγας, οι Τελε-
τές Έναρξης και Λήξης, η εξέλιξη του Προ-
γράμματος εθελοντισμού, το πρόγραμμα επι-
κοινωνίας καθώς και η πρόοδος του χορηγι-
κού προγράμματος αλλά και του προγράμμα-
τος εμπορίας προϊόντων.  
Στο τέλος της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε 
επισήμως η Μασκότ των Αγώνων και το σύν-
θημα της διοργάνωσης «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ!».  
Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics 
ΑΘΗΝΑ 2011, θα διεξαχθούν από τις 25 
Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2011. Στους Αγώ-
νες θα συμμετάσχουν 7.500 αθλητές και 
2.500 προπονητές από 185 χώρες, 3.000 
κριτές/διαιτητές, 40.000 μέλη των οικογε-
νειών των αθλητών, 25.000 εθελοντές, ενώ 
τη διοργάνωση θα καλύψουν 3.000 δημοσιο-
γράφοι απ΄ όλο τον κόσμο. 

Γεννήθηκε στην Αγία 
Άννα της Λάρνακας 
στην Κύπρο και μετανά-
στευσε στη Μεγάλη 

Βρετανία τη δεκαετία του 1950 –60. 
Από το 2002 είναι Δημοτικός σύμβου-
λος του Συντηρητικού Κόμματος, στο 
διαμέρισμα Bush Hill Park, στο Δήμο 
του Ένφιλντ. 
Από τον Μάιο του 2009 και για ένα 
χρόνο ανέλαβε τα καθήκοντα του Δη-
μάρχου. 
Εργάζεται ως κοινωνικός λειτουργός 
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Από το Νέο Μουσείο της Ακρόπο-
λης, που «περιμένει» την επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκί-
νησαν την εκστρατεία τους για τη 
συλλογή υπογραφών απ΄ όλο τον 
κόσμο τα Δίκτυα Νεολαίας Περιφε-
ρειών του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού (ΣΑΕ), μέσω της ιστο-
σελίδας τους. 
Οι νέοι και οι νέες, που έλαβαν μέ-
ρος στην 1η Συνάντηση των Συντονι-
στικών Συμβουλίων των Δικτύων 
Νεολαίας ΣΑΕ, στις αρχές του Δε-
κεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, είχαν 
την ευκαιρία να θαυμάσουν το Μου-
σείο και να ξεναγηθούν από τον πρό-
εδρο του, καθηγητή Δημήτρη Πα-
ντερμαλή. Στην επίσκεψή τους αυτή 
συνοδεύτηκαν από τον Πρόεδρο του 
ΣΑΕ, κ.Στέφανο Ταμβάκη και τους 
Συντονιστές των Περιφερειών ΗΠΑ 
και Καναδά, κ.κ. Θεόδωρο Σπυρό-
πουλο και Κώστα Μενεγάκη, αντί-
στοιχα. 
Στη συνέχεια οι Συντονιστές των 
επτά Δικτύων Νεολαίας ΣΑΕ, είχαν 
συνάντηση με την Υφυπουργό Πολι-
τισμού και Τουρισμού, κα Άντζελα 
Γκερέκου, την οποία ενημέρωσαν 
για τη διαδικτυακή πρωτοβουλία που 
ανέλαβαν. 
Η κα Γκερέκου συνεχάρη τους νέους 

ομογενείς για την πρωτοβουλία, επι-
σημαίνοντας ότι ο απόδημος ελληνι-
σμός, και ιδιαίτερα η νεολαία του, 
αποτελούν τους πρεσβευτές της χώ-
ρας μας σε όλο τον κόσμο. Εξέφρα-
σε, επίσης, τη βεβαιότητα πως η συ-
νεργασία με τα Δίκτυα Νεολαίας του 
ΣΑΕ θα συνεχιστεί σε πολλά επίπεδα 
και θα είναι εξαιρετικά γόνιμη, όχι 
μόνο σε θέματα πολιτισμού, αλλά και 
για την προβολή του τουρισμού σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
«Η διαδικτυακή πρωτοβουλία που 
ανέλαβαν τα Δίκτυα Νεολαίας του 
ΣΑΕ για την προώθηση του αιτήμα-
τος της επανένωσης των Γλυπτών 
του Παρθενώνα, μας κάνει να νιώ-
θουμε όχι μόνο περηφάνια, αλλά και 
ευθύνη», τόνισε η κα Γκερέκου, σε 
δηλώσεις της μετά τη συνάντηση. 
Και συνέχισε: «Θα συνεχίσουμε μαζί 
με όλους του Έλληνες και της Ελλά-
δας και του εξωτερικού να παλεύου-
με για την επανένωση των Γλυπτών, 
όπως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε 

