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         ηνίοχος 
∆ΕΛΤΙΟ 5 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2003 

Αγαπητοί   
συνάδελφοι και φίλοι, 
 
Σε λίγες ηµέρες θα έχουµε την ευκαιρία
για µια ακόµη φορά πάνω από 140
συµπατριώτες και συµπατριώτισσες
της Ευρωπαϊκής διασποράς,
εκπροσωπώντας τον Ελληνισµό αλλά
και τις Τοπικές µας Κοινωνίες, να
βρεθούµε στη φιλόξενη Θεσσαλονίκη. 
 
Θα βρεθούµε για να συζητήσουµε την
πορεία του ∆ικτύου µας, που παρά τις
όποιες εξ αντικειµένου δυσκολίες και 
το µικρό χρονικό διάστηµα λειτουργίας
του, έχει δώσει το δικό του δείγµα
γραφής και ζωτικότητας. 
 
Θα βρεθούµε για να συζητήσουµε για
το τι έχουµε κάνει, για τις πιθανές
παραλήψεις µας, για το τι έχουµε
δροµολογήσει για το µέλλον. 
  
Θα βρεθούµε για να συζητήσουµε για 
τη µελλοντική µας πορεία, για την
προοπτική του ∆ικτύου µας. 
 
Θα βρεθούµε να συζητήσουµε για αυτά
που ίσως µάς χωρίζουν αλλά κυρίως
για αυτά που σίγουρα µας ενώνουν. 
 
Για αυτά, που θα δώσουν τη
δυνατότητα στο ∆ίκτυο να συνεχίσει
και να δυναµώσει την ανεξάρτητη
παρουσία του, στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης. 
 
Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε
εδώ και δύο χρόνια µε τη
συµπαράσταση της Ελληνικής
Πολιτείας και τη συνεργασία της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
είναι αναγκαία  η στήριξη αλλά 
περισσότερο ή ενεργός συµµετοχή
όλων.  
 
Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Αγαπητοί συµπατριώτες, 
συνάδελφοι και φίλοι. 
 
Είναι µεγάλη µας η χαρά κάθε 
φορά που επιστρέφετε στη 
µητέρα- πατρίδα, την οποία 
ξέρουµε πολύ καλά πως 
κουβαλάτε πάντοτε µέσα σας 
όπου και αν κατοικείτε και 
δραστηριοποιείστε.  
Σας καλωσορίζουµε στη 
Θεσσαλονίκη µε τα θερµότερα 
αισθήµατα και εκ µέρους της 
Ελληνικής Τοπικής Αυτόδιοικησης 
ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις 
εργασίες του ∆ικτύου σας.  
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η 
ΚΕ∆ΚΕ βρίσκεται πάντοτε στο 
πλευρό σας πρόθυµη να 
συνδράµει σε οτιδήποτε 
χρειαστείτε και αυτό θα πράττει 
πάντα απ΄ την πλευρά της. 
Χαιρόµαστε ιδιαίτερα που στις νέες 
σας πατρίδες καταφέρατε όχι 
απλώς να εγκλιµατιστείτε αλλά ν΄ 
αποτελέσετε ενεργά και χρήσιµα 
στοιχεία της κοινωνίας η οποία σας 
τίµησε αναλόγως εκλέγοντας σας 
στα δηµοκρατικά όργανα των 
τοπικών τους αρχών.  
Η συµµετοχή σας σ΄ αυτά 
πιστεύουµε πως δεν είναι χρήσιµη 
µόνο για τους οµογενείς µας που 
επάξια εκπροσωπείτε αλλά και για 
το σύνολο των κοινωνιών αυτών 
που σας δέχτηκαν σαν ισότιµα 
µέλη τους.  
Σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις 
εργασίες της συνάντησης του 
∆ικτύου σας τα αποτελέσµατα και 
τα συµπεράσµατα της οποίας δεν 
θα είναι χρήσιµα µόνο για σας 
αλλά και για µας που 
παρακολουθούµε πάντοτε τη 
δράση σας, τους 
προβληµατισµούς και τις 
ανησυχίες και στεκόµαστε στο 
πλευρό σας.  
Με εκτίµηση 
 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ 
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ήµαρχος Κοζάνης 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11 
ΕΝΑΡΞΗ 9:30 πµ 

 
• Χαιρετισµοί  
• Οµιλία Υφυπουργού 

Εξωτερικών 
    "Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

στις Πολυπολιτισµικές 
Κοινωνίες" 

