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2. 

 
Η συνεργασία αποδίδει καρπούς  
 

  Πρόοδος στη διαχείριση αποβλήτων: Μπλε κάδοι, κάδοι συλλογής γυαλιού, 
κοµποστοποιητές  

Θάσος 

15 έως 18 Ιουλίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συµµετέχοντες στις συζητήσεις: 
- Holger Dembeck  Ειδικός της 

Ελληνογερµανικής Συνέλευσης 
και ∆ήµαρχος Grafenberg  
- Κωνσταντίνος Χατζηεµµανουήλ, 
∆ήµαρχος Θάσου 
- Μιχαήλ Αµοιρίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης  
- Νίκη Μανουσάκη, πρόεδρος της 
Θάσος ∆ηµοτική Α.Ε.   
- Gabriele Scheiner , Γραφείο 
∆ηµάρχων Θεσσαλονίκη 
- Πεζοπορικός & Ορειβατικός Σύλ-
λογος Θάσου 
- Σύλλογος Νέων Θάσου 

 

 Η Θάσος είναι το βορειότερο κατοικηµένο νησί της Ελλάδας και ένας 
πολύ αγαπηµένος προορισµός διακοπών για τους Γερµανούς τουρί-
στες. Συνεργάζεται µε την Επαρχία Reutlingen σε θέµατα συµβουλευτι-
κής, ενώ γίνεται και ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών. Ο ειδικός της Ελ-
ληνογερµανικής Συνέλευσης Holger Dembeck, και πολλοί ακόµα ανέ-
πτυξαν από κοινού νέα σχέδια και κατέληξαν σε συγκεκριµένες συµ-
φωνίες. 

1. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Interreg Europe - Zero Waste  
Κατά τη διάρκεια της ελληνογερµανικής συνεργασίας, η Θάσος έκανε σηµα-
ντικά βήµατα προόδου στους τοµείς της διαχείρισης αποβλήτων και της 
ανακύκλωσης. Ξεκίνησε ένα σύστηµα ανακύκλωσης µε µπλε κάδους για 
συσκευασίες, πλαστικό, χαρτί και αλουµίνιο, ενώ τη διαλογή και εκµετάλ-
λευση ανέλαβε µία δηµοτική επιχείρηση. Επίσης γίνεται συλλογή γυαλιού, 
κυρίως σε επιχειρήσεις. Τέλος, µοιράστηκαν «οικιακοί κοµποστοποιητές» 
σε νοικοκυριά.  

Συγχρόνως, έχει γίνει αίτηση στις Βρυξέλλες, προκειµένου να χρηµατοδοτη-
θεί µελέτη για µονάδα κοµποστοποίησης. Η γερµανική πλευρά παρείχε τη 
στήριξη της, ενώ σηµαντικά ήταν και τα ερεθίσµατα από την επίσκεψη στη 
µονάδα στο Pfullingen, που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ελληνικής 
αποστολής, το Μάρτιο του 2015. Τα βιολογικά απορρίµµατα από ξενοδοχεία 
και κατοικίες, καθώς και τα πράσινα απορρίµµατα κήπων, όπως το υλικό 
από τα κλαδέµατα, συλλέγονται σε καφέ κάδους και κατόπιν γίνεται η απο-
κοµιδή. Το σύστηµα ανακύκλωσης δεν έχει κόστος για τον ∆ήµο· αντιθέτως, 
η µείωση του όγκου οικιακών απορριµµάτων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
του κόστους. 
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Στην ατζέντα του ∆ήµου περιλαµβάνεται και η ανακύκλωση της λυµατολά-
σπης. Προς το παρόν ξηραίνεται και έπειτα γίνεται υγειονοµική ταφή, αλλά 
µετά και την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας στη µονάδα ξήρανσης 
ιλύος στο Zwiefalten της Επαρχίας Reutlingen, το Μάρτιο του 2015, υπάρχει 
η σκέψη να υιοθετηθεί η λύση της ξήρανσης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει 
πρώτα να διερευνηθεί το ζήτηµα του εφοδιασµού ενέργειας. Θα πρέπει να 
αναλυθούν τα στοιχεία, όπως η ποσότητα και το κόστος. 

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν µέθοδοι, που θα λαµβάνουν υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες στα νησιά, καθώς υπάρχουν µεγάλες αυξοµειώσεις πλη-
θυσµού, που εξαρτώνται π.χ. από τον τουρισµό ή το είδος της περιοχής 
(οικιστική ή αγροτική). 

 

2. Τουρισµός 
Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Μιχάλη Αµοιρίδη, η Θάσος είναι ο σηµαντικότερος τουριστικός 
προορισµός της Περιφέρειας. Αν και φέτος πολλοί τουρίστες, µεταξύ άλλων 
και Γερµανοί, ακύρωσαν τις προγραµµατισµένες διακοπές τους στο νησί, η 
Θάσος παραµένει βασικός προορισµός των Γερµανών που επισκέπτονται 
την Ελλάδα. Και καθώς το νησί µπορεί να αποτελέσει τον «καταλύτη» για 
την τουριστική ανάπτυξη όλης της περιφέρειας, το θέµα συµπεριλαµβάνεται 
φυσικά στο πλαίσιο συνεργασίας. Βασική επιθυµία για τη Θάσο, αλλά και 
για όλη τη χώρα είναι η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε να 
περιλαµβάνει την άνοιξη και το φθινόπωρο και όχι µόνο τους καλοκαιρινούς 
µήνες. 

Νέες οµάδες στόχευσης (target group) µπορούν να φέρουν την επιθυµητή 
ώθηση στον τουρισµό. Γι’ αυτό και στο τραπέζι υπάρχουν προτάσεις και 
ιδέες για ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδροµών και ποδηλασίας βουνού, τις 
οποίες και θα επεξεργασθεί ο Πεζοπορικός και Ορειβατικός Σύλλογος Θά-
σου. Το πρώτο σχέδιο προγραµµατίζεται για τον Οκτώβριο του 2015.  

3. Πρόγραµµα για νέους 
Προκειµένου να γίνει ανάπτυξη και σήµανση ενός τµήµατος πεζοπορικής 
διαδροµής, προγραµµατίζεται συνάντηση νέων για το 2016, τις ηµέρες του 
Αγίου Πνεύµατος. Θα συµµετέχουν περίπου είκοσι νέοι, ηλικίας 15 έως 20 
ετών, από τη Θάσο και το Grafenberg. Φυσικά, η αποστολή θα συµπληρω-
θεί µε περαιτέρω δράσεις, που θα πλαισιώσουν το πρόγραµµα εργασίας. 

4. Πολιτιστική ανταλλαγή 
Η Θάσος επιθυµεί και την πολιτιστική ανταλλαγή, µε βασικό σύνθηµα «Οι 
Ευρωπαίοι συναντιούνται και εξελίσσονται από κοινού». Μεταξύ άλλων, 
συζητούνται ιδέες, όπως χορωδίες και θεατρικές οµάδες που µπορούν να 
δώσουν κοινές παραστάσεις.  
Έχετε άλλες ιδέες και προτάσεις; Ο Έπαρχος Reutlingen, Thomas 
Reumann, θα βρεθεί στη Θάσο, είτε τον Απρίλιο είτε το Μάιο του 2016, 
προκειµένου να ενισχύσει τη συνεργασία µε περισσότερες ιδέες.  
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Ο συντονιστής της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, Lothar Großklaus (αριστερά), και οι εταίροι προετοίµασαν στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη µηχανική ενέργειας (Κρήτη- Επαρχία Schmalkalden-Meiningen) ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. 

 

 

 

3. 

Η ενεργειακή πρωτοβουλία στην Κρήτη 
βάζει τις βάσεις για περαιτέρω συνερ-
γασίες 

  Ενίσχυση επαφών – εύρεση νέων συνεργασιών 

Αθήνα και Κρήτη 

26 έως 28 Ιουλίου 

 
 
Στις συζητήσεις συµµετείχαν: 

- Lothar Großklaus,  
Συντονιστής Ελληνογερµανικής 
Συνέλευσης  
- Βιργινία Μανασάκη-
Ταβερναράκη 
  Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, 
Ενέργειας & Βιοµηχανίας  
- Γιώργος Μανουσάκης, εκπρό-
σωπος του προέδρου του Επιµελη-
τηρίου Ηρακλείου 
- ∆ρ. Αθανάσιος Κελέµης,  
∆ιευθ. Σύµβουλος Ελληνογερµανι-
κού Εµπορικού & Βιοµηχανικού 

 Η Περιφέρεια Κρήτης πρόκειται να υπογράψει πρωτόκολλο συνεργα-
σίας µε την Επαρχία Schmalkalden-Meiningen. Με βάση το πρωτόκολ-
λα αυτό, θα υπάρξουν συγκεκριµένες συµφωνίες συνεργασίας και µε-
ταξύ άλλων εταίρων, όπως σχολεία, Πανεπιστήµια, Επιµελητήρια και 
∆ήµοι. Ο Lothar Großklaus, συντονιστής της Ελληνογερµανικής Συνέ-
λευσης, βρέθηκε στην Ελλάδα και συµµετείχε για αυτό τον σκοπό σε 
συζητήσεις. 

Η ενεργειακή πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τα Επαγγελµατικά Λύκεια 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το Κ.Ε.Κ, Τεχνικές Σχολές Επιµελη-
τηρίου Ηρακλείου και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης.  

