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Ο Γιώργος Χατζηµαρκάκης εκλέγεται Αντιπρόεδρος της ΠΑ∆ΕΕ 

 

Αθήνα, 1
η
 Αυγούστου 2009. Στα πλαίσια της 7ης 

Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσµιας 
∆ιακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης Ελληνισµού που 
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα από 29 Ιουλίου έως 
2 Αυγούστου 2009, διεξήχθη µεταξύ άλλων και η 
εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
διεθνούς Σωµατείου. Στην θέση του Αντιπροέδρου 
εξελέγη µε ποσοστό 75% ο Ευρωβουλευτής των 
Γερµανών Φιλελευθέρων και Πρόεδρος του 
Γερµανο-Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου 
(DHW) ∆ρ. Γιώργος Χατζηµαρκάκης. Μαζί µε τον 
νέο Πρόεδρο Τζων Πανταζόπουλο (Αυστραλία) και 
έτερο Αντιπρόεδρο Λεωνίδα Ραπτάκη (ΗΠΑ) η νέα 
ηγεσία της ΠΑ∆ΕΕ θα κληθεί να δραστηριοποιηθεί 
και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της ελληνικής 
διασποράς καθώς επίσης και να στηρίξει τις 
ελληνικές θέσεις σε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής 
της Ελλάδας και της Κύπρου. 

  
«Για την σωστή εφαρµογή των στόχων και την καθεαυτού πλήρη εκπλήρωση 
των καθηκόντων µας είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουµε τον ρόλο µας ως 
απλοί πρεσβευτές των ελληνικών αρχών στο εξωτερικό», δήλωσε ο νέος 
Αντιπρόεδρος της ΠΑ∆ΕΕ Γιώργος Χατζηµαρκάκης.  
  
Ο Ευρωβουλευτής επεσήµανε επίσης ότι είναι αναγκαίο να αναβαθµιστεί ο διάλογος 
µεταξύ Ελλήνων πολιτικών και µελών της ΠΑ∆ΕΕ. «Υπάρχει µία εκτίµηση ότι η 
σχέση των ελληνικών αρχών µε την ΠΑ∆ΕΕ εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικούς 
σκοπούς και γι αυτό το λόγο είναι µονόπλευρη. Είναι ανάγκη οι Έλληνες 
πολιτικοί να κατανοήσουν ότι τα µέλη της ΠΑ∆ΕΕ, τα οποία είναι οι καλύτεροι 



εµπειρογνώµονες σε θέµατα διεθνών σχέσεων, µπορούν να λειτουργήσουν όχι  
µόνο σαν πρεσβευτές αλλά και σαν σύµβουλοί τους και αυτό για το καλό του 
τόπου και την σωστή προώθηση των εθνικών θεµάτων της Ελλάδος».   
  
Ο κ. Χατζηµαρκάκης ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία µεταξύ των µελών της ΠΑ∆ΕΕ 
χρειάζεται ενίσχυση και βελτίωση. «Η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών 
αποτελεί πολύτιµη πηγή για την προβολή του Ελληνισµού στο εξωτερικό. Η 
ΠΑ∆ΕΕ είναι το κατάλληλο δίκτυο για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων και 
εµπειριών για να πετύχουµε το στόχο µας. Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που η 
Γενική Συνέλευση ψήφισε τη δηµιουργία µιας επιτροπής που θα ασχολείται µε 
θέµατα επικοινωνίας και δηµoσίων σχέσεων εντός της ΠΑ∆ΕΕ. Η ίδρυση ενός 
τέτοιου οργάνου ήταν απολύτως απαραίτητη». 
 
Ο Γιώργος Χατζηµαρκάκης είναι ιδρυτικό µέλος του DHW και Πρόεδρος της 
παγγερµανικής επιχειρηµατικής οργάνωσης από το 2004. Στο Ευρωκοινουβόλιο 
εξελέγη εφέτος για δεύτερη φορά. Εκεί έχει εκλεγεί πρόσφατα µεταξύ άλλων ως 
Συντονιστής της ισχυρής «Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισµών» και επί 
κεφαλής της «Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις του µε την 
πΓ∆Μ», γεγονός λίαν σηµαντικό για την Ελλάδα. Ας τονισθεί εδώ ότι η «Επιτροπή 
Ελέγχου των Προϋπολογισµών» έχει τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης καθώς και των αποφάσεων για 
την χορήγηση απαλλαγής που λαµβάνει το Κοινοβούλιο. Επίσης ελέγχει µεταξύ 
άλλων την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εξετάζει τις περιπτώσεις απάτης 
και ατασθαλιών της Ένωσης. 
 
Η Παγκόσµια ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισµού (ΠΑ∆ΕΕ) ξεκίνησε άτυπα 
το 1996 και έλαβε νοµική υπόσταση ως σωµατείο το 2005. Σήµερα έχει πάνω από 
170 µέλη εκλεγµένα σε νοµοθετικά σώµατα και κοινοβούλια σε πλέον των 24 χωρών 
ανά τον κόσµο. Στόχοι της ΠΑ∆ΕΕ είναι η επικοινωνία µεταξύ των µελών, η 
ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδος και των 
χωρών προέλευσης των µελών και η προαγωγή, διάδοση και προβολή των αρχών 
και αξιών του ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής γλώσσας. Η ΠΑ∆ΕΕ διατηρεί 
τις εξείς επιτροπές: «Ελληνική γλώσσα και ελληνικός πολιτισµός», «Επιστροφή των 
Μαρµάρων του Παρθενώνα και άλλων αρχαιοτήτων», «Σύγχρονα προβλήµατα του 
Ελληνισµού (Κυπριακό, Μακεδονικό, κλπ.)», «Προώθηση της συνεργασίας και του 
Εµπορίου µεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και των χωρών προέλευσης των µελών» και 
τέλος «Αντιµετώπισης των προβληµάτων που αφορούν τους Έλληνες της 
∆ιασποράς». 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.jorgo-chatzimarkakis.org.liberale.de  
http://www.chatzimarkakis.gr 
http://www.dhwv.de 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte den Vorstandssprecher der DHW, Phedon Codjambopoulo, 
unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder info@codjambopoulo.de oder info@dhwv.de  Allgemeine 
Informationen über die DHW können Sie auch unter www.dhwv.de finden. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον επί θεµάτων τύπου και δηµοσίων σχέσεων αρµόδιο 
Αντιπρόεδρο του DHW, Φαίδωνα Κοτσαµπόπουλο, τηλ. +49 (221) 3979776 ή info@codjambopoulo.de ή 
info@dhwv.de . Γενικές πληροφορίες για τον Σύνδεσµό µας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 
http://www.dhwv.de . 