• Ολυµπιακοί Αγώνες 
«Αθηνά 2004» 

• Ολυµπιακή Εκεχειρία 
• Τα Μάρµαρα του 

Παρθενώνα 
• Αναπτυξιακή Βοήθεια- 

Βαλκάνια και Χώρες 
Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

• Παρουσίαση των ∆ικτύων 
του ΣΑΕ Ευρώπης 

• Ερωτήσεις – Συζήτηση 
• Γεύµα 
• Πιστοποίηση Σύνεδρων 
• Έγκριση Κανονισµού 

Λειτουργίας Συνεδρίου 
• Συζήτηση- Έγκριση, 

Απολογισµού 
∆ραστηριοτήτων 

• ∆είπνο 
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ΣΑΒΒΑΤΟ  29/11 
ΕΝΑΡΞΗ 9:30 πµ 

 
• Η Ελληνική Παιδεία στις 

Χώρες της Ευρώπης 
• Προγράµµατα Ελληνικής 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Απόδηµου 
Ελληνισµού 

• Νεολαία και Ευρώπη 
• Ερωτήσεις – Συζήτηση 
• Συζήτηση- Έγκριση 

Προγράµµατος ∆ράσης 
2003-2005 

• Εκλογή Συντονιστικής 
Επιτροπής 

• Γεύµα 
• Παρακολούθηση 

∆ιαδικασιών Συνεδρίου 
ΚΕ∆ΚΕ 

• ∆είπνο 

 
POLIS 2003 

Από 27 έως 30 Νοεµβρίου 
διοργανώνεται στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης η 
∆ιεθνής Έκθεση Φορέων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
∆ηµόσιου, Κοινωνικού 
Τοµέα και Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων POLIS 2003. 
Σκοπός της διοργάνωσης 
είναι η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εµπειρίας 
για την προσαρµογή των 
δοµών, των λειτουργιών της 
δηµόσιας διοίκησης και του 
ανθρώπινου δυναµικού της, 
στις σύγχρονες ανάγκες για 
αποτελεσµατική και 
ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες. 

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ…. 
-Επίσκεψη στην πόλη του Montpellier πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, κατά τη 
διάρκεια της οποίας είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ∆ικτύου κ. Γ. 
Γιαννικόπουλο 
-Θεατρική οµάδα του ∆ήµου Αµφιλοχίας έδωσε παραστάσεις στον 
∆ήµο της Φραγκφούρτης 
-Γνωριµία µε τον δήµο της Φραγκφούρτης είχαν εκπρόσωποι φορέων
της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
-Το ψήφισµα για την Ολυµπιακή εκεχειρία οµόφωνα προσυπέγραψαν 
οι ∆ήµοι Barnet της Αγγλίας και το νοµαρχιακό συµβούλιο του νοµού 
Gard στη Γαλλία. 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  

 
 

 

Συνάντηση µε τον  Πρόεδρο της
Μόνιµης ∆ιαρκούς Επιτροπής της
Βουλής για τον Απόδηµο
Ελληνισµό κ. Γρηγόρη Νιώτη τον
Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη
Σκανδαλάκη και τα µέλη της
Επιτροπής, είχε η Συντονιστική
Επιτροπή του ∆ικτύου, την
Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2003, σε
αίθουσα του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. 
 
Κατά τη συνάντηση
ενηµερώθηκαν οι Έλληνες 
Βουλευτές για τις δραστηριότητες 
του ∆ικτύου και για την επικείµενη 
2η Γενική Συνέλευση των µελών
του. 
 
Στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή
απόψεων µεταξύ των µελών της
Σ.Ε και των εκπροσώπων του
Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις
προοπτικές του ∆ικτύου και τις
δυνατότητες που µπορεί αυτό να 
αναπτύξει τόσο στην κατεύθυνση
της προώθησης θεµάτων του 
Ελληνισµού όσο και της επίλυσης 
προβληµάτων που αφορούν τους
Απόδηµους. 

