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Συνέδριο για τη
«Κοινωνική Πολιτική και Τοπική
Αυτοδιοίκηση», στην Τιφλίδα της Γεωργίας
Με πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και τη συνεργασία του
Δήμου Τιφλίδας οργανώνεται Συνέδριο με τίτλο
«Κοινωνική Πολιτική και
Τοπική Αυτοδιοίκηση», στις
10 και 11 Ιουνίου 2010 στην
Τιφλίδα της Γεωργίας. Το
Συνέδριο που αρχικά είχε
προγραμματιστεί για τις 22
και 23 Απριλίου 2010, αναβλήθηκε λόγω της δυσμενούς κατάστασης που είχε
διαμορφωθεί στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, από την
ηφαιστειακή τέφρα, κατά το
διάστημα του Απριλίου.
Στόχος του Συνεδρίου είναι
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των τοπικών και περιφερειακών
αυτοδιοικήσεων.

η παρουσίαση Μοντέλων
άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών αυτοδιοικήσεων και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο
θέμα της προώθησης της
κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης, με τη συμ-

Την έναρξη του συνεδρίου
θα κηρύξουν ο Δήμαρχος
Τιφλίδας κος Gigi Ugulava
και ο Πρόεδρος του Δικτύου
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης κος
Γεώργιος Κοντορίνης δημοτικός σύμβουλος Solna Σουηδίας, ενώ έχουν προσκληθεί και εισηγητές στο διήμερο συνέδριο θα είναι ο κος
Mamuka Katsarava Επικεφαλής Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτισμού Δήμου Τιφλίδας, ο κος
Συμεών Δανιηλίδης από την

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με την ψήφιση του νόμου,
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
ξεκινάει η διαδικασία για τη
νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση
στην
Ελλάδα.
325 Δήμοι στη θέση των
1034 δήμων και κοινοτήτων
που λειτουργούν σήμερα
στην Ελλάδα καθώς και η
καθιέρωση της αιρετής περιφερειακής διοίκησης (13
περιφέρειες), που θα αντικα-

ταστήσουν τον σημερινό
δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, αποτελούν τις βασικές αλλαγές
του διοικητικού χάρτη της
χώρας. Παράλληλα με το
νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται να μειωθούν στο
ένα τρίτο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού
δικαίου, που λειτουργούν
στους ΟΤΑ, ενώ νέες αρμο-

Περιεχόμενα τεύχους:

διότητες μεταφέρονται στις
νέες αυτοδιοικητικές μονάδες.
Σύμφωνα με το Υπουργείο
Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η νέα Αρχιτεκτονική του «Καλλικράτη» θεμελιώνει:
 Ισχυρούς δήμους με ουσι-

αστικές αρμοδιότητες για

Του Γεώργιου Κοντορίνη

Συνέδριο στην Τιφλίδα της Γεωργίας

1

Καλλικράτης, η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση

1

8η Συνάντηση Νέων Δ.Σ. & Στελεχών Τ.Α. από την Ευρώπη

3

Οι Ελληνικής καταγωγής Δημοτικοί Σύμβουλοι στη Σουηδία,
συζήτησαν για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα

3

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής στη Στοκχόλμη

4

Βιογραφικά Μελών Σ.Ε. Δικτύου

5

Επιτυχία της Ελληνικής Ομογένειας στις Δημοτικές Εκλογές
στο Λονδίνο

6

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

6

Φέτος το καλοκαίρι πάμε Ελλάδα

7

Προέδρου Σ.Ε.
Τις δύσκολες αυτές στιγμές της πατρίδας
μας, δε θα μπορούσαμε να μην καταδικάσουμε τη δράση όλων εκείνων που με τις
πράξεις τους οδηγούν σε αδιέξοδο το δημόσιο βίο και το μέλλον της χώρα μας. Σε αντίθεση με αυτούς που βάλλουν κατά των συμφερόντων της Ελλάδας εμείς οφείλουμε να
στηρίζουμε και εργαζόμαστε για τη δημοκρατία και για ένα καλύτερο μέλλον. Θα
συμμετέχουμε ενεργά με τις γνώσεις και τις
εμπειρίες μας στην πορεία για μια σύγχρονη

Συνέδριο για τη «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση», στη Τιφλίδα της Γεωργίας συνέχεια από σελ. 1
ΚΕΔΚΕ, η κα Ιωάννα Ζαχαράκη,
Δημοτική Σύμβουλος, Solingen
Γερμανίας, ο κος Γεώργιος Κοντορίνης απο το Δήμο Solna Σουηδίας, ο κος Ελευθέριος Πρεζαλής,
Νομαρχιακός Σύμβουλος Vicenza,
Ιταλίας, ο κος Ισίδωρος Διακίδης
από το Δήμο Haringey Λονδίνο
Η.Β. και ο κος Κυριάκος Παπαγεωργίου από το Δήμο Ζυρίχης Ελβετίας
Ιδιαίτερα σημαντική στη διοργάνωση του συνεδρίου είναι η συμβολή της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων στη Γεωργία και του
μέλους της Σ.Ε. του Δικτύου και
Δημοτικού Συμβούλου Τσάλκας
κου Nougkzar Tsamourlief .
Το Συνέδριο πραγματοποιείται υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του
Υπουργείου Εξωτερικών - ΓΓΑΕ
και του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού.
Την οργανωτική υποστήριξη του
Συνεδρίου έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Τιφλίδας.
Η Αντιπροσωπεία Δικτύου, το
Σάββατο 24 Απριλίου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή της Τσάλκας, στην οποία
διέμενε και διαμένει μεγάλο μέρος των ομογενών στη Γεωργία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του
συνεδρίου στη σελίδα 7.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, Η ΝΕΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
συνέχεια από σελ. 1
την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη
 Αιρετές περιφέρειες που σχεδιά-

