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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BESTATTUNGSINSTITUT 

Το γραφείο μας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 
  και 365 ημέρες το χρόνο.

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο

  � Επικοινωνία με τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες, διευθέτηση εγγράφων  
και μεταφράσεις πιστοποιητικών

  � Οργάνωση Κηδειών και χαιρετισμών 

Εγγυόμαστε:
  � Προσιτές τιμές - ειδικά για εσάς
  � Υψηλά standards - άριστη ποιότητα
  � Συνέπεια, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό

  � Überführung des Leichnams  
nach Griechenland

  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität
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  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

Unser Büro ist 24 Stunden am Tag,  
365 Tage im Jahr besetzt.

«Στο δύσκολο μονοπάτι του αποχαιρετισμού, 
είμαστε ο άνθρωπός σας 

και στεκόμαστε μαζί σας, δίπλα σας»
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ FIAT IFTA
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Κυριακή 8.12.2019
Freizei theim Westend, Westendstr 66a. 

(U-Bahn 4,5 Stat ion Schwanthalerhöhe, ή 
Λεωφορείο 53 στάση Schwanthalerhöhe 

ή Τραμ 18 /19 στάση Schrenkstr .)

Από ώρα 10.00 π.μ. έως 17.30

Είσοδος ελεύθερη 

#5

Όλα τα έσοδα της 
εκδήλωσης θα 
διατεθούν στο ίδρυμα 
"Άσπρες Πεταλούδες" 
Ίδρυμα Ειδικών Παιδιών 
– Ατόμων Ν. Μαγνησίας, 
Οικοτροφείο και 
Σωματείο Φίλων 
Ιδρύματος. Σκοπός του 
Ιδρύματος είναι η 
περίθαλψη και φροντίδα 
παιδιών με νοητική 
υστέρηση, ψυχικές 
διαταραχές, επιληψία, 
αυτισμό, 
εγκεφαλοπάθειες, 
κινητικές δυσκολίες και 
αισθητηριακές 
διαταραχές. 

Τραπεζικός λογαριασμός:
Doryforos e.V., Piraeus Bank  

IBAN: DE84 5242 0600 8167 9673 35
SWIFT/ΒIC: ABGRDEFF

Verwendungszweck:  ASPRES PETALOUDES



Αρ. 62 Νοέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το ΜόναχοΑρ. 62 Νοέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

5  4  Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΊΑ „ΨΉΦΟ 
ΤΟΥ ΑΠΟΔΉΜΟΥ“ ΜΕ 
ΑΠΟΚΛΕΊΣΜΟ ΤΉΣ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΊΑΣ ΚΑΊ ΟΣΩΝ 
ΑΓΩΝΊΣΤΉΚΑΝ ΓΊΑ ΤΟ 
ΣΤΟΧΟ 
 

Συμφωνία επιτεύχθηκε στη διακομματική επιτροπή 
για την ψήφο των αποδήμων, όπως ανακοίνωσε 
μετά τη συνεδρίαση ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης 
Θεοδωρικάκος.

Ο Θεοδωρικάκος τόνισε πως βρέθηκαν οι 
απαιτούμενες 200 ψήφοι, σημειώνοντας: «Φαίνεται ότι 
διαμορφώνεται η κοινή βάση για ένα νομοσχέδιο που 
θα διευκολύνει την ψήφο των απόδημων πολιτών,

που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους, ώστε να ψηφίζουν από τον τόπο 
κατοικίας τους».

Σχετικά με τα σημεία της συμφωνίας, Θεοδωρικάκος 
ανέφερε: «Φαίνεται ότι εξασφαλίζεται η βάση των 
200 ψήφων. Η βάση είναι η εξής: Ισότιμη ψήφος των 
Ελλήνων του εξωτερικού με αυτούς που ψηφίζουν 
εντός Ελλάδας. Δεύτερον, θα ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν. Υπάρχει 
συμφωνία να αυξηθούν οι βουλευτές Επικρατείας σε 
15 και τα κόμματα εφόσον επιθυμούν, μπορούν να 
περιλαμβάνουν στα ψηφοδέλτια και προσωπικότητες 
από το εξωτερικό.

Τρίτον, συμφωνήσαμε στην αυτοπρόσωπη παρουσία 
των Ελλήνων του εξωτερικού στα σημεία που θα 
στηθούν οι κάλπες, όπως πρεσβείες, προξενεία κλπ. 
Θα σχηματιστούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι. Ποιους 
αφορά; Η βάση της συμφωνίας λέει ότι όσοι Έλληνες 
έχουν μείνει για δύο χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 
35 χρόνια, θα μπορούν να ψηφίσουν, εφόσον 
μπορούν να το αποδείξουν με δημόσια έγγραφα. 
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που πρέπει και αξίζει να 
ψηφιστεί από 300 βουλευτές», κατέληξε ο υπουργός 
Εσωτερικών.

