
Συνάντηση εργασίας – Κυριακή 29.09.2019 

Μετά τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 

και το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 στην πόλη του Αλέξινατς από τα πολιτιστικά 

σύνολα των δύο Δήμων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο 

χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Αλέξινατς συνάντηση εργασίας μεταξύ 

υπαλλήλων και στελεχών των Δήμων Λαυρεωτικής και Αλέξινατς καθώς και των 

μελών του “Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης των λαών Λαύριο - Αλέξινατς”.  

Παρόντες στη συνάντηση ήταν από το Δήμο του Αλέξινατς ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Γκρούγιτσε Βέλκοβιτς, ο διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 

υπάλληλοι οι οποίοι χειρίζονται το πρόγραμμα. Τον Δήμο Λαυρεωτικής 

εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αδάμης Ιωάννης, η 

Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “ΘΟΡΙΚΟΣ” Βελετάκου Ευαγγελία, ο πρώην Δήμαρχος 

Λαυρεωτικής Παπασταυρόπουλος Σταύρος, η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων 

Παραρτήματος Κερατέας Πετρολιάγκη Αικατερίνη, ο μαέστρος της Δημοτικής 

Φιλαρμονικής Κερατέας Οικονομάκης Ιωάννης, ο μαέστρος της Φιλαρμονικής 

Ορχήστρας Λαυρίου Λεμπέσης Θεόδωρος, εκπρόσωποι και ο Πρόεδρος του  

“Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης των λαών Λαύριο - Αλέξινατς” Μώρογλου 

Αντώνης και υπάλληλοι που ασχολούνται με τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου 

προγράμματος.   

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών για τον σχεδιασμό 

των περιεχομένων ενός ιστορικού – πολιτιστικού οδηγού αδελφοποίησης των δύο 

πόλεων στην ελληνική – σέρβικη και αγγλική γλώσσα. Επίσης, συζητήθηκε ο βασικός 

σχεδιασμός ανάπτυξης σχετικής ιστοσελίδας. Τόσο ο πολιτιστικός οδηγός όσο και η 

ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα συνδράμουν ουσιαστικά στην αποτύπωση και την 

περαιτέρω διάδοση των στοιχείων που συνδέουν ιστορικά και πολιτιστικά τις δύο 

πόλεις στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. 

Η συνάντηση ξεκίνησε την προβολή ενός βίντεο όπου απεικονίζονταν πλάνα της 

πόλης του Αλέξινατς και στη συνέχεια ο διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

αναφέρθηκε στην προσφορά της συγκεκριμένης δομής στην πόλη του Αλέξινατς. 

Επιπλέον, ανακοίνωσε πως από το επόμενο έτος στο χώρο της βιβλιοθήκης θα 

ξεκινήσουν δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά. Τόνισε ότι είναι 

πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η πολιτιστική συνεργασία των φορέων των δύο δήμων 

τόσο σε ότι αφορά τον πολιτισμό όσο και τον αθλητισμό. Επισήμανε πως η 

ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για την 

αδελφοποίηση των δύο λαών. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Αδάμης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Λαυρεωτικής, ο οποίος επεσήμανε το πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσει η 

υλοποίηση του προγράμματος “Ευρώπη για τους πολίτες 2014 - 2020” σύμφωνα με 

το πλάνο που προβλέπεται. Είναι της άποψης ότι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη σωστή ανάπτυξη της ιστοσελίδας με τη συνδρομή εξειδικευμένου 



τεχνικού προσωπικού, το περιεχόμενο της οποίας θα αποφασιστεί από όλους τους 

φορείς των δύο πόλεων.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης των λαών Λαύριο 

– Αλέξινατς, κος Μώρογλου πληροφόρησε το κοινό ότι έχει καταγραφεί όλη η ιστορία 

της αδελφοποίησης των δύο πόλεων και ότι υπάρχει σχετικό βίντεο αναρτημένο στο 

Youtube κανάλι του Δήμου Λαυρεωτικής. Πρότεινε να προστεθούν αναρτήσεις 

παρόμοιου περιεχομένου και από την τελευταία επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

στο Αλέξινατς για την υλοποίηση του προαναφερόμενου προγράμματος.  

