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Συνέδριο στο Σότσι της Ν. Ρωσίας
«Τουριστική Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση»
Μια νέα πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
Στις 25 και 26 Μαΐου διοργανώνεται σε συνεργασία με το
Δήμο του Σότσι συνέδριο με
θέμα «Τουριστική Ανάπτυξη
και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

ΚΕ και αναμένεται να την παρακολουθήσουν εκπρόσωποι
και στελέχη όλων των βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τομέα Τουρισμού
της περιοχής. Την οργανωτική
υποστήριξη έχει η διαδημοτική
Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Ανατολική ΑΕ.

Η πόλη του Σότσι στην οποία
υπάρχει σημαντικός πληθυσμός
ελληνικής καταγωγής και δραστηριοποιούνται μέλη του δικτύου, αποτελεί σημαντικό
τουριστικό προορισμό της Νότιας Ρωσίας, τόσο τη θερινή,
όσο και τη χειμερινή περίοδο
και παράλληλα διεκδικεί τη
διοργάνωση της χειμερινής
ολυμπιάδας του 2014.
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Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία,
το Δίκτυο έχει σαν πρόθεση να
γίνει ανταλλαγή απόψεων σε
θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ανάδειξη της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αντίληψης και παράλληλα να ενισχυθεί ο ρόλος της
ομογένειας στις πόλεις όπου
δραστηριοποιούνται τα μέλη
του.
Ειδικότερα, το διήμερο προγραμματίζεται να συζητηθούν
θέματα σχετικά με τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
τον εναλλακτικό τουρισμό και

τη σχέση των μεγάλων αθλητικών γεγονότων με την τουριστική ανάπτυξη, μεταφέροντας την
Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή Εμπειρία.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε
ξενοδοχείο της πόλης, με τη
συμπαράσταση του Ελληνικού
Συλλόγου του Σότσι η «Ένωση»,
την υποστήριξη του Υπουργείου
Εξωτερικών-ΓΓΑΕ και της ΚΕΔ-

Στη διημερίδα θα παρευρεθούν
ο Πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής του Δικτύου κ. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φρανκφούρτης, ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Κοντορίνης Δημοτικός Σύμβουλος
Σόλνα (Σουηδία), τα μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας κ.
Αλέσικ Αλίκη Δημοτική Σύμβουλος Νυρεμβέργης και κ.
Σιαβέλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος του δήμου Νοϊσύ Λε Σεκ
(Γαλλία).
Την Κυριακή 27 Μαΐου η αποστολή του Δικτύου, θα επισκεφθεί την ορεινή περιοχή
Κράσνιαγα Πολιάνα και το
ομώνυμο χωριό, όπου προτείνεται να διεξαχθούν οι χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες του
2014 και θα έχει συναντήσεις
με εκπροσώπους της Ελληνικής
Ομογένειας.

Νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ
Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης
Στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, την
Τρίτη 15 Μαΐου, εξέλεξε το προεδρείο της ένωσης
καθώς και την εκτελεστική της επιτροπή.
Πρόεδρος εξελέγη ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, Α΄ Αντιπρόεδρος ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, Β΄
Αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Κώστας
Τζανακούλης και γενικός γραμματέας ο κ. Βασίλης
Κορομάντζος, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

Στην 11μελή Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. της
ΚΕΔΚΕ – επιπλέον του προεδρείου – εξελέγησαν ο κ. Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, δήμαρχος
Χαλανδρίου, ο κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, δήμαρχος Χανίων, ο κ. Απόστολος Κοιμήσης, δήμαρχος Αμφιλοχίας, ο κ. Γιάννης Κουράκης, δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, ο κ. Ανδρέας Φούρας,
δήμαρχος Πατρέων και οι κ.κ. Κυριάκος Λινάκης και Θόδωρος Γκοτσόπουλος δημοτικός σύμ-
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Νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ ο Δήμαρχος Αθηναίων

