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Ολοκληρώθηκε η 6η Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ
Νέος Πρόεδρος του ΣΑΕ ο κ. Στέφανος Ταμβάκης
Ο κ. Στέφανος Ταμβάκης από την Αλεξάνδρεια, εξελέγη νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κατά τις αρχαιρεσίες της 6ης Τακτικής Συνέλευσής του,
μετά από δεύτερη ψηφοφορία,
με
ποσοστό
55,74%, έναντι 44,26%
του συνυποψήφιου του κ.
Χρήστου Τομαρά από το
Σικάγο.
Γραμματέας εξελέγη η κ.
Όλγα
Σαραντοπούλου,
από τη Βιέννη και Ταμίας ο κ. Κώστας Δημητρίου, από την Κολωνία.
Εκπρόσωπος των Κυπριακών Ομογενειακών Οργανώσεων (ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ)
εξελέγη ο κ. Φίλιπ Κρίστοφερ από τη Νέα
Υόρκη.

Την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής, ενώ παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων
και απηύθυναν χαιρετισμό, η Υπουργός
Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου, ο
Αρχηγός του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ.
Α. Αλαβάνος, του ΛΑΟΣ κ.
Γ. Καρατζαφέρης, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Γ. Καλαντζή,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Θ. Κασσίμης, οι πρώην υφυπουργοί εξωτερικών
κ.κ. Π. Σκανδαλάκης, Γ. Μαγκριώτης,
Γρ. Νιώτης, ο Πρόεδρος της Ειδικής ΜόΣυνέχεια στη σελίδα 4...

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας στην
προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διημερίδα στην πόλη του Ντόνετσκ

Δήμαρχοι, κοινοτάρχες, δημοτικοί και
νομαρχιακοί σύμβουλοι καθώς και
στελέχη των φορέων της αυτοδιοίκησης της ευρύτερης περιφέρειας του
Ντόνετσκ παρακολούθησαν τη διημερίδα, για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του
Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης στις 10
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
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και 11 Νοεμβρίου, στην πόλη του
Ντόνετσκ, σε συνεργασία με τη Νομαρχία της περιοχής.
Κατά την πρώτη ημέρα ανταλλάχθηκαν απόψεις για τον τρόπο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
χώρες της Ευρώπης και για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων
της Ε.Ε. στην Ουκρανία.
Συνέχεια στη σελίδα 3...

του Δρ Ηλία Γαλανού
Προέδρου της Σ.Ε.
Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες,
Ολοκληρώθηκαν λίγες μέρες πριν, οι διαδικασίες της 6ης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ,
με την εκλογή του νέου Προέδρου του, κ.
Στέφανου Ταμβάκη και τη συγκρότηση του
νέου Προεδρείου του.
Ιδιαίτερα πρέπει να σταθούμε στην αποχώρηση του κ. Άντριου Άθενς, μετά από 11
χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη θέση
του προέδρου του ΣΑΕ, εποχή η οποία συνδέεται και με την ίδρυση του Δικτύου μας.
Από εδώ αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω τις ευχαριστίες μας, τόσο στον κ. Άθενς
όσο και στον κ. Ασλανίδη, μέχρι πρόσφατα
συντονιστή της περιφέρειας της Ευρώπης,
για τη συμβολή τους στα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας του Δικτύου μας.
Σήμερα πέντε χρόνια μετά το ξεκίνημά μας,
έχει αναγνωρισθεί η πορεία του Δικτύου μας,
τόσο από τους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας, των Ελληνικών Κομμάτων, του Απόδημου Ελληνισμού και της Ελληνικής Αυτο-

Πρόγραμμα Δράσης 2007
Απόφαση Συντονιστής Επιτροπής Δικτύου
Θεσσαλονίκη 9/12/2006
♦ Διοργάνωση Συνεδρίου για την Τουριστική Ανάπτυξη και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στο Σότσι της Νότιας Ρωσίας, σε συνεργασία με το δήμο
της πόλης.
♦ Διοργάνωση της 5ης Συνάντησης Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη.
♦ Διοργάνωση έκθεσης για την «Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα» στη Στοκχόλμη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και
το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη.
♦ Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του Δικτύου για τη διετία
2008-2009.
♦ Σύγκλιση της 4ης Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου.

Νέοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Για 5η συνεχόμενη χρονιά θα συνεχιστεί
η πρωτοβουλία του Δικτύου μας
Με δεδομένη την επιτυχία του πρώτου κύκλου των τεσσάρων συναντήσεων, προγραμματίζεται η διοργάνωση και πέμπτης συνάντησης με συμμετοχή νέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από όλες τις
χώρες στις οποίες
δραστηριοποιούνται
τα μέλη του Δικτύου,
οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα που
αφορούν τους Νέους
και την Αυτοδιοίκηση.
Στη συνάντηση αυτή, θα προσκληθούν να συμμετάσχουν τρεις έως τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι ή στελέ-

χη της Τ.Α. από κάθε χώρα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Δικτύου,
που έχουν γεννηθεί μετά το 1979 και
γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα. Σε
περίπτωση που σε
κάποια χώρα δεν
υπάρχουν αιρετοί σε
αυτές τις ηλικίες θα
μπορέσουν να προσκληθούν και οι
γεννηθέντες μετά το
1977.
Από την Ελλάδα θα
συμμετέχουν οι εκλεγμένοι που έχουν γεννηθεί μετά το
1979 στη Θεσσαλονίκη και στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου.

Συνέχεια από σελίδα 1…
Μήνυμα Προέδρου Σ.Ε.

διοίκησης και έχει κατορθώσει να κατοχυρώσει το ρόλο του. Σήμερα έχουν ωριμάσει οι
συνθήκες και φαίνεται να γίνεται αποδεκτή
και η εκπροσώπησή του, στην επόμενη παγκόσμια γενική συνέλευση του ΣΑΕ.
Το Δίκτυο μας, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες του για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους φορείς της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, προετοιμάζει το Επιχειρησιακό
Σχέδιο του, για τα επόμενα χρόνια. Με βασικά στοιχεία την ενότητα και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του, είναι βέβαιο ότι
θα συνεχίσουμε με επιτυχία την πορεία μας,
τόσο στο χώρο του Απανταχού Ελληνισμού
όσο και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης.
Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του νέου
Προεδρείου του ΣΑΕ, των Δημάρχων της
Ελληνικής Αυτοδιοίκησης που εκλέχθηκαν
στις πρόσφατες εκλογές και μια ευτυχισμένη, ειρηνική και δημιουργική νέα χρονιά σε
όλους.

Γνωριμία με τον Δήμο της
Φρανκφούρτης
Δέκα Νέοι που
δραστηριοποιούνται στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση της
Ελλάδας και συμμετείχαν ενεργά
στις τέσσερις συναντήσεις «νέοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που διοργανώθηκαν από το 2003 έως
και το 2006 στη Θεσσαλονίκη, θα επισκεφθούν στα τέλη του ερχόμενου Ιανουαρίου, την πόλη της Φραγκφούρτης και θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις λειτουργίες του κεντρικού δήμου και δήμων
της ευρύτερης περιοχής.

Τουριστική Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συνέδριο στο Σότσι της Ν. Ρωσίας
Μετά την επιτυχία της διοργάνωσης
της διημερίδας στην περιοχή του Ντόνετσκ στην Ουκρανία, το Δίκτυο συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες του για την
ανταλλαγή απόψεων και τη μεταφορά
τεχνογνωσίας προς τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, προγραμματίζει τη διοργάνωση θεματικού συνεδρίου με αναφορά στον Τουρισμό, σε
συνεργασία με το δήμο του Σότσι.
Η συγκεκριμένη πόλη της Νότιας Ρωσίας, στην οποία δραστηριοποιούνται
μέλη του δικτύου μας και ζει μεγάλος
αριθμός πολιτών Ελληνικής καταγωγής, αποτελεί σημαντικό τουριστικό
προορισμό της Νότιας Ρωσίας, τόσο τη
Σελίδα 2

θερινή όσο και τη χειμερινή περίοδο και
παράλληλα διεκδικεί τη διοργάνωση της
χειμερινής ολυμπιάδας του 2014.
Στο συνέδριο αυτό θα συζητηθούν θέμα-

τα για τον εναλλακτικό τουρισμό, το
μάρκετινγκ και την προβολή του τουριστικού προϊόντος, τις εφαρμογές των
νέων τεχνολογιών στον τουρισμό κλπ.
Παράλληλα η εμπειρία της Ελληνικής

Αυτοδιοίκησης αλλά και της Αυτοδιοίκησης πόλεων της Ομοσπονδιακής
Γερμανίας από την υλοποίηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2006, θα αποτελέσουν σημεία
αναφοράς για τη συζήτηση της σχέσης
της τουριστικής ανάπτυξης και των
μεγάλων αθλητικών γεγονότων.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως
εισηγητές εξειδικευμένα πολιτικά ή
τεχνοκρατικά στελέχη από την Ελλάδα
και από δήμους της Ευρώπης όπου
δραστηριοποιούνται μέλη του δικτύου
μας.

