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δης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Haringey-London, παρουσία-

σαν τις πολιτικές που εφαρµό-

ζονται στη Γερµανία, στη 

Σουηδία και στο Ηνωµένο 

Βασίλειο αντίστοιχα. 

Τέλος εκπρόσωπος της Γενι-

κής Γραµµατείας Ισότητας 

παρουσίασε τις ∆ράσεις ενί-

σχυσης της Τ.Α. για την 

προώθηση της ισότητας των 

Στη φετινή συνδιάσκεψη προ-

σκλήθηκαν και συµµετείχαν 

για πρώτη φορά εκπρόσωποι 

του ∆ικτύου Ελλήνων Αιρε-

τών Αυτοδιοίκησης της Ευρώ-

πης, οι οποίοι παρουσίασαν τη 

θεµατική ενότητα «πολιτικές 

στήριξης της Γυναίκας στην 

Ευρώπη». Ειδικότερα η κ. 

Στέλλα Κυριανέ - Εφραιµίδου, 

∆ηµοτική Σύµβουλος Wein-

heim, η κ. Ελένη Λιάκου - 

Ρεζάι, ∆ηµοτική Σύµβουλος 

Lund και ο κ. Ισίδωρος ∆ιακί-

Στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου, 

στο ∆ηµοτικό Θέατρο της Κέρ-

κυρας, η Κεντρική Ένωση ∆ή-

µων και Κοινοτήτων Ελλάδας 

και η Ένωση Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, 

διοργάνωσαν, την 4η Πανελλή-

νια Συνδιάσκεψης Αι- 

ρετών Γυναικών, µε θέµα 

«Αντιµετωπίζουµε την Κρίση 
- Στηρίζουµε τη Γυναίκα». 
Στη συνδιάσκεψη, στην οποία 

συµµετείχαν εκλεγµένες γυναί-

κες στον Α και Β βαθµό της 

Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, 

συζητήθηκαν θέµατα σχετικά 

µε την εργασία και την ασφά-

λιση των γυναικών, το ρόλο 

τους ως καταναλωτές καθώς 

και οι δυνατότητες παρέµβα-

σής τους, στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην εξοι-

κονόµηση ενέργειας. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Για 7η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη 
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µετακίνησης», για την «Ευ-

αισθητοποίηση και Εκπαίδευ-

ση των Πολιτών σε θέµατα 

περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης» 

και κατέληξαν σε συµπερά-

σµατα για τις πολιτικές που θα 

µπορούσαν να εφαρµοσθούν 

από την αυτοδιοίκηση.  

Παράλληλα συµµετείχαν σε 

ανοιχτή συζήτηση µε θέµα 

«Ποδήλατα στη Πόλη», στα 

Θεµατικά Πάρκα του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 

µε την Αντιδηµαρχία Πολιτι-

σµού και Νεολαίας του κεντρι-

της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Ανατολική Α.Ε., αντάλλαξαν 

απόψεις για τις «Στρατηγικές 

∆ιαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων», τη «∆ιαχείριση Α-

στικής Κινητικότητας και 

τους εναλλακτικούς τρόπους 

Για µια ακόµη χρονιά πάνω 

από 30 νέοι της Αυτοδιοίκη-

σης, από την Αλβανία, Αρµε-

νία, Γεωργία, Γερµανία, Ρω-

σία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασί-

λειο, Ουκρανία και την Ελλά-

δα, µέσα σε ένα δηµιουργικό 

πενθήµερο, βρέθηκαν στην 

καθιερωµένη πλέον ετήσια 

συνάντηση στην Ελλάδα και 

συζήτησαν για ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα 

της εποχής µας το Περιβάλ-

λον. Μέσα από τρία θεµατικά 

εργαστήρια, µε τη συνεργασί-

α εξειδικευµένων στελεχών 
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Του Γεώργιου Κοντορίνη 
Προέδρου Σ.Ε. 

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε η 4η Πανελλή-

νια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών της Αυτοδιοί-

κησης, µε την ενεργό συµµετοχή και µελών του ∆ι-

κτύου µας. Ένα ακόµη βήµα στον αγώνα υπέρ τις 

ισότητας, µε την συµβολή του ∆ικτύου µας και ένα 

ακόµη βήµα στενότερης συνεργασίας µε την  

ΚΕ∆ΚΕ, είναι γεγονός. 

Επόµενος στόχος µας είναι η προώθηση της υπογρα-

φής του "Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα αν-

δρών και γυναικών", σε όλους τους οργανισµούς 

Αυτοδιοίκησης που µετέχουν τα µέλη του ∆ικτύου. 