Κοινό σημείο αναφοράς και για τις δύο πλευρές αποτέλεσε η ανάγκη προσέλκυσης 

της νεολαίας η οποία αποτελεί το μέλλον των δύο Δήμων. Αποτελεί κύριο στόχο η 

ένωση των νέων ανθρώπων των δυο πόλεων μέσα από ανταλλαγές ιδεών, σκέψεων, 

απόψεων και πληροφοριών μέσα από σύντομα και στοχευμένα κείμενα που θα 

τραβούν το ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο και η 

δύναμη που έχει (π.χ. δημιουργία μιας δια δραστικής ιστοσελίδας) για την 

προσέλκυση της νεολαίας. 

Ο κος Παπασταυρόπουλος, πρώην δήμαρχος Λαυρεωτικής, έκανε μια σύντομη 

αναδρομή στα γεγονότα του παρελθόντος που οδήγησαν στη συνεργασία των δύο 

Δήμων και τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ιδέες με προοπτική καθώς και 

ανταλλαγές προσώπων και θεσμών. Παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα που 

αφορούσαν τον τομέα της υγείας και τον πρωτογενή τομέα (π.χ. αμπελουργία) με την 

πιθανή ανταλλαγή προσωπικού ανάμεσα στις δύο πόλεις ώστε να έρθουν σε άμεση 

επαφή και να ανταλλάξουν γνώσεις. Χρειάζεται να υπάρχουν ρεαλιστικά και 

πρακτικά σχέδια τα οποία θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν. Ακόμα επεσήμανε 

ότι είναι ουσιώδες να μπορούν οι κάτοικοι των δύο αδελφοποιημένων πόλεων να 

επικοινωνούν χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η παρουσία κάποιου μεταφραστή. 

Προτάθηκε η δημιουργία ενός φροντιστηρίου όπου θα διδάσκονται τα Σέρβικα και 

τα Ελληνικά με στόχο να υπάρξει μια πρώτη ομάδα ανθρώπων που θα μπορούν να 

μιλάνε μια κοινή γλώσσα και θα κατορθώσουν να συνεχίσουν τη συνεργασία. Τέλος, 

αναφέρθηκε ότι το Αλέξινατς χρειάζεται τουριστική προβολή και μπορεί να γίνει μια 

“γέφυρα” επίσκεψης για τη Σερβία. 

Σε αυτό το σημείο της συζήτησης ο κος Αδάμης δήλωσε ότι προέχει η ενασχόληση με 

το τεχνικό κομμάτι του προγράμματος κι συγκεκριμένα με το στήσιμο της 

ιστοσελίδας. Ο κος Γκρούγιτσε, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλέξινατς, 

έκανε λόγο για το οικονομικό κομμάτι το οποίο μπορεί να σταθεί εμπόδιο για την 

πραγματοποίηση των ιδεών που αναφέρθηκαν στη συνάντηση καθώς η Σερβία δεν 

αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά τόνισε ότι υπάρχει η διάθεση 

για προσπάθεια και προσφορά.  

Τη συζήτηση ολοκλήρωσε η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Θορικός’, Βελετάκου Ευαγγελία η 

οποία μετά από μια σύντομη ενημέρωση για τις δραστηριότητες του νομικού 

προσώπου εξέφρασε την επιθυμία της να συμβάλλει στην ενίσχυση της επικοινωνίας 

μεταξύ των δύο λαών μέσα από διάφορες εκδηλώσεις τόσο πολιτιστικές όσο και 



αθλητικές. Επίσης αναφέρθηκε στη βραδιά που διοργανώθηκε από τους νέους του 

Αλέξινατς οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα όπου τα μέλη των πολιτιστικών 

ομάδων απέδειξαν έμπρακτα ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μια 

γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας για δύο λαούς. 

Η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή ευχαριστιών και ευχών 

μεταξύ των εκπροσώπων των δύο Δήμων. 

         

                                                                                                               


