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SAVE THE DATE 

  

Έβδοµη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης 
9 έως 11 Νοεµβρίου 2017  

Σιντελφίνγκεν, Βάδη-Βυρτεµβέργη  
   

  
Η συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει το βράδυ της 9ης Νοεµβρίου 2017 µε ένα  

COME TOGETHER 
Στις 10 και 11 Νοεµβρίου 2017 Γερµανοί και Έλληνες πολιτικοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της οικονοµίας και της κοινωνίας των πολιτών 

θα συνεργαστούν στο επιτυχηµένο  πλαίσιο της συνδιάσκεψης 
  

Παρακαλούµε σηµειώστε την ηµεροµηνία 
  

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.grde.eu. 
Για ερωτήσεις απευθυνθείτε στη διεύθυνση ks-dgv@bmz.bund.de. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

10 έως 13 Μαρτίου 2017: Λειψία   

Προοπτικές για µελλοντικούς ενεργειακούς συµβούλους 

Στη Λειψία δύο νέοι Έλληνες από τον αδελφοποιηµένο ∆ήµο Θεσσαλονίκης απέκτησαν πρακτικές εµπειρίες σε συνέχεια 

των σπουδών τους στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της ενέργειας. Τους συνόδευε η Κάρλα Μπάερ-

Μανωλοπούλου από τον Σύλλογο Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντίνα Ανδρεανίδου, απόφοιτος του 

Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ο Σαραφιανός 

Καραβάτος, απόφοιτος του Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης µελέτησαν µαζί µε τον Λόταρ 

Λίντνερ, πολιτικό µηχανικό του Clusterteam Ενεργειακή Αποτελεσµατικότητα Λειψίας,  τις εκθέσεις για την ενέργεια µιας 

γερµανικής επιχείρησης.     

Στόχος αυτής της πρακτικής άσκησης ήταν: 

- Η εξοικείωση µε τα εργαλεία και τη µεθοδολογία της συµβουλευτικής στο χώρο της 
ενέργειας  

- Ο σχεδιασµός προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας µιας µεσαίας επιχείρησης   

Η εξοικείωση µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της ενέργειας συνεχίζεται. 
Έχει ήδη βρεθεί µια µεσαία ελληνική επιχείρηση στη Λειψία για ένα ακόµη πρόγραµµα πρακτικής 
άσκησης. 

Αυτή η µεταφορά γνώσης στον τοµέα της ενέργειας ανοίγει προοπτικές σε µελλοντικούς 
ενεργειακούς συµβούλους στην Ελλάδα και δίνει ώθηση στην ανάπτυξη αποκεντρωµένων 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ενέργεια. 

           

Καταγραφή και ανάλυση ενεργειακών τιµών   από αριστερά.: Λ. Λίντνερ, ∆. Μπουτάσης (Γραφείο ΕΓΣ),  
Κ. Ανδρεανίδου, Σ. Καραβάτος, Κ. Μπάερ-Μανωλοπούλου  
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31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2017: Κρήτη 

Περαιτέρω βήµατα συνεργασίας µεταξύ Κρήτης και Ρύγκεν 

Η Κρήτη και το Ρύγκεν σχεδιάζουν µε αποφασιστικότητα νέες δράσεις: αφενός, οι ∆ήµαρχοι Αστερουσίων-Μεσαράς 

προωθούν την αναγνώριση της περιοχής τους ως Αποθέµατος Βιόσφαιρας από την UNESCO. Αφετέρου, ενισχύουν την 

πώληση περιφερειακών προϊόντων µε τη συµµετοχή µαγείρων από το Ρύγκεν στο παραδοσιακό Φεστιβάλ Κρητικής 

Κουζίνας. 

