
Στη Θεσσαλονίκη και 
συγκεκριμένα στο Δήμο 
Θερμαϊκού, από 8 έως 13 
Ιουλίου 2008, διοργανώ-
νεται, για μια ακόμη φο-
ρά η «Συνάντηση Νέων 
Δημοτικών Συμβούλων 
και στελεχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από την 
Ευρώπη» με θέμα «οι 
Νέοι στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση».  

Πάνω από 25 Νέοι από 
την Αρμενία, τη Γερμανί-
α, τη Γεωργία, την Ελβε-
τία, το Ηνωμένο Βασίλει-
ο, την Ολλανδία, την Ου-
κρανία, τη Ρωσία και τη 
Σουηδία ηλικίας έως 28 
χρόνων, μετά από πρό-

σκληση των μελών του 
Δικτύου Ελλήνων Απο-
δήμων Αιρετών Αυτο-

διοίκησης της Ευρώπης 
μαζί με νέους που εκπρο-
σωπούν τους φορείς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης από 

το πολεοδομικό συγκρό-
τημα της Θεσσαλονίκης, 
θα συζητήσουν θέματα 
που αφορούν την Αυτο-
διοίκηση αλλά και τη νέα 
γενιά. 

Η έναρξη της φετινής 
συνάντησης θα γίνει από 
το Δήμαρχο Θερμαϊκού 
κο Ιωάννη Αλεξανδρή. 

Η εκδήλωση πραγματο-
ποιείται με την υποστήρι-
ξη της ΚΕΔΚΕ και του 
Υπουργείου Εξωτερικών 
- ΓΓΑΕ, ενώ την οργανω-
τική υποστήριξη έχει η 
Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  

Νέοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Για 6η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται η Συνάντηση Νέων 
Δημοτικών Συμβούλων & Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 

Επίσκεψη Εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  
& Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αλλοδαπών  
Δήμου Φραγκφούρτης στη Θεσσαλονίκη 

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2008, 
αναμένεται να επισκεφτούν 
τη Θεσσαλονίκη εκπρόσω-
ποι της Διαδημοτικής Επι-
τροπής Παιδείας και Κοι-
νωνικής Ενσωμάτωσης 
Αλλοδαπών του Δήμου 
Φραγκφούρτης μετά από 

πρωτοβουλία του Προέδρου 
του Δικτύου Ελλήνων Απο-
δήμων Αιρετών Αυτοδιοίκη-
σης της Ευρώπης κου Ηλία 
Γαλανού. Κατά τη διάρκεια 
της τετραήμερης επίσκεψης 
πρόκειται να οργανωθεί συ-

6η Συνάντηση Νέων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 1 

Επίσκεψη επιτροπής του Δήμου Φραγκφούρτης στη Θεσσαλονίκη 1 

Jules Dassin—αφιέρωμα 2 

Διοικητική Μεταρύθμιση—Θεματικό Συνέδριο ΚΕΔΚΕ 3 

Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος—εκδηλώσεις ΚΕΔΚΕ 3 

Δικτύωση των Νέων ομογενών στις άμεσες προτεραιότητες του 
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Δελτίο 17ο 

Ιούλιος 2008 

Του Δρ. Ηλία Γαλανού 
Προέδρου Σ.Ε. 

 
Έχει περάσει σημαντικό χρονικό 
διάστημα από την τελευταία μας 
επικοινωνία, μέσα από την ηλε-
κτρονική εφημερίδα, περίοδος που 
όπως όλοι γνωρίζετε το Δίκτυό, 
προσπαθούσε να ξεπεράσει τα προ-

4η Γενική Συνέλευση  
Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης  

της Ευρώπης 
8 και 9 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη 

Συνέχεια σελ. 2 

Συνέχεια σελ. 2 



Σελίδα 2 ΗΝΙΟΧΟΣ  

Ο Ζυλ Ντασέν, ένας από τους 
διασημότερους Αμερικάνους 
Σκηνοθέτες, γεννήθηκε στις 18 
Δεκεμβρόυ 1911 στο Μιντλτά-
ουν του Κονεκτικατ των ΗΠΑ. 
Ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά 
ενός Ρωσο-Εβραίου κουρέα. 

