
Συνάντηση εργασίας – Κυριακή 29.09.2019 

Μετά τισ εκδθλϊςεισ που πραγματοποιικθκαν τθν Παραςκευι 27 επτεμβρίου 

2019 και το άββατο 28 επτεμβρίου 2019 ςτθν πόλθ του Αλζξινατσ από τα 

πολιτιςτικά ςφνολα των δφο Διμων, πραγματοποιικθκε τθν Κυριακι 29 

επτεμβρίου 2019 ςτο χϊρο τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ του Αλζξινατσ ςυνάντθςθ 

εργαςίασ μεταξφ υπαλλιλων και ςτελεχϊν των Διμων Λαυρεωτικισ και Αλζξινατσ 

κακϊσ και των μελϊν του “υνδζςμου Φιλίασ και Αλλθλεγγφθσ των λαϊν Λαφριο - 

Αλζξινατσ”.  

Παρόντεσ ςτθ ςυνάντθςθ ιταν από το Διμο του Αλζξινατσ ο Πρόεδροσ του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου Γκροφγιτςε Βζλκοβιτσ, ο διευκυντισ τθσ Δθμοτικισ 

Βιβλιοκικθσ και υπάλλθλοι οι οποίοι χειρίηονται το πρόγραμμα. Σον Διμο 

Λαυρεωτικισ εκπροςϊπθςαν ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Αδάμθσ 

Ιωάννθσ, θ Πρόεδροσ του ΝΠΔΔ “ΘΟΡΙΚΟ” Βελετάκου Ευαγγελία, ο πρϊθν 

Διμαρχοσ Λαυρεωτικισ Παπαςταυρόπουλοσ ταφροσ, θ Πρόεδροσ του Λυκείου 

Ελλθνίδων Παραρτιματοσ Κερατζασ Πετρολιάγκθ Αικατερίνθ, ο μαζςτροσ τθσ 

Δθμοτικισ Φιλαρμονικισ Κερατζασ Οικονομάκθσ Ιωάννθσ, ο μαζςτροσ τθσ 

Φιλαρμονικισ Ορχιςτρασ Λαυρίου Λεμπζςθσ Θεόδωροσ, εκπρόςωποι και ο 

Πρόεδροσ του  “υνδζςμου Φιλίασ και Αλλθλεγγφθσ των λαϊν Λαφριο - Αλζξινατσ” 

Μϊρογλου Αντϊνθσ και υπάλλθλοι που αςχολοφνται με τθ διεκπεραίωςθ του 

ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ.   

τόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ ανταλλαγι προτάςεων και ιδεϊν για τον ςχεδιαςμό 

των περιεχομζνων ενόσ ιςτορικοφ – πολιτιςτικοφ οδθγοφ αδελφοποίθςθσ των δφο 

πόλεων ςτθν ελλθνικι – ςζρβικθ και αγγλικι γλϊςςα. Επίςθσ, ςυηθτικθκε ο 

βαςικόσ ςχεδιαςμόσ ανάπτυξθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ. Σόςο ο πολιτιςτικόσ οδθγόσ 

όςο και θ ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ κα ςυνδράμουν ουςιαςτικά ςτθν αποτφπωςθ 

και τθν περαιτζρω διάδοςθ των ςτοιχείων που ςυνδζουν ιςτορικά και πολιτιςτικά 

τισ δφο πόλεισ ςτο πλαίςιο τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ. 

Η ςυνάντθςθ ξεκίνθςε τθν προβολι ενόσ βίντεο όπου απεικονίηονταν πλάνα τθσ 

πόλθσ του Αλζξινατσ και ςτθ ςυνζχεια ο διευκυντισ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ 

αναφζρκθκε ςτθν προςφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ δομισ ςτθν πόλθ του Αλζξινατσ. 

