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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

2 έως 5 ∆εκεµβρίου 2016: ∆ράµα 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ  

Οι αδελφοποιηµένες πόλεις ∆ράµα και Λάουφ αν ντερ Πέγκνιτς εγκαινιάζουν νέα προγράµµατα συνεργασίας. Η Γιούτα 

Αουερνχάιµερ, η Έρικα Φόγκελ, ο Νίκος Σοπολίδης και ο Άντολφ Πολ, µέλη της Επιτροπής Αδελφοποίησης Πόλεων ήρθαν 

το ∆εκέµβριο που µας πέρασε µαζί µε τον ∆ήµαρχο Μπένεντικτ Μπίσπινγκ και τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών Υποθέσεων 

Ούντο Τάουµπµαν στη ∆ράµα, για να συζητήσουν τα νέα προγράµµατα συνεργασίας. Τον Ιούλιο είχε προηγηθεί επίσκεψη 

εργασίας του ∆ηµάρχου ∆ράµας, Χριστόδουλου Μαµσάκου, στο Λάουφ, µαζί µε το δικό του επιτελείο.    

Η επόµενη ετήσια εκδροµή της Οµάδας Τρίτης Ηλικίας του Λάουφ θα γίνει στη Ροδόπη  

Η δηµοτική σύµβουλος Γιούτα Αουερνχάιµερ επισκέπτεται  για τέταρτη φορά τη βορειοελλαδίτικη πόλη: «Έχω την 

αίσθηση ότι τώρα ξεκινούν όλα πραγµατικά. Μας συνόδευσαν πολύ αξιόλογοι νέοι συνεργάτες που µιλούσαν όλοι 

πολύ καλά είτε γερµανικά είτε αγγλικά και συζητήσαµε µαζί τους πολύ ανοιχτά. Υπάρχει µεγάλη διάθεση για δράση και 

από τις δύο πλευρές και µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα ξεκινήσουµε νέα προγράµµατα συνεργασίας». 

Οι δραστηριότητες που συµφωνήθηκαν µε σκοπό την επέκταση της τουριστικής σαιζόν χάρη στη πεζοπορία 

προχωρούν µε συγκεκριµένα βήµατα. Εκτός από την ήδη προγραµµατισµένη εκδροµή στη Ροδόπη, οι εκπρόσωποι του 

Λάουφ είναι πεπεισµένοι ότι υπάρχει πεδίο δόξας λαµπρό στον τοµέα  του τουρισµού σε αυτή την ασυνήθιστη περιοχή. 

Ήδη έχουν δηµιουργηθεί και σηµανθεί τέσσερις διαδροµές πεζοπορίας, µήκους µεταξύ 10 και 40 χιλιοµέτρων, που 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικές πεζοπορικές ικανότητες, ανάλογα µε το υψόµετρο στο οποίο βρίσκονται. Ένα Κέντρο 

Επισκεπτών ενηµερώνει τους επισκέπτες για τη µοναδική στην Ευρώπη χλωρίδα και πανίδα αυτού του 

οικοσυστήµατος. Άλλα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρανέστι καθώς 

και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκεται επίσης εκεί, όπου υπάρχουν συγκεντρωµένοι σπάνιοι 

σπόροι παραδοσιακών ποικιλιών προφυλαγµένοι από τη λήθη.  

Κίνητρο για τη συνέχιση του έργου: οι εκπρόσωποι της Οµάδας Τρίτης Ηλικίας του Αλπενφεράιν του Λάουφ ήταν 

σύµφωνοι ότι η ετήσια εκδροµή τους  το 2017 θα είναι στη Ροδόπη!  

