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ΣΤΗ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 
 

Με ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία που ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες 
προβλέψεις των διοργανωτών, ολοκληρώθηκε η έκθεση, του 
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού και του Ιδρύµατος Μελίνα 
Μερκούρη µε θέµα: «Η Επανένωση των Μαρµάρων του Παρθενώνα 
– Πολιτιστική Επιταγή» που διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία του 
∆ικτύου µας, στο δηµαρχείο της Φραγκφούρτης. 
Πάνω από 14.000 άτοµα, Γερµανοί, Έλληνες αλλά και τουρίστες 
από όλο τον κόσµο επισκέφθηκαν την έκθεση από τις 20 

Ιανουαρίου µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 
µετατρέποντας την κεντρική πλατεία της 
πόλης, σε σηµείο αναφοράς του 
Ελληνικού Αιτήµατος, για την 
Επανένωση των Μαρµάρων του 
Παρθενώνα, στο φυσικό τους χώρο. 
Ιδιαίτερα σηµαντική αλλά και 

συγκινητική, υπήρξε η κινητοποίηση του Ελληνισµού της περιοχής 
και η συµµετοχή του, ακόµα και µε την εθελοντική εργασία του στη 
διοργάνωση της έκθεσης, δείχνοντας για µια ακόµη φορά το τι 
µπορεί να πετύχει ο ενωµένος Ελληνισµός. 
Στα εγκαίνια της έκθεσης που έγιναν την Πέµπτη 19 Ιανουαρίου 
χαιρέτισαν ο Αντιδήµαρχος Πολιτισµού του ∆ήµου Φραγκφούρτης 
∆ρ. Χανς – Βέρνχαρντ Νόρντοφ, ο Πρόεδρος της Μόνιµης Ειδικής 
Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για θέµατα Απόδηµου 
Ελληνισµού, κ. Ευγένιος Χαϊτίδης, o Πρόεδρος της Επιτροπής 
∆ιεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 
Ελλάδας, ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας κ. Απόστολος Κοιµήσης… 

Συνέχεια στη σελίδα 3

«ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 2006 » 
Απόφαση Συντονιστικής επιτροπής ∆ικτύου 20-1-2006 

1. 4η Συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών Συµβούλων και Στελεχών Τ. Α. της 
Ευρώπης 

2. ∆ιοργάνωση διηµερίδας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία 
3. 3ο Φόρουµ ανταλλαγής απόψεων µε ∆ήµους της Ελλάδας 

Αγαπητοί συνάδελφοι 
και συµπατριώτες, 

Ακόµα µια νέα διετία ξεκινά για το 
∆ίκτυό µας και ήδη η µεγάλη επιτυχία 
της έκθεσης για τα Μάρµαρα του 
Παρθενώνα στη Φραγκφούρτη, µας 
δείχνει ότι και αυτή θα είναι µια 
διετία, που µε τη δραστηριότητά του 
θα κάνει ακόµα πιο έντονη την 
παρουσία του, τόσο στο χώρο του 
απόδηµου ελληνισµού όσο και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Στη χρονιά που ακολουθεί το ∆ίκτυό 
µας, θα συνεχίσει, την προώθηση των 
εθνικών θεµάτων, τη συµβολή του 
στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 
των αποδήµων, θα προσπαθήσει να 
ενεργοποιήσει τον Ελληνισµό της 
Ευρώπης στην κατεύθυνση της 
πολιτικής συµµετοχής και θα 
εντατικοποιήσει τη συνεργασία του µε 
τους φορείς της τοπικής αυτό-
διοίκησης της πατρίδας µας.  
Στο σηµείο αυτό θα ήταν παράληψη 
να µην επισηµάνουµε την 
συµπαράσταση και να ευχαριστή-
σουµε το Υπουργείο Εξωτερικών και 
τον Υφυπουργό κ. Παναγιώτη 
Σκανδαλάκη, τη ΓΓΑΕ, το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο µε την διακοµµατική του 
επιτροπή, το ΣΑΕ και φυσικά την 
ΚΕ∆ΚΕ και τους φορείς της Ελληνικής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την 
αµέριστη υποστήριξη και την 
ουσιαστική βοήθεια. 
Με την ενεργό συµµετοχή όλων µας, 
είναι βέβαιο ότι το δίκτυό µας, θα 
δώσει για µια ακόµα φορά το 
δυναµικό του παρόν.   

Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς 
Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. 

Ηλίας Γαλανός 

   ∆ιαβάστε…. 
 Η νέα Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου 
 4η Συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών Συµβούλων 
 Νέες θεµατικές επιτροπές 
 Συµβαίνουν… 
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4η Συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών  
Συµβούλων 

Από τις 11 έως τις 16 Ιουλίου του 2006, αποφασίσθηκε 
από τη Σ.Ε. του ∆ικτύου, να διοργανωθεί η τέταρτη κατά 
σειρά συνάντηση των νέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Ευρώπης.  
Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνάντησης, βρίσκεται στο ότι 
σε αυτή θα πάρουν µέρος όσοι νέοι συµµετείχαν στις 
προηγούµενες διοργανώσεις και εξακολουθούν να έχουν 
µέχρι σήµερα ανάλογες δραστηριότητες σε σχέση µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ θα προσκληθούν, εφόσον 
υπάρχουν και νέοι κάτω των 27 χρονών από χώρες που 
δε συµµετείχαν τις προηγούµενες χρονιές. 
Οι νέοι θα συγκροτηθούν σε 3-4 workshops µε 
συγκεκριµένη θεµατική ενότητα (π.χ. µετανάστευση, 
ρατσισµός, ναρκωτικά, αλκοολισµός, εναλλακτικός 
τουρισµός, θεσµοί και λειτουργίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
κλπ). Οι οµάδες των νέων που θα δηµιουργηθούν, µε τη 
χρήση του δια-δικτύου, θα ανταλλάξουν απόψεις γύρω 
από το θέµα τους, που θα το επεξεργασθούν και θα το 
παρουσιάσουν, τις ηµέρες της συνάντησης. 

Η ΝΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Πρόεδρος 
Γαλανός Ηλίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φρανκφούρτης, 
Γερµανία  
Αντιπρόεδροι  
Σπυρίδων Σπύρος, ∆ήµαρχος Πόρου, εκπρόσωπος 
ΚΕΚ∆Ε  
Κοντορίνης Γιώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Solna, 
Σουηδία 
Γραµµατέας   
Αλεσικ Αλίκη, ∆ηµοτική Σύµβουλος Νυρεµβέργης, 
Γερµανία 
Tαµίας  
Σιαβέλης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος Noisy Le Sec, 
Γαλλία 
Μέλη  
∆ασκαλάκης Εµµανουήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Dortmund, Γερµανία  
∆ιακίδης Ισίδωρος, Αντιδήµαρχος Haringey Λονδίνο, 
Μεγ. Βρετανία  
Ζαρκάδας Γρηγόρης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος  
Φρανκφούρτης, Γερµανία.  
Ιωακειµίδης Γεώργιος, ∆ήµαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 
εκπρόσωπος ΚΕ∆ΚΕ  
Καΐσης Θεµιστοκλής, Έπαρχος Μεσοποτάµου,  
Αλβανία  
Κιργιανέ-Εφρεµίδου Στέλλα, ∆ηµοτική Σύµβουλος 
Weinheim, Γερµανία  
Κίτσου Χριστίνα, Περιφερειακή Σύµβουλος Καντονιού 
Neuchatel, Ελβετία  
Κοιµήσης Απόστολος, ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας,  
εκπρόσωπος ΚΕ∆ΚΕ.  
Κόρνεβα Μαργαρίτα, ∆ηµοτική Σύµβουλος Σότσι, 
Ρωσία  
Κούρκτσι Κονσταντίν, ∆ηµοτικός Σύµβουλος  
Μαριούπολης, Ουκρανία  
Λούτσης Ζήσος, Έπαρχος Φοινίκης, Αλβανία 
Μπίιτς Φιοντόρ, Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ντονιέτσκ, 
Ουκρανία  
Ντεντόβ Γκεόργκι, ∆ήµαρχος Kotel, Βουλγαρία  
Σαχίνης Αγάπιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος  
Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος ΚΕ∆ΚΕ  
Τσαµουρλιέβ Νουγκαζάρ, ∆ήµαρχος Τσάλκας,  
Γεωργία  
Τσιλίφης Χρήστος, Νοµαρχιακός Σύµβουλος  
Main Taunus, Γερµανία 
Παρατηρητής: 
Γερµανός Άθως, Γραµµατέας Ένωσης ∆ήµων Κύπρου 