Από τις 29 Ιουλίου έως 2 Αυγού-

στου 2009 πραγµατοποιήθηκαν 

στην αίθουσα Γερουσίας του Ελλη-

νικού Κοινοβουλίου 

στην Αθήνα, οι εργα-

σίες της 7ης Γενικής 

Συνέλευσης της Πα-

γκόσµιας ∆ιακοινο-

βουλευτικής Ένωσης 

Ελληνισµού. Οι δια-

δικασίες ολοκληρώ-

θηκαν µε την εκλογή του νέου ∆ι-

οικητικού Συµβουλίου της 

Πα.∆.Ε.Ε, το οποίο αποτελείται 

από τον Τζων Πανταζόπουλο, βου-

λευτή στην πολιτεία Βικτώρια της 

Αυστραλίας, Πρόεδρο, τον Λεωνί-

δα Ραπτάκη, πολιτειακό γερουσια-

στή στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, 

Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Γιώργο Χα-

τζηµαρκάκη, ευρωβουλευτή από τη 

Γερµανία Β΄ Αντιπρόεδρο και µέλη 

τους Νίκο Παπαδόπουλο, βουλευτή 

στη Σουηδία, Τζων Κάννις, βου-

λευτή στον Καναδά, Όλγα Κοβιτί-

δη, βουλευτή στην Κριµαία της 
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φύλων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Την έναρξη της συνδιάσκεψης, κήρυξε η Γενική 

Γραµµατέας Ισότητας κ. Ευγενία Τσουµάνη και 

χαιρετισµό απηύθυναν ο ∆ήµαρχος Κέρκυρας κ. 

Σωτήρης Μικάλεφ, ο Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ του 

νοµού, κ. Μιχάλης Καρράς, δήµαρχος Φαιάκων, η 

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κα Αντζ. Γκερέκου και η 

αντινοµάρχης κ. Μ. Υδραίου.  

Η κεντρική εισήγηση έγινε από την Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ισότητας της ΚΕ∆ΚΕ κ. Άννα Ροκο-

φύλλου. 

4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών της 
Αυτοδιοίκησης 
Συνέχεια από σελ 1 

7η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πα∆ΕΕ 
Νέος Πρόεδρος του ∆.Σ., ο κ. Τζων Πανταζόπουλος, 
βουλευτής στην πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας 

ΗΝΙΟΧΟΣ 

σαλονίκης και ο 

πρόεδρος του φορέα 

∆ιαχείρισης της 

λίµνης Κερκίνης. 

Η έναρξη των Εργα-

σιών της 7ης Συνά-

ντησης Νέων ∆ηµο-

τικών Συµβούλων 

και Στελεχών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώ-

πης έγινε στο ∆ηµαρχείο Αµπελο-

κήπων από το ∆ήµαρχο κ. Λάζαρο 

Κυρίζογλου και τον Πρόεδρο του 

∆ικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτο-

διοίκησης της Ευρώπης κ. Γεώργιο 

Κοντορίνη. Χαιρετισµό απεύθυναν 

το µέλος της Ειδικής Μόνιµης Επι-

τροπής της Βουλής για τον Απόδη-

µο ελληνισµό κ. Αδάµ Ρεγκούζας, 

ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Πα-

ναγιώτης Ψωµιάδης και ο εκπρό-

σωπος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κ. 

Θόδωρος Ακριτίδης. Κατά τη διάρ-

κεια της παραµονής της, η οµάδα 

των νέων µε επικεφαλής τον Πρόε-

δρο του ∆ικτύου, πραγµατοποίησε 

µετά από σχετική πρόσκληση, επί-

σκεψη στη Νοµαρχία Θεσσαλονί-

κης. 

κού δήµου της 

πόλης και την κί-

νηση πολιτών 

«Bike respect». Το 

πρόγραµµα, περιε-

λάµβανε επίσης 

ενηµερωτικές επι-

σκέψεις στο πρώτο 

στην Ελλάδα Κέ-

ντρο Εξυπηρέτησης Μετακινού-

µενων (KEM) του ∆ήµου Καλα-

µαριάς, στο Κέντρο ∆ιαλογής 

Ανακυκλώσιµων Υλικών του 

∆ήµου Θέρµης και στο Περιβαλ-

λοντολογικό Πάρκο του Συνδέ-

σµου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης.  

Οι εργασίες της Συνάντησης 

ολοκληρώθηκαν µε την επίσκε-

ψη της οµάδας των νέων στο 

∆ήµο Πετριτσίου του Νοµού 

Σερρών, όπου τους υποδέχθηκε ο 

∆ήµαρχος κ. Βαγγέλης Παπάζο-

γλου και ξεναγήθηκαν στη λίµνη 

Κερκίνη, στο Ενυδρείο της Βυ-

ρώνειας και στο Μοναστήρι του 

Τιµίου Προδρόµου στο Ακριτο-

χώρι. Ανάµεσα στους «οικο-

δεσπότες» και ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Μανδρακιωτών Θεσ-

Συνέχεια από σελ. 1 

Ορισµός χρονοδιαγράµµατος για τον απολογισµό 

της τήρησης των νοµικών δεσµεύσεων που έχουν 

αναληφθεί µε την υπογραφή της "Χάρτας". 

Το δίκτυο έχει επίσης προχωρήσει στην παραπέρα 

ανάπτυξη των σχέσεων µε το ΣΑΕ, την ΕΝΑΕ και 

ειδικότερα µε την ΠΑ∆ΕΕ, στην κατεύθυνση της 

συνεργασίας και της προώθησης κοινών δράσεων. 

Όταν ο ήλιος σταµατήσει το δρόµο του, τότε µόνο 

θα σταµατήσουµε και εµείς να εργαζόµαστε για 

τους στόχους του ∆ικτύου. 

Για ένα µικρό διάστηµα όµως δικαιολογούµαστε 

να τα «παγώσουµε» όλα αυτά, λόγω του ότι την 

ερχόµενη Κυριακή στις 4 του Οκτώβρη, καλούµα-

στε όλοι να ασκήσουµε το εκλογικό µας δικαίωµα 

για την ανάδειξη του νέου ελληνικού κοινοβουλί-

ου. 

