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Δελτίο 16ο

Ο Απόδημος Ελληνισμός
στο πλευρό της πληγωμένης Ελλάδας
Με ιδιαίτερη αγωνία και θλίψη Ελληνική Πολιτεία.
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελλησε όλα τα μήκη και πλάτη του Καλούμε την ομογένεια να νισμού και όλα τα μέλη του
πλανήτη, ο Απόδημος Ελληνι- στηρίξει τις πρωτοβουλίες των Προεδρείου του, βρίσκονται
σμός παρακολουθεί μια από τις περιφερειών του ΣΑΕ.
στην διάθεση της Ελληνικής
μεγαλύτερες καταστροφές που
Πολιτείας προκειμένου να προέχει υποστεί η Ελλάδα και
σφέρουν τις δυνάμεις τους, στην
δηλώνει το παρόν του, για την
εθνική προσπάθεια ανοικοδόμηεπόμενη δύσκολη ημέρα.
σης των πληγέντων περιοχών
και ανασύνταξης της οικονομιΣε μήνυμα του ο Πρόεδρος του
κής ζωής τους.
ΣΑΕ κ. Στέφανος Ταμβάκης
ανέφερει: «Σύσσωμος ο ελληνιΠαράλληλα με δήλωσή του ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήσμός απανταχού της γης, παρατας Κακλαμάνης, εκφράζει «την
κολουθεί με αισθήματα λύπης
οδύνη της ΚΕΔΚΕ για την Εθνικαι οργής την εθνική καταστροκή Καταστροφή από τις πυρκαφή, που διέρχεται η πατρίδα
γιές με ανυπολόγιστο κόστος,
μας τις μέρες αυτές.
τόσο
σε ανθρώπινες ζωές όσο
Στεκόμαστε
αποσβολωμένοι
και ως προς τις επιπτώσεις στο
μπροστά στο μέγεθος του ολέφυσικό περιβάλλον.
θρου και στέλνουμε την συμπαράσταση και τη συμπάθειά μας
Εκφράζει τα συγχαρητήριά της σε
στους πληγέντες συμπατριώτες
όλους, που με κίνδυνο της ζωής
μας.
Προσευχόμαστε όλοι να λήξει τους πάλεψαν με τις φλόγες και
Αισθανόμαστε την ανάγκη να το συντομότερο δυνατό η κα- ιδιαίτερα τους ανθρώπους της
εκφράσουμε τα ειλικρινή και ταστροφική αυτή μανία και η Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
θερμά μας συλλυπητήρια στις πατρίδα μας να ανασυνταχθεί Η ΚΕΔΚΕ ζητά από την κυβέροικογένειες των νεκρών και
νηση από τα χρήματα των
να προσευχηθούμε ευλαβικά Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προχωρή- οριζοντίων δράσεων του ΘΗστη μνήμη τους.
σει στην σύσταση Ειδικού Ταμείου ΣΕΑ να ενισχύσει άμεσα τις
πληγείσες περιοχές.
Εκτάκτων Αναγκών:
Καλούμε τις οργανώσεις –
Ταυτόχρονα η ΚΕΔΚΕ από τα
μέλη μας, αλλά και τον κάθε
SWIFT: BNGRGRAA, IBAN:
αποθεματικά της προσφέρει
έναν από τους Έλληνες του
GR9801000230000002341103053
2,5 εκατομμύρια ευρώ στις
Εξωτερικού να μεταφέρουν
πληγείσες περιοχές. Τα χρήματα
στο Προεδρείο μας, εισηγήσεις,
με δυναμισμό και να συνεχίσει
αυτά θα τα διαχειρισθεί διαπαραπροτάσεις για την υποστήριξη
την πορεία προς το μέλλον.
ταξιακή επιτροπή σε συνεργασία
της πατρίδας μας με κάθε δυναΌλοι μας είμαστε στο πλευρό
με τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων
τό τρόπο, ώστε να μεταφερθούν
της Ελλάδας μας.»
αυτές οι πρωτοβουλίες στην
και Κοινοτήτων.»