Tι σημαίνει πρακτικά η συμφωνία αυτή;

Εκτός της δυνατότητας να ψηφίσει από τον τόπο 
κατοικίας του όποιος μετανάστευσε στο εξωτερικό 
πριν το 1988 (αν οι εκλογές γίνουν κανονικά στη 
θητεία τους το 2023).

Εκτός ολόκληρη γενιά νέων που δεν σπούδασαν 
στην Ελλάδα και άρα δεν θα έχουν μείνει 2 χρόνια 
στην Ελλάδα (υπενθυμίζουμε στη διακομματική ότι 
η στρατιωτική θητεία είναι 6μηνη για τους κατοίκους 
εξωτερικού και συνεπώς δεν επαρκεί για στοιχείο 
που θα επιτρέπει να ενταχθεί στο ειδικό εκλογικό 
κατάλογο).

Εκτός τα παιδιά των γονιών που γεννήθηκαν στο 
εξωτερικό την περίοδο της οικονομικής κρίσης όταν θα 
γίνουν 17 ετών και θα έχουν δικαίωμα ψήφου (δηλαδή 
το αργότερο στις μεθεπόμενες εκλογές).

Τέλος εκτός μένει μια γενιά που αγωνίστηκε για 
το αίτημα τη „ψήφου του μετανάστη“ μέσα από 
συλλογικότητες όπως είναι οι Κοινότητες και οι 
Ομοσπονδίες Συλλόγων. Οι οποίοι αγωνίστηκαν γιατί 
είχαν (και έχουν) ενδιαφέρον για τη χώρα τους και 
ήθελαν να συνδέσουν τον ελληνισμό της διασποράς με 
την πατρίδα τους.

Ίσως όμως η ομόφωνη, από όσο φαίνεται απόφαση 
της διακομματικής, μπορεί να έχει και ένα θετικό 
στοιχείο. Να σκεφτεί ποιον βηματισμό θα ακολουθήσει 
ο απόδημος σε πολιτικό επίπεδο στο μέλλον. 
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Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας σχετικά 
με την απόφαση της διακομματικής επιτροπής για τη 
ψήφο του Απόδημου.

Η ανακοίνωση:

Ψήφο στο Μετανάστη!

Αγανάκτηση και θυμό προκάλεσε η απόφαση της 
Διακομματικής Επιτροπής της ελληνικής Βουλής, που 
αφορά στην ψήφο των εκτός Επικρατείας ελλήνων 
εκλογέων, η οποία - αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης 
της επιστολικής ψήφου-περιέχει διατάξεις που αφορούν 
στο χρόνο παραμονής μας στο Εξωτερικό - προβλέπει 
τη συνεχόμενη διετή παραμονή μας στην Ελλάδα μέσα 
στην τελευταία τριαντακονταετία και-προβλέπει την 
υποχρεωτική κατοχή ΑΦΜ.

Οι διατάξεις αυτές διχάζουν στην ουσία τον απόδημο 
ελληνισμό, τον οποίο μοιράζουν. σ΄αυτούς που θα 
μπορούν να ψηφίζουν και σ΄αυτούς που δεν θα 
μπορούν.  Η πράξη αυτή είναι αυθαίρετη, διότι αφαιρεί 

το δικαιωμα της ψήφου από τους συμπατριώτες μας 
που είναι γραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους.και 
δικαιωματικά μπορούν να ψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή είναι πέρα για πέρα μειωτική για 
τους απόδημους,των οποίων δυστυχώς την προσφορά 
θυμούμαστε λίγο πριν από τις εθνικούς επετείους.

Καλούμε την Διακομματική Επιτροπή να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων και να αναιρέσει.την απόφασή 
της, παίρνοντας υπόψη τις κατασταλαγμένες θέσεις 
των οργανωμένων φορέων του απόδημου ελληνισμού 
και της Ομοσπονδίας μας: Να ψηφίζουν οι απόδημοι 
Έλληνες από τον τόπο που ζουν και εργάζονται χωρίς 
περιορισμούς. Ο τρόπος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
αυτή είναι η επιστολική ψήφος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

Κώστας Δημητρίου                                                                           
Κολωνία, 23.10.2019

ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΊΚΩΝ: 
„ΘΕΩΡΩ ΟΤΊ ΕΊΝΑΊ 
ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ, ΑΝ ΟΧΊ 
ΚΑΊ ΝΤΡΟΠΉ“ ΤΟ ΟΡΊΟ 
ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
 

Σε  συνέντευξη που παραχώρησε στο Ελληνικό 
Πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS της Αυστραλίας  ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για θέματα 
απόδημου Ελληνισμού μίλησε για „πολλά δύσκολα και 
αρνητικά σημεία της συμφωνίας“ της διακομματικής 
συμφωνίας για τη ψήφο του Απόδημου.