Σελ. 1

Σημείωμα Προέδρου

Σελ. 1

Επίσκεψη Νέων Δ.Σ. από Ελλάδα στη Φρανκφούρτη

Σελ. 2

2η Συνεδρίαση Ε.Γ. Δικτύου

Σελ. 2

5η Συνάντηση Νέων Δ.Σ. & Στελεχών Τ.Α. της Ευρώπης

Σελ. 3

Οι θέσεις του ΣΑΕ για την ψήφο Αποδήμου
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Συνάντηση με το Δ.Σ. της Πα.Δ.Ε.Ε.
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Πρόγραμμα Συνεδρίου στο Σότσι
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Συμβαίνουν
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Του Δρ. Ηλία Γαλανού
Προέδρου Σ.Ε.
Αγαπητοί συνάδελφοι
και συμπατριώτες,
Υπολείπονται περίπου έξι μήνες έως την
επόμενη συνάντησή μας, μέχρι την 4η
Γενική Συνέλευση και το Δίκτυό μας συνεχίζει τη δραστηριότητά του, συμβάλλοντας
με τον τρόπο του στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους δήμους της Ευρώπης
και παράλληλα προωθώντας θέματα που
αφορούν τον Ελληνισμό.
Συνέχεια σελ. 2

Επίσκεψη των νέων δημοτικών συμβούλων από Ελλάδα,
στη Φρανκφούρτη
Από τις 29 Ιανουαρίου
έως τις 3 Φεβρουαρίου 2007, η αντιπροσωπεία των νέων δημοτικών συμβούλων
που συμμετείχαν στις
συναντήσεις «youth in
local
authorities»,
επισκέφθηκε την περιοχή της Φρανκφούρτης.
Το πρόγραμμα της
επίσκεψης που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα μέλη του
Δικτύου της περιοχής, ξεκίνησε με επίσκεψη στο Δήμο της Χαιδελβέργης και
του Βάινχαϊμ, όπου ενημερώθηκαν για
τις δραστηριότητες των δήμων και για τη
λειτουργία του κέντρου απασχόλησης
του Βάινχαϊμ.
Τις επόμενες ημέρες υπήρξε επίσκεψη
στην Υπηρεσία Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων του Δήμου Φρανκφούρτης, στο
εργοστάσιο κομποστοποίησης απορριμμάτων, ενώ παρακολούθησαν την πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης και ενημερώθηκαν
από τα μέλη του Δικτύου για τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του δήμου
Φρανκφούρτης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της η
αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με την

Ελληνική Κοινότητα και την
Ομοσπονδία
Συλλόγων Νεολαίας της πόλης,
ενώ το τελευταίο
βράδυ στο χώρο
του Ελληνικού
Προξενείου,
έγινε συνάντηση
με τα μέλη του
δικτύου
της
περιοχής
της
Έσσης.
«Η μικρή μας περιήγηση στη Φρανκφούρτη ήταν ίσως μια από τις σημαντικότερες
εμπειρίες που θα μπορούσε να μας προσφέρει το δίκτυο Ελλήνων αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης… Οι συναντήσεις με
δημάρχους και αντιδημάρχους στις τρεις πόλεις που επισκεφτήκαμε, Χαιδελβέργη, Βάϊνχαϊμ και Φρανκφούρτη
μας εμπλούτισαν με
γνώσεις σχετικά με την
οργάνωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης,
τον
τρόπο εκλογής των
δημοτικών συμβούλων,
ντόπιων και αλλοδαπών, τις αρμοδιότητες
και τις δυνατότητες που έχει ο κάθε δήμος

2η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Γραμματείας
του Δικτύου
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Γραμματείας του
Δικτύου, που έγινε στα γραφεία του
Δικτύου Αμφικτιονία, το Σάββατο
31 Μαρτίου.
Στη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση
για τις δραστηριότητες του δικτύου
από την τελευταία συνεδρίαση της
Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, εγκρίθηκε ο συνολικός οικονομικός απολογισμός, από 1-1-06
έως 28-2-07, συνολικού ύψος
245.557 € και αποφασίσθηκε η δρομολόγηση των δράσεων του δικτύου σχετικά με τη διοργάνωση του
συνεδρίου για τον «Τουρισμό και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο
Σότσι της Ν. Ρωσίας και η 5η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών Τ.Α της Ευρώπης.
Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα
της πρωτοβουλίας του Δικτύου για
Σελίδα 2

την προώθηση του ζητήματος
των Μαρμάρων του Παρθενώνα,
στο οποίο έγινε ενημέρωση για
την επιστολή που έχει στείλει το
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη προς
το Μεσογειακό Μουσείο της
Στοκχόλμης, για τη διοργάνωση
της έκθεσης με τίτλο: «Το Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης – Η
επανένωση των Μαρμάρων του
Παρθενώνα – Πολιτιστική Επιταγή» και αναμένεται η απάντησή
του. Τέλος, η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε να ενημερωθούν τα μέλη του Δικτύου των
περιφερειών που βρίσκονται στα
παράλια της Μαύρης Θάλασσας,
για την προοπτική, υλοποίησης
προγράμματος γειτνίασης στο
τέλος του 2007, στα πλαίσια του
INTERREG, στο οποίο μπορούν
να συμμετάσχουν φορείς της
αυτοδιοίκησης των συγκεκριμένων περιοχών.

