ηνίοχος
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Αγαπητοί συνάδελφοι
και συµπατριώτες,
Πλησιάζουν οι µέρες για την
έναρξη
των
Ολυµπιακών
Αγώνων στην πόλη των Αθηνών,
µία
διοργάνωση παγκόσµιας
εµβέλειας, που για πρώτη φορά
τα
τελευταία
χρόνια
διοργανώνεται από µια χώρα σαν
την Ελλάδα. Το στοίχηµα της
πατρίδας
µας
για
την
πετυχηµένη διοργάνωσή τους,
είναι πλέον κερδισµένο.
Παράλληλα
το
∆ίκτυο
µας
προχωρά µε γοργά και σταθερά
βήµατα τις δραστηριότητες του.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε µε
ιδιαίτερη επιτυχία η παρουσίαση
του θέµατος των «Μαρµάρων
του
Παρθενώνα»
στους
εκπροσώπους
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
των
χωρών
µελών του ΣτΕ στο Στρασβούργο
και µπορεί να αποτελέσει το
έναυσµα για την προώθηση του
θέµατος ανοιχτά και στις πόλεις
όπου
δραστηριοποιούνται
τα
µέλη του ∆ικτύου µας.
Για 2η χρονιά µε συµµετοχή από
επτά (7) χώρες διοργανώνεται η
συνάντηση
των
νέων
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
ενώ
αποφασίσθηκαν από τη Σ.Ε.
φόρουµ ανταλλαγής απόψεων
µε την Ελληνική Τ.Α. και την
Αυτοδιοίκηση των χωρών της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Τέλος θεωρώντας απαραίτητη
την ενεργό συµµετοχή όσο το
δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού
µελών
του
∆ικτύου
στη
διαµόρφωση των δράσεών του η
Σ.Ε αποφάσισε τη συγκρότηση
θεµατικών επιτροπών και σας
καλώ όλους να ανταποκριθείτε.
Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γρηγόρης Ζαρκάδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΣτΕ ΣΤΟ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η παρουσίαση της έκθεσης του
Υπουργείου Πολιτισµού και του Ιδρύµατος Μελίνα
Μερκούρη από 25 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, στο ΣτΕ στο
Στρασβούργο µε θέµα «Η Επανένωση των Μαρµάρων του
Παρθενώνα – Πολιτιστική Επιταγή»
Η παρουσίαση της Έκθεσης έγινε για την ενηµέρωση της
Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συµβουλίου της
Ευρώπης γενικότερα και, κατ' επέκταση, της διεθνούς
κοινότητας, σχετικά µε το ζήτηµα της Επανένωσης των
Μαρµάρων του Παρθενώνα. Η
Έκθεση διοργανώθηκε – στο
πλαίσιο της Ολοµέλειας του
Κογκρέσου
Τοπικών
και
Περιφερειακών
Αρχών
του
Συµβουλίου της Ευρώπης µε
πρωτοβουλία
του
∆ικτύου
Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης σε συνεργασία µε την
ΚΕ∆ΚΕ και το Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη µε την
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Υπουργείου Πολιτισµού
συνέχεια σελ 4

η

2 Συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών Συµβούλων &
Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
6 - 13 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη

Για 2η συνεχόµενη χρονιά, νέοι από το Βέλγιο, τη Γερµανία,
τη Γεωργία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουκρανία, τη
Σουηδία και την Ελλάδα που συµµετέχουν ενεργά στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση των χωρών καταγωγής τους,
καλεσµένοι από τα µέλη του ∆ικτύου µας, θα συναντηθούν
τη 2η εβδοµάδα του Ιουλίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης
για να ανταλλάξουν απόψεις , εµπειρίες και προτάσεις για
την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν τη νεολαία
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η έναρξη της φετινής διοργάνωσης θα γίνει στο χώρο του
Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου Συκεών, ενώ παράλληλα
Συνέχεια σελ 4
∆ιαβάστε….
Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής
Ολυµπιακή φλόγα
Ολυµπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004- Εκδηλώσεις
για την Ολυµπιάδα
Θεµατικές Επιτροπές
Οµιλία κ. Van Staa για τα Μάρµαρα του
Παρθενώνα
1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ
ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Ξεκίνησε το ταξίδι της σε 33 πόλεις, στις πέντε
ηπείρους του πλανήτη 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.
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).
Τα µέλη του ∆ικτύου µας, θα συµβάλλουν
ενεργά στις εκδηλώσεις φιλοξενίας της
φλόγας, δίνοντας το παρόν µαζί µε τον
Απόδηµο Ελληνισµό, στη µεγάλη παγκόσµια
γιορτή της Ειρήνης και της ∆ηµοκρατίας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ….
Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων για
την ανάπτυξη διµερών ή πολυµερών
συνεργασιών, ανάµεσα σε δήµους της
Ελλάδας και στους δήµους όπου
δραστηριοποιούνται
τα
µέλη
του
∆ικτύου.
Εγκρίθηκαν
οι
σχετικοί
πίνακες – ερωτηµατολόγια που θα
σταλούν στα µέλη του ∆ικτύου για να
συµπληρωθούν κατά τη
διαδικασία
της δηµιουργίας της παραπάνω βάσης
δεδοµένων.
Τη διερεύνηση για τη διοργάνωση
διηµέρου ή τριηµέρου µεταφοράς
τεχνογνωσίας σε εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αιρετά και
υπηρεσιακά στελέχη) των χωρών της
Γεωργίας
ή
της
Ουκρανίας,
το
φθινόπωρο του 2004.
Τη διοργάνωση φόρουµ ανταλλαγής
απόψεων µε την Ελληνική Τοπική
Αυτοδιοίκηση στα τέλη του 2004.
Τη σύσταση θεµατικών επιτροπών για
την επεξεργασία και προώθηση προς
υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων.
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 26-5-2004

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τα µέλη του ∆ικτύου Συµµετέχουν
ενεργά στη λειτουργία του…
Τη
σύσταση
τεσσάρων
θεµατικών
επιτροπών που θα συγκροτηθούν από
µέλη του ∆ικτύου, ιδιαίτερα από χώρες
που δεν εκπροσωπούνται στη Συντονιστική
του Επιτροπή, αποφάσισε στην τελευταία
συνεδρίαση της η Σ.Ε. και θα λειτουργούν
στα πλαίσια της Σ.Ε.
Ειδικότερα αποφασίσθηκε να συσταθούν οι
παρακάτω επιτροπές :
- Ανάπτυξης Συνεργασιών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού
για την προώθηση της συνεργασίας
ανάµεσα
στην
Ελληνική
Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τις Αυτοδιοικήσεις καθώς
και η προώθηση θεµάτων που αφορούν τη
µεταφορά τεχνογνωσίας, την κατάρτιση

συνέχεια σελ 5
2

ΑΘΗΝΑ 2004

«µικρή ολυµπιάδα»

13 µε 29 Αυγούστου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ
Όφενµπαχ 23 µε 25 Απριλίου 2004

17 µε 28 Σεπτεµβρίου

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
-Το µακρύ ταξίδι των Ολυµπιακών Αγώνων

ξεκινά πριν από 2.700 χρόνια. Σύµφωνα µε
πηγές που αναφέρονται στην Ολυµπιακή
Ιστορία, οι πρώτοι Αγώνες διεξάγονται στην
Ελλάδα το 776 π.Χ.

-Αριθµός
ρεκόρ
για
το
Πρόγραµµα
Εθελοντισµού της ΑΘΗΝΑ 2004 οι αιτήσεις
συµµετοχής ξεπέρασαν τις 160.000.
-∆ιακόσιες
δύο
Εθνικές
Ολυµπιακές
Επιτροπές
θα
λάβουν
µέρος
στους
Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004.
-Μέχρι τις 13 Απριλίου 2004, 4 µήνες πριν
από την Τελετή Έναρξης των Ολυµπιακών
Αγώνων, έχουν πωληθεί 1.820.524 εισιτήρια
συνολικής αξίας 136.726.960 €, ποσό που
αντιστοιχεί στο 74% του στόχου πωλήσεων
της ΑΘΗΝΑ 2004.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Στις 5 Ιουνίου η Κοινότητα Φραγκφούρτης Έσσης πραγµατοποίησε Ηµερίδα - Συµπόσιο για
την Ολυµπιάδα µε θέµατα:
Αξίες του Ολυµπισµού
Αρχαία και σύγχρονη προπονητική τέχνη.
Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα
Η περί γυµναστικής θεώρηση στην αρχαιότητα
και η εικόνα του ανθρώπου και
Αρχαία Ολυµπία και Ολυµπιακοί Αγώνες
Τα παραπάνω τα παρουσίασαν οι Καθηγητές ∆ρ.
Κων/νος Μουντάκης – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ελλάδας, ∆ρ. Θεόφιλος Πιλιανίδης – ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Κοµοτηνής ,∆ρ. Χρίστιαν Σπεκ Πανεπιστήµιο Λαντάου, ∆ρ. Νικόλαος Μπαντέµης –
Υφ. Πανεπ. Φραγκφούρτης και ο κ. Γεώργιος
Γκολέµης
συντονιστής
εκπαίδευσης
στη
Φραγκφούρτη.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν, οι Ελληνικής
Καταγωγής ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί, µαθητές των ελληνικών σχολείων
και πλήθος πολιτών της περιοχής.
(είδηση: Θωµάς Παπαδόπουλος)