«Θεωρώ ότι είναι σοβαρό λάθος, αν όχι και ντροπή», 
είπε χαρακτηριστικά ο Διαματάρης.«Ελπίζω, μέχρι 
που να φτάσουμε στο τέλος αυτού του διαλόγου, ότι 
θα καταλάβουν και τα κόμματα, που προωθούν τέτοιες 
παράλογες διατάξεις, ότι ο Έλληνας δεν σταματάει να 
είναι Έλληνας, μετά από 35 ή 40 ή 10 ή 20 χρόνια. 
Ο Έλληνας είναι Έλληνας, για όλη του τη ζωή», 
συμπλήρωσε.

Η διακομματική 
επιτροπή είχε 
αποφασίσει 
ότι δικαίωμα 
διευκόλυνσης 
στην άσκηση 
του εκλογικού 
δικαιώματος από τον 
τόπο κατοικίας του 
θα έχει ο απόδημος 
ο οποίος ζει στο εξωτερικό το πολύ 35 χρόνια, αλλά θα 
πρέπει να αποδείξει με δημόσια έγγραφα την παρουσία 
του στην Ελλάδα για τουλάχιστον 2 χρόνια, είτε ως 
εργαζόμενος, είτε ως σπουδαστής ή υπηρετώντας τη 
στρατιωτική θητεία του.

Ο Υφ. Εξωτερικών μετανάστευσε στην Αμερική το 1968 
και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Κολούμπια το 
1977.  Ήταν εκδότης της εφημερίδας της ομογένειας 
Εθνικός Κήρυκας από το 1978 μέχρι στις 9 Ιουλίου 2019 
όπου ορίστηκε υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για 
θέματα Απόδημου Ελληνισμού.

Του Κώστα Τάτση

Δεν χωράει αμφιβολία ότι η διακομματική συμφωνία 
των έξι κομμάτων που συμμετέχουν στη Βουλή για 
το δικαίωμα ψήφου των απόδημων από τον τόπο 
κατοικίας τους είναι από κάθε άποψη φιλοσοφική, 
πολιτική  και πρακτική, μια απόφαση που ο βαθμός 
της γελοιότητάς της επιτρέπει να ξεπερνάς το θυμό και 
να το „διασκεδάζεις“.

Τους μεν (κυβερνητικούς) ενδιαφέρει να περάσει 
απλά ένας νόμος για να πανηγυρίσουν ότι έλυσαν 
ένα θέμα δεκαετιών και να κλείσουν το εκλογικό μάτι 
στις οικογένειες όσων μετανάστευσαν την τελευταία 
δεκαετία.

Οι άλλοι (αντιπολίτευση) φοβούνται ότι θα ψηφίζουν 
στρατιές ελληνοαμερικάνων και ελληνοαυστραλών και 
δεν θα ξαναδούν ποτέ ξανά κυβέρνηση.

Κάποιοι  -δήθεν -ιδεολόγοι δεν είχαν πρόβλημα να 
συνδέσουν την περιουσία με το δικαίωμα της ψήφου.

Ενώ άλλοι παρακολούθησαν αδιάφορα επιδιώκοντας 
προφανώς να είναι μέρος της „μεγάλης απόφασης“.

Αλήθεια, τι φαντάστηκε η διακομματική; Μήπως 
ότι οι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού θα αρχίσουν 
να συγκεντρώνουν έγγραφα για να μπορούν να 
εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ( 
Άσε που δεν αποκλείεται τα Προξενεία να ζητούν και 
τη σφραγίδα της Χάγης).

Δυστυχώς, η Πολιτεία μέσω των κομμάτων ενισχύει 
ένας ιδιότυπο „ρατσισμό“ απέναντι στους Έλληνες 
που ζουν στο εξωτερικό. Δεν είναι απλά μια στάση 
αδιαφορίας, αλλά μια στάση που θέτει κριτήριο για το 
πόσο „Έλληνας“ είναι ο καθένας ανάλογα, με τον τόπο 
κατοικίας του.

Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Όλο το 
σκεπτικό και η συζήτηση ξεκίνησε για τους Έλληνες 
που μετανάστευσαν τα χρόνια της δημοσιονομικής 
κρίσης. Πιστεύει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα ότι 

οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, θα παραβλέψουν το 
λόγο που τους ανάγκασε να φύγουν στο εξωτερικό και 
συγκινημένοι από την απόφαση, θα ψηφίσουν μαζικά 
στις επόμενες εθνικές εκλογές τα κόμματά τους.