καθώς επίσης και τις μορφές συνεργασίας
με το κρατίδιο της Έσσης, με τα υπόλοιπα
κρατίδια, αλλά και το κράτος της Γερμανίας… Η εγκάρδια υποδοχή των Ελλήνων,
Αιρετών και μη, στην Ελληνική Κοινότητα
και στο ελληνικό προξενείο, παρουσία του
προξένου κυρίου Κοντοβουνίσιου, μας
έκαναν να νιώσουμε τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας και μας πείσανε ότι η
Ελλάδα υπάρχει εκεί που υπάρχουν οι
Έλληνες! …Εγώ, η Ρένα, ο Μανώλης, ο
Γιώργος, η Σοφία και ο Παναγιώτης,
εκπροσωπώντας ο καθένας το δήμο του
και τη δική του ιδεολογία, μαζί με την
ψυχή της εκδρομής την Ευγενία, κάναμε
μια πολύ όμορφη παρέα και αποδείξαμε
για άλλη μια φορά στους εαυτούς μας ότι
οι νέοι άνθρωποι με τη ζωντάνια και τον
ενθουσιασμό τους έχουν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας, πέρα και πάνω από
κάθε πολιτική πεποίθηση και κόμμα!»…
ένα απόσπασμα από
την επιστολή που
έστειλε η σύμβουλος
του Α΄ Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Βίλλη
Μπασδεκίδου, που
συμμετείχε
στην
αποστολή των νέων
αιρετών από Ελλάδα,
που επισκέφθηκαν τη Φρανκφούρτη.

Συνέχεια από σελ. 1
Μήνυμα Προέδρου Σ.Ε.

Η διοργάνωση του συνεδρίου με θέμα τον Τουρισμό
και την Αυτοδιοίκηση στο Σότσι της Ν. Ρωσίας,
λίγους μήνες μετά από μια ανάλογη εκδήλωση στο
Ντονέτσκ της Ουκρανίας, αποτελούν ένα πρώτο
βήμα για τη δικτύωση των πόλεων των χωρών της
πρώην Σοβιετικής με την Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η 5η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και
Στελεχών της Αυτοδιοίκησης, η συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την προώθηση του ζητήματος των
«Μαρμάρων του Παρθενώνα» κάνουν ιδιαίτερη την
παρουσία του τόσο στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και στο χώρο του ελληνισμού.
Στα θέματα που αφορούν γενικότερα την ομογένεια,
ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πρωτοβουλία της
Ελληνικής Κυβέρνησης για την υλοποίηση της εξαγγελίας για την ψήφο των Αποδήμων, συμβάλλοντας
ακόμα περισσότερο στην προσέγγιση του «εκτός
των τειχών» Ελληνισμού με την Μητέρα Πατρίδα.
Τέλος, με την ευκαιρία της εκλογής του Δημάρχου
Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη στη θέση του
Προέδρου της ΚΕΔΚΕ, θα ήθελα να εκφράσω τις
θερμότερες ευχές μου για μια επιτυχή θητεία και
παράλληλα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο, Δήμαρχο Κοζάνης κ. Πάρι Κουκουλόπουλο,
για την αμέριστη μέχρι σήμερα υποστήριξη της
ΚΕΔΚΕ στις δραστηριότητες του Δικτύου μας.
ΗΝΙΟΧΟΣ

5ης Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών Τ. Α. της Ευρώπης
για μια ακόμη χρονιά στη Θεσσαλονίκη
Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της
5ης Συνάντησης Νέων Δημοτικών
Συμβούλων και Στελεχών Τ. Α. της
Ευρώπης, που προγραμματίζεται να
γίνει από 4 έως 9 Ιουλίου, στην πόλη
της Θεσσαλονίκης.

