ηνίοχος
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι
και συµπατριώτες,
Με τον πρώτο Ηνίοχο στην νέα µας
διετία που ήδη άρχισε µε το
πετυχηµένο συνέδριό µας τον
Νοέµβριο του 2003, σας στέλνω
τον εγκάρδιο χαιρετισµό της νέας
Σ.Ε., που έχω την τιµή να είµαι
πρόεδρος.
Για τον καινούργιο χρόνο που
διανύουµε εύχοµαι σε όλους σας
και στον καθένα σας ξεχωριστά
προσωπική
και
οικογενειακή
ευηµερία, υγεία, επαγγελµατικές
και πολιτικές επιτυχίες.
Στη χρονιά που ακολουθεί το
∆ίκτυό µας θα συνεχίσει την
ενεργό παρουσία του µε την
προώθηση τόσο θεµάτων που
αφορούν την πατρίδα µας όσο και
µε την ανάπτυξη των συνεργασιών
ανάµεσα στους φορείς της Τ.Α.
τους οποίους εκπροσωπούµε.
Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο
να
επισηµάνουµε
την
συµπαράσταση
και
να
ευχαριστήσουµε
το
Υπουργείο
Εξωτερικών και τον Υφυπουργό κ.
Γ. Μαγκριώτη προσωπικά, το
Ελληνικό Κοινοβούλιο µε την
διακοµµατική του επιτροπή, την
ΓΓΑΕ, το ΣΑΕ και την ΚΕ∆ΚΕ για
την ίδρυση και λειτουργία του
δικτύου µας ιδιαίτερα δε την
Ανατολική Α.Ε. για την αµέριστη
υποστήριξη και την ουσιαστική
βοήθεια.
Κλείνοντας
τον
σύντοµο
χαιρετισµό
µου
θέλω
να
ευχαριστήσω τον προκάτοχό µου
κ. Γιάννη Γιαννικόπουλο,τον πρ.
αντιπρόεδρο κ. ∆. Γουλιάνα, την
πρ. γραµµατέα κ. Κ.Χαρµαντά και
το πρώην µέλος της Σ.Ε. κ. Λ.
Παπαϊωάννου για την συνεισφορά
τους.
Με την ενεργό συµµετοχή όλων
µας είναι βέβαιο ότι το δίκτυό µας
θα είναι δυναµικά παρών και στην
επόµενη διετία.
Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γρηγόρης Ζαρκάδας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη
διοργάνωση
σχετικής
έκθεσης
φωτογραφίας
στη
συνάντηση
της
ολοµέλειας των µελών του Κογκρέσου των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συµβουλίου της Ευρώπης, το οποίο
αποτελείται από 313 τακτικά µέλη που
εκπροσωπούν τους Οργανισµούς της
Τοπικής και της Περιφερειακής διοίκησης
των χωρών µελών του Συµβουλίου της
Ευρώπης. Η εκδήλωση θα γίνει σε
συνεργασία µε την ΚΕ∆ΚΕ, το Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη
και µε την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού από
24 έως 28 Μαΐου 2004 στο κτίριο του Συµβουλίου της
Ευρώπης.
Ακόµα σε συνεργασία µε την Ελληνική Κοινότητα και το
τοπικό Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
προγραµµατίζονται παράλληλες εκδηλώσεις στην πόλη
του Στρασβούργου.
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Απόφαση Συντονιστικής επιτροπής ∆ικτύου 31-1-2004

1. ∆ιοργάνωση έκθεσης για το θέµα της επιστροφής
των Μαρµάρων του Παρθενώνα.
2. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων για την ανάπτυξη
πολιτιστικών και αθλητικών ανταλλαγών µε την
καταγραφή των πολιτιστικών ή αθλητικών
δραστηριοτήτων του κάθε δήµου στον οποίο
δραστηριοποιούνται τα µέλη του ∆ικτύου, που θα
µπορούσε να παρουσιάσει το έργο / δραστηριότητά
του σε άλλη χώρα.
3. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων για την εύρεση
διακρατικών εταίρων σε προγράµµατα της Ε.Ε.
Συνέχεια σελ 2

∆ιαβάστε….
Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής
Ολυµπιακή φλόγα
2η συνάντηση νέων δηµοτικών συµβούλων
Θεσσαλονίκη – EXPO2008
Ολυµπιακή Εκεχειρία
Η νέα Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου
1