Ένα Απόθεµα Βιόσφαιρας της UNESCO στη νότια Κρήτη θα είναι µεγάλο κέρδος για τη φύση και τον 
άνθρωπο. Η Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, ενηµερώθηκε τον περασµένο 
Ιανουάριο στο Ρύγκεν σχετικά µε τη διαδικασία αναγνώρισης της περιοχής ως Αποθέµατος Βιόσφαιρας. Οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση περιλαµβάνουν επακριβώς καθορισµένα κριτήρια. Η κα. Βρέντζου-
Σκορδαλάκη προσκάλεσε την Κάθριν Μύνστερ, προϊσταµένη του περιφερειακού γραφείου Απόθεµα 
Βιόσφαιρας Νοτιοανατολικό Ρύγκεν, να συµµετάσχει τον Απρίλιο σε µια ηµερίδα στη Γόρτυνα και να µιλήσει 
για τις εµπειρίες του Ρύγκεν. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολιτικοί, πολίτες και εκπρόσωποι του τύπου 
καθώς και εκπρόσωποι του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Στόχος ήταν η ενηµέρωση των τοπικών κοινοτήτων και των κατοίκων σχετικά µε τα οφέλη ενός Αποθέµατος 
Βιόσφαιρας. Ένα Απόθεµα Βιόσφαιρας µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο αν το επιθυµεί ο τοπικός πληθυσµός 
και αν η περιφέρεια δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες-πλαίσιο. Αυτό θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Το 
Ρύγκεν συµµετείχε και στο παραδοσιακό Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας : 

Ξενοδόχοι και εστιάτορες από το Ρύγκεν και την Κρήτη διαφηµίζουν µε τοπικά αγροτικά προϊόντα 
την πατρίδα τους ως τουριστικό προορισµό. Τον Ιανουάριο, µάγειρες από την Κρήτη µαγείρεψαν στο Μπιντς 
του Ρύγκεν και τον Απρίλιο οι µάγειρες από το Ρύγκεν συµµετείχαν στο παραδοσιακό Φεστιβάλ Κρητικής 
Κουζίνας. Παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, Και η ανταλλαγή συνεχίζεται: µια αποστολή από την κοινότητα Μπιντς θα ταξιδέψει σύντοµα 
στον αδελφοποιηµένο ∆ήµο της Χερσονήσου για να συζητήσουν τα σχέδια της µελλοντικής συνεργασίας 
τους.                

                  
Η Κ. Μύνστερ παρουσιάζει τις ζώνες Αποθέµατος Βιόσφαιρας   Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και  
Νοτιοανατολικού Ρύγκεν            δήµαρχοι στην απονοµή των βραβείων του Φεστιβάλ  
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2 έως 5 Απριλίου 2017: Λάρισα    

Η Λάρισα εκµεταλλεύεται καλύτερα το τουριστικό της δυναµικό  

Νέα συνεργασία µεταξύ των ∆ήµων Λάρισας και Όφενµπουργκ στο δηµοτικό και περιφερειακό δίκτυο Θεσσαλίας και 

Επαρχίας Ορτενάου! Μετά από µια πρώτη συνάντηση των ∆ηµάρχων στο Όφενµπουργκ τον περασµένο Οκτώβριο (βλέπε 

ΕΠ 18), η ∆ήµαρχος Έντιτ Σράινερ ήρθε τώρα για πρώτη φορά στη Λάρισα για συνοµιλίες. Τα κεντρικά θέµατα συζήτησης 

µε τον ∆ήµαρχο Απόστολο Καλογιάννη ήταν η ενεργειακή οικονοµία και η διαχείριση υδάτινων πόρων καθώς και η 

ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή. Η Λάρισα µε τα πολλά αξιοθέατα της στην πόλη και τη ευρύτερη περιοχή διαθέτεια 

µεγάλο τουριστικό δυναµικό που µπορεί να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο.   

Το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας στην καρδιά της πόλης, το νέο ∆ιαχρονικό Μουσείο όπου εκτίθενται αντικείµενα 
διαφορετικών ιστορικών εποχών  ή  τα µοναδικά µοναστήρια στα γειτονικά Μετέωρα  αξίζουν ένα ταξίδι στη 
Λάρισα! Οι εταίροι σκοπεύουν να επεξεργαστούν νέα τουριστικά σχέδια από κοινού. Συνεργάζονται όµως και 
στον τοµέα της διοίκησης, καθώς και σε θέµατα υδροδότησης και επεξεργασίας λυµάτων. ∆ιοικητικοί 
εκπρόσωποι των δύο δήµων θα ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους. 