οργανωθούν τρία “workshops” στα
οποία οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα:

Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 39
νέοι από 10 χώρες, την Αρμενία, τη
Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Γεωργία, την Ελβετία, την Ιταλία, το Καζακστάν, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Σουηδία, ενώ
από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν 23
νέοι που εκλέχθηκαν στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και σε
δήμους από τις Περιφέρειες Ηπείρου,

β) Οικονομικοί μετανάστες και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

α) Οργάνωση και λειτουργία Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

γ) Περιβάλλον και ανάπτυξη.
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα

Παράλληλα οι νέοι της συνάντησης
θα επισκεφθούν και δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης
για να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται η
Ελληνική Αυτοδιοίκηση.

Κατατέθηκαν οι θέσεις του ΣΑΕ για την ψήφο του Απόδημου
Τις θέσεις του Ελληνισμού της Διασποράς για το νόμο που αφορά στην
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές
από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό», κατέθεσε με επιστολή – υπόμνημα το Προεδρείο του
ΣΑΕ, προς τους αρμόδιους υπουργούς
της Κυβέρνησης και τους αρχηγούς των
κομμάτων.
Η επιστολή υπογραμμίζει τη βούληση
του Απόδημου Ελληνισμού να ψηφίζει
για την Βουλή των Ελλήνων προσωπικότητες οι οποίες θα προέρχονται από
τους κόλπους του, θα εκφράζουν και θα
μεταφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, τα ακούσματα και τις
γνώσεις από τον τόπο διαμονής τους,
προς όφελος της Ομογένειας, της Ελλάδας και του Ελληνισμού γενικότερα.
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης
και το Προεδρείο του ΣΑΕ αναφέρουν
μεταξύ άλλων:
«Ο Απανταχού Ελληνισμός καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής
Κυβέρνησης για την υλοποίηση της
εξαγγελίας περί ψήφου του Αποδήμου.
Θεωρούμε ότι η θέσπιση του δικαιώματος ψήφου για τους Απόδημους
Έλληνες θα ενδυναμώσει τον οργανωμένο Ελληνισμό του εξωτερικού, θα
φέρει τους Έλληνες ομογενείς πιο κοντά
στην Μητέρα Πατρίδα. Καλωσορίζουμε
την βούληση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να στηρίξει ως θέμα αρχής την
Ψήφο του Αποδήμου και αναμένουμε οι
απόψεις της Ομογένειας να εισακουστούν από το σύνολο των πολιτικών
κομμάτων της Ελλάδας.
ΔΕΛΤΙΟ 15Ο

Επισημαίνουμε την βούληση μας, την
πεποίθησή μας, και την προτροπή μας,
ότι το θέμα της Ψήφου του Απόδημου
δεν πρέπει να αποτελέσει θέμα κομματικής εκμετάλλευσης. Ο Ελληνισμός της
Διασποράς, αντιμετωπίζει το ζήτημα ως
εθνικό και η υλοποίηση του μακροχρόνιου αυτού αιτήματος θα αποτελέσει
την απαρχή της σύγχρονης, ουσιαστικής
προσφοράς στον ελληνικό πολιτικό
κόσμο, την Ελλάδα και τον Ελληνισμό».
Το ΣΑΕ προτείνει επίσης να συσταθεί
μία Διερευνητική Μικτή Επιτροπή που
θα απαρτίζεται από τα μέλη του Προεδρείου του, από νομικούς και άλλες
προσωπικότητες της Ομογένειας, για τη
μελέτη και κατάρτιση της τελικής προτάσεως αναφορικά με τη δημιουργία
των νέων εκλογικών περιφερειών Ελλήνων του εξωτερικού.
Παράλληλα, επί του προσχεδίου του
νόμου επισημαίνεται η ανάγκη:
1. Να δημιουργηθούν και άλλα εκλογικά κέντρα σε περιοχές όπου υπάρχουν
μεγάλοι πληθυσμοί Ελλήνων, να γίνει
χρήση των άμισθων προξενείων.
2. Να προβλεφθεί στο Νόμο η άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος και με επιστολική ψήφο ώστε να ληφθούν υπόψη
εκείνες οι ομάδες, οι οποίες διαμένουν
σε περιοχές μακριά από τα μητροπολιτικά κέντρα. Να σημειωθεί ότι για την
εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, θα
πρέπει να διασφαλιστεί απόλυτα το
αδιάβλητο και η ασφαλής εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.
3. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώμα-

