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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
2 έως 4 Ιουνίου 2016  

Σάµος 

Κ.Ε.∆.Ε – Συνέδριο για την 
προσφυγική κρίση 
 
 

 

  
Οι συµµετέχοντες στη θεµατική συζήτηση 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Frank Edelmann παρουσιάζει την 

εµπειρία των γερµανικών ∆ήµων στην 

αντιµετώπιση του προσφυγικού ζητήµατος 

 

  
 
 

 
 
 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 
Στις αρχές Ιουνίου η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας διοργάνωσε 
συνέδριο για την προσφυγική κρίση στη Σάµο. Συµµετείχαν, µεταξύ 
άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο 
αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, 
ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 
επικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης, η Περιφερειάρχης 
Β.Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και ο πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε Γιώργος 
Πατούλης. Την Ελληνογερµανική Συνέλευση εκπροσώπησε ο 
συντονιστής ∆ηµάρχων Frank Edelmann. 

Ο ∆ήµαρχος Σάµου Μιχάλης Αγγελόπουλος εκτιµά ότι το συνέδριο που 

πραγµατοποιήθηκε στο νησί µε τη συµµετοχή σηµαντικών Ελλήνων πολιτικών 

και ειδικών από το εξωτερικό, εκφράζει την αλληλεγγύη και αναδεικνύει την 

αναγνώριση του έργου των πολιτών και της συµβολής των ∆ήµων. Το κείµενο 

των συµπερασµάτων του συνεδρίου αξιώνει ένα εθνικό σχέδιο για την 

υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, το οποίο θα προνοεί 

για την ταχύτερη και απλουστευµένη γραφειοκρατία στην αντιµετώπιση των 

αναγκών τους.  

Η Σάµος, µαζί µε τους άλλους δήµους της Ελλάδας που έχουν έρθει 

αντιµέτωποι µε το προσφυγικό ζήτηµα, χρειάζονται µεγαλύτερη υποστήριξη 

σε όλες τις πτυχές της προσφυγικής κρίσης, καθώς και στις µελλοντικές 

προσπάθειες ένταξης των ανθρώπων αυτών. Περίπου 150.000 πρόσφυγες 

έχουν περάσει συνολικά από το µικρό νησί κοντά στα τουρκικά παράλια, µε 

συνέπεια η µείωση των τουριστικών κρατήσεων να αγγίζει το 40%, σύµφωνα 

µε στοιχεία του ∆ηµάρχου, κ. Αγγελόπουλου. Ο ∆ήµος δεν µπορεί να 

αντιµετωπίσει χωρίς βοήθεια τις προκλήσεις του προσφυγικού ζητήµατος. Στο 

κείµενο των συµπερασµάτων διαπιστώνεται ότι η ένταξη των προσφύγων 

αποτελεί κοινοτικό καθήκον της Ευρώπης. 

Κατά τη διάρκεια θεµατικής συζήτησης, ο συντονιστής της ΕΓΣ κ. Edelmann 

παρουσίασε παραδείγµατα για το πώς οι µικροί δήµοι µπορούν να 

διαχειριστούν το ζήτηµα της ένταξης των προσφύγων. Η δηµιουργία 

συµβουλίων αλλοδαπών στους δήµους που θα συµβάλουν στην καλύτερη 

ένταξη είναι ένα καλό παράδειγµα και, µέσω του «Καλλικράτη», είναι εφικτή η 

υλοποίησή τους, σύµφωνα µε τον κ. Edelmann.. Συγκριτικά µε τις πόλεις, οι 

µικροί δήµοι έχουν περισσότερες δυνατότητες να εντάξουν τους νεοαφιχθέντες 

στην κοινωνία µέσα από τη συµµετοχή σε αθλητικούς και πολιτιστικούς 

συλλόγους και το σχολικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση, η εκµάθηση της 

γλώσσας, η στέγαση, η απασχόληση και η ιατρική περίθαλψη αποτελούν 

τους άξονες προτεραιότητας στη διαδικασία της ένταξης. Η επιτυχηµένη 

υλοποίησή της προϋποθέτει συνεχή διάλογο, συνεργασία και αλληλεγγύη 

µεταξύ των ευρωπαϊκών δήµων. Ο κ. Edelmann παρατήρησε ότι η 

ευαισθητοποίηση των Ελλήνων ∆ηµάρχων έχει ενισχυθεί σε ότι αφορά την 

ένταξη των προσφύγων. 
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6 έως 11 Ιουνίου 2016   

Κρήτη 

Ενεργειακή τεχνολογία 
Εκπαίδευση 
Τουρισµός 
Αστική ανάπτυξη 
∆ιαχείριση απορριµµάτων
                            

 
  
Εργαστήριο τεχνολογίας ψύξης της 

Επαγγελµατικής Σχολής του ΟΑΕ∆ στην Αθήνα 

 

 
Συνάντηση στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου: δάσκαλοι, ο 

διευθυντής κ. Μανατάκης, ο σχολικός 

σύµβουλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κ. 

Τζωρτζάκης, ο εκπρόσωπος του ∆ήµου 

Ηρακλείου κ. Τζαγκαράκης και ειδικοί της ΕΓΣ 

 
 
 
 
 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας στην Κρήτη, ο Norbert Heller, 
σύµβουλος της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, και οι ειδικοί σε 
ενεργειακά θέµατα Alexander Morgenstern, Manuel Riepl και Wolfgang 
Kohl διαπίστωσαν ότι οι Έλληνες εταίροι είναι ανοιχτοί στη συνέχιση 
της συνεργασίας µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση.  

Η εµπιστοσύνη έχει ενισχυθεί, καθώς η συνεργασία έχει συµβάλει στην 

προσέγγιση ικανών εταίρων για τα τρέχοντα θέµατα, αλλά και στην εξεύρεση 

λύσεων σε προβλήµατα. Το πιλοτικό πρόγραµµα για τη δηµιουργία µίας 

ηλιοθερµικής ψυκτικής εγκατάστασης είναι συγχρόνως και πιλοτικό 

πρόγραµµα της Σχολής του ΟΑΕ∆ στο Ηράκλειο, το οποίο υλοποιείται στο 4ο 

έτος επαγγελµατικής πρακτικής µε προτεραιότητα την ενεργειακή τεχνολογία, 

και ιδιαίτερη έµφαση και προσαρµογή στις ανάγκες των ΑΠΕ. Οι 

εκπαιδευτικοί άξονες της ενεργειακής πρωτοβουλίας υποστηρίζονται και 

οικονοµικά από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.  

Οι ειδικοί παρουσίασαν στην Κρήτη την τεχνολογία Green Chiller (Πράσινη 

Ψύξη). Πρόκειται για συστήµατα που µετατρέπουν την ηλιακή θερµότητα 

απευθείας σε ψύξη και χρησιµοποιούν µόνο 20-25% της ηλεκτρικής ενέργειας 

ενός κανονικού κλιµατιστικού. Αποτέλεσµα είναι η µείωση του κόστους 

συντήρησης και η αύξηση του χρόνου ζωής της συσκευής. Οι ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις στην Κρήτη µπορούν να ωφεληθούν πολύ, καθώς το κέρδος 

από την εξοικονόµηση είναι µεγάλο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 

Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης Γιώργος Βαρδάκης έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για 

τη συγκεκριµένη τεχνολογία.  

Σε ότι αφορά την έρευνα, υπάρχει προοπτική στήριξης της µεθόδου από τα 

Υπουργεία Ανάπτυξης της Γερµανίας και της Ελλάδας. Τα ελληνικά 

Υπουργεία Περιβάλλοντος (προς πόλεις και ∆ήµους) και Οικονοµίας (προς 

επιχειρήσεις) σχεδιάζουν προγράµµατα στήριξης τα οποία αφορούν 

ενεργειακές λύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης. Οι διαχειριστές των έργων (∆ήµοι, επιχειρήσεις) µπορούν να 

καταθέσουν αιτήσεις. 