Άλλοι εταίροι στις συνεργασίες θα είναι: το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό 
Πάρκο Κρήτης και η Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης (ΟΑΚ). Μάλιστα, η ΟΑΚ 
στηρίζει για παράδειγµα την πρώτη ενεργειακή συνεταιριστική εταιρεία στην 
Κρήτη. 

Μαζί µε τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Απόστολο Βουλγαράκη, και τον 
∆ήµαρχο Γιάννη Μαλανδράκη οι επαφές µε την Επαρχία Calw µπήκαν σε 
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Επιµελητηρίου Αθήνας 
- Ιωάννης Μαλανδράκης, ∆ήµαρ-
χος Πλατανιά 
- Dr. Jens Bastian, Σύµβουλος 
- Μιχάλης Μητσόπουλος, οικονο-
µολόγος (ΣΕΒ) 

στέρεες βάσεις και συνεχίσθηκαν οι εξειδικευµένες συζητήσεις. 

 

Επαφές στην Αθήνα 
Ο κ. Großklaus ενηµέρωσε τα αρµόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας 
στην Αθήνα, καθώς και το αρµόδιο τµήµα Έρευνας του Υπουργείου Παιδεί-
ας για την ενεργειακή πρωτοβουλία της Κρήτης. Συγχρόνως, συζητήθηκαν οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για συγκεκριµένα προγράµµατα στήριξης.  
 

Με τη ∆ΕΠΑ, εταίρο του προγράµµατος «Αρχιπέλαγος-Υγροποιηµένο Φυσι-
κό Αέριο LNG» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερεύνησε τη δυνατότητα 
συνεργασίας και στο πλαίσιο της ενεργειακής πρωτοβουλίας. Τέλος, ο κ. 
Großklaus συνοµίλησε µε τον κ. Κελέµη, διευθύνοντα σύµβουλο του Ελλη-
νογερµανικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Αθήνας, για 
την εκπαίδευση διττού συστήµατος στον κλάδο του τουρισµού, µε τον Σωτή-
ρη Καρέλλα, καθηγητή στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και 
του Πανεπιστηµίου Μονάχου, τις δυνατότητες συνεργασίας, ενώ µε τον Jens 
Bastian, σύµβουλο, και τον Μιχάλη Μητσόπουλο, οικονοµολόγο του ΣΕΒ, τη 
γενικότερη οικονοµική κατάσταση. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πολλές οµάδες εµφανίστηκαν µε 
παραδοσιακές στολές και διασκέδασαν το κοινό 
µε χορούς, προσκαλώντας τον κόσµο να 
χορέψει µαζί τους. 

 

4. 

 
Έλληνες και Γερµανοί χορεύουν και 
γλεντούν µαζί 

  Το ελληνογερµανικό σωµατείο «Hellenic Silverstars» συστήθηκε στο κοινό 
µε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραµµα 

Ασπροβάλτα  Το σωµατείο «Hellenic Silverstars», που ιδρύθηκε το 2014, συστήθηκε  
στο κοινό, διοργανώνοντας µια ωραία χορευτική βραδιά. Περίπου 500 
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1 Αυγούστου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καλεσµένοι από την Ελλάδα και τη Γερµανία διασκέδασαν και χόρεψαν 
µαζί στο Αµφιθέατρο της πόλης. 

Πολλοί πρώην «γκασταρµπάιτερ», που είχαν µεταναστεύσει από το 1960 
έως το 1980 στη Γερµανία, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. Υπάρχουν 
όµως και αρκετοί Γερµανοί, που έφτασαν εδώ µαζί µε τον Έλληνα ή την 
Ελληνίδα σύζυγο ή επειδή άκουσαν για την περιοχή από Έλληνες συνα-
δέλφους. 

Χαιρετισµό µε µήνυµα απηύθυνε και ο υφυπουργός, Hans-Joachim Fuchtel, 
που εκπροσωπήθηκε από την Barbara Baumbach (Γραφείο της ΕΓΣ, Βερο-
λίνο) και τον Χρήστο Λαζαρίδη (επικεφαλής του Γραφείου της  ΕΓΣ, Θεσσα-
λονίκη). Ο εντεταλµένος της Καγκελαρίου για την Ελληνογερµανική Συνέ-
λευση ευχαρίστησε το σωµατείο για τη σηµαντική υποστήριξη που προσφέ-
ρει στη συνεργασία µεταξύ των ∆ήµων, αλλά και σε µεµονωµένα άτοµα που 
επιστρέφουν στην Ελλάδα: «Η εθελοντική προσφορά των µελών του σωµα-
τείου είναι πολύ σηµαντική και την αναγνωρίζουµε.»  

Το παρόν έδωσε και ο Ingo von Voss, γενικός πρόξενος της Γερµανίας στη 
Θεσσαλονίκη, µαζί µε τη σύζυγό του. Και οι δύο είχαν πολύ ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις µε πολλούς από τους καλεσµένους. 

 
Χορός και συζητήσεις µέχρι αργά τη νύχτα: Πολιτιστική εσπερίδα στο Αµφιθέατρο 
Ασπροβάλτας, όπου Έλληνες και Γερµανοί ήρθαν κοντά και διασκέδασαν µαζί. 

Συνάντηση φιλίας 
Ο Παύλος Χαριτωνίδης, πρόεδρος των «Hellenic Silverstars», διασκέδασε 
µε τον υψηλόβαθµο επισκέπτη, αλλά και µε το γεγονός ότι εκείνος χόρεψε µε 
κέφι τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Στην αρχή, χορευτικά σύνολα 
παρουσίασαν τους χορούς τους στη σκηνή και έπειτα Έλληνες και Γερµανοί 
βρέθηκαν στην ορχήστρα του θεάτρου και χόρεψαν µαζί. Ανάµεσα τους και 
τα µέλη του Συλλόγου, που µε αρχηγό τον Παύλο Χαριτωνίδη, είχαν προε-
τοιµαστεί για πολλούς από τους χορούς.  

Η Ελληνογερµανίδα συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Θάλεια Centineo – το 
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καλοκαίρι ζει στην Ασπροβάλτα, τον χειµώνα στο Ludwigsburg – παρουσί-
ασε το πρόγραµµα της βραδιάς, ενώ συµµετείχε και η δική της χορευτική 
οµάδα που αποτελείται από παιδιά.  

Σε αυτή την ανοιχτή συνάντηση φιλίας ανάµεσα σε Γερµανούς και Έλληνες, 
πολλοί επαναπατριζόµενοι θέλησαν να συζητήσουν µε τους καλεσµένους 
από τη Γερµανία, ενώ διηγήθηκαν τις ιστορίες τους από τη «δεύτερη πατρί-
δα», όπως για παράδειγµα ένας κλειδαράς, που επειδή στην Τεχνική Σχολή 
στη Γερµανία κανείς δεν µπορούσε να προφέρει το δύσκολο ελληνικό του 
όνοµα όλοι τον φώναζαν Μαξ. Ως Μαξ λοιπόν, συστήθηκε κι αυτός στους 
Γερµανούς καλεσµένους της εσπερίδας! 

Το σωµατείο ακούει τα προβλήµατα και τις ερωτήσεις των επαναπα-
τριζόµενων και τους βοηθάει 
Πολλοί επισκέπτες εκµεταλλεύθηκαν τη συνάντηση για να συζητήσουν µε 
µέλη του σωµατείου. Ένας από τους βασικούς αρµόδιους είναι και ο Horst 
Berger: «Σήµερα ζουν στην περιοχή της Ασπροβάλτας πάνω από 300 συ-
νταξιούχοι, Έλληνες και Γερµανοί. Το σωµατείο µας είναι εδώ για όλους  
όσοι χρειάζονται υποστήριξη µέσα στη …ζούγκλα της γραφειοκρατίας και 
αντιµετωπίζουν ζητήµατα που αφορούν τη σύνταξη, τη φορολογία, τις δη-
λώσεις, την ασφάλεια κ.α.. Ενίοτε υπάρχουν και συγκεκριµένα προβλήµατα 
εδώ στην περιοχή, όπως π.χ. µε τα απορρίµµατα ή – κάτι επίκαιρο – µε τις 
µετρήσεις στα ρολόγια του νερού. Βοηθάµε όσο καλύτερα µπορούµε. Ακόµα 
και µεταφράσεις κάνουµε, αν και δεν µπορούµε να δώσουµε επίσηµη θεώ-
ρηση.»  

Προς το παρόν απευθύνονται στο νεοϊδρυθέν σωµατείο κυρίως επαναπα-
τριζόµενοι από την περιοχή της Ασπροβάλτας. Ο στόχος είναι να επεκτείνει 
τις δραστηριότητες του, µε εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες, και 
φυσικά να αναλάβει δράση σε όλη την Ελλάδα. 

  

 

Το γραφείο των «Hellenic Silver-
stars» είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη 
και Παρασκευή (ώρες: 10 – 12). 
∆ιαθέτει υπολογιστές και εκτυπωτή 
και τα απαραίτητα έγγραφα µπο-
ρούν επιτόπου να συνταχθούν και 
να εκτυπωθούν. 