ζουν την ανάπτυξη
 Αποκεντρωμένη κρατική διοίκη-

ση επιτελικού χαρακτήρα
Τη διαφωνία της, επί της αρχής του
νομοσχεδίου για το «Πρόγραμμα
Καλλικράτης» εξέφρασε κατά
πλειοψηφία
–
πλην
του
«Αυτοδιοικητικού Κινήματος» - η
ΚΕΔΚΕ κατά τη διάρκεια της
άτυπης γενικής συνέλευσης που
πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου,
στην Αθήνα, ενώ ανάλογη ήταν
και η κατά πλειοψηφία απόφαση
του Δ.Σ της ΕΝΑΕ.

Μήνυμα Προέδρου, συνέχεια από σελ. 1
ρησίας και ο νόμος να εφαρμόζεται
το ίδιο σε όλους. Να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί
κατά της διαφθοράς και της αναποτελεσματικότητας. Οι εκπρόσωποι
του πολιτικού συστήματος – του
κεντρικού αλλά και του αυτοδιοικητικού- στην πατρίδα μας αλλά και
στην Ευρώπη γενικότερα, πρέπει να
αναλογισθούν την ιδιαίτερη ευθύνη
που έχουν, για την προστασία της
Επικροτούμε τις προσπάθειες για
οικονομίας αλλά και της δημοκρατην Ελλάδα της διαφάνειας, την
τίας.
Ελλάδα της αξιοκρατίας, την Ελλάδα που μας κάνει να αισθανόμαστε Οι αλλαγές όμως δεν επιβάλλονται
υπερηφάνεια και συγκίνηση. Τώρα μόνο στην Ελλάδα, το διεθνές χρηπρέπει να δείξουμε τον πατριωτισμό ματοπιστωτικό σύστημα έχει τεράκαι την αγάπη για την πατρίδα μας, στια ανάγκη ρυθμίσεων και αλλαμακριά από μικροκομματισμούς και γών ώστε οι αγορές να υπηρετούν
προσωπικά συμφέροντα.
τους πολίτες, να εξανθρωπιστούν οι
αγορές και να χτυπηθεί η απληστία
Η Ελλάδα έχει φυσικό πλούτο,
και η κερδοσκοπία.
πνευματικό πλούτο, πολιτισμό και
λαμπρή ιστορία. Υπάρχουν οι προϋ- Η Ευρώπη οφείλει να καταλάβει ότι
ποθέσεις για να δημιουργήσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας, παρά τα
μια βιώσιμη ανάπτυξη, σταθερή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει,
οικονομία με κοινωνική συνοχή. είναι και δικό της πρόβλημα.
Αλλά χρειάζονται αλλαγές και νέες
Οι λαοί της Ευρώπης οφείλουν να
δομές. Να δοθεί κάποτε τέλος στην
αντιληφθούν, ότι πρέπει ενωμένοι
Ελλάδα της αδικίας και της ατιμωΕλλάδα, θα παροτρύνουμε τις επενδύσεις, τις συνεργασίες, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων,
του τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών με τον τόπο μας.
Θα εργαστούμε για την ανάκτηση
της εμπιστοσύνης και του καλού
ονόματος της χώρας, τόσο στην
Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον
κόσμο.
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και με αίσθημα αλληλεγγύης να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
των χωρών τους και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και να μην οξύνουν τις
μεταξύ τους αντιθέσεις, δημιουργώντας συνθήκες που αναπαράγουν
εθνικισμούς, τους οποίους έχει πληρώσει ακριβά η ήπειρός μας τον
προηγούμενο αιώνα.
Τέλος πρέπει να δώσουμε στους
νέους ανθρώπους την χαμένη ελπίδα, ξεκινώντας από την παιδεία και
καταλήγοντας σε νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα δίνει μια οικονομική μάχη που με την βοήθεια όλων
των πολιτών, εντός και εκτός της
χώρας, τη συναίνεση των κομμάτων
και την αλληλεγγύη των κρατών θα
την κερδίσει. Όμως όπως σε όλες
τις μάχες, δυστυχώς θα υπάρχουν
και θύματα και τραυματίες. Στη
μάχη αυτή δεν πρέπει να είναι οι
εργαζόμενοι τα θύματα. Πολύ δε
περισσότερο οι τρεις ανυποψίαστοι
τραπεζικοί υπάλληλοι, που έχασαν
τη ζωή τους από την προκλητική
εμπρηστική
ενέργεια
κάποιων
«ανώνυμων διαδηλωτών».

