ηνίοχος
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Αγαπητοί
συνάδελφοιακαι φίλοι,
Ήταν τέσσερα χρόνια πριν, που για πρώτη
φορά συναντηθήκαµε, εµείς οι Ελληνικής
καταγωγής αιρετοί της Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης στη φιλόξενη Θεσσαλονίκη.
Σε λίγες ηµέρες για µια ακόµη φορά πάνω
από 140 συµπατριώτες και συµπατριώτισσες της Ευρωπαϊκής διασποράς,
από τα Ουράλια µέχρι τον Ατλαντικό,
εκπροσωπώντας τον Ελληνισµό αλλά και
τις Τοπικές µας Κοινωνίες, θα βρεθούµε για
να συζητήσουµε τη µέχρι σήµερα πορεία
του ∆ικτύου µας.
Παράλληλα θα µας δοθεί η δυνατότητα να
συζητήσουµε για τη µελλοντική µας
δραστηριότητα, για το πως θα προσεγγίσουµε ακόµα περισσότερο τους στόχους
του ∆ικτύου µας.
Οι Συναντήσεις των Νέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τα Φόρουµ Ανταλλαγής
Απόψεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε
Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων
της πατρίδας µας, αποκτούν χρόνο µε το
χρόνο θεσµικά χαρακτηριστικά.
Η προώθηση του θέµατος των Μαρµάρων
του Παρθενώνα κινητοποιεί τον Ελληνισµό
και ευαισθητοποιεί τις τοπικές µας
κοινωνίες στην Ευρώπη.
Το ∆ίκτυο έχει ήδη καταξιωθεί µε τη µέχρι
σήµερα δυναµική του στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης.
Η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και
τέσσερα χρόνια µε τη συµπαράσταση της
Ελληνικής Πολιτείας και τη συνεργασία της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρειάζεται τη συµπαράταξη και την ενεργό
συµµετοχή όλων µας. Όλοι µαζί µπορούµε
περισσότερα.
Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς
ο Πρόεδρος της Σ.Ε
Γρηγόρης Ζαρκάδας
∆ηµοτικός Σύµβουλος Φραγκφούρτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερµανός
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12
ΕΝΑΡΞΗ 9:30 πµ

•

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

•

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Π. Σκανδαλάκη
«Ο Ρόλος της Τ.Α. στην Εξωτερική
Πολιτική»

•

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ &
ΑΠΟ∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

•

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ &
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

•

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

κάντε κλικ στο…

•

ΓΕΥΜΑ

www.inioxos.gr

•

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ

στην ηλεκτρονική σελίδα
του ∆ικτύου και
ενηµερωθείτε για…

•

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ Γ.Σ.

•

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

•

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2003-2005

•

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΚΤΥΟΥ

−
−

−

τον Απολογισµό της
Σ.Ε του ∆ικτύου
το σχέδιο
Προγράµµατος
∆ράσης
τις προτάσεις
τροποποίησης του
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας
του ∆ικτύου

∆ιαβάστε…
2ο Φόρουµ
Ανταλλαγής
απόψεων
Εκδήλωση στην
πόλη της
Φραγκφούρτης για
τα Μάρµαρα του
Παρθενώνα
Συµβαίνουν.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12
ΕΝΑΡΞΗ 9:30 π.µ.

•

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ Σ.
ΕΝΩΣΗΣ

•

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

•

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 20032005

•

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1

2o Φόρουµ Ανταλλαγής
Απόψεων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2005

Φ

Ολοκληρώθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία
το Φόρουµ Ανταλλαγής Απόψεων,
που διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο
Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών Αυτόδιοίκησης της Ευρώπης και την
ΤΕ∆Κ Ν. Ροδόπης στην Κοµοτηνή, το
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2005.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και
απηύθυναν χαιρετισµό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδης, ο Αντιπρόεδρος της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής της Βουλής για
τον Απόδηµο Ελληνισµό κ. Γρηγ.
Νιώτης, η Βουλευτής Ροδόπης κ.
Χρύσα Μανωλιά, ο Νοµάρχης
Ροδόπης κ. Άρης Γιαννακίδης και ο
Πρωτοσύγκελος κ Αρίσταρχος Τσαλπαράς εκπρόσωπος της Ι.Μ.
Μαρώνειας & Κοµοτηνής.
Στο Φόρουµ συζητήθηκαν θέµα-τα
σχετικά µε τις λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
και την Πολυπολιτισµική Κοινωνία
και η αντιµετώπιση της από την Τ.Α.
Εισηγητές στο πρώτο θέµα ήταν ο κ.
Λ. Πρεζαλής ∆ήµαρχος Καµιζάνο
(Ιταλία) και ο κ. Εµ. Μορφιαδάκης
Αντιδήµαρχος Μάλµοε (Σουηδία).
Το δεύτερο θέµα σχετικά την
Πολυπολιτισµική Κοινωνία και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση εισηγήθηκαν ο
∆ήµαρχος Κοµοτηνής κ. Αν. Βαβατσικλής, ο Πρόεδρος του ∆ικτύου
Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης κ.
Γρ. Ζαρκάδας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Φραγκφούρτης (Γερµανία) και η κ.
Κ.∆αυίδ-Χαρµαντά ∆ηµοτική Σύµβουλος Μπαρνέτ-Λονδίνου (Μ. Βρετανία).