Τηλ: 0030 - 2397 3300132 

mail: hellinic-

silverstars@grde.eu (Horst 

Berger), 

hellenic-silverstars@gmail.com 

(Θάλεια Centineo) 
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  Εµφάνιση µε ξεκάθαρο µήνυµα: Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Θάλεια Centineo 
και η παιδική χορευτική οµάδα της από την Ασπροβάλτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Αποστολές ειδικών στη Γερµανία 

 

 

1. 

 
Καλεσµένος στο Βερολίνο:  
Ο Χριστόδουλος Μαµσάκος, νέος εκ-
πρόσωπος της ΚΕ∆Ε για την Ελληνο-
γερµανική Συνέλευση 

Βερολίνο 

18 Αυγούστου 

 Η Ελληνογερµανική Συνέλευση αποτελεί βασικό θεσµό για τη συνεργασία 
µεταξύ των ∆ήµων 

  

Στις εξειδικευµένες συζητήσεις στο 

Βερολίνο συµµετείχαν, µεταξύ άλ-
λων, ο Harald Burkhard ως εκπρό-
σωπος της Ένωσης ∆ήµων Βάδης 
Βυρτεµβέργης, καθώς και οι Γερµα-
νοί συντονιστές της Ελληνογερµανι-
κής Συνέλευσης, Frank Edelmann 
και Klaus Großklaus. 

 Μετά τις δηµοτικές εκλογές του 2014, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλά-
δας (ΚΕ∆Ε) ανασυγκροτήθηκε. Το προεδρείο εξέλεξε στις 23 Ιουλίου 
2015 ως εκπρόσωπο για την Ελληνογερµανική Συνέλευση τον ∆ήµαρ-
χο ∆ράµας, Χριστόδουλο Μαµσάκο. ∆έκα µέρες µετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του, ο κ.Μαµσάκος επισκέφθηκε µε την οµάδα του το Βε-
ρολίνο. 

Για τον Χριστόδουλο Μαµσάκο, η Ελληνογερµανική Συνέλευση αποτελεί τον 
βασικό θεσµό για τη συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο 
κοινοβουλευτικός υφυπουργός, Hans-Joachim Fuchtel, χαιρέτισε τη νέα 

Ο Χριστόδουλος Μαµσάκος (4ος από αριστερά), 

λίγες µόνο µέρες µετά την ανάληψη καθηκό-

ντων του ως εκπρόσωπος της ΚΕ∆Ε, ταξίδεψε 

µε αντιπροσωπεία στο Βερολίνο και συναντήθη-

κε µε τον κοινοβουλευτικό υφυπουργό Hans-

Joachim Fuchtel (4ος από δεξιά).Μαζί τους ο 

Χρήστος Λαζαρίδης, διευθυντής του γραφείου 

της Ελληνογερµανικής  Συνέλευσης στη Θεσσα-

λονίκη (3ος από δεξιά). 
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Βασίλειος Κουτσιώρης, διευθυ-
ντής της ΜΚΟ ∆.Ε.Π.Α.Ν 
 
 

 
Albrecht Broemme, πρόεδρος 
του Οµοσπονδιακού Οργανι-
σµού Τεχνικής Βοήθειας (THW) 
 
 

 
Βαγγέλης Αραµπατζής, από την 
οµάδα του κ.Μαµσάκου 

πνοή που φέρνει στη συνεργασία ο νέος συντονιστής της ΚΕ∆Ε. 

Ιδίως στην παρούσα συγκυρία, οι ∆ήµοι αποτελούν παράγοντα σταθερο-
ποίησης, καθώς µεριµνούν για τη συνοχή και την επαφή µε τους πολίτες. 
Εκτός από την ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία βασίζεται σε σχέ-
σεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης και στην υλοποίηση των κοινών σχεδίων. Τα 
βασικά θέµατα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής: 

I. Πέµπτη συνάντηση της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης το Νοέµβριο 
στο Βερολίνο 
Η ελληνική πλευρά πρότεινε ως «µότο» της συνδιάσκεψης τη φράση: «Ο 
∆ήµος γκρεµίζει το τείχος της κρίσης» και ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός 
κ. Fuchtel ανταποκρίθηκε θετικά. Η 5η συνάντηση της Ελληνογερµανικής 
Συνέλευσης έχει ιδιαίτερη πολιτική σηµασία στην παρούσα κατάσταση. 
Αναµένονται πολλοί Έλληνες ∆ήµαρχοι. Θα ακολουθηθεί το πρόγραµµα της 
4ης Συνάντησης της Ελληνογερµανική Συνέλευση που είχε λάβει χώρα στη 
Νυρεµβέργη και περιλάµβανε επισκέψεις σε σηµεία  ενδιαφέροντος και 
συζητήσεις σε εξειδικευµένα θέµατα. Επίσης, έχουν προγραµµατισθεί µία 
πλατφόρµα παρουσίασης για τα αποτελέσµατα των συζητήσεων και η συµ-
µετοχή πολιτικών ιδρυµάτων. 
Οι προετοιµασίες συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη και το Βερολίνο.  

II. Το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) 
Η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε τον Ιούλιο ένα νέο σχέδιο για τη διαχείριση 
αποβλήτων. Οι Περιφέρειες έπρεπε  έως τις 15.09.2015, µε βάση το νοµικό 
πλαίσιο, να καταθέσουν τα δικά τους σχέδια. Η ανάκτηση ενέργειας ωστό-
σο, καθορίζεται από ένα εξαιρετικά στενό πλαίσιο ρυθµίσεων. Για τα νησιά 
ισχύουν ειδικοί κανονισµοί: Η ανάκτηση ενέργειας µπορεί να δοκιµασθεί ως 
πιλοτική δράση µε κινητές µικρές µονάδες θερµικής επεξεργασίας.  

III. Το ∆ίκτυο των ∆ήµων: ∆.Ε.Π.Α.Ν 
Στις 2 Ιουλίου ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μ.Κ.Ο «∆ίκτυο Ελληνικών Πόλεων για 
την Ανάπτυξη» ή αλλιώς ∆.Ε.Π.Α.Ν. Μέλη του δικτύου είναι 25 ελληνικές 
πόλεις, δύο νοµικά πρόσωπα και µη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό προ-
βλέπει το καταστατικό, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύναψη συµβολαίων µε 
το ελληνικό κράτος. Επιπλέον, υπάρχουν και µέλη εκτός Ελλάδας: το Πανε-
πιστήµιο Κύπρου, ιταλικές ΜΚΟ και στο µέλλον θα προστεθούν κι άλλοι 
διεθνείς εταίροι, ει δυνατόν από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 

Η ∆.Ε.Π.Α.Ν έχει πολλούς και διαφορετικούς στόχους, κατά κύριο λόγο 
στους τοµείς της πολιτικής προστασίας, των σεισµών, της µετανάστευσης, 
του τουρισµού, της αγροτικής οικονοµίας, ενώ πρωτίστως επιθυµεί να κινη-
τοποιήσει τους πολίτες. Αποσκοπεί να καλύψει ανεπάρκειες όπου υπάρ-
χουν, π.χ. στον σχεδιασµό δηµοτικού φωτισµού ή στην εµπορική εκµετάλ-
λευση οπωρολαχανικών. Απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία αποτελεσµα-
τικών δοµών. Στα µέσα Σεπτεµβρίου ολοκληρώθηκε  η ιδρυτική φάση. 

Το βασικό αντικείµενο της ∆.Ε.Π.Α.Ν συνάδει σε µεγάλο βαθµό µε τους 
σκοπούς της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Η δηµιουργία και η στελέχωση 
γραφείων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις Βρυξέλλες είναι µια καλή 
πλατφόρµα για τη συνεργασία µε γερµανικούς ∆ήµους και τις Ενώσεις ∆ή-
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µων και Κοινοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολη η κατάθεση 
προτάσεων σε επιδοτούµενα προγράµµατα της ΕΕ. Ακόµα και µικρότεροι 
∆ήµοι, που λόγω κόστους δεν µπορούσαν έως τώρα να φέρουν εις πέρας τη 
διαδικασία των αιτήσεων, θα µπορούν να χρησιµοποιούν το νέο δίκτυο. 

IV. Πολιτική προστασία 
Οι Έλληνες καλεσµένοι εξήγησαν το νέο νόµο για την πολιτική προστασία, 
στον τοµέα της πυροπροστασίας. Αφορά, µεταξύ άλλων, και τα σοβαρά 
ατυχήµατα των εθελοντών. Η πολιτική προστασία είναι πρωτίστως αρµοδιό-
τητα της Περιφέρειας. Η ελληνογερµανική συνεργασία θα στηριχθεί σε τρεις 
τοµείς: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους πυροσβέστες, «Train the Trainer» 
και στον σχεδιασµό των αναγκών της πολιτικής προστασίας. 
Για τους ∆ήµους, η ενίσχυση του θεσµού του εθελοντή πυροσβέστη είναι και 
επείγουσα και αναγκαία, αφού το Πυροσβεστικό Σώµα είναι υποστελεχωµέ-
νο και στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν λίγοι Σταθµοί. Σύµφωνα µε τον 
νόµο η πρωτεύουσα κάθε Περιφέρειας παίρνει κατ’ εξαίρεση άδεια για τους 
εθελοντές πυροσβέστες. Έτσι µπορεί να αναπτυχθεί η συνύπαρξη εθελο-
ντών και επαγγελµατιών. Η πόλη της ∆ράµας έχει κάνει αίτηση µέσω της 
ΚΕ∆Ε για ανάλογο πιλοτικό πρόγραµµα. 

V. Εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στη ∆ιοίκηση  
Η ελληνογερµανική συνεργασία είναι ιδανική για δράσεις στον τοµέα των 
διοικητικών δοµών. Η γερµανική ∆ιοίκηση διαθέτει σηµαντικό know-how και 
εµπειρία. Στόχος είναι η ανταλλαγή µεταξύ διοικητικών υπαλλήλων, αν είναι 
δυνατόν µε τον εκάστοτε συνεργαζόµενο ∆ήµο.  

 

 

2. 
∆ιερευνητική αποστολή στη νότια  
Θουριγγία 

 

 
Η αντιπροσωπεία από την Κρήτη εντυπωσιάστηκε από την τεχνική και τα 
υψηλά πρότυπα ασφάλειας στην καύση απορριµµάτων 
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Οι δηµοτικές επιχειρήσεις Meiningen ήταν ένας από τους πολλούς σταθµούς στο 

εντατικό πρόγραµµα της ελληνικής αντιπροσωπείας. 

Νότια Θουριγγία 

23 έως 26 Αυγούστου 

 

 Περίπου το 80% των δηµοτικών απορριµµάτων στην Ελλάδα καταλή-
γουν ακόµη και σήµερα σε ΧΥΤΑ. Στη Γερµανία το ανάλογο ποσοστό 
είναι σχεδόν µηδενικό. Η πορεία προς την επίτευξη αυτού του ποσο-
στού  ήταν, ωστόσο, και µακρά και δύσβατη. Απαιτήθηκαν πολλά χρή-
µατα µέχρι να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες δοµές, να αναπτυχθεί το 
τεχνικό know-how και – πολύ σηµαντικό – να πεισθούν οι πολίτες. 

Τώρα οι ελληνικοί ∆ήµοι µπορούν να ωφεληθούν από αυτά τα 30 χρόνια 
εµπειρίας και να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις. Ο ∆ήµαρχος της Χερσο-
νήσου, Ζαχαρίας ∆οξαστάκης, και µία δεκαµελής αντιπροσωπεία επισκέφ-
θηκαν τη νότια Θουριγγία και ενηµερώθηκαν για τις δυνατότητας της σύγ-
χρονης καύσης απορριµµάτων.  

Ο οικοδεσπότης, Fabian Giesder, ∆ήµαρχος Meiningen, ανέλυσε στην αντι-
προσωπεία το εντατικό πρόγραµµα των δυόµιση ηµερών, και όσο ήταν 
χρονικά εφικτό, συµµετείχε και ο ίδιος. 

Σύγχρονη τεχνική, περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας 
Στο επίκεντρο του προγράµµατος βρέθηκαν µονάδες παροχής ενέργειας και 
διαχείρισης αποβλήτων. Οι Έλληνες εταίροι εντυπωσιάστηκαν τόσο από 
την τεχνική όσο και από τα πρότυπα, περιβαλλοντικά και ασφαλείας. Έδει-
ξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τις τεχνικές διαδικασίες, τον χειρισµό και την 
απαιτούµενη κατάρτιση. Ήδη στο τέλος της πρώτης µέρας, οι συµµετέχοντες 
εκπαιδευτές είχαν την ιδέα για συνεργασία ανάµεσα στα Γυµνάσια και τα 
∆ηµοτικά της Χερσονήσου και του Meiningen. Στο µέλλον οι µαθητές θα 
ασχοληθούν µε το θέµα «περιβάλλον» και θα ανταλλάξουν απόψεις και 
ιδέες.  

 

 
 

Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από την τεχνική που χρησιµοποιεί η µονάδα επε-
ξεργασίας απορριµµάτων και παραγωγής ενέργειας Suhl-Zella-Mehlis. 
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Οι καλεσµένοι, εκτός από το 

τεχνικό know-how, έµαθαν πολ-
λά και για την ιστορία και τον 
πολιτισµό της πόλης Meiningen. 
Επίσης, ενηµερώθηκαν για τις 
οµοιότητες και τις διαφορές στις 

διοικητικές δοµές.  

 Η µονάδα θερµικής επεξεργασίας απορριµµάτων και παραγωγής ενέργειας 
Suhl-Zella-Mehlis εντυπωσίασε την αντιπροσωπεία µε την καθαριότητά της 
– δεν υπάρχει δυσοσµία, ούτε καν στο τµήµα παραλαβής των απορριµµά-
των. Οι οσµές αναρροφώνται µε τη µέθοδο της υποπίεσης και αµέσως τρο-
φοδοτούν µε οξυγόνο τους φούρνους θερµικής επεξεργασίας. Με αυτό τον 
τρόπο, οι ρύποι δεν µολύνουν το περιβάλλον. Καίγονται µαζί µε τα απορ-
ρίµµατα σε θερµοκρασία περίπου 1.000 °C και τα καυσαέρια καθαρίζονται 
σε εγκαταστάσεις φίλτρων καθαρισµού. Τα υπολείµµατα της καύσης και η 
στάχτη που έχει παραµείνει στα φίλτρα αποµακρύνονται µε ασφάλεια. 

Ακολούθησε επίσκεψη στις δηµοτικές επιχειρήσεις του Meiningen – ανήκουν 
κατά 100 % στην πόλη. Ο διευθυντής Rolf Hagelstange εξήγησε τις εργασίες 
που επιτελούνται και τις δοµές τους και κατόπιν έδειξε στους επισκέπτες το 
κέντρο ελέγχου και χειρισµού, όπου παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια 
του 24ωρου τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ρεύµατος, φυσικού αερίου 
και τηλεθέρµανσης. Στη συνέχεια ξενάγησε τους επισκέπτες και σε άλλες 
εγκαταστάσεις: µία µονάδα συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, µία µονάδα 
παραγωγής βιοαερίου και ένα κέντρο δραστηριοτήτων και αναψυχής. 

 

Ξενάγηση στη µονάδα παραγωγής βιοαερίου 

Αποκαταστηµένος Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) 
Η ελληνική αντιπροσωπεία έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον και για τον ΧΥΤΥ του 
Meiningen που ανήκει στην Επαρχία, αφού και ο ΦΟ∆ΣΑ της Χερσονήσου 
διαθέτει επίσης έναν ΧΥΤΑ. Ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Meiningen λει-
τουργούσε χωρίς µόνωση της βάσης και αεροστεγές σκέπασµα για µικτά 
και οργανικά απορρίµµατα. Το 2005 ο νόµος στη Γερµανία απαγόρευσε 
αυτή τη λειτουργία. Ο διευθυντής του ΧΥΤΥ Gunther Strohbuch, η διευθύ-
νουσα σύµβουλος των επιχειρήσεων της Επαρχίας, Beate Wachenbrunner, 
και η υπεύθυνη της Επαρχίας για το Περιβάλλον, Evelyn Warmuth, εξήγη-
σαν τη διαδικασία απορρύπανσης και µετατροπής του παλιού ΧΥΤΥ µε την 
ενεργειακή χρήση των αερίων, τον καθαρισµό των στραγγισµάτων και τέλος 
την επέκτασή του. Ο ΧΥΤΥ λειτουργεί σήµερα για ανόργανα απορρίµµατα 
και ρύπους κατηγορίας κινδύνου 2. 

Τεχνολογία ακριβείας στο αγρόκτηµα 
Ενώ µέρος της αντιπροσωπείας ενηµερωνόταν στον ΧΥΤΥ, οι υπόλοιποι 
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Ανταλλαγή πληροφοριών µε τον 

δηµιουργό της Πράσινης Ψύξης. 
 
 
 
 

επισκέφθηκαν ένα αγρόκτηµα στο Rieth. Το αγρόκτηµα του κ. Wirsching 
είναι µια οικογενειακή επιχείρηση που έχει εξελιχθεί και εκτός από γεωργικά 
προϊόντα παράγει και ενέργεια. Εκτρέφει βοοειδή και χοίρους, ενώ την τρο-
φή τους την καλλιεργεί ο ίδιος. Στη ειδική µονάδα παραγωγής βιοαερίου 
επεξεργάζεται την κοπριά και τη µετατρέπει σε ενέργεια, ενώ συγχρόνως 
διαθέτει φωτοβολταϊκά και χρησιµοποιεί ηλιοθερµική ενέργεια. 

Χρησιµοποιεί την ηλιακή ενέργεια και τα θερµικά απόβλητα – από τη µονά-
δα θερµικής επεξεργασίας και παραγωγής ενέργειας –  για τη λειτουργία 
µονάδας ψύξης µε απορρόφηση, η οποία χρησιµεύει στη διατήρηση του 
γάλακτος που αρµέγει από τις αγελάδες του και εάν υπάρξει ανάγκη στον 
κλιµατισµό των στάβλων. Αυτό όµως που εντυπωσίασε περισσότερο ήταν 
το εντελώς αυτοµατοποιηµένο σύστηµα για το άρµεγµα και το τάισµα, το 
οποίο χρησιµοποιεί κάθε αγελάδα µόνη της. Ένα σύστηµα που επιδρά 
πολύ θετικά στην ευζωία τους –  αφού ορίζουν οι ίδιες την καθηµερινότητά 
τους και το σηµαντικότερο αυξάνει την γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα. 