Στον τοµέα των εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων υπάρχει ήδη 

συνεργασία µεταξύ της Ε.∆.Ε.Υ.Α και του προέδρου της κ. Μαρινάκη µε τον 

καθηγητή κ. Grohmann και ενώσεις στη Γερµανία. 

Τον Οκτώβριο, µε τη βοήθεια Γερµανών επενδυτών, θα ξεκινήσει στην 

Ιεράπετρα η εγκατάσταση µονάδας παραγωγής βιοαερίου,  όπου θα γίνεται 

ενεργειακή χρήση των γεωργικών αποβλήτων. Επίσης, σχεδιάζεται η 

συνεργασία του ∆ηµάρχου κ. Καλαντζάκη και του ∆ηµάρχου κ. Rasp 

(Berchtesgaden) στην Ιεράπετρα µε αντικείµενο τη µείωση του κυκλοφοριακού 

φόρτου και τη διαχείριση των χώρων στάθµευσης. 

Μετά την επίσκεψη στα τέλη Μάϊου της ελληνικής αντιπροσωπείας από την 

Κρήτη στο Kranzberg, στο Berchtesgaden και στο Bad Tölz (βλ. 13η Έκθεση 

Προόδου) η συνεργασία ενισχύθηκε και στα παρακάτω θέµατα: ορεινός και 



 
14η Έκθεση Προόδου της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης – Ιούνιος 2016 

 

 

 5

πεζοπορικός τουρισµός, φύση, 

πολιτισµός και αρχαιολογία. Τα 

Φυσικά Πάρκα Ψηλορείτη/Ανωγείων, 

Σητείας και ο Εθνικός ∆ρυµός 

Σαµαριάς, όπως και η νήσος Χρυσή, 

προστατευόµενη περιοχή του ∆ικτύου 

Natura 2000, θα έρθουν σε επαφή µε 

το Εθνικό Πάρκο Berchtesgaden.  

 

8 έως 18 Ιουνίου 2016 

Ήπειρος 

Θρησκευτικός τουρισµός 
 

 
Η οµάδα των τουριστών κάνει ένα µικρό 

διάλειµµα στην πλατεία ενός χωριού και συζητά 

µε ορθόδοξους ιερείς 

 

 
Στην Ήπειρο υπάρχουν πολλά πολιτιστικά 

µνηµεία 

 

 
 
Πεζοπορία σε εντυπωσιακά πανέµορφα φυσικά 

τοπία  

 
 

 
 
 
 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 

Τον Ιούνιο οργανώθηκε από τον Udo Huett η πρώτη εκδροµή θρησκευτικού 

τουρισµού στην Ήπειρο, στην οποία συµµετείχαν Γερµανοί τουρίστες. Ο Udo 

Huett διαθέτει µεγάλη εµπειρία ως επικεφαλής ταξιδιών αυτού του είδους. Τα 

θρησκευτικά ταξίδια είναι ταξίδια «ηρεµίας», σύµφωνα µε τον κ. Huett. Ο 

ταξιδιώτης έρχεται σε επαφή µε τον εαυτό του, διαλογίζεται, επισκέπτεται 

εκκλησίες και µοναστήρια, συναντά πιστούς. Ο κ. Huett βρέθηκε στην Ελλάδα 

µε τη διαµεσολάβηση της ΕΓΣ, η οποία διαθέτει πολύ καλό δίκτυο στην 

περιοχή της Ηπείρου. Κατόπιν πρόσκλησης, συµµετείχε σε συνέδριο στα 

Ιωάννινα, όπου γνώρισε τον Μητροπολίτη Μάξιµο (βλ. 13η Έκθεση Προόδου) 

και έκανε πολλές επαφές. Ο κ. Huett εντυπωσιάστηκε από τη φιλική διάθεση 

των ανθρώπων στην Ήπειρο και τις ξεναγήσεις στην περιοχή, 

ενεργοποιήθηκε και σχεδίασε προτάσεις, από τις οποίες προέκυψε και αυτό 

το πρώτο ταξίδι.  

«Είχα µεγάλη υποστήριξη από την ελληνική πλευρά, έτσι ώστε να γνωρίσω 

την περιοχή πριν πραγµατοποιηθεί το οργανωµένο ταξίδι. Με βοήθησαν πολύ 

στοχευόµενα στον σχεδιασµό», τόνισε ο κ. Huett.  

Το ταξίδι στην Ήπειρο δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει κανείς τα 

εντυπωσιακά φυσικά τοπία και τα πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής. 

Επιπλέον επιτυγχάνεται και µία εις βάθος προσέγγιση της ελληνο-ορθόδοξης 

πνευµατικότητας. Το πρόγραµµα περιλάµβανε συνάντηση µε τον επίσκοπο 

και σεµινάριο θρησκευτικού περιεχοµένου. Ο Udo Huett είναι πεπεισµένος ότι 

µέσα στα επόµενα πέντε έως δέκα χρόνια θα αναπτυχθεί ο θρησκευτικός 

τουρισµός στην περιοχή και θα αποδώσει θετικά. Ο έµπειρος επικεφαλής 

ταξιδιωτικών γκρουπ παρατήρησε επίσης ότι ένας ακόµα λόγος για την 

αυξανόµενη δηµοτικότητα της Ηπείρου, εκτός από τις φυσικές και πολιτιστικές 

οµορφιές, είναι «η ελληνική φιλοξενία, που τη συναντά κανείς συνέχεια και 

παντού».  

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση στηρίζει καινοτόµα τουριστικά 
προγράµµατα, τα οποία ανοίγουν βιώσιµες προοπτικές για τους δήµους 
και τους κατοίκους της περιοχής. Η Ήπειρος διαθέτει ιδιαίτερη δυναµική 
και µπορεί να προσελκύσει τουρισµό υψηλού επιπέδου, όπως είναι για 
παράδειγµα ο θρησκευτικός τουρισµός. 
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8 Ιουνίου 2016 

Νυρεµβέργη  

 
Αδελφοποίηση  
Κοινωνία των πολιτών 
Υγεία 
 

 

Ο δρ. Norbert Schürgers, επικεφαλής του 

Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων της Νυρεµβέργης 

µε τη ∆ήµαρχο κ. Τσανάκα και τον Marc van 

den Reeck, επικεφαλής ∆ιεθνών Συνεργασιών 

της οργάνωσης Το χαµόγελο του παιδιού 

 

 

Marc van den Reeck, ∆ήµαρχοι δρ. Ulrich Maly 

και ∆ήµητρα Τσανάκα 

 
 

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΗ 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ  
 

Στις 8 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στην Όπερα της Νυρεµβέργης 
φιλανθρωπική συναυλία για τους πρόσφυγες που διαµένουν στην 
αδελφοποιηµένη Καβάλα. Οι σολίστες και οι µουσικοί, που ερµήνευσαν 
Έλληνες συνθέτες, αποποιήθηκαν των αµοιβών τους κι έτσι επιτεύχθηκε 
η συγκέντρωση ενός αξιόλογου ποσού. Η ∆ήµαρχος ∆ήµητρα Τσανάκα 
έλαβε ως άµεση βοήθεια από τον Σύλλογο Αδελφοποιηµένων Πόλεων 
«Νυρεµβέργη-Κόρδοβα» 2.000 ευρώ. 