Την ηµέρα των εκλογών είµαστε όλοι το ίδιο ση-

µαντικοί. Ανεξάρτητα αν κάποιος είναι εργάτης, 

άνεργος η επιχειρηµατίας, νέος η ηλικιωµένος, 

άνδρας η γυναίκα, πλούσιος η φτωχός, η ψήφος 

είναι το ίδιο σηµαντική και έχει την ίδια αξία. 

Στις πρόσφατες ευρωεκλογές παρατηρήθηκε ένα 

αυξηµένο φαινόµενο αποχής, που πιστεύω ότι πρέ-

πει να εξαλειφθεί. Αν οι πολίτες πάψουν να ενδια-

φέρονται για την πολιτική και γενικότερα µε τα 

προβλήµατα του κράτους, τότε κλονίζεται στα 

θεµέλια της η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η δηµοκρατία 

απαιτεί την συνεχή προσοχή µας. Το δικαίωµα της 

ψήφου είναι κεκτηµένο στην Ελλάδα, όµως πολλοί 

άνθρωποι σε άλλες γωνιές του πλανήτη ακόµη και 

σήµερα, στερούνται τα πολιτικά και ανθρώπινα 

δικαιώµατα τους. 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι το αποτέλεσµα των 

εκλογών θα είναι δίκαιο και το νέο κοινοβουλευτι-

κό σώµα, θα εργαστεί µε συνέπεια, σοβαρότητα 

και τεχνογνωσία για να βοηθήσει την πατρίδα µας, 

να ξεπεράσει την κρίση που διανύει. 

Θέλουµε επίσης η νέα κυβέρνηση που θα εκλεγεί, 

να είναι αρωγός και συνεργάτης του ∆ικτύου µας, 

αλλά και να στηρίζει τον Ελληνισµό της ∆ιασπο-

ράς. 

Η δηµοκρατία σου δίνει την δυνατότητα να επη-

ρεάσεις τις εξελίξεις, κάτι που τα µέλη του ∆ικτύ-

ου µας το γνωρίζουν πολυ καλά. 

Ουκρανίας, Θωµά Κατσιαντώνη 

πολιτειακό βουλευτή στο Νιού 

Χαµσάιρ ΗΠΑ, 

Μάικ Κεόκα πο-

λιτειακό βουλευ-

τή στη Τζώρτζια 

ΗΠΑ και Τζωρτζ 

Σουρή βουλευτή 

Νέας Νότιας Ου-

αλίας. 

Στη συνέλευση 

προσκλήθηκε ο πρόεδρος του 

∆ικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυ-

τοδιοίκησης της Ευρώπης κ. 

Γιώργος Κοντορίνης, ο οποίος  

παρακολούθησε τις εργασίες της 

και απηύθυνε χαιρετισµό εκ µέ-

ρους του ∆ικτύου.  

Στην Πα.∆.Ε.Ε, που ξεκίνησε 

άτυπα το 1996 και έλαβε νοµική 

υπόσταση ως σωµατείο το 2005, 

σήµερα µετέχουν περίπου 224 

ελληνικής καταγωγής βουλευτές 

καθώς και πρώην βουλευτές 

νοµοθετικών σωµάτων 26, µη 

ελληνόφωνων χωρών.  

Μήνυµα Προέδρου, συνέχεια από σελ. 1 
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Συνεχίζοντας τις πρωτο-

βουλίες του για την α-

νταλλαγή απόψεων µε  

χώρες της πρώην Σοβιετι-

κής Ένωσης, το ∆ίκτυο 

Ελλήνων Αιρετών Αυτο-

διοίκησης της Ευρώπης, 

ξεκίνησε την προετοιµα-

σία διοργάνωσης θεµατι-

κού συνεδρίου µε θέµα 

«Κοινωνική Πολιτική και Αυτο-

διοίκηση» σε συνεργασία µε το 

∆ήµο Τιφλίδας, την άνοιξη του 

2010.  

Στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου, το 

µέλος της Συντονιστικής Επιτρο-

πής του ∆ικτύου, Τσαµουρλίδης 

Νουγκζάρ, ∆ήµαρχος Tsalka και 

οι εκπρόσωποι της Τεχνικής Υπο-

στήριξης του ∆ικτύου κ. Ιάκωβος 

Σαρηγιάννης Γενικός ∆ιευθυντής 

της Ανατολική Α.Ε. και ο κ. Γιώρ-

γος Ατζαµίδης στέλεχος της ανα-

πτυξιακής εταιρείας, συναντήθη-

καν µε τον αντιδήµαρχο του ∆ή-

µου Τιφλίδας κ. Mamuka Akhvle-

diani και διευθυντικά στελέχη του 

∆ήµου και συζήτησαν τη συνδιορ-

γάνωση του σχετικού συνεδρίου 

καθώς και τις δυνατότητες περαι-

τέρω συνεργασίας του πρώτου ∆ή-

µου της Γεωργίας, τόσο µε την 

Ελληνική Αυτοδιοίκηση όσο και 

µε τους ∆ήµους των Ευρωπαϊκών 

πόλεων στους οποίους δραστηριο-

ποιούνται τα µέλη του ∆ικτύου. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο 

Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελλη-

νικών Κοινοτήτων της Γεωργίας, η 

οποία συνέβαλε σηµαντικά στην 

προετοιµασία των συναντήσεων. 

