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Καθοριστική για το παιδί η απόρριψη από τον γονέα 

Σοβαρές συνέπειες όχι μόνο σε συναισθηματικό και ψυχολογικό, αλλά και σε βιολογικό επίπεδο φαίνεται, από 
μακροχρόνιες μελέτες, πως έχει η απόρριψη στην παιδική ηλικία, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει στο Πρακτορείο 
FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 Μυστικά Υγείας» ο καθηγητής της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών Παναγιώτης Κορδούτης. 
 
Οι μελέτες αυτές θα παρουσιαστούν στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπροσωπικής Αποδοχής Απόρριψης (7th 
International Congress on Interpersonal Acceptance - Rejection) που οργανώνεται στην Αθήνα 15-18 Μαΐου 
από την Διεθνή Εταιρεία Διαπροσωπικής Αποδοχής Απόρριψης (ISIPAR, International Society for Acceptance 
Rejection) σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 
Προβλήματα στη σωματική ανάπτυξη 
 
Ο κ. Κορδούτης που είναι και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, αναφέρει ότι σύμφωνα με 
τις μελέτες η απόρριψη μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, να βραχύνει 
τον τρόπο του σκέπτεσθαι και να επηρεάσει την πολλαπλότητα της νοημοσύνης, ακόμα και να δημιουργήσει 
αυτοάνοσα νοσήματα. 
 
Συνέχεια σελ. 2 

 



«Η απόρριψη στην παιδική ηλικία μπορεί δυσκολεύει το νέο άνθρωπο να δημιουργήσει στιβαρή ταυτότητα, να 
πιστέψει δηλαδή στον εαυτό του. Η αποδοχή και η απόρριψη αποτελούν έμμεση, αλλά σημαντική επιρροή, γι 
αυτό και επηρεάζουν την ομαλότητα της ανάπτυξης», λέει.  
Δυσκολίες στη μάθηση 
Στις θεματικές του συνεδρίου μεταξύ άλλων θα αναφερθούν ζητήματα όπως η αποξένωση μέσα στην 
οικογένεια, η συναισθηματική επικοινωνία, οι ερωτικές σχέσεις, η πατρική και μητρική αγάπη, αλλά και οι 
συνέπειες της αποδοχής και της απόρριψης σε πολλά επίπεδα, με ένα από τα σημαντικότερα να είναι στο πώς 
ένας άνθρωπος θα αναθρέψει τα δικά του παιδιά. 
 
Όπως επισημαίνει ο κ. Κορδούτης οι άνθρωποι που έχουν υποστεί συστηματική απόρριψη στην παιδική ηλικία, 
σε εκπαιδευτικό επίπεδο είναι λιγότερο προσαρμοστικοί, καθόλου ευέλικτοι και μαθαίνουν με πολύ μεγάλη 
δυσκολία. 
 
Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Διαπροσωπικής Αποδοχής Απόρριψης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Σάκη 
Καράγιωργα του Παντείου, θα εστιάσει σε θεωρητικά, ερευνητικά ζητήματα, εφαρμοσμένη έρευνα, και 
θεραπευτικές παρεμβάσεις. 
 
Οι συμπεριφορές δρόμου απόρροια της σχέσης με τον γονέα 
 
Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθεί και ο παρορμητισμός, ένα άλλο φαινόμενο που ενδιαφέρει πολύ τους 
κοινωνικούς ψυχολόγους τα τελευταία χρόνια. «Παρατηρούμε αποκλίνουσες συμπεριφορές στις δυτικές 
κοινωνίες, όχι μόνο μεταξύ των νέων. Παρατηρούμε καταστροφικές συμπεριφορές, συμπεριφορές "δρόμου" 
όπως τις λέμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την συναισθηματική σχέση του γονέα με το παιδί. Ουσιαστικά 
μιλάμε για το αν η σχέση του γονιού με το παιδί είναι σχέση ζεστασιάς ή το αντίθετο». 
 
Οι έρευνες, όπως τονίζει ο καθηγητής έχουν δείξει ότι το θέμα της αποδοχής ή της απόρριψης στα πρώτα 
χρόνια της ζωής είναι ένα φαινόμενο καθολικό, που αφορά κάθε ανθρώπινο πλάσμα στον πλανήτη γη και έχει 
μακροπρόθεσμες συνέπειες για συμπεριφορές σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ 
επηρεάζει την εκδήλωση της βίας και της επιθετικότητας, ακόμα και τη διάθεση των ανθρώπων να 
απομονώνονται. 
 
Πηγή: ΑΜΠΕ 

  

 
 

 

www.doryforos-europa.blogspot.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου 
Εκδρομή Συλλόγου Επτανησίων Μονάχου στο Αλατωρυχείο του Berchtensgaden 

Κυριακή, 20 Μαίου 2018, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ στο 
Αλατωρυχείο του Berchtensgaden – Βόλτα στη Λίμνη 
Königssee! 
Αναχώρηση: 8.00 από τον Κεντρικό Σταθμό (Arnulfstr.) / 
επιστροφή: κατά τις 20.30 
Θα επισκεφτούμε πρώτα το αλατωρυχείο και μετά θα 
γυρίσουμε στην πόλη όπου και θα είμαστε ελεύθεροι να 
κάνουμε τη βόλτα μας και να γευματίσουμε. 
 
Στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο για την πανέμορφη 
και γραφική Königssee, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα 
να περπατήσουμε στις όχθες της λίμνης ή να κάνουμε τη 
βόλτα μας με το καραβάκι για τον Άγ. Βαρθολομαίο.(κατά 
βούληση, κοστίζει έξτρα!) 
 

Συμμετοχή: 30,- €, για εγγεγραμμένα μέλη ή φίλους του 
συλλόγου!  
 
15,- €, για παιδιά, ενεργά μέλη του χορευτικού!  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η είσοδος και ξενάγηση στο 
αλατωρυχείο! 
 
Δηλώσεις συμμετοχής (εξώφληση ή προκαταβολή!) κάθε 
Κυριακή απόγευμα στην Kulturkeller στον κ. Δρογγίτη 
(τηλ. 0176-47179731) ή στην κα. Κορακιανίτη (τηλ.μ 0174 
1920449). 
 
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί, εφόσον μέχρι τις 
13.05.18 συμπληρώσουμε 50 δηλώσεις συμμετοχής! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανακοίνωση της υπηρεσίας ''Referat für Arbeit und Wirtschaft - Kommunale 
Beschäftigungspolitik und Qualifizierung" του Δήμου Μονάχου 

 

Aγαπητές μαθήτριες και μαθητές, 
 

στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς θα υπάρχουν ίσως και πάλι μερικοί από εσάς που θα επιθυμούν να βρουν μια 

θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αρκετοί όμως από εσάς ίσως να μην μπορείτε να βρείτε κάποια που θα 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. 