     



 
19η Έκθεση Προόδου της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης – ∆εκέµβριος 2016 

 

 4

     Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου        Στο βιολογικό αγρόκτηµα  

 
 
 
Προϊόντα από τη ∆ράµα στη λαϊκή αγορά του Λάουφ 

Μετά την επίσκεψη σε ένα οινοποιείο και ένα αγρόκτηµα βιολογικής καλλιέργειας στην περιοχή της ∆ράµας οι 

αδελφοποιηµένοι δήµοι συµφώνησαν επίσης στην πώληση ελληνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας στο Λάουφ, όπως 

π.χ. χυµών από ρόδι και µαρµελάδων ή λικέρ. Συγκεκριµένα, θα υπάρχει ένα σηµείο πώλησης στην κεντρική 

εβδοµαδιαία λαϊκή αγορά του Λάουφ, όπου µια φορά το µήνα θα πωλούνται αυτά τα προϊόντα. Εξάλλου, η δηµοτική 

σύµβουλος Φόγκελ θα καθιερώσει ένα πρόγραµµα πώλησης ελληνικών προϊόντων στις βιολογικές αγορές του Λάουφ.   

Ανταλλαγές των Συλλόγων Σιδηροδροµικών  

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών των αδελφοποιηµένων πόλεων αναπτύσσεται ένα νέο θεµατικό πεδίο που 

αφορά το σιδηροδροµικό σταθµό στη ∆ράµα, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο σηµαντικό σιδηροδροµικό άξονα 

Αλεξανδρούπολης -  Κωνσταντινούπολης. Εκεί τα µέλη του Συλλόγου Σιδηροδροµικών Υπαλλήλων «Ήφαιστος» 

υποδέχθηκαν  τους Γερµανούς επισκέπτες µε µια έκπληξη: σε µια ετοιµόρροπη αποθήκη υπάρχει όχι µόνο µια παλιά 

ατµοµηχανή αλλά και δύο βαγόνια που χρησίµευαν ως σαλόνια στο θρυλικό Όριεντ Εξπρές.   

Η αναζήτηση οικογενειών φιλοξενίας έχει αρχίσει 

Για την προγραµµατισµένη ανταλλαγή µαθητών περισσότερων σχολικών τάξεων έχει ήδη ξεκινήσει στη ∆ράµα η 

αναζήτηση οικογενειών που θα φιλοξενήσουν τους Γερµανούς µαθητές. Στο Λάουφ η ανταλλαγή µαθητών 

υποστηρίζεται από πολλές γερµανικές οικογένειες που έχουν τις ρίζες τους στη ∆ράµα.  

Ένα δώρο για το Μουσικό Σχολείο 
 
Κατά την τελευταία επίσκεψή τους στη ∆ράµα οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Λάουφ είχαν πάρει πολλές καλές ιδέες για το 
Μουσικό Σχολείο του Λάουφ. Ως µια συµβολική κίνηση ευγνωµοσύνης δώρισαν στο Μουσικό Σχολείο ∆ράµας ένα 
σαξόφωνο.  
 

 
 

 (αριστερά: ο ∆ήµαρχος Χρ. Μαµσάκος δίπλα στον ∆ήµαρχο Μπ. Μπίσπινγκ) 
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Νέα αντικείµενα εξοπλισµού για την Πυροσβεστική  

Μεταξύ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των δυο αδελφοποιηµένων δήµων υπάρχει ήδη καλή επαφή και συχνή 

ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Την άνοιξη του 2017 οι πυροσβέστες της ∆ράµας θα παραλάβουν µάσκες 

αναπνευστικής προστασίας και ένα µικρό όχηµα από τους συναδέλφους τους στο Λάουφ.   

 
Η κατάσταση των προσφύγων 

Στο πρόγραµµα της γερµανικής αποστολής υπήρχε επίσης µια επίσκεψη σε ένα πρώην καπνεργοστάσιο που βρίσκεται 

έξω από τη ∆ράµα. Εδώ στεγάζονται περίπου 170 πρόσφυγες - κυρίως γυναίκες µε παιδιά - τη φροντίδα των οποίων 

ανέλαβαν κάποιοι Έλληνες δηµοτικοί σύµβουλοι καθώς και Έλληνες και Άγγλοι εθελοντές, αλλά και η οργάνωση 

«German Doctors». Ο ∆ήµαρχος κ. Μαµσάκος υλοποιεί εδώ σειρά καλών προτάσεων του Λάουφ και ευχαρίστησε τη 

γερµανική αντιπροσωπεία για την υποστήριξή της: «Αυτό σηµαίνει φιλία!»  