ΗΝΙΟΧΟΣ

8η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη
Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης διοργανώνει
για 8η συνεχή χρονιά τη Συνάντηση
νέων Δημοτικών Συμβούλων και
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης από χώρες της Ευρώπης. Στη
φετινή συνάντηση, στην οποία έχει
αποφασιστεί να συμμετάσχουν όλοι
όσοι συμμετείχαν στις συναντήσεις
των προηγούμενων τριών ετών (από
το 2007), έχουν δηλώσει συμμετοχή
περισσότεροι από 40 νέοι από τις
χώρες Σουηδία, Ελβετία, Γερμανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Γεωργία, Ουκρανία, Καζακστάν, Αλβανία, Αρμενία, Ρωσία και Ελλάδα.
Στόχος της Συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
σε θέματα που αφορούν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, μεταξύ
των νέων που έχουν συμμετάσχει

στις τρείς προηγούμενες συναντήσεις.
Η 8η Συνάντηση Νέων Δημοτικών
Συμβούλων και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρόκειται να
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με
τους Δήμους Τρικκαίων και Καρδίτσας, από τις 7 έως τις 11 Ιουλίου
του 2010, στα Τρίκαλα και στην
Καρδίτσα.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της
Συνάντησης οι νέοι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης θα
έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και να παρουσιά-

σουν πρωτοβουλίες και εφαρμογές
της τοπικής αυτοδιοίκησης των
ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα
«Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση- Ψηφιακές Πόλεις» και
«Εφαρμογών Εναλλακτικών, του
Ι.Χ., μέσων μετακίνησης από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση», στα πλαίσια δύο θεματικών ημερίδων που
θα πραγματοποιηθούν στη πόλη
των Τρικάλων και της Καρδίτσας
αντίστοιχα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος της Συνάντησης οι νέοι
θα επισκεφθούν και θα ξεναγηθούν
στα μοναστήρια των Μετεώρων
στη Καλαμπάκα καθώς και στη
Λίμνη Πλαστήρα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της συνάντησης στη σελίδα 7.

«Οι Ελληνικής καταγωγής δημοτικοί σύμβουλοι στη Σουηδία, συζήτησαν
για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα»
Οι Ελληνικής καταγωγής εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στη Σουηδία, Σωτήρης Δελής, Σταύρος
Μπάκας, Μιχάλης Μεραχτσάκης,
Αλέξανδρος Κιοτσερίδης και ο
Πρόεδρος της Σ.Ε του Δικτύου,
Γεώργιος Κοντορίνης, εκτιμώντας
την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που
διέρχεται η πατρίδα μας, συναντήθηκαν και συζήτησαν την τρέχουσα
οικονομική κατάσταση. Στην συνάντηση που έγινε στο Γιονκοπινγκ
στις 10 και 11 Απριλίου, συζητήθηκε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και κατέληξαν στα παρακάτω
συμπεράσματα:
«Οι Έλληνες της Διασποράς ζούμε
την αγωνία του έθνους και με μεγάλη θλίψη βλέπουμε την πατρίδα
μας να προπηλακίζεται διεθνώς.
Σε πολλές περιπτώσεις η σιωπή
είναι χρυσός και η πατρίδα μας, δεν
έχει άμεσο όφελος από το να καταλογίζουμε τις ευθύνες σε τρίτους
και στην προσπάθεια να αντικρούσουμε ενδεχομένως και άδικες επιθέσεις, να δημιουργούμε ένα αρνηΔΕΛΤΙΟ 23Ο

τικό κλίμα. Είναι σημαντικό ο κάθε έλληνας να αναλογιστεί το μέρος της ατομικής του ευθύνης και
να συμβάλλει στον κοινό αγώνα για
να ξαναέρθει η ευημερία και η ανάπτυξη στη χώρα μας.
Έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι η
εθνική μας ομοψυχία και η πολιτική ενότητα, μας οδήγησαν σε μεγάλες ιστορικές στιγμές, που μας κάνουν να αισθανόμαστε υπερήφανοι.
Αντίθετα στιγμές διχόνοιας και
σκληρών πολιτικών αντιπαραθέσεων, μας οδήγησαν σε οδυνηρές καταστάσεις.
Με βάση τα όσα βιώνουμε εδώ στη
Σουηδία, η κυβέρνηση καλείται
από τις περιστάσεις, να φέρει εις
πέρας ένα Ηράκλειο άθλο. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να επαναφέρει την αξιοπρεπή εικόνα της
Ελλάδας στην Ευρώπη.
Θεωρούμε θετικά τα μέτρα που
προβλέπονται στο πρόγραμμα σταθεροποίησης, παρόλο που είναι
επώδυνα για πολλούς Έλληνες πολίτες.