«Οι εταίροι µας στη Νυρεµβέργη µάς βοήθησαν αµέσως και απευθείας, όταν 

οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα», επισήµανε ο Ηλίας 

Καλανταρίδης, αρµόδιος για οικονοµικά θέµατα στον ∆ήµο Καβάλας, ο 

οποίος επισκέφθηκε τέσσερις καταυλισµούς προσφύγων στη Νυρεµβέργη και 

τα περίχωρα. Η Καβάλα έχει δαπανήσει συνολικά 400.000 ευρώ για τη 

µέριµνα περίπου 1.300 ανθρώπων, οι οποίοι στεγάζονται προς το παρόν σε 

νοικιασµένα κτήρια. Εντωµεταξύ τη µέριµνα έχει αναλάβει ο στρατός. 

Γερµανίδες και Ελληνίδες του ελληνογερµανικού Συλλόγου «Treffpunkt» 

επισκέπτονται τακτικά τα προσφυγόπουλα και τα απασχολούν µε παιχνίδια 

και κατασκευές. «Λάβαµε µια ανώνυµη δωρεά από τη Νυρεµβέργη και 

µπορέσαµε να αγοράσουµε µολύβια, µπογιές, χαρτιά και παιχνίδια», εξήγησε 

η πρόεδρος του Συλλόγου Corinna Loutsigka. Μία ακόµα ανώνυµη δωρεά 

από τη Νυρεµβέργη θα δοθεί µε τη διαµεσολάβηση της ΕΓΣ στη ΜΚΟ Το 

χαµόγελο του παιδιού. Με τα 70.000 ευρώ της δωρεάς θα δηµιουργηθεί στην 

Καβάλα ένα Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Επέµβασης, το οποίο κοινωνικοί 

λειτουργοί και ψυχολόγοι θα αναλαµβάνουν παιδιά που βρίσκονται σε 

κίνδυνο. «Είµαι αισιόδοξος, ότι σε συνεργασία µε τη ∆ήµαρχο κ. Τσανάκα θα 

δηµιουργήσουµε το Κέντρο µέσα σε τρεις έως τέσσερις µήνες», δήλωσε ο 

Marc van den Reeck, επικεφαλής ∆ιεθνών Συνεργασιών της ΜΚΟ. Όπως 

έγραψε σε επιστολή του στους ανώνυµους δωρητές: «Η συµβολή σας αυτή 

θα ενισχύσει µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο τη συνεργασία µεταξύ της 

Νυρεµβέργης και της Καβάλας».  

 

Η διεθνώς αναγνωρισµένη ΜΚΟ Το Χαµόγελο του Παιδιού στηρίζει παιδιά 

που βρίσκονται σε κίνδυνο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει βοηθήσει σχεδόν 

ένα εκατοµµύριο παιδιά και τις οικογένειες τους. Η ΜΚΟ απασχολεί 420 

επαγγελµατίες, ενώ διαθέτει δίκτυο 2.500 εθελοντών. ∆ιατηρεί 11 ξενώνες 

στην Ελλάδα, όπου αυτή τη στιγµή διαβιούν 365 παιδιά. Σήµερα υπάρχουν 

στην Ελλάδα έξι Κέντρα Άµεσης Κοινωνικής Επέµβασης. Η Καβάλα 

εξυπηρετείται από το Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. 

Τα αιτήµατα που δέχεται η ΜΚΟ έχουν αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια 

λόγω της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, αλλά 

και λόγω της µεταναστευτικής κρίσης.   
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9 Ιουνίου 2016 

Zinnowitz 

Τουρισµός 
Αδελφοποίηση  
 

 

 
Στη θαλάσσια γέφυρα στο Zinnowitz (από 

αριστερά: Kerstin Teske, ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης 

Καφαντάρης, Σοφία Ελευθερίου, Ιωάννης 

Γεώργιζας, Φωτό: Henrik Nitzsche)  

 

 

 

 
Η καταδυτική «κάψουλα» στο Zinnowitz 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Η Ναυµαχία του Ναβαρίνου», ελαιογραφία του 

Λουί Αµπρουάζ Γκαρνερέ  

 

 

ΜΙΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΗ «ΚΑΨΟΥΛΑ»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΛΟ; 
 

Κατά την επίσκεψη εργασίας που πραγµατοποίησε ο συντονιστής της 
ΕΓΣ Frank Edelmann στην Πύλο το Μάρτιο του 2016, ο ∆ήµαρχος 
∆ηµήτρης Καφαντάρης εξέφρασε την πρόθεσή του να αξιοποιήσει 
τουριστικά τα εντυπωσιακά αποµεινάρια από τη Ναυµαχία του 
Ναβαρίνου (1827) που βρίσκονται στον κόλπο της πόλης. Έτσι, µε τη 
µεσολάβηση της ΕΓΣ, η Πύλος ήρθε σε επαφή µε το ∆ήµο Zinnowitz στο 
νησί Usedom, όπου λειτουργεί καταδυτικό πάρκο.  

Οι τουρίστες που επισκέπτονται το Zinnowitz και συγκεκριµένα τη γέφυρα 

Vineta µπορούν να καταδυθούν µέσα σε µια ειδική κάψουλα στο βυθό. Ο 

∆ήµαρχος κ. Καφαντάρης εντυπωσιάστηκε από το θέαµα και πείστηκε ότι µια 

τέτοια κάψουλα θα ήταν ιδανική και για το καταδυτικό πάρκο που ετοιµάζει ο 

δήµος του, έτσι ώστε «να ανακινήσουµε τον ενάλιο τουρισµό», όπως είπε. Η 

Πύλος φιλοξενεί κάθε χρόνο, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, πολλούς 

τουρίστες και µέχρι σήµερα δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε οι 

δυνατότητες που προσφέρουν τα ενάλια αξιοθέατα. Σκοπός της επίσκεψης  

του κ. Καφαντάρη και του συµβούλου του Ιωάννη Γεώργιζα στο Zinnowitz 

ήταν να έρθουν σε επαφή και να συνοµιλήσουν προσωπικά µε τον 

κατασκευαστή και επικεφαλής του φορέα διαχείρισης του καταδυτικού 

πάρκου, Andreas Wulff, να ενηµερωθούν για τα κόστη και τον ετήσιο αριθµό 

των τουριστών.  

Η Kerstin Teske, προϊσταµένη διοίκησης του βόρειου Usedom, µετέφερε 

στους επισκέπτες σηµαντικές πληροφορίες για τις εργασίες που γίνονται στον 

δήµο της. Συζητείται µάλιστα η προοπτική να γίνει αδελφοποίηση των ∆ήµων 

Zinnowitz και Πύλου-Νέστορος. «Θα πρέπει να επικεντρωθούµε σε δύο έως 

τρεις θεµατικούς άξονες», δήλωσε ο Έλληνας ∆ήµαρχος και προσκάλεσε τους 

εταίρους από το Zinnowitz να ανταποδώσουν την επίσκεψη και να ταξιδέψουν 

στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.  

 

Η Ναυµαχία του Ναβαρίνου έγινε στις 20 Οκτωβρίου 1827 και αποτέλεσε 

ορόσηµο στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων κατά των Οθωµανών. Η 

Ελλάδα, ύστερα από χρόνια επαναστατικού αγώνα, πέτυχε την ανεξαρτησία 

της από την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Στη ναυµαχία ενεπλάκησαν από την 

πλευρά των συµµάχων έντεκα πολεµικά ιστιοφόρα, εννέα φρεγάτες, τέσσερα 

µπρίκια και επιπλέον τέσσερις βρετανικές, µία γαλλική και τέσσερις ρωσικές 

φρεγάτες. Οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι είχαν τρία πολεµικά, δεκαεννιά µεγάλες 

φρεγάτες και τριάντα πέντε µικρότερα πλοία. Τα τρία τέταρτα του τουρκο-

αιγυπτιακού στόλου βυθίστηκαν ή τυλίχτηκαν στις φλόγες από το ίδιο τους το 

πλήρωµα. Η ναυµαχία του Ναβαρίνου ήταν η τελευταία σηµαντική ναυµαχία 

στην ιστορία που διεξήχθη εξολοκλήρου µε ιστιοφόρα σκάφη. Στο βυθό του 

κόλπου της Πύλου βρίσκονται σήµερα αµέτρητα αποµεινάρια της ναυµαχίας. 