4η Γενική Συνέλευση
Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου το ραντεβού των μελών του Δικτύου
Στις 14 και 15 του ερχόμενου Δεκεμβρίου, θα διοργανωθεί η 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου, η οποία
σύμφωνα με τον κανονισμό
λειτουργίας του, γίνεται κάθε δύο χρόνια στην πόλη της

Θεσσαλονίκης, όπως αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή στην τελευταία της
συνεδρίαση. Η διαδικασία
πιστοποίησης των μελών
προβλέπεται να γίνει στις
αρχές του φθινοπώρου.

Παράλληλα η Σ.Ε. του δικτύου αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση
την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Περιεχόμενα τεύχους:

(βλ αναλυτικά σελίδα 2)
Του Δρ. Ηλία Γαλανού
Προέδρου Σ.Ε.

Ο Απόδημος Ελληνισμός στο πλευρό της πληγωμένης Ελλάδας

1

4η Γενική Συνέλευση Δικτύου-Προτάσεις Τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού.

1

Αγαπητοί συνάδελφοι
και συμπατριώτες

5η Συνάντηση Νέων

2

Διημερίδα στο Σότσι

3

Ημερίδα «Μετανάστες & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

3

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθήσαμε την
πύρινη λαίλαπα που σάρωσε την Ελλάδα και
σκόρπισε το θάνατο και την καταστροφή.

«Χτίζοντας το Μέλλον»: νέο πρόγραμμα φιλοξενίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το ΣΑΕ

4

Νέο Προεδρείο ΠΑΔΕΕ

4

Η χώρα έζησε μια εθνική τραγωδία. Χάθηκαν
ανθρώπινες ζωές και η περιβαλλοντική καταστροφή είναι τεράστια.
Πυροσβέστες, στρατιώτες, εθελοντές, άνθρωποι

Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Κυπρίων

4

Συνέχεια σελ. 3

Προτάσεις τροποποίησης του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου
Η Σ.Ε. του Δικτύου στη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου, αποφάσισε
ομόφωνα να προτείνει στη Γ.Σ., τις παρακάτω τροποποιήσεις
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ
Από
1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής στην Αυτοδιοίκηση
της Ευρώπης συγκροτήθηκε με την 1η Οργανωτική του Συνεδρίαση το 2001, στη διάρκεια της οποίας εκλέχθηκε η πρώτη
Συντονιστική του Επιτροπή.
1. Η ολομέλεια του Δικτύου αποτελείται από τα μέλη τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινό γνώρισμα την ιδιότητα
τους και πιο συγκεκριμένα: Στο Δίκτυο Αιρετών συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο χώρο της Αυτοδιοίκησης
Ευρωπαϊκών κρατών -ελληνικής καταγωγής- καθώς και
εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος και της Κύπρου ως παρατηρητές.
2. Το Δίκτυο συνεργάζεται και λειτουργεί παράλληλα με το
ΣΑΕ, διατηρώντας την οργανωτική, οικονομική και προγραμματική του αυτοτέλεια και αυτοδυναμία. Η άμεση
θεσμική αναφορά στήριξης και συνεργασίας του δικτύου
είναι η ΚΕΔΚΕ και το ΥΠΕΞ- ΓΓΑΕ.
3. Εκπρόσωποι του Δικτύου μπορούν να συμμετάσχουν ως
παρατηρητές στις εργασίες της παγκόσμιας συνέλευσης του
ΣΑΕ
4. Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Θεσσαλονίκη
σε
1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής στην Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης συγκροτήθηκε με την 1η Οργανωτική
του Συνεδρίαση το 2001.
2. Η ολομέλεια του Δικτύου αποτελείται από τα μέλη τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινό γνώρισμα την ιδιότητα τους και πιο συγκεκριμένα: Στο Δίκτυο Αιρετών συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο χώρο της Αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκών κρατών -ελληνικής καταγωγής- καθώς

3.
4.
5.

6.
7.