Από 27 έως 30 Νοεµβρίου 
πραγµατοποιείται στο Βελίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο της ∆ΕΘ,το 
Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της 
ΚΕ∆ΚΕ  

 
Στα πλαίσια της προετοιµασίας 
της εκδήλωσης για τα «Μάρµαρα 
του Παρθενώνα» παράλληλα µε 
τη συνεδρίαση των µελών του
Κογκρέσου των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του
Συµβουλίου της Ευρώπης, 
επισκέφθηκαν στο Στρασβούργο,
τους εκπροσώπους του 
Κογκρέσου ο Πρόεδρος του 
∆ικτύου κ. Γιάννης 
Γιαννικόπουλος, ο κ. Σπύρος. 
Μερκούρης µέλος του ∆.Σ. του
Ιδρύµατος Μελίνα Μερκούρη και
ο κ. Ιάκωβος. Σαρηγιάννης από
την Ανατολική Α.Ε. 

Έγινε στις 17 Οκτωβρίου 
2003, στα κεντρικά γραφεία 
της ΚΕ∆ΚΕ, στην Αθήνα, 
η 5η Συνεδρίαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής
του ∆ικτύου, στην οποία 
συζητήθηκαν θέµατα 
σχετικά µε τη 2η Γενική 
Συνέλευση. Ειδικότερα 
αποφασίσθηκε οµόφωνα ο 
Απολογισµός 2001-2003 
και το Πρόγραµµα δράσης 
2003-2005 του ∆ικτύου, τα 
οποία θα τεθούν προς 
έγκριση στα µέλη του 
∆ικτύου, καθώς και 
διαδικαστικά θέµατα της 
Γενικής Συνέλευσης. 
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 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Περίοδος 2002-2003 

  

 
 
 
 
 

 

∆ύο χρόνια πριν, το Νοέµβριο του 2001, µε

πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών ,

της ΚΕ∆ΚΕ και του ΣΑΕ Ευρώπης πάνω από 

100 Έλληνες της διασποράς µε την ιδιότητα 

του εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

συναντήθηκαν και αποφάσισαν την οργάνωση

του ∆ικτύου Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, µε τη

διαµόρφωση του κανονισµού λειτουργίας του, 

τη διαµόρφωση του προγραµµατικού πλαισίου

δράσης του και την εκλογή της Συντονιστικής

Επιτροπής του. 

Μετά τη συγκρότηση σε σώµα της

Συντονιστικής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του

2002 και πάνω στους άξονες των αποφάσεων

του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ∆ικτύου

προχώρησε τον Ιούλιο του 2002 στη

διαµόρφωση του προγραµµατικού πλαισίου 

για το διάστηµα 2002-2003, µε βάση το οποίο 

προσδιορίσθηκαν και οι προτεραιότητες

ανάπτυξης των ενεργειών του. 

Στο σχετικά σύντοµο αυτό χρονικό αυτό

διάστηµα, παρά τα αντικειµενικά  προβλήµατα

που παρουσιάζει το ξεκίνηµα κάθε νέας

προσπάθειας που πρέπει να συντονισθεί και

να οργανωθεί «εξ αποστάσεως»,η Σ.Ε. µέσα

σε ένα κλίµα κατανόησης και οµοθυµίας,

προχώρησε στην ανάπτυξη των παρακάτω

δράσεων που είχαν την πρόθεση να

προκαλέσουν τη συµµετοχή όσο το δυνατό

µεγαλύτερου µέρους των µελών του.  

1) Έκδοση περιοδικού ηλεκτρονικού 
«newsletter» 

Με πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ενός 

διαύλου επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη του 

δικτύου, αλλά και του ∆ικτύου µε την Ελληνική 

Τοπική Αυτοδιοίκηση προχώρησε στην 

έκδοση περιοδικού ηλεκτρονικού «newsletter» 

στο οποίο δόθηκε και ο τίτλος «Ηνίοχος» µε 

σύµβολο τον γνωστό «Ηνίοχο των ∆ελφών» 

που οδηγεί κρατώντας τα ηνία. Το ίδιο 

σύµβολο στα όρια της Ευρώπης 

συµφωνήθηκε να χρησιµοποιηθεί και σαν 

λογότυπος σε µια προσπάθεια δηµιουργίας

«εταιρικής» ταυτότητας του ∆ικτύου 

Μέσα από τις σελίδες αυτής της περιοδικής 

έκδοσης, έγινε µια προσπάθεια να 

παρουσιασθούν οι αποφάσεις και οι 

δραστηριότητες του ∆ικτύου, παράλληλα µε 

την 

ενηµέρωση των µελών του σε ειδικά θέµατα 

που ενδιέφεραν τον Απόδηµο Ελληνισµό και 

όχι µόνο (όπως ενηµέρωση για τον τρόπο µε 

τον οποίο µπορούσε κάποιος να γίνει 
εθελοντής στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 

2004 ή να προµηθευθεί εισιτήρια, ενηµέρωση 

για τα προγράµµατα Φιλοξενίας Αποδήµων 

της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ). 