(Πηγή: Wikipedia) 
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11 Ιουνίου 2016 

Ottobrunn 

Αδελφοποίηση  
 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Κωστούρος µε την 

Andrea Seeböck, επικεφαλής του τµήµατος 

∆ιεθνών Σχέσεων και δηµοτική σύµβουλος 

Ottobrunn  

 

 
Λίγα λόγια από το ∆ήµαρχο στο βιβλίο 

επισκεπτών του Μουσείου 

 

 
Από αριστ.: ο ∆ήµαρχος κ. Thomas Loderer, ο 

Klaus Ortmeier, ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτρης 

Κωστούρος και ο Χρήστος Λαζαρίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΜΙΑ ΠΑΛΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ  
 

Το 2018 το Ottobrunn και το Ναύπλιο θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια της 
αδελφοποίησής τους. Φέτος το Νοέµβριο θα πραγµατοποιηθεί στο 
Ναύπλιο, στην Πελοπόννησο, η 6η ετήσια συνδιάσκεψη της 
Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για µια 
επίσκεψη του ∆ηµάρχου Ναυπλίου ∆ηµήτρη Κωστούρου στη Γερµανία 
και συγκεκριµένα στο Ottobrunn.  

Στις 6 ∆εκεµβρίου του 1832, ο 17χρονος τότε Όθων, πρίγκιπας του Οίκου των 

Βιτελσβάχων, αποχωρίστηκε τον πατέρα του Λουδοβίκο τον Α΄, Βασιλιά της 

Βαυαρίας, και έφυγε από το Ottobrunn για να µεταβεί στο Ναύπλιο και να 

στεφθεί Βασιλιάς της Ελλάδας (1832 - 1862).  

 

«Για µας ήταν πολύ σηµαντικό να υποδεχθούµε τον ∆ήµαρχο κ. Κωστούρο µε 

τον δέοντα τρόπο», είπε η Andrea Seeböck, επικεφαλής του Τµήµατος 

Εταιρικών Σχέσεων µε άλλους δήµους και δηµοτική σύµβουλος του 

Ottobrunn. Οι Γερµανοί και Έλληνες εταίροι δεν είχαν πολύ χρόνο στη 

διάθεσή τους, ωστόσο δεν παρέλειψαν να επισκεφθούν, µεταξύ άλλων, το 

Μουσείο του Βασιλιά Όθωνα, στο οποίο παρουσιάζεται η κοινή ιστορική 

πορεία των δύο δήµων. Ο κ. Κωστούρος εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από την 

επίσκεψη αυτή. «Οι ∆ήµοι µας έχουν πολλά κοινά σε ό,τι αφορά την 

Ιστορία», τόνισε. 

 

Η αναβίωση των σχέσεων και η συνεργασία ανάµεσα στους δύο ∆ήµους (τη 

γερµανική πλευρά εκπροσωπεί ο ∆ήµαρχος Thomas Loderer) δεν ξεκινάει 

από το µηδέν. Τώρα όµως, ανοίγονται νέες προοπτικές που µπορούν να 

συµβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη µιας θεµατικής και µακροπρόθεσµης 

συνεργασίας µεταξύ των δύο πόλεων, µέσα από την ανταλλαγή απόψεων και 

εµπειριών στους τοµείς της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και της µεταφοράς 

τεχνογνωσίας. Συγκεκριµένα, οι βασικές θεµατικές περιλαµβάνουν την 

ανταλλαγή µεταξύ νέων, τη συνεργασία των πυροσβεστικών σωµάτων, τη 

διαχείριση απορριµµάτων και ζητήµατα που αφορούν τη δηµοτική διοίκηση. 

Ο κ. Κωστούρος είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί σε άσκηση οδικής 

ασφάλειας για µηχανοτεχνίτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ottobrunn 

και να ενηµερωθεί από τον επικεφαλής Klaus Ortmeier για τις εντατικές 

επαφές της τοπικής Πυροσβεστικής µε την Αγία Σωτήρα και το Πανιπέρι στην 

Πελοπόννησο.  

«Ήταν µια σύντοµη, αλλά πολύ καλή συνάντηση, και ελπίζουµε να 

ακολουθήσει κι άλλη στο επόµενο διάστηµα», είπε ο ∆ήµαρχος Thomas 

Loderer.  

 

Ο ∆ήµαρχος κ. Κωστούρος πριν από τη επίσκεψη στο Ottobrunn συµµετείχε 

σε συνάντηση στο Βερολίνο για την προετοιµασία της επόµενης ετήσιας 

συνδιάσκεψης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (βλ. Εν συντοµία).
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21 έως 24 Ιουνίου 2016 

∆. Ποµερανία - Ρούγκεν 

 

∆ιαχείριση αποβλήτων 
 

 
Τους Έλληνες ειδικούς υποδέχτηκε στο 

Βερολίνο, στους χώρους του Κοινοβουλίου, ο 

υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel  

 

 

 

 

 
 
 

 

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Μία εικοσαµελής αντιπροσωπεία, αποτελούµενη από Έλληνες 
εκπροσώπους της κυβέρνησης, δηµάρχους και επιστήµονες 
επισκέφθηκε στα τέλη Ιουνίου την περιοχή ∆. Ποµερανία-Ρούγκεν  και 
υλοποίησε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραµµα για την οικονοµία της 
ανακύκλωσης στη διαχείριση αποβλήτων. Ο κοινοβουλευτικός 
υφυπουργός και εντεταλµένος για την Ελληνογερµανική Συνέλευση 
Hans-Joachim Fuchtel υποδέχτηκε τους ειδικούς στους χώρους του 
Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου, κατά την άφιξη τους στη Γερµανία.  

Στη συνέχεια της επίσκεψης εργασίας, τους Έλληνες ειδικούς υποδέχτηκαν 

και καλωσόρισαν ο Έπαρχος ∆.Ποµερανίας Ralf Drescher, ο Έπαρχος 

Mecklenburgische Seenplatte Heiko Kärger, ο ∆ήµαρχος Greifswald δρ. 

Stefan Fassbinder, καθώς και ο Lothar Großklaus, συντονιστής της ΕΓΣ και 

πρώην Έπαρχος ∆.Ποµερανίας. 

Το πρόγραµµα της επίσκεψης ανταποκρίθηκε στις τρέχουσες ελληνικές 

ανάγκες που αφορούν τη µετάβαση από το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων σε τοπικά σχέδια διαχείρισης στους δήµους.  

Ο ειδικός στη διαχείριση αποβλήτων Kurt-Jürgen Hille, µε την υποστήριξη  

του Οργανισµού Ανακύκλωσης & Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων OVVD, 

παρουσίασε στους Έλληνες συναδέλφους τις ροές αποβλήτων στην περιοχή. 

