ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

Αγαπητοί φίλοι συµπατριώτες,
Το Νοέµβριο του 2001 υπό την
αιγίδα
του
Υπουργείου
Εξωτερικών - Γ. Γ. Απόδηµου
Ελληνισµού, της ΚΕ∆ΚΕ και του
Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού,
πάνω από 100 συµπατριώτες και
συµπατριώτισσες της Ευρωπαϊκής
διασποράς,
µε
συχνά
λίγο
παραφθαρµένη γλώσσα αλλά µε
βαθιά
Ελληνική
συνείδηση,
βρεθήκαµε στη Θεσσαλονίκη και
οργανώσαµε το ∆ίκτυο Ελλήνων
Αιρετών
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
Σ΄ αυτό το λίγο χρονικό διάστηµα,
όλοι παρατηρήσαµε µε χαρά, ότι
αυτή η Ελληνική Ευρωπαϊκή
κοινωνία παρ’ όλες τις δυσκολίες
κάθε αρχής και κυρίως λόγω των
αποστάσεων, επέτυχε σαν πρώτο
στόχο να µετατρέψει τη γνωριµία
των ανά την Ευρώπη Ελλήνων, σε
κατανόηση
και
συχνά
την
κατανόηση σε φιλία. Παράλληλα οι
επαφές µε τους εκπροσώπους της
Ελληνικής Πολιτείας και της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έγιναν συχνές, εγκάρδιες και
καρποφόρες.
Με τη βοήθεια όλων, πολλοί από
τους στόχους µας άρχισαν να
υλοποιούνται και ειδικότερα η
προώθηση
της
ιδέας
της
Ολυµπιακής Εκεχειρίας, αλλά
φυσικά πολλά προγραµµατίζονται
να γίνουν στο µέλλον.

2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ
Πάνω από είκοσι Νέοι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι και στελέχη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από το Βέλγιο, τη
Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελβετία και
την Ελλάδα συναντήθηκαν από 1έως
8
Ιουλίου
στην
πόλη
της
Θεσσαλονίκης
και
αντάλλαξαν
εµπειρίες γύρω από θέµατα που
αφορούν τους νέους και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Η έναρξη των εργασιών της
συνάντησης έγινε από το ∆ήµαρχο
Καλαµαριάς κ.Χρ. Οικονοµίδη, ενώ
παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν την
εκδήλωση
ο
Υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Γιάννης Μαγκριώτης,
ο Αντιπρόεδρος
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής κ.
Παν. Σκανδαλάκης, ο εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης,
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σ. Καπετανόπουλος, η
εκπρόσωπος του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης Νοµαρχιακή Σύµβουλος
κ.Καλαϊτζή και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου ∆ικτύου ∆ηµοτικών και
Νοµαρχιακών Συµβουλίων Νεολαίας κ. Βαγιάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διοργανώθηκαν δύο ηµερίδες σε
Με αίσθηση ευθύνης για το αίθουσα του δήµου Καλαµαριάς, όπου συζητήθηκαν τα προβλήµατα
συνολικό καλό, σας περιµένουµε των νέων και η ανάγκη υπηρεσιών στήριξης, ο πολιτισµός ως µέσο
από τις 28 και 29 Νοεµβρίου στη έκφρασης των νέων και οι Ολυµπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004».
Θεσσαλονίκη, για τη δεύτερη
Γενική συνέλευση των µελών του
συνέχεια στην 3η σελίδα
∆ικτύου µας.

∆ιαβάστε….
Με τους πιο θερµούς
χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνάντηση Νέων
Αιρετών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Αποφάσεις Συντονιστικής
Επιτροπής

Εισιτήρια Ολυµπιακών
Αγώνων

Τα Μάρµαρα του
Παρθενώνα

Ολυµπιακή Εκεχειρία

Παρουσιάσεις µελών Σ.Ε.
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Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ…