Παράλληλα  συναντήθηκαν µε τον 

Βουλευτή της Tsalka κ. Tskitisvili 

Mikhail και συζήτησαν τη 

δυνατότητα επίσκεψης των 

εκπροσώπων του ∆ικτύου 

στην πόλη της Tsalka, όπου 

διέµενε και διαµένει ένα µε-

γάλο µέρος της Ελληνικής 

Οµογένειας, παράλληλα µε 

τη διοργάνωση του συνεδρί-

ου στην Τιφλίδα. 

Οι εκπρόσωποι του ∆ικτύου είχαν 

ακόµη συνάντηση, στα γραφεία 

της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοι-

νοτήτων, µε το πρόεδρό της κ. Φώ-

τιο Τσιτλίδη και τον Α΄ Αντιπρόε-

δρο κ. Κιβρτζιδη Μιχαήλ, οι οποί-

οι δήλωσαν την αµέριστη υποστή-

ριξη της Ελληνικής Οµογένειας, 

για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

πρωτοβουλιών του ∆ικτύου. Τέλος 

οι εκπρόσωποι του ∆ικτύου και ο 

Πρόεδρος της Οµοσπονδίας ενηµέ-

ρωσαν και τον Έλληνα Πρέσβη κ. 

Γεώργιο Χατζηµιχελάκη, για τις 

πρωτοβουλίες που έχει προγραµ-

µατίσει το ∆ίκτυο στη Γεωργία, 

στο άµεσο προσεχές διάστηµα. 

µε τον Αντινοµάρχη Μαγνησίας κο 

∆ηµήτρη Μεργιαλή στη Νοµαρχία 

Μαγνησίας, στον οποίο παρουσίασε 

το έργο και τις δράσεις του ∆ικτύου. 

Παράλληλα τονίσθηκε ότι µε αφορ-

µή τη διοργάνωση των Μεσογειακών 

Αγώνων στις πόλεις του Βόλου και 

της Λάρισας το 2013, ανοίγεται πεδί-

ο δράσης σε πολλά επίπεδα τα οποία 

και εξετάστηκαν στη συνάντηση. 

Την Πέµπτη 16 Ιουλίου ο πρόεδρος 

του δικτύου κος Γιώργος Κοντορίνης 

σε συνάντηση που είχε µε το ∆ήµαρ-

χο Κιλκίς κ. ∆ηµήτρη Τερζίδη, τον 

ενηµέρωσε για το σκοπό, τη µέχρι 

σήµερα πορεία αλλά και τις πρωτο-

βουλίες του δικτύου καθώς επίσης 

και για τις δυνατότητες συνεργασίας  

µεταξύ του ∆ικτύου και του ∆ήµου 

Κιλκίς αλλά και της Ελληνικής Αυ-

τοδιοίκησης, γενικότερα. 

Μετά την επίσκεψη και την ενηµέρω-

ση της διακοµµατικής επιτροπής της 

Βουλής, για τις δραστηριότητες του 

δικτύου, σειρά συναντήσεων  είχε ο 

Πρόεδρος του ∆ικτύου και µέλη της 

Συντονιστικής Επιτροπής µε εκπρο-

σώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης 

και Αυτοδιοίκησης.  

Αναλυτικότερα στις 23 Ιουνίου, αντι-

προσωπεία της Συντονιστικής Επι-

τροπής του ∆ικτύου, µε επικεφαλής 

τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Κοντορίνη 

και τον Αντιπρόεδρο κ Κώστα Ριζο-

γιάννη, επισκέφθηκε τον Υπουργό 

Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρο Κα-

λαφάτη και το Νοµάρχη Θεσσαλονί-

κης κ. Παναγιώτη Ψωµιάδη 

Την Τρίτη 14 Ιουλίου ο πρόεδρος του 

∆ικτύου Ελλήνων Αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της  Ευρώπης κος 

Γιώργος Κοντορίνης είχε συνάντηση 

Στις 27 Ιουλίου, ο Πρόεδρος του 

∆ικτύου, συναντήθηκε στην Καλα-

µάτα, µε τον κ. ∆ηµήτριο ∆ράκο, 

Νοµάρχη Μεσσηνίας και Πρόεδρο 

της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδι-

οικήσεων Ελλάδας, στον οποίο πα-

ρουσίασε τις µέχρι τώρα δραστη-

ριότητές του ∆ικτύου και συγχρό-

νως εξέφρασε την επιθυµία του για 

συνεργασία µε την Ένωση Νοµαρ-

χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας 

(ΕΝΑΕ). 

Τέλος στις 30 Ιουλίου, έγινε συνά-

ντηση µε το ∆ιευθυντή της Εκτελε-

στικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

ΣΑΕ των χωρών της πρώην Σοβιε-

τικής Ένωσης, κ. Κυριάκο Ιρδανί-

δη, στην οποία συζητήθηκαν οι δυ-

νατότητες συνεργασίας του ∆ικτύου 

µε το ΣΑΕ των χωρών της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. 

Σελίδα 3 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ» 
Σε συνεργασία µε το ∆ήµο Τιφλίδας 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 



Σελίδα 4 ΗΝΙΟΧΟΣ 

τήτων της πόλης. 