  

     

Οι ∆ήµαρχοι Σράινερ και Καλογιάννης συνοµιλούν                                Στο ∆ιαχρονικό Μουσείο (κέντρο: Φ. Έντελµαν)  
 

 

  

Το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας 
είναι το σηµαντικότερο 
αξιοθέατο της πόλης  
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3 έως 5 Απριλίου 2017: Θάσος  

Κοινές προσπάθειες για το δάσος της Θάσου 

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του περασµένου Σεπτεµβρίου κατέστρεψαν µεγάλες δασικές εκτάσεις στη Θάσο. Οµάδες 

επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων σε θέµατα περιβάλλοντος και τοπικής αυτοδιοίκησης από τη Γερµανία και την 

Ελλάδα συναντήθηκαν για να διερευνήσουν τις δυνατότητες αναδάσωσης του βορειοελλαδίτικου νησιού. Ελληνικά και 

γερµανικά πανεπιστήµια ( το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήµιο του Ρότενµπουργκ) 

συνεργάζονται µε τη ∆ασική Υπηρεσία και µε τους δήµους για την αναδάσωση της Θάσου.  

Οι επιστηµονικές και οι πρακτικές προσεγγίσεις συνδυάζονται σε αυτό το πρόγραµµα. Ιδιαίτερα θετική είναι η 
εµπλοκή των φοιτητών, καθώς προγραµµατίστηκαν διάφορες συναντήσεις Ελλήνων και Γερµανών φοιτητών. 
Η εξέλιξη των καµµένων περιοχών θα παρακολουθείται επί δύο χρόνια και θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο 
αντίστοιχης µελέτης. 

Επόµενα βήµατα:  

- Η προετοιµασία µιας αίτησης χρηµατοδότησης της µελέτης  
- Μέτρα φύτευσης και βιολογικής κοµποστοποίησης για τον περιορισµό της διάβρωσης του εδάφους  

Η βιολογική κοµποστοποίηση στη Θάσο παρακολουθείται από τον Τόµας Λάιχτλε, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Ρόιτλινγκεν/Τίµπινγκεν. Στον τοµέα της διαχείρισης 
απορριµµάτων οι δήµοι της Ελλάδας και της Γερµανίας συνεργάζονται εδώ και πολύ καιρό µε επιτυχία. Η 
σηµασία της ανταλλαγής µεταξύ των εµπειρογνωµόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(Θεοχάρης Ζάγκας και ∆ηµήτριος Στάθης), του Πανεπιστηµίου του Ρότενµπουργκ (Μόνικα Μπάχινγκερ, 
Σεµπάστιαν Χάιν και Γύργκεν Σέφερ), της ∆ασικής Υπηρεσίας και των δήµων είναι πολύ µεγάλη για την 
ελληνογερµανική συνεργασία και υπερβαίνει τα όρια της Θάσου. Αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα για 
το ότι η Ευρώπη ενωµένη είναι δυνατή και προχωρά σε µέτρα πρόληψης της κλιµατικής αλλαγής.  

                                 

Σηµείο εκκίνησης σε ορεινό χωριό: επίσκεψη των καµµένων περιοχών - ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Χατζηεµµανουήλ και ο 
εµπειρογνώµων σε θέµατα νησιών Χ. Ντέµπεκ  
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4 έως 7 Απριλίου 2017: Θεσσαλονίκη   

Ο ∆ήµος και οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί συνεργάζονται 

Στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων οι δήµοι και οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί πρέπει να συνεργάζονται. Αυτό είναι 

το συµπέρασµα των συναντήσεων εργασίας µεταξύ εκπροσώπων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων των 

κοινωνικών συνεταιρισµών. Οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί βοηθούν στη διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων και στην 

επεξεργασία τους για την ανάκτηση αξιοποιήσιµων υλικών. Με αυτόν τον τρόπο ανακουφίζουν τους δήµους. Αυτό 

εφαρµόζεται ήδη στο ∆ήµο Νάουσας, στην Ηµαθία. Στις αρχές Απριλίου ο Βόλφγκανγκ Σράιµπερ παρουσίασε στη 

Θεσσαλονίκη το πιλοτικό πρόγραµµα «Κοινωνική οικονοµία για τη Θεσσαλονίκη». Το πρόγραµµα ελιναι µια πρόταση για 