Εκπαιδεύοντας περιβαλλοντικές συνειδήσεις 
Πολύ σηµαντική ήταν και η επίσκεψη στο Κέντρο Τεχνολογίας και Κατάρτι-
σης και το Εκθεσιακό του Κέντρο Ενέργειας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του 
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου της νότιας Θουριγγίας. Σε ειδικά σπίτια «µοντέ-
λα» οι συµµετέχοντες µπόρεσαν να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους, αναζητώ-
ντας «ενεργειακά» λάθη, στην κατασκευή ή στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, 
στα ίδια µοντέλα παρακολούθησαν και τον τρόπο λειτουργίας µηχανηµάτων 
απορρόφησης. 

Ο τρόπος λειτουργίας του Κέντρου, που έχει στόχο να εκπαιδεύσει και να 
αφυπνίσει τους καταρτιζόµενους, τους τεχνίτες, τους µηχανικούς, τους αρχι-
τέκτονες, ακόµα και τον ιδιοκτήτη της οικοδοµής σχετικά µε την απόδοση 
ενέργειας, δηµιούργησε αµέσως την επιθυµία ή µάλλον …την απαίτηση να 
γίνει και στην Κρήτη ένα τέτοιο Εκθεσιακό Κέντρο. Πράγµατι, στο πλαίσιο 
της ενεργειακής πρωτοβουλίας στην Κρήτη, σχεδιάζεται σε συνεργασία µε 
τη νότια Θουριγγία η δηµιουργία ενός παρεµφερούς εκπαιδευτικού Κέντρου. 

 

 
 

Τελευταίος σταθµός ήταν η EAW Energieanlagenbau GmbH και η µητρική 
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της εταιρεία WEGRA στο Westenfeld. O δηµιουργός και κατασκευαστής 
µονάδων θερµικής επεξεργασίας και µονάδων ψύξης µε απορρόφηση, κα-
θώς και συµπαραγωγής παρουσίασε στους καλεσµένους τον τρόπο λει-
τουργίας και τη δοµή των περίφηµων µονάδων Πράσινης Ψύξης (Green-
Chiller), µηχανηµάτων ψύξης µε απορρόφηση. 

Πρωτόκολλα συνεργασίας στα σκαριά 
Σκοπός της ενεργειακής πρωτοβουλίας της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης 
είναι να φέρει σε επαφή γερµανικές και ελληνικές επιχειρήσεις, να καταρτί-
σει εξειδικευµένο προσωπικό και στο πλαίσιο του ελληνογερµανικού Joint-
Venture να φέρει και να εφαρµόσει σύγχρονες τεχνολογίες στην Ελλάδα και 
εν συνεχεία στον χώρο της Μεσογείου. 

Στα µέσα Οκτωβρίου ο ∆ήµαρχος Meiningen, Fabian Giesder, και ο Έπαρ-
χος Schmalkalden-Meiningen, Peter Heimrich, θα ανταποδώσουν την επί-
σκεψη και θα ταξιδέψουν στη Χερσόνησο, για να ενισχύσουν τη συνεργα-
σία ανάµεσα στις δύο πόλεις και στις δύο Περιφέρειες-Επαρχίες. Έως τότε 
θα έχουν αποφασισθεί τα πρωτόκολλα συνεργασίας από τα δηµοτικά συµ-
βούλια, και θα υπογραφούν στην Κρήτη. 

 

III 
Φιλοξενούµενα άρθρα 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Χριστόδουλος Μαµσάκος 

  

1. 

 
«Ο ∆ήµος γκρεµίζει το Τείχος της  
Κρίσης» 

 
Από τον Χριστόδουλο Μαµσάκο, ∆ήµαρχος ∆ράµας και νέος εκπρόσωπος 
για την Ελληνογερµανική Συνέλευση από πλευράς ΚΕ∆Ε  
(Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος) 

 Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα και η Γερµανία συνδέονται µε µια µακρά 
παράδοση στενών και φιλικών σχέσεων. ∆εκάδες χρόνια τώρα  
σφυρηλατήθηκε µια ιδιαίτερα στενή φιλική σχέση µεταξύ των δύο λαών 
µας, παρά τα αντιθέτως λεγόµενα κάποιες φορές από µερίδα „άδικων“ 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και των δύο χωρών. 

Όλα αυτά τα χρόνια, η φιλία µας δοκιµάστηκε και εµπεδώθηκε σε κλίµα 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µέσα από συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα: Στην 
πολιτική, στην οικονοµία, στον πολιτισµό. Σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες 
µετανάστες δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούν στη Γερµανία, να συµβάλλουν 
και να συµµετάσχουν στο „οικονοµικό της θαύµα“. Παράλληλα, χιλιάδες 
έλληνες σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν ή να ολοκληρώ-
σουν τις σπουδές τους στη Γερµανία, και σήµερα επιστήµονες όλων των 
ειδικοτήτων στην Ελλάδα να διατηρούν ακόµη τις παλιές φιλίες και συνερ-
γασίες µε συναδέλφους τους στη Γερµανία. 
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Οι ανταλλαγές σε ανθρώπινο επίπεδο, 
είναι επίσης σηµαντικές, εφόσον κάθε χρόνο χιλιάδες Γερµανοί επισκέπτο-
νται της Ελλάδα, γοητευµένοι από τα ιστορικά µνηµεία και τις απαράµιλλες 
παραλίες της χώρας, ενώ πολύ σηµαντικές είναι και οι οικονοµικές και 

εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών.  

Ιδιαίτερης όµως βαρύτητας είναι το γεγονός ότι οι δύο χώρες συµµετέχουν 
εδώ και αρκετά χρόνια, µαζί µε άλλους εταίρους, στη διαµόρφωση του Ευ-
ρωπαϊκού µέλλοντος. Ενός µέλλοντος, όπου η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απο-
τελεί προϋπόθεση, αρχή και αξία „sine qua non“. Ενός µέλλοντος όπου οι 
δύο πλευρές, Ελλάδα και Ευρώπη, έχουν η µία την ανάγκη της άλλης. Γιατί 
είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη η Ελλάδα ξαναβρίσκει τις παλιές της αρχές 
και πεποιθήσεις, ενώ η Ευρώπη συναντά στο πρόσωπο της Ελλάδας την 
κοιτίδα του σηµερινού της πολιτισµού.  

Ευρώπη µια δυνατή ιδέα  
∆υστυχώς, η ευρωπαϊκή κρίση χρέους δοκίµασε τις παραδοσιακές και  
στενές διµερείς σχέσεις των δύο χωρών µας. Στην πορεία προς τη σταθε-
ροποίηση των δηµοσιονοµικών και της οικονοµίας, πολύς κόσµος βρέθηκε 
αντιµέτωπος µε ιδιαίτερα σκληρές καταστάσεις. Και εδώ τίθεται πάλι το 
ζήτηµα της αλληλεγγύης. Η δύναµη της Ευρώπης είναι το ξεπέρασµα των 
κρίσεών της. Γιατί η Ευρώπη είναι πάνω από αριθµούς και νούµερα. Είναι 
Ι∆ΕΑ. 

Αυτή η Ι∆ΕΑ πραγµατοποιείται µε τον καλύτερο τρόπο στο πλαίσιο της 
„Ελληνογερµανικής Εταιρικής Σχέσης“  και την Ελληνογερµανική Συνέλευση. 
Η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας και ιδιαίτερα των ∆ήµων δεν αφήνουν 
περιθώρια εφησυχασµού. Σήµερα κιόλας χρειάζονται άµεσες συνέργειες σε 
όλα τα επίπεδα. Η προστιθέµενη αξία της γερµανικής εµπειρίας και τεχνο-
γνωσίας θα λειτουργήσει επ` ωφελεία και των δύο πλευρών. Επ` ωφελεία 
της Ευρώπης. 

Πίσω στις ρίζες για να γκρεµίσουµε το τείχος   
Η απόφαση της ΚΕ∆Ε να συνεχιστεί η άριστη συνεργασία µε την Ελληνο-
γερµανική Συνέλευση, αποτελεί µια σοβαρή δέσµευση, που καταδεικνύει 
την βούληση των ελληνικών ∆ήµων να προωθήσουν την εταιρική συνεργα-
σία µε την Γερµανία σε όλους τους τοµείς. Γιατί, η συνεργασία αυτή, πέρα 
από τα δηµοσιοοικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες 
εταίροι, θα οδηγήσει τους πολίτες των χωρών µας στις ευρωπαϊκές τους 
ρίζες. Στην Ευρωπαϊκή Ιδέα, που τα τελευταία χρόνια ξαχάσαµε. 

Μαζί θα συµπορευτούµε για τη διοργάνωση της DGV V στο Βερολίνο και µε 
σύνθηµα „Ο ∆ήµος γκρεµίζει το Τείχος της Κρίσης“. 

 2. Η κρίση µπορεί να φέρει και ευκαιρίες 
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  Από τον  Roger Kehle, πρόεδρο και διευθυντή της Ένωσης ∆ήµων και Κοι-
νοτήτων της Βάδης Βυρτεµβέργης και αντιπρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Γερµανίας. 