κάντε κλικ στο… 
www.inioxos.gr 

στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ικτύου 

ΝΕΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
∆ικτύου ορίσθηκαν οι πέντε θεµατικές επιτροπές που 
έχουν σα στόχο την επεξεργασία και προώθηση 
προς υλοποίηση, συγκεκριµένων δράσεων και 
προγραµµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν και 
τα µέλη της Σ.Ε., που θα τις συντονίζουν.  
Αναλυτικότερα οι επιτροπές για τη διετία 2006-2008 
είναι:  
− Επιτροπή ανάπτυξης Συνεργασιών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού 
Συντονιστής: ∆ιακίδης Ισίδωρος  

− Επιτροπή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 
Συντονιστής: ∆ασκαλάκης Μανώλης  

− Επιτροπή Παιδείας 
Συντονιστής: Ντεντόβ Γκεόργκι   

− Επιτροπή Ισότητας 
Συντονίστρια:Κιργιανέ–Εφραιµίδη Στέλλα 

− Επιτροπή Πολιτισµού και Νεολαίας 
Συντονίστρια: Κίτσου Χριστίνα 

Με σχετική επιστολή του Προέδρου της Σ.Ε. κ. Ηλία 
Γαλανού, έχουν προσκληθεί τα µέλη του ∆ικτύου να 
δηλώσουν συµµετοχή σε αυτές, έτσι ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στο κάθε µέλος του ∆ικτύου, να 
συµµετάσχει ενεργά στη διαµόρφωση των θέσεων 
και των δράσεών του. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

ΣΤΗ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 
Συνέχεια από σελ.1 

…ο εκπρόσωπος του ∆ικτύου Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Φραγκφούρτης κ. Γρηγόρης Ζαρκάδας, ενώ χαιρετισµό του 
Υφυπουργού Πολιτισµού κ. Πέτρου Τατούλη διάβασε η 
εκπρόσωπος του Υπουργείου κ. Ελένη Κόρκα. Την 
παρουσίαση της έκθεσης έκανε ο εκπρόσωπος του 
Ιδρύµατος Μελίνα Μερκούρη κ. Σπύρος Μερκούρης. 
Στην εκδήλωση των εγκαινίων µεταξύ άλλων 
παρευρέθηκαν, ο Μητροπολίτης Κεντρικής Ευρώπης  
κ. Αυγουστίνος, ο Αρχιµανδρίτης Φραγκφούρτης  
κ. Αθηναγόρας, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κ. Λουκάς Παπαδήµας, ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στη Φραγκφούρτη κ. Λεωνίδας Κοντοβουνήσιος,  
οι δήµαρχοι Αγ. Ιωάννη Ρέντη Ιωακειµίδης Γεώργιος και 
Πόρου Σπυρίδων Σπυρίδων, η εκπρόσωπος της Γενικής 
Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού κ. Εύα Παπαδάτου  
και αντιπρόσωποι προξενικών αρχών ξένων χωρών που 
εδρεύουν στη Φραγκφούρτη. 
Η έκθεση διοργανώθηκε µε την υποστήριξη του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών/ ΓΓΑΕ, της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, του ΕΟΤ, µε τη συµµετοχή 
των Ελληνικών Κοινοτήτων και Συλλόγων της περιοχής της 
Έσσης. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η έκθεση απασχόλησε και 
τα γερµανικά µέσα ενηµέρωσης, µε σχετικά ρεπορτάζ που 
παρουσιάσθηκαν στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, 
ανάµεσα στα οποία ήταν το κανάλι ZDF οι εφηµερίδες 
BILD, Frankfurter Allegmeine Zeitoung κλπ. 
Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν οι Ολυµπιακές 
Αερογραµµές και χορηγοί οι εταιρείες CPL Group -
Centropel Pelzhandel GmbH, Αγροτική Τράπεζα, 
Μωραϊτάκης διεθνείς µεταφορές, TUI Hellas, Εµπορική 
Τράπεζα, Domaine Costa Lazaridi και τα ελληνικά 
εστιατόρια Alexis Sorbas & Nibelungen Schaenke 
Την οργανωτική υποστήριξη είχε η διαδηµοτική 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Ανατολική ΑΕ. 

