ηνίοχος
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ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΚΑΙ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ….
Αγαπητοί φίλοι συµπατριώτες,
Η συντονιστική επιτροπή του
∆ικτύου Ελλήνων Αποδήµων
Αιρετών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης,
στην συνεδρίαση της 19ης
Ιουλίου του 2002, παρουσία του
Υφυπουργού Εξωτερικών και
του Γ.Γ. Απόδηµου Ελληνισµού,
αποφάσισε στο πρόγραµµα
δράσης του ∆ικτύου µεταξύ
άλλων, να δυναµώσει τη
διαδικασία της καταγραφής των
αιρετών της Τ.Α .
Αυτό το δύσκολο αλλά
απαραίτητο έργο θα υλοποιηθεί
µε τη βοήθεια όλων των µελών
του ∆ικτύου, σε συνεργασία µε
τη Γενική Γραµµατεία
Απόδηµου Ελληνισµού, τις
Προξενικές Αρχές, το ΣΑΕ, τις
Ελληνικές Κοινότητες και
φυσικά µε την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε στην οποία έχει ανατεθεί
και η τεχνική υποστήριξη των
εργασιών.
Είναι υποχρέωσή µας να
συµβάλλουµε στην εξεύρεση
νέων εκλεγµένων Ελλήνων στα
Αυτοδιοικητικά Όργανα της
Ευρώπης, έτσι ώστε να γίνει
ακόµα πιο έντονη και δυναµική
η παρουσία και η αναγνώριση
του ∆ικτύου µας
Με τους πιο θερµούς
χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2004
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ….
Μια πρόκληση των καιρών, για ένα κόσµο χωρίς τη βία
των όπλων, τη βία του ισχυρού απέναντι στον αδύναµο, µε
εργαλείο τον Αθλητισµό και τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν ένα τέλος στον πόλεµο,
αλλιώς ο πόλεµος θα δώσει ένα τέλος στην ανθρωπότητα
Τζων Φ. Κέννεντυ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ»
Συντονιστική επιτροπή δικτύου 19-7-2002
1) Καταγραφή των Ελλήνων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ευρώπης (ενηµέρωση των καταλόγων)
2) Προώθηση της Ολυµπιακής Εκεχειρίας- προώθηση πρωτοβουλίας
για τα Μάρµαρα του Παρθενώνα µε την πρόταση σχεδίων
ψηφισµάτων σε όλα τα µέλη του ∆ικτύου, τα οποία στη συνέχεια θα
επιδιωχθεί να γίνουν αποφάσεις των οργάνων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στα οποία συµµετέχουν.
3) Προώθηση του Ολυµπιακού Εθελοντισµού
4) Μνηµόνιο συνεργασίας µε δίκτυο επιχειρηµατιών ΣΑΕ, µετά από
διερεύνηση των πιθανών συνεργασιών
5) Συνεργασία στο πρόγραµµα των πολιτιστικών εβδοµάδων µε τη
διαµόρφωση σχεδίου πρότασης για διοργάνωση πολιτιστικής
εβδοµάδας σε ∆ήµο (-ους) του ∆ικτύου.
6) Πρόγραµµα για τη Νεολαία, µε τη διαµόρφωση σχεδίου πρότασης
για ανταλλαγές νέων µεταξύ δήµων του δικτύου µε βάση
καθορισµένη θεµατική ενότητα(π.χ µαθητικός κινηµατογραφικός
φακός, ρατσισµός – ξενοφοβία, νέοι δηµοτικοί σύµβουλοι )και τη
διερεύνηση ένταξης τους σε πρόγραµµα της Ε.Ε.