Επειδή κάθε νέος άνθρωπος που αναζητά μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να  υποστηριχτεί 

αναλαμβάνουμε την προσπάθεια να οργανώνουμε την έκθεση „LastMinit. 

Επιχειρήσεις και εταιρείες που ψάχνουν εκπαιδευόμενους θα βρίσκονται εκεί και θα μπορούν να απαντήσουν σε 

ερωτήματά σας, δικά σας ή των γονιών σας. Στη συγκεκριμένη έκθεση μπορείτε να μιλήσετε απευθείας με εταιρείες 

που προσφέρουν θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαι στη διάθεσή σας 

Mail: alexander.anifandakis@muenchen.de - Tel.: +49(0)89/233-22305 

 

mailto:alexander.anifandakis@muenchen.de


Λίμνη στο Καρλσφελντ : Αύξηση της τιμής πάρκινγκ αλλά και μεγαλύτερη προσφορά χώρου για ψήσιμο  

 

Διάφορες αποφάσεις πήρε το κοινοτικό συμβούλιο 
του Κάρλσφελντ για την επίσκεψη στη λίμνη.  
Κάποιες αποφάσεις είναι καλές για τους επισκέπτες 
κάποιες λιγότερο καλές. 

 
Συγκεκριμένα: 
Το κόστος του πάρκινγκ θα αυξηθεί από 2 σε 3 € 
για ΙΧ και από 1,5 σε 2 € για μηχανάκια 
Η σεζόν για κολύμπι στη λίμνη θα επεκταθεί 
συνολικά για ένα μήνα. Θα αρχίζει πλέον από 1 
Μαίου (αντί 15) και θα τελειώνει στις 30 
Σεπτμεβρίου (αντί 15) 
Τα συγκεκριμένα μέρη για ψήσιμο θα αυξηθούν  
Θα απαγορευτεί στους επισκέπτες να ταίζουν ζώα 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„30 Jahre Tollwood – Miteinander“ 
 

 
Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ  στο Olympiapark Süd από 27 Ιουνίου - 22 
Ιουλίου. Δευ-Παρ 14 – 1 ώρα - Σα/Κυ 11 – 1 ώρα. https://www.tollwood.de/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στις 20 Μαίου, ημέρα Κυριακή, η φιέστα πρωταθλήματος της Μπάγερν στην Marienplatz  

 

Μετά την περσινή διαμαρτυρία των εμπορικών καταστημάτων η φετινή φιέστα θα πραγματοποηθεί Κυριακή και όχι 
όπως πέρσι Σάββατο. Συγκεκριμένα στις 20 Μαίου δηλ μια μέρα μετά τον τελικό κυπέλλου στο Βερολίνο. Το αν η 
Μπάγερν θα παρουσιάσει στους φιλάθλους της 2 τρόπαια θα το γνωρίζει στις 19 Μαίου το βράδυ. 

https://www.tollwood.de/


Γερμανία: Στην Φρανκφούρτη τα περισσότερα εγκλήματα στο Μόναχο τα λιγότερα  
 

 
 
H Φρανκφούρτη είναι σύμφωνα με τη στατιστική της 
Αστυνομίας η πιο επικίνδυνη πόλη σε σχέση με την 
εγκληματικότητα. 
 

Το 2017 καταγράφηκαν 14.864 εγκληματικές 
ενέργεις ανά 100.000 κατοίκους 
Ακολουθούν το Αννόβερο με 14.616  και το 

Βερολίνο με 14 558. Το 2016 την πρώτη θέση είχε 
το Βερολίνο.  
Στη στατιστική υπολογίστηκαν 39 πόλεις της 
Γερμανίας με πάνω από 200.000 κατοίκους. 
Στην 4η θέση με την μεγαλύτερη εγκληματικότητα 
είναι η Δρέσδη με 14 330 εγκλήματα, ενώ στην 5η 
θέση η Λειψία με 13 900.  
 

Η πιό ασφαλής πόλη της χώρας, είναι το Μόναχο 
με 6627 κατεγραμμένες εγκληματικές πράξεις ανά 
100.000 κατοίκους και η δεύτερη πιο ασφαλής, το 
Augsburg με 7217 αντίστοιχα. 
 
Συνολικά, στη Γερμανία η εγκληματικότητα είχε 
μείωση το 2017 σχεδόν 10% σε σχέση με το 2016. 
Μια μείωση που έχει να καταγραφεί εδώ και 25 
χρόνια 
 

Τα επίσημα στοιχεία θα παρουσιάσει ο Υπουργός 
εσωτερικών στις 8 Μαίου σε συνέντευξη Τύπου  
 
Πηγή: Die Welt  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γερμανία: 17,7% των εργαζομένων κερδίζει λιγότερα από 2.000 € (μεικτά)  
 

 
 
3,7 εκ εργαζόμενοι στη Γερμανία κερδίζουν (με 
κανονικό ωράριο εργασίας) κάτω από 2.000 € 
μεικτά μηνιαίως. Αυτό δημοσίευσε η Deutsche 
Presse-Agentur και είναι απάντηση της κυβέρνησης 

σε ερώτημα του κόμματος της αριστεράς Linken 
στην ομοσπονδιακή βουλή. 
Ο αριθμός αυτός αντιτοιχεί στο 17,7% των 
κοινωνικά ασφαλισμένων. Μάλιστα στην Ανατολική 
Γερμανία το ποσοστό φθάνει το 31,2% στη δυτική 
είναι 14,7%. 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει το κρατίδιο  του 
Mecklenburg-Vorpommern με 36,7% και 
ακολουθούν η Σαξονία με 34,3%. Στα 5 νέα 
κρατίδια το ποσοστό είναι άνω των 30%. Με 12,4% 
η Baden-Württemberg και 12,8% το Αμβούργο να 
είναι τα κρατίδια με τα χαμηλότερα ποσοστά 
εργαζομένων με εισόδημα κάτω των 2.000 € 
(μεικτά). 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχέδιο "Vision Zero" επεξεργάζεται η πόλη του Μονάχου για νεκρούς σε 
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα 

 

Το 2017 σκοτώθηκαν στο Μόναχο 22 άτομα σε 
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. 7 περισσότερα από 

το 2016. Ο αριθμός όσων τραυματίστηκαν σοβαρά 
σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα αυξήθηκε κατά 
10% στους 700. 