το πώς µπορούν οι δήµοι και οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί να συνεργαστούν µεταξύ τους και ποιες είναι οι δυνατότητες 

χρηµατοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης επείγει η επίλυση του θέµατος «Τι να κάνουµε µε τα σκουπίδια;». Σε συνεργασία 
µε τους κοινωνικούς φορείς εξετάστηκαν διάφορα σχέδια για την ανακύκλωση αξιοποιήσιµων υλικών από 

- ογκώδη στερεά απόβλητα 
- απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισµού 
- µαγειρικά λάδια και λίπη 
- παλιό ρουχισµό   

Αυτή η συνεργασία εµπεριέχει τόσο οικολογικά όσο και οικονοµικά οφέλη: 

- δηµιουργούνται λιγότερα απόβλητα  
- το κόστος διαχείρισης µικτών αποβλήτων µειώνεται 
- ανακυκλώνονται αξιοποιήσιµα υλικά 

- δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας  

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση υποστηρίζει τις δραστηριότητες σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Χάινριχ-Μπελ.  

             

Εκπρόσωποι του ∆ήµου Θεσσαλονίκης                                         Λ. Λιάκου, Αντιδήµαρχος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Β. Σράιµπερ  
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24 έως 27 Απριλίου 2017: Μονή Βελλά στην Ήπειρο  

Συνεχίζονται οι εργασίες για την Αγροτική Σχολή της Μονής Βελλά 

Οι περιφέρειες Ηπείρου και Νότιας Βεστφαλίας συνεργάζονται µε τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, Μάξιµο, για την ίδρυση 

µιας Γεωργικής Σχολής στη Μονή Βελλά. Το Πανεπιστήµιο Βαϊενστέφαν, το Χάους Ντύσε και ο ∆ήµος Πωγωνίου 

συµµετέχουν σε αυτό το σχέδιο. Στα τέλη Απριλίου ο Γκέρχαρντ Χάουµαν (εµπειρογνώµων σε θέµατα αγροτικής 

οικονοµίας του ερευνητικού κέντρου Χάους Ντύσε) και ο Γιόσεφ Άµπεργκερ (επιστηµονικός σύµβουλος µε ειδίκευση στη 

δυαδική επαγγελµατική εκπαίδευση στην αγροτική οικονοµία) συναντήθηκαν επί τόπου µε τον Μητροπολίτη, τους 

συνεργάτες του και άλλους εµπειρογνώµονες, για να συζητήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής επιχείρησης 

που θα αποτελέσαι επιχειρηµατικό πρότυπο για την Αγροτική Σχολή.  

Η δηµιουργία µιας Αγροτικής Σχολής που όπου θα εκπαιδεύονται νέα άτοµα ως αγρότες σύµφωνα µε τις 
αρχές της δυαδικής εκπαίδευσης, θα βοηθήσει την οικολογική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Μ’ 
αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Προϋπόθεση είναι η οικονοµική διεύθυνση µιας 
πρότυπης αγροτικής επιχείρησης. Οι εµπειρογνώµονες συζήτησαν διαφορετικά µοντέλα ανάπτυξης και 
µελλοντικά σενάρια για την αγροτική επιχείρηση και κατέγραψαν τα υπάρχοντα δυναµικά και τις δυνατότητες 
ανάπτυξής τους. Με τους αγρότες των γειτονικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Μονής συζητήθηκαν 
διάφορες δυνατότητες συνεργασίας και ξεκίνησαν οι πρώτες δράσεις. Το ζητούµενο είναι ο συγκερασµός 
δεξιοτήτων και η δηµιουργία συνεργειών όσον αφορά στη χρήση των µηχανηµάτων και στην πώληση και 
προώθηση του εµπορικού σήµατος των προϊόντων. 