Συμμεριζόμαστε τη θέση της κυβέρνησης ότι τα μέτρα διέπονται
από πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης και πρέπει να συνοδεύονται
από αναπτυξιακό πρόγραμμα επενδύσεων και διοικητικών μεταρρυθμίσεων.
Παράλληλα το αίσθημα ότι όλοι οι
πολίτες είναι ΙΣΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ, πρέπει έμπρακτα να
αποκατασταθεί.
Εκτιμούμε ότι τα σοβαρά θεσμικά
προβλήματα της χώρας, απαιτούν
τόλμη και αποφασιστικότητα για
να λυθούν, ώστε να δημιουργηθούν
οι κατάλληλες προϋποθέσεις για
ένα καλύτερο μέλλον.
Η σημερινή κατάσταση απειλεί την
υπόσταση της πατρίδας μας και
απαιτεί συνειδητοποίηση της σοβαρότητας από όλους μας. Υποστηρίζουμε το δίκαιο αγώνα της Ελληνικής Πολιτείας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συμβάλλουμε με όλες
μας τις δυνάμεις μας για την αναστροφή του δυσμενούς κλίματος».
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Ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γρηγόρης Νιώτης στη Στοκχόλμη Επαφές με την Ομογένεια
Τη Στοκχόλμη επισκέφτηκε ο
πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων, βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός
αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Γρηγόρης Νιώτης. Σκοπός
της επίσκεψης του κ. Νιώτη στην
Σουηδία ήταν η εκπροσώπηση
του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
του προέδρου του Φίλιππου Πετσάλνικου στην Ετήσια Σύνοδο
των Προέδρων των Ευρωπαϊκών
Κοινοβουλίων
(EUtalmanskonferensen) με την συμμετοχή και του Ευρωκοινοβουλίου, που έγινε στη Στοκχόλμη την
Παρασκευή και το Σάββατο, 1415 Μαΐου 2010.
Ο πρόεδρος της Σουηδικής Βουλής Per Westerberg, πέραν των
συναδέλφων του από τις χώρες
μέλη της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου, είχε προσκεκλημένους
στη Σύνοδο και τους προέδρους
των Κοινοβουλίων των τριών
υποψηφίων χωρών της ΕΕ, της
Κροατίας, της ΠΓΔΜ και της
Τουρκίας. Κύριο θέμα στο πρόγραμμα της Συνόδου ήταν η συζήτηση γύρω από τις συνέπειες
από την εφαρμογή της Συνθήκης
της Λισσαβόνας και νέοι τρόποι
επικοινωνίας.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Στοκχόλμη ο κ.
Νιώτης πραγματοποίησε το Σάββατο 15 Μαΐου σειρά επαφών με
ομογενειακούς φορείς, μίλησε
και απάντησε σε ερωτήσεις σε
ομογενειακή συγκέντρωση και
Σελίδα 4

έκανε εθιμοτυπική επίσκεψη στο
μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης
Σκανδιναβίας κ.κ. Παύλο.
Στην συνάντηση του κ. Νιώτη με
τους εκπροσώπους των ομογενειακών φορέων που έγινε στην Ελληνική πρεσβευτική κατοικία με
την παρουσία και συμμετοχή του
Έλληνα επιτετραμμένου στη Σουηδία, κ. Γεωργίου Αρναούτη (η
θέση του πρέσβεως παραμένει
προς στιγμή κενή, μέχρις αφίξεως
της νέας πρέσβεως που ορίστηκε
να είναι η κυρία Χατζή, η οποία
μέχρι στιγμής υπηρετεί στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού
Εξωτερικών κ. Δρούτσα, και η
οποία αναμένεται στη Στοκχόλμη
στα μέσα του Καλοκαιριού) και
την συμμετοχή εκπροσώπων του
Προξενείου, του Οικονομικού και
Εμπορικού γραφείου της Πρεσβείας, του γραφείου Τύπου, του
πολιτιστικού τμήματος και του
γραφείου Εκπαίδευσης, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουη-

δίας (ΟΕΣΚΣ), ο πρόεδρος του
Δικτύου Αιρετών της Ευρώπης,
εκπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης, της κοινότητας Νότιας Στοκχόλμης, της
κοινότητας Βόρειας Στοκχόλμης,
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Λυκειου Ελληνίδων,
των Ελληνικών αθλητικών συλλόγων
της
Στοκχόλμης,
"Πανελλήνιος" και "Ακρόπολις",
της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων, του Συλλόγου των Ηπειρωτών, κ.α.
Οι εκπρόσωποι των ομογενειακών φορέων εξέθεσαν στον αντιπρόεδρο της Βουλής διάφορα
θέματα του χώρου τους και ζήτησαν από τον κ. Νιώτη την αρωγή
της Ελληνικής Πολιτείας με κύριο στόχο την περαιτέρω σύσφιξη
των σχέσεων και της συνεργασίας με την πατρίδα. Επίσης συζητήθηκαν τρόποι και έγινε προτροπή από την πλευρά του κ. Νιώτη
για σωστή και συνεχή ενημέρωση
των Σουηδών και συμβολή της
Ομογένειας στην δημιουργία όσο
το δυνατόν πιο θετικού κλίματος
στη Σουηδία για την Ελλάδα, ιδιαίτερα σ΄ότι αφορά τον τουρισμό από την Σουηδία προς την
χώρα μας.
Πηγή:
Δημήτρης Καρκαμάνης
http://greek.swedishportal.net
Ελληνοσουηδική Ιστοσελίδα
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Βιογραφικά Μελών Συντονιστικής Επιτροπής
Σε αυτό το τεύχος:
Σωκράτης Θεοδωρίδης,
Αντιδήμαρχος Δήμου Koenigswinte, Γερμανία
Γεννήθηκε
και μεγάλωσε
στη Θεσσαλονίκη
τη
δεκαετία του
40. Απόφοιτος της Πειραματικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, σπούδασε στην
Ελλάδα και τη Γερμανία Οικονομικές και Πολιτικές επιστήμες.