    

Οι Έλληνες και Γερµανοί εταίροι γιορτάζουν µαζί τη γιορτή της πολιούχου της ∆ράµας, της Αγίας Βαρβάρας  
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4 έως 8 ∆εκεµβρίου 2016: Κρήτη 

Καλύτερη εκµετάλλευση του κρητικού πλούτου  

Η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά έναν τόπο νοσταλγίας για τους Γερµανούς. Το φως και τα χρώµατα, η µεσογειακή 

κουλτούρα και κουζίνα αλλά και το ιστορικό και µυθολογικό υπόβαθρο - το νησί είναι πολλά περισσότερα από 

µια µεγάλη παραλία για τους τουρίστες. 

Ειδικά η περιοχή του Ρεθύµνου συνεισφέρει µε το πολιτισµικό και φυσικό τοπίο της ένα µεγάλο δυναµικό για 

την ανάπτυξη ενός αειφόρου τουρισµού πέρα από την κύρια τουριστική σαιζόν. Το ∆εκέµβριο ταξίδεψε µια 

αποστολή από το Κράντσµπεργκ της Βαυαρίας στην Κρήτη για να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του 

αρχαιολογικού τουρισµού.  Μοιάζει άλλωστε απίστευτο το ότι η Κρήτη και το Κράντσµπεργκ της Βαυαρίας 

είχαν εµπορικές συναλλαγές µέσω του λεγόµενου δρόµου του κεχριµπαριού ήδη 1500 χρόνια προ Χριστού.   

 

Καθ’ οδόν για την Ζώµινθο στο Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη   
 

Η οµορφιά των βουνών 

Με τη συµβολή των κατά τόπους αρµόδιων σχεδιάζονται νέα προγράµµατα τουρισµού και µάρκετινγκ, τα οποία 

συντονίζει η Ελληνογερµανική Συνέλευση. Σε αυτά συγκαταλέγονται:  

- η ενιαία διαµόρφωση του Φυσικού Πάρκου ή Γεωπάρκου του Ψηλορείτη που περιλαµβάνει συνολικά 8 

κοινότητες  

- η επέκταση και σήµανση των µονοπατιών και ποδηλατοδρόµων στον Ψηλορείτη, τη Σητεία και τα Λευκά Όρη 

σε συνεργασία µε το Φυσικό Πάρκο Μπερχτεσγκάντεν 

- η συνεργασία µε επαγγελµατίες και εθελοντές βοηθούς στο Φυσικό Πάρκο  

- η διερεύνηση δυνατότητας εκπαίδευσης των Ελλήνων διασωστών στο Κέντρο Μπαντ Τελτς.       
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Η γαστρονοµική αποκάλυψη της Κρήτης  

    
 

Σώµα ∆ιασωστών Αρχανών (2ος αρ.: Αρχηγός ∆. Στειακάκης)            Εκπαιδευόµενοι µάγειρες της Σχολής KAPPA-Studies 

 

Στο νέο σχέδιο µάρκετινγκ εντάσσεται και η πώληση τοπικών προϊόντων. Την Κρήτη πρέπει να την γευθείς! Στο ίδιο 

πλαίσιο αυτό ανήκει και η διοργάνωση που έγινε ήδη τον Ιανουάριο 2016 στο Ρύγκεν, κατά την οποία µάγειρες από 

την Κρήτη µαγείρεψαν δηµοσίως για τους Γερµανούς καλεσµένους. Αλλά και στην «Πράσινη Εβδοµάδα» στο Βερολίνο 

διεξήχθη ένας φιλικός διαγωνισµός µαγειρικής µεταξύ Κρήτης και Ρύγκεν.  