ΗΝΙΟΧΟΣ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας στην προοπτική
της Ενωμένης Ευρώπης
Συνέχεια από σελίδα 1 ...

Ειδικότερα στις λειτουργίες και τις
αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος της Μαριούπολης κ. Χατλουπέι Γιούρι Γιούρεβιτς, σε θέματα της Ελληνικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκαν ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ
δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ.
Γιώργος Ιωακειμίδης και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Ανατολική Α.Ε. κ. Γιώργος Κουγιάμης, ενώ τον τρόπο λειτουργίας
της Αυτοδιοίκησης στη Γερμανία
και την Ιταλία ανέπτυξαν ο κ.
Ζαρκάδας Γρηγόρης, μέλος της
Σ.Ε. του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης, Δημοτικός Σύμβουλος
Φρανκφούρτης και ο κ. Λευτέρης
Πρεζαλής Δήμαρχος του Καμιζάνο.
Ιδιαίτερη αναφορά στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας
και στα νέο πρόγραμμα του
INTERREG για τις χώρες της
Μαύρης Θάλασσας έγινε από το
στέλεχος της Μονάδας Δ' της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
INTERREG κ. Γεώργιο Σίμο, ενώ
την εμπειρία της ΕΕΤΑΑ στην
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ανέπτυξε ο κ. Νικόλαος Καφαντάρης.
Η έναρξη της διημερίδας έγινε από
τον Αντινομάρχη του Ντόνετσκ κ.
Ιγκόρ Κόβαλ ο οποίος αναφέρθηκε
Σελίδα 3

στην ιδιαίτερη σημασία που έχει
για την περιοχή τους η εκδήλωση.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος του Ντόνετσκ κ. Νικολάι Βολκόβ, εκ μέρους της ΚΕΔΚΕ ο δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, η
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας κ.
Αλεξάνδρα Προτσένκο και ο Πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης
της Ευρώπης, Δημοτικός Σύμβουλος Φρανκφούρτης, Δρ. Ηλίας
Γαλανός, ο οποίος μεταξύ άλλων
ανέφερε την πρόθεση του Δικτύου
να συνεχίσει την πρωτοβουλία του
για την ανάπτυξη του διαλόγου
ανάμεσα στους φορείς της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
γύρω από τα θέματα που τους απασχολούν και στη συνέχεια διαβάστηκε γραπτό μήνυμα – χαιρετισμός του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Θόδωρου Κασσίμη με το
οποίο χαιρετίζει τις εργασίες της
Διημερίδας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκ
μέρους του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης
της Ευρώπης ο Αντιπρόεδρος κ.
Γιώργος Κοντορίνης Δημοτικός
Σύμβουλος Σόλνα (Σουηδία), τα

μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Αλέσικ Αλίκη Δημοτική
Σύμβουλος Νυρεμβέργης και κ.
Σιαβέλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
του δήμου Νοϊσύ Λε Σεκ

(Γαλλία).
Τη δεύτερη ημέρα έγινε συζήτηση γύρω από τα θέματα των
Αστικών Συγκοινωνιών, της
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων, με εισηγήσεις του Προέδρου του Συμβουλίου Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
κ. Γιάννη Τόσκα, της Γενικής
Διευθύντριας και του διευθυντή προγραμμάτων ανάπτυξης
της Ανατολική Α.Ε. κ. Άννας
Μίχου και κ. Σωκράτη Φάμελλου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής η αποστολή επισκέφθηκε
το Δημαρχείο του Ντονετσκ