Ο Ζυλ Ντασέν δημιουργός των 
κλασσικών ταινιών "Ριφιφί", 
"Τοπκαπί", "Φαίδρα" και "Ποτέ 
την Κυριακή", το οποίο είχε πά-
ρει το βραβείο καλύτερης ταινίας 
στο Φεστιβάλ Καννών, το 1960 
καθώς και Όσκαρ καλύτερης 
μουσικής και τραγουδιού για τα 
"Παιδιά του Πειραιά, οδηγήθηκε 
στην αυτοεξορία την εποχή του 
Μακάρθι στις αρχές της δεκαετί-
ας του 50 και κατέφυγε αρχικά 
στη Γαλλία και αργότερα στην 
Ελλάδα.  

Μετά το γάμο του (1966) με τη 
Μελίνα Μερκούρη συνέδεσε τη 
ζωή του με την Ελλάδα και θεω-
ρούσε τον εαυτό του Έλληνα.  

Στις ΗΠΑ τους βρίσκει η δικτα-
τορία της 21ης Απριλίου. Έντονα 
πολιτικοποιημένοι, αποφασίζουν 
να μην επιστρέψουν στην Ελλά-
δα. Μένουν στο Παρίσι και ως το 
1974 συμμετέχουν ενεργά στον 
αγώνα κατά των συνταγματαρ-
χών. 

Στο Παρίσι ανεβάζουν πολλές 
θεατρικές παραστάσεις και το 
1974 γυρίζουν το ντοκιμαντέρ 
"Δοκιμή" σε συνεργασία με το 

Μίκη Θεοδωράκη και τον Λώ-
ρενς Ολίβιε, το οποίο αναφέρεται 
στην Εξέγερση του Πολυτεχνείου 
της Αθήνας το Νοέμβριο του 
1973.  

Ο Ζυλ Ντασσέν ζήτησε και πήρε 
την ελληνική υπηκοότητα, σφρα-
γίζοντας με αυτή του τη χειρονο-
μία την πίστη και αγάπη του στην 
Ελλάδα., την οποία δεν σκέφτηκε 
να εγκαταλείψει, ούτε μετά τον 
θάνατο της Μελίνας. Έμεινε να 
βοηθήσει να γίνουν όσα οραματί-
στηκε και παραχώρησε όλα του 
τα έσοδα από τις ταινίες του στο 
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, που 
ίδρυσε μετά το θάνατό της, για 
την προώθηση της Επιστροφής 
των Μαρμάρων, της δημιουργίας 
του νέου μουσείου της Ακρόπο-
λης και την προβολή και διάδοση 
του Ελληνικού Πολιτισμού στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 
Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, πρό-
λαβε να το δει ολοκληρωμένο να 
ξεναγηθεί σ' αυτό και να δακρύ-
σει από συγκίνηση όταν αντίκρι-
σε τον Παρθενώνα από τον χώρο 
των Μαρμάρων στον τελευταίο 
του όροφο. 

Με το Ίδρυμα Μελίνα Μερκού-
ρη, κατά το χρονικό διάστημα 
που πρόεδρός του ήταν ο Ζυλ 
Ντασσεν, συνεργάσθηκε το Δί-
κτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρε-
τών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 
συνδιοργανώνοντας με το Υ-
πουργείο Πολιτισμού και την 
ΚΕΔΚΕ, δύο εκθέσεις για την 
προώθηση του ζητήματος των 
Μαρμάρων του Παρθενώνα στην 
αίθουσα του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης στο Στρασβούργο (2004) 
και στο Δημαρχείο της Φρα-
γκφούρτης (2006). 

Ο Ζυλ Ντασσέν πέθανε στην Α-
θήνα στις 31 Μαρτίου 2008 σε 
ηλικία 97 ετών, την ώρα της απο-
νομής του βραβείου Μελίνα 
Μερκούρη κι ενώ στην οθόνη 
προβάλλονταν η μορφή της Με-
λίνας.  