Επιπλζον, ανακοίνωςε πωσ από το επόμενο ζτοσ ςτο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ κα 

ξεκινιςουν δωρεάν μακιματα ελλθνικισ γλϊςςασ για τα παιδιά. Σόνιςε ότι είναι 

πολφ ςθμαντικό να ενιςχυκεί θ πολιτιςτικι ςυνεργαςία των φορζων των δφο διμων 

τόςο ςε ότι αφορά τον πολιτιςμό όςο και τον ακλθτιςμό. Επιςιμανε πωσ θ 

ιςτοςελίδα κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθν 

αδελφοποίθςθ των δφο λαϊν. 

τθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο κοσ Αδάμθσ, Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

Διμου Λαυρεωτικισ, ο οποίοσ επεςιμανε το πόςο ςθμαντικό είναι να προχωριςει 

θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ “Ευρϊπθ για τουσ πολίτεσ 2014 - 2020” ςφμφωνα 

με το πλάνο που προβλζπεται. Είναι τθσ άποψθσ ότι χρειάηεται να δοκεί ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτθ ςωςτι ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ με τθ ςυνδρομι εξειδικευμζνου 



τεχνικοφ προςωπικοφ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ κα αποφαςιςτεί από όλουσ τουσ 

φορείσ των δφο πόλεων.  

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ του υνδζςμου Φιλίασ και Αλλθλεγγφθσ των λαϊν Λαφριο 

– Αλζξινατσ, κοσ Μϊρογλου πλθροφόρθςε το κοινό ότι ζχει καταγραφεί όλθ θ 

ιςτορία τθσ αδελφοποίθςθσ των δφο πόλεων και ότι υπάρχει ςχετικό βίντεο 

αναρτθμζνο ςτο Youtube κανάλι του Διμου Λαυρεωτικισ. Πρότεινε να προςτεκοφν 

αναρτιςεισ παρόμοιου περιεχομζνου και από τθν τελευταία επίςκεψθ που 

πραγματοποιικθκε ςτο Αλζξινατσ για τθν υλοποίθςθ του προαναφερόμενου 

προγράμματοσ.  

Κοινό ςθμείο αναφοράσ και για τισ δφο πλευρζσ αποτζλεςε θ ανάγκθ προςζλκυςθσ 

τθσ νεολαίασ θ οποία αποτελεί το μζλλον των δφο Διμων. Αποτελεί κφριο ςτόχο θ 

ζνωςθ των νζων ανκρϊπων των δυο πόλεων μζςα από ανταλλαγζσ ιδεϊν, 

ςκζψεων, απόψεων και πλθροφοριϊν μζςα από ςφντομα και ςτοχευμζνα κείμενα 

που κα τραβοφν το ενδιαφζρον. Είναι ςθμαντικό να χρθςιμοποιθκεί το διαδίκτυο 

και θ δφναμθ που ζχει (π.χ. δθμιουργία μιασ δια δραςτικισ ιςτοςελίδασ) για τθν 

προςζλκυςθ τθσ νεολαίασ. 

Ο κοσ Παπαςταυρόπουλοσ, πρϊθν διμαρχοσ Λαυρεωτικισ, ζκανε μια ςφντομθ 

αναδρομι ςτα γεγονότα του παρελκόντοσ που οδιγθςαν ςτθ ςυνεργαςία των δφο 

Διμων και τόνιςε ότι είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ιδζεσ με προοπτικι κακϊσ και 

ανταλλαγζσ προςϊπων και κεςμϊν. Παρουςίαςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα που 