Το δελτίο στέλνεται στο σύνολο των µελών 

του, στο σύνολο των Τοπικών Ενώσεων

∆ήµων και Κοινοτήτων  Ελλάδας, στους 

δήµους πρωτεύουσες των νοµών του  
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Μέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου 30 δήµοι στη

Γαλλία,4 δήµοι στη Γερµανία, 2 δήµοι στην

Ιταλία και ένας δήµος στην Ουγγαρία έχουν

αποδεχθεί το σχετικό ψήφισµα ενώ το σύνολο

των 22 νέων ∆ηµοτικών Συµβούλων ηλικίας

έως 25 ετών από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη

Γερµανία, την Ελβετία και την Ελλάδα, που

πήραν µέρος σε συνάντηση που

διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο µας, υπέγραψαν

το σχετικό κείµενο και συµφώνησαν  να το

προωθήσουν και στα δηµοτικά συµβούλια των

πόλεών τους. Για εµάς, τους Ελληνικής

καταγωγής εκλεγµένους εκπροσώπους των

τοπικών µας κοινωνιών, είναι καθήκον µας η

συµβολή στην προώθηση της ιδέας της

Ολυµπιακής Εκεχειρίας και η αποστολή του

µηνύµατος των πολιτών τους οποίους

εκπροσωπούµε. 

Ενός µηνύµατος που καλεί την ανθρωπότητα

να εγκαταλείψει τις συγκρούσεις και να

επιλέξει τη συνεργασία και το διάλογο για την

οικοδόµηση ενός ειρηνικού κόσµου, στα

πλαίσια του αµοιβαίου σεβασµού και της

παγκόσµιας συµφιλίωσης. Με την ιδέα της

Ολυµπιακής Εκεχειρίας µπορούµε να

συµβάλλουµε στην  αφύπνιση των

συνειδήσεων, στην  κινητοποίηση κρατών και

ηγετών, να διαπαιδαγωγήσουµε τους νέους

και όχι µόνο, µε στόχο την καλλιέργεια ενός

Πολιτισµού Ειρήνης σε ένα κόσµο χωρίς τη βία

των όπλων, τη βία του ισχυρού απέναντι στον

αδύναµο, µε εργαλείο τον αθλητισµό και 

Ελληνικού κράτους και στους φορείς της

Ελληνικής Πολιτείας και του Κοινοβουλίου που

ασχολούνται µε θέµατα της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και του Απόδηµου Ελληνισµού.

 

2) Επικαιροποίηση των καταλόγων των
Ελλήνων Αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 

Το ∆ίκτυο µας προχώρησε µε τη  συνεργασία

της ΓΓΑΕ και τη βοήθεια των Ελληνικών

προξενείων, στην επικαιροποίηση των

καταλόγων  των Ελλήνων Αιρετών της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Με

αυτή τη διαδικασία  14 νέοι δηµοτικοί

σύµβουλοι, που δεν πήραν µέρος στην 1η

Γενική Συνέλευση, ανταποκρίθηκαν  στην

πρόσκληση για συµµετοχή τους στο ∆ίκτυο

από το 2002, ενώ ακόµα µεγαλύτερος αριθµός

µε βάση τις καταστάσεις των  Προξενείων έχει

προσκληθεί να πάρει µέρος στην 2η Γενική

Συνέλευση του ∆ικτύου. 

 

3) Προώθηση της Ολυµπιακής εκεχειρίας 

Αντιλαµβανόµενοι τη σηµασία της Ιδέας της

Ολυµπιακής Εκεχειρίας και τον ιδιαίτερο ρόλο

που µπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση

στην προώθησή της, διαµορφώθηκε σχέδιο

ψηφίσµατος βασισµένο στην σχετική

διακήρυξη για την Υποστήριξη της Ιδέας της

Ολυµπιακής Εκεχειρίας και στάλθηκε στο

σύνολο  των µελών του δικτύου

µεταφρασµένο στις περισσότερες από τις
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διαγράφεται µία σηµαντική ευκαιρία για την 

επίτευξη αυτού του αιτήµατος, αξιοποιώντας 

και τις εποικοδοµητικές προτάσεις της 

Ελληνικής Πολιτείας. 