Απασχολήθηκε στις Υπηρεσίες
του Υπουργείου Εργασίας στη
Γερμανία (στη Νυρεμβέργη ως
Σύνδεσμος προς το Ομοσπονδιακό
Ίδρυμα Εργασίας και στο Εργατικό.
Τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας
στη Βόννη). Το 1997 ασχολείται
για πρώτη φορά με την πολιτική.
Από το 1999 ως σήμερα εκλέγεται

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου
Koenigswinter της Γερμανίας ενώ
για δεύτερη συνεχή φορά εκλέγεται ως 1ος Αντιδήμαρχος του Δήμου. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη
του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και
είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του από το 2008.

Νικόλαος Μίχος,
Δημοτικός Σύμβουλος Nue-Isenburg, Γερμανία
Γεννημένος
το 1965 στη
Λ ά ρ ι σ α ,
έρχεται στη
Γερμανία το
1984
όπου
σπουδάζει Προγραμματισμό Η/Υ
ενώ εκπαιδεύεται σε φορολογικά
Θέματα στη Φραγκφούρτη.
Μόνιμα εγκατεστημένος από το
1990 στο Neu Isenburg εκλέγεται
από το 2001 ως σήμερα Δημοτικός

Σύμβουλος στο Δήμο που αριθμεί
35000 κατοίκους. Είναι μέλος του
Δικτύου Αιρετών Αυτοδιοίκησης
Ευρώπης από το 2001και μέλος
της Συντονιστικής Επιτροπής του
από το 2008. Αντιπρόεδρος του
ΔΣ, του συμβουλίου Αλλοδαπών
του Δήμου του, έχει διατελέσει
πρόεδρος του Δ.Σ. των Ελλήνων
οδηγών ταξί Φραγκφούρτης και
περιχώρων το 2006-08, ενώ τα
εννιά τελευταία χρόνια είναι μέλος

του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας &
Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος
του «Πολιτιστικού Κύκλου »
Εθελοντής πυροσβέστης από το
1992 μετέφερε οδικώς και παραχώρησε δύο πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Κραννώνα
Λάρισας και Κασσανδρείας Χαλκιδικής.

Νουγκαζαρ Τσαμουρλίεβ,
Δημοτικός Σύμβουλος Τσάλκας, Γεωργία
Γεννήθηκε
το
1956
στην Τσάλκα της Γεωργίας
όπου και τελείωσε τη μέση εκπαίδευση. Το 1981 αποφοίτησε από
το Αγροτικό Ινστιτούτο (ΑΕΙ) του
Βολγκογκράντ με ειδικότητα μηχανικός – κτηνοτρόφος και από το
1982 εργάζεται ως αρχικτηνοτρόφος της Αγροβιομηχανικής
ΔΕΛΤΙΟ 23Ο

Ένωσης του νομού Τσάλκας.
Στέλεχος του αγροτικού τομέα της
Νομαρχιακής κομματικής επιτροπής στην Τσάλκα του ΚΚ της Γεωργίας από το Σεπτέμβρη του
1982 ως το 1986.
Στις εκλογές του 1998, 2002,
2006, 2010 εκλέγεται ως Δημοτικός Σύμβουλος Τσάλκας Κατσαρούς με καθήκοντα προέδρου επιτροπών σε αγροτικά και ιδιοκτησι-

ακά θέματα. Το 1985 εκλέγεται
νομαρχιακός σύμβουλος Τσάλκας
ενώ από το 1991 έως τον Οκτώβριο του 2006 εκλέγεται ως σύμβουλος Διοίκησης και Δήμαρχος
της Πόλης Τσάλκα.
Είναι μέλος του δικτύου Ελλήνων
Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης
από το 2003 και μέλος της Σ.Ε του
δικτύου από το 2005 ως σήμερα.
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Επιτυχία της Ελληνικής Ομογένειας στις
Δημοτικές εκλογές στο Λονδίνο
Σημαντική Επιτυχία σημείωσε η
Ελληνική Ομογένεια στις Δημοτικές Εκλογές της ευρύτερης περιφέρειας του Λονδίνου της 6ης
Μαΐου 2010. Από τους 49 συνολικά Ελληνικής και Ελληνοκυπριακής καταγωγής υποψήφιους, εξελέγησαν 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Συγκεκριμένα στο δήμο του BARNET, επανεξελέγη με το κόμμα
των Συντηρητικών, ο Ανδρέας
Ταμπουρίδης και εκλέχθηκαν επίσης η Λίζα Ράττερ, ο Πάρης Ευαγγέλου και ο Ανδρέας Στρόγγολου.
Στο Δήμο του ENFIELD, επανεξελέγησαν με το κόμμα των Συντηρητικών το μέλος της Σ.Ε Δικτύου
Ελευθέριος Σάββα και η Τζίνα

Αδάμου και εκλέχθηκαν επίσης
από το κόμμα των Εργατικών ο
Πάμπος Χαραλάμπους, ο Ντίνος
Λεμονίδης, ο Γιώργος Σάββα, ο
Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Αχιλλέας Γεωργίου και με το κόμμα
των Συντηρητικών ο Κρις Ιωαννίδης και η Ιωάννα Χριστοφίδη.
Στο Δήμο του HARINGEY επανεξελέγη με το κόμμα των Εργατικών, το μέλος της Σ.Ε του Δικτύου
Ισίδωρος Διακίδης.
Στο Δήμο του MERTON ο Στήβεν
Αλαμπρίτης, με το κόμμα των εργατικών ήταν αρχηγός του ψηφοδελτίου και εκλέχθηκε επικεφαλής
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο Δήμο του ISLINGTON εκλέ-

