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ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΔΙΑΚΙΔΗΣ
Βιογραφικο
Τα τελευταια 40 χρονια ζω στην Αγγλια.
Καταγωγη:
Γεννηθηκα στην Αφρικη, οπου εζησα τα πρωτα δεκα μου χρονια, πριν ερθουμε στην Ελλαδα.
Η καταγωγη των γονιων μου ειναι απο την Κρητη (την οποια παντα θεωρουσα σαν την πατριδα
μου) και τον Ποντο.
Εκπαιδευτικα:
Σπουδασα Αρχιτεκτονας-μηχανικος στο Μετσοβειο Πολυτεχνειο στην Αθηνα και μετα ηρθα
στην Αγγλια για μεταπτυχιακα.
Εδω σπουδασα σε διαφορα πανεπιστημια και εβγαλα αλλα δυο διπλωματα (Πολεοδομια και
οικονομικη αναπτυξη).
Επισης δινω επι χρονια διαλεξεις σε διαφορα πανεπιστημια (σε θεματα τοπικης αυτοδιοικησης,
ευρωπαικη πολιτικη, περιβαντολογικα υεματα και αντιμετωπηση κοινωνικων προβληματων σε
φτωχες περιοχες της Αγγλιας και της Ευρωπης) και εργαστηκα για ενα δοκτορα σε αυτα τα
θεματα (τον οποιον δεν καταφερα ποτε να συμπληρωσω, λογω χρηματικων πιεσεων).
Επαγγελματικα:
Πριν φυγω απο την Ελλαδα εργαστικα ως αρχιτεκτωνας σε αρχιτεχτωνικα γραφεια.
Εχω εργαστει σε διαφορους Αγγλικους δημους, ως τμηματαρχης, διευθυντης συντονισμου και
γενικος υποδιευθηντης και επισης ως συμβουλος της Συνομοσπονδιας Βρετανικων δημων και
κοινοτητων΄επισης ως ερευνητης και part-time λεκτορας σε διαφορα πανεπιστημια.
Αργοτερα εργαστικα ως συμβουλος επιχειρησεων, αποκλειστικα για φιλανθρωπικους
οργανισμους και ειμουνα γενικος διευθυντης του Global Trade Centre (Διεθνeς Εμπορικο
Κεντρο), εναν φιλανθρωπικο οργανσισμο, που προωθουσε την οικονομικη αναπτυξη σε
αναπτυσσομενες χωρες της Αφρικης και της Καραιβικης, μεσω εμπορικων σχεσεων.
Πολιτικα:
Τ α τελευταια 21 χρονια ειμαι δημοτικος συμβουλος στον δημο Haringey του Λονδινου, και εχω
κρατησει διαφορες θεσεις, πχ Αντιδημαρχος για Οικιστικα θεματα, αντιδημαρχος για

Αναπτυξιακα θεματα, και προεδρος διαφορων επιτροπων οπως, τηεν Επιτροπη Δημοσιου
Ελεγχου, την επιτροπη υποστηρηξης Εθνικων Μειονοτητων, την Γενικη Επιτροπη της περιοχης
Τοττενχαμ, της επιτροπης Συνταξεων και επενδυσεων του συνταξιονομικου ταμειου, κτλ
Εχω αντιπροσωπευσει τον δημο μου σε διαφορους εθνικους φορεις και επιτροπες και σε
διαφορους συνεργατικους φορεις τοπικων αυτοδιοικησεων, κυριως σε θεαματα οικονομικης
αναπτυξης, υγειονομικης πολιτικης, οικιστικων θεματων, περιβαλοντολογικα, ισοτητων και
θεματων αντιμετωπησης φτωχειας και φυλετικων διακρισεων.
Ελληνικα:
1. Ειμαι ιδρυτικο μελος και συμπροεδρος της Αγγλικης επιτροπης αλληλεγγυης με την Ελλαδα
(Greece Solidarity Campaign) που ιδρυθηκε πριν 2 και μισο χρονια υπο την αιγιδα του
βετερανου Αγγλου πολιτικου Tony Benn.
Σε αυτα τα δυο και κατι χρονια εχουμε οργανωσει δεκαδες σεμιναρια, δημοσιες συναντησεις
και συλλαλητηρια (στις πρεσβειες της Γερμανιας και της Ελλαδας, στα γραφεια της Ευρωπαικης
κοινοτητας στο Λονδινο, σε κεντρικα σημεια κοκ) προς υποστηρηξη της πατριδας μας και για να
ανεβασουμε το επιπεδο ενημερωσης του Βρετανικο κοινου. Επισης εχω δημοσιευσει πολλα
αρθρα, δωσει συνεντευξεις σε ραδιοφωνικα και τηλεοπτικα προγραμματα, κανει παρουσιασεις
σε εκατονταδες οργανισμπυς, συνδικατα, πολτικα κομματα και ομοσπονδιες και εχω
οργανωσει 6 επισκεψεις αλληλεγγυης βρετανων πολιτικων, (δημοτικων συμβουλων,
βουλευτων, ευρωβουλευτων), αρχηγων και κεντρικων στελεχων συνδικατων και σωματειων,
αντιπροσωπων κοινωνικων οργανισμων κτλ. Στην Ελλαδα.
Επισης εχουμε κανει και μια επιτροπη για την Υγειονομικη Υποστηριξη της Ελλαδας (Medical
Aid for Greece) (της οπιοας ειμαι κεντρικο στελεχος) μετα απο μια εκκληση απο τον Ελληνικο
οργανισμο ‘Αλληλεγγυη για Ολους’.
Η επιτροπη οργανωνει επισκεψεις Αγγλων αντιπροσωπων υγειονομικων οργανισμων και
σωματειων σε Ελληνικα νοσοκομεια, κοινοτικα ιατρεια και φαρμακεια και στελνει χρηματα σε
κοινωνικα ιατρεια (για παιδικα εμβολια και αντι-καρκινικα φαρμακα), που βγαζουμε απο
ιδιωτικες μικρο-προσφορες, συνδρομες εργατικων σωματειων και fundraising events.
Πρoσφατα καταφεραμε να ιδρυσουμε και μια διακομματικη βουλευτiκη επιτροπη, που θα μας
επιτρεψει να εχουμε παρουσια και μια φωνη μεσα στο Βρετανικο κοινοβουλειο.
2. Ειμουνα απο τα αρχικα στελεχη του δικτυου μας (Αιρετεων Ευρωπης) και εχω εκλεγει
επανειλημενως ως μελος της εκτελεστικης μας επιτροπης.
Εχω λαβει μερος σε ολα τα συμβουλεια μας (ολομελειες και εκτελεστικη επιτροπη) και εχω
επισκεφτει με το δικτυο διαφορες περιοχες.
Εχω αντοπροσωπευσει το δικτυο και εχω κανει παρουσιασεις σε διαφορα θεματα πχ για το
πως αντιμετωπιζουνε στην Αγγλια θεματα ισοτητος (στην ετησια γενικη συνελευση γυναικων
μελων της ΚΕΔΚΕ, στην Κερκυρα), θεματα ανακυκλωσης και διαχειρισεως απορριματων (στην
ενωση δημων και κοινωτητων Βορειας Ελλαδας, στα Γρεβενα), θεματα τοπικης οικονομικης
αναπτυξης σε φτωχες περιοχες (Στην Τιφλιδα) κοκ. (Οι εισαγωγες μου υπαρχουνε στο διαδυκτιο
– κοιταχτε αν ενδιαφερεσται μεσω του Ηνιοχου).
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