Άγνωστοι αρχαιολογικοί θησαυροί  

Η ενεργοποίηση των αρχαιολογικών χώρων για τους τουρίστες αποτελεί έναν ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για τον 

αειφόρο τουρισµό της Κρήτης. Εκτός από τις παγκοσµίως γνωστές αρχαιολογικές ανασκαφές του νησιού, υπάρχουν 

πολλά άλλα ενδιαφέροντα µέρη που δεν είναι ακόµη αρκετά γνωστά ή προσβάσιµα. Μετά από µια επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο της Ζωµίνθου, ο ∆ήµαρχος Ανωγείων, Μανώλης Καλλέργης, και οι εκπρόσωποι του ∆ηµάρχου του 

Κράντσµπεργκ αποφάσισαν να εµβαθύνουν τη συνεργασία τους µε το Μουσείο του Κράντσµπεργκ για την Εποχή του 

Χαλκού στη Βαυαρία. Με τον ∆ήµαρχο Χερσονήσου, Ιωάννη Μαστοράκη, συνεργάζονται για την κατασκευή ενός 

µικρού τρισδιάστατου µουσείου στον πεζόδροµο της Χερσονήσου.  

Χελώνες σε κίνδυνο 

Κάθε χρόνο γεννιούνται περίπου 15.000 θαλάσσιες χελώνες καρέτα (Caretta Caretta) στις παραλίες του Ρεθύµνου. Ο 

Σύλλογος Αρχέλων, http://www.archelon.gr/eng/habitat_crete.php?row=row3, προστατεύει και περιθάλπει τις χελώνες 

κατά την ωοτοκία και την εκκόλαψή τους. Στο έργο του υποστηρίζεται από περίπου 150 εθελοντές βοηθούς - εν µέρει 

και από το εξωτερικό. Ο σύλλογος επίσης ενηµερώνει τους τουρίστες και παρέχει οδηγίες, ώστε να διαταραχτεί όσο το 

δυνατόν λιγότερο η διαδικασία φωλεοποίησης, ωοτοκίας και εκκόλαψης.  

Η παραλία, όµως, πάσχει λόγω της απώλειας της άµµου και συρρικνώνεται  συνεχώς. Ένας σταθµός εκτροφής 

χελωνών θα µπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση: αφενός οι χελώνες θα προστατεύονται και αφετέρου θα 

δηµιουργηθεί ένα ακόµη τουριστικό αξιοθέατο στο Ρέθυµνο.   

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση υποστηρίζει τους τοπικούς αρµόδιους στην επεξεργασία προτάσεων για τις αντίστοιχες 

προκηρύξεις διαγωνισµών καθώς και για αιτήσεις χρηµατοδότησης από πόρους της Ε.Ε.!  
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8 έως 10 ∆εκεµβρίου: Αθήνα  

Ελληνογερµανικό Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση  

 

 

25 εισηγητές και πλήθος συνέδρων από τη Γερµανία και την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των 

ελληνικών επιµελητηρίων και της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης και συµµετείχαν στο συνέδριο που 

διοργανώθηκε στην Αθήνα µε θέµα «Προκλήσεις του γερµανικού και του ελληνικού συστήµατος 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης». Με αυτό το συνέδριο µπήκε το θεµέλιο για µια συστηµατική συνεργασία.     

Παραδείγµατα από την πράξη 

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και πρόεδρος του Εµπορικού και 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, υπογράµµισε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα ελληνικά επιµελητήρια να 

διαδραµατίσουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε 

επιχειρήσεις. Αυτό τόνισε και ο Μιχάλης Μαΐλλης, πρόεδρος του Ελληνογερµανικού Βιοµηχανικού και Εµπορικού 

Επιµελητηρίου. Ανέφερε µάλιστα δυο πιλοτικά προγράµµατα (MENDI και VETnet) που υλοποιούνται εδώ και τρία 

χρόνια µε την υποστήριξη και την τεχνογνωσία του Ελληνογερµανικού Βιοµηχανικού και Εµπορικού Επιµελητηρίου 

Γερµανίας και µέχρι σήµερα έχουν εκπαιδευτεί περίπου 160 νέοι και νέες από την Ελλάδα σε επαγγέλµατα σχετικά µε 

τον τουρισµό.  