Αφιέρωμα JULES DASSIN  
βλήματα της χρηματοδότησης της 
προγραμματισμένης για το φθινό-
πωρο της περασμένης χρονιάς Γενι-
κής Συνέλευσης του. Σήμερα, με 
δεδομένες πλέον τις αποφάσεις και 
της ΚΕΔΚΕ αλλά και του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών - Γενικής Γραμ-
ματείας Απόδημου Ελληνισμού, 
μπορούμε πλέον να διαβεβαιώσου-
με, ότι το ραντεβού των μελών του 
Δικτύου, για τις 8 και 9 Νοεμβρίου, 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι 
δεδομένο. 
Σε αυτή την περίοδο, η Συντονιστι-
κή Επιτροπή του Δικτύου, πέρα από 
τις προσπάθειές της, για την διοργά-
νωση της γενικής συνέλευσης, προ-
χώρησε παρά τα στενά χρονικά πε-
ριθώρια που οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες δημιούργησαν  στη λει-
τουργία του δικτύου, στη διοργάνω-
ση της 6ης Συνάντησης Νέων Δημο-
τικών Συμβούλων και Στελεχών της 
Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη, 
συνεχίζοντας μια εκδήλωση που με 
τη διάρκεια και την επιτυχία της, 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχει 
τα χαρακτηριστικά ενός θεσμού για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, η 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελ-
ληνισμού, σε συνεργασία με τις κα-
τά τόπους προξενικές αρχές, θα 
προχωρήσει στην πιστοποίηση των 
μελών του δικτύου, που θα έχουν 
δικαίωμα να λάβουν μέρος στην 
επόμενη συνέλευσή μας. Είναι χρέ-
ος όλων μας να κινητοποιηθούμε, 
έτσι ώστε να μη λείψει κανένας. Η 
συμμετοχή μας στη συνέλευση σε 
συνδυασμό με τη μέχρι σήμερα δρά-
ση του Δικτύου, αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για την παρά πέρα πο-
ρεία του.  

Μήνυμα Προέδρου Σ.Ε., συνέχεια από σελ. 1 

ζήτηση-ανταλλαγή απόψεων, 
γύρω από θέματα που σχετίζονται 
με τις αρμοδιότητες της Επιτρο-
πής καθώς και επισκέψεις σε α-
νάλογες κοινωνικές δομές του 
ευρύτερου πολεοδομικού συ-
γκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

Συνέχεια από σελ. 1 
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αισθητοποιηθούν οι ίδιοι οι πολίτες 
για να τις στηρίξουν, να τις ενθαρ-
ρύνουν και να τις διευρύνουν. 
Το τριήμερο εκδηλώσεων άνοιξε ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και δήμαρχος 
Αθηναίων κ. Ν. Κακλαμάνης την 
Πέμπτη στις 8 το βράδυ, εγκαινιά-
ζοντας την Έκθεση καλών πρακτι-
κών των Δήμων, Οικολογικών ορ-
γανώσεων και φορέων για το περι-
βάλλον και ακολούθησε συναυλία 
με γνωστούς έλληνες καλλιτέχνες.  
Τις επόμενες δύο ημέρες το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων απευθύν-
θηκε κυρίως στα παιδιά και τους 
νέους συνδυάζοντας την ευαισθητο-
ποίηση και την ψυχαγωγία τους. 
Συγκεκριμένα στο χώρο του Πάρ-
κου λειτούργησαν εργαστήρια ανα-
κύκλωσης χαρτιού, ζωγραφικής για 
το περιβάλλον, οικολογικής περι-
πλάνησης, περιβαλλοντικών παιχνι-
διών.  
Παρουσιάστηκε πρόγραμμα για 
«Οικολογικά Σχολεία» από το 26ο 
Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, ενώ στο 
Εργαστήρι Ψηφιακού anima-
tion  του Δήμου Αθηναίων τα παι-
διά είχαν την ευκαιρία να δημιουρ-

Τριήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες 
στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος  και  στο  πλαίσιο  της 
«ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: αλ-
λάζοντας στάση ζωής» συνδιοργά-
νωσαν η ΚΕΔΚΕ, η ΤΕΔΚΝΑ, ο 
Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοι-
ν ο τ ή τ ω ν  Νο μ ο ύ  Ατ τ ι κ ή ς 
(ΕΣΔΚΝΑ), ο Αναπτυξιακός Σύνδε-
σμος Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ) και 
η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) από τις 5 
έως τις 7 Ιουνίου στο Περιβαλλοντι-
κό Πάρκο  ευαισθητοποίησης 
«Αντώνης Τρίτσης». 
Με σύνθημα «Η Γη είναι μοναδική, 
μην τη σπαταλάς», Τοπική Αυτο-
διοίκηση, φορείς, οικολογικές οργα-
νώσεις, πολίτες και κυρίως νέοι και 
παιδιά, έδωσαν ραντεβού από το 
απόγευμα της Πέμπτης, 5 Ιουνίου, 
έως το Σάββατο, 7 Ιουνίου, το βρά-
δυ, για μια οικολογική περιπλάνηση 
ευαισθητοποίησης και δράσης για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Στόχος των τριήμερων εκδηλώσεων, 
να γίνουν γνωστές οι πρωτοβουλίες 
που έχει αναλάβει η Τοπική Αυτο-
διοίκηση για το περιβάλλον, να ευ-

γήσουν φιλμάκι κινούμενων σχεδί-
ων που απεικόνιζε  την  δική τους 
οπτική για το Πάρκο. 
Παράλληλα δόθηκε παράσταση από 
παιδικό περιβαλλοντικό θέατρο με 
το έργο: «Όλοι μαζί ανακυκλώνου-
με τη Γη», η οποία απευθυνόταν σε 
παιδιά όλων των τάξεων του Δημο-
τικού. Η θεατρική παράσταση πε-
ριείχε πολλά περιβαλλοντικά μηνύ-
ματα μέσα από την τέχνη της υπο-
κριτικής.  
Τέλος, λειτούργησε έκθεση Τrash 
Αrt, με έργα καλλιτεχνών  φτιαγμέ-
να από ανακυκλώσιμα υλικά και 
«χρήσιμα» σκουπίδια, παλιά και 
άχρηστα αντικείμενα. Οι καλλιτέ-
χνες της Τrash Αrt χρησιμοποίησαν 
παλιά και άχρηστα αντικείμενα ως 
πρώτη ύλη για να δημιουργήσουν 
πρωτότυπα έργα τέχνης. Παλιά υφά-
σματα, χαρτί, εφημερίδα, πλαστικό, 
μεταλλικά δαχτυλίδια από αναψυ-
κτικά, μικροαντικείμενα που συν-
δυάζονται με σκοπό τη διακωμώδη-
ση της καταναλωτικής μας κοινωνί-
ας και την προώθηση της ιδέας της 
ανακύκλωσης.  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Θεματικό συνέδριο για τη νέα διοι-
κητική μεταρρύθμιση, διοργάνωσε 
η ΚΕΔΚΕ το διήμερο 23-24 Ιουνί-
ου, στην Αθήνα, ξεκινώντας τον 
εσωτερικό διάλογο ανάμεσα στους 
φορείς της Ελληνικής Αυτοδιοίκη-
σης για τη διαμόρφωση του πλαισί-
ου, των όρων και των προϋποθέσε-
ων της, με την ευρύτερη δυνατή 
πολιτική και κοινωνική συναίνεση.  

Οι τρεις προϋποθέσεις που είχαν 
καθορισθεί στο συνέδριο της Κυλ-
λήνης, επαναεπιβεβαιώθηκαν. Ει-
δικότερα συμφωνήθηκαν οι παρα-
κάτω προϋποθέσεις. 