Για να συµβάλουµε και εµείς µε τις δικές µας 

δυνάµεις στην επίτευξη αυτού του στόχου, 

µε την υποστήριξη του Υπουργείου 

Πολιτισµού και του Ιδρύµατος Μελίνα 

Μερκούρη, µορφοποιήσαµε σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή «ενηµερωτικό» υλικό και 

παράλληλα,  διαµορφώσαµε πρόταση 

σχεδίου ψηφίσµατος το οποίο στάλθηκε σε 

όλα τα µέλη µε σκοπό να γίνει προσπάθεια 

προώθησής του, στα δηµοτικά συµβούλια 

στα οποία συµµετέχουµε. 

Το παραπάνω υλικό, πιστεύουµε ότι 

αποτελεί για τον καθένα µας ένα «εργαλείο» 

που βοηθάει στην ολοκληρωτική κατανόηση 

της ιδιαιτερότητας του θέµατος, ενώ 

εµπεριέχει και πρωτογενές υλικό για τη 

διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης σε τοπικό 

επίπεδο. 

Παράλληλα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Πολιτισµού και την ΚΕ∆ΚΕ, διερευνούµε τη 

δυνατότητα διοργάνωσης παράλληλης

εκδήλωσης στη συνάντηση των µελών του

Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης, το 

οποίο αποτελείται από 313 τακτικά µέλη και 

ισάριθµα αναπληρωµατικά και 

εκπροσωπούν τους Οργανισµούς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 στην

Πόλη των Αθηνών, πιστεύουµε ότι

µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν ένα

σηµαντικό εφαλτήριο για την οικουµενική

διάδοση αυτής της πρωτοβουλίας.  

 

5) Προώθηση πρωτοβουλίας για την
επιστροφή των «Μαρµάρων του

Παρθενώνα»  

Η Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου

Αποδήµων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της

Ευρώπης αποφάσισε, στα πλαίσια των

κατευθύνσεων του ιδρυτικού συνεδρίου

του ∆ικτύου, την προώθηση δράσεων

ενηµέρωσης των τοπικών µας κοινωνιών

για το ζήτηµα των «Μαρµάρων του

Παρθενώνα». 

Θεωρούµε υποχρέωσή µας, ως Έλληνες

που έχουµε το µοναδικό προνόµιο να

καταγόµαστε από µια χώρα, που κάθε

σπιθαµή της  αναδεικνύει την ιστορία της

και τον ξεχωριστό πολιτισµό της, να

γίνουµε πρωταγωνιστές της προσπάθειας

προστασίας  αυτής της κληρονοµιάς. 

Τώρα, 21 χρόνια µετά από την ηµέρα που

η τότε Υπουργός Πολιτισµού, αείµνηστη

Μελίνα  Μερκούρη, έθετε για πρώτη φορά

το θέµα της επιστροφής των Μαρµάρων

του Παρθενώνα, µε τη διοργάνωση των

Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα, 
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πολυµερή συνάντηση νέων στα πλαίσια του

Ευρωπαϊκού προγράµµατος “youth for

Europe” από 1 έως 8 Ιουλίου στην πόλη της

Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «νέοι δηµοτικοί

σύµβουλοι & στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης

στην κατεύθυνση της Ενωµένης Ευρώπης»

στην οποία συµµετείχαν κατά βάση νέοι κάτω

των 25 ετών από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη

Γερµανία, την Ελβετία και την Ελλάδα

προσκεκληµένοι από τα µέλη του ∆ικτύου µας,

µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών και

τεχνογνωσίας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης

διοργανώθηκαν δύο ηµερίδες στο ∆ήµο

Καλαµαριάς, όπου συζητήθηκαν τα

προβλήµατα των νέων και η ανάγκη υπηρεσιών

στήριξης, ο πολιτισµός ως µέσο έκφρασης των

νέων και οι  Ολυµπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004».