Έτσι η αρμόδια υπηρεσία 
Kreisverwaltungsausschuss αποφάσισε να 
επεξεργαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχο τους 
"μηδέν" νεκρούς. 

Συνολικά στο Μόναχο έγιναν 18 150 ατυχήματα με 
τραυματισμούς ή με υλική ζημιά που συνοδευόταν 
από πρόστιμα. Επιπλέον 26.000 μικρά ατυχήματα 
με μικρές υλικές ζημιές και χωρίς πρόστιμο. 

Πηγή: SZ 

 



Γερμανία: Η εμπιστοσύνη των τηλεθεατών στο κρατικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων  

 

Το πρώτο κρατικό κανάλι ARD ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι το χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 
παρακολούθησαν 10,7 εκ τηλεθεατές που αντιστοιχεί σε μερίδιο 36,4%. 
 
Δεν είναι όμως κάτι που προκαλεί έκπληξη. Απλά επιβεβαιώνει ότι οι τηλεθεατές στη Γερμανία έχουν 
εμπιστοσύνη στις ειδήσεις των κρατικών καναλιών. 
 
Στοιχεία της εταιρείας AGF/GfK Fernsehforschung για τα δυο τελευταία χρόνια βρίσκουν το πρώτο δελτίο 
ειδησεων ιδιωτικού καναλιού  στην 4η θέση. Τις πρώτες τρεις θέσεις διατηρούν μεταξύ τους τα δυο κρατικά 
κανάλια ARD - ZDF. (Σημείωση στο ARD συμπεριλαβάνονται και τα κρατιδιακά κρατικά κανάλια) 
 
 

Δελτίο 
ειδήσεων 

Τηλεοπτικό 
κανάλι 

Τηλεθέαση 
σε εκ. 2016 

Τηλεθέαση 
σε εκ 2017 

Μερίδιο 
τηλεθέασης 
2016 σε % 

Μερίδιο 
τηλεθέασης 
2017 σε % 

Tagesschau 
20.00 

ARD 9,83 10,18 34,6 36,0 

Heute 19.00 ZDF 3,89 3,96 17,1 17,4 

Heute-Journal ZDF 4,01 4,01 14,4 14,6 

RTL aktuell 
18.45 

RTL 3,08 3,06 14,3 14,2 

Tagesthemen 
22.15 

ARD 2,62 2,41 11,5 10,9 

Sat.1 
Nachrichten 
19.55 

SAT 1,33 1,42 4,8 5,1 

ProSieben 
Newstime 18.00 
 
 

Pro Sieben 0,80 0,68 4,7 4,0 

 

Δυο Έλληνες υποψήφιοι στο συνδυασμό του VER.DI για τα γερμανικά ταχυδρομεία 
Deustche Post στο Μόναχο.  
Συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Αρμύρας και η Γιαννούλα Τουτουντσίδου  
Η εκλογή γίνεται με λίστα και θεωρείται εξασφαλισμένη.αν ολοκλήρωσε το έργο. 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΑ  

Πωλείται επιχείρηση (Änderungsschneiderei) σε κεντρικό σημείο στο Μόναχο με σταθερή 

πελατεία και φθηνό ενοίκιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 089 471931 ή 01739760828 

 



Από το σεμινάριο παραδοσιακών χορών με συμμετοχή από Dachau / Karsfeld και Μόναχο, εκπρόσωποι τις 
Griechische Gemeinde Geretsried, Kretischer Verein in München und Umgebung E.V. Χορούς απο Μακεδονία, 
Θράκη, Αν. Ρωμυλία, Ήπειρο, Νησιά του Αιγαίου και Πόντο. H Stelios Soula Antonakis δίδαξε χορούς απο την 
Κρήτη. 
Φωτο Nikos Poupakis 

 
 

 

 



Στις 19 Μαίου τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στον 
πραύλιο χώρο του ΙΝ των Αγίων Πάντων 
 

 
 

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων για την 
επέτειο της γενοκτονίας του Ελληνισμιού του Πόντου ο 
σύλλογος Ποντίων Μονάχου θα προχωρήσει το 
Σάββατο 19 Μαίου (μετά την εκδήλωση - ομιλία) σε 

αποκαλυπτήρια του μνημείου που έχει ήδη 
εγκατασταθεί στον πραύλιο χώρο του ΙΝ των Αγίων 
Πάντων.  
Δημιουργός του μνημείου είναι ο γλύπτης-
πολιτισμολόγος Λυκούργος Παπαντωνιάδης, ο οποίος 
ζει και εργάζεται στον Βόλο. 
 
"Είναι ένα έργο δύσκολο" είχε δηλώσει σε συνέντευξή 
του πέρσι στην ιστοσελίδα pontos-news.gr, 
Είναι ένα έργο δύσκολο, όχι όσον αφορά την 
τεχνοτροπία του αλλά την απόδοση των αξιών που 
πρεσβεύει. Ο πόνος του ξεριζωμού και της 
Γενοκτονίας, καθώς και η αντίσταση στους Τούρκους 
σφαγείς του ποντιακού ελληνισμού εμπεριέχονται στο 
έργο αυτό. 

 
Η θρηνούσα μάνα θα είναι στο κέντρο του μνημείου, ενώ δεξιά της θα είναι η παράσταση του πυρρίχιου και αριστερά 
των ανταρτών του Πόντου.  
Πάνω από την παράσταση του πυρρίχιου περιέχεται ο χάρτης του Εύξεινου Πόντου, δηλώνοντας την γηγενή 
παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή που χάνεται στα βάθη των αιώνων. 
Πάνω από την παράσταση των ανταρτών του Πόντου βρίσκεται, υπό κλίμακα, το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, η 
οποία εμψύχωνε τους αγωνιστές και υπάρχουν ιστορικές αναφορές ότι η δράση αντάρτικων ομάδων συνεχίστηκε ως 
και το 1926-27! Πάνω από την παράσταση της θρηνούσας μάνας βρίσκεται ο αετός-έμβλημα των Ποντίων που κοιτά 
αριστερά προς την Κωνσταντινούπολη. 