τος για τους Έλληνες του εξωτερικού να
ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2010
και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Για τη σύνταξη της ανωτέρω πρότασης
του ΣΑΕ, η οποία αποτελεί την αντιπροσωπευτική συνισταμένη των απόψεων
που κατέθεσαν οι περιφέρειες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις και οι απόψεις
που εξέφρασε ο οργανωμένος και μη
Ελληνισμός, μέσω των συνεδριάσεων
και συμπερασμάτων των Συντονιστικών
Συμβουλίων, μέσω μηνυμάτων στο
διαδίκτυο, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επιστολών.
Το προσχέδιο του νόμου για την
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές
από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό», μπορείτε να το
διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση,
http://www.sae.gr/

Συνάντηση με το Δ.Σ.
της Πα.Δ.Ε.Ε.
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου
της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης του Ελληνισμού κ. Δ. Γιάνναρου, έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2007,
συνάντηση του Αντιπροέδρου της Σ.Ε.
του Δικτύου κ. Γ. Κοντορίνη, με το
Δ.Σ. της Πα.Δ.Ε.Ε..
Στη συνάντηση αυτή ενημερώθηκαν τα
δύο δίκτυα για τις δραστηριότητες, που
έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί και
συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί η συνεργασία τους, όπου αυτό είναι δυνατό.
Σελίδα 3

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Κ. Ραφαηλίδη-Παπαδάκη 3-5
Τ.Θ. 60497, 57001 Θέρμη

Τηλέφωνο: 0030 2310 463930
Φαξ: 0030 2310 486203
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@inioxos.gr

Συντακτική Επιτροπή:
Ηλίας Γαλανός
Μανώλης Δασκαλάκης
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΙΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

www.inioxos.gr

Συμβαίνουν…
− Πρόγραμμα γειτνίασης με τίτλο «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν ως «εταίροι» εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις χώρες Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία,
Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, προβλέπετε να
υλοποιηθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής
στοιχεία του σχεδιασμού του έργου, προβλέπεται ότι οι δράσεις που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν
αφορούν τη δημιουργία δικτύων πολιτισμού, τουρισμού, ανάπτυξης ικανότητας σε φορείς και τοπικό
επιστημονικό δυναμικό, σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης / επεξεργασίας αποβλήτων καθώς
και σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης.
− Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Δικτύου για τη διοργάνωση έκθεσης με τίτλο «Το νέο Μουσείο της
Ακρόπολης – Η Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα – Πολιτιστική Επιταγή» στο Μεσογειακό
Μουσείο της Στοκχόλμης, στα πλαίσια της προώθησης του ζητήματος των Μαρμάρων του Παρθενώνα.
Ήδη έχει αποσταλεί σχετική επιστολή του Προέδρου του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη κ. Ζυλ Ντασέν
στη διευθύντρια του Μεσογειακού Μουσείου κ. Sanne Houby-Nielsen και έχει γίνει συνάντηση του
Προέδρου του Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, κ. Δημήτριου Παντερμανλή
με τους υπευθύνους του Μουσείου της Στοκχόλμης.
− Η πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Περιφέρεια Ευρώπης πραγματοποιήθηκε
στην Φρανκφούρτη στις 4, 5 και 6 Μαΐου 2007 στο οποίο ορίστηκαν οι άξονες δράσεις, οι στόχοι και
οι προτεραιότητες της Περιφέρειας με βάση τους προβληματισμούς, προτάσεις και σκέψεις που κατατέθηκαν. Οι άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί το Συντονιστικό Συμβούλιο είναι οι: Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός, Επιχειρείν και η προβολή του ΣΑΕ.
− Για μια ακόμη χρονιά συνεχίζονται τα προγράμματα φιλοξενίας ομογενών τρίτης ηλικίας, παιδιών και
νέων αποδήμων. Τα προγράμματα της τρίτης ηλικίας θα οργανωθούν σε ξενοδοχεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, θα έχουν περιηγητικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, θα απευθύνονται σε ομάδες 20 ατόμων, με διάρκεια 2 εβδομάδες, στο διάστημα 14/8 έως 30/9/2007. Τα προγράμματα των
παιδιών (8-12 ετών) και νέων (13-17 και 18-25 ετών) θα οργανωθούν σε κατασκηνώσεις ή άλλους
κατάλληλους χώρους, θα έχουν εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, αθλητικό χαρακτήρα, θα απευθύνονται σε
ομάδες 15 ατόμων, με διάρκεια 2 εβδομάδες, στο διάστημα 1/7 έως 15/9/2007. Τα προγράμματα διοργανώνονται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών –
ΓΓΑΕ και υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας.