Ο καθηγητής ∆ηµήτρης Λέκκας διαπίστωσε ότι ο OVVD εξυπηρετεί µια 

αραιοκατοικηµένη περιοχή, κάτι το οποίο έχει οµοιότητες µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στην Ελλάδα, καθώς και ότι η υποδοµή της διαχείρισης 

αποβλήτων µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα για τη χώρα του. Επιπλέον, η 

τρέχουσα κατάσταση στη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα έχει οµοιότητες 

µε τις συνθήκες που επικρατούσαν στα πρώην ανατολικά κρατίδια πριν από 

είκοσι πέντε χρόνια, µετά την επανένωση. Σύµφωνα µε τους Έλληνες 

επισκέπτες, η εξέλιξη που έχουν επιτύχει από τότε τα εννέα κρατίδια τούς δίνει 

ελπίδες ότι θα µπορέσουν κι εκείνοι να έχουν τα ίδια αποτελέσµατα. Αυτή τη 

στιγµή το 80% των απορριµµάτων στην Ελλάδα πηγαίνει σε Χ.Υ.Τ.Α. και 

µόνο το 20% ανακυκλώνεται. «Χρειαζόµαστε αποκεντρωµένες, οικονοµικές 

λύσεις αντί για τεράστιες εγκαταστάσεις», υπογράµµισε ο κ. Λέκκας. 

Ο κ. Hille συµβούλευσε τους εκπροσώπους των ελληνικών δήµων να 

δηµιουργήσουν Ενώσεις Οργανισµών Ειδικού Σκοπού για τη διαχείριση 

αποβλήτων. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να υπάρξει αποτελεσµατική κυκλική 

οικονοµία, επειδή οι ∆ήµοι είναι οι διαχειριστές των Οργανισµών Αποκοµιδής 

(στη Γερµανία είναι οι Επαρχίες). Οι δήµοι, σε αντίθεση µε τις επαρχίες, κατά 

κανόνα δεν έχουν µεγάλο αριθµό κατοίκων και οι ροές αποβλήτων είναι 

σηµαντικά µικρότερες, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των 

εγκαταστάσεων.  

«Η επίσκεψη εργασίας των Ελλήνων ήταν πολύ αποδοτική, µεταξύ άλλων και 

επειδή η υποδοχή και η φιλοξενία ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Εργαστήκαµε 

στοχευόµενα για το πως µπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση αποβλήτων στην 

Ελλάδα», συνόψισε κ. Hille
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Φιλοξενούµενο άρθρο 1 
Συνεργασία και δικτύωση των δηµιουργικών σκηνών του Βερολίνου και της 
Θεσσαλονίκης 
Εδώ και τρία χρόνια οι δηµιουργικές σκηνές του Βερολίνου και της Θεσσαλονίκης συνεργάζονται στη βάση 

συγκεκριµένων δράσεων και προγραµµάτων. Η αφορµή δόθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενήθηκε η 

∆ιεθνής Μουσική Έκθεση WOMEX, µια µουσική συνάντηση µε 3000 συµµετοχές από όλους τους κλάδους της 

µουσικής βιοµηχανίας, την οποία διοργάνωσε η Piranha Arts AG. Εκεί έγιναν πολλές επαφές, µεταξύ άλλων, και 

ανάµεσα στον Sören Birke, επικεφαλής του εποπτικού συµβουλίου της συνεταιριστικής µουσικής εταιρείας BMC και 

τον Νίκο Στεφανίδη, παραγωγό και διοργανωτή µουσικών εκδηλώσεων. Έτσι προέκυψε η ιδέα να υπάρξει περαιτέρω 

συνεργασία. Τον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, διοργανώθηκε στο Βερολίνο 

συνάντηση µε τίτλο «Μουσική Οικονοµία & Κουλτούρα των club – Συνεισφορές στην ανάπτυξη µητροπόλεων µέσα από 

το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης και του Βερολίνου». Το πρόγραµµα ήταν µια πρωτοβουλία εκπροσώπων των 

µουσικών δικτύων του Βερολίνου Clubcommission (CC) και Berlin Music Commission (BMC), του Christian Goiny, 

αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Μέσων Ενηµέρωσης του Κοινοβουλίου του 

Βερολίνου, σε συνεργασία µε εκπροσώπους της µουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης, όπως ο Νίκος Στεφανίδης, ο 

Γιώργος Πεντζίκης, η Γεύση Σταµατιάδου και η ∆ήµητρα Τσολάκη. Η συνάντηση των µουσικών δικτύων 

πραγµατοποιήθηκε και µε την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού υφυπουργού του Οµοσπονδιακού Υπουργείου 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Εντεταλµένου της Καγκελαρίου για την Ελληνογερµανική Συνέλευση (ΕΓΣ), Hans- 

Joachim Fuchtel  και του Ιδρύµατος Konrad Adenauer. 

Το Βερολίνο έχει επιτύχει να καθιερωθεί ως ένα από τα κέντρα της µουσικής και καλλιτεχνικής σκηνής στην Ευρώπη. 
Το γεγονός αυτό έχει, µεταξύ άλλων, ως αποτέλεσµα την ίδρυση και την εγκατάσταση πάρα πολλών νεοφυών 
επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα της Γερµανίας, ενώ έχει θετικές επιπτώσεις και στον τουριστικό κλάδο. Ολόκληρη η 
πόλη και οι τοπικές επιχειρήσεις ωφελούνται σηµαντικά από την έλξη που ασκεί η βερολινέζικη σκηνή των club. Οι 
ιδέες και τα σχέδια της µουσικής οικονοµίας και της αστικής ανάπτυξης µπορούν αποτελέσουν παράδειγµα προς 
µίµηση για τους δήµους της Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραµµα της συνάντησης, που περιλάµβανε ξεναγήσεις σε 
σηµαντικούς χώρους πολιτισµού, βοήθησε τους συµµετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά τη µουσική βιοµηχανία και τη 
σκηνή των club του Βερολίνου. «Αναδείχθηκε µε σαφήνεια ότι η αυτό-οργάνωση των εµπλεκόµενων µερών σε δίκτυα 
και η στήριξή τους σε πολιτικό επίπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση», συνόψισε ο Olaf Kretschmar (BMC). Επίσης, ο 
δρόµος προς την επιτυχία στο Βερολίνο – σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο – ήταν γεµάτος από δύσκολες 
ψηφοφορίες, δύσκολες συναντήσεις, αλλά και παραλείψεις. Σήµερα πλέον στη γερµανική πρωτεύουσα έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι η δηµιουργική σκηνή είναι ένας «θησαυρός», ενώ η οικονοµική δύναµη των πρωταγωνιστών της 
µουσικής σκηνής και των επιχειρήσεων των club αναγνωρίζεται και στηρίζεται σε πολιτικό επίπεδο. Για να συµβεί 
όµως αυτό, απαιτήθηκαν πολλές και µακροχρόνιες συζητήσεις, καθώς και επιχειρησιακές ενέργειες από τους 
εκπροσώπους της σκηνής, της πολιτικής και της οικονοµίας, τους κατοίκους και τους νέους κατοίκους των 
βερολινέζικων ∆ήµων. Το ουσιαστικό αποτέλεσµα της συνάντησης αυτής ήταν η συµφωνία ότι η ανταλλαγή απόψεων 
και τεχνογνωσίας θα συνεχιστεί και θα αναπτυχθούν κι άλλες συνεργασίες. 
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Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη  

Τον Οκτώβριο του 2013 συναντήθηκαν 120 εκπρόσωποι της µουσικής βιοµηχανίας από το Βερολίνο και τη 
Θεσσαλονίκη για ένα διήµερο συνέδριο στο Ινστιτούτο Γκαίτε στη Θεσσαλονίκη, µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος KAS 
και της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Από το Βερολίνο ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη είκοσι εκπρόσωποι. Ο ∆ήµαρχος 
Γιάννης Μπουτάρης καλωσόρισε τους συµµετέχοντες, οι οποίοι συνοµίλησαν για τις εµπειρίες τους σε σχέση µε τα 
πρότζεκτ και τις εκδηλώσεις. Το πρόγραµµα του συνεδρίου περιλάµβανε διεξοδική ξενάγηση σε «δηµιουργικούς» 
χώρους στη Θεσσαλονίκη, βόλτα στην οδό Βαλαωρίτου που οργάνωσε η οµάδα Creativity-Platform, επισκέψεις σε club 
και βραδινή προβολή του ντοκιµαντέρ «Bar 25 - Tage außerhalb der Zeit». Το συνέδριο βοήθησε στην εντατικοποίηση 
των επαφών και για τις δύο πλευρές, καθώς και στην καλύτερη κατανόηση των διαφορών σχετικά µε τις συνθήκες που 
επικρατούν στις δηµιουργικές σκηνές των δύο πόλεων. 

