
Σφάλµα! ∆εν βρέθηκαν καταχωρίσεις πίνακα περιεχοµένων. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ  

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ…. ΣΤΟ INTERNET 

Ξεκίνησε αυτές τις µέρες η λειτουργία της ιστοσελίδας του ∆ικτύου
στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

www. inioxos.gr 
Απλή, καλαίσθητη και εύχρηστη πληροφορεί τον επισκέπτη για τη
φυσιογνωµία και τη λειτουργία του ∆ικτύου, τις δραστηριότητες
του, ενώ περιλαµβάνει και κατάλογο µε τους Ελληνικής
Καταγωγής εκλεγµένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
Παράλληλα λειτουργεί και φόρουµ συζητήσεων γύρω από θέµατα
που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, τον Απόδηµο Ελληνισµό κλπ.  
Τέλος ειδικό link παραπέµπει στο site των Νέων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, όπου εκτός από την παρουσίαση των
δραστηριοτήτων των συναντήσεων που σε ετήσια βάση
διοργανώνει το ∆ίκτυο στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί και chat για
on line συζητήσεις. 

 Ευρώπη.  

∆ιαβάστε…  
 3η συνάντηση νέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 Πρόγραµµα Φιλοξενίας Νέων Αποδήµων 
 Η Σ.Ε του ∆ικτύου στην Ν. Αλβανία 
 Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής 

 

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν το διάστηµα 5-12 Ιουλίου πάνω
από 30 νέοι δηµοτικοί σύµβουλοι και στελέχη της
αυτοδιοίκησης από εννέα χώρες της Ευρώπης, προκειµένου να
συµµετάσχουν στην 3η Συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών
Συµβούλων από την Ευρώπη, που διοργανώνει το ∆ίκτυο
Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης 

Οι συµµετέχοντες, δηµοτικοί σύµβουλοι και στελέχη της
τοπικής αυτοδιοίκησης ηλικίας µέχρι 25 ετών από την Ελλάδα,
το Βέλγιο, τη Γερµανία, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη
Γεωργία και την Ουκρανία θα ανταλλάξουν απόψεις, εµπειρίες
και προτάσεις πάνω σε κρίσιµα προβλήµατα που απασχολούν
την ευρωπαϊκή νεολαία και την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση, ενώ
παράλληλα θα έχουν …..  

Συνέχεια  σελ 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ   
2005 ηνίοχος 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
και συµπατριώτες, 

Σε µια εποχή που πολλά
θέµατα που αφορούν την
πατρίδα µας βρίσκονται στο
επίκεντρο των διεθνών
εξελίξεων (όνοµα της FYROM,
Κυπριακό, Ελληνοτουρκικές
σχέσεις, η κρίση στο
Πατριαρχείο Ιεροσολύµων) ο
εκτός των τειχών Ελληνισµός
µε την ενεργό παρουσία του σε
όλο τον κόσµο, συµβάλλει µε
το δικό του τρόπο στην
προσπάθεια της Ελληνικής
Πολιτείας για εξεύρεση
δίκαιων λύσεων µε βάση το
εθνικό συµφέρον. 

Παράλληλα το ∆ίκτυο µας
προχωρά µε τους δεδοµένους
πλέον ρυθµούς του, τις
δραστηριότητες του. 
Η ηλεκτρονική σελίδα του, που
ξεκινά αυτές τις µέρες
φιλοδοξεί να γίνει ένας νέος
χώρος διαλόγου και έκφρασης. 
Για 3η χρονιά διοργανώνεται η
συνάντηση των νέων της Τ.Α.,
προετοιµάζεται το 2ο φόρουµ
ανταλλαγής απόψεων µε την
Ελληνική Τ.Α. και συνεχίζονται
οι προσπάθειες για τη
διοργάνωση διηµέρου για την
Αυτοδιοίκηση και την Ευρώπη
στο Ντονιέτσκ, εκδήλωση που
οι µετεκλογικές εξελίξεις στην
Ουκρανία δεν επέτρεψαν να
πραγµατοποιηθεί.  
Τέλος όσον αφορά την
προώθηση του θέµατος των
µαρµάρων του Παρθενώνα
συνεχίζεται η προετοιµασία για
τη διοργάνωση της σχετικής
έκθεσης στην πόλη της
Φραγκφούρτης τον Ιανουάριο
του 2006. 