Τα επόµενα βήµατα:  

- απόκτηση αγροτικών µηχανηµάτων  
- 3ηµερη επίσκεψη Ελλήνων διδασκόντων αγροτικών επαγγελµάτων στο Βαϊενστέφαν  
- επεξεργασία ενός σχεδίου για µια 6µηνη πρακτική άσκηση Ελλήνων διδασκόντων στη Γερµανία  
- αύξηση της επιφάνειας της Μονής µέσω αγροµίσθωσης   
- σχεδιασµός ενός «κατευθυντήριου σχεδίου» για τη δηµιουργία ενός γαλακτοκοµείου        

           

από αριστερά: Γκ. Χάουµαν, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου  από αριστ.: Γ. Άµπεργκερ, Μητροπολίτης Μάξιµος, Γκ. Χάουµαν 
(αγρότης), Μητροπολίτης Μάξιµος  
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25 έως 26 Απριλίου 2017: Όφενµπουργκ 

Συνεργασία Ανωτάτων Ιδρυµάτων: Ένα επιτυχηµένο ξεκίνηµα! 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Σερρών και Όφενµπουργκ στην Επαρχία Ορτενάου πρόκειται να συνεργαστούν στο 

µέλλον. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ του Πέτρου Αγγελίδη, ∆ηµάρχου Σερρών και του 

Ράινχαρτ Κέστλιν, πρώην ∆ηµάρχου του Άχερν. Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Όφενµπουργκ, Βίνφριντ Λίµπερ, κάλεσε 

τον Αναπληρωτή Πρύτανη του ΤΕΙ Σερρών, καθ. Αναστάσιο Μωυσιάδη και τον Κοσµήτορα, καθ. ∆. Κωνσταντίνο, για να 

διερευνήσουν τα κύρια σηµεία της συνεργασίας τους στους τοµείς των οικονοµικών επιστηµών και των νέων 

τεχνολογιών.  

«Αναζητούσαµε µια καλή ευκαιρία συνεργασίας για να καταθέσουµε από κοινού αιτήσεις χρηµατοδότησης από ευρωπαϊκά 

και διµερή προγράµµατα χρηµατοδότησης. Αυτή την ευκαιρία την βρήκαµε τώρα µε το Πανεπιστήµιο του Όφενµπουργκ. 

Οι Γερµανοί εταίροι µας ήταν πραγµατικά ανοιχτοί και φιλικοί», λέει ο Αναστάσιος Μωυσιάδης. 

Οι στόχοι είναι:  

- η ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών (Erasmus+) 
- συνεργασίες στους τοµείς της έρευνας µε τη βοήθεια ευρωπαϊκών και διµερών προγραµµάτων 

- κοινή συµµετοχή σε συνέδρια  
- προσφορά µαθηµάτων στην αγγλική γλώσσα  

Μέχρι το φθινόπωρο αυτά τα σχέδια θα έχουν συγκεκριµενοποιηθεί και οι συνοµιλίες θα συνεχιστούν στις 
Σέρρες.  

  

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:        
http://www.hs-offenburg.de/nc/international/aktuelles-aus-dem-international-center/details/article/neue-kooperation-mit-

griechischer-hochschule/ 

Αγγλικά: http://www.hs-offenburg.de/en/nc/international/international-news-and-events/details/article/neue-kooperation-

mit-griechischer-hochschule/  

  

από αριστερά: Καθ. Άννε Ναγντέρεκ (Αντιπρύτανης 
Όφενµπουργκ), καθ. Αντρέας Κριστ (Αντιπρύτανης), 
καθ. Α. Μωυσιάδης, καθ. ∆. Κωνσταντίνος, Μπίργκιτ 
Τόιµπνερ-Γιατσλάου (∆ιεύθυνση Γραφείου ∆ιεθνών 
Σχέσεων)  
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Φιλοξενούµενο άρθρο 

   

Η αρχαία πόλη των Φιλίππων στην Καβάλα εντάχθηκε τον Ιούλιο 2016 στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της UNESCO. Για αυτό τον λόγο ο Υφυπουργός Χανς Γιοάχιµ Φούχτελ συνεχάρη τη ∆ήµαρχο 
Καβάλας ∆ήµητρα Τσανάκα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο 2016. Στην 
αποστολή του Υφυπουργού ήταν και η Χάιντι Ρίτερ, ∆ιευθύντρια του Βαυαρικού Γραφείου Προσκυνηµατικού 
Τουρισµού. Οι Φίλιπποι συµπεριλαµβάνονται πλέον στον κατάλογο προορισµών αυτής της σηµαντικότατης 
τουριστικής εταιρείας προσκυνηµατικού τουρισµού. Ακολούθησε ένα ταξίδι σηµαντικών παραγόντων του χώρου 
τον Μάρτιο 2017.  

