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Αγαπητοι συναδελφοι/συμπατριωτες, 

Θα ηθελα να συνεχισω ως μελος της Συντονιστικης Επιτροπης του δικτυου μας για μια ακομη 

περιοδο και θα σας ήμουν ευγνώμων για την ψηφο σας. 

1. Ήμουνα από τα αρχικά στελεχη του δικτυου μας (Αιρετεων Ευρωπης) και εχω εκλεγει 

επανειλημενως ως μελος της εκτελεστικης μας επιτροπης. 

• Εχω λαβει μερος σε όλα τα συμβούλια μας (ολομέλειες και εκτελεστική επιτροπή), εχω 

επισκεφτεί με το δίκτυο διάφορες περιοχές και εχω συνεργαστεί με σχετικους οργανισμους (πχ 

την Βρετανικη Επιτροπή για την επαναφορα των Γλυπτων του Παρθενωνα στη Ελλαδα). 

• Εχω αντοπροσωπευσει το δικτυο και εχω κανει παρουσιάσεις σε διαφορα θεματα πχ για το πως 

αντιμετωπίζουν στην Αγγλία θέματα ισοτητος (στην ετήσια γενική συνέλευση γυναικών μελών 

της ΚΕΔΚΕ, στην Κέρκυρα), για θέματα ανακύκλωσης και διαχειρίσεως απορριμμάτων (στην 

ένωση δημων και κοινοτητων Βόρειας Ελλαδας, στα Γρεβενα), για θεματα τοπικης οικονομικης 

αναπτυξης σε φτωχές περιοχές (στην Τιφλίδα) κοκ. Η τελευταια μου παρουσιαση ηταν 

προσφατα στο διαδυκτιακο μας συνεδριο στο θέμα της πανδημίας, οπού περιέγραψα την 

κατασταση στην Αγγλια και τον ρολο της τοπικης αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της. (τις 

εισηγήσεις μου μπορείτε να τις βρείτε στο site του Δικτύου www.inioxos.gr). 

2. Πιστεύω ότι, πέραν των προφανών συνεισφορών μας ως αντιπρόσωποι της Ελλαδας και των 

ενδιαφεροντων της στις χωρες που ζουμε και τα οσα προσφερουμε ως τοπικοί αιρετοί πολιτικοί 

στον απόδημο ελληνισμό και παροικιες μας, ενας σημαντικος ρολος του δικτυου μας ειναι ως 

φορεας ανταλαγης ιδεων, αποψεων, πληροφοριων και επαφων μεταξυ μας, κατι που μας 

βοηθαει ολους στους δημους και κοινοτητες μας. Νομιζω οτι, ως βετερανος δημοτικος 

συμβουλος με σχετικη πείρα, σπουδές και εμπειρίες στην χώρα που ζω και την Ευρωπη γενικα, 

ειναι ισως εκει που η συνεισφορα μου στην εκτελεστική μας επιτροπή θα είναι χρήσιμη.   
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Βιογραφικο 

Τα τελευταια 45 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 αυτοδιοίκησης, 

ευρωπαϊκή πολιτική, περιβαλλοντικά θέματα και αντιμετώπιση 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 από την Ελλάδα εργάστηκα ως αρχιτέκτονας σε αρχιτεκτονικά γραφεία. 

• Εχω εργαστει σε διαφορους Αγγλικους δημους, ως τμηματαρχης, διευθυντης συντονισμού και 

γενικός υποδιευθυντής και επίσης ως συμβουλος της Συνομοσπονδιας Βρετανικών δήμων και 

κοινοτήτων, επίσης ως ερευνητής και part-time λεκτορας σε διαφορα πανεπιστημια. 

• Αργοτερα εργαστικα ως συμβουλος επιχειρησεων, αποκλειστικα για φιλανθρωπικους 

οργανισμους και ήμουν γενικος διευθυντης του Global Trade Centre (Διεθνές Εμπορικο Κέντρο), 

εναν φιλανθρωπικό οργανισμό, που προωθούσε την οικονομικη αναπτυξη σε αναπτυσσομενες 

χωρες της Αφρικης και της Καραιβικης, μεσω εμπορικων σχεσεων. 

Πολιτικα: 

• Τ α τελευταια 28 χρονια ειμαι δημοτικος συμβουλος στον δημο Haringey του Λονδινου, και εχω 

κρατησει διαφορες θεσεις, πχ Αντιδημαρχος για Οικιστικα θεματα, αντιδημαρχος για 

Αναπτυξιακα θέματα, και τον τελευταίο χρόνο ως αντιδήμαρχος για οικονομικά και 

χρηματοοικονομικά θέματα, επίσης ως πρόεδρος διάφορων επίτροπων οπως, την Επιτροπη 

Δημοσίου Ελέγχου και εποπτείας, την επιτροπή υποστήριξης Εθνικών Μειονοτήτων, την Γενική 

Επιτροπή της περιοχής Τοττενχαμ, της επιτροπής Συνταξεων και επενδύσεων του 

συνταξιοδοτικού ταμείου, κτλ 

• Έχω αντιπροσωπεύσει τον δήμο μου σε διάφορους εθνικούς φορείς και επιτροπές και σε 

διάφορους συνεργατικούς φορείς τοπικών αυτοδιοικήσεων, κυρίως σε θέματα οικονομικής 

ανάπτυξης, υγειονομικής πολιτικής, οικιστικών θεμάτων, περιβαλλοντικά, ισοτήτων και 

θεμάτων αντιμετώπισης φτώχειας και φυλετικών διακρίσεων. 

Ελληνικα: 



3. Ειμαι ιδρυτικό μέλος και συμπρόεδρος της Αγγλικής επιτροπής αλληλεγγύης με την Ελλάδα 

(Greece Solidarity Campaign) που ιδρύθηκε πριν δέκα χρόνια υπό την αιγίδα του βετεράνου 

Άγγλου πολιτικου Tony Benn.  

• Σε αυτα τα χρονια εχουμε οργανώσει 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 Βρετανικου κοινου. Επισης εχω δημοσιευσει πολλα 

αρθρα, δωσει συνεντευξεις σε ραδιοφωνικα και τηλεοπτικα προγραμματα, κανει παρουσιάσεις 

σε εκατοντάδες οργανισμούς, συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και ομοσπονδίες και έχω 

οργανώσει 12 επισκέψεις αλληλεγγύης 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 οποίας είμαι κεντρικό στέλεχος, μετα απο μια εκκληση απο τον Ελληνικο 

οργανισμο ‘Αλληλεγγυη για Ολους’. Η επιτροπη εχει οργανωσει επισκεψεις Αγγλων 

αντιπροσωπων υγειονομικων οργανισμων και σωματειων σε Ελληνικα νοσοκομεια, κοινοτικα 

ιατρεια και φαρμακεια και εχει στελει χρηματα σε κοινωνικα ιατρεια (για παιδικα εμβολια και 

αντι-καρκινικα φαρμακα), που βγαζουμε απο ιδιωτικες μικρο-προσφορες, συνδρομές 

εργατικών σωματίων και fundraising events. 

• Κατά καιρούς έχουμε ιδρύσει και μια διακομματική βουλευτική επιτροπή, που μας επιτρεπει  

να εχουμε παρουσια και μια φωνη μεσα στο Βρετανικο κοινοβουλειο. 

 

Ισιδωρος Διακιδης 
+44 (0) 7971 804 676 