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ… 
− Η Πάτρα, είναι η τρίτη κατά σειρά 
Ελληνική πόλη που γίνεται Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ένας θεσµός που 
ξεκίνησε πριν 21 χρόνια από την Αθήνα… 
− µε την έκθεση «Leonardo da Vinci – 
Εφευρέτης και Επιστήµονας» που 
εγκαινιάσθηκε στις 10 Ιανουαρίου και θα 
διαρκέσει έως τις 2 Απριλίου, ξεκίνησαν οι 
εκδηλώσεις Πάτρα2006, ενώ από το βράδυ 
του προπερασµένου Σαββάτου, η πόλη έχει 
µπει σε ρυθµούς Καρναβαλιού. 
− οµόφωνη και καθολική υπήρξε η 
αντίδραση της ΚΕ∆ΚΕ στο µνηµόνιο που 
συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συµβουλίου της Ευρώπης. Σύµφωνα µε 
αυτό εξισώνεται η ιδεολογία του 
κοµµουνισµού, µε τον φασισµό και τον 
ναζισµό, µε ότι αυτό θα µπορούσε να 
συνεπάγεται… 
− «Η τελική εξέλιξη για το νέο Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων µας ικανοποιεί σε ένα 
πολύ µεγάλο βαθµό» δήλωσε ο Πρόεδρος της 
ΚΕ∆ΚΕ κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, ενώ µε 
την ευκαιρία του διαλόγου για την 
αναθεώρηση του συντάγµατος δήλωσε ότι «η 
συνταγµατική αναθεώρηση πρέπει να θέσει 
στο στόχαστρο της, το σηµερινό κρατικό 
συγκεντρωτισµό»… 
− το µέλος του ∆ικτύου µας, η Κάτια-∆αυίδ 
Χαρµαντά, από το Μπαρνέτ του Λονδίνου, 
επιλέχθηκε από τη βασίλισσα της Αγγλίας να 
λάβει τον τίτλο του τάγµατος της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας. 
− Ο δήµος του Μπαρνέτ δίνει οικονοµική 
ενίσχυση για την ανέγερση παιδικού 
νοσοκοµείου στην περιοχή της Σρι Λάνκα, 
που χτυπήθηκε από το Τσουνάµι τα 
Χριστούγεννα του 2004. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ηλίας Γαλανός 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Μανώλης ∆ασκαλάκης 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΧΕ Η ΟΜΑ∆Α 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Επικοινωνήστε µαζί µας 
Στη διεύθυνση:  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε  
Γοργοποτάµου 3, 57001–ΘΕΡΜΗ–ΕΛΛΑ∆Α 
Τ.Θ. 60497 
E-mail: info@inioxos.gr 
ΤΗΛ. 0030 2310 463930     
FAX  0030 2310 486203 

 