Παράλληλα επισκέφθηκαν το ∆ηµαρχείο

Θεσσαλονίκης δήµους και φορείς της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης του πολεοδοµικού

συγκροτήµατος της πόλης, του Νοµού

Θεσσαλονίκης αλλά και της Κεντρικής

Μακεδονίας. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν, το ότι µε την

ολοκλήρωση των διαδικασιών της

συνάντησης, οι νέοι εκπρόσωποι της  

Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

συµφώνησαν να συνεχίσουν τη µεταξύ τους

επικοινωνία, την προσπάθεια για ανάπτυξη

διµερών σχέσεων - όπως πληροφορηθήκαµε

ήδη προγραµµατίζεται µε πρωτοβουλία του

δήµου Lampertheim της Γερµανίας δεύτερη

συνάντησή τους - και παράλληλα υπέγραψαν

το κείµενο για την Ολυµπιακή Εκεχειρία. 

και της Περιφερειακής διοίκησης των χωρών

µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Η συνάντηση αυτή γίνεται µία φορά το χρόνο

– κατά το µήνα Μάιο - στην πόλη του

Στρασβούργου. 

 

6) Ολυµπιακοί αγώνες, Αθήνα 2004. 

Είναι αναµφισβήτητο, ότι ο θεσµός των

Ολυµπιακών Αγώνων αποτελεί τη

µεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση που ξεπερνά

τα όρια του Αθλητισµού και αποτελεί ένα

παγκόσµιο γεγονός. Το 2004, η Αθήνα η

Ελληνική πρωτεύουσα αναλαµβάνει για

δεύτερη φορά µετά το 1896, τη διοργάνωσή

τους. 

Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο γεγονός,

δεν θα µπορούσαµε να µείνουµε αµέτοχοι ή

απλοί παρατηρητές. Μέσα από την

περιοδική ηλεκτρονική ενηµέρωση του

Ηνιόχου ενηµερώθηκαν τα µέλη του ∆ικτύου

για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν

να ενισχύσουν την προσπάθεια εξεύρεσης

εθελοντών και  για τον τρόπο µε τον οποίο

µπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να

προµηθευθούν εισιτήρια παράλληλα έχει

ζητηθεί να µας δοθεί επικοινωνιακό υλικό

(αφίσες, αυτοκόλλητα κλπ) έτσι ώστε στις

πόλεις που ζούµε και δραστηριοποιούµαστε,

να προβάλουµε το σηµαντικό αυτό γεγονός.

 

7) Νεολαία. 

Θεωρώντας ότι οι Νέοι αποτελούν 

σηµαντικό παράγοντα στη διαµόρφωση της 

Νέας Ευρώπης η Συντονιστική Επιτροπή 

του ∆ικτύου, διοργάνωσε την πρώτη  
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 Η επιτυχία της διοργάνωσης, η οποία είχε

ιδιαίτερη προβολή από τα έντυπα και

ηλεκτρονικά µέσα της Θεσσαλονίκης και όχι 

µόνο, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, µε την 

ακόµα µεγαλύτερη ενεργοποίηση των µελών

του ∆ικτύου, για ανάπτυξη ενός σηµαντικού

θεσµού ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

8)Πολιτισµός  

Στον τοµέα της ανάπτυξης πολιτιστικών

δράσεων, η Συντονιστική Επιτροπή του

δικτύου αποφάσισε να προωθήσει

εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται από την

πρωτοτυπία τους, την προβολή της

Ελληνικής δηµιουργίας και κουλτούρας µέσα 

από τη διευρωπαϊκή συνεργασία, και

παράλληλα εµπεριέχουν την ενεργό 

συµµετοχή των τοπικών µας φορέων. 

Στην κατεύθυνση αυτή ζητήθηκε η συµβολή 

του Υπουργείου Πολιτισµού για τη

διοργάνωση συναυλίας Ελληνικής και

Ευρωπαϊκής µουσικής στην πόλη του

Σόλινγκεν της Γερµανίας µε έργα

Σκαρλάτου, Καλοµοίρη και

ελαφροκλασσικής ελληνικής µουσικής από 

Συµφωνική Ορχήστρα της Πόλης, µετά από

πρόταση του µέλους του ∆ικτύου κ.

Σηµαντηράκη, το οποίο µέχρι σήµερα δεν 

έχει ανταποκριθεί, πιθανόν λόγω του ότι το

αίτηµα του ∆ικτύου έχει διατυπωθεί σε 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν υπήρχε 

δυνατότητα αλλαγής του προγραµµατισµού 

του. 