Τι σηµαίνει αυτό για την Καβάλα και την περιοχή συγκεκριµένα;  

Από τότε η Καβάλα και οι Φίλιπποι αναφέρονται συνεχώς σε πολλά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Και µπορούµε ήδη 
να πούµε ότι αυξάνονται οι κρατήσεις ξενοδοχείων από Γερµανία.  

Τι είναι το πιο σηµαντικό για την ανάπτυξη του προσκυνηµατικού τουρισµού;  

Τώρα το πρόγραµµα του προσκυνηµατικού τουρισµού πρέπει να αναπτυχθεί µε βιώσιµο τρόπο. Σε αυτό βοηθά το 
ότι η τουριστική ανάπτυξη των Φιλίππων και της Καβάλας ως προσκυνηµατικών προορισµών παρακολουθείται 
επιστηµονικά από την Ανώτατη Σχολή Τουρισµού του Μονάχου. Οι φοιτητές συγκέντρωσαν πληροφορίες και τις 
αξιολόγησαν για τον ∆ήµο. Αυτή η προσπάθεια δείχνει πόσο σηµαντική είναι αυτή η περιφέρεια ως ταξιδιωτικός 
προορισµός. Χαιρόµαστε για τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων που παρουσίασαν τα αποτελέσµατα της 
µελέτης τους τον Απρίλιο στην Καβάλα. 

Ποια σηµασία έχει η έρευνα για εσάς;  

Η ανταλλαγή µε τους φοιτητές και τους καθηγητές τους αποτελεί µεγάλη βοήθεια. Η µελέτη περίπτωσης είναι ένα 
εργαλείο για εµάς. Με τη βοήθειά της είµαστε σε θέση να συνδυάσουµε το παγκόσµιο ενδιαφέρον για τα 
αρχαιολογικά µνηµεία της χώρας µας, που ανάµεσά τους ξεχωρίζει ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, µε το 
ενδιαφέρον για τη χριστιανική πίστη. Οι Φίλιπποι αποτελούν σηµείο εκκίνησης για τον ευρωπαϊκό χριστιανισµό. 
Από εδώ ξεκίνησε η διάδοση της χριστιανικής πίστης σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ένταξη των Φιλίππων στον 
Κατάλογο της UNESCO προσδίδει µια νέα βαρύτητα σε όλη την περιοχή.   

Τη συνέντευξη πήρε η Αντρέα ∆ηµητριάδη  

 

Συνέντευξη µε την Αναστασία Ιωσηφίδου, Πρόεδρο της 

κοινωφελούς επιχείρησης τουρισµού του ∆ήµου Καβάλας 

∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ. 

Αυξάνονται οι  κρατήσεις από Γερµανία! 

Μπορείτε να µας πείτε εν συντοµία τι έχει συµβεί στην Καβάλα 

και τους Φιλίππους από το καλοκαίρι του 2016; 
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23 έως 28 Απριλίου 2017: Καβάλα/Φίλιπποι  

Η έρευνα δείχνει: ο «∆ρόµος του Αποστόλου Παύλου» είναι κερδοφόρος για όλη την περιφέρεια 

Στην Καβάλα παρουσίασαν στις 27 Απριλίου τα αποτελέσµατα της έρευνας που εκπόνησαν δεκατρεις φοιτητές της 

Ανωτάτης Σχολής Τουρισµού Μονάχου υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους Τόµας Μπάους και Αλεξέι Γκούνια για το 

θέµα του προσκυνηµατικού τουρισµού στην Καβάλα, τους Φιλίππους και την ευρύτερη περιοχή. Η εκδήλωση έγινε δεκτή 

µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πόλη. Εκτός από τους εκπροσώπους των ∆ήµων Καβάλας και Θάσου παρευρέθηκαν και 

µέλη της ελληνορθόδοξης εκκλησίας. Παρών ήταν και ο σύλλογος πολιτών «Οψόµεθα εις Φιλίππους», που 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της περιοχής. Μαζί τους ήταν η Χάιντι Ρίτερ του Βαυαρικού Γραφείου Προκυνηµατικού 

Τουρισµού, το οποίο έχει εντάξει τη Βόρεια Ελλάδα στους προσκυνηµατικούς προορισµούς του, καθώς και η Αναστασία 

Ιωσηφίδου, Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης τουρισµού του ∆ήµου Καβάλας ∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ. Συµπέρασµα της 

εκδήλωσης: Ο «∆ρόµος του Αποστόλου Παύλου» αποτελεί κερδοφόρο τουριστικό πρόγραµµα  για όλη την περιοχή της 

Καβάλας.  