χθηκε με το κόμμα των Εργατικών
η Στέφανη Χαραλάμπους και με
το κόμμα των φιλελευθέρων η
Lorraine Κωνσταντίνου.
Στο Δήμο του CAMDEN ο Μαϊκλ
Νικολαϊδης, εκλέχθηκε με το κόμμα των Εργατικών, στο Δήμο
WESTMINSTER, ο Φρίξος Τομπόλης, με το κόμμα των Συντηρητικών, στο Δήμο BEXLEY Ο
Νικ Ο΄ Χάρα, με το κόμμα των
Συντηρητικών, στο Δήμο LAMBETH, ο Γιάννης Καζαντζής, με
το κόμμα των Εργατικών και στο
Δήμο SOUTHWARK, ο Παύλος
Κυριάκου, με το κόμμα των Φιλελευθέρων Δημοκρατών.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
λειτουργεί ως ερευνητικό ίδρυμα
από το 1994, ενώ εποπτεύεται και
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παράλληλα συναρμοδιότητα στη διοίκησή του έχουν το Υπουργείο
Εξωτερικών και το Υπουργείο
Πολιτισμού.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(Κ.Ε.Γ.) εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
και φιλοξενείται από το Δήμο Καλαμαριάς στο Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της πλατείας
Σκρα. Το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του
Υπουργείου Παιδείας σε θέματα
γλωσσικής πολιτικής.
Απαρτίζεται από τέσσερα επιστημονικά τμήματα: Λεξικογραφίας,
Γλωσσολογίας, Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας,
Γλώσσας και Λογοτεχνίας και αποστολή του είναι η έρευνα της
ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνί-
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ας , η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, η πιστοποίηση
επάρκειας της ελληνομάθειας, η
παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και ότι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της
ελληνικής γλώσσας , στη γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του απόδημου
ελληνισμού και η ενίσχυση των
διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
πρόσφατα ορίστηκε Υπεύθυνος
Φορέας Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΓΣ), Στο πλαίσιο αυτό το

ΚΕΓ οργανώνει το σημείο επαφής με σκοπό να:
 παρέχει εμπεριστατωμένη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετική με το έργο και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Σύγχρονων Γλωσσών
 αποτελέσει το εθνικό σημείο
πρόσβασης για τον ευρωπαϊκό
αυτό φορέα και να συνεισφέρει
στη διάχυση των δράσεων του
 διατηρεί πλήρως ενημερωμένο
αρχείο, αλληλογραφία και βιβλιοθήκη για να εξασφαλίσει
άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στα γλωσσικά έργα και προϊόντα του ΕΚΣΓ
 να οργανώσει δραστηριότητες
σχετικά με το έργο του ΕΚΣΓ,
τις καινοτόμες προσεγγίσεις και
τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται εντός των προγραμμάτων του.

www.greeklanguage.gr
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Πρόγραμμα Συνεδρίου
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τιφλίδα, 10-11 Ιουνίου 2010
10 Ιουνίου
09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές Συνέδρων
10:00-10:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
10:30-11:00 Κοινωνική πολιτική και Αυτοδιοίκηση. Εφαρμοσμένες πολιτικές στη Γεωργία
Mamuka Katsarava, Επικεφαλής Τμήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και Πολιτισμού, Δήμου Τιφλίδας
11:00-11:30 Δομές κοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα
Συμεών Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής
Πολιτικής της ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχος Συκεών
11:30-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:30 «Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική
Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας - Σύγχρονες Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας»
Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία
12:30-13:00 «Σύγχρονα Μοντέλα άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης. Η εμπειρία της Σουηδίας».
Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Στοκχόλμη
13:00-13:30 «Εφαρμογές άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας - Πολιτικές Στήριξης
της Τρίτης Ηλικίας»
Ελευθέριος Πρεζαλής, Περιφερειακός Σύμβουλος
Vicenza, Ιταλία.
13:30-14:00 «Πλαίσιο άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την
τοπική αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της Απασχόλησης και στη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας»
Ισίδωρος Διακίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Haringey, Λονδίνο
14:00-14:30 «Μοντέλο άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από
την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελβετία - Παρεμβάσεις για

