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Η τελευταία περίοδος του Δικτύου, προσδιορίζεται από τη διενέργεια των
εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών μέσω του διαδικτύου και την εκλογή της
Συντονιστικής Επιτροπής, μέσω μυστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το πρώτο
εξάμηνο του 2022. Οι διαδικασίες αυτές, όπως προβλέπεται, με δεδομένη την
οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες της πανδημίας, αποτελούν όπως είχε
περιγραφεί και στον προηγούμενο απολογισμό το 2018 τον βασικό τρόπο, με τον
οποίο θα διεξάγονται, οι αντίστοιχες διαδικασίες κάθε τριετία.
Πρέπει, επίσης να επισημανθεί και η εκλογή για πρώτη φορά γυναίκας στη θέση της
Προέδρου της Σ.Ε..
Η λειτουργία του Δικτύου, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια επηρεάσθηκε
σημαντικά από την πανδημία του covid 19, περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις
δια ζώσης συνεδριάσεις και εκδηλώσεις του.
Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις του Δικτύου, αναπτύχθηκαν στους παρακάτω άξονες,
με βάση και το εγκεκριμένο στην 6η Γ.Σ πρόγραμμα:
1.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

2.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

3.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

4.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ και

7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Πιο αναλυτικά την περίοδο 2018-2022, όσον αφορά την:
1.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Συνεχίσθηκε η παρουσία του Δικτύου στο Facebook και η λειτουργία της
ιστοσελίδας www.inioxos.gr, με τακτική προβολή ειδήσεων, που αφορούν τις
δράσεις του Δικτύου, την ομογένεια και την Ελληνική Αυτοδιοίκηση, ενώ υπήρξε και
μετάδοση διαδικτυακά εκδηλώσεων του Δικτύου.
Παράλληλα με στόχο την δραστηριοποίηση και συμμετοχή των συμπατριωτών μας
κατά τις δημοτικές εκλογές στο κρατίδιο της Baden Württemberg η πρόεδρος του
Δικτύου έδωσε διάλεξη που οργανώθηκε από την Πρωτοβουλία "Συνεργασίας
Ελληνικών Φορέων και Συλλόγων Rhein-Neckar" με θέμα "Το προνόμιο τής
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συμμετοχής στα Κοινά - Από την Αθηναϊκή Δημοκρατία στην πολιτισμική Γερμανία
και Ευρώπη".
Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και η συνάντηση που διοργανώθηκε τον Ιανουάριο του
2020, στο Ελληνικό προξενείο του Ντύσελντορφ, με την ευκαιρία της εκεί
παρουσίας του ΓΓΑΕΔΔ, μεταξύ αιρετών, συλλόγων της περιοχής, με θέμα
συζήτησης
τη συμμετοχή των Ελλήνων του κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας, στις δημοτικές εκλογές του 2021.
Επίσης στην δραστηριοποίηση των μελών αποσκοπούσαν και οι διαδικτυακές
συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2021 και 2022 για τα μέλη
από Γερμανία.
Πρέπει να καταγραφεί επίσης η τακτική παρουσία του Δικτύου, σε Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, της Ελλάδας και όχι μόνο. Ενδεικτικά, δημοσιεύτηκαν άρθρα στις
εφημερίδες «Έθνος», «Έρευνα» των Τρικάλων, στην Ελληνική Γνώμη, στον
Ευρωπολίτη, και δόθηκαν συνεντεύξεις στην ΕΡΤ 3, στην φωνή της Ελλάδος (ΕΡΤ)
στην Εκπομπή «Ενας κόσμος Ελλάδα», στο Κανάλι 1 Πειραιά, στη Deutsche Welle
στο ράδιο Μαγνησίας κ.α.
Το 2019 εκδόθηκε το Λεύκωμα με παρουσίαση της εργασίας του Δικτύου των 19
ετών με σκοπό να γνωστοποιηθούν περισσότερο οι δράσεις του Δικτύου και να
κερδιθούν για αυτό περισσότερα μέλη.
2.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η συνεργασία προωθήθηκε μέσω της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, είτε
μέσω της συμμετοχής σε εκδηλώσεις, είτε μέσω της διοργάνωσης φόρουμ,
αξιοποιώντας τα νέα ψηφιακά δεδομένα. Η συνεργασία αυτή εκτός από τους
φορείς της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, επεκτάθηκε και με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και
σε κοινωνικούς φορείς της πατρίδας μας. Η συνεργασία αυτή αναπτύχθηκε όλα τα
χρόνια, εκτός από το 2019, λόγω των εκλογών στους ΟΤΑ της Ελλάδας.
Ειδκότερα:
-