  

Θα παρατηρήσετε ότι ο αετός πλαισιώνεται από ωοειδές περίγραμμα που συμβολίζει την προσδοκία  
της εκκόλαψης της «Ρωμανίας που ανθεί και φέρει κι άλλο». 
Θα παρατηρήσατε τις καμάρες που είναι το τελείωμα των πλακών του μνημείου. Επέλεξα το σχήμα της κάθε πλάκας 
του μνημείου να είναι το συγκεκριμένο για να δένει αρχιτεκτονικώς με την εκκλησία των Αγίων Πάντων του Μονάχου, 
στον αύλειο χώρο της πρόκειται να τοποθετηθεί 



2ο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Μονάχου "Πυθαγόρας" - Ένα σχολείο με κοινωνική δράση και 
ευαισθησία  

 

 

Η σχολική επιτροπή του Πυθαγόρα έχει καθιερώσει τις μεγάλες αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει στο 
Bürgerhaus Karlsfeld.  
Το κέρδος της εκδήλωσης καταλήγει κάθε χρόνο σε έναν κοινωνικό φορέα. 
Φέτος, την Μεγ. Τετάρτη, η σχολική επιτροπή του παραπάνω σχολείου παρέδωσε 1.000 € για το ογκολογικό 
τμήμα της παιδιατρικής του Schwabinger Krankenhaus στο σύλλογο Krebs bei Kinder e.V. Όπως εξήγησε μέλος 
της επιτροπής, ο συγκεκριμένος σύλλογος αναλαμβάνει μεγάλο κόστος που δεν αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικοί 
φορείς , όπως παιχνίδια, ψυχολόγους κτλ. 
Βέβαια το μέλος της σχολικής επιτροπής επισήμανε ότι όλο αυτό δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς 
την συμβολή των γονέων ,των ομάδων την Α1 την FC Bayern Basketball , την BC Hellenen τους επαγγελματίες 
που στήριξαν την αποκριάτικη χοροεσπερίδα του σχολείου και τους ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Πάνω από το 50% των αλλοδαπών δεν πετυγχαίνουν στο πρόγραμμα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας  

 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung",  πάνω από το 50% 
όλων των μεταναστών δεν περνούν τις εξετάσεις της 
γεμανικής γλώσσας.  
 
Σύμφωνα με την εφημερίδα στοιχεία από την 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) αναφέρουν 
ότι 339.578 άτομα επισκέφθηκαν για πρώτη φορά 
πέρυσι ένα μάθημα ένταξης. 
Από αυτά, 289.751 συμμετείχαν μέχρι το τέλος του 
προγράμματος. Από αυτούς, το 48,7% πέτυχαν το 
στόχο  "Β1". Τέσσερις στους δέκα (40,8%) έφτασαν 
στο κατώτερο επίπεδο "Α2", ενώ οι υπόλοιποι 
απέτυχαν.  
 
Για να εξηγήσει τον υψηλό αριθμό συμμετεχόντων 

που δεν πετυγχαίνουν τις εξετάσεις στη γλώσσα, το 
BAMF επισημαίνει ότι ορισμένοι συμμετέχοντες 
αρρωσταίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, άλλοι 
βρίσκουν εργασία ή μετακινούνται σε άλλη περιοχή.  
 
Στα μαθήματα ένταξης συμμετέχουν αλλοδαποί που 
επιθυμούν να ζήσουν μόνιμα στη Γερμανία μεταξύ 
αυτών είναι οι μετανάστες από την ΕΕ και κυρίως τα 
τελευταία χρόνια πρόσφυγες οι οποίοι συμμετέχουν 
υποχρεωτικά στα προγράμματα.  
 
600 μαθητοώρες  
Τα μαθήματα ένταξης που εισήχθησαν το 2005 
αποτελούνται από την γερμανική γλώσσα μάθημα 
προσανατολισμού στη νομική και κοινωνική ζωή. Το 
γλωσσικό μάθημα αποτελείται από 600 μαθήματα 
διάρκειας 45 λεπτών το καθένα. Στο τέλος, οι 
συμμετέχοντες πρέπει να έχουν το επίπεδο "Β1"  
 
Οι συμμετέχοντες Θα πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση 
να περιγράφουν εμπειρίες και γεγονότα σε απλές 
προτάσεις και να εκφράζουν απόψεις και να γράφουν 
προσωπικές επιστολές. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της προγράμματος λαμβάνουν 
πιστοποιητικό που θα επιτρέψει στους μετανάστες να 
μειώσουν το χρόνο αναμονής τους για 
πολιτογράφηση από οκτώ σε επτά χρόνια 



Γερμανία: Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε απόφοιτους Πανεπιστημίων  
 

 
Μέχρι το 2020, το 40% των νέων στην Ευρώπη 
πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημίου ή κολλεγίου. 
Τα κράτη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Αυτό 
δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς  οι περισσότερες 
έχουν ήδη φτάσει στο στόχο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, 
το 39,9% των ατόμων κάτω των 35 ετών κατέχουν 
πανεπιστημιακό πτυχίο, σύμφωνα με τη στατιστική 
υπηρεσία Eurostat. 
 

Κάτι όμως που δεν ισχύει στη Γερμανία. 
Μπορεί μεν να αυξήθηκε το ποσοστό από 24% το 
2012 σε 34% το 2017, αλλά δεν παύει συγκριτικά 
με τις άλλες χώρες να είναι χαμηλό. . Η γερμανική 
κυβέρνηση θέλει να υπερβεί τον στόχο της ΕΕ και 
επιδιώκει ένα ποσοστό πανεπιστημιακής 
αποφοίτησης τουλάχιστον 42% μέχρι το 2020. 
 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική 
Υπηρεσία, περίπου 2,85 εκατομμύρια άτομα 
εγγράφηκαν στα γερμανικά πανεπιστήμια για 
σπουδές κατά το τελευταίο χειμερινό εξάμηνο. 
Σχεδόν τα δύο τρίτα (62,7%)  σε πανεπιστήμια ενώ 
το υπόλοιπο σπούδασε στα πανεπιστήμια των 

εφαρμοσμένων επιστημών (34,5%). Στις διοικητικές 
σχολές 1,5%, στις σχολές καλών τεχνών 1,3%. 
Στην πραγματικότητα, δεν ολοκληρώνουν όλοι τις 
σπουδές τους. Σύμφωνα με μια μελέτη, 29% των 
προπτυχιακών φοιτητών αποχωρούν πρόωρα. 
Έτσι η Γερμανία  σ αυτόν τον τομέα είναι στα ίδια 
επίπεδα με την ΕΕ. Το γεγονός ότι το ποσοστό των 
πανεπιστημιακών πτυχιούχων  στη χώρα αυτή είναι 
χαμηλότερο από ό, τι στην υπόλοιπη Ευρώπη θα 
μπορούσε επίσης να οφείλεται στο διπλό σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης . Το 16% των 
αποφοίτων του γυμνασίου το 2015 αποφάσισε 
σύμφωνα με έρευνα την επαγγελματική 
εκπαίδευση. 
 