και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος και
της Κύπρου ως παρατηρητές.
Η ονομασία του Δικτύου είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
Ο λογότυπος του Δικτύου αποτελείται από τον χάρτη
της Ευρώπης επί του οποίου εμφανίζεται η απεικόνιση
του αγάλματος του Ηνιόχου των Δελφών
Τα Δίκτυο συνεργάζεται και λειτουργεί παράλληλα με
το ΣΑΕ, διατηρώντας την οργανωτική, οικονομική και
προγραμματική του αυτοτέλεια και αυτοδυναμία. Η
άμεση θεσμική αναφορά στήριξης και συνεργασίας
του δικτύου είναι η ΚΕΔΚΕ και το ΥΠΕΞ- ΓΓΑΕ.
Εκπρόσωποι του Δικτύου μπορούν να συμμετάσχουν
στις εργασίες της παγκόσμιας συνέλευσης του ΣΑΕ
Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΜΕΛΗ
από
Μέλη του Δικτύου είναι οι Απόδημοι Έλληνες της Ευρώπης
που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές και διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους.
Στο Δίκτυο συμμετέχουν ακόμα εκπρόσωποι της Ελληνικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Μέλος που χάνει την αιρετή του ιδιότητα χάνει αυτομάτως
και την ιδιότητα του μέλους του Δικτύου.
σε
Μέλη του Δικτύου είναι οι εκτός Ελληνικής Επικράτειας
ελληνικής καταγωγής πολίτες της Ευρώπης που εκλέγονται
και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές
και διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους.
Στο Δίκτυο συμμετέχουν ακόμα εκπρόσωποι της Ελληνικής
Αυτοδιοίκησης .
Μέλος που χάνει την αιρετή του ιδιότητα χάνει αυτομάτως
και την ιδιότητα του μέλους του Δικτύου.

5η Συνάντηση Νέων
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, για μια ακόμη χρονιά η συνάντηση των νέων δημοτικών συμβούλων και
στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Με τη συμμετοχή 40 νέων δημοτικών συμβούλων και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ηλικίας κάτω των 28 ετών, από
την Αρμενία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία,
τη Γεωργία, την Ελβετία, την Ιταλία, το
Καζακστάν, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη
Σουηδία και την Ελλάδα, ολοκληρώθηκαν,
στο Δήμο Πανοράματος, οι εργασίες της
5ης Συνάντησης Νέων Δημοτικών Συμβούλων από την Ευρώπη, που διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων
Αποδήμων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
Την έναρξη της συνάντησης κήρυξε ο αντιδήμαρχος Πανοράματος κ. Ιωάννης Παντελέων, ενώ για το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
και την πρωτοβουλία της συνάντησης μίλησε ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου κ. Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Σόλνα Σουηδίας.
Στις εργασίες της συνάντησης, που έγινε
για πέμπτη συνεχόμενη φορά στην πόλη
της Θεσσαλονίκης, παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν η κ. Άννα Δρίβα, διευθύντρια του
Σελίδα 2

γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών κ.
Θεόδωρου Κασσίμη, η πρόεδρος του Κέντρου Μαύρης Θάλασσας Νομαρχιακή
Σύμβουλος κ. Γιώτα Κελεσίδου, η οποία
μετέφερε χαιρετισμό του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη και η κ.
Άννα Μίχου γενική διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολική Α.Ε.

Μετά την επίσημη έναρξη της συνάντησης και την παρουσίαση των συμμετεχόντων, εκπρόσωποι των νέων δημοτικών
συμβούλων από το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης της Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν την ελληνική εμπειρία στα
θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση,

σε τρία σχετικά “workshops. Ειδικότερα
για την «Οργάνωση και λειτουργία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εισηγήθηκε ο κ.
Μανώλης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος
Αμπελοκήπων, για το θέμα «Οικονομικοί
μετανάστες και Τοπική Αυτοδιοίκηση» η
κ. Σοφία Κωνσταντινίδου, Δημοτική
Σύμβουλος Αγίου Παύλου, και ο κ. Γιάννης Αργυρίου, Σύμβουλος Β΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και για τη
«Βιώσιμη Ανάπτυξη» ο κ. Αλέξανδρος
Λαγάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Πανοράματος.
Παράλληλα οι νέοι της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκαν το ΚΑΠΗ του
Δήμου Αγίου Παύλου, το εργοστάσιο
Ανακύκλωσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τον γυναικείο συνεταιρισμό του
Αγ. Αντωνίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ και του Υπουργείου Εξωτερικών – ΓΓΑΕ, ενώ την οργανωτική υποστήριξη έχει η Αναπτυξιακή
Εταιρία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
ΗΝΙΟΧΟΣ