Στην Χερσόνησο της Κρήτης, στις αρχές Νοεμβρίου 2018, η Πρόεδρος της Σ.Ε,
παρευρέθηκε, μετά από πρόσκληση της ΚΕΔΕ, στην 8η Συνδιάσκεψη της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

-

Τον ίδιο μήνα, αναπτύχθηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
του τμήματος Κοινωνικής εργασίας, όπου η Πρόεδρος της Σ.Ε. είχε εισήγηση με
θέμα: «Επικοινωνώντας με ανθρώπινες αξίες - Παρουσίαση της Ακαδημίας
Αξιών». Επίσης εισήγηση είχε η Πρόεδρος και στην Λέσχη Ανδρίων με θέμα:
«Aνθρώπινες Αξίες στην σημερινή Κοινωνία».

-

Η διευρυμένη διαδικτυακή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής, τον Μάιο
του 2020, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μεταφέρουν τις
εμπειρίες, τις απόψεις αλλά και το πως βίωσαν το πρώτο κύμα της πανδημίας
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του covid 19, ο καθένας στη χώρα και πιο συγκεκριμένα στους δήμους, που
είναι εκλεγμένοι και στις κοινωνίες στις οποίες ζουν και εργάζονται.
-

Τον Δεκέμβριο του 2020, συζητήθηκε η διερεύνηση ανάπτυξης συνεργασίας με
την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας

-

Διευρυμένη διαδικτυακή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής οργανώθηκε
και τον Ιανουάριο του 2021, για ανταλλαγή απόψεων γύρω από το ζήτημα της
πανδημίας.