∆ιαβάστε….
Aποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής
Eθελοντισµός ΑΘΗΝΑ 2004
Μάρµαρα Παρθενώνα…η ιστορία…
Παρουσίαση των µελών της Συντονιστικής
Επιτροπής
Περιφερειακό Συνέδριο του ΣΑΕ Ευρώπης
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ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΑΘΗΝΑ 2004
Εθελοντισµός….
60.000 εθελοντές θα εκπαιδευθούν για
να πάρουν µέρος στους Ολυµπιακούς
και Παραολυµπιακούς Αγώνες του
2004.
Όποιος επιθυµεί να συµβάλει στην
επιτυχία των Αγώνων και θα έχει
ηλικία από 18 ετών και πάνω το
2004,ανεξάρτητα από φύλο, φυλή,
θρήσκευµα, µόρφωση ή κοινωνική
κατάσταση, µπορεί να γίνει εθελοντής.
Στην πρώτη εφαρµογή του
προγράµµατος, συµµετείχαν 184
εθελοντές στην προ-Ολυµπιακή
∆ιοργάνωση Ιστιοπλοϊας, Αθήνα 2002
Regatta προσφέροντας τις υπηρεσίες
τους στους παρακάτω τοµείς:
α)Αγωνιστικός χώρος, µε
εξειδικευµένες γνώσεις στον αθλητικό
τοµέα
β)∆ιοικητικές Υπηρεσίες, µε εµπειρία
σε διοικητικά καθήκοντα (βοηθοί
υπηρεσιών κριτών, αθλητικών
πληροφοριών κλπ)
γ)Τεχνικές λειτουργίες (χειριστές
ήχου, βοηθοί αθλητικού εξοπλισµού
κλπ)
Η επιλογή των εθελοντών γίνεται µε
βάση την προτίµηση του κάθε
υποψήφιου αλλά και τη θέση που
ανταποκρίνεται στις προσωπικές
ικανότητες και εµπειρίες.

«…πρέπει να καταλάβετε τι σηµαίνουν τα Μάρµαρα του
Παρθενώνα για µας. Είναι το καµάρι µας. Είναι οι θυσίες µας.
Είναι το υπέρτατο σύµβολο ευγένειας. Είναι φόρος τιµής στη
∆ηµοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνοµά µας.
Είναι η ουσία της ελληνικότητας µας….»
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Η ιστορία…..
Τέλη 19 ου αιώνα . Ο Ναπολέων εισβάλει στην Αίγυπτο και την
αποσπά από την Τουρκική κυριαρχία, γεγονός που φέρνει σε
εµπόλεµη κατάσταση τη Γαλλία µε την Τουρκία.
Η Βρετανία διορίζει πρεσβευτή στην Τουρκία τον Λόρδο
Έλγιν, ο οποίος µόλις έχει παντρευτεί και ολοκληρώνει το
εξοχικό του. Ο αρχιτέκτονάς του, του προτείνει να το
διακοσµήσει µε αντίγραφα από τα υπέροχα γλυπτά που
βρίσκονται στην Αθήνα η οποία βρίσκεται υπό την Οθωµανική
κυριαρχία.
Η οµάδα των καλλιτεχνών του Έλγιν µετά από 6 µήνες
κατορθώνει µε 5 λίρες ανά επίσκεψη στον στρατιωτικό
κυβερνήτη, να στήσει σκαλωσιές και να φτιάξει τα αντίγραφα.
Η φήµη για επικείµενη δράση των Γάλλων απαγορεύει την
είσοδο των καλλιτεχνών παρά το «µπαξίσι». Τότε ο
πρεσβευτής Έλγιν αποσπά από τον Σουλτάνο το «φιρµάνι» για
τη συνέχιση των εργασιών.
«…κανείς να µην εµποδίσει τους καλλιτέχνες να περιηγηθούν,
να εξετάσουν και να παρατηρήσουν τις παραστάσεις…που θα
επιθυµούσαν να αντιγράψουν ή να κατασκευάσουν εκµαγεία
…ή να πάρουν …µερικά κοµµάτια πέτρας µε παλιές επιγραφές
και παραστάσεις…»
Αντί για αντίγραφα, ξεκίνησε η επίθεση στο µνηµείο πριν
καλά-καλά φτάσει το φιρµάνι στην Αθήνα….
«…ένοιωσα την απερίγραπτη ταπείνωση να είµαι παρών όταν ο
Παρθενώνας απογυµνώνονταν από τα λαµπρότερα γλυπτά του.
Είδα ορισµένες µετώπες της ακραίας νότιας πλευράς του ναού να
σέρνονται κάτω….∆εν µπορούµε παρά να καταραστούµε το
βάρβαρο πνεύµα που τους παρότρυνε να θρυµµατίσουν και να
ακρωτηριάσουν …τα λαµπρά έργα …που είχε εκτελέσει η
µεγαλοφυία του Ικτίνου και του Φειδία…»
EDWARD DODWELL

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 2004 ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ www.2004.gr
ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30102004000
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
1)ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ (www.2004.gr)
2)ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
3) ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2004
Ιωλκού και Φιλικής Εταιρείας

GR-142 34 Ν. Ιωνία,
Αθήνα - Ελλάδα
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ - ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Περιφέρεια Ευρώπης
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 8-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