9) Προγράµµατα Φιλοξενίας 

Μέσα από τις στήλες του Ηνίοχου 

ενηµερώθηκε το σύνολο των µελών του 

δικτύου για το πρόγραµµα οργάνωσης 

επισκέψεων παιδιών και νέων 

αποδήµων στην Ελλάδα καθώς και το 

ανάλογο για την τρίτη ηλικία που 

διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών -

η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου

Ελληνισµού και το Υπουργείο 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. Στον τοµέα αυτό 

πιστεύουµε ότι µπορεί το δίκτυο να 

ενεργοποιηθεί ακόµα περισσότερο 

 

10) Συνεργασία µε ∆ήµους των 
Χωρών της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης 

Η αναγκαιότητα για προσαρµογή των 

χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

στα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην κατεύθυνση του σταδιακού 

εκσυγχρονισµού και εκδηµοκρατισµού 

των θεσµών των χωρών αυτών, καθιστά 

την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβεβληµένη.  

Η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού Ελλήνων 

εκπροσώπων στα τοπικά τους 

αυτοδιοικητικά όργανα δίνει τη

δυνατότητα στο ∆ίκτυο µας, να 

αξιοποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας 

για τη µεταφορά τεχνογνωσίας προς τις 

χώρες αυτές. 
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Επικοινωνήστε µαζί µας 
Στη διεύθυνση:  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε       
Γοργοποτάµου 3-57001-ΘΕΡΜΗ-ΕΛΛΑ∆Α 
E-mail:  iniohos@anatoliki.gr 
ΤΗΛ. 0030 2310 463930 
 FAX 0030 2310 486203 
 

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. 

 

 

Επιτροπής στις διαδικασίες του 

συνεδρίου του ΣΑΕ Ευρώπης τον 

περασµένο Νοέµβριο, υπήρξε το πρώτο 

βήµα συνεργασίας το οποίο πρέπει να 

συνεχισθεί µέσα από την αναζήτηση 

συγκεκριµένων προτάσεων που θα 

στηρίζονται στην ανάπτυξη κοινών 

πρωτοβουλιών, αξιοποιώντας κατά 

περίπτωση τα ∆ίκτυα που έχουν 

δηµιουργηθεί στην Ευρώπη. 

 

12) Λειτουργία του ∆ικτύου 
Η οικονοµική και οργανωτική υποστήριξη 

του ∆ικτύου γίνεται µε βάση σχετική 

σύµβαση της ΚΕ∆ΚΕ και της 

∆ιαδηµοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και καλύπτει 

ικανοποιητικά µέχρι σήµερα, τόσο τις 

λειτουργικές δαπάνες του ∆ικτύου όσο 

και την ανάπτυξη συγκεκριµένων 

δράσεων. Παράλληλα το ∆ίκτυο 

προχώρησε και στην αξιοποίηση 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων όπως το 

“youth for Europe” για την κάλυψη 

µέρους των εξόδων του. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΗΝΑ 17-10-2003 

Ήδη έχει γίνει µια πρώτη προσέγγιση για

τους τοµείς µε τους οποίους θα µπορούσε

να ξεκινήσει ανάλογη συνεργασία η οποία

πιστεύουµε ότι πρέπει να δροµολογηθεί στο

αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. 

 

11) συνεργασία µε την Ελληνική Πολιτεία,
το ΣΑΕ και τα ∆ίκτυά του 

Η συνεργασία του ∆ικτύου µε το Υπουργείο

Εξωτερικών και τη Γενική Γραµµατεία

Απόδηµου Ελληνισµού είναι δεδοµένη,

δηµιουργική και συνεχής, ενώ υπάρχει

τακτική επαφή και µε το Προεδρείο της

Μόνιµης ∆ιαρκούς Επιτροπής της Βουλής

για τον Απόδηµο Ελληνισµό. Στα πλαίσια

της πληρέστερης ενηµέρωσης του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις

δραστηριότητες του ∆ικτύου µας, η

Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε και

αντάλλαξε απόψεις µε το σύνολο των µελών

της Μόνιµης ∆ιαρκούς Επιτροπής της

Βουλής για τον Απόδηµο Ελληνισµό. 

Στον τοµέα της ανάπτυξης συνεργασιών µε

το ΣΑΕ, το ∆ίκτυό µας δεν ανέπτυξε έως

σήµερα, εκείνες τις σχέσεις που θα του

έδιναν τη δυνατότητα για προώθηση κοινών

δράσεων. Η συµµετοχή της Συντονιστικής  