Το 1993 παρασηµοφορήθηκε ως 

«Αριστούχα της λαϊκής παιδείας», 

ενώ το 2003 της απονεµήθηκε το 

κρατικό παράσηµο ως «Επίτιµη κα-

θηγήτρια της Ρωσικής Οµοσπονδί-

ας» 

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά δηµοτι-

κή σύµβουλος το 1989-1990 και στη 

συνέχεια από το 2000 µέχρι σήµερα, 

στο δήµο του Σότσι, στη Ν. Ρωσία 

στα παράλια της Μαύρης θάλασσας. 

Από το 2005 είναι µέλος της Συντο-

νιστικής επιτροπής του ∆ικτύου. 

Γεννήθηκε το 1954 

στο Ζελεζνοβοδσκ 

της Ν. Ρωσίας, από 

Έλληνες γονείς και 

σπούδασε στο παιδαγωγικό ινστιτούτο 

της Αρµαβίρ, απ’ όπου πήρε την ειδι-

κότητα της καθηγήτριας Γυµνασίου. 

Σήµερα ∆ιευθύνει το 44ο σχολείο στο 

Σότσι (παιδικός σταθµός, νηπιαγωγείο, 

δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο) όπου φοι-

τούν 720 µαθητές. Το σχολείο που 

διευθύνει είναι µεταξύ των τριών κα-

λύτερων και η ίδια κατέχει τη 10η θέση 

µεταξύ των 100 γνωστών προσωπικο-

Γεννηµένη το 1950 

στην Παναγία της 

Θάσου έρχεται το 

1969 στη Νυρεµβέρ-

γη της Γερµανίας. 

Παρακολουθεί µαθήµατα γερµανικής 

γλώσσας στη σχολή Berlitz και στη 

συνέχεια φοιτά στην Εµπορική Σχολή 

Dr. Sabel. Παράλληλα από το 1970 

εργάζεται στο Επίτιµο Ελληνικό Προ-

ξενείο της Νυρεµβέργης έχοντας από 

το Μάρτιο του 1997 µέχρι σήµερα τη 

διεύθυνσή του. 

Θέτει υποψηφιότητα για πρώτη φορά 

στις δηµοτικές εκλογές το 2002, µε το 

CSU. Από τον Οκτώβρη του 2005 

είναι ∆ηµοτική Σύµβουλος του ∆ή-

µου Νυρεµβέργης, στον οποίο επα-

νεξελέγη το Μάρτιο του 2008. 

Ως ∆ηµοτική σύµβουλος ασχολείται 

µε θέµατα Ενσωµάτωσης Αλλοδα-

πών, Σχολικής Εκπαίδευσης και Υ-

γείας. 

Είναι παντρεµένη και µητέρα τριών 

παιδιών. 

Από το 2005 είναι µέλος του ∆ικτύ-

ου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης 

της Ευρώπης και της Συντονιστικής 

Επιτροπής του. 

Ισίδωρος ∆ιακίδης, Συντονιστής Επιτροπής 
∆ιεθνών Σχέσεων και Θεσµικών Ζητηµάτων 
Αυτοδιοίκησης του ∆ικτύου, ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος Haringey-London—Ην. Βασίλειο 

Ποντιακής και Κρη-

τικής καταγωγής, 

γεννηµένος το 1947 

στην Αφρική ξεκίνησε το σχολείο και 

τις πρώτες πανεπιστηµιακές σπουδές 

στην Αθήνα. 

Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 

συνέχισε για µεταπτυχιακές σπουδές 

σε διάφορα Αγγλικά πανεπιστήµια 

(University of Nottingham, University 

of Birmingham, University of Bristol, 

Oxford Brooks University). 

Ζει στην Αγγλία από το 1974. 

Εδώ και 15 χρόνια εκλέγεται δηµοτι-

κός σύµβουλος στο δήµο Haringey 

Μαργαρίτα Κόρνεβα, Συντονίστρια Επιτροπής 
Παιδείας, Πολιτισµού και Νεολαίας του ∆ικτύου, 
∆ηµοτική Σύµβουλος Sochi—Ρωσία 

Αλίκη Αλέσικ, Συντονίστρια Επιτροπής ∆ηµοσίων 
Σχέσεων & Επικοινωνίας ∆ικτύου, ∆ηµοτική 
Σύµβουλος Nürnberg—Γερµανία 

Βιογραφικά Μελών Συντονιστικής Επιτροπής 

Σε αυτό το τεύχος: 
Έκθεση POLIS 2009 

Από 26 έως 29 Νοεµβρίου, προ-

γραµµατίζεται η διοργάνωση της 

7ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Φορέων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ηµο-

σίου-Κοινωνικού Τοµέα και 

Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, στις 

εγκαταστάσεις του εκθεσιακού 

κέντρου της HELEXPO, στη 

Θεσσαλονίκη. 

Η “POLIS” είναι η µοναδική αντίστοιχη έκθεση 

στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην οποία παρου-

σιάζονται οι σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα της 

παροχής υπηρεσιών και της παραγωγής προϊό-

ντων, που έχουν σα στόχο την εξυπηρέτηση του 

πολίτη και την ποιότητα ζωής του. 

Η “POLIS” διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, µε 

τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), επιστηµονικό και 

τεχνικό σύµβουλο της Αυτοδιοίκησης και της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της 

έκθεσης, θα διοργανωθεί από την ΚΕ∆ΚΕ, συ-

νέδριο µε θέµα «ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΗ». 