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και παραδείγµατα από την πράξη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων και την 

ελληνογερµανική «Πρωτοβουλία Ενεργειακής Πρωτοβουλίας Κρήτης» (βλ. σελίδα 14). Έλληνες εισηγητές του 

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, των επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕ∆, του Υπουργείου 

Παιδείας, των επιµελητηρίων Ηρακλείου, του Ελληνογερµανικού Βιοµηχανικού και Εµπορικού Επιµελητηρίου και της 

DEKRA Akademie στην Ελλάδα, περιέγραψαν την τρέχουσα κατάσταση, τους πολιτικούς στόχους και τη διαθεσιµότητα 

των επιµελητηρίων στην προώθηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύµφωνα µε το γερµανικό 

πρότυπο.    
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Υποστήριξη σε πολιτικό επίπεδο  

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Απασχόλησης, κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, τόνισε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης 

να διαµορφώσει πιο διεξοδικά και αποτελεσµατικά την επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα καθώς και να εµπλέξει 

τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαδικασία σχεδιασµού και 

υλοποίησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

Ο Πρέσβης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Ελλάδα, ∆ρ. Πέτερ Σόοφ, υπογράµµισε τις καλές 

σχέσεις των δύο χωρών. Ο ∆ρ. Σόοφ αναφέρθηκε στην υπογραφή µιας κοινής δήλωσης για τη διεύρυνση των διµερών 

σχέσεων στις αρχές ∆εκεµβρίου. Οι υπογράφοντες Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, κ. Νίκος Κοτζιάς και Φρανκ-

Βάλτερ Σταϊνµάιερ, προβλέπουν και τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης.  

Όλοι οι συµµετέχοντες συµφώνησαν µε την αναγκαιότητα µιας πιο διεξοδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα 

είναι προσανατολισµένη στην πράξη. Οι επιχειρήσεις θα καταγράψουν τις ανάγκες τους και τα απαιτούµενα προσόντα 

και τα επιµελητήρια, ως αρµόδιοι φορείς για τη διοργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, θα συγκεντρώσουν αυτά 

τα στοιχεία και θα συµπεριλάβουν τις επιχειρήσεις σε αντίστοιχες διαδικασίες εκπαίδευσης.  

Αυτή η διαδικασία θα λάβει χώρα µέσα στο 2017 από τις κοινότητες και τα επιµελητήρια. 

Περαιτέρω πληροφορίες και φωτογραφίες από το συνέδριο θα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.uhc.gr/ 

 

         
από αριστερά: ∆ρ. Π. Σόοφ, Ε. Φώτη, Κ. Μίχαλος                                                       Στο ∆ηµαρχείο του Αµαρουσίου  

Μετά το συνέδριο, ακολούθησε συνάντηση στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου µε τον ∆ρ. Γεώργιο Πατούλη, ∆ήµαρχο 

Αµαρουσίου και Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ 

των περιφερειών (ΕΝΠΕ), των ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆Ε) και των επιµελητηρίων. 
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 

Θεσσαλονίκη: συνέντευξη µε τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βάλτερ Στέχελ, στις 

13/12/2016  

 

 

Η κοινή µας παρουσία 

Ο Βάλτερ Στέχελ είναι ο Γερµανός Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέµβριο 2016. ∆ιπλωµατούχος 

Οικονοµολόγος που από το 1980 εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπηρέτησε στο Βοµβάη, το Παρίσι, τη Βοστόνη 

και το Τορόντο. Ως πρώην ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας είναι πολύ εξοικειωµένος µε το 

Υπουργείο Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπου βρίσκεται το γραφείο Συντονισµού της Ελληνογερµανικής 

Συνέλευσης. Εκεί είχε στις 13 ∆εκεµβρίου 2016 µια συνάντηση εργασίας µε τον Υφυπουργό Χανς-Γιοάχιµ Φούχτελ.      

Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας στο Βερολίνο;  

Στη Θεσσαλονίκη σχεδιάζεται η ανέγερση ενός µνηµείου µνήµης του Ολοκαυτώµατος καθώς και ένα Κέντρο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο σε µεγάλο βαθµό θα χρηµατοδοτηθεί από τη Γερµανία. Αύριο θα παρουσιάσουν 

οι εταίροι µας από τη Θεσσαλονίκη το πρόγραµµά τους σε βουλευτές της Επιτροπής Προϋπολογισµών του 

Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Και φυσικά θέλω να είµαι και εγώ παρών.  

Εκµεταλλεύοµαι αυτή την ευκαιρία για να µιλήσω µε τον Υφυπουργό κύριο Φούχτελ. Η επαφή µε την Ελληνογερµανική 

Συνέλευση είναι πολύ σηµαντική για εµάς.  

Ποια είναι τα βασικά θέµατα µε τα οποία ασχολείται το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη;  

Η αποστολή µας ως Γενικό Προξενείο δεν είναι τόσο η µεγάλη πολιτική όσο η παροχή υπηρεσιών για τους Γερµανούς 

και τους Έλληνες που έχουν σχέση µε τη Γερµανία και ζουν στη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή. 
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Πέρα από αυτά, προσπαθούµε να προβάλλουµε µια θετική εικόνα της Γερµανίας. Αυτό σηµαίνει συνεργασία µε τα 

πανεπιστήµια, µε τους δήµους, µε επιχειρήσεις και πολιτιστικά ιδρύµατα. Όλοι αυτοί αποτελούν φορείς που για εµάς 

παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Η δική µου αντίληψη είναι να κοιτάξουµε πέρα από τη Θεσσαλονίκη και να πάµε στις 

περιφέρειες, για να µιλήσουµε επί τόπου µε δηµάρχους και περιφερειάρχες. Όλα αυτά τα µικρά κοµµάτια του παζλ 

συνθέτουν τη συνολική µας δραστηριότητα.  

Ποια είναι τα κοινά σηµεία µεταξύ  Ελληνογερµανικής  Συνέλευσης και Γερµανικού Προξενείου;     

Εγώ βλέπω τις σχέσεις µας ως κοµµάτι µιας κοινής προσπάθειας µε διαφορετικές παραµέτρους και διαφορετικούς 

τοµείς δραστηριοτήτων. Στον τοµέα της κοινωνίας των πολιτών και της συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 

η Ελληνογερµανική Συνέλευση αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα. Εµείς, ως Γενικό Προξενείο, πολλά πράγµατα 

δεν µπορούµε να τα κάνουµε γιατί έχουµε περιορισµένους πόρους. Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό για εµάς να 

έχουµε την Ελληνογερµανική Συνέλευση ως εταίρο στις δράσεις µας. Ένα παράδειγµα: πρόσφατα ήµουν στη Θράκη. 

Εκεί αναφέρθηκε πολλές φορές η Ελληνογερµανική Συνέλευση. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι χάρη στις δραστηριότητές 

της έχει δηµιουργηθεί ένα πολύ σταθερό δίκτυο. Πολύ συγκεκριµένα, στην Αλεξανδρούπολη αναφέρθηκαν στη 

συζήτηση οι δυνατότητες συνεργασίας  στον τοµέα της γεωθερµίας. Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον να βρεθούν επενδυτές 

από τη Γερµανία που θα εκµεταλλευτούν αυτή τη γεωθερµία. Το ανέφερα λοιπόν στην εβδοµαδιαία τηλεφωνική 

συνδιάσκεψη µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση και έµαθα έτσι ότι ο Υφυπουργός κ. Φούχτελ έχει ήδη βρει έναν 

ενδιαφερόµενο επενδυτή από τη Γερµανία. Στην Αλεξανδρούπολη ασχολούνται τώρα ενεργά µε αυτό το θέµα. Για εµένα 

αυτό αποτελεί ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για το πώς αλληλοσυµπληρωνόµαστε. Και αυτό ακριβώς φαντάζοµαι και 

για το µέλλον.  