 

 

 Roger Kehle 

 

 

 Αναµφισβήτητα, τα δηµοκρατικά κράτη χρειάζονται σε τακτά διαστή-
µατα εκλογές, όπως τα ψάρια χρειάζονται το νερό. Ωστόσο, το αν η 
Ελλάδα χρειάζεται εκλογές κάθε χρόνο η και συχνότερα -όπως συµ-
βαίνει το τρέχον έτος, το 2015- αυτό θα πρέπει να µας γεννά σοβαρά 
ερωτήµατα . ∆ιότι δεν είναι οι εκλογές που διαµορφώνουν την πολιτι-
κή αλλά οι κυβερνήσεις που προκύπτουν από τις εκλογικές διαδικασί-
ες. Αν µάλιστα δεν αρκεστεί κανείς στη διαχείριση της κρίσης µόνο, 
αλλά την αντιµετωπίσει σαν µια ευκαιρία για έναν εκ βάθρων εκσυγ-
χρονισµό, τότε η Ελλάδα θα µπορέσει να γίνει το πιο σύγχρονο κρά-
τος της Μεσογείου. Όµως, για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται θάρρος 
και επιµονή.  

Ο µεγάλος αριθµός των ειδικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που από τον 
Σεπτέµβριο του 2012 εργάζονται εθελοντικά για την ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας ανάµεσα σε γερµανικούς και ελληνικούς ∆ήµους, διαθέτουν και θάρ-
ρος και επιµονή και το έχουν αποδείξει. Θα ήταν ανειλικρινές, αν απέκρυ-
πτε κανείς ότι εκτός από τις ωραίες επιτυχίες, υπήρξαν και απογοητεύσεις 
και – λόγω των αλλαγών στη γενική πολιτική κατάσταση – υπήρξε και στα-
σιµότητα. Τώρα όµως, είναι η στιγµή που µπορούµε  να αλλάξουµε αυτή 
την κατάσταση. Η επερχόµενη 5η Συνάντηση της Ελληνογερµανικής Συνέ-
λευσης που θα λάβει χώρα στο Βερολίνο µπορεί να αποτελέσει ένα νέο 
ξεκίνηµα για την Ελληνογερµανική συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. 

Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) όρισε ως εντεταλµένο τον 
δραστήριο ∆ήµαρχο Χριστόδουλο Μαµσάκο που βλέπει µπροστά. Άλλωστε 
µόνο έτσι θα µπορέσει να πείσει τις συναδέλφους και τους συναδέλφους 
του στους ελληνικούς ∆ήµους, ότι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας που ξεπερνά 
τα σύνορα της Ελλάδας, µπορεί να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα.  

Στο πρόσωπο του Frank Edelmann η Ελληνογερµανική Συνέλευση βρήκε 
έναν συντονιστή που πείθει µε τις ικανότητες του τόσο σε διαπολιτισµικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αποστολή του κατ’ 
αρχάς είναι να προετοιµάσει την οµάδα του, που αποτελείται από Γερµα-
νούς ειδικούς, για τη νέα κατάσταση και να την εµπνεύσει για ένα νέο ξεκί-
νηµα στη συνεργασία.  

Μια πρώτη συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου στο 
Βερολίνο, έδειξε ότι οι Γερµανοί και οι Έλληνες συντονιστές συµφωνούν σε 
µεγάλο βαθµό στις εκτιµήσεις τους σχετικά µε την κατάσταση που επικρα-
τεί. Η 5η Συνάντηση της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, καθώς και η στενή 
προσωπική επαφή θα συµβάλλουν, έτσι ώστε να συνεχισθεί µε επιτυχία η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ των ελληνικών και των γερµανικών ∆ήµων. 
Οι εκλογές και οι διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνι-
κό επίπεδο θα πρέπει να καθυστερήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τις υ-
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πάρχουσες συµφωνίες και τα σχετικά έργα. 

Και στις δύο χώρες πρέπει να επιδιώξουµε τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετο-
χή στην 5η Συνάντηση της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Έτσι, θα επιτευ-
χθεί το νέο ξεκίνηµα στην Ελληνογερµανική συνεργασία µεταξύ των ∆ήµων 
και θα κερδίσει την προσοχή που δικαιούται. Ο δρόµος για να φτάσουµε 
σε ένα επιτυχηµένο µέλλον έχει την αφετηρία του εκεί όπου βρίσκονται οι 
άνθρωποι, δηλαδή στους ∆ήµους και στις Κοινότητες. Και αυτή η διαπί-
στωση ισχύει εξίσου και για την Ελλάδα και για τη Βάδη Βυρτεµβέργη. 
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  IV. Επίκαιρα 

 1. 
Το Γραφείο της Ελληνογερµανικής Συ-
νέλευσης (ΕΓΣ) στη Θεσσαλονίκη  

  Συντονισµός της δικτύωσης στην Ελλάδα 

 
Χρήστος Λαζαρίδης 

 
 

 
Μαρία Βασιλειάδου 

 

 

 

 

 Το γραφείο της ΕΓΣ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί κοµβικό σηµείο: 
εδώ διασταυρώνονται τα νήµατα που κινούν το γραφείο της ΕΓΣ 
στο Βερολίνο, αλλά και τα γραφεία ∆ηµάρχων σε Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα, που θα παρουσιάσουµε στα επόµενα τεύχη. Αυτό το 
διάστηµα προετοιµάζεται σε εντατικούς ρυθµούς η 5η Συνάντηση 
της ΕΓΣ στο Βερολίνο. 

Η Θεσσαλονίκη είναι αρµόδια για 124 ∆ήµους της βόρειας Ελλάδας, η Αθή-
να για 201 ∆ήµους στη νότια Ελλάδα. «Από εδώ περνάει όλη η δουλειά που 
γίνεται στην Ελλάδα», εξηγεί ο Χρήστος Λαζαρίδης, διευθυντής του γραφεί-
ου. «Αυτό σηµαίνει προπάντων τον συντονισµό της δικτύωσης των εµπλε-
κόµενων µερών στις δράσεις. Η αποστολή µας είναι να ακούµε ή να δίνουµε 
ιδέες για τις εταιρικές σχέσεις ανάµεσα σε ∆ήµους, Περιφέρειες/Επαρχίες 
και πολίτες και µετά να τις αναπτύσσουµε και να τις ισχυροποιούµε. Βασική 
µας µέριµνα είναι η εξέλιξη των συνεργασιών σε πρακτικό επίπεδο και η 
σταθεροποίηση αποτελεσµατικών και δηµιουργικών εταιρικών σχέσεων.» 
Το Γραφείο διατηρεί στενή επαφή τόσο µε τις 13 Περιφέρειες και τους Περι-
φερειάρχες όσο και µε την κεντρική κυβέρνηση. 

Όλοι οι συνεργάτες της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο γραφείο στη 
Θεσσαλονίκη µιλούν άπταιστα γερµανικά και ελληνικά, έχουν ζήσει και στις 
δύο χώρες και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και των δύο πλευρών. Επιπλέον, 
οι µεταφράσεις γίνονται πολύ γρήγορα και επιταχύνουν την ανταλλαγή και 
την επικοινωνία του διµερούς δικτύου. 

∆ιαρκής ενηµέρωση για όλα και πάντα ένα βήµα µπροστά 
Η πρώτη δουλειά του Χρήστου Λαζαρίδη σε καθηµερινή βάση είναι να συ-
ναντήσει την οµάδα του για µία σύντοµη, δεκάλεπτη ενηµέρωση. «Η τακτική 
ενηµέρωση για το τι κάνει ο καθένας µας είναι το Α και Ω στη δουλειά µας», 
τονίζει. Εντατικός διάλογος γίνεται και µε τη γερµανική πρεσβεία στην Αθή-
να, το γερµανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και φυσικά µε το γραφείο της 
ΕΓΣ στο Βερολίνο και τους συντονιστές για τις συζητήσεις µεταξύ των ∆η-
µάρχων. Σχέση εµπιστοσύνης και στενή συνεργασία υπάρχει και µε τον 
εκπρόσωπο της ΚΕ∆Ε για την ΕΓΣ, τον ∆ήµαρχο ∆ράµας, κ. Μαµσάκο. 
Όλες οι σηµαντικές αποφάσεις λαµβάνονται σε συνεννόηση µαζί του. 

Η ψυχή του γραφείου είναι η Μαρία Βασιλειάδου. Κατάγεται από τη Φρα-
γκονία και τα τελευταία δέκα χρόνια ζει µε τα παιδιά της στην Ελλάδα. Είναι 
εξαιρετική µάνατζερ, οργανώνει όλες τις διοικητικές εργασίες, συντονίζει τη 
συνεργασία µε τα γραφεία ∆ηµάρχων και φροντίζει µόνη της, µε µεράκι και 
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∆ίνοντας το καλό παράδειγµα – 

και στον διαχωρισµό των απορ-
ριµµάτων: Ανακύκλωση στο 
Γραφείο της Ελληνογερµανικής 
Συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη 

 

 

 
 

 
Ο τεχνικός εξοπλισµός στη νέα 

αίθουσα συνεδριάσεων δίνει τη 
δυνατότητα στους συµµετέχοντες 
να δουν όσο το δυνατόν καλύτε-
ρα τις παρουσιάσεις αλλά και να 

κάνουν τηλεδιασκέψεις. 

πολύ κόπο, την εταιρική σχέση ανάµεσα στον ∆ήµο ∆ράµας και την πατρί-
δα της, το Lauf an der Pegnitz. 