Στο συνέδριο έχει προσκληθεί και το ∆ίκτυο 

Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 

για να µεταφέρει τις εµπειρίες των µελών του, 

από τις πόλεις της Ευρώπης στις οποίες δραστη-

ριοποιούνται τα µέλη του. 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  
η έρηµη πόλη 

Την επαναφορά στο 

προσκήνιο του ζητή-

µατος της παραβία-

σης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 

κανόνων του διεθνούς δικαίου, στην Κύπρο 

και ειδικότερα της κατάστασης της πόλης-

φάντασµα της Αµµοχώστου, αποφάσισε να 

δροµολογήσει, το ∆ίκτυο, στην τελευταία 

συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής 

του, σε συνεργασία µε τους Αυτοδιοικητικούς 

φορείς της Κύπρου. 

Νέα Επιτροπή του ∆ικτύου 

Στην τελευταία συνεδρίαση της Συντονιστι-

κής Επιτροπής του ∆ικτύου, αποφασίστηκε να 

συγκροτηθεί η Επιτροπή Οικονοµικών Θεµά-

των, που θα διαµορφώσει προτάσεις για τη 

διαχείριση των οικονοµικών του ∆ικτύου.  

Στην επιτροπή συµµετέχουν τα µέλη της Συ-

ντονιστικής Επιτροπής κ. Σαράντης Μπίσκας, 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Neu-Isenburg 

(Γερµανία), κ. Σωκράτης Θεοδωρίδης, Αντι-

δήµαρχος του ∆ήµου Koenigswinte 

(Γερµανία) και κ. Ελένη Λιάκου-Ρεζάϊι, ∆η-

µοτική Σύµβουλος Lund (Σουηδία) 

του Λονδίνου. Έχει διατελέσει αντι-

δήµαρχος και πρόεδρος διαφόρων 

δηµοτικών επιτροπών. 

Πολιτικά «τοποθετείται» στην αρι-

στερά, µετά τα γεγονότα του Πολυ-

τεχνείου και τα τελευταία 25 χρόνια 

είναι στην αριστερή και πράσινη 

οµάδα, του Αγγλικού Εργατικού 

Κόµµατος.Βασικά πολιτικά του 

ενδιαφέροντα είναι η ∆ιεθνής Ανά-

πτυξη, η Ισότητα, το Περιβάλλον 

και η συµµετοχή των πολιτών στα 

κοινά. 

Από το 2005 είναι µέλος της Συντο-

νιστικής επιτροπής του ∆ικτύου. 
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Η κορύφωση των εκδηλώσεων του 

∆ήµου Σόλνα Στοκχόλµης για την 

Hagalundsdagen στις 30 Αυγού-

στου, συνδυάστηκε µε την τιµητι-

κή παρουσίαση του Νοµού Μα-

γνησίας από το συντονιστικό 

όργανο 25 περίπου πολιτιστικών 

συλλόγων της περιοχής, µεταξύ 

τους και η Ελληνική Κοινότητα 

Σόλνα.  

Τη νοµαρχία εκροσώπησε ο Ειδι-

κός Σύµβουλος του Νοµάρχη Μα-

γνησίας κ. Αλέξανδρος Καπανιά-

ρης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη 

να υπάρξει συνεργασία µε την ο-

µογένεια σε ζητήµατα εκπαίδευ-

σης µε αποστολή υλικού από την 

Ν.Α.Μ., µε φιλοξενία µαθητών σε 

παιδικές κατασκηνώσεις και µε 

έκδοση λευκώµατος µε έργα οµο-

γενών µαθητών, µε θέµα τους Με-

σογειακούς Αγώνες. 

Παράλληλα έθεσε τους στόχους 

της πιο στενής συνεργασίας µε το 

∆ήµο Σόλνα, κυρίως σε περιβαλ-

λοντικά ζητήµατα, (ανακύκλωση, 

πράσινη ανάπτυξη, βιοκαύσιµα 

κ.α.), ζητήµατα τουρισµού και 

εκπαίδευσης µέσα από συνεργασί-

ες σχολικών δοµών. Τους προσε-

χείς µήνες θα διερευνηθεί επίσης η 

δυνατότητα συνεργασιών µε αερο-

πορικές εταιρείες για την αξιοποί-

ηση και ανάπτυξη του αερολιµένα 

της Ν. Αγχιάλου. Επιστέγασµα 

των παραπάνω θα είναι η διερεύ-

νηση για την πιθανή αδελφοποίη-

ση των Νοµών Μαγνησίας και 

Στοκχόλµης, µε επίκεντρο δράσε-

ων και εκδηλώσεων το Μεσογεια-

κό Μουσείο Στοκχόλµης. Σε όλα 

τα παραπάνω θα είναι σηµαντικής 

σηµασίας ο ρόλος του κ. Πασχάλη 

∆ήµου, υπεύθυνου εκπαίδευσης 

ελληνικών στη Σόλνα, µέλους του 

∆. Σ. του Κοινού των Μαγνητών, 

ο οποίος θα είναι ο συνδετικός 

κρίκος της Ν.Α.Μ µε τους Σουηδι-

κούς και οµογενειακούς φορείς.  