Στην πρώτη θέση πτυχιούχων είναι η Λιθουανία με 
58% αποφοίτους. Ακολουθεί η Κύπρος με 55,8% 
και η Ιρλανδία με 53,5%. Ενώ στις τελευταίες θέσεις 
είναι Ρουμανία, Ιταλία και Κροατία με μόλις 1/4 να 
είναι πτυχιούχοι. 
 

Διακοπή σχολείου 
 

Στη Γερμανία μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών 
που διακόπτει το σχολείο μειώθηκε σε 10% από 
14% που ήταν το 2006. Στην κατηγορία αυτή 
καταμετρούνται μαθητές που το αργότερο στη 10η 
τάξη διακόπτουν το σχολείο, που δεν είναι 
μεγαλύτεροι από 24 ετών και δεν ακολουθούν άλλο 
δρόμο εκπαίδευσης.  
 

Ο στόχος για το 2020 είναι για ολόκληρη την ΕΕ το 
ποσοστό να είναι κάτω του 10%. Ο μέσος όρος το 
2017 ήταν 10,6%. 
 

Πηγή: Spiegel   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
World Press Photo 2018: Φωτογραφία της χρονιάς ο διαδηλωτής της φωτιάς 

 

 
Ο διαδηλωτής Χοσέ Βίκτορ Σαλαζάρ Μπάλσα -ο οποίος επέζησε και νοσηλεύτηκε με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου 
βαθμού- βρισκόταν κοντά σε φλεγόμενη μοτοσυκλέτα, όταν εκείνη εξερράγη κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην 
πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. 
Όπως δήλωσε η διευθύντρια φωτογραφία του Geo France και επικεφαλής της φετινής κριτικής επιτροπής, 
Μαγκνταλένα Ερέρα, πρόκειται για μία φωτογραφία με ιδιαίτερη δύναμη, που προκαλεί ένα ακαριαίο συναίσθημα. 
Από την πλευρά του, το μέλος της κριτικής επιτροπής Ουίτνεϊ Τζόνσον από το National Geographic σημείωσε πως η 
εικόνα του διαδηλωτή, αντικατοπτρίζει την αναταραχή που επικρατούσε σε όλη τη Βενεζουέλα. 
 
naftemporiki.gr 

http://doryforos-europa.blogspot.de/2018/04/world-press-photo-2018.html


Το νερό ΔΙΩΝΗ της RAINBOW WATERS ανάμεσα στα 5 καλύτερα εμφιαλωμένα νερά 
του κόσμου!  
 

 
Το νερό που πηγάζει και εμφιαλώνεται σε Προστατευμένη Περιοχή στα ορεινά της Ηπείρου, βρίσκεται στην κορυφή 
του κόσμου! 
Κάθε χρόνο, η ελίτ του νερού παγκοσμίως συγκεντρώνεται στο Berkeley Springs της Αμερικής για να συμμετάσχει στο 
μεγαλύτερο διεθνή Διαγωνισμό Γευσιγνωσίας Νερού όπου βραβεύονται τα κορυφαία νερά του 
πλανήτη (28th Annual Berkeley Springs International Water Tasting). 
 

Στους φετινούς «Ολυμπιακούς του νερού», όπως αλλιώς ονομάζονται, αξιολογήθηκαν περισσότερα από 100 νερά 
από 12 πιστοποιημένους κριτές. Το ΔΙΩΝΗ τηςRAINBOW WATERS ήταν το μοναδικό ελληνικό νερό που 
βραβεύτηκε, κατακτώντας την 5η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία «Καλύτερο Εμφιαλωμένο Νερό 2018». 
 

Λίγες ημέρες αργότερα, το ΔΙΩΝΗ έλαβε επίσης,από το Διεθνή Οργανισμό Ποιότητας Monde Selection,την ανώτατη 
διάκριση «Grand Gold Quality Award» η οποία απονέμεται στα προϊόντα που συγκεντρώνουν ποσοστό αξιολόγησης 
μεταξύ 90% - 100%. Περίπου 3.000 προϊόντα από 89 χώρες δοκιμάστηκαν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή και 
αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια παγκοσμίως. Το ΔΙΩΝΗξεχώρισε και βραβεύτηκε για 
τηνποιότητά του γιατρίτη συνεχόμενη χρονιά. 
 

Η ανωτερότητα του νερού ΔΙΩΝΗ επιβραβεύεται διαρκώς από ανεξάρτητους, επίσημους φορείς, επιβεβαιώνοντας ότι 
είναι ένα από τα κορυφαία νερά του κόσμου. 
 

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ protothema.gr 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Δωρεάν ανοιχτά πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας  

 

Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους, από 
26 Ιδρύματα της xώρας, χωρίς εγγραφή και χωρίς 
όριο αριθμού μαθημάτων, προσφέρει η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα opencourses.gr. 
 

Πρόκειται για μια συλλογή πανεπιστημιακών 
μαθημάτων τόσο προπτυχιακού όσο και 
μεταπτυχιακού επιπέδου που καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα, από τις ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές σπουδές 

μέχρι θετικές και τεχνικές επιστήμες. Τα μαθήματα, 
που είναι χωρισμένα τόσο ανά ίδρυμα όσο και ανά 
θεματική περιοχή, απευθύνονται σε όλους όσους 
επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. 
 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τις ενότητες των 
μαθημάτων online ή, εναλλακτικά, να τις 
«κατεβάσει» ή να τις εκτυπώσει. Κάποια μαθήματα 
προσφέρονται και με τη μορφή 
μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων του διδάσκοντα 
καθηγητή. Το πέρας της παρακολούθησης ενός 
μαθήματος δεν συνοδεύεται από κάποια 
πιστοποίηση. 
 

Η πλατφόρμα opencourses.gr προσφέρεται από τo 
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet), εποπτευόμενο 
φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μια ένωση στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα της χώρας. 
 
Αναλυτικότερα μπορείτε να διαβάσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://project.opencourses.gr 

  

http://opencourses.gr./
http://project.opencourses.gr/


Αποχαιρετισμός  

 

Η ανάρτηση δεν έχει σαν σκοπό να μοιραστώ με τους "φίλους" το συναίσθημα της λύπης. Δεν θα 
ταίριαζε άλλωστε στη Βάσω. 

 
Επιδιωξή μου είναι η εκδήλωση σεβασμού σε μια γυναίκα που την ταλαιπώρησε η ζωή αλλά η ίδια 
την αντιμετώπιζε με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, ακόμη και τους τελευταίους πολύ δύσκολους μήνες 
της ζωής της. 