αφοροφςαν τον τομζα τθσ υγείασ και τον πρωτογενι τομζα (π.χ. αμπελουργία) με 

τθν πικανι ανταλλαγι προςωπικοφ ανάμεςα ςτισ δφο πόλεισ ϊςτε να ζρκουν ςε 

άμεςθ επαφι και να ανταλλάξουν γνϊςεισ. Χρειάηεται να υπάρχουν ρεαλιςτικά και 

πρακτικά ςχζδια τα οποία κα είναι εφικτό να πραγματοποιθκοφν. Ακόμα 

επεςιμανε ότι είναι ουςιϊδεσ να μποροφν οι κάτοικοι των δφο αδελφοποιθμζνων 

πόλεων να επικοινωνοφν χωρίσ να κρίνεται απαραίτθτθ θ παρουςία κάποιου 

μεταφραςτι. Προτάκθκε θ δθμιουργία ενόσ φροντιςτθρίου όπου κα διδάςκονται τα 

ζρβικα και τα Ελλθνικά με ςτόχο να υπάρξει μια πρϊτθ ομάδα ανκρϊπων που κα 

μποροφν να μιλάνε μια κοινι γλϊςςα και κα κατορκϊςουν να ςυνεχίςουν τθ 

ςυνεργαςία. Σζλοσ, αναφζρκθκε ότι το Αλζξινατσ χρειάηεται τουριςτικι προβολι 

και μπορεί να γίνει μια “γζφυρα” επίςκεψθσ για τθ ερβία. 

ε αυτό το ςθμείο τθσ ςυηιτθςθσ ο κοσ Αδάμθσ διλωςε ότι προζχει θ εναςχόλθςθ 

με το τεχνικό κομμάτι του προγράμματοσ κι ςυγκεκριμζνα με το ςτιςιμο τθσ 

ιςτοςελίδασ. Ο κοσ Γκροφγιτςε, Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Αλζξινατσ, 

ςυμφϊνθςε και εξζφραςε τθν προκυμία τουσ να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ τθσ 

ιςτοςελίδασ που κα αποτελζςει μια «διαδικτυακι κοινότθτα» που κα βελτιϊςει 

περαιτζρω τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία των δφο πόλεων. 

Σθ ςυηιτθςθ ολοκλιρωςε θ Πρόεδροσ του ΝΠΔΔ “Θορικόσ’, Βελετάκου Ευαγγελία θ 

οποία μετά από μια ςφντομθ ενθμζρωςθ για τισ δραςτθριότθτεσ του νομικοφ 

προςϊπου εξζφραςε τθν επικυμία τθσ να ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ των δφο λαϊν μζςα από διάφορεσ εκδθλϊςεισ τόςο 



πολιτιςτικζσ όςο και ακλθτικζσ. Επίςθσ αναφζρκθκε ςτθ βραδιά που διοργανϊκθκε 

από τουσ νζουσ του Αλζξινατσ οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα όπου τα μζλθ 

των πολιτιςτικϊν ομάδων απζδειξαν ζμπρακτα ότι ο πολιτιςμόσ μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ μια γζφυρα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ για δφο λαοφσ. 

Η ςυνάντθςθ εργαςίασ ολοκλθρϊκθκε με τθν ανταλλαγι ευχαριςτιϊν και ευχϊν 

μεταξφ των εκπροςϊπων των δφο Διμων. 

  



Working Meeting - Sunday 29.09.2019 

Following the events that took place on Friday September 27, 2019 and Saturday 

September 28, 2019 in the city of Aleksinac from the cultural institutions of 

Municipalities of Lavreotiki and Aleksinac, on Sunday, September 29th, 2019, a 

working meeting was held at the Aleksinac Municipal Library. In this meeting officials 

from the two Municipalities as well as members of the "Lavrio - Aleksinac 

Association of Friendship and Solidarity" participated. 

Aleksinac Municipal Council President Grugitse Velkovits, the Municipal Library 

Director and officials handling the program attended the meeting. The Municipality 

of Lavreotiki was represented by Municipal Council President Mr. Adamis Ioannis, 

the President of "Thoricus" Legal Entity Mrs. Veletakou Evangelia, former Mayor of 

Lavreotiki Mr. Papastavropoulos Stavros, the President of Keratea Annex of the 

Lyceum of Greek Women Mrs. Petroliagki Catherine, the conductor of the Municipal 

Philharmonic Orchestra of Keratea Mr. Oikonomakis Ioannis, the conductor of 

Lavrion Philharmonic Orchestra Mr. Lembesis Theodore, representatives and the 

President of the "Lavrion - Aleksinac Association of Friendship and Solidarity" Mr. 