1η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση 
της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτο-
διοίκησης δεν μπορεί να γίνει με-
μονωμένα, πρέπει να είναι μέρος 
του συνολικού Εθνικού Προγράμ-
ματος Μεταρρύθμισης του πολιτι-
κού μας συστήματος και της Δημό-
σιας Διοίκησης σε κεντρικό περι-

φερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό διαφωνούμε με την 
διατυπωθείσα άποψη του υπουργού 
Εσωτερικών για την Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση και εμμένουμε στη 
θέση μας ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ο Β΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης σε 
επίπεδο Περιφέρειας με αιρετούς 
Περιφερειάρχες και Περιφερειακά 
Συμβούλια. Η Περιφέρεια ως Β΄ 
Βαθμός Αυτοδιοίκησης, θα έχει ως 
βασική αρμοδιότητα να σχεδιάζει, 
να προγραμματίζει και να υλοποιεί 
περιφερειακές αναπτυξιακές πολι-
τικές, καθώς και την περιφερειακή  
εξειδίκευση των εθνικών πολιτι-
κών. 

2η προϋπόθεση: Ανεξάρτητα από 
την επιλογή του τρόπου συνενώσε-
ων, θα πρέπει να γίνει η χωροθέτη-
ση των νέων ανθρωπογεωγραφι-
κών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλε-
ων», με κριτήρια πληθυσμιακά, 
χωροταξικά, πολιτισμικά και κοι-

νωνικοοικονομικά, με αξιοποίηση 
της εμπειρίας των παλαιότερων 
σχεδιασμών.  

3η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση 
της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτο-
διοίκησης δεν θα πρέπει να εξα-
ντληθεί στη θέσπιση ενός μόνο 
νόμου, που θα καθορίζει τα νέα 
διοικητικά όρια και θα καταλήγει 
σε μικρότερο αριθμό Ο.Τ.Α.  

Παράλληλα οι εκπρόσωποι της 
αυτοδιοίκησης θεωρούν ότι απαρέ-
γκλιτοι όροι για την επιτυχή 
έκβαση της μεταρρύθμισης είναι η 
μεταφορά των εκ των προτέρων 
κοστολογημένων πόρων στην Αυ-
τοδιοίκηση, για κάθε αρμοδιότητα 
που θα μεταφερθεί σε αυτή, όπως 
ορίζεται και στο Σύνταγμα και η 
σύνταξη και υλοποίηση ενός Εθνι-
κού Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Υποστήριξης για τους νέους 
ΟΤΑ.  

Διοικητική Μεταρρύθμιση – Θεματικό Συνέδριο ΚΕΔΚΕ  



Τετάρτη, 9 Ιουλίου  
11:00 – 12:00 Έναρξη – χαιρετισμοί 
12:00 – 12:30 Διάλειμμα-καφές  
12:30 – 13:30 Παρουσίαση των μελών της συνάντησης 
13:30 – 13:50 "Οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης στην Ελλάδα" 
Εισηγητές: 
Σοφία Κωνσταντινίδου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου 
Αγ. Παύλου 
Μανώλης Ιωάννιδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 
Αμπελοκήπων 
Ιωάννης Αργυρίου, Σύμβουλος Β’ Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης 

13:50 – 14:10 "Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" 
Εισηγητές: 
Βίλλυ Μπασδεκίδου, Σύμβουλος Α’ Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης 
Δημήτριος Γιαννακουδάκης, Σύμβουλος Α’ Δημοτι-
κού Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης 

14:10 – 14:30 "Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης" 
Εισηγήτρια: 
Ιωάννα Τσαλακανίδου, Μηχανικός Περιβάλλοντος 
Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακε-
δονίας – Διαδημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

14:30 – 16:00 Γεύμα  
 
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 
09:30 – 11:00 Workshops (παράλληλη λειτουργία) 

1. Λειτουργίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
2. Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

11:00 – 11:30 Διάλειμμα-καφές 11:30 – 14:30 Workshops 
(συνέχεια) 

14:00 – 15:00 Γεύμα  
18:30 – 20:30 Επίσκεψη στο Κέντρο στήριξης της απασχόλησης 

και της επιχειρηματικότητας των γυναικών - Εργά-
νη 

20:30 - 21:30 Περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
 
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 
09:00 – 11:00 Επίσκεψη στο Δήμο Πυλαίας 

Παρουσίαση του συστήματος ψύξης-θέρμανσης με 
χρήση γεωθερμίας του Δημαρχιακού Καταστήμα-
τος. 