Σεβασμό σε μια μάνα που ξενιτεύτηκε σε μεγάλη (σχετικά) ηλικία και μεγάλωσε μόνη της το παιδί της. 
 
Σεβασμό στην προσφορά της στην τοπική κοινωνία του Ελληνισμού είτε ως μέλος συλλόγων γονέων, 
είτε ως μέλος της ιδρυτικής επιτροπής του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ είτε ως μέλος του ΔΣ της 
Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου. 

Η ανάρτηση αυτή γίνεται όμως και για έναν επιπλέον λόγο. Η Βάσω Τσακαρέστου - Ζωγράφου είναι 
μέρος της ελληνικής πολιτικής ιστορίας αφού την περίοδο της χούντας, ως μέλος της Δημοκρατικής 
Άμυνας (αντιστασιακή οργάνωση) δικάζεται και βασανίζεται στις φυλακές. 

Η Βάσω όχι μόνο δεν μιλούσε σχεδόν ποτέ γι αυτό. Όχι μόνο δεν είχε την ανάγκη να αναφερθεί στην 
προσφορά της στον αγώνα για δημοκρατία αλλά δεν διεκδίκησε ποτέ τίποτε για την προσφορά της 
αυτή. 
 
Στη φωτογραφία (η Βάσω στη δίκη της Δημοκρατικής Άμυνας το 1970). Οι περισσότεροι από αυτούς 
έγιναν στην πορεία Βουλευτές και Υπουργοί. 

 
Γεια σου Βάσω ... καλό σου ταξίδι 

Kώστας Τάτσης 

 

 

 



<Ο Δίσκος της Φαιστού> . Από την εκδήλωση που διοργάνωσαν μαζι οι Συλλογοι Κοζανιτών και Ποντίων 
Μονάχου. Ομιλητής ήταν ο Ιωάννης Χαμιζιδης ερευνητής του προγονικού λόγου και της Ιστορίας των Ελλήνων 

 

 
Φωτογραφίες: Lakis Spiridonidis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ Θεσσαλονίκη Συμμετέχει η Παιδική χορωδία 
"Μελωδία" Μονάχου 

 

https://www.facebook.com/lakis.spiridonidis?fref=mentions


Σύλλογος Λόγου Τέχνης και Ελληνικού Πολιτισμού της Βαυαρίας - Ελληνική Κοινότητα Χααρ  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που σχεδίασε και υλοποίησε ο Σύλλογος Λόγου, Τέχνης και ελληνικού 
Πολιτισμού της Βαυαρίας σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Haar, την Κυριακή 29 Απριλίου 2018. 
Το κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν η έκθεση και παρουσίαση 90 σπάνιων αντίτυπων αρχαίων ελληνικών 
νομισμάτων από περιοχές της ελληνικής επικράτειας.  
 

Η συλλογή ανήκει στον πρόεδρο του συλλόγου Λόγου και Τέχνης κο Χ. Χατζησπυρίδη.  
 

Κάθε παρουσίαση νομίσματος πλαισιωνόταν από το αντίστοιχο χορευτικό τμήμα ανά γεωγραφική περιοχή. 
Αξιοσημείωτο για την εκδήλωση μας ήταν η μεγάλη ανταπόκριση από τα χορευτικά τμήματα ελληνικών συλλογών 
τιμώντας την παγκόσμια ημέρα χορού και η άψογη συνεργασία τους μαζί μας.  
 

Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Προξενείου Μονάχου, του δήμου HAAR και της ενορίας των Αγίων 
Πάντων. Για την επιτυχία της εκδήλωσης, θερμές ευχαριστίες πρέπει να δοθούν στους ελληνικούς φορείς και 
συλλόγους της περιοχής του Μονάχου και Χααρ καθώς και στους εθελοντές μας.  
 

Ειδική αναφορά στην κυρία Ρένα Τσόγκα που επιμελήθηκε άψογα την οργάνωση, διεξαγωγή και παρουσίαση της 
εκδήλωσης. Η συμβολή της ήταν καθοριστική για την επιτυχία της εκδήλωσης.  
 

Διοργάνωση: Σύλλογος Λόγου, Τέχνης και Ελληνικού Πολιτισμού της Βαυαρίας και Ελληνική Κοινότητα Χααρ 
Υποστήριξη: Δήμος Χααρ, Ελληνικό προξενείο, Ενορία Αγίων Πάντων  
Κύριοι παρουσιαστές: Ρένα Τσόγκα (ελληνικά), Marion Wolff (Γερμανικά)  
Παρουσιαστές νομισμάτων:  
Άργος: Γενική πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο κα Κωνσταντινοπούλου και Δήμαρχος Haar κα Müller  
Κρήτη – Κνωσός: Κουγιουμουτζής Μανώλης πρόεδρος του παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και Herr Stefan Ruetz 
φιλέλληνας  
Μακεδονία – Φίλιππος κα Χρύσα Ζλατίντση και αρχιμανδρίτης Γ. Σιώμος  
Κρήτη – Φαιστός: κα Ελένη Βούλγαρη πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων  
Μακεδονία – Περσέας: αρχιμανδρίτης Γ. Σιώμος  
Ζάκυνθος: κα Αμαλία Κορακιανίτη πρόεδρος του συλλόγου επτανήσιων Μονάχου και κα Αθηνά Μουζακίτη μέλος του 
ΔΣ του συλλόγου Επτανησίων Μονάχου  
Θράκη – Αίνος: κος Χρήστος Γκουλιαμάνης και κος Ηλίας Νταλακίδης πρόεδρος του Θρακικού συλλόγου Μονάχου  
Λάρισα: κα Μαρία Ψαριάη πρόεδρος του συλλόγου Ελασσονιτών και κα Σταυρούλα Τζώτζη  
Πόντος – Παντικάπαιον: κος Γεώργιος Τσορακλίδης μέλος της επιτροπής για την προώθηση του θέματος της 
γενοκτονίας των Ποντίων στην Ευρώπη και Herr Horst Krause φιλέλληνας  
Αιγαίο – Κως: κα Σταυρούλα Κλιγκ ταμίας του συλλόγου Αιγαίου Μονάχου και κα Sara Sandow  
Ήπειρος: κος Απόστολος Κώτσης πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Haar και κος Δημήτρης Αγγέλης  
Αθήνα: κα Ελένη Βούλγαρη πρόεδρος του Λυκείου των ελληνίδων Μονάχου  