και τον Δήμαρχο της πόλης κ.
Λ.Α.Λουκιατσένκο, το Δημαρχείο της Μαριούπολης και τον
Δήμαρχο κ. Χατλουμπέι, το
Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της
Μαριούπολης και τον Πρύτανη κ. Μπαλαμπάνωφ, το Πολιτιστικό Κέντρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της
Ουκρανίας και την Πρόεδρο κ.
Α.Προτσένκο-Πισατζή, το Ελληνικό Ιατρικό Κέντρο, το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού
Σαρτανά και την περιοχή Σβιατογορσκ όπου περιηγήθηκε
στα Μοναστήρια της Λαύρας
και κατέθεσε στεφάνι στο
Μνημείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

ΗΝΙΟΧΟΣ

Ολοκληρώθηκε η 6η Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ
Συνέχεια από σελίδα 1 …

νιμης Διακομματικής Επιτροπής της
Βουλής κ. Ε. Χαϊτίδης, ο εκπρόσωπος
της Γ.Γ του ΚΚΕ βουλευτής κ. Ν.
Γκατζής, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κ. Β. Παπαγεωργόπουλος, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδης
κ.ά ενώ διαβάστηκαν μηνύματα του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κ. Παπούλια και
του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τ. Παπαδόπουλου.
Επίσης μήνυμα του
Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης κ. Βαρθολομαίου διάβασε ο Μητροπολίτης
Αυστρίας κ. Μιχαήλ, χαιρετισμό απηύθυναν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ
Χρυσόστομος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ο Γ΄ ενώ μηνύματα του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρου Β΄, διάβασε ο μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Χριστόδουλου, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης
συζητήθηκαν οι θεματικές ενότητες
«Η νεολαία μετά την δεύτερη γενιά –
Μέθοδοι και δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων ομογενών στη σημερινή
πραγματικότητα», «Συνεργασία ομο-

γενειακών οργανώσεων – σύγχρονες
τάσεις οργάνωσης – μεγιστοποίηση
αποτελέσματος», «Η διάδοση της ελληνικής παιδείας και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς μετά τη
δεύτερη γενιά. Δράσεις και μέθοδοι
προσαρμοσμένες στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα».
Επίτιμος πρόεδρος του
Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού ανακηρύχθηκε ο κ. Άντριου
Άθενς και ο υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Θεόδωρος
Κασσίμης επέδωσε τιμητική πλακέτα στον απερχόμενο πρόεδρο του ΣΑΕ ευχαριστώντας τον παράλληλα εκ΄ μέρους της
ελληνικής πολιτείας για την προσφορά
του στον απανταχού
Ελληνισμού. Ο κ.
Άθενς εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε
τους συνέδρους για την
ανάδειξή του ως επίτιμου προέδρου, όλους
τους αποδήμους για τη
συνεργασία τους στα 11 χρόνια της
προεδρίας του και δεσμεύθηκε πως θα
συνεχίσει την προσπάθεια και την προσφορά στον απόδημο ελληνισμό.
Σε δηλώσεις του ο νέος πρόεδρος του
ΣΑΕ κ. Στέφανος Ταμβάκης Ευχαρίστησε για τη συνεργασία όλα τα μέλη
του προεδρείου του ΣΑΕ και τους δύο
Πρόεδρος

Το Νέο 11μελές Προεδρείο του ΣΑΕ
Στέφανος Ταμβάκης

Γραμματέας

Όλγα Σαραντοπούλου

Ταμίας

Κώστας Δημητρίου

Συντονιστής Περιφέρειας Αμερικής

Θεόδωρος Σπυρόπουλος

Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά

Κώστας Μενεγάκης

Συντονιστής Περιφέρειας Λ. Αμερικής

Νικηφόρος Νικολαΐδης

Συντονιστής Περιφέρειας Ευρώπης

Γιώργος Αμαραντίδης

Συντονιστής Περιφέρειας ΑφρικήςΕγγύς Μέσης Ανατολής

Χάρης Γκουβέλης

Συντονιστής Περιφέρειας Ωκεανίας

Γιώργος Αγγελόπουλος

Συντονιστής Περιφέρειας Χωρών Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Ιβάν Σαββίδης