-

Η πρόεδρος του Δικτύου συμμετείχε στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:
“Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και της
Ελληνικής Διασποράς” που διοργάνωσαν τον Ιανουάριο του 2021, η Γενική
Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου
Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο «ΗΝΙΟΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
Η πρώτη τηλεσυζήτηση του Διαδικτυακού κύκλου συζητήσεων “ο Ηνίοχος στον
Κόσμο“, με θέμα «Σύστημα υγείας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
διοργανώθηκε στις 16 Απριλίου 2021.
Τις απόψεις τους και την εμπειρία τους μετέφεραν οι κκ Ισίδωρος Διακίδης,
Δημοτικός Σύμβουλος HARINGEY-LONDON, από το Ηνωμένο Βασίλειο, Γρηγόρης
Κοροσόγλου, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής GRN Βαινχάιμ, από τη Γερμανία,
Ιωάννης Λυμπέρης, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Ήλιδας από την
Ελλάδα και Χρήστος Χλαπανίδας, Δήμαρχος BRALLO DI PREGOLA από την Ιταλία.
Την εκδήλωση προλόγισε ο κος Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΕ,
Δήμαρχος Τρικκαίων και συμμετείχε σημαντικός αριθμός αιρετών από την Επιτροπή
Υγείας της ΚΕΔΕ.
Το επόμενο θέμα που έχει επιλεγεί για να συζητηθεί αφορά τον τουρισμό.
Με θέμα: „Ο Τουρισμός στην περίοδο της πανδημίας„ διεξήχθει τον Μάρτιο 2021
από την Γερμανοελληνική Συνεύλεση διαδυκτυακή εκδήλωση, όπου συμμετείχαν
αυτοδιοικητικοί από Γερμανία και Ελλάδα καθώς και η πρόεδρος του Δικτύου.
Επίσης τον Μάρτιο του 2021 οργανώθηκε διαδυκτιακή συνάντηση με την διεύθυνση
της Γερμανοελληνικής Συνεύλευσης και της προέδρου του Δικτύου, όπου
συζητήθηκαν οι δυνατότητες μίας στενότερης συνεργασίας. Ως συνέχειας αυτής της
σύσκεψης οργανώθηκε το Μαϊο 2021 επίσης διαδυκτιακή συνάντηση με τον
Δήμαρχο Μετεώρων, εκπρόσωποι του τμήματος τουρισμού του Δήμου Μετεώρων,
εκπρόσωποι της Διεύθυνσης της Γερμανοελληνικής Συνέλευσης και της Προέδρου
που κατάγεται επίσης από τον Δήμο Μετεώρων.
Εντοπίστηκαν τομείς συνεργασίας και συνεχίστηκε αυτή, αφού τον Ιούνιου 2021
οργανώθηκε επιτυχώς συνάντηση σπουδαστών του τμήματος Τουριστικών Συνοδών
του παραρτήματος Καλαμπάκας του Δ. ΙΕΚ Τρικάλων
και
διεξείχθησαν
συνεντεύξεις με σπουδαστές της Ακαδημίας Αξιών του Δήμου Solingen.
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Εξαιτίας της πανδημίας δεν υλοποιήθηκε η εκδήλωση του του τμήματος Πολιτικών
Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που είχε οργανωθεί
για αρχές Απριλίου 2020.
Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ Καρράς,
επισκέφτηκε με μια αποστολή από αιρετούς και επιχειρηματίες, το Δήμο Σόλνα, στη
Σουηδία, όπου μεταξύ άλλων έγινε μια παρουσίαση του Δήμου, του εθνικού
πάρκου Χαγκαπάρκεν το εθνικού σταδίου και της μαρίνας Παμπας.
3.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τα εθνικά θέματα, απασχόλησαν και αυτή την περίοδο το Δίκτυο, ενώ ιδιαίτερη
ήταν η ανταπόκρισή των μελών στην πρόσκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για τη συμμετοχή του στις
εκδηλώσεις για τα “200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση” σε συνεργασία και
με την Επιτροπή “Ελλάδα 2021”.
Ειδικότερα
-

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων, το 2019, από τη γενοκτονία
των ελληνικών πληθυσμών της Μ. Ασίας, το Δίκτυο, δήλωσε τη διάθεσή του, να
συμπαρασταθεί σε κάθε προσπάθεια, που θα αναλάβει η Ελληνική Πολιτεία,
για την προώθηση του ζητήματος.

-

Την πρωτοβουλία “Συμμαχία Ασφαλών Λιμένων” Δήμων της Γερμανίας, που
προσφέρουν προστασία και καταφύγιο στους πρόσφυγες που διασώθηκαν από
τη θάλασσα, προώθησαν με ψήφισμά τους τα μέλη του Δικτύου Ελλήνων
Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας της Γερμανίας, το φθινόπωρο του 2019. Σε
αυτό το θέμα αξίζει να αναφερθεί η πίεση που άσκησε με τις ενέργειες της η
Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. 267 Δήμοι στην Γερμανία, όπου
δραστηριοποιούνται και μέλη του Δικτύου, πήραν απόφαση στα δημοτικά
Συμβούλιά τους και έγιναν μέλη της Οργάνωσης Ασφαλής λιμένας και δήλωσαν
ενεργά, ότι έχουν χώρο στον Δήμο τους να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από τα
νησιά της ελλάδας και από άλλες παραμεθόριες περιοχές.

-

Επίσης σημαντικές ήταν οι θέσεις μας στα ψηφίσματα εναντίον της στάσης της
γειτονικής χώρας Τουρκίας.