Χορευτικά τμήματα: (με τη σειρά παρουσιάσεως) Ελληνική κοινότητα Haar, Λύκειο των Ελληνίδων Μονάχου, 
Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου Θρακιώτικος σύλλογος Μονάχου, Σύλλογος Ελασσονιτών Μονάχου, Σύλλογος 
Ποντίων Μονάχου Σύλλογος Αιγαίου Μονάχου, Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου  
 

Χορηγοί: Αγγέλης Δημήτρης μεταφραστής των κειμένων στα γερμανικά , Werbeagentur P3, Chronos-papertime, 
Thomas Thaller , Βoxdienst, Βασίλειος Βλαχάβας, Κωνσταντίνος Κρεμαλής δικηγόρος, Απόστολος Σαρογλάκης 
δικηγόρος, Ιωάννης Μουρατίδης REWE, MINOA ελληνικό εστιατόριο, OMILOS  
 

Σας ευχαριστούμε εγκάρδια όλους για την άψογη συνεργασία και την ολοκλήρωση μιας λαμπρής εκδήλωσης που 
έστειλε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ενότητας της ελληνικής παροικίας. ο πρόεδρος του συλλόγου Λόγου και Τέχνης 
Χρήστος Χατζησπυρίδης ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Χααρ Απόστολος Κώτσης 
 

 
 

 
 
 



 

 

 





  



 

 

 
 



 



 



 



Aπό την παρουσίαση του βιβλίου "Ηρωίδες χωρίς Ηρώο" της Ελένης Τσακμάκη στο πνευματικό 

κέντρο του ΙΝ των Αγίων Πάντων Φωτογραφίες Lakis Spiridonidis 
 

 

https://www.facebook.com/lakis.spiridonidis?fref=mentions


 

 
 

  



Συζήτηση με τους τρεις Έλληνες, μέλη του Συμβουλίου Αλλοδαπών (συμβούλιο ενσωμάτωσης) 

του Δήμου Μονάχου, ένα χρόνο μετά την εκλογή τους. 

 

Τον Γενάρη του 2017 εκλέχτηκαν τρεις Έλληνες στο 40μελές 
συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για θέματα αλλοδαπών, 
στο Συμβούλιο Ενσωμάτωσης ΣΕ (περισσότερο γνωστό ως 
Συμβούλιο Αλλοδαπών). 
 

Ο Θεόδωρος  Λουπεγίδης,  με το συνδυασμό «Διεθνής 
Δημοκρατία» που στήριζε, κυρίως, η SPD και οι Θεοδώρα 
Σισμάνη και Αθανασία Γκετερίδου με τον «Ελληνικό» 
συνδυασμό. 
 

Το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικές λίστες δεν 
αποτέλεσε εμπόδιο στην συνεργασία τους. Από την πρώτη 
στιγμή, όπως οι ίδιοι λένε, λειτούργησαν ως ομάδα, γεγονός 
που φάνηκε και στη συνάντηση που είχαμε μαζί τους. 
Στο συμβούλιο μετέχουν 40 άτομα από 19 διαφορετικές 
εθνότητες. Πρόεδρος, η Dimitrιna Lang από την Βουλγαρία, 
με την οποία υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, όπως 
επισημαίνουν και οι τρεις τους. 
 

Για τη Θεοδώρα Σισμάνη είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά 
που εκλέγεται και κουβαλά μαζί της την εμπειρία 7 χρόνων. 
Στο νέο όργανο έχει τη θέση της πρώτης Αντιπροέδρου.  
 
Η Αθανασία και ο Θεόδωρος εκλέχτηκαν για πρώτη φορά. 
Συμμετέχουν, αντίστοιχα, στις επιτροπές «Εκπαίδευσης – 
Οικογένεια  και Νεολαία» και «Παραμονή, Δίκαιο 
μετανάστευσης-Πολιτική για πρόσφυγες –Ρατσισμός-
Διακρίσεις». 
 

Ο Θεόδωρος είναι αναπληρωτής υπεύθυνος στον τομέα Α1 
δηλαδή «Εκπαίδευσης – Οικογένειας  και Νεολαίας»  
Επίσης, εκτός από τον τομέα της Παιδείας εστιάζει το 
ενδιαφέρον του στο θέμα της εργασίας και της αναγνώρισης 
των ελληνικών πτυχίων, μιας και συμμετέχει  στην επιτροπή 
Οικονομίας και Εργασίας. 
 

Τα τρία μέλη του ΣΕ απάντησαν στο ερώτημα γιατί να 
συμμετέχει κάποιος Έλληνας σ ένα όργανο 
Αλλοδαπών, από τη στιγμή που έχει την ιδιότητα του 
Ευρωπαίου πολίτη. 

Η Θεοδώρα υποστήριξε ότι είναι χρήσιμο λόγω δυο 
στοιχείων, τα οποία υπάρχουν στην τοπική κοινωνία και τα 
οποία αφορούν το σύνολο των μη Γερμανών: «οι διακρίσεις 
στην αγορά των σπιτιών (εύρεση κατοικίας) και στην αγορά 
εργασίας».  
 
Πώς αισθάνονται ένα χρόνο μετά ο Θεόδωρος και η 
Αθανασία, ως νέα μέλη; 

Παρότι ο θεσμός έχει περιορισμένες δυνατότητες 
παρέμβασης και οι δυο παραδέχτηκαν ότι στην αρχή, μέχρι 

να ενταχθούν ουσιαστικά στις λειτουργίες του οργάνου, 
υπήρχε μια επιφυλακτικότητα, η οποία με το χρόνο 
περιορίστηκε.  Και δυο στάθηκαν στα ζητήματα που 
αφορούν τον Ελληνισμό: «προωθούμε θέματα κυρίως της 
εκπαίδευσης, είτε έχουν να κάνουν με την εύρεση σχολικού 
διδακτηρίου, είτε με το οικόπεδο και την ανέγερση σχολικού 
διδακτηρίου στο Berg am Laim». 
 

Στο ίδιο πνεύμα παραμένει και η «πιο παλιά» στο θεσμό, 
Θεοδώρα. «Όταν προεκλέχτηκα πριν 7 χρόνια δεν πίστευα 
ότι υπήρχαν δυνατότητες, ότι όλα όσα είχα σχεδιάσει 
δύσκολα θα γινόταν αποδεκτά. Όμως, μετά από 3 χρόνια 
διαπίστωσα ότι με επιμονή και κυρίως, με συνέπεια έχεις 
πολλές δυνατότητες να συμμετέχεις ουσιαστικά και να 
παρεμβαίνεις». 
 