Συµβαίνουν…
-ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του
συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ, που έγινε
από τις 3-5 Νοεµβρίου στη Ρόδο.
Χαιρετισµό εκ µέρους του ∆ικτύου
απεύθυνε ο Γραµµατέας της Σ.Ε κ
Χρήστος Πρασσάς.
-πρόταση του Συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ
στην κυβέρνηση και τα πολιτικά
κόµµατα για τη συγκρότηση εθνικής
µεταναστευτικής
πολιτικής,
περιλαµβανοµένου
και
του
δικαιώµατος
ψήφου
των
µεταναστών, ξεκινώντας από το
επίπεδο της Τ.Α. Επιπλέον σε κάθε
∆ήµο να συγκροτηθούν συµβούλια
µεταναστών
- µε τη νέα καταγραφή των µελών
του ∆ικτύου, ο αριθµός των
Ελληνικής Καταγωγής αιρετών στην
Τ.Α. της Ευρώπης, έφτασε τους 227,
ανάµεσά τους 11 ∆ήµαρχοι και 7
αντιδήµαρχοι σε δέκα εννέα χώρες.
-κατά την συνάντησή του µε τους
εκπροσώπους της Οµογένειας της
Νέας Υόρκης ο Υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Σκανδαλάκης, στην
πρόσφατη επίσκεψή του στη
Ν.Υόρκη
έκανε αναφορά στο θέµα
επιστολικής ψήφου, τονίζοντας
κυβέρνηση θα υλοποιήσει
δέσµευσή της αφού πρώτα
κατοχυρωθεί συνταγµατικά
επόµενη αναθεώρηση.

της
ότι η
την
αυτή
στην

-ηµερίδα για τους νέους διοργανώνει
ο ∆ήµος του Μπαρνέτ, στις 2
∆εκεµβρίου, στην οποία θα
συµµετάσχουν νέοι 14-18 ετών
εκπροσωπώντας τα σχολεία της
µέσης εκπαίδευσης της περιοχής.

Ξεπέρασε τις προσδοκίες του
∆ικτύου, η κινητοποίηση της
Ελληνικής
Οµογένειας,
στην
Φραγκφούρτη, για την επιτυχή
διοργάνωση της Έκθεσης για την
Επανένωση των Μαρµάρων του
Παρθενώνα στο ∆ηµαρχείο της
πόλης τον Ιανουάριο του 2006.
Με την ιδιαίτερα σηµαντική
συµβολή του Γενικόυ Προξέ-νου κ.
Κοντοβουνήσιου
και
τη
συµπαράσταση του Γραφείου του
ΕΟΤ
στην
Φραγκφούρτη,
διοργανώθηκαν συγκεντρώ-σεις
των Ελληνικών συλλόγων και
Κοινοτήτων της περιοχής Έσσης,
όπου οι εκπρόσωποι τους
δήλωσαν ότι µε κάθε τρόπο θα
προσπαθήσουν να συµβάλλουν
στην επιτυχία της διοργάνωσης.
Παράλληλα έγιναν συγκεντρώσεις
των Ελληνογερµανικών Συλλόγων
και επιχειρήσεων Ελληνικών
συµφερόντων της περιοχής που
εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για
χορηγική τους συνδροµή, στη
διοργάνωση της Έκθεσης.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γρηγόρης Ζαρκάδας, Απόστολος Κοιµήσης, Χρήστος Πρασσάς
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
E-mail: info@inioxos.gr www.inioxos.gr
ΤΗΛ. +30310463930-1/FAX +30310486203
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