Συνέχεια από σελ. 1
βουλος Χολαργού και Παλλήνης αντίστοιχα.
Αμέσως μετά την εκλογή του ο πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτας Κακλαμάνης έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα το νέο Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, όπως αυτό
προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές, συγκροτήθηκε σε Σώμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους συναδέλφους, τόσο για τη δική μου εκλογή
στο αξίωμα του προέδρου όσο και των υπολοί-

πων συναδέλφων του προεδρείου, των κ.κ.
Παπαγεωργόπουλου, Τζανακούλη, Κορομάντζου.
Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να
μεγιστοποιήσουμε ότι μας ενώνει και να ελαχιστοποιήσουμε ότι μας χωρίζει.
Η ΚΕΔΚΕ είναι μία, πρέπει να την ανεβάσουμε
στο βάθρο που της αξίζει, σαν αξιόπιστο συνομιλητή με την επίσημη πολιτεία. Προς αυτή την
κατεύθυνση θέλω να πιστεύω ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί».

Πρόγραμμα Συνεδρίου στο Σότσι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5/2007
09:00 – 10:00 Εγγραφή συνέδρων.
10:00 – 11:00 Έναρξη – χαιρετισμοί.
11:00 – 11:30 Διάλειμμα-καφές.
11:30 – 12:00 «Ανάπτυξη του Τουρισμού και της Βιομηχανίας Φιλοξενίας
του Σότσι σήμερα».
Εισηγητής: Πλατώνοβ Αντρέι Πετρόβιτς, Πρόεδρος Νοτίου
Συνδέσμου επιχειρήσεων τουριστικού τομέα,
σύμβουλος του Δημάρχου του Σότσι.
12:00 – 12:30 «Αυτοδιοίκηση και Τουριστική Ανάπτυξη».
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ταρασλιάς, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
12:30 – 13:00 «Τουριστική ανάπτυξη. Ο ρόλος του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση της Σουηδίας».
Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος, βουλευτής Σουηδίας.
13:00 – 13:30 «Εναλλακτικός Τουρισμός».
Εισηγητής: Κυριακού Ευάγγελος, υπεύθυνος Τουρισμού
Δήμου Έδεσσας.
13:30 – 14:00 «Περιβάλλον και Τουριστική Ανάπτυξη».
Εισηγητής: Κων/νος Αραβώσης, λέκτορας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
14:00 – 15:00 Γεύμα.
15:00 – 15:30 «Ολυμπιακοί αγώνες Αθήνα 2004. Η εμπειρία της Αθήνας».
Εισηγητής: Πυργιώτης Ιωάννης, Μέλος Επιστημονικής
Επιτροπής Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και επικεφαλής Τεχνικής Διοίκησης
Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

15:30 – 16:00 «Παγκόσμιο Κύπελλο 2006. Η προετοιμασία των πόλεων
της Γερμανίας».
Εισηγητής: Δρ Ηλίας Γαλανός, δημοτικός σύμβουλος δήμου
Φραγκφούρτης.
16:00 – 16:30 «Θεσσαλονίκη Ολυμπιακή πόλη. Η προετοιμασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004».
Εισηγητής: Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Διευθυντής Υπηρεσιών
Υποστήριξης Φορέων Ανατολική Α.Ε., Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης ΠΚΜ για την υλοποίηση του προγράμματος Ελλάδα 2004.
16:30 – 17:00 «Προοπτικές ανάπτυξης του Σοτσι στα πλαισια του Ομοσπονδιακού προγράμματος-Ανάπτυξη τoυ Σοτσι ως ορεινούκλιματολογικού τουριστικού κέντρου».
Εισηγητής: Σουχάνοβ Σεργκέι Αλεκσέεβιτς, Α’ Υποδιευθυντής Ομοσπονδιακής Κρατικής Δημοτικής Επιχείρησης της Διεύθυνσης του Σότσι.
17:00
Λήξη πρώτης ημέρας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5/2007
9:00 – 12:00
WORKSHOP A’ Τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη.
WORKSHOP Β’ Τουρισμός και μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
WORKSHOP Γ’ Εναλλακτικός Τουρισμός.
12:00 – 12:30 Διάλειμμα-καφές.
αίθουσα Πανόραμα
12:30 – 14:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ WORKSHOPS.