Και όπως συμβαίνει συνήθως στις „μεγάλες 
αποφάσεις“, κάποιος πέταξε τη σοφία του χρονικού 
ορίου και όλοι πανηγύριζαν ότι έλυσαν το θέμα. Χωρίς 
να μπουν στον κόπο να δουν αν είναι εφαρμόσιμο 
αυτό που αποφάσισαν. Τα 35 χρόνια θα ισχύουν και 
θα φτιαχτεί μόνιμος κατάλογος ή όποιος στις επόμενες 
εκλογές είναι 34 έτη στο εξωτερικό θα ψηφίσει, ενώ 
στις μεθεπόμενες δεν θα έχει δικαίωμα, επειδή θα έχει 
ξεπεράσει την 35ετία ;

Η προϋπόθεση για τα δυο χρόνια θα υπολογίζεται 
συνολικά ή τμηματικά ; Άντε οι άντρες να 
παρουσιάσουν και ένα απολυτήριο στρατού (6μηνη η 
θητεία τους, όπως όφειλε να γνωρίζει η διακομματική), 
οι γυναίκες ; Η θα έπρεπε να ήταν φοιτήτριες στην 
Ελλάδα διαφορετικά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου από 
τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

Έχει συνειδητοποιήσει η διακομματική επιτροπή ότι με 
την απόφασή της αποκλείει όλα τα ελληνόπουλα που 
γεννήθηκαν την περίοδο της κρίσης, ενώ κατά τ άλλα 
υποστηρίζουν ότι κόπτονται γι αυτά ;

Η απαξίωση της πολιτικής από τους πολίτες είναι 
επικίνδυνο για τη Δημοκρατία. Όταν τα δημοκρατικά 
πολιτικά κόμματα λειτουργούν με επιλογές, όπως 
η χθεσινή της διακομματικής, τότε ενισχύουν 
την αποστασιοποίηση των πολιτών. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης είναι αυτή που στη συνέχεια επιτρέπει  
στο λαϊκισμό να γίνεται αποδεκτός από τμήματα των 
κοινωνιών. Και αυτό σήμερα το διακρίνουμε όλο και σε 
περισσότερα κράτη της Δύσης.

Στην προκειμένη περίπτωση της διακομματικής, ίσως 
να μην αισθάνονται την απειλή του πολιτικού κόστους. 
Και γι αυτό τα ΜΜΕ  αναφέρθηκαν στην „συμφωνία“ 
σχεδόν πανηγυρικά. 

Αυτή τη φορά όμως το κόστος δεν θα φανεί στην 
κάλπη, αλλά θα είναι εθνικό. Γιατί χάθηκε μια ευκαιρία 
να συνδεθεί η νέα γενιά (έστω) , με την Ελλάδα. Να 
ενταχθεί ως μια αναπτυξιακή, πολιτική, κοινωνική και 
εθνική δύναμη σ ένα εθνικό σχεδιασμό στρατηγικής 
για το μέλλον της χώρας.

ΥΓ και ήταν τόσο απλό. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής. Τόσο απλά. Πόσοι είναι αυτοί; Όφειλε το 
κράτος να γνωρίζει.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΚΟΊΝΟΤΉΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ: 
„ΑΓΑΝΑΚΤΉΣΉ ΚΑΊ ΘΥΜΟ“ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΠΟΦΑΣΉ ΤΉΣ 
ΔΊΑΚΟΜΜΑΤΊΚΉΣ

„ΕΓΩ ΠΟΥ ΠΉΓΑΊΝΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΟΝΊΑ ΚΑΘΕ 
ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ ΔΊΑΚΟΠΕΣ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ ΨΉΦΊΖΩ; „
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AΘΑΝΑΣΊΟΣ ΚΡΊΚΉΣ 
(ΣΥΝΔΊΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
IGM) : „ΔΊΚΑΊΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΧΩΡΊΣ 
ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΟΥΣ“

Αν ένας από τους στόχους του Ελληνισμού είναι η 
ενεργή συμμετοχή του στην τοπική κοινωνία που ζει ο 
άλλος στόχος είναι η σύνδεσή του με την πατρίδα μας.

Πάγιο αίτημα, σε όλα τα συνέδρια της ΟΕΚ, του ΣΑΕ 
και όλων των συλλογικών οργάνων του ελληνισμού της 
Γερμανίας ήταν ο „ψήφος του μετανάστη“, δηλαδή η 
δυνατότητα να ψηφίζει ο Έλληνας κάτοικος εξωτερικού 
από τον τόπο κατοικίας του.