Ιδιαίτερα τώρα, που η Θεοδώρα μετέχει ως πρώτη 
αντιπρόεδρος στο Προεδρείο του Οργάνου γίνεται 
αποδέκτης όλων των πληροφοριών, καθώς  συμμετέχει σε 
συναντήσεις με τις δημοτικές ομάδες των κομμάτων και το 
Δήμαρχο και αντιδήμαρχο της πόλης. 
 

Στο ερώτημα κατά πόσο τους στηρίζουν οι συνδυασμοί που 
τους εξέλεξαν, παρότι και τα τρία μέλη του Σ.Ε θέλησαν να 
απαντήσουν διπλωματικά, είναι προφανές ότι πλέον 
λειτουργούν ως ελληνική ομάδα και σχεδιάζουν μόνοι τους.  
«Ούτε ένας ελληνικός σύλλογος δεν έχει κάνει το 2017 
αίτηση χρηματοδότησης» μας λέει ο Θόδωρος. «Αλλά εμείς 
ξεκινήσαμε από μόνοι μας να ερχόμαστε σε επικοινωνία με 
συλλόγους για να τους ενημερώσουμε. Δεν είμαστε της 
άποψης ότι επειδή δεν ενδιαφέρονται, δεν μας απασχολεί» 
επισημαίνει. 
 

Στο κλείσιμο της συζήτησης τονίστηκε ιδιαίτερα το πόσο 
σημαντική είναι η συμμετοχή του Ελληνισμού στις 
διεργασίες της πόλης, ώστε να  αποκτήσει ο Ελληνισμός 
πολιτική δύναμη. 
 

Έτσι λοιπόν, η εμπειρία της Θεοδώρας Σισμάνη  και η 
διάθεση για κοινή δράση, η όρεξη της Αθανασίας και του 
Θεόδωρου να βοηθήσουν και να προωθήσουν ελληνικά 
αιτήματα και θέματα δίνει πολλές προοπτικές στο μέλλον 
της ομάδας των τριών Ελλήνων στο Συμβούλιο 
Ενσωμάτωσης του Δήμου του Μονάχου. Απομένει στους 
οργανωμένους φορείς του Ελληνισμού να τους 
τροφοδοτήσουν με προτάσεις και σκέψεις και να τους 
βοηθήσουν στο έργο τους.  
 
Το σημαντικότερο απ όλα είναι ότι και οι τρείς τους έχουν τη 
διάθεση να «ακούσουν».  
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www.doryforos.org 
 
 
 

www.doryforos-europa.blogspot.com 
  

http://www.doryforos-europa.blogspot.com/


 

 
 



Η Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου στο Πανευρωπαικό Αντάμωμα Ηπειρωτικών Συλλόγων 
Ευρώπης στο Βούπερταλ. Φωτο Katerina Pappa 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 





 

 
 



 

  



Ίδρυση συνδέσμου Ελλήνων ιατρών στο Μόναχο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ 
 

 
 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

με το παρόν θέλουμε να σας ανακοινώσουμε την ίδρυση ενός συνδέσμου ιατρών στην πόλη του Μονάχου με την 
ονομασία "Ιατρική Μονάχου” , στα Γερμανικά ”IATRIKI-MUC“. 
 
Ο σύνδεσμος απευθύνεται προς τους συναδέλφους με ιατρεία ή συναδέλφους που εργάζονται σε πολυϊατρεία. 
 
Σκοπός του συνδέσμου είναι η γνωριμία των ιατρών μεταξύ των, όπως επίσης και η συνεργασία τους σε όλους τους 
τομείς της ιατρικής. Αυτό θα αποβεί προς όφελος των ασθενών. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος μπορεί να απευθύνεται για πληροφορίες στην εξής ηλεκτρονική Δ/νση: 
info@iatriki-muc.de (Υπεύθυνοι επαφής κ.κ. Σοφία Τουρλακίδου και Ανδρέας Μoράκης) 
 
Με εκτίμηση, 
Συνδεσμος Ιατρών Μονάχου 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Σχόλιο του "Δορυφόρου" για τη δημιουργία συνδέσμου Ελλήνων ιατρών στο Μόναχο 
Μία πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία ήδη έχει αρχίσει να επιτυγχάνει τους στόχους της έχει ξεκινήσει εδώ 
και δύο χρόνια στο Μόναχο. 
 

Συγκεριμένα αφορά τους Έλληνες ιατρούς στην πόλη του Μονάχου, οι οποίοι δημιούργησαν ένα σύνδεσμο Ελλήνων 
ιατρών, στον οποίο συμμετέχουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι τους. 
 

Στο ακόμη αρχικό στάδιο του συνδέσμου οι στόχοι της προσπάθειας είναι συγκεκριμένοι. Κατά κύριο λόγο αφορούν 
στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών πάνω σε ιατρικά θέματα μεταξύ των συναδέλφων ιατρών μέσα σ ένα φιλικό 
και συναδελφικό περιβάλλον. 
  
Βραχυπρόθεσμα επιδιώκεται όμως και η παροχή βοήθειας σε συναδέλφους που έρχονται από την Ελλάδα, καθώς 
και η στήριξη και η δυνατότητα διασύνδεσης των Ελλήνων φοιτητών Ιατρικής στο Μόναχο. Επίσης έχουν γίνει 
προτάσεις για πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα απευθύνονται σε ιατρούς, ασθενείς και τον 
Ελληνισμό γενικότερα.  
 
Η πρωτοβουλία iatriki-muc απευθύνεται στον ιατρικό τομέα δηλ. Ιατρούς και Οδοντιάτρους, οι οποίοι εξασκούν 
ελεύθερο επάγγελμα. Η συνεργασία με τους νοσοκομειακούς συναδέλφους έχει ήδη  ξεκινήσει. Αλλά και με τα 
παρεμφερή προς την Ιατρική επαγγέλματα θα υπάρξει στο μέλλον συνεργασία, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη 
συνεργασία στον τομέα της Ιατρικής. 
 
Την πρωτοβουλία συντονίζουν η καρδιολόγος Σοφία Τουρλακίδου και ο οδοντίατρος Ανδρέας Μοράκης. 
 
'Ηδη λειτουργεί ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση iatriki-muc.de , στην οποία "καλωσορίζει" τους επισκέπτες 
φωτογραφία του αγάλματος του Ιπποκράτη μπροστά από την κρατική βιβλιοθήκη στο Μόναχο. 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

mailto:info@iatriki-muc.de
http://iatriki-muc.de/
http://iatriki-muc.de/