-

Για το μεταναστευτικό, με μήνυμά της, η Πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής του Δικτύου, το Μάρτιο του 2020, προς τον πρόεδρο της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ,
αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλουν, οι Ελληνικής Καταγωγής
Αιρετοί της Γερμανίας, για να υποστηριχθεί η Ελλάδα στο προσφυγικό, ενώ
παράλληλα κοινοποιήθηκε και σχετικό ψήφισμα των Ελληνικής Καταγωγής
Αιρετών της Αυτοδιοίκησης της Γερμανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
Ομοσπονδιακή Βουλή, σε Βουλευτές και σε φορείς της Γερμανίας.

-

Για το θέμα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, εκδόθηκε ψήφισμα από
την Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου, τον Ιούλιο του 2020, , που στάλθηκε
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στην Ελλάδα, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της
Βουλής, στο ΥΠΕΞ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στην Γερμανία, στην
Ομοσπονδιακή Βουλή, σε Βουλευτές και φορείς της χώρας καθώς και στα μέλη
του Δικτύου.
-

Το τελευταίο δίμηνο του 2020, εκδόθηκε και προωθήθηκε ψήφισμα για τη
συνεχιζόμενη Τουρκική προκλητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, σε φορείς της Ελληνικής πολιτείας και στα μέλη του Δικτύου.

-

Μετά από αίτημα του Υφυπουργού Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό,
κου Κωνσταντίνου Βλάση, το Δίκτυο πρότεινε την 29η Απριλίου, ημέρα
γέννησης και θανάτου του ποιητή Κ. Καβάφη, ως ημέρα Εορτασμού της
Ελληνικής Διασποράς

Με τη συμμετοχή του Δικτύου αλλά και μελών του οργανώθηκαν οι παρακάτω
εκδηλώσεις για τα “200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση”
-

Τιμητική Εκδήλωση για τους Σουηδούς Φιλέλληνες στην Σουηδική Βουλή σε
συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης Ευρώπης. Έκθεση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

-

Ημερίδα στο Δήμο Φοινικαίων σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, με θέματα:“Η συμβολή του ελληνικού πνεύματος
στην διαμόρφωση της Οικουμενικής σημασίας της Ελευθερίας, των
ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων”,“Διαπρεπείς προσωπικότητες του
Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού που με το πνεύμα και το έργο τους συνέβαλαν
στην Επανάσταση του 1821”.

-

Εκδήλωση στο Μαννχάιμ, στο Reiss - Engelhorn - Museen, από το Δίκτυο
Ελληνικών φορέων και συλλόγων Rhein - Neckar και το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών
αυτοδιοίκησης της Ευρώπης διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, ομιλία για τα
200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση, Παρακαταθήκη και πρόκληση για την
Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η εκδήλωση, μεταδόθηκε απευθείας από το youtube.
Μέχρι σήμερα την έχουν παρακολουθήσει πάνω 13.600 θεατές.

-

Φόρουμ με συζήτηση και δεξίωση σε συνεργασία με τον Δήμο Ντύσσελντορφ,
την Ελληνογερμανική Εταιρεία Ντύσσελντορφ, το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, το Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ, Ακαδημία Αξιών,
με θέμα: “Ελληνική Επανάσταση του 2021 και η σημασία της για την ίδρυση του
έθνους κράτους και την ανάπτυξη της Δημοκρατίας στην Ευρώπη”

-

Εκδήλωση αφιερωμένη στις Γυναίκες του 1821 σε συνεργασία με τον Δήμο
Solingen, το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, την Ελληνική
Κοινότητα και ελληνικούς φορείς στο Δήμο, «Οι Καπετάνισσες της Ελευθερίας:
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Δόμνα Βισβίση»