Moroglou Antonis and officials involved in the implementation of this program. 

The purpose of the meeting was to exchange suggestions and ideas for the design of 

the contents of a historical - cultural twinning guide of the two cities in Greek - 

Serbian and English. Also discussed was the basic design of developing a relevant 

website. Both the cultural guide and the development of the website will 

substantially help to capture and further disseminate the elements that historically 

and culturally link the two cities within the framework of United Europe. 

The meeting began with a video showing footage of the city of Aleksinac and then 

the director of the Municipal Library referred to the offer of the particular structure 

in the city of Aleksinac. In addition, he announced that free Greek language lessons 

for children will begin in the library next year. He stressed the importance of 

enhancing the cultural cooperation of the two municipalities in both culture and 

sports. He pointed out that the website should include information on the twinning 

of the two peoples. 

Then Mr. Adamis, President of the Municipal Council of Lavreotiki, spoke, who 

highlighted how important it is to proceed with the implementation of the "Europe 

for Citizens 2014-2020" program as planned. He expressed the opinion that special 

attention should be paid to the proper development of the site with the assistance 

of specialized technical staff, the content of which will be decided by all bodies of the 

two cities. 

Afterwards, the President of the Association of Friendship and Solidarity of the 

Lavrio-Aleksinac Peoples, Mr. Moroglou informed the public that the entire history 

of the twinning of the two cities has been recorded and that there is a related video 

posted on the Youtube channel of the Municipality of Lavreotiki. He suggested that 



posts of similar content of the last visit to Aleksinac be added to implement the 

aforementioned program. 

A common point of reference for both sides was the need to attract youth, which is 

the future of both Municipalities. The main objective is to unite the young people of 

the two cities through exchanges of ideas, thoughts, opinions and information 

through short and targeted texts that will attract interest. In this context it was 

mentioned that It is important to use the internet and its power (e.g. to create an 

interactive website) to attract youth. 

Mr Papastavropoulos, a former mayor of Lavreotiki, made a brief look back at past 

events that led to the cooperation of the two municipalities and stressed the need 

for ideas with perspective and exchanges of persons and institutions. He presented 

specific examples concerning the health sector and the primary sector (e.g. 

viticulture) with the possible exchange of personnel between the two cities in order 

to come into direct contact and exchange knowledge. In this context he stated that 

there needs to be realistic and practical plans that can be implemented. He also 

pointed out that it is essential that the residents of the two twin cities be able to 

communicate without the need for a translator. It was suggested to create a tutorial 

where Serbian and Greek will be taught in order to have a first group of people who 

can speak a common language and continue to work together. Finally, he mentioned 

that Aleksinac needs tourist promotion and could become a "bridge" to visit Serbia. 

At this point in the discussion, Mr. Adamis stated that it is important to deal with the 

technical part of the program, and in particular with setting up the website. Mr 

Velkovits, President of Aleksinac Municipality, agreed and expressed their willingness 

to support the development of the website that will form an ‘online community’ that 

wiil further improve the communication and collaboration of the two cities.  

The discussion was concluded by the President of "Thorikos" Public Entity, Veletakou 

Evangelia who after a short briefing on the activities of the legal entity expressed her 

desire to contribute to the enhancement of communication between the two 

peoples through various cultural and sporting events. She also referred to an evening 

hosted by the Aleksinac youth, who participated in the program, during which the 

members of cultural groups demonstrated in practice that culture can function as a 

bridge of communication and cooperation for two peoples. 

The working meeting ended with an exchange of thanks and wishes between the 

representatives of the two Municipalities. 

 

         

                                                                                                               