Ο εκπρόσωπος της Ν.Α.Μ., συνα-

ντήθηκε µε τον αντιδήµαρχο Σόλ-

να κ. Anders Ekergen , ο οποίος 

τον ενηµέρωσε για τις δράσεις του 

∆ήµου γύρω από την ανακύκλω-

ση, την παραγωγή βιοκαυσίµων 

κλπ., ενώ διερευνήθηκε η δυνατό-

τητα συνεργασίας των δύο φορέ-

ων, για την προώθηση καλών πρα-

κτικών ενόψει των Μεσογειακών 

Αγώνων του 2013. Επίσης, πραγ-

µατοποιήθηκαν συναντήσεις µε 

την Συντονίστρια Εκπαίδευσης 

Σκανδιναβικών και Βαλτικών Χω-

ρών, κ. Κιούση, το Προεδρείο του 

∆. Σ. της Ελληνικής Κοινότητας 

Σόλνα και τον Πρόεδρο του ∆ι-

κτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτο-

διοίκησης κ. Γιώργο Κοντορίνη.  

στους ΟΤΑ, (τον οικιακό, τον τρι-

τογενή – δηµόσιο και ιδιωτικό- 

και τις µεταφορές) και η αξιοποίη-

ση των Ανανεώσιµων Πηγών Ε-

νέργειας, δράσεις στις οποίες οι 

ΟΤΑ θα πρέπει  να ανοίγουν δρό-

µους και να πρωτοπορούν. 

Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η 

ανάληψη, από την Τοπική Αυτο-

διοίκηση, συγκεκριµένων δράσε-

ων σε τοπικό επίπεδο, η λήψη τολ-

µηρών αποφάσεων στο θέµα της 

χωροθέτησης των ενεργειακών 

επενδύσεων και να αναδειχθούν οι 

περιοχές που έχουν ιστορική συµ-

βολή στην ενεργειακή παραγωγή 

(∆. Μακεδονία, Μεγαλόπολη, Α-

Συνέδριο µε θέµα: «Ενέργεια και 

Τοπική Αυτοδιοίκηση – Προβλή-

µατα και προοπτικές», διοργάνωσε 

στις 3 και 4 Σεπτεµβρίου στην 

Κοζάνη, η Κεντρική Ένωση ∆ή-

µων και Κοινοτήτων Ελλάδας, σε 

συνεργασία µε την ΤΕ∆Κ του νο-

µού και τον ∆ήµο Κοζάνης, µε την 

επιστηµονική  υποστήριξη του 

Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης. 

Με βάση τους στόχους της Ε.Ε για 

την εξοικονόµηση ενέργειας, σύµ-

φωνα µε τα συµπεράσµατα του 

συνεδρίου και στην Ελλάδα, ο 

ενεργειακός σχεδιασµός δε µπορεί 

παρά να βασίζεται στο τρίπτυχο: 

ενεργειακή ασφάλεια-κόστος- πε-

ριβάλλον και να έχει µακροχρόνιο 

ορίζοντα. 

Βασικός άξονας των δράσεων 

πρέπει να είναι η εξοικονόµηση 

ενέργειας σε όλους τους τοµείς 

δραστηριοτήτων που αφορούν 

λιβέρι) σε Κέντρα Ενεργειακής 

Τεχνολογίας, που θα στοχεύουν 

στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

για την παραγωγή και την εξοικο-

νόµηση ενέργειας. Επιπλέον προ-

τάθηκε η υιοθέτηση πρότασης για 

τη σύνταξη και υλοποίηση από 

την ΚΕ∆ΚΕ σε συνεργασία µε τα 

υπουργεία Εσωτερικών και Ανά-

πτυξης του Ειδικού Επιχειρησια-

κού Προγράµµατος  «Ενέργεια – 

Περιβάλλον - ΟΤΑ – Σήµε-

ρα» (ΕΠΟΣ), που θα µπορούσε να 

χρηµατοδοτηθεί από εθνικά ή ευ-

ρωπαϊκά προγράµµατα, µε βασι-

κούς άξονες, τη δηµιουργία δικτύ-

ου για την ορθολογική χρήση ε-

νέργειας στους δήµους, την αξιο-

ποίηση των ενεργειακών πηγών 

των δήµων, τη δηµιουργία κοινού 

πλαισίου κανονισµών και την υλο-

ποίηση πιλοτικών και καινοτόµων 

οριζόντιων δράσεων για την εξοι-

κονόµηση ενέργειας σε τοπικό 

επίπεδο. 

Σελίδα 5 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2013 
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας στη Σόλνα Στοκχόλµης 

ΣΥΝ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕ∆ΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ—
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 



Από τις  24 έως τις 28 Αυγούστου. ∆ιοργανώθηκε το 16ο 

Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ-

ΠΣΕΚΑ). 

Στην τελετή, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο Πρόεδρος 

της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Μάριος Καρογιάν, παρέστησαν 

ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου, κ. Στέφανος Στεφάνου, βουλευτές 

από την Ελλάδα και την οµογένεια, ξένοι βουλευτές και διπλωµάτες, ο Γενικός 

∆ιευθυντής της ΓΓΑΕ, κ. Ιωάννης Κυπαρισσίδης, ο Πρόεδρος, ο Επίτιµος Πρό-

εδρος και Μέλη του προεδρείου του ΣΑΕ, και άλλοι επίσηµοι προσκεκληµένοι 

από το χώρο της ∆ιασποράς.  