-

Πολωνία: Φεστιβάλ Ελληνικού τραγουδιού στο Gorlitz Zgorzelec

4.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Το ενδιαφέρον του Δικτύου, για την Ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, δυστυχώς
δεν μπόρεσε να εκφρασθεί και με οικονομική βοήθεια, γιατί δεν υπήρξε η
δυνατότητα δημιουργίας ειδικού λογαριασμού αλληλεγγύης. Την αλληλεγγύη του,
στον ελληνικής καταγωγής πληθυσμό, της Ανατολικής Ουκρανίας, λόγω της έντασης
μεταξύ της Ουκρανίας και Ρωσίας, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης της Προέδρου της
Σ.Ε. Επίσης δεν μπόρεσε να διεξάχθει η σύσκεψη της Ε.Ε στην Μαριούπολη, όπως
είχε προγραμματιστεί.
Οι ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι και επίθεση στην καρδιά του Δικτύου,
αφού πολλά μέλη διαμένουν στην Ουκρανία και Ρωσία. Συνεχεί επαφή και ηθική
συμπαράσταση παρέχει η πρόεδρος σε εκπροσώπους Ελληνικών Συλλόγων στο
Κίεβο και Μαριούπολη. Από την Γερμανία υποστηρίζονται οι μεταφορές
ιατροφαρμακευτικό υλικό και αναγκαίων πραγμάτων που μεταφέρονται στα
σύνορα της Ουκρανίας.
5.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Παρουσίαση των θέσεων του Δικτύου στο θέμα της ψήφου για τους Απόδημους
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής, για τον Ελληνισμό της Διασποράς, έγινε
στις αρχές του Νοεμβρίου 2019. Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε, ότι το βασικό
αίτημα της της ψήφου της ομογένειας, δεν είναι μόνο αυτό της διευκόλυνσης της
ψήφου, αλλά της εκπροσώπησης της, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ότι το ζήτημα
της ψήφου των αποδήμων, δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικών
αντιπαραθέσεων στην πατρίδα μας, αλλά να έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των
πολιτικών δυνάμεων, όπως ορίζει και το σύνταγμα
Για το ίδιο θέμα και τον Μάιο του 2021, το Δίκτυο εξέθεσε τις απόψεις του στη
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, σχετικά με
το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Άρση περιορισμών για την εγγραφή
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού»
Τον Μάιο του 2020 με επιστολή, προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τους αρχηγούς κομμάτων, την Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, την Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, το Δίκτυο εξέφρασε την
αντίθεσή του και κάλεσε την Ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει το προσχέδιο του
νέου οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών για τη συγχώνευση της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων, επισημαίνοντας ότι
ανάλογες ενέργειες υποβαθμίζουν τον ρόλο της.
Για τα γεγονότα του φθινοπώρου του 2018, στην Αλβανία σε βάρος της Ελληνικής
Μειονότητας, στάλθηκε ψήφισμα, έκφρασης ανησυχίας του Δικτύου στις αρχές του
2019, στο ΥΠΕΞ, τη ΓΓΑΕ, στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
για τον Ελληνισμό της Διασποράς, στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του ΔΣ της
ΚΕΔΕ, στα μέλη του Δικτύου και στο γραφείο της Ε.Ε. στην Αθήνα.
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Τα προβλήματα της Ελληνικής ομογένειας στην Αλβανία παρουσιάσθηκαν από την
Ε.Γ. και στην ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον
Ελληνισμό της Διασποράς, το Νοέμβριο του 2018.
Το Δίκτυο συνέχισε επίσης τη συνεργασία του με την ΠΑΔΕΕ και με τον νέο Πρόεδρο
του κ. Λεωνίδα Ραπτάκη Γερουσιαστή στην πολιτεία Rhode Island, ΗΠΑ, με στόχο
μεταξύ άλλων και στην υποστήριξη της, στη διεύρυνση του σε άλλες ηπείρους.
Παράλληλα την περίοδο της πανδημίας, με την αξιοποίηση των νέων εφαρμογών
του διαδικτύου, υπήρξε παρουσία του Δικτύου, σε τηλεσυναντήσεις, με την