μαζί με όλους τους πολίτες της αν-
θρωπότητας που θεωρούν δίκαιο το 
αίτημα μας και μας στηρίζουν στην 
προσπάθειά μας. Και ελπίζουμε ότι 
σύντομα θα πραγματοποιηθεί το 
όραμα της Μελίνας Μερκούρη και 
τα Γλυπτά θα επιστρέψουν στον 
τόπο τους. Τώρα έχουν πλέον το 
δικό τους σπίτι, το νέο Μουσείο 
Ακρόπολης».  
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Γενι-
κός Γραμματέας Τουρισμού, κ. 
Πουσσαίος, και ο Πρόεδρος του 
ΣΑΕ. 
Σημειώνεται ότι η επιστροφή των 
Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελ-
λάδα είναι ένα από τα θέματα που 
απασχόλησε ιδιαίτερα τους νέους 
ομογενείς, από την αρχή της 
ίδρυσης των Δικτύων Νεολαίας ΣΑ-
Ε. Η ιστοσελίδα έχει μεταφραστεί 
σε πολλές γλώσσες- αγγλικά, γαλλι-
κά, ισπανικά, πορτογαλικά, ρωσικά, 
αραβικά κ.ά. Στόχος των νέων ομο-
γενών είναι να συγκεντρώσουν χι-
λιάδες υπογραφές, που θα παραδο-
θούν στην κυβέρνηση και το κοινο-
βούλιο τη Αγγλίας, στο Βρετανικό 
Μουσείο, στο Ευρωκοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον 
ΟΗΕ και στην UNESCO. 

διοργάνωση συμμετέχουν οι 23 χώ-
ρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο 
θάλασσα, με το ιδεώδες της ανάδει-
ξης των δεσμών αιώνων που συνδέ-
ουν τους Μεσογειακούς λαούς κα-
θώς και την ανάδειξη του κοινού 
μεσογειακού πολιτισμού, τις αξίες 
της φιλίας, της ειρήνης και της συνα-
δέλφωσης των λαών.  

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη φορά που 
θα αναλάβει την φιλοξενία των Με-
σογειακών Αγώνων, μετά από το 
1991 που πραγματοποιηθήκαν στην 
Αθήνα. 

Σύμφωνα με την Οργανωτική Επι-
τροπή των Αγώνων (ΟΕΜΑ), το 
αγωνιστικό πρόγραμμα αφορά μια 
μοναδική δεκαήμερη αθλητική ε-
μπειρία, η οποία θα περιλαμβάνει 

Οι πόλεις της Λάρι-
σας και του Βόλου, 
λαμβάνοντας τη σκυ-

τάλη από την Πεσκάρα, θα φιλοξενή-
σουν τους 17ους Μεσογειακούς Α-
γώνες το 2013. Οι Μεσογειακοί Α-
γώνες αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη αθλητική διοργάνωση, μετά 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σχετικά 
με τον αριθμό των αθλητών που συμ-
μετέχουν και τα αθλήματα στα οποία 
αγωνίζονται.  