«ΑΘΗΝΑ 2004»
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Σε όσους είχαν υποβάλει Αίτηση Παραγγελίας
εισιτηρίων πριν τις 12 Ιουνίου, έχει σταλεί τον
Ιούλιο του 2003 ταχυδροµική επιστολή και e-mail
που επιβεβαιώνει ποια εισιτήρια τους έχουν
κατανεµηθεί. Από τις 15 Σεπτεµβρίου, έχουν την
ευκαιρία να προσθέσουν και επιπλέον εισιτήρια
στην παραγγελία τους.
Όσοι δεν έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση και είναι
κάτοικοι
Ελλάδας,
ΕΕ
και
ΕΟΧ*
µπορούν από την 1η Οκτωβρίου 2003 να
δηµιουργήσουν
λογαριασµό
στο
site
και
να
www.tickets.athens2004.com
παραγγείλουν εισιτήρια..
Όσοι είναι κάτοικοι άλλων χωρών πρέπει να
επικοινωνήσουν µε την Εθνική Ολυµπιακή
Επιτροπή της χώρας τους για να ενηµερωθούν
σχετικά µε υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων.
Η προµήθεια εισιτηρίων επιτρέπεται µόνο από την
ΑΘΗΝΑ 2004 ή από τους Επίσηµους Πράκτορες
Πωλήσεων Εισιτηρίων (οργανισµοί που έχουν
εξουσιοδοτηθεί από την ΑΘΗΝΑ 2004 ως νόµιµοι
πωλητές
εισιτηρίων
στους
οποίους
περιλαµβάνονται οι εγκεκριµένοι επίσηµοι πωλητές
εισιτηρίων
των
Εθνικών
Ολυµπιακών
Επιτροπών**).
*Στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ)
περιλαµβάνονται οι ακόλουθες χώρες: Αυστρία,
Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ηνωµένο
Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία.
**Για τις διευθύνσεις των Εθνικών Ολυµπιακών
Επιτροπών και των Επίσηµων Πρακτόρων
Πωλήσεων Εισιτηρίων µπορείτε να ενηµερωθείτε
από
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.olympic.org/uk/organisation/noc/index_uk.asp

*****

Τη διοργάνωση της ∆εύτερης
Γενικής Συνέλευσης των Μελών του
∆ικτύου παράλληλα µε την έκθεση
POLIS της Ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, το διάστηµα από 27
έως 30 Νοεµβρίου του 2003, στην
πόλη της Θεσσαλονίκης.
Τη διερεύνηση της δυνατότητας
διοργάνωσης εκδήλωσης για τα
Μάρµαρα του Παρθενώνα στην
ολοµέλεια της Συνεδρίασης της
Επιτροπής των Περιφερειών της
Ευρώπης, σε συνεργασία µε την
ΚΕ∆ΚΕ
και
το
Υπουργείο
Πολιτισµού.
Τη διερεύνηση της διοργάνωσης
εκδήλωσης Ελληνικής Κλασσικής
µουσικής στην πόλη του Solingen
από Συµφωνική Ορχήστρα της
πόλης (46 µουσικοί) µε σολίστα τον
καθηγητή του Ιόνιου Πανεπιστηµίου
κ. Λάµπη Βασιλειάδη (πιάνο) µετά
από σχετική πρόταση του µέλους
του ∆ικτύου κ.Σηµαντηράκη σε
συνεργασία µε το Υπουργείο
Πολιτισµού και το ∆ήµο του
Solingen
Τη
διερεύνηση
δυνατότητας
δηµιουργίας διµερών ή τριµερών
συνεργασιών ανάµεσα σε ∆ήµους
του ∆ικτύου για τη µεταφορά
τεχνογνωσίας
στους
δήµους
πόλεων της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης µε ιδιαίτερη αναφορά στον
Ελληνισµό.
Να ζητηθεί από την ΟΕΟΑ Αθήνα
2004, η παραχώρηση υλικού
προβολής προς το ∆ίκτυο, τα µέλη
του οποίου θα µπορούσαν να το
διακινήσουν στις πόλεις και τις
χώρες όπου δραστηριοποιούνται.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5-7-2003
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συνέχεια από την 1η σελίδα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η κεντρική εισήγηση µε θέµα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και
Ευρώπη. Η Συµβολή των Νέων Αιρετών στη Σύγκλιση και
την Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έγινε από τη
γ.γ της Σ.Ε. του ∆ικτύου κ. Κάτια-∆αυίδ Χαρµαντά ενώ στις
διαδικασίες της συνάντησης συµµετείχαν τα µέλη της Σ.Ε.
κ. Γρ. Ζαρκάδας και η κ. Φ. ∆ρούµπουρα, δηµοτικοί
σύµβουλοι Φραγκφούρτης και Βρυξελλών αντίστοιχα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ….
ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ….

Ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες για
την έγκριση του ψηφίσµατος για
την Ολυµπιακή Εκεχειρία από τα
∆ηµοτικά Συµβούλια των ∆ήµων
όπου δραστηριοποιούνται τα µέλη
του ∆ικτύου.

Παράλληλα επισκέφθηκαν το
∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης, το
∆ήµο Μαδύτου, Συκεών και
Τριανδρίας, εκδήλωση του
∆ήµου
Θέρµης,
τον
αρχαιολογικό
χώρο
της
Βεργίνας, την περιοχή της
Νάουσας
και του ∆ήµου
Καλλινδίων,
το
Βυζαντινό
Μουσείο της Θεσσαλονίκης το
σπήλαιο των Πετραλώνων, τη
Χαλκιδική και συναντήθηκαν µε
τα µέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής του ∆ικτύου

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της συνάντησης, οι
νέοι
εκπρόσωποι
της
Ευρωπαϊκής
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης συµφώνησαν να συνεχίσουν τη µεταξύ
τους επικοινωνία, την προσπάθεια για ανάπτυξη
διµερών σχέσεων και παράλληλα υπέγραψαν το κείµενο
για την Ολυµπιακή Εκεχειρία.
Το πρόγραµµα έγινε σε συνεργασία µε τη Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος «youth for Europe» και µε την
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών- Γενική
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και της ΚΕ∆ΚΕ. Την
οργανωτική υποστήριξη της συνάντησης είχε η
∆ηµοτικοί Ανατολική Α.Ε..