ομοσπονδία των Ηπειρωτών και των Θεσσαλικών Συλλόγων της Ευρώπης
6.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Με πρωτοβουλία του του Αντιπροέδρου του Δικτύου, κ. Γ. Κοντορίνη και με την
ευκαιρία της παρουσίας του, στη Μελβούρνη, τον Απρίλιο του 2019, οργανώθηκε
στο Ελληνικό Κέντρο της πόλης, συνάντηση των Ελληνικής καταγωγής Δημάρχων και
Δημοτικών συμβούλων της Βικτώρια, στην οποία μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η
εκπροσώπηση της Αυστραλίας στις διαδικασίες του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν εκτός
από τον Αντιπρόεδρο του Δικτύου, ο Γενικός Πρόξενος Ελλάδας στη Μελβούρνη, κ.
Δημήτριος Μιχαλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΔΕΕ, κ. Τζον
Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Μπιλ
Παπαστεργιάδης, ο Δήμαρχος Stonnington, κ. Στηβ Στεφανόπουλος και η κ. Δανάη
Μπόσλερ Δήμαρχος της πόλης Yarra.
Μετά από τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες στην Αυστραλία, ως παρατηρητής
στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. του Δικτύου, ορίσθηκε ο Lambros Tapinos, Δημοτικός
Σύμβουλος της πόλης Moreland, στην οποία ήταν Δήμαρχος από το 2009 έως το
2014, με αναπληρώτρια τη Mary Lalios, Δημοτική Σύμβουλο και τρεις φορές
Δήμαρχο της πόλης Whittlesea.
Oι πρώτες επαφές με Δημοτικούς Συμβούλους στον Καναδά έχουν
πραγματοποιηθεί. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την ομογένεια στον Καναδά για την
ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών. Δρομολογείται με την υποστήριξη της ΓΓΑΕΔΔ
και η εκπροσώπιση από τον Καναδά.
7.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή και η Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου συνεδρίασαν
από το 2018 έως τον Μάρτιο του 2022, πέντε (5) και οκτώ (8) φορές αντίστοιχα. Δύο
συνεδριάσεις της Σ.Ε έγιναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μία συνεδρίαση της Ε.Γ
οργανώθηκε στην Αθήνα και οι υπόλοιπες, οργανώθηκαν μέσω τηλεσυνεδρίασης.
Η συνεδρίαση στην Αθήνα, συνδυάσθηκε και με την παρουσία της σε ειδική
συνεδρίαση της Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής, για τον Ελληνισμό της
Διασποράς.
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Το 2019, εκδόθηκε λεύκωμα του Δικτύου, με φωτογραφικό υλικό και αναφορά στις
δραστηριότητες του από την ίδρυσή του. Σχετικά αντίτυπα του, έχουν διακινηθεί σε
μέλη της Σ.Ε., στην ΚΕΔΕ, στην ΓΓΑΕ, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής κλπ
Βασικό πρόβλημα, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αποτελεί η
μικρή συμμετοχή των Ελληνικής καταγωγής αιρετών στις διαδικασίες του Δικτύου,
αλλά και στις δραστηριότητές του, γεγονός που μεταξύ άλλων έχει επηρεασθεί και
από τα οικονομικα δεδομένα, που έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις δια ζώσης
συναντήσεις. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρηματοδότηση του Δικτύου, από το
2020, είναι περιορισμένη σε σχέση με αυτή της προηγούμενης περιόδου.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Για την επέτειο των 20 ετών από την 1η Γενική Συνέλευση του Δικτύου, οργανώθηκε
επετειακή διαδικτυακή εκδήλωση στις 27 Νοέμβριου 2021, στην οποία
παραβρέθηκαν και μίλησαν για το Δίκτυο, την ίδρυση , την μέχρι τώρα πορεία αλλά
και τη συνέχεια του, οι εν ζωή διατελέσαντες πρόεδροι των Σ.Ε του Δικτύου,
εκπρόσωποι των αυτοδιοίκητών και πολιτειακών θεσμών, που συνέβαλαν στην
ίδρυση του καθώς και οι σημερινοί εκπρόσωποί τους. Στην εκδήλωση προβλήθηκε
δεκάλεπτο βίντεο για την εικοσάχρονη πορεία του Δικτύου, το οποίο είναι
αναρτημένο και στο YouTube.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018 – 2021

8