Εκδροµή µε λεωφορείο: 4531 χλµ. µέχρι τη Θεσσαλονίκη 

Η συµµετοχή της Claudia Brückner και του Andreas Gebhard στο ThessBerlin είχε ως αποτέλεσµα την οργάνωση 
εκδροµής µε λεωφορείο, που πραγµατοποιήθηκε το 2014 και στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της βερολινέζικης 
δηµιουργικής σκηνής. Ως τελικός προορισµός της 14ηµερης εκδροµής µε τίτλο «4531km.eu» επιλέχθηκε σκοπίµως η 
Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε εκτός από τις πολλές ενδιαφέρουσες στάσεις του ταξιδιού, να υπάρχει και η κορύφωση της 
περιπέτειας. 
http://4531km.eu/about/the-idea/ 
 
1ο Συνέδριο Droidcon στη Θεσσαλονίκη 

Το 2015 έγινε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη η διεξαγωγή του Συνεδρίου Droidcon. Το Droidcon είναι ένα συνέδριο 
µε θέµα την ανάπτυξη εφαρµογών για το λειτουργικό σύστηµα Android. ∆ιοργανώνεται από κοινότητες ανεξάρτητες από 
τη Google και λαµβάνει χώρα σε πάνω από είκοσι πόλεις. Το 1ο Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο ∆ιάδοσης 
Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης ΝΟΗΣΙΣ και στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού 
Κέντρου. Το καλοκαίρι του 2016 προγραµµατίζεται η δεύτερη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη http://2015.droidcon.gr. Η 
σειρά εκδηλώσεων Droidcon είναι µια παραγωγή της newthinking GmbH του Andreas Gebhard. 

Έκθεση τέχνης στο Βερολίνο  

Τον Ιανουάριο του 2016 ο Andreas Gebhard και η εταιρεία του «Creator Broker Owner» διοργάνωσε έκθεση της Sofia 
Kokinis (Σοφία Κοκκίνη) από τη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση µε τίτλο NO DRESS – ANIMUS PERDITUS έγινε στην γκαλερί 
Fata Morgana στην περιοχή Mitte του Βερολίνου. 

Συµµετοχή στις διασκέψεις της ΕΓΣ 

Εκπρόσωποι των καλλιτεχνικών σκηνών της Θεσσαλονίκης και του Βερολίνου συµµετέχουν σε διασκέψεις της 
Ελληνογερµανικής Συνέλευσης ως συνοµιλητές, όπως συνέβη και το 2015 στο Βερολίνο, µε την Τένια Μενεγάκη (apo-
dec) και τον Marc Wohlrabe (CC Berlin). Η παρουσία στις διασκέψεις θα συνεχιστεί και θα λειτουργεί ως πλατφόρµα 
διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών. 
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Πρόγραµµα στΑΡΤ   

Η επαγγελµατική στήριξη της νέας γενιάς και η διευρωπαϊκή δικτύωση των νέων που ασχολούνται µε την πολιτιστική 
διαχείριση είναι οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος υποτροφιών και µετεκπαίδευσης «stART – Jugendkultur in 
Griechenland» (στΑΡΤ– Νεανική κουλτούρα στην Ελλάδα). Πρόκειται για ένα πρόγραµµα στήριξης του Ιδρύµατος 
Robert Bosch, που διεξάγεται σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Γκαίτε στη Θεσσαλονίκη και την Οµοσπονδιακή Ένωση 
Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V). Στην εναρκτήρια εκδήλωση, το 
Σεπτέµβριο του 2015 στον χώρο Kulturbrauerei στο Βερολίνο, έγινε η υποδοχή των πρώτων 30 υποτρόφων από την 
Ελλάδα από την Ελλάδα. Η οµιλία του διάσηµου συγγραφέα Mark Terkessidis έδωσε το έναυσµα για µία συζήτηση µε 
θέµα «Νέοι δρόµοι πολιτιστικών συνεργιών στην Ευρώπη». Ανάµεσα στους ωφελούµενους του προγράµµατος είναι 
και το φεστιβάλ νεολαίας «Street Art Festival» της Θεσσαλονίκης. Οι διοργανωτές του είχαν έτσι την ευκαιρία να 
έρθουν σε επαφή µε το Clubcommission Berlin και να αποκτήσουν έναν σηµαντικό εταίρο και σύµβουλο. Αναπτύχθηκε 
µία ενεργή συνεργασία, η οποία οδήγησε και σε περαιτέρω συναντήσεις τον Ιούνιο του 2016 στη Θεσσαλονίκη. 

Ι∆ΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Στην πορεία αυτής της εντατικής συνεργασίας πολλές επιχειρήσεις και διάφοροι εµπλεκόµενοι από το Βερολίνο 
αποφάσισαν να ιδρύσουν µία εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε οι δυνάµεις της δηµιουργικής οικονοµίας και οι 
συνέργειες των εταίρων από τις δύο πόλεις να έχουν στη διάθεσή τους µία επιχειρησιακή πλατφόρµα και να µπορούν 
να ενεργούν από τους χώρους που βρίσκονται µε µεγαλύτερη επιτυχία. 

WOMEX 

Ένας ακόµα στόχος της συνεργασίας είναι η προσπάθεια να διοργανωθεί ξανά η Womex στη Θεσσαλονίκη. Για το 
σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν πριν από µερικές εβδοµάδες συζητήσεις µεταξύ της Womex και εκπροσώπων από τη 
Θεσσαλονίκη. 

Περαιτέρω συνεργασία 

Η Θεσσαλονίκη συµµετείχε στις 3 και 4 Μάϊου στη 10η re:publica στο Βερολίνο. Αντίστοιχα και η re:publica έλαβε µέρος 
στις αρχές του καλοκαιριού σε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, βρίσκονται στα σκαριά κι άλλες συνεργασίες 
µεταξύ των φεστιβάλ Street Art Festival και Reworks Festival. Η συνολική αποτίµηση όλων όσοι συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα συνεργασίας είναι ότι µετά την πρώτη φάση της γνωριµίας και των πρώτων κοινών δράσεων, ανοίγεται 
τώρα ο ορίζοντας για µια βιώσιµη συνεργασία που θα έχει πιο ουσιαστικά αποτελέσµατα, θα ενισχύει τις δυνατότητες 
της δηµιουργικής βιοµηχανίας και στις δύο πόλεις και κυρίως σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους στο Βερολίνο και 
τη Θεσσαλονίκη, θα προσφέρει οικονοµικές προοπτικές, θα καταπολεµήσει τη µετανάστευση, την ανεργία και την 
κοινωνική υποβάθµιση, αντιµετωπίζοντας το φαινόµενο της παρακµής των πόλεων. Επίσης, όλοι συµφωνούν ότι το 
κράτος και η διοίκηση µπορούν να συµβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση µε τη µείωση της γραφειοκρατίας, τη 
δηµιουργία ελεύθερων χώρων και µία αστική ανάπτυξη που θα λαµβάνει υπόψη τους δηµιουργικούς ανθρώπους και 
θα µπορεί να τους προσφέρεις κατάλληλους χώρους και τόπους έκφρασης. 