Η διοργάνωση της «Μικρής Ολυµπιάδας» σε
πολλές πόλεις της Γερµανίας, σε συνδυασµό
µε την υπογραφή της «εκεχειρίας», ήταν µια
εκδήλωση που τελικά αποδείχτηκε ότι είχε
άµεση επίδραση στο φίλαθλο κοινό.
Στη σχετική εκδήλωση στο ∆ηµαρχείο του
Όφενµπαχ, εκπρόσωποι των Ελληνικών
Κοινοτήτων
και
άλλων
Πολιτιστικών
Συλλόγων και ο Γενικός Πρόξενος κ.
Λεωνίδας Κοντοβουνήσιος συνυπέγραψαν
την
Ολυµπιακή
Εκεχειρία
µε
τον
Υπερδήµαρχο της πόλης Όφενµπαχ κ.
Grandke, τον δήµαρχο Mülheim κ.Müller, το
δήµαρχο Obertshausen κ.Roth, τον δήµαρχο
Egelsbach κ. Monitz και τον εκπρόσωπο του
κυβερνείου Neu Isenburg κ.Hunkel ενώπιον
πλήθους Ελλήνων και Γερµανών, αλλά και
πολιτών άλλων εθνικοτήτων.
Οι
3µερες
εκδηλώσεις
της
«Μικρής
Ολυµπιάδας» περιελάµβαναν αναφορά στους
ολυµπιακούς αγώνες από τον ιστορικό κ. Smith,
µουσικό πρόγραµµα µε την ελληνικής καταγωγής
υψίφωνο Αλεξάνδρα Γκράβας, αναπαράσταση
αφής της Ολυµπιακής φλόγας µπροστά στο
δηµαρχείο Neu Isenburg κάτω από τους ήχους
αρχαίας ελληνικής µουσικής, λαµπαδηδροµία
η οποία αφού διέσχισε επτά πόλεις από το
χώρο της αφής, κατέληξε στην περιοχή
Rosenhöhe του Όφενµπαχ, αγώνες όλων
των αθληµάτων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
µε
µουσικά
συγκροτήµατα
διάφορων
εθνικοτήτων και τέλος έκλεισαν την Κυριακή
25 Απριλίου µε το αγώνισµα «µισός
Μαραθώνιος» απόστασης 21,1 χλµ, τους
αθλητικούς αγώνες στο στάδιο και τη
βράβευση των «πρωταθλητών-ολυµπιονικών»
αυτής της µικρής Ολυµπιάδας.
(είδηση: Ναπολέων Γιωτίτσας)