Από τα χέρια της περνούν και ο σχεδιασµός και η διεκπεραίωση συνεδριά-
σεων, η προετοιµασία αιτηµάτων για προγράµµατα, αλλά και η εξεύρεση 
των κατάλληλων ασκούµενων ή εκπαιδευόµενων, όταν παρουσιάζονται 
αντίστοιχες θέσεις σε γερµανικούς ∆ήµους. «Είναι µια ευχάριστη εναλλαγή 
από την καθηµερινή διοικητική εργασία. Αυτό το κοµµάτι έχει να κάνει α-
πευθείας µε ανθρώπους, τους οποίους βοηθάω στην πορεία τους στη ζωή». 

Πριν από λίγο καιρό «έστειλε» ασκούµενους στο Detmold. Όλοι έµειναν 
πολύ ευχαριστηµένοι και ευχαρίστησαν την ΕΓΣ στη Θεσσαλονίκη µε επι-
στολές τους και φωτογραφίες από τη διαµονή τους. Στο πλευρό της βρίσκο-
νται οι δραστήριες βοηθοί της, Άννα Βασιλειάδου (δεν υπάρχει συγγένεια) 
και - κατά διαστήµατα - η Μαρίνα Μαντεµιώτη. 

Βασιζόµαστε στην εµπειρία και βελτιωνόµαστε συνεχώς 
Ο διευθυντής του γραφείου, κ. Λαζαρίδης, σπούδασε στη Γερµανία µηχανο-
λογία και διοίκηση επιχειρήσεων. Οι σπουδές του τον εξόπλισαν µε µια 
σφαιρική αντίληψη, αλλά συγχρόνως του δίδαξαν να δίνει σηµασία στη 
λεπτοµέρεια: «Φυσικά χαιρόµαστε όταν ένας ελληνικός ∆ήµος δέχεται µια 
δωρεά, όπως π.χ. ένα πυροσβεστικό όχηµα ή ένα ασθενοφόρο – στην Ελ-
λάδα τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Ωστόσο πολλές φορές δεν εκτιµάται σωστά 
η διοικητική εργασία που απαιτεί µια τέτοια δωρεά,» αναφέρει ένα παρά-
δειγµα από την καθηµερινότητα της δουλειάς. 

Ουσιαστικός στόχος της ΕΓΣ είναι να «χτίσει» πάνω στις εµπειρίες και κάθε 
φορά να βελτιώνεται και να συντονίζει ακόµα πιο αποτελεσµατικά τις δρά-
σεις. Αρχίζουµε από τη λεπτοµέρεια και καταλήγουµε στη µεγάλη αποστολή 
µας, τη διαµόρφωση της εταιρικής σχέσης µεταξύ των ∆ήµων.» 

Με σύνεση και συναίσθηµα 
Ο κ. Λαζαρίδης διευθύνει τους συνεργάτες του και τα Γραφεία στην Ελλάδα 
όχι µόνο µε σύνεση, αλλά και µε συναίσθηµα, δηλαδή µε την καρδιά του. 
«Στην πραγµατικότητα µε δύο καρδιές», εξηγεί, «µια ελληνική και µια γερµα-
νική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δεν τα κάνω ούτε για τους Έλληνες 
ούτε για τους Γερµανούς, αλλά για την Ευρώπη. Αν η Ευρώπη γίνει καλύτε-
ρη, τότε όλοι, και η Γερµανία και η Ελλάδα, θα έρθουν πιο κοντά.»
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2. 

 
„Έλληνες και Γερµανοί έχουµε πολλά 
ακόµα να µοιραστούµε“  

  Εκπαιδευτική εκδροµή του εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Βάδη 
Βυρτεµβέργη 

Schwäbisch Hall 

25 έως 31 Ιουλίου 2015  

 
Σε πείσµα του τεταµένου κλίµατος µεταξύ Αθήνας και Βερολίνου, 
πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδροµή σπουδαστών της Αρχιτε-
κτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη µεσαιωνική 
πόλη Schwäbisch Hall, 60 χλµ νότιο-ανατολικά της Στουτγάρδης, αµέ-
σως µετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου, από 25 µέχρι 31 Ιουλίου 
2015. 
 
H περιφέρεια της Βάδης-Βυρτεµβέργης, µε πρωτοβουλία του περιφερειάρχη 
του Schwäbisch Hall, Gerhard Bauer και κατόπιν σχετικού αιτήµατος από 
την ελληνική πλευρά, κάλυψε σηµαντικό µέρος των εξόδων εκπαιδευτικής 
επίσκεψης, ενώ η Aegean προσέφερε στους αριστούχους σπουδαστές 
µειωµένο ναύλο. 
 
«Έλληνες και Γερµανοί έχουµε πολλά ακόµα να µοιραστούµε» 
υπογράµµισε ο περιφερειάρχης του Schwäbisch Hall, Gerhard Bauer. 

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές συνοδεύονταν από τη λέκτορα του ΕΜΠ, ∆ρ 
Ρίβα Λάββα, που ειδικεύεται στους τοµείς της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 
και της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης. Κατά την εξαήµερη επίσκεψη οι σπουδα-
στές είχαν την ευκαιρία να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέµατα  µορφο-
λογίας και του χαρακτήρα ιστορικών πόλεων της κεντρικής Ευρώπης, αλλά 
και της ένταξης σε αυτές νέων χρήσεων και κατασκευών, αποκατάστασης 
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και επανάχρησης ιστορικών κτηρίων κέντρων πόλεων µεσαίου µεγέθους και 
οικοδοµικών µεθόδων και σύγχρονων τεχνολογιών στον τοµέα της 
αποκατάστασης. 
 
Την οµάδα σπουδαστών υποδέχθηκε ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς, 
αρχιτέκτων-πολεοδόµος, καθηγητής Πανεπιστηµίου Louvain, ο οποίος ξενά-
γησε την οµάδα στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου. Ακολούθησε εκτεταµένη 
ξενάγηση στη µεσαιωνική πόλη Schwäbisch Hall µε επισκέψεις  στις απο-
θήκες σιτηρών Schwäbisch Hall,  ένα εξαιρετικό παράδειγµα επανάχρησης 
ιστορικού κτηρίου, στις παλιές φυλακές της πόλης, οι οποίες το  2011 ανα-
κατασκευάστηκαν στο 'Σπίτι της Κατάρτισης',  στο ιστορικό σύνολο 
Comburg , το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε ως κάστρο, αλλά λειτούργησε σαν 
µοναστήρι. Επίσης έγιναν επισκέψεις  στο παλάτι Langenburg, το οποίο 
ανήκει στον πρίγκιπα  Hohenlohe-Langenburg, απόγονο του πρίγκιπα 
Philipp zu Hohenlohe Langenburg, του οποίου η γιαγιά Μαργαρίτα ήταν 
Ελληνίδα,  και στο υπαίθριο µουσείο Wackershofen και βέβαια, στο ιστορι-
κό κέντρο της ιστορικής πόλης Schwa ̈bisch Hall.  
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στον τόπο µνήµης, το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης  Gedenkstätte KZ Hessental που βρίσκεται δίπλα στο  
σταθµό Schwäbisch Hall-Hessental, σε εργαστήρια επεξεργασίας του ξύλου 
και σε συγκρότηµα κοινωνικής κατοικίας στο Kirchberg. 
 
Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν µε αρχιτέκτονες, τεχνίτες, 
πολεοδόµους αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειµέ-
νου να κατανοήσουν τη λειτουργία και το ρόλο της πόλης σε θέµατα αρχιτε-
κτονικής κληρονοµιάς στη Γερµανία. «Μετά την επίσκεψη αυτή έχει αλλάξει 
τελείως η εικόνα µας για τους Γερµανούς προς το καλύτερο» είπαν.    

 

 

 3. 
Η συνεργασία µεταξύ των ελληνικών και 
γερµανικών Επιµελητηρίων προχωράει 
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Γιάννης Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Γερµανικοελληνικού Επιχειρηµατικού Συν-
δέσµου (DHW), Armin Heider, Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Βόννη/Ρηνανία-
Ζιγκ, International Business, Χρίστίνα Αλεξόγλου Πατέλκος, διευθύντρια προγράµ-
µατος του DHW, Otto Kentzler, Gabriele Stock, Ελληνογερµανική Συνέλευση, Φαί-
δων Κοτσαµπόπουλος, ∆ιευθ. Σύµβουλος του DHW- Αντιπρόεδρος και εκπρόσω-
πος του προεδρείου (από αριστερά) 

 

 
1.  

Ο ειδικός της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης Otto Kentzler, επίτιµος 
πρόεδρος της γερµανικής Κεντρικής Ένωσης Βιοτεχνών συνάντησε 
τον Φαίδωνα Κοτσαµπόπουλο, αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο του προ-
εδρείου του Γερµανοελληνικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου (DHW) 

Κολωνία 

6 Αυγούστου 2015 

 

 Εδώ και χρόνια, ο δρ. Φαίδων Κοτσαµπόπουλος δραστηριοποιείται µε την 
οµάδα του µε στόχο την καλή συνεργασία ανάµεσα στην Ελλάδα και τη 
Γερµανία σε πολλούς τοµείς. Αν και η δράση τους είναι εθελοντική, έχουν 
επιτύχει πολλά. Ο ειδικός της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης Otto Kentzler, 
παρουσίασε τον στόχο του που είναι η δηµιουργία συστηµατικής συνεργα-
σίας ανάµεσα στα ελληνικά και γερµανικά Επιµελητήρια. Στο µέλλον, οι δύο 
πλευρές θα αλληλοϋποστηρίζονται, όπου αυτό είναι εφικτό. 