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΦΛΟΓΑ
ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ
ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Σε 33 πόλεις, στις πέντε ηπείρους του
πλανήτη θα ταξιδέψει η Ολυµπιακή φλόγα µε
την
Παγκόσµια
Λαµπαδηδροµία,
που
διοργανώνεται
στην
ιστορία
των
ολυµπιακών αγώνων για πρώτη φορά.
Η Λαµπαδηδροµία αποτελεί τον προποµπό της
µεγάλης γιορτής των Ολυµπιακών Αγώνων
και είναι η πρώτη που θα περάσει από
ολόκληρο τον κόσµο και θα καταλήξει στη
χώρα που γέννησε τους Αγώνες και θα
καταλήξει στην πόλη όπου αναβίωσαν.
Το µοναδικό ταξίδι της Ολυµπιακής Φλόγας
ξεκινά στις 25 Μαρτίου από την Αρχαία
Ολυµπία και θα διαρκέσει περίπου 78 ηµέρες
διανύοντας
περισσότερα
από
78.000
χιλιόµετρα ανά τον κόσµο, µεταφέροντας το
µήνυµα της Ολυµπιακής Εκεχειρίας , της
ευγενούς άµιλλας , της ειρηνικής συνύπαρξης
και της φιλίας των λαών.
Ειδικότερα
στην
Ευρώπη,
θα
περάσει
διαδοχικά από την Αµβέρσα (21/6), τις
Βρυξέλλες (22/6), το Άµστερνταµ (23/6),
τη Γενεύη, τη Λοζάννη (24/6), το Παρίσι
(25/6), το Λονδίνο (26/6),τη Βαρκελώνη
(27/6), τη Ρώµη (28/6), το Μόναχο (29/6),
το Βερολίνο (30/6), τη Στοκχόλµη (1/7), το
Ελσίνκι (2/7), τη Μόσχα (3/7), το Κίεβο
(5/7), την Κωνσταντινούπολη (6/7) , τη
Σόφια (7/7) και τη Λευκωσία (8/7).

2η Συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών
Συµβούλων & Στελεχών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά νέοι
Ευρωπαίοι που συµµετέχουν ενεργά στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση των χωρών καταγωγής
τους, καλεσµένοι από τα µέλη του ∆ικτύου
µας, θα συναντηθούν στις αρχές του
Ιουλίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να
ανταλλάξουν
απόψεις,
εµπειρίες
και
προτάσεις
για
την
επίλυση
των
προβληµάτων που απασχολούν τη νεολαία
και όχι µόνο.
Μια εβδοµάδα µε συζητήσεις, επισκέψεις σε
∆ήµους της Ελλάδας, σε περιοχές µε
αρχαιολογικό
και
περιβαλλοντικό
ενδιαφέρον
σε
ένα
πρόγραµµα
που
διαµορφώνεται µε τη συµµετοχή και των
Ελλήνων Συναδέλφων τους.
Την περσινή χρονιά στη Συνάντηση είχαν
λάβει µέρος εκπρόσωποι από τις χώρες του
Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας , της
Ελβετίας και της Ελλάδας .
Στην φετινή συνάντηση αναµένεται
συµµετοχή από περισσότερες χώρες.
Συνέχεια από σελ 1
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4. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας
5. ∆ιοργάνωση της 2ης Συνάντησης νέων
∆ηµοτικών Συµβούλων ή στελεχών
της Τ.Α. από τις χώρες όπου
δραστηριοποιούνται τα µέλη του
∆ικτύου
6. Κατάρτιση στελεχών φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γεωργίας
7. Φόρουµ ανταλλαγής απόψεων µε
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Ελλάδας
8. Προώθηση
του
θέµατος
της
Ολυµπιακής Εκεχειρίας
9. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την
υποδοχή της Ολυµπιακής Φλόγας
10.Ανάπτυξη σχέσεων του ∆ικτύου µε τα
συλλογικά διεθνή όργανα των φορέων
της Αυτοδιοίκησης
11. Υποστήριξη
εφαρµογής
του
προγράµµατος
φιλοξενίας
νέων
αποδήµων
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
EXPO2008
Συνεχίζεται η δραστηριότητα των µελών του
∆ικτύου
για
την
προώθηση
σχετικού
Μητέρα Γη: Γνώση της γης, Γεωργία,
ψηφίσµατος
για
την
εφαρµογή
της
∆ιατροφή
Ολυµπιακής Εκεχειρίας.
Με το θέµα αυτό, παρουσιάσθηκε η Τη χρονιά που µας πέρασε 36 φορείς Τοπικής
υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης από τον Αυτοδιοίκησης προσυπέγραψαν το σχετικό
πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραµµατείας της κείµενο ψήφισµα.
Επιτροπής ∆ιεκδίκησης Υπουργό Μακεδονίας Αναλυτικότερα:
Θράκης κ. Χάρη Καστανίδη, τον περασµένο
Αγγλία
∆εκέµβριο στο Παρίσι.
∆ήµος Barnet
«Αντίπαλες» πόλεις η Ισπανική Σαραγόσα και
Γαλλία
η Ιταλική Τεργέστη.
Νοµαρχιακό Συµβούλιο Νοµού Gard
Ήδη έχει κατατεθεί ο σχετικός φάκελος Ο ∆ήµος Garons
υποψηφιότητας
στο
∆ιεθνές
Γραφείο Nimes Metropole ( 23 ∆ήµοι)
Εκθέσεων, στον οποίο εκτός των άλλων
Γερµανία
αναπτύσσονται οι τρεις θεµατικές ενότητες:
Η Περιφέρεια Main-Taunus
1. Γνώση της γης, όπου οι συµµετέχοντες
θα παρουσιάσουν τις προτάσεις του για τον
επαναπροσδιορισµό της σχέσης ανθρώπου γης
2. Γεωργία, όπου η κάθε χώρα θα
παρουσιάσει ότι αφορά τη γεωργία και την
κτηνοτροφία σε σχέση µε το σήµερα και το
Η Περιφέρεια Hoch- Taunus
αύριο.
Ο ∆ήµος Φραγκφούρτης
3. ∆ιατροφή και ποιότητα ζωής, όπου θα Ο ∆ήµος Bad-Hombourg
παρουσιασθούν
ιδέες
σχετικές
µε
τη Ο ∆ήµος Kassel
διατροφή ως δικαίωµα στη ζωή και ως
Ιταλία
στοιχείο του πολιτισµού.
∆ήµος Aymavilles
Παράλληλα
θα
λειτουργήσει
µια ∆ήµος Chatillon
«Παγκόσµια
Ανοιχτή
Αγορά»,
µια ∆ήµος Camisano Visentino
υπαίθρια αγορά τροφίµων.
∆ήµος Grumolo Delle Abbasdesse
Η τελική επιλογή της πόλης που θα
Ουγγαρία
διοργανώσει την EXPO2008, θα γίνει στα
∆ήµος Μπελογιάννη
τέλη του 2004.