Σε κοινή συνέντευξη τύπου των Προέδρων ΠΣΕΚΑ, ΠΟΜΑΚ και ΝΕΠΟ-

ΜΑΚ, κ.κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, Χάρη Σοφοκλείδη και Χρήστου Καραολή, µε τη 

λήξη του Συνεδρίου, επισηµάνθηκε η απόλυτη ικανοποίησή τους από τη διεξα-

γωγή των εργασιών του 16ου Παγκοσµίου Συνεδρίου Αποδήµων Κυπρίων, 

όπως και η στήριξη των οργανώσεων τους προς την κυβέρνηση της Κύπρου, 

στις προσπάθειες που καταβάλει για µία δίκαιη και βιώσιµη λύση του εθνικού 

θέµατος.  

Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στις ενηµερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις του Κυ-

πριακού από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, κ. ∆ηµήτρη Χριστό-

φια, τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Μάρκο Κυπριανού και τον Κυβερνητικό 

Εκπρόσωπο, κ. Στέφανο Στεφάνου, που όπως τόνισαν, διαφώτισαν τους οµογε-

νείς για τις συνοµιλίες µεταξύ των δύο κοινοτήτων, οι οποίες ελπίζουν να ευο-

δωθούν.  

Το επόµενο διάστηµα, στόχος των οργανώσεων των αποδήµων είναι η διοργά-

νωση εκδηλώσεων σε χώρες του εξωτερικού, που θα προβάλλουν το εθνικό 

θέµα, µε έµφαση στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την 

Τουρκία, που διεκδικεί µία θέση στην ενωµένη Ευρώπη.  

καρδιά τους γεµάτη Ελλάδα, ειρήνη, 

αγάπη και ευτυχία. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος 800 

παιδιά Ελληνικής καταγωγής, ηλικί-

ας 8-12 ετών από 52 χώρες του κό-

σµου φιλοξενήθηκαν τους µήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο στις κατασκη-

νώσεις της ΓΓΑΕ στη Μαλεσίνα και 

την Επανοµή. 

Παράλληλα, έπειτα από πρωτοβου-

λία της Υπουργού Εξωτερικών κας 

Ντόρας Μπακογιάννη και του Υφυ-

πουργού κ. Κασσίµη, στις κατασκη-

νώσεις φιλοξενήθηκαν φέτος για 

Με την αποχαιρετιστήρια γιορτή για 

τα παιδιά της β' κατασκηνωτικής 

περιόδου ολοκληρώθηκε και για 

φέτος το πρόγραµµα φιλοξενίας 

παιδιών οµογενών Ελλήνων από τη 

Γενική Γραµµατεία Αποδήµου Ελ-

ληνισµού. Παρών στη γιορτή στην 

κατασκήνωση της Επανοµής ο Υφυ-

πουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος 

Κασσίµης αποχαιρέτησε τα παιδιά 

των οµογενών µας, σηµειώνοντας 

την επιτυχία του προγράµµατος, που 

στόχο έχει να δηµιουργήσει γέφυρες 

που να ενώνουν παιδιά Ελληνικής 

καταγωγής, δεύτερης, τρίτης, ακόµα 

και τέταρτης γενιάς, απανταχού της 

γης, µε τη µητέρα πατρίδα. Η φιλο-

ξενία έχει ένα και µόνο σκοπό, τόνι-

σε, «να περάσουν τα παιδιά ωραία 

και ελληνικά». 

«Αισθάνοµαι πολύ µεγάλη χαρά, 

που το πρόγραµµα αυτό της πατρί-

δας, το υπηρετούµε όλοι µε πάθος», 

τόνισε ο κ. Κασσίµης, ευχαριστώ-

ντας και τα στελέχη της ΓΓΑΕ, που 

δίνουν την ψυχή τους, όπως είπε, 

ώστε τα παιδιά να φεύγουν µε την 

πρώτη χρονιά 100 παιδιά από την 

Παλαιστίνη και 40 µη Ελληνικής 

καταγωγής παιδιά µαθητές των δη-

µοτικών σχολείων "Republica Gre-

cia" της Χιλής και "La Grecia" της 

Ουρουγουάης. 

Ξεκίνησε επίσης φέτος το πρό-

γραµµα επίσκεψης στην Ελλάδα 

και την Κύπρο 12 Ελληνικής κατα-

γωγής φοιτητών αµερικανικών 

πανεπιστηµίων, που όπως τόνισε ο 

κ. Κασσίµης θα επεκταθεί και το 

2010. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο των προ-

γραµµάτων φιλοξενίας για παιδιά, 

νέους και άτοµα τρίτης ηλικίας της 

ελληνικής διασποράς, που εκπο-

νούνται σε συνεργασία µε δήµους 

όλης της χώρας από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης και το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών - Γενική Γραµµα-

τεία Αποδήµου Ελληνισµού, φιλο-

ξενήθηκαν φέτος, συνολικά, περί-

που 3.500 άτοµα. (∆.Τ. ΥΠΕΞ/

ΓΓΑΕ) 
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ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΣΙΚ 
Την επιµέλεια της σύνταξης έχει η 
οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης του 

∆ικτύου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Κάντε κλικ στην ανανεωµένη 

ιστοσελίδα του ∆ικτύου 

www.inioxos.gr 
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