Με τους πιο θερµούς 
χαιρετισµούς 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Γρηγόρης Ζαρκάδας 
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Συνέχεια από σελ 1
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

….τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη
δραστηριότητα δήµων του Πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και να
επισκεφθούν περιοχές σηµαντικού ιστορικού και
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντας της Κεντρικής
Μακεδονίας. Στην ατζέντα της φετινής
Συνάντησης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα
θέµατα: 
1. Παρουσίαση της λειτουργίας των ∆ήµων
όπου δραστηριοποιούνται οι νέοι της

ολαία. Οι νέοι και η Τοπική

Αυτοδιοίκηση και οι

πρα ίται µ

συνάντησης. 
2. Πολιτική και Νε
Αυτοδιοίκηση και  
3. Η Ευρωπαϊκή Τοπική 
Οικονοµικοί-Μετανάστες. 
Η διοργάνωση γµατοποιε ε ευθύνη της
Αναπτυξιακής Εταιρίας Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και έχει αίτηση για
να χρηµατοδοτηθεί και από το

υποβληθεί 
 ευρωπαϊκό

πρόγραµµα «Youth For Europe». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ 

από 15 Ιουλίου έως 15 Σεπτεµβρίου 2005 

Για ακόµη µια χρονιά το Υπουργείο Εξωτερικών
- ΓΓΑΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης στα πλαίσια του
«Επιχειρησιακού Προγράµµατος δράσης
Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) -
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», προχωρούν στην
«Οργάνωση Επισκέψεων Παιδιών και Νέων
Αποδήµων στην Ελλάδα»  
Πρόκειται για προγράµµατα φιλοξενίας παιδιών
(8-12 ετών) και νέων (13-17 και 18-25 ετών)
αποδήµων, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τόπο
καταγωγής τους, σε οµάδες περίπου των 25
ατόµων και µέσης χρονικής διάρκειας τριών
εβδοµάδων.  
Στόχος του «Προγράµµατος Φιλοξενιών» είναι η
ενεργοποίηση των οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προκειµένου να οργανώσουν τη
φιλοξενία των νέων Αποδήµων στον τόπο
καταγωγής των γονέων τους, επιδιώκοντας έτσι
την προσέγγιση και τη σύσφιξη των σχέσεων
τους µε την Ελλάδα. 
Τα προγράµµατα αυτά θα γίνουν σε
κατασκηνώσεις και άλλους κατάλληλους
χώρους, µε ψυχαγωγικό, αθλητικό, πολιτιστικό,
εκπαιδευτικό, περιηγητικό χαρακτήρα. 
Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος
προέρχεται από εθνικούς πόρους και
συγκεκριµένα από το ΥΠ.ΕΞ - Γ.Γ.Α.Ε. και το
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.&Α. 
Πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eetaa.gr 

 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
 
 

 
 

Συνάντηση µε εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Νότιας Αλβανίας και της
Ελληνικής Μειονότητας είχε η Συντονιστική
Επιτροπή του ∆ικτύου, µε την ευκαιρία της
συνεδρίασης της στην περιοχή Καραχατζιού
κοντά στην πόλη των Αγίων Σαράντα. 

Στην συνάντηση στην οποία
παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Πολιτισµού κ.
Πέτρος Τατούλης, οι εκπρόσωποι της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής της Βουλής κ. Αντώνης
Φούσας (Ν.∆.), Χρύσα Μανωλιά (ΠΑΣΟΚ), ο
Έλληνας Πρέσβης κ Παντελής Καρκαµπάσης
και ο Γενικός Πρόξενος του Αργυροκάστρου
κ. Ιωάννης Τζόβας, συζητήθηκαν τα
προβλήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
περιοχής αι η διερεύνηση τρόπων
συνεργασ

κ
ίας µε το ∆ίκτυο.  

 

 
 

Ιδιαίτερα έγινε αναφορά στη διερεύνηση
της αξιοποίησης του προγράµµατος της
Αναπτυξιακής Βοήθειας, για τη
χρηµατοδότηση βασικών έργων υποδοµών
της Νότιας Αλβανίας, όπου
δραστηριοποιούνται τα µέλη του ∆ικτύου. 

Στην κατεύθυνση αυτή το ∆ίκτυο µας
ανέλαβε την υποχρέωση να υποστηρίξει τους
συναδέλφους µας, στην προσπάθεια τους για
εξεύρεση τρόπων χρηµατοδότησης έργων που
θα συµβάλλουν στην κάλυψη τουλάχιστον
µέρους των βασικών τους αναγκών σε
υποδοµές, όπως το έργο υδροδότησης 22
χωριών των επαρχιών της Φοινίκης και
Μεσοποτάµου προϋπολογισµού € 1.800.000. 