3

Η ΝΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ…

Πρόεδρος
Ζαρκάδας Γρηγόρης,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Φρανκφούρτης, Γερµανία.
Αντιπρόεδροι
Κοιµήσης Απόστολος,
∆ήµαρχος Αµφιλοχίας, µέλος ∆.Σ. ΚΕ∆ΚΕ.
Ριζογιάννης Κώστας,
∆ήµαρχος Μπελογιάννη, Ουγγαρία.
Γραµµατέας
∆ρούµπουρα Φωτεινή,
∆ηµοτική Σύµβουλος Βρυξελλών (Anderlecht),
Βέλγιο.
Ταµίας
Κεσίσοφ Πάρις,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Βατούµι, Γεωργία.
Μέλη
Αβράµοβ Ανατόλι,
Πρόεδρος της Κοινότητας Ουρζούφ, Περιοχή
Περσοτραβνεβιϊ, Νοµού Ντόνετσκ, Ουκρανία
Γαλανός Ηλίας,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Φρανκφούρτης, Γερµανία
Γιαννικόπουλος Γιάννης,
∆ήµαρχος Garons, Γαλλία
Γουµάγιας ∆ηµήτριος,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Βερολίνου (FriedrichshainKreuzberg), Γερµανία.
∆ασκαλάκης Εµµανουήλ,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Dortmund, Γερµανία
Ιωακειµίδης Γεώργιος,
∆ήµαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος ΚΕ∆ΚΕ
Μορφιαδάκης Εµµανουήλ,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Malmo, Σουηδία
Μπίιτς Φιοντόρ,
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ντονιέτσκ, Ουκρανία
Πρασσάς Χρήστος,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Schorndorf, Γερµανία
Πρεζαλής Ελευθέριος,
∆ήµαρχος Camisano, Ιταλία
Σαχίνης Αγάπιος,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεσσαλονίκης,
εκπρόσωπος ΚΕ∆ΚΕ
Σπυρίδων Σπύρος,
∆ήµαρχος Πόρου, Μέλος ∆.Σ. ΚΕΚ∆Ε
Τερσένοβ Ιππόλυτος,
∆ηµοτικός Σύµβουλος Ολιανκ, Γεωργία
Τσιλιφής Χρήστος,
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Main Taunus, Γερµανία
Παρατηρητής
Ζήσος Λούτσης,
Έπαρχος Φοινίκης, Αλβανία.

-Υποψήφιος Βουλευτής µε το κόµµα της Ν.∆.
στο νοµό Πρεβέζης, κατεβαίνει το µέλος της
Σ.Ε. του ∆ικτύου Ηλίας Γαλανός…ευχές για
καλή επιτυχία

-Έκθεση για την επιστροφή των Μαρµάρων
του Παρθενώνα διοργανώνεται από τις 24
Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
-Λιγότερες από 172 ηµέρες για την έναρξη
των Ολυµπιακών Αγώνων

Χρήσιµα links…
-Υπουργείο Εξωτερικών www.mfa.gr

-ΥΠΕΣ∆ΑΑ www.ypes.gr
-Κοινοβούλιο www.parliament.gr
-ΚΕ∆ΚΕ www.kedke.gr
-ΑΘΗΝΑ 2004 www.athens2004.com
-EXPO www.thessalonikiexpo2008.gr
-ΣΑΕ www.sae.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γρηγόρης Ζαρκάδας
Απόστολος Κοιµήσης
Φωτεινή ∆ρούµπουρα
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: iniohos@anatoliki.gr
ΤΗΛ. +302310463930
FAX
+302310486203
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