Το Δίκτυο μας κοντά στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και το συνέδριο για τον Τουρισμό και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στο Σότσι
Η ανάγκη για ανταλλαγή εμπειρίας σε
θέματα οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και ενθάρρυνσης για περισσότερη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και
ειδικά των νέων στις
αναπτυξιακές διαδικασίες, ιδιαίτερα ενόψει
της ανάληψης των χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του 2014,
αναδείχθηκε μέσα από το διήμερο
συνέδριο που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης, σε συνεργασία με το δήμο
του Σότσι και την υποστήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών - ΓΓΑΕ, της
ΚΕΔΚΕ και των Ελληνικών Συλλόγων της περιοχής «Η Ένωση», στην
ομώνυμη πόλη της Νότιας Ρωσίας.
Εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της ευρύτερης

περιοχής καθώς και στελέχη των τουριστικών φορέων της, παρακολούθησαν το διήμερο συνέδριο, στο οποίο
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον τουρισμό και
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον
εναλλακτικό
τουρισμό
και τη σχέση των μεγάλων αθλητικών γεγονότων με την τουριστική
ανάπτυξη, λίγες μόνο
ημέρες πριν την τελική
απόφαση ανάθεσης της
διοργάνωσης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014 στην πόλη
του Σότσι.
Η έναρξη του συνεδρίου
έγινε από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της
πόλης κ. Βλαντιμίρ Βαλέριεβιτς και απηύθυναν χαιρετισμό
εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο

Το ρωσικό θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας ήταν ο νικητής της
ψηφοφορίας για την ανάληψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014, που έγινε στις 4 Ιουλίου, στην πόλη της Γουατεμάλας, απέναντι στο Σάλτζμπουργκ της Αυστρίας και τη νοτιοκορεάτικη Πιεονγκτσάνγκ.
Με ψήφους 51 έναντι 47 της Πιεονγκτσάνγκ, στη δεύτερη ψηφοφορία, τα μέλη της ΔΟΕ έδωσαν το χρίσμα της ολυμπιακής πόλης
στο Σότσι.

Ημερίδα με θέμα «Μετανάστες και Τοπική Αυτοδιοίκηση»
μια νέα πρωτοβουλία του Δικτύου

Ημερίδα με θέμα «Μετανάστες και Τοπική Αυτοδιοίκηση» προτίθεται να διοργανώσει το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων
Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης,
στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων της 4ης Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
«Στόχος της διοργάνωσης είναι να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή απόψεων και
μεταφοράς τεχνογνωσίας, κυρίως από τη
δυτική Ευρώπη, για τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται το θέμα των μεταναστών από την
Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του
Δικτύου κ. Ηλίας Γαλανός. «Με εκδηλώσεις όπως αυτή, άλλα και άλλες που
έχουμε διοργανώσει από την ίδρυσή του
Δικτύου μας το 2001, κάνουμε πράξη τα
όσα οραματιστήκαμε και κυρίως να συμΔΕΛΤΙΟ 16Ο

βάλλουμε στην υπόθεση της προώθησης
των σχέσεων της Ελληνικής και της
Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης».
Η ημερίδα θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής
Πολιτικής και την ΚΕΔΚΕ και σε αυτήν
αναμένεται να προσκληθούν στελέχη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, που έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη δομών ή στη διαχείριση φορέων υποδοχής μεταναστών.
Για την οργάνωσή της συγκροτήθηκε
οργανωτική επιτροπή από τα μέλη της
Σ.Ε. κ.κ. Στελλα Κυργιανέ-Εφραιμίδου
(Weinhaim, Γερμανία) ως συντονίστρια,
Γιώργο Κοντορίνη (Solna, Σουηδία),
Ισίδωρο Διακίδη (Haringey-London,
Ηνωμένο Βασίλειο) και Θεόδωρο Ιγνατιάδη (Θέρμη, ΚΕΔΚΕ).