11:00 – 13:00 Επίσκεψη στο 2ο Διαμέρισμα Δήμου Θες/νίκης 
Επίσκεψη στο ΚΕΦΟ (Κέντρο Φροντίδας Οικογέ-
νειας) Δήμου Θεσσαλονίκης 

17:00 – 20:30 Workshops (παράλληλη λειτουργία) 
1. Λειτουργίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
2. Περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

21:00 Δείπνο  
 
Σάββατο, 12 Ιουλίου 
09:30 – 14:30 Επίσκεψη – ξενάγηση στη Βεργίνα 
14:30 – 16:00 Γεύμα 
21:30 Αποχαιρετιστήριο πάρτυ (Hotel Helios Xenia)  

Πρόγραμμα 6ης Συνάντησης Νέων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η Δικτύωση των Νέων ομογενών στις άμεσες 
προτερεότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού 

Στο πλαίσιο της 3ης τακτικής συνεδρίασης 
του Προεδρείου της οργάνωσης στις αρχές 
του Ιουνίου, παρουσία του Γενικού Διευ-
θυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 
Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) Ιωάννη Κυπαρισσίδη 
και υπηρεσιακών παραγόντων της Γραμ-
ματείας συζητήθηκαν εκτενώς θέματα 
σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των νέων 
Ελληνικής καταγωγής σε όλες τις ηπεί-
ρους μέσα από τις δομές του Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). 
Στόχος της συνεδρίασης ήταν η στήριξη 
της νεολαίας και η ίδρυση των Δικτύων 
Νεολαίας ΣΑΕ στις επτά περιφέρειές έως 
το τέλος του 2008 όπως ορίζει ο εκτελε-
στικός νόμος. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε, έγινε 
ενημέρωση από τους Συντονιστές των 
Περιφερειών ΣΑΕ σχετικά με την πρόοδο 
της διαδικασίας για τη συσπείρωση των 
νέων ομογενών και τα ιδρυτικά συνέδρια, 
που θα διοργανωθούν έως το τέλος του 
χρόνου. Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί τα 
Δίκτυα Νεολαίας ΣΑΕ των Περιφερειών 
Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής και Κα-
ναδά. Τονίστηκε δε η ανάγκη ανταλλαγής 
και δικτύωσης μεταξύ των νέων ομογενών 
απ΄ όλο τον κόσμο, όπως και η εκπόνηση 
προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Γενι-

κή Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 
Με πρόταση του προέδρου του ΣΑΕ, από 
την επόμενη συνεδρίαση του προεδρείου 
θα προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκ-
πρόσωποι της Νεολαίας από κάθε περιφέ-
ρεια. Για τη διοργάνωση του παγκοσμίου 
συνεδρίου του Δικτύου Νεολαίας ΣΑΕ 
αποφασίστηκε κατ΄ αρχήν να πραγματο-
ποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 
2010. 
Μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση έγινε 
ενημέρωση από το ΣΑΕ Κεντρικής και 
Λατινικής Αμερικής για τη δημιουργία 
του Δικτύου ελληνικής καταγωγής ακα-
δημαϊκών Λατινικής Αμερικής. Επίσης, 
το ΣΑΕ Ηνωμένων Πολιτειών παρουσία-
σε τον πρώτο τόμο των αρχείων του Ελ-
ληνισμού της Αμερικής, όπου καταγρά-
φονται οι ακαδημαϊκοί και οι επιστήμονες 
ελληνικής καταγωγής. Θα ακολουθήσουν 
άλλοι δύο τόμοι – ένας με όλα τα ελληνι-
κά σχολεία στις ΗΠΑ (της εκκλησίας, 
ιδιωτικών εκπαιδευτήριων και των δημό-
σιων σχολείων Chartes, όπου διδάσκεται 
η ελληνική γλώσσα) και ένας δεύτερος 
των ελληνικής καταγωγής επιχειρημα-
τιών, ανά κλάδο.  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 
1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου (Gold Center, Κτίριο 9) 

Τ.Θ. 60497, 57001 Θέρμη 

Τηλέφωνο: +30 2310 463930 
Φαξ: +30 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 

ΔΙΚΤΥΟ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΑΠΟΔΗΜΩΝ  
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ  