Σύνταξη κειµένου: Nina Lütjens (Clubcommission), Sören Birke (Berlin Music Commission), Christian Goiny, (βουλευτής 
Βερολίνου), Mareike Bader (DJ-Team / BADER & BERNHARD), Andreas Gebhard (newthinking GmbH), Marc Wohlrab 
(Clubcommission), Τένια Μενεγάκη (apo-dec, creativity platform) 
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Ποιες ήταν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που 

αντιµετωπίσατε;  

v.Voss: Σε ό,τι αφορά την οικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση, έπρεπε να προστατέψουµε τις ελληνογερµανικές 

σχέσεις, ακόµα και από παρεξηγήσεις. Το βασικό ήταν να παραµείνουµε σε µια σχέση διαλόγου µε τον ελληνικό λαό 

και τους ελληνικούς θεσµούς και να προσπαθήσουµε να διαχειριστούµε την κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα, 

καθώς και να ενισχύσουµε την αλληλοκατανόηση. Η δεύτερη πρόκληση ήταν η προσφυγική κρίση, επειδή ξέσπασε 

τόσο ξαφνικά και µε τέτοια ορµή, που όπως είναι γνωστό οδήγησε σε δύσκολες καταστάσεις και στη βόρεια Ελλάδα 

τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τον τοπικό πληθυσµό. Η κατάσταση ήταν πρωτόγνωρη και για µας, δεν ήµασταν 

προετοιµασµένοι για το µέγεθος της κρίσης. 

Συνέντευξη µε τον αποχωρήσαντα Γενικό Πρόξενο της 
Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη 

Κύριε δρ. von Voss, πως θα περιγράφετε τη θητεία σας στη 

Θεσσαλονίκη; 

v.Voss: Ήταν πολύ δραστήρια και ενδιαφέρουσα. Κάποια από 

τα θέµατα που αντιµετωπίσαµε, δεν µπορούσαµε να τα έχουµε 

προβλέψει στην αρχή της θητείας µου. Όταν ήρθα εδώ, το 

κυρίαρχο θέµα ήταν η οικονοµική κρίση. Ύστερα, το Μάρτιο 

του 2014, πραγµατοποιήθηκε η επίσκεψη του Οµοσπονδιακού 

Προέδρου, Joachim Gauck, που λίγους µήνες αργότερα είχε ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία του Ελληνογερµανικού Ταµείου για 

το Μέλλον. Ασχοληθήκαµε πολύ µε το Ελληνογερµανικό Ταµείο 

για το Μέλλον. Πολλές από τις προτάσεις πέρασαν από µας 

και µάλιστα καταφέραµε να τις υλοποιήσουµε. Τον τελευταίο 

χρόνο φυσικά, το καθοριστικό θέµα ήταν η προσφυγική κρίση, 

µε έµφαση στην Ειδοµένη και τις γύρω περιοχές.  
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Σε αυτό το πλαίσιο, πως βλέπετε τη συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση; 

v.Voss: Υπάρχουν πολλά σηµεία επαφής µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση. Η ιδέα να αναπτύξει κανείς επαφές σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, υπήρχε από πολύ νωρίς και την υλοποιήσαµε σε µικρή κλίµακα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει 

το χαρακτηριστικό ότι διαθέτει πολλές µικρές πόλεις και µικρούς δήµους, ενώ µέρος του πληθυσµού έχει ζήσει πολλά 

χρόνια στη Γερµανία και έχει τις δικές του εµπειρίες από τη χώρα µας. Από την αρχή η ελληνογερµανική συνεργασία σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν από τις σηµαντικές δράσεις µας. Εποµένως ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό το 

γεγονός ότι υπό την αιγίδα της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, τόσο Έλληνες όσο και Γερµανοί ειδικοί βρίσκουν στην 

πράξη εφικτές λύσεις για τους εκάστοτε δήµους. Στηρίζουµε το έργο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στους δήµους, 

το οποίο επιτελούν ήδη τα γραφεία της.  

Ποια συναισθήµατα σας προκαλεί ο αποχαιρετισµός; 

Η θητεία µου αυτή µού προσέφερε πάρα πολλά και σε ό,τι αφορά τη δουλειά µου, αλλά και σε ό,τι αφορά το βίωµα της 

ζωής στην Ελλάδα και όσα συνεπάγεται, από τη γλώσσα, τον πολιτισµό, την ιστορία µέχρι το υπέροχο τοπίο. Το ίδιο 

ισχύει και για τη γυναίκα µου που νιώθει πολύ άνετα εδώ. Η εικόνα της Ελλάδας που παίρνουµε µαζί µας είναι 

εξαιρετικά καλή.  

Ο δρ. Ingo von Voss ήταν Γενικός Πρόξενος της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη από το 2013. Θα είναι ο νέος 

πρέσβης της Γερµανίας στην Ουρουγουάη. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 
 
Ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel στο κεντρικό στούντιο του 
ARD 
Στις 8 Ιουνίου ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός κ. Fuchtel συµµετείχε σε πάνελ συζήτησης στο κεντρικό στούντιο του 

ARD, µε θέµα την πρώτη µετάδοση ενός ραδιοφωνικού ρεπορτάζ για την Ελλάδα. Το αφιέρωµα µε την υπογραφή του 

Rainer Schildberger έχει τίτλο Ingredients of democracy – Το όνειρο µιας νέας Ελλάδας και αποτυπώνει τις αντιδράσεις 

νέων Ελλήνων απέναντι στην κρίση, µέσα από το παράδειγµα του πολιτικού ακτιβιστή Παύλου Γεωργιάδη.  

Μέσα από τη συζήτηση µε τον δηµοσιογράφο και τον πρωταγωνιστή του αφιερώµατος, αλλά και µε τη συντονίστρια 

της συζήτησης, ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός κ. Fuchtel είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο της 

Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο ευρύ κοινό, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα παραδείγµατα από την αγροτική 

οικονοµία και τον τουρισµό. Επίσης, έδωσε έµφαση και στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε τις ενεργειακές τεχνολογίες 

στην Ελλάδα (Ενέργεια από κυµατική ενέργεια /13η Έκθεση Προόδου – Green Chiller-Πράσινη Ψύξη/ 14η Έκθεση 

Προόδου). 

Με τη ρήση «χρειαζόµαστε πολλούς σαν τον Παύλο», ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η Ελληνογερµανική Συνέλευση 

έχει ανάγκη από δηµιουργικούς και δυναµικούς ανθρώπους, έτσι ώστε να αναπτύξει ιδέες και να αξιοποιήσει τις 

δυναµικές που θα κάνουν εφικτές συγκεκριµένες, αειφόρες λύσεις για την Ελλάδα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος 

όµως, απαιτείται και στήριξη σε κεντρικό επίπεδο.  

Ο κ. Fuchtel εκφράστηκε θετικά για το έργο των Ελλήνων δηµάρχων και για την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας 

(Κ.Ε.∆.Ε). «Καταλάβαµε όλοι, ότι πρέπει να συνεργαστούµε», κατέληξε. 

 

http://www.kulturradio.de/programm/sendungen/160608/feature_2204.html 

Ηχογράφηση της συζήτησης στο κεντρικό στούντιο του ARD µε θέµα το αφιέρωµα «Ingredients of Democracy» και 

καλεσµένους τον Hans- Joachim Fuchtel, κοινοβουλευτικό υφυπουργό και Εντεταλµένο για την Ελληνογερµανική 

Συνέλευση, τον Παύλο Γεωργιάδη, πολιτικό ακτιβιστή από την Αθήνα και πρωταγωνιστή του αφιερώµατος και τον 

Rainer Schildberger, τον δηµοσιογράφο που υπογράφει το ρεπορτάζ. Συντονισµός συζήτησης: Gabriela Hermer 
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 
Συνάντηση ειδικών σε θέµατα ενέργειας στο πλαίσιο της Ελληνογερµανικής 
Συνέλευσης 
Στις 6 Ιουνίου 2016 συναντήθηκαν στο Garching στο Μόναχο ειδικοί σε θέµατα ενέργειας και συνοµίλησαν σχετικά µε 

προγράµµατα στήριξης ενεργειακών έργων στην Ελλάδα. Η συζήτηση περιέλαβε και µελλοντικά έργα επίδειξης στην 

Κρήτη, ενώ έγιναν συγκεκριµένες προτάσεις για τα επόµενα βήµατα.  