Νοβοροσίσκ κ. Θεόδωρος Οικονόμου-Καμαρινός, ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης κ.
Φουντιακόβ Βλαδισλάβ Βικτόροβιτς,
η Ελληνικής καταγωγής Δημοτική
Σύμβουλος κ. Μαργαρίτα Κόρνεβα
και ο Πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων
Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης
της Ευρώπης, Δημοτικός Σύμβουλος
Φραγκφούρτης, κ. Ηλίας Γαλανός.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης
ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου κ. Γιώργος Κοντορίνης Δημοτικός Σύμβουλος Σόλνα
(Σουηδία), τα μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Αλέσικ Αλίκη
Δημοτική Σύμβουλος
Νυρεμβέργης και κ.
Σιαβέλλης
Γεώργιος
Αντιδήμαρχος του δήμου Νοϊσύ Λε Σεκ (Γαλλία), ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Δημοτικός
Σύμβουλος του Άντλερ κ. Κωνσταντίνος Οφλίδης και ο Πρόεδρος των Ελληνικών Συλλόγων της περιοχής «η
Ένωση» κ. Γεώργιος Αναστασιάδης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της,
η αποστολή του Δικτύου, επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της
πόλης, τα Γραφεία του Συλλόγου
«Ένωση», την περιοχή Κράσναγια
Πολιάνα και συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας.
Μήνυμα Προέδρου Σ.Ε., συνέχεια από σελ.1.

της Αυτοδιοίκησης, απλοί πολίτες, κάτω από
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, έδωσαν με
κίνδυνο της ζωής τους, τη μάχη με τις φλόγες.
Το ελάχιστο που μπορούμε να εκφράσουμε
αυτή την τραγική στιγμή, είναι τα ειλικρινή
και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών και η συμπαράσταση στους
πληγέντες συμπατριώτες μας.
Η σκέψη μας είναι στραμμένη στην αυριανή
ημέρα.
Τα μέλη του Δικτύου μας, μέσα από την
ελληνικές ομογενειακές οργανώσεις, αλλά
και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται, με το ιδιαίτερο αίσθημα αλληλεγγύης των ανθρώπων της διασποράς, θα συμπαρασταθούν ο καθένας με το δικό του
τρόπο στο δράμα των κατοίκων της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και των υπολοίπων
περιοχών που επλήγησαν.
Αυτές τις δύσκολές στιγμές, είμαστε όλοι
στο πλευρό της Πατρίδας μας.
Σελίδα 3

Νέο Προεδρείο στην ΠΑΔΕΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Κ. Ραφαηλίδη-Παπαδάκη 3-5
Τ.Θ. 60497, 57001 Θέρμη

Τηλέφωνο: +30 2310 463930
Φαξ: +30 2310 486203
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@inioxos.gr

Συντακτική Επιτροπή:
Ηλίας Γαλανός
Μανώλης Δασκαλάκης
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΧΕ Η ΟΜΑΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

www.inioxos.gr

Από 28 έως 30 Ιουνίου 2007, έγιναν οι
διαδικασίες της 6ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού
(ΠΑΔΕΕ), στην Αθήνα. Πρόεδρος επανεξελέγη ο πολιτειακός βουλευτής του
Κονέκτικατ (ΗΠΑ), καθηγητής κ. Δημήτρης Γιάνναρος, Α΄ Αντιπρόεδρος, ο
κ. Θέο Θεοφάνους, υπουργός Βιομηχανίας και Ανάπτυξης, μεγάλων προγραμμάτων και μικρών επιχειρήσεων
στην πολιτεία της Βικτώρια της Αυστραλίας, Β΄ Αντιπρόεδρος, ο κ. Σωτήρης Φωτόπουλος, βουλευτής στη Ρουμανία και μέλη οι κ.κ. Χρήστος Δουλκερίδης, βουλευτής στο Βέλγιο, Όλγα

Κοβιτίδη, βουλευτής στο αυτόνομο
Κοινοβούλιο Κριμαίας, (Ουκρανία),
Πάνα Μέρτσαντ, γερουσιαστής στον
Καναδά, Γιάννης Πανταζόπουλος,
βουλευτής στην Αυστραλία, Λεωνίδας Ραπτάκης, Γερουσιαστής στην
πολιτεία του Ρόντ Αϊλαντ (ΗΠΑ) και
Σάντρα Πάππας γερουσιαστής, στην
πολιτεία της Μινεσότα-ΗΠΑ.
Στις εργασίες της 6ης ΠΑΔΕΕ,
έλαβαν μέρος περί τους 60 βουλευτές από 20 χώρες, με μεγαλύτερη
εκπροσώπηση από τις ΗΠΑ, την
Αυστραλία, τον Καναδά, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Αλβανία.