Τι εντυπώσεις αποκοµίσατε από την 6η Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο 

το Νοέµβριο 2016;  

Η εκδήλωση ήταν ένα µεγάλο φόρουµ, όπου συναντιούνται όλοι µε όλους, µια αγορά µε την αρχαιοελληνική έννοια για 

όλους όσους συµµετέχουν στις ελληνογερµανικές σχέσεις. Αποτελεί όλο και περισσότερο ένα εκ των ουκ άνευ 

ραντεβού για όσους δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα.  

Αυτό που µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν τα παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών που παρουσιάστηκαν εκεί. 

Νοµίζω ότι αρκετοί δήµαρχοι µπόρεσαν έτσι να πάρουν πολύ χρήσιµα ερεθίσµατα. Ένα δεύτερο σηµείο που µε 

εντυπωσίασε ήταν το πόσο κυρίαρχο ήταν το θέµα της διαχείρισης αποβλήτων για τους ελληνικούς δήµους. ∆εν το είχα 

συνειδητοποιήσει αυτό προηγουµένως. Αν µπορούµε να βοηθήσουµε στον τοµέα της συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ώστε η Ελλάδα να φτάσει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, τότε αυτό θα είναι µια µεγάλη επιτυχία της 

Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Ένα τρίτο σηµείο είναι η διαφορετική διάρθρωση των δήµων και κοινοτήτων. Εκεί 

έµαθα ότι οι δήµοι και οι κοινότητες στη Γερµανία έχουν πολύ µεγαλύτερο περιθώριο δράσης και µεγαλύτερη 

οικονοµική ευθύνη. Αυτό φαίνεται και στη συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Αν µπορεί αυτό το 

θέµα να µπει στον πολιτικό διάλογο, θα ήταν άλλο ένα υποσχόµενο αποτέλεσµα.   

 

 

Τη συνέντευξη πήρε η Αντρέα ∆ηµητριάδης  
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 

Για την άµεση παροχή βοήθειας 

    

Παράδοση ενός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας                    από αρ.: Κ. Καρακατσιανόπουλος, Χ. Γκουντενούδης, Γ. Περπερίδης  
 

«Το να έχεις ένα καλά εξοπλισµένο ασθενοφόρο κοντά σου, µπορεί να σώσει ζωές», τόνισε ο Κώστας 

Καρακατσιανόπουλος, πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ, µε αφορµή την παράδοση ενός ασθενοφόρου στο ∆ήµο 

Πολυκάστρου. Το πλήρως εξοπλισµένο ασθενοφόρο αξίας 75.000 ευρώ διατέθηκε από την Ένωση Αρµπάιτερ-

Σαµαρίτερ-Μπουντ (ASB) και έφτασε στην Κοινότητα Παιονίας στην Κεντρική Μακεδονία µε τη διαµεσολάβηση της 

Ελληνογερµανικής Συνέλευσης.  

Τώρα το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου διαθέτει ένα ασθενοφόρο που µπορεί να χρησιµοποιεί επί 24ωρου βάσεως για 

να εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους πρόσφυγες που διαµένουν εδώ στον τοµέα ιατρικής 

περίθαλψης και παροχής πρώτων βοηθειών.  