την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη
Ζυρίχη»
Κυριάκος Παπαγεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Ζυρίχης
14:30-15:00 Συζήτηση - Κλείσιμο 1ης Ημέρας Εργασιών
11 Ιουνίου
09:00-09:30 Προσέλευση Συνέδρων
09:30-12:30 Λειτουργία Παράλληλων Workshops
- Κοινωνική Αλληλεγγύη-Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά
ομάδων (ΑμΕΑ, Πρόσφυγες, Άνεργοι μεγάλης ηλικίας,
Παραβατικότητα νέων- έλλειψη δεξιοτήτων, Διακίνηση
Ατόμων (Human Trafficking κλπ)
- Υποστήριξη της Απασχόλησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Στήριξη επιχειρήσεων, επιμόρφωση-ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, στήριξη επιχειρηματικότητας, στήριξη γυναικείας απασχόλησης και νεανικής επιχειρηματικότητας, ενθάρρυνση διαπεριφερειακών - διαδημοτικών συνεργασιών υποστήριξης απασχόλησης)
- Παρεμβάσεις - Στρατηγικές Υποστήριξης Οικογένειας &
Κοινωνική Πρόνοια. (Δομές φροντίδας παιδιών, Τρίτης
Ηλικίας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κ.λ.π.)
12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:00 Παρουσίαση Συμπερασμάτων Workshops
Διατύπωση
Πολιτικών
και
Προτάσεων
Διατύπωση προτάσεων Τροποποίησης του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου για την Αναβάθμιση του ρόλου της
Τ.Α. στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και στη διαχείριση θεμάτων κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.
Διερεύνηση δυνατοτήτων διασυνοριακής συνεργασίας,
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δικτύωσης Τοπικών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και βιώσιμης
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.
14:00
Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου

Πρόγραμμα 8ης Συνάντησης Νέων Δημοτικών Συμβούλων &
Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010
Άφιξη Θεσσαλονίκη
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
08:30
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη για Τρίκαλα
11:30 – 14:30 Επίσκεψη στο Δημαρχείο. Περιήγηση στην πόλη
14:30 – 16:00 Γεύμα
18:00 – 18:30 Έναρξη Ημερίδας- Χαιρετισμοί
18:30 – 18:50 Παρουσίαση των Ευρυζωνικών εφαρμογών και
υπηρεσιών της «Πρώτης Ψηφιακής Πόλης της
Ελλάδας» από το Δήμο Τρικκαίων.
18:50 – 20:45 Παρουσίαση αντίστοιχων εφαρμογών - πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης από
τους συμμετέχοντες (ανά χώρα)
20:45 – 21:15 Συζήτηση
21:30
Δείπνο – διανυκτέρευση
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010
09:30
Αναχώρηση από Τρίκαλα για Καρδίτσα
10:30 – 11:00 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί
11:00 – 11:20 Παρουσίαση πρωτοβουλιών Δήμου Καρδίτσας
στα πλαίσια της ενίσχυσης χρήσης του Ποδηλάτου
ως εναλλακτικού του Ι.Χ. μέσου μετακίνησης των
ΔΕΛΤΙΟ 23Ο

πολιτών.
11:20 – 11:40
Διάλειμμα – καφές
11:40 – 13:30
Παρουσίαση αντίστοιχων εφαρμογών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από
τους συμμετέχοντες
(ανά χώρα).
13:30 – 14:30
Συζήτηση
14:30 – 16:00
Γεύμα
19:00 – 21:00
Event με ποδήλατα/ περιήγηση στην πόλη
της Καρδίτσας
21:30
Δείπνο – διανυκτέρευση
Σάββατο 10 Ιουλίου 2010
09:00 – 13:00
Επίσκεψη – περιήγηση στη λίμνη Πλαστήρα.
13:00 – 14:30
Γεύμα
14:30 – 17:30
Επίσκεψη στην Καλαμπάκα Περιήγηση στα
Μοναστήρια των Μετεώρων
17:30
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
22:00
Αποχαιρετιστήρια βραδιά στη Θεσσαλονίκη
Κυριακή 11 Ιουλίου 2010
Αναχώρηση
Σελίδα 7

“Φέτος το καλοκαίρι πάμε Ελλάδα”
Δίμηνη εκστρατεία, με το σύνθημα
“Φέτος το καλοκαίρι πάμε Ελλάδα ”,
ξεκίνησε από τη Δευτέρα η δίγλωσση
εβδομαδιαία ελληνοαμερικανική εφημερίδα “Greek News”, απευθυνόμενη
σε κάθε ομογενή και κάθε φιλέλληνα.
Η εκστρατεία καλύπτει πέραν της
έντυπης έκδοσης και την ηλεκτρονική
της, η οποία είναι μία από τις τρεις
μεγαλύτερες της Ομογένειας, με επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο,
όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
εκδότης-διευθυντής της εφημερίδας,
Αποστόλης Ζουπανιώτης, από τη Νέα
Υόρκη.
Στο κύριο άρθρο του στην έκδοση της
Δευτέρας, ο κ. Ζουπανιώτης παρουσιάζει το τρίπτυχο της εκστρατείας:
“Αγαπούμε την Ελλάδα, Βοηθούμε
την Ελλάδα στις δύσκολες αυτές οικονομικές συγκυρίες. Αν δεν το κάνουμε εμείς οι Ελληνοαμερικανοί,
ποιοι θα το κάνουν;”.
“Στις δύσκολες αυτές ώρες, δεν χωρούν μεμψιμοιρίες. Δεν πρέπει να
σκεφτόμαστε τι θα κάνει η κυβέρνηση
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για την Ελλάδα μας, αλλά τι θα κάνουμε
εμείς για τον τόπο των προγόνων μας.
Πολλοί από μας, ίσως, έχουν πικρές εμπειρίες και παράπονα. Τώρα, όμως,
είναι η ώρα της ευθύνης και του χρέους.
Πρέπει κι εμείς, τα 7 εκατομμύρια των
Ελλήνων της Διασποράς, να αρθούμε στο
ύψος των περιστάσεων και να βοηθήσουμε όλοι για να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω
από την Ελλάδα”, τονίζει-μεταξύ άλλωνο κ.Ζουπανιώτης. Και συνεχίζει: “Αυτό
που μπορούμε να κάνουμε στο αμέσως
προσεχές διάστημα, ώστε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, είναι να επισκεφθούμε αυτό το καλοκαίρι την Ελλάδα,
που φέτος μας χρειάζεται όσο ποτέ
άλλοτε”.