«Χτίζοντας το μέλλον»: νέο πρόγραμμα φιλοξενίας του Υπουργείου
Εξωτερικών σε συνεργασία με το ΣΑΕ
Εξήντα τέσσερα παιδιά ηλικίας 12-14
ετών από την Παλαιστίνη, το Ισραήλ,
την Ιορδανία και την Αίγυπτο, με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις
(μουσουλμάνοι, εβραίοι και χριστιανοί
ορθόδοξοι) έχοντας ως συνδετικό κρίκο
ότι 5 παιδιά από κάθε χώρα ήταν ελληνικής καταγωγής, πέρασαν μαζί 20 ημέρες στις κατασκηνώσεις της Γενικής
Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού,
στην Μαλεσίνα Φθιώτιδας.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών, με τίτλο
«Χτίζοντας το μέλλον» το οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά εφέτος, σε συνεργασία με το ΣΑΕ και φιλοξενεί παιδιά από
περιοχές όπου υπάρχει ένταση σε μια

προσπάθεια να οικοδομηθεί η συνείδηση της συνύπαρξης σε έναν καλύτερο κόσμο.
Ειδικότερα το φετινό πρόγραμμα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, δράσεις
ομάδας στην ξηρά και τη θάλασσα,
κολύμπι, κεραμικές κατασκευές, ζωγραφική, μπατίκ, εκμάθηση ελληνικών χορών, μουσικές εκδηλώσεις καθώς επίσης εκδρομή στους Δελφούς,
περιήγηση και ξενάγηση στην Ακρόπολη, επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού, όπου παρακολούθησαν
σε τρισδιάστατη παρουσίαση την αναπαράσταση της αρχαίας αγοράς και
ξενάγηση στην «αίθουσα μαθηματικών».

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ στο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Κυπρίων
Στη Λευκωσία βρέθηκε ο Πρόεδρος
του ΣΑΕ κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης,
για τις εργασίες του ΙΕ’ Παγκόσμιου
Συνεδρίου Απόδημων Κυπρίων, που
έγινε από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου.
«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχουμε
ιερή υποχρέωση, όχι μόνο να συνεχίσουμε τον αγώνα, αλλά να εντείνουμε
τις προσπάθειες μας προς κάθε κατεύθυνση, για να γίνει εφικτό και πραγματοποιήσιμο το όραμά μας και να
γιορτάσει ενωμένος όλος ο ελληνισμός στην ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο.
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, πιστό στις αρχές αυτές, θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες του τις
δυνάμεις την ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ και
θα βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου

και του κυπριακού λαού, καθώς τα
ζητήματα αυτά, είναι εθνικής σημασίας για τον Ελληνισμό…» επεσήμανε
μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του, o κ.
Ταμβάκης.
Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, είχε κατ’ ιδίαν
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο, συμμετείχε με το Κεντρικό
Συμβούλιο της ΠΟΜΑΚ και της ΠΣΕΚΑ στην ενημερωτική σύσκεψη του
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο
Β’, με τον Πρόεδρο της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Χριστόφια, με την υπουργό Εξωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας κα Ερατώ
Κοζάκου Μαρκουλλή, με τον επιτε-

τραμμένο της Πρεσβείας της Ελλάδας
στη Λευκωσία πρέσβη κ. Νικόλαο
Γαρυλίδη, με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Αποδήμων της Κύπρου Πρέσβη κ. Σταύρο Επαμεινώνδα και με
τους Πρόεδρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων
(ΠΟΜΑΚ) κ. Χάρη Σοφοκλείδη και
της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ)
κ. Φίλιπ Κρίστοφερ.
Σημειώνεται ότι στις εργασίες του
Συνεδρίου Απόδημων Κυπρίων συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ, Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά και μέλος της ΠΣΕΚΑ
Καναδά κ. Κώστας Μενεγάκης και η
Γραμματέας του ΣΑΕ κα Όλγα Σαραντοπούλου.