Οι φοιτητές από το Μόναχο, τους οποίους υποδέχτηκε εγκάρδια η ∆ήµαρχος ∆ήµητρα Τσανάκα, 
παρουσίασαν σε οµάδες τα αποτελέσµατά τους συνοδεύοντας την οµιλία τους µε οπτικό υλικό. Το ιδιαίτερο 
δώρο τους προς τον ∆ήµο Καβάλας ήταν ένα λογότυπο για τον «∆ρόµο του Αποστόλου Παύλου» που 
αναπαριστά γραφικά το αποτύπωµα και το αρχικό γράµµα του Αποστόλου. 

Η µελέτη, όπως συµφώνησαν όλοι, αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
προσκυνηµατικού τουρισµού. Όπως τόνισε η Αναστασία Ιωσηφίδου (βλέπε συνέντευξη σελίδα 11), µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για να συνδυαστεί το παγκόσµιο ενδιαφέρον για τα αρχαιολογικά µνηµεία της Ελλάδας µε 
τη χριστιανική πίστη. 

Τώρα αποµένει να γίνουν περισσότερο ορατοί και βιώσιµοι οι «θησαυροί» της περιοχής.  

  

      

Ένα λογότυπο για τους Φιλίππους - σχέδιο φοιτητών του Μονάχου       Η ∆ήµαρχος ∆ήµητρα Τσανάκα µε τους συµµετέχοντες 
Φωτογραφίες: Σύλλογος «Οψόµεθα εις Φιλίππους»  
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25 έως 28 Απριλίου 2017: Θεσσαλονίκη 

Ο προσκυνηµατικός τουρισµός ενώνει  Θεσσαλονίκη και Καβάλα  

 

από αριστερά: Α. Γαϊτάνου (ξεναγός), Κ. Μπουκουβάλα, Χάιντι Ρίτερ  

Ο δρόµος του Αποστόλου Παύλου οδηγεί ακόµα µακρύτερα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλά που 
µπορεί να ανακαλύψει ένας προσκυνητής. Σε αυτή την πόλη της Βόρειας Ελλάδας ζούσαν ειρηνικά µαζί επί 
αιώνες Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι και τα ίχνη τους υπάρχουν ακόµη. 

Ο συνδυασµός Καβάλας/Φιλίππων και Θεσσαλονίκης προσφέρεται για προσκυνηµατικό ταξίδι, δήλωσε η 
Χάιντι Ρίτερ του Βαυαρικού Γραφείου Τουρισµού. Στα τέλη Απριλίου συνάντησε τον Γεώργιο Μπασµανδέλη 
και την Κωνσταντίνα Μπουκουβάλα από το Τµήµα Τουρισµού στο ∆ηµαρχείο της πόλης. 

Οι συνοµιλίες θα συνεχιστούν. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει ένα πρόγραµµα ξενάγησης στην πόλη. 

 

Η Εγνατία οδός συνέδεε κάποτε τη Ρώµη µε την Κωνσταντινούπολη. Εδώ: τµήµα του αρχαίου δρόµου έξω από την Καβάλα  
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Έµπρακτο παράδειγµα: περαιτέρω στήριξη για τις υπηρεσίες υγείας της Θάσου 

Οι ∆ήµοι Θάσου και Ρόιτλινγκεν συνεργάζονται όλο και πιο συχνά στο πλαίσιο συγκεκριµένων δράσεων. 
Μετά την περσινή παράδοση ενός οχήµατος για την εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη ασθενών («Βοήθεια στο 
Σπίτι») από το Μέτσινγκεν στη Θάσο, ο Χόλγκερ Ντέµπεκ, πρώην ∆ήµαρχος, παρέδωσε τώρα επτά νέες 
ηλεκτρικές κλίνες, µαζί µε στρώµατα, κοµοδίνα και κλινοσκεπάσµατα από το Ρόιτλινγκεν στον διευθύνοντα 
ιατρό του Κέντρου Υγείας Θάσου, ∆ρ. Αγγελόπουλο. Σε µια εορταστική τελετή επισφραγίστηκε ο ιδιαίτερος 
δεσµός που ενώνει τους εταίρους από το Ρότιλινγκεν και τη Θάσο.  