 Για ποιο λόγο το αίτημα αυτό δεν υλοποιήθηκε και που 
ανήκουν οι περισσότερες ευθύνες δεν είναι θέμα της 
στιγμής, φοβάμαι όμως ότι τα κόμματα μεταξύ τους 
„βολεύτηκαν“ διαχρονικά το ένα με τις διαφωνίες του 
άλλου ώστε να μην εξασφαλίζεται η απαιτούμενη από 
το σύνταγμα πλειοψηφία,2/3...

Κατανοούμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πατριώτες 
που μετανάστευσαν και είτε λόγω των συνθηκών που 
βρήκαν, η της μεγάλης απόστασης, της νομοθεσίας 
ή προσωπικών επιλογών τους, δεν μπόρεσαν να 
έχουν, η έκοψαν την επαφή με την πατρίδα και δεν 
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 
δεν μπορούν (και μάλλον δεν τους ενδιαφέρει) να 
συναποφασίζουν για τα δρώμενα στην Ελλάδα και είναι 
δικής του επιλογή.

Δεκάδες χώρες όμως έχουν λύση εδώ και χρόνια το 
συγκεκριμένο θέμα τη στιγμή που εμείς στην Ελλάδα 
δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο στα αυτονόητα.

Η πρόθεση της κυβέρνησης και των κομμάτων να 
θεσμοθετήσουν την δυνατότητα να ψηφίζει ο Έλληνας 
κάτοικος εξωτερικού από τον τόπο κατοικίας του μας 
βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Η διαφωνία όμως βρίσκεται στη διαφαινόμενη πρόθεση 
των κομμάτων να βάλουν περιορισμούς, οι οποίοι στην 
ουσία δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να καταργούν επί 
της ουσίας το νόμο. 

Πρόσφατες αναλύσεις στοιχείων για τη Γερμανία 
δείχνουν ότι το 50% σχεδόν των Ελλήνων δεν θα 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν σε μια 
εκλογική διαδικασία από τη Γερμανία. Το ποσοστό 
αυτό είναι μόνο από το έναν περιορισμό (35ετία). 
Αν προσθέσουμε και τους άλλους περιορισμούς το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται ακόμη περισσότερο. 

Η μόνη πρόταση που μπορεί να έχει πραγματικά 
ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι :

Να θεσμοθετηθεί και να ληφθούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου 

οι μετανάστες, που είναι εγγεγραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν στη χώρα 
όπου διαμένουν!

Και αν τα κόμματα θέλουν να κάνουν την υπέρβαση, 
τότε ας προχωρήσουν και στη δημιουργία π.χ. 
4 εκλογικών περιφερειών, ΕΥΡΩΠΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 

όπου θα εκλέγονται π.χ. 10, ή 15 βουλευτές, από 
όλα τα κόμματα που θα μπαίνουν στην Βουλή και 
θα εκπροσωπούν, θα προβάλουν και θα επιδιώκουν 
μέσα στην βουλή, την επίλυση των προβλημάτων των 
Ελλήνων του εξωτερικού σε σχέση με την πατρίδα.

Κρίκης Αθανάσιος

Εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο 
εργοστάσιο MAN Truck & Bus AG Μονάχου (10.000 
εργαζόμενοι Υπεύθυνος για θέματα προσωπικού και 
μισθοδοσίας.

Επίτιμος δικαστής στο Εργατικό Δικαστήριο στο 
κρατίδιο της Βαυαρίας

Πρόεδρος στο συμβούλιο ξένων του Συνδικάτου 
Μετάλλου της IGM στην Βαυαρία και μέλος της 
Παγγερμανικής επιτροπής ξένων. (περίπου 500.000 
μέλη του Συνδικάτου Μετάλλου από τα συνολικά 
2.500.000 μέλη) 

Πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και 
Κηδεμόνων Βαυαρίας. 

Πρώην Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων και 
Κηδεμόνων Γερμανίας 

Πρώην μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας 
Μονάχου και Κάρλσφελντ Μονάχου.

ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ 
ΣΥΜΒΟYΛIΟ ΚΡΉΤΩΝ: 
„ΧΩΡΊΖΕΤΕ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΉΝΕΣ ΤΉΣ 
ΔΊΑΣΠΟΡΑΣ“

 

Πλήγμα στον αγώνα 
των ομογενειακών 
συλλογικοτήτων 
να διατηρηθεί ο 
Ελληνισμός ενωμένος 
θεωρεί με επιστολή 

του προς τον αρμόδιο Υφ. Εξωτερικών το ΔΣ του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών την απόφαση της της 
διακομματικής για τη „ψήφο του απόδημου“.