Έχει ήδη εγκριθεί από το ∆ήµο
Φραγκφούρτης,
το
∆ήµο
Μπελογιάννης στην Ουγγαρία και
από τους ∆ήµους του Camizano
Vicentino και του Grumolo Delle
Abbadesse στην Ιταλία ενώ το
φθινόπωρο
προβλέπεται
να
συζητηθεί και σε πολλά άλλα
∆ηµοτικά Συµβούλια Ευρωπαϊκών
πόλεων.

Ακόµα οι 22 νέοι
Σύµβουλοι που πήραν µέρος στη
συνάντηση που διοργανώθηκε
από το ∆ίκτυο µας, υπέγραψαν το
σχετικό κείµενο και υποσχέθηκαν
να το προωθήσουν και στα
δηµοτικά συµβούλια των πόλεών
τους.
*****
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ…

ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ …….. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ενηµερωτικό
υλικό που
αφορά το θέµα
των Μαρµάρων
του Παρθενώνα
έχει επιµεληθεί
το ∆ίκτυο και
έχει ξεκινήσει να αποστέλλει στα
µέλη του. Το υλικό περιλαµβάνει
άρθρα και οµιλίες της αείµνηστης
Μελίνας Μερκούρη και ειδικών
σχετικά µε το θέµα, τη θέση της
Ελληνικής
Κυβέρνησης
όπως
εκφράσθηκε
από
τον
Πρωθυπουργό
της
Ελλάδας
κ.Κ.Σηµίτη και τον Υπουργό
Πολιτισµού
κ.Ε.Βενιζέλο
και
σχετικά δηµοσιεύµατα στον διεθνή
τύπο. Ακόµα περιλαµβάνει Video
CD
µε
σχετικό
ντοκιµαντέρ
παραγωγής
του
Υπουργείου
Πολιτισµού
και
CDR
µε
παρουσίαση του θέµατος.
*****

ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΡΙΣ ΚΕΣΙΣΟΦ (ταµίας Σ.Ε.)
Γεννήθηκε το 1977, στην Τιφλίδα πρωτεύουσα της
Γεωργίας
1993: τελείωσε τη ρωσική σχολή της πόλης Βατούµι
1993-1997: σπουδές στο αµερικάνικο Inter-College στην
Λευκωσία (Κύπρος) απ΄ όπου πήρε το δίπλωµα Bachelor
of Science in Business Administration (∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων).
1996-2002: σπουδές µε αλληλογραφία στο Κρατικό
Πανεπιστήµιο (Bατούµι), µε αντικείµενο International Law
και συνέχισε για το Master Degree
1997-98: Εργάσθηκε στις Βρυξέλες στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σαν Σύµβουλος (Consultant) στο πρόγραµµα
TAXIS (Technical Assistance to common-law in
Independent States -Πρώην Σοβιετικής Ένωσης)
1997: Εργάζεται στη Γερµανογεωργιανή εταιρεία
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» (REVIVAL), ως ∆ιευθυντής ∆ηµοσίων
Σχέσεων (Manager of Public Relations). Το 1998 γίνεται
Γενικός ∆ιευθυντής (General Manager).
1998-έως σήµερα: δηµοτικός σύµβουλος (εκλέχθηκε δύο
συνεχόµενες φορές) του ∆ήµου Βατούµ µε το κόµµα
«Ένωση ∆ηµοκρατικής Αναγέννησης της Γεωργίας» και
2001: εκλέχθηκε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του
∆ικτύου Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης και συµµετέχει ως ταµίας στην Εκτελεστική
Γραµµατεία .

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ……….
Συνάντηση µε τα µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής
πρόκειται να έχει η Συντονιστική Επιτροπή του ∆ικτύου τον επόµενο µήνα…
Μνηµόνιο Συνεργασίας ΚΕ∆ΚΕ –Ένωσης ∆ήµων Ισραήλ –Ένωσης ∆ηµάρχων Παλαιστίνης…
Από τις 27-30 Νοεµβρίου θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη η 4η ∆ιεθνής Έκθεση POLIS, στην
οποία συµµετέχουν φορείς της αυτοδιοίκησης , του δηµόσιου και του ευρύτερου κοινωνικού τοµέα
καθώς και ιδιωτικές εταιρείες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης…
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιάννης Γιαννικόπουλος
Απόστολος Κοιµήσης
Κάτια ∆αυϊδ-Χαρµαντά
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. +30310463930-1
FAX +30310486203
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