Οι Μεσογειακοί Αγώνες πραγματο-
ποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια, από 
το 1951 και μετά, ενώ η πρώτη επί-
σημη διοργάνωση τους φιλοξενήθη-
κε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 
προς τιμή του Ταχήρ Πασά, στον 
οποίο και αποδίδεται η έμπνευση και 
πρωτοβουλία σύστασής τους. Στη 

και νέα αθλήματα, όπως την ξιφα-
σκία και το γκολφ, ενώ οι αθλητές 
που θα κερδίσουν μετάλλιο στους 
Αγώνες του 2013, θα ανακηρυχθούν 
επίτιμοι δημότες του Βόλου και της 
Λάρισας. Παράλληλα, τα ονόματα 
των αθλητών που θα κερδίσουν χρυ-
σό μετάλλιο στους Αγώνες θα δο-
θούν σε κεντρικούς δρόμους των δυο 
πόλεων. 

Τέλος, η ΟΕΜΑ θα επιστρέψει πο-
σοστό 10% από τα έσοδα των χορη-
γιών στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογει-
ακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) και ποσοστό 
5% στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτρο-
πή, ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργα-
σία των δυο φορέων για την εμπέδω-
ση του αθλητικού πνεύματος των 
Μεσογειακών Αγώνων, μετά τη λή-
ξη τους.  

Σελίδα 5 

Εκστρατεία Δικτύων Νεολαίας ΣΑΕ για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα 
συλλογή υπογραφών μέσω της ιστοσελίδας www.unitethemarbles.org.  

Μεσογειακοί Αγώνες 2013 



Λιγότερο από τρία χρόνια απομένουν 
από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Λονδίνου και τέσσερα περίπου 
χρόνια από τη Χειμερινή Ολυμπιάδα στο 
Σότσι της Ρωσίας. Δύο πόλεις της Ευρω-
παϊκής ηπείρου, που η παρουσία του 
Ελληνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική.  
Η προώθηση της ιδέας της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας αποτέλεσε για το Δίκτυο Ελ-
λήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευ-
ρώπης έναν από τους ιδρυτικούς του 
στόχους, με αφορμή και τη διοργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων των Αθηνών. 
Η Ολυμπιακή Εκεχειρία βασίζεται στη 
πεποίθηση ότι ο αθλητισμός και τα Ολυ-
μπιακά ιδεώδη μπορούν να συμβάλουν 
στην δημιουργία ενός κόσμου που βασί-
ζεται στις αρχές του δικαίου, του ανθρω-
πισμού, της ειρηνικής επίλυσης και της 
ανοχής. Πρωτοβουλίες που προωθούν το 
διάλογο, τη συμφιλίωση, την αμοιβαία 
κατανόηση, την αλληλεγγύη και την ει-
ρήνη είναι o βασικός στόχος της προ-
σπάθειας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ως 
πανανθρώπινη προσπάθεια που στοχεύει 
να τονίσει τη σημασία του σεβασμού για 
την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.  
Η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε ότι 
πρέπει να συνεισφέρει ουσιαστικά, να 
εισάγει ένα πρόσθετο δυναμισμό στην 
κοινή προσπάθεια για εδραίωση της ει-
ρήνης, πέραν των ιδεωδών που πρεσβεύ-
ουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η Πολιτι-
στική Ολυμπιάδα γι' αυτό και επεδίωξε 
και πέτυχε να αναβιώσει την Ολυμπιακή 
Εκεχειρία. Τον Ιούλιο του 2000, η Διε-
θνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ελληνι-
κή Κυβέρνηση ίδρυσαν το Διεθνές Κέ-
ντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με στόχο 
την προώθηση και τήρησή της και το 
κάλεσμα για το σταμάτημα των εχθρο-
πραξιών κατά τη διάρκεια των αγώνων 
και μετά τη λήξη τους. 
Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχει-
ρίας οικοδομεί γέφυρες επικοινωνίας, 
ανθρωπιστικής στήριξης και παιδεία, 
μέσα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, 
και τα Ολυμπιακά ιδεώδη και μέσα από 
ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών με 
την Ολυμπιακή Οικογένεια, τις Οργανω-
τικές Επιτροπές Ολυμπιακών Αγώνων, 
Διεθνείς Οργανισμούς, κυβερνήσεις και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και, πάνω 
απ' όλα, νέους και νέες, πολίτες του κό-
σμου.  
Το Δεκέμβριο του 2001, η Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε 