Ακολουθεί η επιστολή 

Προς:

Αξιότιμο κύριο υφυπουργό αποδήμων ελλήνων κύριο 
Διαματάρη 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Κρητών εκφράζει τη λύπη αλλά και την έντονη 
απογοήτευσή του για την απόφαση της διακομματικής 
επιτροπής όσον αφορά το θέμα της ψήφου όπως 
αυτή εκφράστηκε χθες μετά τη συνεδρίαση μέσω του 
αρμόδιου Υπουργού.

Είναι αυτονόητο για κάθε Έλληνα ότι η απόφαση της 
διακομματικής το μόνο που προσφέρει είναι να χωρίσει 
του Έλληνες στο εξωτερικό δημιουργώντας Έλληνες με 
ημερομηνία λήξης.

Ο αγώνας όλων μας να μείνει ο Ελληνισμός της 
διασποράς ενωμένος να διατηρήσει την εθνική του και 
πολιτιστική του ταυτότητα δέχεται ένα πλήγμα με την 
απόφαση αυτή. 

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να μην προχωρήσουν σε μια τέτοια 
απόφαση.

Μανώλης Κουγιουμουτζής 

Πρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών

ΜΕΛΗ.Παγκρητική Ένωση Αμερικής 1929 .Κρητική 
Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας 
1980 .Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης 1974, 
Παγκρητιος Ένωσης  Αθηνών, Αδελφότης Κρητων 
Πειραιά<Ομόνοια>, Αδελφότης Κρητων Μακεδονίας, 
Αδελφότης Κρητων Νοτίου Αφρικής.

EΛΛΉΝΊΚΉ ΚΟΊΝΟΤΉΤΑ 
ΒΕΡΟΛΊΝΟΥ: „ΔΊΚΑΊΩΜΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΊΝΑΊ 
ΣΤΟΝ ΕΘΝΊΚΟ ΕΚΛΟΓΊΚΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ“
 

To ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου εκφράζει 
με τον πιο έντονο τρόπο τη διαφωνία του στην 
απόφαση της διακομματικής επιτροπής όσον αφορά 
τη διευκόλυνση των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού στη 
συμμετοχή στις εθνικές εκλογές από τον τόπο μόνιμης 
διαμονής τους.                                          

Με την απόφασή της αυτή η διακομματική επιτροπή 
αποκλείει ολόκληρες γενιές αποδήμων, από τη γενιά 
της πρώτης μετανάστευσης μέχρι και χιλιάδες νέους σε 
ηλικία που δεν σπούδασαν στην Ελλάδα.

Η μόνη συνταγματική, πολιτικά λογική και κυρίως 
εθνικά αναγκαία απόφαση είναι:

Να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν από τον τόπο μόνιμης 
διαμονής τους όλοι όσοι είναι στον εθνικό εκλογικό 
κατάλογο.

Για το ΔΣ Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Ο Πρόεδρος                                                                               
ο Γραμματέας

    

Παναγιώτης Ματλής                                                                 
Αλέξανδρος Λαυδάς

 

ΠΑ
ΓΚ

ΟΣΜ
ΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ  

W
O

RLD COUNCIL OF CRETAN
S

ΚΡΗΤΗ / CRETE

EST. 2005
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ΚΊΝΉΜΑ ΑΛΛΑΓΉΣ: 
ΔΊΑΜΑΡΤΥΡΊΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΊΚΟΥ ΓΊΑ „ΨΉΦΟ 
ΑΠΟΔΉΜΟΥ“
 
Σε κοινή ανακοίνωση - διαμαρτυρία προχώρησαν 
οι οργανώσεις (Νομαρχιακές Επιτροπές) του 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ στο εξωτερικό σχετικά με 
τη συμφωνία της διακομματικής για το θέμα της 
συμμετοχής των απόδημων στις εθνικές εκλογές από 
τον τόπο κατοικίας τους

Ακολουθεί το κείμενο : 
Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας των Νομαρχιακών 
Επιτροπών του Κινήματος Αλλαγής στη Διασπορά.

Αγανάκτηση προκαλεί στον Ελληνισμό της Διασποράς 
το περιεχόμενο της απόφασης της Διακομματικής 
Επιτροπής που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών 
για την ψήφο των Ελλήνων Εξωτερικού.

Θεωρούμε προσβολή για τον Ελληνισμό που ζει και 
εργάζεται στο Εξωτερικό να του αμφισβητούν τον 
πατριωτισμό του και να τον αποκλείουν με τεχνάσματα  
από το δικαίωμά του να ασκεί το εκλογικό του 
δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας του. 