Οι συµµετέχοντες συµφωνούν ότι είναι πολύ σηµαντικό να υπάρξει συνεργασία ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους 

για την υλοποίηση των έργων στην Ελλάδα, καθώς και ότι η Ελληνογερµανική Συνέλευση θα αναλάβει τον συντονισµό. 

Οι συναντήσεις και οι συζητήσεις είναι µεν χρήσιµες, όπως σηµειώθηκε, αλλά σε τελική ανάλυση η στήριξη – αν είναι 

δυνατόν και η οικονοµική στήριξη – έχει καλύτερα αποτελέσµατα στην επίτευξη του στόχου.  

 

Προπαρασκευαστική συνάντηση για την 6η Συνδιάσκεψη της ΕΓΣ 
Στις 10 Ιουνίου 2016 πραγµατοποιήθηκε στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικής Συνεργασίας (BMZ) στο Βερολίνο 

συνάντηση εργασίας µε Έλληνες και Γερµανούς συµµετέχοντες της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Συζητήθηκαν 

οργανωτικά ζητήµατα για την 6η ετήσια Συνδιάσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεµβρίου 2016 στο 

Ναύπλιο. Επίσης, η οµάδα εργασίας όρισε τη µορφή και το περιεχόµενο της συνδιάσκεψης. 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Από αριστερά ∆ήµαρχος Χριστόδουλος Μαµσάκος, ∆ήµαρχος 

και Συντονιστής F. Edelmann, Περιφερειάρχης Π. Τατούλης, 

∆ήµαρχος ∆. Κωστούρος, Κοινοβουλευτικός /Υφυπουργός .J 

Fuchtel, ∆ήµαρχος και πρόεδρος ΚΕ∆Ε Π. Πατούλης, 

∆ήµαρχος Καφαντάρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Επαρχίας  

Kay Ruge, Χρήστος Λαζαρίδης  µπροστά από την Γερµανική 

Βουλή 

 

Συνάντηση εργασίας στο BMZ  
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Τέσσερα φορτηγά µε είδη πρώτης ανάγκης για τη Λέρο και τη Χίο 
Η Οργάνωση Wings of Help µαζί µε το ∆ίκτυο Human Help Network και µε τη βοήθεια διάφορων δωρητών κατάφεραν 

να στείλουν τον Ιούνιο τέσσερα φορτηγά µε παιδικές τροφές, είδη προσωπικής υγιεινής και άλλα είδη στη Λέρο και τη 

Χίο. Η κατάσταση των προσφύγων που καταφτάνουν στα ελληνικά νησιά και κρατούνται εκεί έως ότου ξεκαθαριστεί το 

καθεστώς ασύλου τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν 

υπερβολικά µεγάλο φόρτο εργασίας. Υπάρχουν ελλείψεις στη στέγαση, την τροφή και τη βασική ιατρική περίθαλψη. 

 

 

                      
Κάθε χώρος για σκιά χρησιµοποιείται Μια τεράστια σειρά από σκηνές είναι η στέγαση για 1000 

ανθρώπους από τη Σούδα 
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1ο Φόρουµ για τα Έξυπνα Νησιά στην Αθήνα 
Εκπρόσωποι από σαράντα νησιά της Ευρώπης αποδέχτηκαν την πρόσκληση του «∆ικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου 

και Ιονίου» (∆ΑΦΝΗ) και του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου και συµµετείχαν στις 21 και στις 22 Ιουνίου στο 1ο 

Φόρουµ για τα Έξυπνα Νησιά. Συνδιοργανωτές ήταν το Ίδρυµα Friedrich Ebert και η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας 

(Κ.Ε.∆.Ε). Το Φόρουµ έχει στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση έξυπνων σχεδίων για το µέλλον σε τοµείς όπως οι 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τα συστήµατα µεταφορών, η διαχείριση του νερού και των απορριµµάτων. Επίσης, το 

πρόγραµµα περιλάµβανε θέµατα που αφορούν καινοτόµα συστήµατα χρηµατοδότησης χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισµούς, καθώς και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µε ευρωπαϊκούς θεσµούς και οµάδες συµφερόντων. 

«Αν το Φόρουµ για τα Έξυπνα Νησιά µπορεί να προωθήσει µια ευρωπαϊκή πολιτική φιλική προς τα νησιά, το 

αποτέλεσµα θα είναι καλό και για τα νησιά, αλλά και για όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Jörg Singer, ∆ήµαρχος του 

νησιού Helgoland, ο οποίος παρουσίασε στην Αθήνα τις «πράσινες» µεταφορές του ∆ήµου του. Τον περασµένο 

χειµώνα ξεκίνησε δροµολόγια από και προς το νησί Helgoland ένα φέριµποτ που χρησιµοποιεί υγροποιηµένο αέριο.  

 

 
Αµοιβαία ανταλλαγή και µεταφορά τεχνογνωσίας για µία βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη που µεταξύ άλλων θα συµβάλει στη µακροπρόθεσµη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των νησιωτών. 
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Μαθητές και µαθήτριες από την Ελλάδα κάνουν πρακτική άσκηση στη Λειψία 
Εννέα µαθήτριες και µαθητές του ελληνικού τµήµατος της Γερµανικής Σχολής Θεσσαλονίκης ολοκληρώνουν τους µήνες 

Ιούνιο και Ιούλιο πρακτική άσκηση στην αδελφοποιηµένη Λειψία. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσαν όλα τα 

παιδιά στη συµµαθήτριά τους και ασκούµενη αυτό το διάστηµα στην εφηµερίδα Leipziger Volkszeitung, ∆έσποινα 

Παντελή, είναι πολύ χαρούµενα µε την ευκαιρία που τους προσφέρει η πρακτική άσκηση να συνδυάσουν θεωρία και 

πράξη και συγχρόνως να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα και τους ανθρώπους της και να εξασκήσουν τη γλώσσα. 

«Νιώθω ήδη ότι είµαι κοµµάτι της Λειψίας», δήλωσε η 16χρονη Αναστασία που αργότερα θέλει να γίνει νοµικός. Και ο 

Κυριάκος θέλει να σπουδάσει νοµικά και οι µέρες που έχει τη δυνατότητα να παραστεί και να παρακολουθήσει δίκες 

στο ∆ικαστήριο της Λειψίας έχουν, όπως είπε, εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον: «Η πρακτική άσκηση µε βοηθάει να 

πάρω µε µεγαλύτερη ευκολία αποφάσεις σε ότι αφορά τις σπουδές µου». Η Ευαγγελία κάνει την πρακτική της άσκηση 

σε ένα εργαστήριο Χηµείας και αυτές τις µέρες παράγει µόνη της ασπιρίνη. Είναι ενθουσιασµένη µε τα µέσα µαζικής 

µεταφοράς και µε το πράσινο της πόλης.  

Οι µαθήτριες και οι µαθητές πιστεύουν ότι η Λειψία είναι µια πόλη φιλική προς τους νέους και αρκετοί σκέφτονται ότι 

στο µέλλον µπορεί να την επιλέξουν για να κάνουν τις σπουδές τους. 

 

                  

                                      Μια Μαθήτρια από τη γερµανική σχολή Θεσσαλονίκης στην θέση πρακτικής της στην Λειψία  
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