δα

“Σκεφθείτε τι θα έκανε η Εβραϊκή Διασπορά σε παρόμοια περίπτωση. Θα πήγαινε στο Ισραήλ αψηφώντας κάθε κίνδυνο. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε είναι να πάμε, όχι σε μία χώρα που κάποιος
ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατιναχθεί
δίπλα μας σκορπώντας τον όλεθρο, αλλά
στην πατρίδα των προγόνων μας, όπου
βασιλεύουν η ομορφιά, η γαλήνη, ο ήλιος
και η θάλασσα. Για να ζήσουμε λίγες
εβδομάδες κοντά στις ρίζες μας, κοντά
στον πλουσιότερο πολιτισμό, κουλτούρα
και ιστορία της ανθρωπότητας”.

“Το Τρίπτυχο Ενημέρωση- ΤουρισμόςΠολιτισμός είναι τα κύρια εργαλεία που
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ομογενής για
να στηρίξει την Ελλάδα στην παρούσα
οικονομική συγκυρία”, τονίζει από την
πλευρά του ο Συντονιστής της Περιφέρειας ΣΑΕ, ΗΠΑ, Θεόδωρος Σπυρόπουλος. “Οφείλουμε να δώσουμε το παράδειγμα οι ίδιοι οι ομογενείς, επιλέγοντας
εφέτος ως τόπο για τις θερινές μας διακοπές την Ελλάδα, συμπαρασύροντας Αμερικανούς, συγγενείς και φίλους”.

και στάθηκαν στο πλευρό του ελληνικού
λαού, σ’ όλους τους αιώνες της πολυτάραχης ιστορίας του. Έτσι κι αυτή τη φορά, καθώς ο ελληνικός λαός διεξάγει τη
δική του αναζήτηση ψυχής και αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες, ελπίζουμε
ότι η ελληνική Διασπορά θα συνεχίσει να
κρατά την Ελλάδα κοντά στην καρδιά
του και θα ενθαρρύνει τα μέλη του να
επισκεφθούν την πατρίδα των προγόνων
του”, τονίζει-μεταξύ άλλων-στο μήνυμά
του ο Πρέσβης Β. Κασκαρέλης, συγχαίΣτο άρθρο του, ο κ. Ζουπανιώτης αναφέρεται στις πρόσφατες 27.000 ακυρώσεις ροντας την “Greek News” για την πρωτοτουριστών, μετά τα τραγικά αποτελέσμα- βουλία που αναλαμβάνει.
τα της επίθεσης των κουκουλοφόρων στο “Μπορούμε να μετατρέψουμε την κρίση
κέντρο της Αθήνας, ενώ υπενθυμίζει α- σε ευκαιρία, εάν συνεργαστούμε όλοι
ντίστοιχη εκστρατεία την Ομογένειας της μαζί. Ο απανταχού ελληνισμός, ο οποίος
Αμερικής το 1985-86, όταν η κυβέρνηση στάθηκε πάντοτε στο πλευρό της ΕλλάΡίγκαν εξέδωσε την άδικη ταξιδιωτική δας, είναι και τώρα έτοιμος να δημιουροδηγία σε βάρος της Ελλάδας. Παράλλη- γήσει γραμμή βοήθειας προς την πατρίλα, θέτει μία σειρά διλημμάτων στους δα, που έχει άμεση ανάγκη στήριξης
όλων μας”, σημειώνει ο Πρόεδρος του
Ελληνοαμερικανούς.
“Αν κάποιος ξένος επιδρομέας επιτίθετο ΣΑΕ Στέφανος Ταμβάκης, αναφέροντας
ότι η οργάνωση προωθεί τη συμμετοχή
στην Ελλάδα, πόσοι από μας που θα μποτης
Ομογένειας σε μια εκστρατεία αύξηρούσαν δεν θα έσπευδαν να βοηθήσουν;
σης
του αριθμού επισκεπτών στην ΕλλάΤο ίδιο συμβαίνει και τώρα, μόνο που οι
δα, υπό το μότο: “Φέτος το Καλοκαίρι
επιδρομείς έρχονται με «όπλα» την οικονομική κερδοσκοπία”, τονίζει ο εκδότης Εμείς και οι Φίλοι μας κάνουμε Διακοπές
της “Greek News”. Και συνεχίζει: στην Ελλάδα”.

Νέα Υόρκη, 25.05.2010 / Πηγή: ΑΠΕΤο σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας ΜΠΕ
περιλαμβάνει μηνύματα του Πρέσβη της
Ελλάδας στις ΗΠΑ, Βασίλειου Κασκαρέλη, του Προέδρου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Στέφανου
Ταμβάκη και του Συντονιστή της Περιφέρειας ΣΑΕ, ΗΠΑ, Θεόδωρου Σπυρόπουλου.

“Οι Έλληνες της Διασποράς αποτελούσαν πάντα πηγή έμπνευσης για την Ελλά-
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