Ξεκίνησε η τρίτη και
τελευταία φάση πώλησης των
εισιτηρίων για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ
2004
Πληροφορίες στο site
http://www.tickets.athens2004.com
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Η Επανένωση των Μαρµάρων του
Παρθενώνα δεν είναι απλά ένα θέµα που
αφορά την Ελλάδα αλλά αφορά την
πολιτιστική κληρονοµιά όλου του κόσµου …
∆ήλωσε ο πρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών
και Περιφερειακών αρχών του ΣτΕ κ. Van Staa.
Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
παρουσίασε η τοποθέτηση
του
προέδρου
του
Κογκρέσου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών
του ΣτΕ στην εναρκτήρια εκδήλωση της έκθεσης
για την «Επανένωση των Μαρµάρων του
Παρθενώνα» στο Στρασβούργο.
«Όπως ήδη γνωρίζεται η διατήρηση της
πολιτιστικής
κληρονοµιάς
µαζί
µε
την
υπεράσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
τις αρχές τις ∆ηµοκρατίας αποτελεί µείζον θέµα
για το ΣτΕ» τόνισε ο κ Van Staa στο ξεκίνηµα
του χαιρετισµού της εκδήλωσης και συνέχισε
αναφερόµενος στο θέµα της έκθεσης:
«Νοµίζω πως όλοι σας συµφωνείτε ότι ο
Παρθενώνας είναι ένα από τα πιο σηµαντικά
µνηµεία
της
παγκόσµιας
πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι
έργα τέχνης, που εκφράζουν µια ολόκληρη
κοινωνία, η οποία λειτουργούσε πριν από 2.500
χρόνια µε τις θεµελιώδεις αρχές τις ελευθερίας
και της δηµοκρατίας, οι οποίες συνεχίζουν να
είναι οι αρχές για την ύπαρξη του ∆υτικού
πολιτισµού.
Το ζήτηµα της επανένωσης των Μαρµάρων του
Παρθενώνα είναι µία µεγάλη και ευαίσθητη
ιστορία µεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωµένου
Βασιλείου. Γνωρίζουµε ότι αρκετές προτάσεις
είναι υπό µελέτη για την δηµιουργία µιας
αµφίπλευρης πολιτιστικής και εκπαιδευτικής
συνεργασίας. Είµαι σίγουρος ότι µιλώ εκ µέρους
όλων των συναδέλφων µου όταν ενθαρρύνω
αυτή τη συνεργασία. Γνωρίζουµε ότι η
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου
της Ευρώπης και η Ευρωβουλή έχουν εµπλακεί
στην συζήτηση αυτού του ζητήµατος. Μπορούµε
να σας διαβεβαιώσουµε ότι το Κογκρέσο είναι
έτοιµο να στηρίξει αυτή τη συνεργασία έχοντας
ως πλαίσιο την προώθηση και προσέγγιση της
κοινής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς».
Και κατέληξε «Θα ήθελα να συγχαρώ αυτούς
που οργάνωσαν αυτή την έκθεση και να
εκφράσω την επιθυµία µου για µια όσο το
δυνατόν γρηγορότερα δίκαιη λύση, καθώς
βρισκόµαστε στο δρόµο της πραγµατοποίησης
τον Ολυµπιακών Αγώνων, τον Αύγουστο, στην
χώρα που τους έχει γεννήσει».

συνέχεια από σελ 1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΣτΕ ΣΤΟ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
και µε συµµετοχή της Ελληνικής Κοινότητας
Αλσατίας και Περιχώρων.
Την εναρκτήρια εκδήλωση τίµησαν µε την
παρουσία τους σηµαίνουσες προσωπικότητες
καθώς και υψηλά στελέχη των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων που εδρεύουν στο
Στρασβούργο, µεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Σ.τ.Ε. κ. Peter Shieder, ∆ήµαρχοι, οι
πρέσβεις των 45 κρατών-µελών του ΣτΕ,
καθώς και νοµάρχες και δήµαρχοι από το
σύνολο της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι
συµµετέχουν ενεργά και στις εργασίες του
Κογκρέσου.
Την έναρξη της έκθεσης έκανε ο επικεφαλής
της Μόνιµης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας
στο
ΣτΕ,
πρέσβης
κ.
Κωνσταντίνος
Γεροκωστόπουλος, το µεσηµέρι της Τρίτης
25 Μαίου, ενώ χαιρετισµό απηύθυναν ο
Πρόεδρος
της
Επιτροπής
Βιώσιµης
Ανάπτυξης του Κογκρέσου Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της
Ευρώπης κ. Βαν Στάα, ο Α΄ Αντιπρόεδρος
της ΚΕ∆ΚΕ κ. Ιωάννης Χαραλάµπους, ο
Πρόεδρος της Μόνιµης ∆ιαρκούς Επιτροπής
της Βουλής για τον Απόδηµο Ελληνισµό κ.
Ευγένιος Χαϊτίδης, ο Πρόεδρος του ∆ικτύου
Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών Αυτοδιοίκησης
της Ευρώπης, κ Γρηγόρης Ζαρκάδας και από
το Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη ο κ. Σπύρος
Μερκούρης.
συνέχεια από σελ 1

2η Συνάντηση Νέων ∆ηµοτικών
Συµβούλων & Στελεχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
6 - 13 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη
…έχουν προγραµµατισθεί επισκέψεις στο ∆ήµο
Θεσσαλονίκης, στο ∆ήµο Έδεσσας, στο ∆ήµο
Σταυρούπολης, στο ∆ήµο Πανοράµατος και
στην περιοχή της Χαλκιδικής.
Για τη διαµόρφωση του προγράµµατος υπήρξε
συνεργασία µε τους ∆ήµους του Πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης και µε το
∆ήµο της Έδεσσας, καθώς και µε τους νέους
δηµοτικούς συµβούλους από την πόλη της
Θεσσαλονίκης.
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Συνέχεια από σελ 2