 

            

Το ασθενοφόρο για το πρόγραµµα περίθαλψης «Βοήθεια για το Σπίτι»    Στο Κέντρο Υγείας του νησιού  
 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Ο υπερηχογράφος γλυτώνει δρόµο 

Κάθε ∆ευτέρα η ακτινολόγος Κατίνα Αετοπούλου έχει υπηρεσία στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης. Εκεί 
εξετάζει έως και είκοσι ασθενείς µε το µηχάνηµα υπερήχων που διέθεσε η οργάνωση γιατρών German 
Doctors µετά από διαµεσολάβηση της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. 

Η χρήση του ιατρικού µηχανήµατος ανακουφίζει το νοσοκοµείο της ∆ράµας, δηλώνει η Κατίνα Αετοπούλου, 
η οποία εργάζεται στη ∆ράµα τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας. Η γιατρός το θεωρεί µεγάλη βοήθεια 
σύµφωνα µε την αρχή «Το µικρό που κάνεις, είναι µεγάλο για τους άλλους!». 
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Από το 1985 µπορεί κανείς να εξετάζεται στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης: καθηµερινά εργάζονται εκεί δύο 
παθολόγοι και δυο νοσοκόµες. Οι γιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων έχουν συγκεκριµένες ώρες που 
δέχονται κάθε εβδοµάδα. Ένας υπερηχογράφος δεν αρκεί για τους περίπου 10.000 κατοίκους της κοινότητας 
Προσοτσάνης. «Το µηχάνηµα είναι µεγάλη βοήθεια», πιστεύει η αδελφή Ευαγγελία Μπρέσκα, που εργάζεται 
στο Κέντρο Υγείας από το 1985. «Οι άνθρωποι από τα γύρω χωριά δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουν ως 
τη ∆ράµα».  

 

 

Το νέο µηχάνηµα σε χρήση (αριστερά: Κ. Αετοπούλου και η αδελφή Ε. Μπράσκα) 
 
 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Ο Σύλλογος Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης και οι συνεργάτες του καλούν στην εκδήλωση: 

Ευρώπη. Ελλάδα. Κρίση. 
Συζήτηση, έκθεση και µουσική  

Στις 16 Μαΐου 2017, ώρα 18, στη διεύθυνση Mediencampus Villa Ida, Poetenweg 28 

Καλεσµένοι οµιλητές:  
 
Ουλρίκε Χέρµαν, δηµοσιογράφος της εφηµερίδας taz 
Γκρέγκορ Κρητίδης, κοινωνιολόγος 
Καθ. Γκούντερ Σναµπλ, Ινστιτούτο Οικονοµικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου της Λειψίας 
Γιάννης Μανωλάκης, επιχειρηµατίας από την Αθήνα 
Συντονιστής: Κώστας Κηπουρός, δηµοσιογράφος  
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Επόµενη φάση του προγράµµατος «∆ιακοπές Περίθαλψης» 

Το πιλοτικό πρόγραµµα της ΕΓΣ «∆ιακοπές Περίθαλψης» - «Κοινές διακοπές από την περίθαλψη» - περνά 
στην επόµενη φάση του στην ηλιόλουστη Ρόδο. Όσα άτοµα χρήζουν περίθαλψης, καθώς και οι συγγενείς 
τους που τους περιθάλπουν, εφόσονενδιαφέρονται µπορούν να κρατήσουν θέσεις για το ταξίδι που θα γίνει 
από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεµβρίου 2017 στη Ρόδο. 

Ενηµερωθείτε στη διεύθυνση:  

XP Xpert Cooperation GmbH, Στουτγάρδη, Νόρµπερτ Ρέµπµαν, τηλ.:  +491726301413,  

E-Mail: info@PflegeUrlaub-Rhodos.EU. 

 

 

 

 

 

 

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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