Η απόφαση της διακομματικής Επιτροπής δεν 
προβλέπει καν την επιστολική ψήφο, μια διαδικασία 
που εφαρμόζουν  δεκάδες κράτη στον κόσμο. 

Όπως, επίσης, δεν εξασφαλίζει την εκπροσώπηση 
των Αποδήμων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρά μόνο 
αφήνει την εκλογή τους  στη  διακριτική ευχέρεια των 
κομμάτων. 

Τα τέσσερα βασικά  σημεία που ανακοινώθηκαν 
για τη συμμετοχή του Aπόδημου Ελληνισμού στις 
εθνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας τους δεν 
εξασφαλίζουν με κανένα τρόπο την  ισότιμη και 
ουσιαστική συμμετοχή του, ούτε το δικαίωμά του 
εκλέγειν και  εκλέγεσθαι.  

Σήμερα, εκτός του ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, οι  πάγιες θέσεις 
(με κάποιες « μικροδιαφορές») των Ομογενειακών 
Οργανώσεων και κομμάτων στο Εξωτερικό είναι: 

1. Το δικαίωμα συμμετοχής των Ελλήνων του 
Εξωτερικού στις εθνικές εκλογές από τον τόπο 
κατοικίας τους χωρίς κανένα αποκλεισμό και με μόνο 
κριτήριο να είναι εγγεγραμμένοι στον εθνικό εκλογικό 
κατάλογο 

2. Η συνταγματική πρόβλεψη συγκρότησης εκλογικών 
περιφερειών Ελλήνων Εξωτερικού με αριθμό 
βουλευτικών εδρών ανάλογα με το νόμιμο πληθυσμό 
όπως αυτός προκύπτει από τους εγγεγραμμένους στον 
εκλογικό κατάλογο. 

3. Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η  δυνατότητα και στους ψηφοφόρους 
που ζουν μακριά από Προξενικές Αρχές να 
συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τον Απόδημο Ελληνισμό, 
τα κόμματα και τις ομογενειακές οργανώσεις στο 
Εξωτερικό να κινητοποιηθούμε –προσφεύγοντας 
στο Συμβούλιο Επικρατείας- στην περίπτωση που 
προωθηθεί η συμφωνία της διακομματικής ως σχέδιο 
νόμου στην Ελληνική Bουλή.

Για τη ΝΕ: Όνομα  Ιδιότητα

Σουηδίας Γιώργος Δεμιρτζόγλου  Γραμματέας

Γερμανίας Βησσαρίων Κλεισούρας Γραμματέας

Ολλανδίας Δημήτρης Γιαννάκος Γραμματέας

Κύπρου Αντώνης Ανδριάς Γραμματέας

Ωκεανίας Γιώργος Αγγελόπουλος Γραμματέας

ΗΠΑ Χρύσανθος Πετσίλας Γραμματέας

Καναδά Σοφία Παπανδρέου Γραμματέας

Γαλλίας Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Γραμματέας

Βελγίου  Βασίλης Χαβουζούδης Γραμματέας

ΦΑΊΔΩΝ 
ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ DHW): 
„ΠΕΣΑΝΕ ΟΊ ΜΑΣΚΕΣ“

 
Λαμβάνοντας 
υπόψη το 
συνεναιτικό 
σχέδιο νόμου 
του Συμβουλίου 
Απόδημου 
Ελληνισμού 
του 2009 ο 

DHW κατέθεσε εγκαίρως τις αναλυτικές προτάσεις του 
αποκλειστικά για τον τρόπο συμμετοχής των απανταχού 
Ελλήνων στις εθνικές εκλογές σύμφωνα πάντοτε με την 
συνταγματική επιταγή.

Διότι το Σύνταγμα της Ελλάδος προβλέπει στο άρθρο 51 
παρ. 4 ότι νόμος καθορίζει την συμμετοχή των εκτός της 
επικρατείας κατοικούντων Ελλήνων πολιτών «με επιστολική 
ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο».