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τα µέλη του ∆ικτύου Συµµετέχουν
ενεργά στη λειτουργία του…
…αιρετών και στελεχών της Τ.Α. κλπ.
Συντονιστής: Χρήστος Τσιλίφης
-∆ηµοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας
για την ανάπτυξη της επικοινωνίας
ανάµεσα στα µέλη του δικτύου αλλά και µε
τους
φορείς
της
Ελληνικής
Τ.Α.
(ηλεκτρονική εφηµερίδα, ιστοσελίδα κλπ)
και την προβολή των δραστηριοτήτων του
δικτύου.
Συντονίστρια: Φωτεινή ∆ρούµπουρα
-Παιδείας και Πολιτισµού
για την προώθηση θεµάτων που αφορούν
την ελληνική παιδεία - εκπαίδευση,
ελληνοµάθεια
στις
χώρες
όπου
δραστηριοποιούνται τα µέλη του ∆ικτύου
και τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισµό
γενικά.
Συντονιστής : Ηλίας Γαλανός
-Ισότητας και Νεολαίας
για την προώθηση θεµάτων που αφορούν
την ισότητα των δύο φύλων και τη
νεολαία.
Συντονιστής : Πάρις Κεσίσοφ
Ήδη έχει σταλεί από το Πρόεδρο της Σ.Ε.
κ. Γρηγόρη Ζαρκάδα, σχετική επιστολή
πρόσκληση προς τα µέλη του δικτύου για
να δηλώσουν συµµετοχή σε ποια Επιτροπή
θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν και
αναµένεται µέχρι το τέλος του καλοκαιριού
να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους.
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.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ….
-ο κ. Λευτέρης Πρεζαλής, µέλος της Σ.Ε. του
∆ικτύου
µας,
επανεξελέγη
∆ήµαρχος
Camisano στην Ιταλία, µε ποσοστό 52%…..
ευχές για καλή συνέχεια στο έργο του….
-…..και ο ∆ήµος του Ντόρτµουντ υπέγραψε τη
διακήρυξη για την Ολυµπιακή εκεχειρία
-…..στις 14 Μαίου έφτασε στον Πειραιά το
πλοίο ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΙΙ οµοίωµα του πλοίου που
ανελκύθηκε
από
το
Πανεπιστήµιο
της
Πενσυλβανίας και του Τέξας των ΗΠΑ. Το
Κερύνεια µετέφερε χαλκό από την Κυπριακή
γη για την κατασκευή των χάλκινων
µεταλλίων των Ολυµπιακών Αγώνων, όπως
και άλλα συµβολικά δώρα των έξι πόλεων της
Κύπρου προς την Αθήνα.
-ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Παναγιώτης
Σκανδαλάκης στην πρόσφατη συνεδρίαση του
προεδρείου του ΣΑΕ, ανακοίνωσε ότι ο νέος
Εκτελεστικός Νόµος του Συντάγµατος περί
λειτουργίας του ΣΑΕ πριν να προωθηθεί στη
Βουλή θα επεξεργαστεί από τη βάση της
Οµογένειας….
-ανάµεσα στους εθελοντές των Ολυµπιακών
Αγώνων Αθήνα 2004 θα είναι και ο πρόεδρος
του µας…
-…το ∆ιδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών διοργανώνει το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο
∆ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης
Γλώσσας Αθήνα, 22-23 Οκτωβρίου 2004…
-Ο πρόεδρος κ. Άθενς και το Προεδρείο του
ΣΑΕ εξέφρασαν την αµέριστη στήριξη της
παγκόσµιας οργάνωσης για τη διεκδίκηση της
διοργάνωσης
της
ΕΧΡΟ
2008
στη
Θεσσαλονίκη.
-τον ∆ήµο Φραγκφούρτης και Βερολίνου
επισκέπτονται από 20 έως 27 Ιουνίου
εκπρόσωποι
της
ΤΕ∆Κ
του
Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας.
-τον ∆ήµο του Μάλµοε επισκέφθηκαν στα
µέσα του Ιουνίου, δήµαρχοι από το Νοµό
Φλώρινας.

Επικοινωνήστε µαζί µας

Στη διεύθυνση:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
Κ. Ραφαηλίδου-Παπαδάκη 3-5, 57001 ΘΕΡΜΗ ΕΛΛΑ∆Α
E-mail: iniohos@anatoliki.gr
ΤΗΛ. +302310463930
FAX +302310486203
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