Εκπρόσωπος ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ

Φίλιπ Κρίστοφερ

ΔΕΛΤΙΟ 14Ο

Α’ γύρος

Αποτελέσματα Εκλογών

Πρόεδρος

συνυποψήφιους του, ενώ δεσμεύτηκε να εργαστεί για ένα δυνατό και
αποτελεσματικό ΣΑΕ που θα ανήκει
σε όλους τους Απόδημους Έλληνες
και ταυτόχρονα θα προσφέρει τα
μέγιστα με τη δυναμική του στην
Ελλάδα. Από την πλευρά του ο συνυποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου ΣΑΕ στο δεύτερο γύρο των
εκλογών κ. Χρήστος Τομαράς συνεχάρη τον κ. Ταμβάκη για την εκλογή
του υποσχόμενος ότι θα στηρίξει τη
νέα προοπτική του ΣΑΕ για την ανάπτυξη του έργου, που ξεκίνησε πριν
από έντεκα χρόνια, αλλά και την
συνεισφορά του προς τον Ελληνισμό
από άλλες θέσεις.
Τις εργασίες της 6ης Τακτικής Συνέλευσης του ΣΑΕ παρακολούθησαν ως παρατηρητές και τα μέλη της Σ.Ε.
του Δικτύου Ελλήνων
Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, ενώ ο Πρόεδρος της,
Δρ Ηλίας Γαλανός συμμετείχε ως σύνεδρος,
εκπροσωπώντας την Πανηπειρωτική
Ομοσπονδία Γερμανίας.
Το 11μελές Προεδρείο του ΣΑΕ,
συμπληρώνεται με τους επτά συντονιστές των Περιφερειών, οι οποίοι
εκλέχθηκαν στα αντίστοιχα Περιφερειακά Συνέδρια.