Η Ολυμπιακή Εκεχειρία 
2012 Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο 
2014 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι 
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ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΣΙΚ 
Την επιμέλεια της σύνταξης έχει η 
ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του 
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μια απόφαση-έκκληση 
για την τήρηση της Ολυ-
μπιακής Εκεχειρίας και 
τη διασφάλιση της διέλευσης για όλους 
τους συμμετέχοντες στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Salt Lake City. Το 
κείμενο της απόφασης κατατέθηκε από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκηδεμο-
νεύτηκε από 170 κράτη μέλη των Ηνω-
μένων Εθνών. 
Με ελληνική πρωτοβουλία υποβλήθηκε 
σχέδιο απόφασης στην 58η Σύνοδο της 
ΓΣ του ΟΗΕ περί τηρήσεως ολυμπια-
κής εκεχειρίας κατά τη διάρκεια της 
τελέσεως των ολυμπιακών αγώνων της 
Αθήνας. Η απόφαση αυτή συγκηδεμο-
νεύτηκε και ψηφίστηκε (3.9.03) από 
190 χώρες των ΗΕ. Ο τότε πρόεδρος 
της ΓΣ υπογράμμισε την "άνευ προη-
γουμένου στήριξη που προσέφεραν τα 
μέλη της ΓΣ, εισηγούμενα και ψηφίζο-
ντας ομόφωνα την τήρηση της εκεχειρί-
ας"  
Η "Διακήρυξη Προσωπικοτήτων για 
την Υποστήριξη της Ιδέας της Ολυμπι-
ακής Εκεχειρίας υπό την προσωπική 
του ιδιότητα" αποτελεί μια συμβολική, 
μη δεσμευτική, έκκληση. Αφορά σε 
όλους τους μελλοντικούς Αγώνες, ανε-
ξαρτήτως από το πού και πότε θα διορ-
γανωθούν. Η Διακήρυξη υπογράφηκε 
αρχικά από τους Υπουργούς Εξωτερι-
κών των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και μέχρι σήμερα πάνω α-
πό 404 προσωπικότητες έχουν υπογρά-
ψει υπό την προσωπική τους ιδιότητα, 
μεταξύ των οποίων Αρχηγοί Κρατών, 
Πρόεδροι Κοινοβουλίων, Υπουργοί 
Εξωτερικών, θρησκευτικοί ηγέτες, επι-
κεφαλής Διεθνών Οργανισμών και 
άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες 
από όλο τον κόσμο  
Παράλληλα το με πρωτοβουλία του 
δικτύου, έχουν εκδοθεί στους τοπικούς 
φορείς όπου συμμετέχουν τα μέλη του 
προτάσεις - ψηφίσματα για την προώ-
θηση του ιδεώδους της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας σε διεθνείς οργανισμούς.   
Δυστυχώς το μήνυμά της, δεν ακούστη-
κε στους προηγούμενους αγώνες στο 
Πεκίνο το 2008. Ακόμα και στην Ευ-
ρώπη, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, 
υπήρξαν πολεμικά γεγονότα. Οφείλου-
με ο καθένας με τον τρόπο του, με τις 
δυνάμεις που μπορεί να κινητοποιήσει 
να συμβάλλει στην προώθησή του. 

Επίσκεψη του Προέδρου του 
Δικτύου στην Κύπρο.  

Αντικατοχικές Εκδηλώσεις  

Εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 26 χρόνων από την ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα 
διοργανώθηκαν στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο της Μονής Κύκκου στη Λευκω-
σία, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, από 
τους κατεχόμενους Δήμους της Κύ-
πρου. Στην εκδήλωση προσκλήθηκε 
από τον Αλέξη Γαλανό, Δήμαρχο 
Αμμοχώστου και Πρόεδρο της Επι-
τροπής των κατεχόμενων Δήμων και 
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δικτύ-
ου κ. Γιώργος Κοντορίνης. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη 
μεγαλόνησο, ο Πρόεδρος του Δικτύου 
είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη 
Χριστόφια και τον Πρόεδρο της Βου-
λής των Αντιπροσώπων κ Μάριο Κα-
ρογιάν.  