  

 

  
∆ρ. Martin Wansleben, διευθ. σύµβουλος της Ένωσης Γερµανικών Εµποροβιοµη-
χανικών Επιµελητηρίων µε τον Otto Kentzler 

 2.  
Επίσκεψη στην Ένωση Γερµανικών Εµποροβιοµηχανικών Επιµελητη-
ρίων (DIHK)  

Βερολίνο 

12 Αυγούστου 2015 

 Η συνεργασία µεταξύ ελληνικών και γερµανικών Επιµελητηρίων περιλαµβά-
νει φυσικά και τις κεντρικές ενώσεις τους.  

Ο ειδικός της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης Otto Kentzler ήρθε σε επαφή 
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µε τον ∆ρ. Martin Wansleben, διευθύνοντα σύµβουλο της Ένωσης Γερµανι-
κών Εµποροβιοµηχανικών Επιµελητηρίων. Η Ένωση ενδιαφέρεται πολύ για 
τους σκοπούς, την οργάνωση και τη δράση της Ελληνογερµανικής Συνέλευ-
σης και διαθέτει πλούσια και πολύµορφη εµπειρία στη συνεργασία µε άλλες 
χώρες.   

Η  Ένωση Γερµανικών Εµποροβιοµηχανικών Επιµελητηρίων συµφωνεί και 
είναι διατεθειµένη να στηρίξει την ιδέα της συνεργασίας µεταξύ ελληνικών 
και γερµανικών Επιµελητηρίων, που θα βασίζεται σε συγκεκριµένες θεµατι-
κές και θα προσαρµόζεται στις ανάγκες τους. 

 

 3.  
Ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel στο Βιοτεχνι-
κό Επιµελητήριο του Ντόρτµουντ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ο διευθυντής Wilhelm Hicking και ο πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου του 
Ντόρτµουντ, Berthold Schröder, µε τον κοινοβουλευτικό υφυπουργό Hans-Joachim 
Fuchtel (από αριστερά). 

Ντόρτµουντ  

20 Αυγούστου 2015 

 

 Ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel και ο ειδικός της 
Ελληνογερµανικής Συνέλευσης Otto Kentzler, που είναι και επίτιµος πρόε-
δρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου του Ντόρτµουντ, ενηµερώθηκαν για τη 
δράση του Επιµελητηρίου σχετικά µε τους πρόσφυγες και µε προγράµµατα 
κατάρτισης στο Κόσοβο. Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο του Ντόρτµουντ έχει 
κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια και έχει επιτύχει σηµαντικά 
αποτελέσµατα µε µεγάλη διάρκεια.  

Ο Hans-Joachim Fuchtel εκµεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να παρουσιάσει 
στο Επιµελητήριο τη δράση της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος 
Berthold Schröder και οι διευθυντές Ernst Wölke και Wilhelm Hicking θα 
στηρίξουν στο µέλλον τη δράση της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, συµ-
βάλλοντας µε τη δική τους δυναµική. Επίσης, συζητούνται και περαιτέρω 
συνεργασίες µεταξύ Επιµελητηρίων, υπό την αιγίδα της Ελληνογερµανικής 
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Συνέλευσης. 

 

 

 

4.  

Η Λειψία γιορτάζει τα χιλιοστά της γενέ-
θλια µαζί µε τη Θεσσαλονίκη 
 

  Σεφ και από τις δύο πόλεις παρουσίασαν τοπικά νόστιµα εδέσµατα στο 
ιπποδρόµιο Scheibenholz  

 
Λειψία  
28 και 29 Αυγούστου 
 

Ο σεφ Γιώργος Πολύζος. Στην 
επέτειο για τα χίλια χρόνια της 
Λειψίας παρουσίασε παραδοσια-
κές ελληνικές γεύσεις. 
 

 Πριν από 1000 Jahren ο επίσκοπος Thietmar von Merseburg αναφέρ-
θηκε για πρώτη φορά στη Λειψία ως τόπο µε τις λέξεις «urbe libzi». Η 
πόλη γιόρτασε αυτήν την επέτειο µαζί µε τις αδελφοποιηµένες πόλεις 
της σε ένα «Φεστιβάλ γαστρονοµίας και πολιτισµού». Και φυσικά δεν 
θα µπορούσε να λείπει η «αδελφή της πόλη», η Θεσσαλονίκη. 

Σεφ από τις 13 αδελφοποιηµένες πόλεις της Λειψίας έδωσαν ένα γευστικό 
ρεσιτάλ και µύησαν τους επισκέπτες στη γαστρονοµία των πόλεων και των 
χωρών τους. Αντίστοιχα, οι µουσικοί παρουσίασαν παραδοσιακούς ήχους 
της πατρίδας τους. 

Τη Θεσσαλονίκη εκπροσώπησαν ο σεφ Γιώργος Πολύζος και το µουσικό 
ντουέτο «Christos & Christos». ∆ίπλα στο ελληνικό περίπτερο, ο Σύλλογος 
Αδελφοποιηµένων Πόλεων «Λειψία - Θεσσαλονίκη» προσέφερε ενηµέρωση 
για τις ελληνογερµανικές του δράσεις και παρουσίασε τη Θεσσαλονίκη και 
τη βόρεια Ελλάδα ως τουριστικούς προορισµούς που αξίζει κανείς να επι-
σκεφθεί. Επιπλέον, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού στη Φρανκφούρτη, 
η πόλη της Θεσσαλονίκης, η Ελληνογερµανική Συνέλευση, καθώς και ελλη-
νικές ΜΚΟ διέθεσαν ενηµερωτικά και διαφηµιστικά φυλλάδια.  

Η φιλία ανάµεσα στη συµπρωτεύουσα της Ελλάδας και τη Λειψία ξεκίνησε 
το 1700. Στο κέντρο της γερµανικής πόλης υπήρχε τότε το περίφηµο «Grie-
chenhaus» (Ελληνικό Σπίτι): εκεί έγιναν οι πρώτες ελληνικές ορθόδοξες 
λειτουργίες στη Γερµανία.  

Επίσηµα η αδελφοποίηση ανάµεσα στη Λειψία και τη Θεσσαλονίκη έγινε το 
1984. Από το 2009 δραστηριοποιείται και ο Σύλλογος Αδελφοποιηµένων 
Πόλεων «Λειψία – Θεσσαλονίκη» µε στόχο να κάνει γνωστή την αδελφο-
ποίηση στους πολίτες, να γκρεµίσει τα στερεότυπα, να δηµιουργήσει δε-
σµούς ανάµεσα στους ανθρώπους και στους θεσµούς και να προωθήσει τις 
κοινές δράσεις.  
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  V. Ανακοινώσεις 

  
 
 
Βερολίνο, Κοινοβούλιο του κρατιδίου του Βερολίνου, 4. - 6.11.2015: 
Πέµπτη Συνάντηση της Ελληνογερµανική Συνέλευση 
Σύνθηµα: «Ο ∆ήµος γκρεµίζει το τείχος της κρίσης» 

 
Η πόλη του Βερολίνου, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και οι 
γερµανικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων σας προσκαλούν στην 5η ∆ιά-
σκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στο Βερολίνο. 
 
Το σύνθηµα της φετινής συνάντησης είναι «Ο ∆ήµος γκρεµίζει το τείχος της 
κρίσης» και έχει ως επίκεντρο την ανταλλαγή εµπειριών, αλλά και τη συνά-
ντηση γερµανικών και ελληνικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Θα γίνει εκπόνηση σχεδίων και θα συζητηθούν λύσεις σε επίκαιρα ζητήµατα 
που αφορούν γερµανικούς και ελληνικούς ∆ήµους. Συγχρόνως, θα πραγµα-
τοποιηθούν αποστολές µε αντικείµενο την πρακτική εφαρµογή λύσεων που 
θα συµπληρώσουν τον διάλογο που θα διεξάγουν πολιτικοί της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ειδικοί και εµπλεκόµενα µέρη από τις δύο χώρες. 
 
Η πρόσκληση για δηλώσεις συµµετοχής µαζί µε το αναλυτικό πρόγραµµα 
και τις πληροφορίες για τη διαµονή, θα σταλούν απευθείας στους συµµετέ-
χοντες.  
 

Στοιχεία έκδοσης 
Εκδότης: Ελληνογερµανική Συνέλευση, Γραφείο ∆ιασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο της Ελληνογερµανικής 
Συνέλευσης στην Ελλάδα 

Σύνταξη: Michael Wimmer (υπεύθυνος για τον νόµο), Andrea Pilch, ∆ιεύθυνση: Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Ελληνο-
γερµανικής Συνέλευσης στο Υπ. Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης , Stresemannstr. 94, 10963 Βερολίνο.  
Υπεύθυνος: Dr. Christoph Schumacher-Hildebrand, Τηλ: +49 (0) 30 18535-0, e-mail: ks-dgv@bmz.bund.de 

 

Γραφείο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στην Ελλάδα: Ριζούντος 63, 55131 Καλαµαριά – Θεσσαλονίκη,  
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 Υπεύθυνος: Χρήστος Λαζαρίδης, Τηλ.: +30 2310 69 21 15, Fax: +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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