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ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  Ε.Γ. ΤΟΥ BALCINET 
Παρασκευή 14-5-2010 – Ώρα 11.00 – Μακεδονία Παλλάς 

  
Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 
  
Σας καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που το 2000 πήρε 
την πρωτοβουλία  για την ίδρυση του Δικτύου των  
μεγαλύτερων Βαλκανικών πόλεων, όταν συνυπογράψαμε εδώ, ένα 
Σύμφωνο ιδρύοντας το γνωστό πλέον BALCINET (Balkan Cities 
Network).  
  
Στόχος  όλων των Δημάρχων των 30 πόλεων – μελών  του BALCINET 
από 8 χώρες, ήταν και παραμένει να ξεπεράσουμε τα λίγα, τα 
ελάχιστα, που μπορεί να χωρίζουν τα κράτη της Βαλκανικής και να 
αναζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα πολλά, τα πάρα πολλά, που 
ενώνουν τους λαούς της.  
  
Εκεί  που σταματά η  Διπλωματία των Χωρών, αρχίζει η Διπλωματία 
των Πόλεων και  η συνεργασία των  τοπικών κοινωνιών.  
  
Πέρσι η δέκατη επετειακή  Σύνοδος Δημάρχων, το κορυφαίο όργανο 
του BALCINET που συγκαλείται κάθε χρόνο στην προεδρεύουσα 
πόλη, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, εδώ, στη 
Θεσσαλονίκη. 
  
Την πρώτη δεκαετία της ιστορικής διαδρομής του, το BALCINET 
κατάφερε να χτίσει δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις 
Δημοτικές Αρχές των μεγάλων Βαλκανικών πόλεων, απαραίτητα 
θεμέλια για μια σταθερή και αναπτυξιακή πορεία στο μέλλον.  
  
Στη νέα δεκαετία πάνω στα θεμέλια αυτών  των σχέσεων χτίζουμε 
μια νέα πορεία εμβάθυνσης του BALCINET, καθώς στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος, των δράσεων και των διακηρύξεών του μπαίνει ο 
πολίτης.  
  
Ο λόγος, η καθημερινότητα, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, τα όνειρα 
του πολίτη μπαίνουν στο μικροσκόπιο  των Δημοτικών  
Αρχών της Βαλκανικής.  
  
Μέσα  από τη στενή συνεργασία, τις συλλογικές δράσεις, τα κοινά 
προγράμματα, το BALCINET στοχεύει να γίνει ευρύτερα γνωστό 
στους πολίτες, να αγγίξει τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων, να 
παρέμβει σε διεθνή Fora, με πρώτη και καλύτερη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
  
Ο στόχος, άλλωστε, της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή της 
Βαλκανικής βρίσκει τα Δυτικά Βαλκάνια σε φάση εντατικής 
προετοιμασίας και την Τουρκία να καταβάλει προσπάθεια 
μεταρρυθμίσεων.  
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Καλούμε τις ηγεσίες των χωρών της περιοχής που δεν έχουν ακόμη 
λάβει ημερομηνία ενταξιακών διαπραγματεύσεων να προχωρήσουν 
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το 2014 τα Δυτικά Βαλκάνια και 
στη συνέχεια η Τουρκία να πάρουν το πράσινο φως για την είσοδό 
τους στο κοινό Ευρωπαϊκό σπίτι μας.  
  
Συντάσσουμε τις δυνάμεις μας  με τις κεντρικές  κυβερνήσεις στον 
κοινό αυτό στόχο.  
  
Στην  πανηγυρική Σύνοδο Δημάρχων του 2009 εξειδικεύαμε ακόμη 
σειρά προτάσεων για τη διαδημοτική διαβαλκανική συνεργασία 
ενόψει της οικονομικής κρίσεως, των δυνατοτήτων της ψηφιακής 
εποχής και των απειλών των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας. 
  
Το  Δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του, με κορυφαία τη Σύνοδο 
Δημάρχων, απέκτησαν  μετά την πρώτη  δεκαετία μεγάλο 
ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να αποφασίσουμε, από το 2011, τη 
μείωση στους έξι μήνες της ετήσιας, μέχρι και φέτος, περιόδου κατά 
την οποία μια πόλη προεδρεύει και συγκαλεί τη Σύνοδο Δημάρχων. 
  