ε 

Επικοινωνήστε µαζί µας 
Στη διεύθυνση:  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε     Γοργοποτάµου 3-57001-ΘΕΡΜΗ-ΕΛΛΑ∆Α
E-mail:  iniohos@anatoliki.gr 
ΤΗΛ. +32310463930-1    FAX +32310486203 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2005 

Απόφαση Συντονιστικής 
Επιτροπής ∆ικτύου 

11 ∆εκεµβρίου 2004 

1. ∆ιοργάνωση έκθεσης για το θέ-
µα της επιστροφής των Μαρµάρων
του Παρθενώνα στην πόλη της
Φραγκφούρτης.  
2.∆ιοργάνωση της 3ης Συνάντη-
σης νέων ∆ηµοτικών Συµβούλων
ή στελεχών της Αυτοδιοίκησης
από ις χώρ  όπου δραστη-
ριοποιούνται τα µέλη του ∆ικτύου
3.Μεταφορά τεχνογνωσίας σε
στελέχη φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης χωρών της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και της Αλβα-
νίας 

 τ ες  

4.Φόρουµ ανταλλαγής απόψεων
µε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στην Ελλάδα. 
5.Ολοκλήρωση ιστοσελίδας δικτύ-
ου 
6.Ανάπτυξη θεµατικών διακρατι-
κών δικτύων µε την αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  

3η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 

Στο τέλος του Νοεµβρίου του 2005 στη
Θεσσαλονίκη, προγραµµατίζεται η 3η Γ.Σ.
του ∆ικτύου όπως ορίζεται και από τον
κανονισµό λειτουργίας του. 
Η χρηµατοδότησή της, σύµφωνα µε
σχετική απάντηση του Υφυπουργού
Εξωτερικών κ. Παναγιώτη Σκανδαλάκη
θα γίνει από το «Πρόγράµµα δράσης
Απόδηµου Ελληνισµού - Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» που συνχρηµατοδοτείται
από το Υπουργείο Εξωτερικών - Γ.Γ.Α.Ε.
και το Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης.  

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ… 
…∆ήµαρχος του Μπαρνέτ (Λονδίνο) εκλέχθηκε από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της πόλης, το µέλος του ∆ικτύου κ. Ανδρέας
Ταµπουρίδης… 
…σηµαντικό γεγονός για την πόλη των Ιωαννίνων ήταν το
φόρουµ που διοργάνωσε το ∆ίκτυο σε συνεργασία µε την ΤΕ∆Κ
του Νοµού, µε θέµα την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Το
σύνολο του τοπικού γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου είχε εκτενή
ρεπορτάζ από την ηµερίδα… 
…η πόλη της Πάτρας προετοιµάζεται για το 2006, χρονιά στην
οποία θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μετά την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η τρίτη Ελληνική πόλη παίρνει τη
σκυτάλη ενός Ευρωπαϊκού θεσµού, που έχει Ελληνικές ρίζες… 
…µετά από πρόταση του µέλους του ∆ικτύου κ. Ανδρέα
Ταµπουρίδη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Μπαρνέτ, αποφάσισε
να «υιοθετήσει» ένα χωριό από τις πληγείσες περιοχές από το
καταστροφικό τσουνάµι µε σκοπό την αποκατάσταση των
βασικών υποδοµών του (σχολείο, ιατρικό κέντρο και
ορφανοτροφείο)… 
…οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων στο κρατίδιο της Βαυαρίας
στη Γερµανία προετοιµάζουν κινητοποιήσεις για τα νέα µέτρα
που συζητούνται και αφορούν αλλαγές στην λειτουργία των
ελληνικών σχολείων… 
…το δικαίωµα µεταγραφής αναγνωρίζεται και στους οµογενείς
φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τη σχετική Ελληνική νοµοθεσία
για τις µετεγγραφές εσωτερικού, σύµφωνα µε την απάντηση του
Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Παναγιώτη Σκανδαλάκη, σε σχετικό
ερώτηµα του προέδρου του ∆ικτύου… 
…στις 19 και 22 Ιουνίου 2005, η Εθνική ποδοσφαιρική οµάδα
αγωνίζεται µε τις αντίστοιχες του Μεξικού και της Ιαπωνίας στην
πόλη της Φραγκφούρτης για το confederations Cup. Ειδικές
τιµές  για οµαδικά εισιτήρια προσφέρει η οργανωτική επιτροπή
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο της Φραγκφούρτης…  
…την παραίτησή της για επαγγελµατικούς λόγους, από τη θέση
της ∆ηµοτικού Συµβούλου του Άντερλεχτ και συνακόλουθα και
από το ∆ίκτυο, υπέβαλλε η Γραµµατέας της Ε.Γ. κ. Φωτεινή
∆ρούµπουρα… 
…τη θέση της στη Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου
καταλαµβάνει η κ. Κάτια - ∆αυίδ Χαρµαντά, ∆ηµοτικός
Σύµβουλος του Μπαρνέτ (Λονδίνο)… 
…έχασε την τελευταία µάχη της ζωής ο Στέλιος Γιανναράκης,
µέχρι πρόσφατα γενικός διευθυντής της ΚΕ∆ΚΕ. σηµαντικός
συµπαραστάτης της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του
∆ικτύο … 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Γρηγόρης Ζαρκάδας 
Απόστολος Κοιµήσης 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΧΕ  Η 
ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ,ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α Ε
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