Β’ γύρος

Γραμματέας

Ταμίας

Στέφανος Ταμβάκης

184

Χρήστος Τομαράς

170

Άγγελος Ασλανίδης

110

Στέφανος Ταμβάκης

238

Χρήστος Τομαράς

189

Όλγα Σαραντοπούλου

146

Ηλίας Ράλλης

113

Χαϊδευτός Κομνηνός

71

Αθανάσιος Τσουχαντάρης

54

Παναγιώτης Ιασωνίδης

31

Γεώργιος Γιαννακάκης

15

Βασίλειος Ματαράγκας

11

Κώστας Δημητρίου

205

Πασχάλης Παπαχρηστόπουλος

189

Χρήστος Πρασσάς

45
Σελίδα 4

Συμβαίνουν…
− Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αναλά-
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βει νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία θα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα των Ελλήνων
που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν στις εκλογές, από τις μεθεπόμενες εκλογές,
− επτά εκατομμύρια μίλια με την American Airlines, ανέφερε ότι έκανε ο απερχόμενος
πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Άντριου Άθενς, στα 11 χρόνια της θητείας του. Όταν ρωτήθηκε εάν
τον ενοχλούσε η αλλαγή της ώρας από χώρα σε χώρα, απάντησε ότι δεν τον πείραζε γιατί
«δεν ήξερε αν πήγαινε ή αν ερχόταν».
− στους δέκα μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας, εκλέχθηκαν στις πρόσφατες δημοτικές
εκλογές ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Παναγιώτης Φασούλας δήμαρχος Πειραιώς, ο κ. Ανδρέας Φούρας δήμαρχος Πατρέων, ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης Δήμαρχος Περιστερίου,
ο κ. Ιωάννης Κουράκης δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, ο κ. Κωνσταντίνος Τζανακούλης
δήμαρχος Λάρισας, ο κ. Κωνσταντίνος Ασκούνης δήμαρχος Καλλιθέας, ο κ. Στυλιανός
Μπενετάτος δήμαρχος Νίκαιας και ο κ. Χριστόδουλος Οικονομίδης δήμαρχος Καλαμαριάς. Οι κ.κ. Ν. Κακλαμάνης, Π. Φασούλας και Α. Φούρας εκλέγονται για πρώτη φορά
ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν για ακόμη μια τετραετία τη θητεία τους. Για ακόμα μια
χρονιά συνεχίζει τη θητεία του και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ δήμαρχος Κοζάνης κ. Πάρις
Κουκουλόπουλος
− αντίστοιχα στην υπερνομαρχία Αττικής-Πειραιώς επανεκλέχθηκε η κ. Φώφη Γεννηματά
με νομάρχη Αττικής τον κ. Ιωάννη Σγουρό και Πειραιώς τον κ. Ιωάννη Μίχα, στη νομαρχία Θεσσαλονίκης ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, στη νομαρχία Αχαϊας ο κ. Δημήτριος
Κατσικόπουλος, στη νομαρχία Λάρισας ο κ. Λουκάς Κατσαρός ενώ στη νομαρχία Ηρακλείου εκλέχθηκε για πρώτη φορά η κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη.
− Επανεκλέχθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου μας, ο κ. Απόστολος Κοιμήσης δήμαρχος Αμφιλοχίας, ο κ. Γεώργιος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη και ο κ.
Αγάπιος Σαχίνης Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, μέχρι
πρόσφατα δήμαρχος Πόρου, ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ποιος είναι ο νέος Πρόεδρος του ΣΑΕ
Ο Στέφανος Π. Ταμβάκης γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου του
1952 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Το 1976 ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση παρασκευής
και παραγωγής τροφίμων St' George's (Αλεξάνδρεια, έτος
ιδρύσεως 1905), μαζί με τον ξάδελφό του Στέφανο Θ. Ταμβάκη, και παράλληλα ασχολήθηκε με επιτυχία σε πληθώρα
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η είσοδος του στα κοινά έγινε το 1976, με την εκλογή του
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου
Αισχύλος-Αρίων, ακολουθώντας την πορεία του πατέρα
του Παύλου Ταμβάκη, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του
συγκεκριμένου Σωματείου. Το 1984 εκλέγεται Κοινοτικός
Επίτροπος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.
Το 1990 εκλέγεται Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας σε ηλικία 38 χρονών μέχρι το Μάρτιο 2002.
Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας
συνέχισε την οικονομική αναδιοργάνωση, ανέπτυξε την
συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία, την προβολή της
Κοινότητας και της πόλης ενώ καθοριστική ήταν η συνεισφορά του στην διευθέτηση της ρύθμισης του νόμου περί
ασφάλισης έπ' αόριστον του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού στην
χώρα του Νείλου, ώστε να σταματήσει η έως τότε διαρροή
της παροικίας.
Οι άριστες σχέσεις του με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση αποτέλεσαν καίριο παράγοντα για την προώθηση ζητημάτων
που αφορούν την Παροικία και τον Ελληνισμό. Επαναλειτουργεί τον παροικιακό Τύπο της Αλεξάνδρειας και παράλληλα επιτυγχάνει στενότερη συνεργασία με την Ελληνική
Κοινότητα Καΐρου. Το 1993 διοργάνωσε τους εορτασμούς

για τα 150 χρόνια της Πρεσβυγενούς Κοινότητας Αιγύπτου ενώ προς το τέλος της θητείας του συνέβαλε καθοριστικά στην αποστολή και εγκαθίδρυση του αγάλματος του
Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Ελλάδα στην Αλεξάνδρεια.
Το 1995 εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, Συντονιστής Ασίας - Αφρικής και επανεκλέγεται ομόφωνα 3 (τρεις) συνεχόμενες φορές στην
ίδια θέση.
Κατά την διάρκεια της θητείας του ως Συντονιστής Ασίας
- Αφρικής θα αναπτύξει τους διαύλους επικοινωνίας των
Αποδήμων της περιφέρειας με μεθοδικότητα και συνέπεια. Πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της συνοχής του Ασίας Αφρικής. Άποψη του είναι ότι οι Έλληνες της Αφρικής
και Ασίας είναι μία οντότητα, ανεξάρτητα από τις χώρες
διαμονής τους. Άλλωστε οι ιδιαίτερες συνθήκες στις χώρες υποδοχής το υπαγορεύουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
ανέπτυξε άριστες σχέσεις και εποικοδομητική συνεργασία
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το 2001 συμμετέχει στην αποστολή του Υπουργείου
Εξωτερικών στο Σουδάν, που συνέβαλε στην αθώωση δύο
ομογενών, οι οποίοι κρατούνταν άδικα στις Σουδανικές
φυλακές.
Τον Δεκέμβριο του 2001 εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ. Εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και η υποστήριξη στην Νεολαία του οργανισμού αποτελούν δύο
από τους τομείς που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, ενώ αναλαμβάνει ως κυριότερο τομέα ευθύνης την παρουσίαση
και προβολή του έργου του ΣΑΕ.