∆ιοργανώνεται από το ΣΑΕ της
Περιφέρειας της Ευρώπης ΣυνέδριοΣυµπόσιο των µελών του, όπου θα
συζητηθούν θέµατα που αφορούν τους
οργανωτικούς στόχους των ∆ικτύων που
λειτουργούν µέσα στα πλαίσιά του.
Αναλυτικότερα θα συζητηθούν οι στόχοι
των ∆ικτύων Γυναικών, Νεολαίας,
Πολιτισµού, Επιστηµόνων,
Επιχειρηµατιών, Καλλιτεχνών.
Παράλληλα θα συζητηθούν θέµατα που
αφορούν το Εθνικό Ταµείο Οµογενών την
επικοινωνιακή πολιτική που θα
ακολουθηθεί καθώς και θέµατα που
σχετίζονται µε την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε. και τη διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα.
Την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου
προβλέπεται να διοργανωθεί
συνδιάσκεψη εκπροσώπων των Ελλήνων
από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ…
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ.
Κοινή πρόταση για χρηµατοδότηση από
το πρόγραµµα διακρατικών ανταλλαγών
της Ε.Ε για την καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού, υπέβαλαν ο
∆ήµος του Καµιζάνο, το Κέντρο
Μεταναστών της Φραγκφούρτης και η
∆ιαδηµοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία
Θεσσαλονίκης Ανατολική Α.Ε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιάννης Γιαννικόπουλος
Απόστολος Κοιµήσης
Κάτια ∆αυϊδ-Χαρµαντά
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΙΧΕ Η ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ,ΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ…
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Προεδρος Σ.Ε.)
Γεννηµένος το 1939 στα Καλύβια Αττικής, γιατρός στο
επάγγελµα, είναι από το 1997, χωρίς διακοπή , δήµαρχος της
Γαλλικής πόλης Garons. Πρόκειται για ένα δήµο τεσσάρων
χιλιάδων κατοίκων ,προάστειο της πόλης Nimes στη Ν. Γαλλία.
Νοµαρχιακός σύµβουλος από το 1982 στο νοµό Gard είναι
ταυτόχρονα αντιπρόεδρος εξουσιοδοτηµένος στα θέµατα
χωροταξίας στη Μητροπολιτική περιοχή της Nimes.
Πρόεδρος του κέντρου διαχείρισης του προσωπικού της Τ.Α.
στο Νοµό και του γραφείου πολεοδοµίας της περιοχής.
Για όλες αυτές τις δράσεις ο Πρόεδρος της Γαλλικής
∆ηµοκρατίας Φρανσουά Μιτεράν του απέµεινε το 1989 τον
τίτλο του Ιππότη της Εθνικής Αξίας και το 2000 ο Πρόεδρος
Ζακ Σιράκ τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιµής.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ (Αντιπρόεδρος Σ.Ε)
Γεννήθηκε στο Μέγαρο του Ν. Γρεβενών και σπούδασε
οικονοµολόγος σε πανεπιστήµια της Γερµανίας. Ήταν ενεργό
µέλος του φοιτητικού κινήµατος και αργότερα Ελληνικών
Κοινοτήτων και Συλλόγων στη Γερµανία.
Το 1973-77 εργάσθηκε σαν γραµµατέας στη Συνοµοσπονδία
Γερµανικών Συνδικάτων, αρµόδιος για τους αλλοδαπούς της
περιοχής της Νυρεµβέργης.
Το 1977-93 , ήταν υπάλληλος στο Προεδρείο του Συνδικάτου
Μεταλλοβιοµηχανίας υπεύθυνος για τους Έλληνες στη
Γερµανία, ειδικευµένος σε θέµατα εργατικού και κοινωνικού
δικαίου, εκδίδοντας και 15θήµερο ενηµερωτικό δελτίο.
Σήµερα εργάζεται σε νοµαρχία µε 250.000 κατοίκους.
Είναι δηµοτικός Σύµβουλος στην πόλη Moerfelden-Walldorf µε
33.000 κατοίκους (κοντά στην Φραγκφούρτη) όπου
επανεκλέχθηκε για δεύτερη φορά το 2001.
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ……….
…στις 13 Οκτωβρίου γίνονται οι εκλογές στους ∆ήµους και
τις Νοµαρχίες στην Ελλάδα..
…ολοκληρώθηκε η παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την
βιώσιµη ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ…
… τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ∆ικτύου θα
παρευρεθούν στις διαδικασίες του Συνεδρίου του ΣΑΕ
Ευρώπης…

Επικοινωνήστε µαζί µας
Στη διεύθυνση:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
Γοργοποτάµου 3-57001-ΘΕΡΜΗ-ΕΛΛΑ∆Α
E-mail: iniohos@anatoliki.gr

ΤΗΛ. +30310463930-1 FAX +30310486203
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