Η παράδοση υπογράφηκε από τον Κώστα Καρακατσιανόπουλο, τον Χρήστο Γκουντενούδη, ∆ήµαρχο Πολυκάστρου, 

και τον Γεώργιο Περπερίδη, ∆ιευθυντή του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου, παρουσία εκπροσώπου της 

Ελληνογερµανικής Συνέλευσης.  
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Στην Κρήτη συνεχίζεται το πιλοτικό πρόγραµµα «Πρωτοβουλία Ενεργειακής 

Τεχνολογίας»   

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση συνδυάζει δράσεις και δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν:  
 
Το Επαγγελµατικό Λύκειο Ηρακλείου µε τους µαθητές του έχει ήδη προσφέρει ένα εξαιρετικό δείγµα για το πρόγραµµα 
εγκατάστασης µιας µονάδας ψύξης µε ηλιακή ενέργεια και, συγχρόνως, για τη διεξαγωγή του τέταρτου χρόνου 
επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης µε κεντρικό θέµα την ενεργειακή τεχνολογία. Το σχολείο έχει ήδη λάβει από το 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος πάνω από 50.000 ευρώ για τον εξοπλισµό των σχολικών τάξεων µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Τον περασµένο ∆εκέµβριο εκπρόσωποι της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης παρουσίασαν στο Ηράκλειο 
τη δυνατότητα υποβολής ενός σχεδίου προγράµµατος για την προκήρυξη χρηµατοδότησης µε τίτλο «Bildung 
International» (∆ιεθνής Παιδεία) του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας. Σε περίπτωση επιτυχίας της 
πρότασης, το πρόγραµµα θα αποτελέσει το ιδανικό συµπλήρωµα για τον 4ο χρόνο επαγγελµατικής πρακτικής άσκησης 
των Ελλήνων εταίρων. Επίσης, θα έχει και θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τη συνεργασία για την ετοιµασία και διάθεση 
του υλικού των µαθηµάτων.   
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Προσέγγιση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

Στα µέσα ∆εκεµβρίου 2016 διεξήχθησαν συζητήσεις µεταξύ της Ανωτάτης Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Κίελο και 

της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης σχετικά µε τα επόµενα βήµατα της συνεργασίας.  

Αποτέλεσµα: Το Μάιο 2017 θα διεξαχθεί στην Αθήνα το επόµενο σεµινάριο των καθηγητών ∆ρ. Γιούργκεν Κίεντς και 

∆ρ. Γιούργκεν Φλεκενστάιν για το θέµα της διοικητικής µεταρρύθµισης στο πλαίσιο του Καλλικράτη. Στόχος του 

σεµιναρίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές µια συγκριτική εικόνα σχετικά µε τις διαφορετικές δυνατότητες 

εκπαίδευσης  στον τοµέα διοίκησης στα δύο κράτη της Ε.Ε. και συγχρόνως, µια γενική ιδέα για τη διοικητική και 

οργανωτική δοµή της Ελλάδας.  

Αυτή η διοργάνωση προσφέρει ιδιαίτερα στον τοµέα του διοικητικού µάνατζµεντ πολλές δυνατότητες για µια 

συνεργασία µε την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Αθήνα.  

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση συνοδεύει και υποστηρίζει αυτό το σχέδιο.      
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Στοιχεία έκδοσης 

Εκδότης: Ελληνογερµανική Συνέλευση, Γραφείο ∆ιασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο της ΕΓΣ στην Ελλάδα  

Σύνταξη: ∆ρ. Christoph Schumacher-Hildebrand (νοµικά υπεύθυνος), Andrea Dimitriadis  

∆ιεύθυνση: Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο Υπ. Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, Stresemannstr. 94, 10963 Βερολίνο, Tηλ.: +49 (0) 30 18535-0,  

e-mail: ks-dgv@bmz.bund.de   

Γραφείο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στην Ελλάδα: Ριζούντος 63, 55131 Καλαµαριά-Θεσσαλονίκη 

Υπεύθυνος: Χρήστος Λαζαρίδης, Τηλ.: +30 2310 69 21 15, Φαξ: +30 2310 69 21 99, e-mail: info@grde.eu    

HOMEPAGE: www.grde.eu  

FACEBOOK: www.facebook.com/grde.eu  http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Griechische_Versammlung 
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