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Griechenland auf Europas erster Fachmesse für Glaubens- und Pilgerreisen
PILGUS
Mainz/Köln, April 2009. „Griechenland entdeckt einen neuen touristischen Zweig. Wir
freuen uns und sind stolz, dass wir einen der größten Ständen auf der Messe haben
und mit verschiedenen Attraktionen das Bild der Messe prägen“,
so DHW-Mitglied Anestis Ossipidis (Bild) von der AK Pegasus
Reisen GmbH in Esslingen und der auch die Koordination für die
griechische Präsenz auf der PILGUS hatte.
Unter dem Motto „A pilgrim‘s first step“ findet zum ersten Mal eine
Messe in Mainz statt, die sich nur mit Pilger– und Glaubensreisen
beschäftigt. Dieses Motto soll alle zusammen bringen, die sich mit
diesem Thema auseinandersetzen: Pilger und Glaubensreisende,
Reiseveranstalter, Touristikverbände bekannter Pilgerstätten,
Hotels und Transportunternehmen, Reiseutensilien. 30 internationale Aussteller
präsentieren auf der PILGUS erstmalig ihre Reisen zu bekannten Glaubens- und
Pilgerzielen, Fachliteratur, Reiseführern und vieles mehr.
Die Kirche Griechenlands wird der Metropolit von Veria, Naousa und Kampania S.E.
Panteleimon vertreten. Griechenland wird von 8 Präfekturen und einer Stadt
vertreten, darunter Regionen, die weltberühmte
Sehenswürdigkeiten wie die Meteora-Klöster, den
Hl. Berg Athos oder das Johannes-Kloster auf
Patmos beherbergen. Das Rahmenprogramm
beinhaltet eine Reihe von Vorträgen darunter von
Prof. Dr. Otfried Hofius über „Paulus – Apostel der
Griechen“, Ikonen-Malerei live und den Auftritt eines
25köpfigen byzantinischen Chors. Darüber hinaus werden täglich 3 Reisen für je 2
Personen nach Griechenland unter den Besuchern der Messe verlost.

***
Ελληνική συµµετοχή στην πρώτη έκθεση προσκυνηµατικού τουρισµού στην
Ευρώπη PILGUS
Οµογενής διοργανώνει για την Ελλάδα το µεγαλύτερο εθνικό περίπτερο
Μαγεντία/Κολωνία, Απρίλιος 2009. «Είµεθα υπερήφανοι που πετύχαµε να έχουµε το
µεγαλύτερο εθνικό περίπτερο στην πρώτη έκθεση αυτού του είδους στην Ευρώπη.
Ευτυχώς Νοµαρχίες και ∆ήµοι στήριξαν την πρωτοβουλία µας κι έτσι η Ελλάδα έχει
ουσιαστική και εµφανή παρουσία στην έκθεση. Ελπίζουµε να προβάλουµε ακόµη
καλλίτερα τον προσκηνυµατικό προορισµό Ελλάδα εφόσον γνωρίζουµε ότι ο κλάδος
αυτός δηµιουργεί σήµερα και χωρίς καν την σωστή προβολή έναν τζίρο της τάξεως
των 15 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι µία µεγάλη ευκαιρία µε αυτήν την συγκεκριµένη
τουριστική δραστηριότητα να διευρύνουµε την γκάµα των προσφορών και
επιµηκύνουµε την τουριστική σεζόν της Ελλάδας». Αυτά τόνισε το µέλος του ΕλληνοΓερµανικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου Ανέστης Οσιπίδης (στην φωτογραφία) της
εταιρείας AK Pegasus Reisen GmbH στο Έσλινγκεν της Βάδης Βυρτεµβέργης και
υπεύθυνος της διοργάνωσης και του συντονισµού της ελληνικής παρουσίας.
Η έκθεση έχει σαν θέµα «A pilgrim´s first step» και αποσκοπεί να φέρει κοντά όλους
όσους δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό το θέµα: προσκηνυτές, τουριστικά
γραφεία, τουριστικούς φορείς προσκηνυµατικών κέντρων, ξενοδοχεία, πρακτορεία
λεοφωρείων, εµπόρους ειδών ταξιδίων, κλπ.
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι νοµαρχίες Έβρου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης,
Ηµαθίας, Τρικάλων, ∆ωδεκανήσων, Καστοριάς και Φλωρίνης καθώς και ο ∆ήµος
Βεροίας εφόσον ένα από τα κύρια θέµατα της έκθεσης είναι «στα βήµατα του
Αποστόλου Παύλου». Στα πλαίσια του προγράµµατος η Ελλάδα συµµετέχει µε
οµιλίες, παρουσίαση αγιογραφιών, 25µελή βυζαντινή χορωδία και την κλήρωση κάθε
µέρα τριών ταξιδιών για δύο άτοµα µεταξύ των επισκεπτών της έκθεσης. Την δε
Εκκλησία της Ελλάδος θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
Καµπανίας κ. Παντελεήµων.
Für mehr Informationen/Για περισσότερες πληροφορίες:
www.pilgus.de
www.griechenlandreisen.net
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