Έτσι  ανακηρύξαμε ως προεδρεύουσα του BALCINET, για το α’ 
εξάμηνο του 2011 την Βάρνα, για το β’ εξάμηνο του 2011 την 
Τιμισοάρα και για το α’ εξάμηνο του 2012 τη Μπάνια Λούκα και 
ανανεώσαμε το τελευταίο ετήσιο ραντεβού μας για τη Σύνοδο των 
Δημάρχων το 2010 στα Τίρανα. 
  
Για να καθορίσουμε τη θεματολογία της  επόμενης Συνόδου  
των Δημάρχων καλέσαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη  
την Εκτελεστική  Γραμματεία του BALCINET, την τριμελή «τρόϊκα» 
που αποτελείται από εκπροσώπους της προεδρεύουσας πόλης τον 
προηγούμενο, τον τρέχοντα και τον επόμενο χρόνο κι έχουμε 
σήμερα μαζί μας τους εκπροσώπους των Τιράνων, προεδρεύουσα 
πόλη το 2010, και της Βάρνας, προεδρεύουσα πόλη το α’ εξάμηνο 
του 2011, και βέβαια της Θεσσαλονίκης που είχε αναλάβει την 
προεδρία του BALCINET, το 2009. 
  
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σημειώνουμε, αφιέρωσε ένα νεοκλασικό 
κτίριο, την έπαυλη CASA BIANCA, για τη στέγαση των υπηρεσιών 
του BALCINET, και της Εκτελεστικής Γραμματείας, στον κήπο της 
οποίας ανεμίζουν οι σημαίες όλων των χωρών της Βαλκανικής. 
  
Η πρότασή μας για  το χρόνο πραγματοποίησης  της Συνόδου των  
Τιράνων είναι  ο προσεχής Σεπτέμβριος  και παρακαλώ την  
Αντιδήμαρχο Τιράνων  στη συνέχεια να προσδιορίσει τις σχετικές 
ημερομηνίες. 
  
Στη Σύνοδο αυτή δεν θα επιβεβαιώσουμε μόνον την προσήλωσή μας 
στις αρχές της φιλίας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, ως 
εγγύηση σταθερότητας και ανάπτυξης για την περιοχή μας. 
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Σε  όλα τα παραπάνω σημαντικό  ρόλο θα παίξει η  
ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως 
η τελευταία πρόταση που καταθέσαμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος CIVIL PROTECTION για την Πολιτική Προστασία, με 
πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή, εκ 
των παρευρισκομένων, του Δήμου Βάρνας, αλλά και παλαιότερες στο 
πλαίσιο αλλων προγραμμάτων. 
  
Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν εξίσου ενδιαφέρουσες  προτάσεις και  
από τους άλλους συναδέλφους  – μέλη της Ε.Γ. μας, τις οποίες 
είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε, ώστε να φτιάξουμε μια ατζέντα 
για την προσεχή Σύνοδο Δημάρχων που να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των καιρών και των πόλεών μας και να αναδεικνύει το 
BALCINET σε μοχλό στήριξης των πολιτών και ανάπτυξης των 
τοπικών οικονομιών με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
  
Με  τις σκέψεις αυτές  σας καλωσορίζω στη  Θεσσαλονίκη, εύχομαι  
καλή επιτυχία στις συζητήσεις μας και σε όλες και όλους προσωπικά 
καλή διαμονή στην πόλη μας. 
  
  
Θέματα  Συνόδου Τιράνων (23-25/9/2010) 

1. Αστική Ανάπτυξη 
2. Επιχειρηματική Συνεργασία 
3. Εθελοντισμός και ευαισθητοποίηση για το πράσινο 

  
Θέματα  Συνόδου Βάρνας (21-24/5/2011) 

1. Αστικές Αναπλάσεις 
2. Αποκέντρωση και μεταφορά εξουσιών κοντά στον πολίτη 
3. Νεολαία – Παιδεία – Αντιναρκωτικός αγώνας 

Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου  Θεσσαλονίκης στην Εθνική 
Συνδιάσκεψη για  την Παιδεία που  θα πραγματοποιηθεί  στη Βάρνα 
5-7/10/2010 