Αντιθέτως οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, από το ΚΚΕ 
μέχρι την Ελληνική Λύση, συναντήθηκαν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και συμφώνησαν σε μία συμβιβαστική 
λύση που δεν έχει να κάνει τίποτα με την παραπάνω 
συνταγματική επιταγή. Υπέκυψαν εξ αρχής στο βέτο 
του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστολική ψήφο και 
καθόρισαν τελείως αντισυνταγματικά τις προϋποθέσεις 
για το ποιός θα μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές από 
τον τόπο κατοικίας αφήνοντας έξω πάνω από το 90% 
των Ελλήνων της Διασποράς σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση 
Ανατολή, Αυστραλία και Αμερική. Αυτό ήταν το μήνυμα 
του Πρωθυπουργού στους  Έλληνες της Νέας Υόρκης;  
Ότι δηλαδή ούτε 3.000 από αυτούς θα έχουν μελλοντικά 
το δικαίωμα να ψηφίσουν στα εκεί καταστήματα των 
διπλωματικών αρχών; Και ας σταματήσει ο Υπουργός 
Εσωτερικών να διαλαλεί μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «αυτοί 
που δεν  εμπίπτουν σε αυτή την συμφωνία είναι πολύ 
λίγοι». Είναι οι περισσότεροι και να μην μας εμπαίζει.  
Σχετικά με αυτό αναμένουμε εξ άλλου και την τοποθέτηση 
του τέως Προέδρου του ΣΑΕ, Στέφανου Ταμβάκη.

Πολλοί είναι αυτοί που ήδη κατέκριναν τον παραπάνω 
συμβιβασμό, από τον ίδιο τον Υφυπουργό Εξωτερικών 
μέχρι τις ομογενειακές οργανώσεις της Διασποράς.  Όλοι 
αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να βάζουν τέτοιες 
προϋποθέσεις για την συμμετοχή Ελλήνων πολιτών που 
διαμένουν εκτός Ελλάδος, όταν οι ίδιοι αν ταξιδέψουν 
και βρεθούν στην Ελλάδα θα μπορούν να ψηφίσουν 
ανεξάρτητα από το αν έλειπαν πάνω από 35 χρόνια, δεν 

δούλεψαν ποτέ στην Ελλάδα και δεν έχουν ΑΦΜ. Με 
τον τρόπο αυτό δυσκολεύουν αφάνταστα την συμμετοχή 
των απανταχού Ελλήνων πολιτών στην άσκηση του 
δημοκρατικού δικαιώματός τους αγνοώντας πλήρως την 
συνταγματική επιταγή. Δημιουργούν χωρίς λόγο κάστες 
πολιτών, διχάζουν τον Ελληνισμό και  εξοργίζουν όλους 
εκείνους της Διασποράς που μέχρι σήμερα προσέφεραν 
αφιλοκρεδώς και εθελοντικά για την πρόοδο και την 
ευημερία στην πατρίδα τους και αγωνίστηκαν για να 
αποκαταστήσουν τους νεομετανάστες που έφυγαν τα 
χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης. Απομακρύνουν δε 
από την συμμετοχή στην ανάπτυξη της χώρας όλα τα 
δημοκρατικά ευαισθητοποιημένα Ελληνόπουλα, είτε 
αυτά γεννήθηκαν στα χρόνια της κρίσης είτε ζουν μόνιμα 
εκτός Ελλάδος αλλά διατηρούν εκεί ισχυρούς φιλικούς και 
οικογενειακούς δεσμούς.

Κυβέρνηση και κόμματα αντί να απαλλαγούν από 
απαρχαιωμένες και πολύπλοκες εκλογικές διαδικασίες, να 
παραδειγματισθούν από μοντέρνα ευρωπαϊκά κράτη και 
να αδράξουν την ευκαιρία εφαρμόζοντας την επιστολική ή 
ηλεκτρονική ψήφο προτίμησαν έναν βλαπτικό συμβιβασμό. 
Έναν συμβιβασμό χαστούκι και προδοσία απέναντι 
στους μακραίωνους αγώνες και στην συνεχή ανιδιοτελή 
προσφορά της Διασποράς.

Ας μην πανηγυρίζουν και μην τολμήσουν να μας περάσουν 
αυτόν τον συμβιβασμό σαν επιτυχία και προσφορά προς 
την Διασπορά. Οι μάσκες έπεσαν! Διότι με τον συμβιβασμό 
αυτό επαληθεύθηκαν οι Κασσάνδρες που προφήτευαν ότι 
ποτέ μα ποτέ το ελλαδικό πολιτικό σύστημα δεν θα δώσει 
πλήρη δικαιώματα στην Διασπορά εφόσον δεν έχει τα μέσα 
να την ελέγχει.

Όταν το 2018 ο Αλέξης Παπαχελάς έγραφε για την 
Διασπορά στην Καθημερινή «...Σήμερα την έχουμε ανάγκη 
όσο ποτέ. Είμαστε μια κουρασμένη, γερασμένη χώρα 
που δεν έχει πυξίδα, ενέργεια, έμπνευση. Η Διασπορά 
θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, αρκεί να μπορέσει να 
εμπιστευθεί την Ελλάδα σαν μια χώρα με κανόνες, ήθος 
και όραμα. Και βέβαια μην ξεχνάμε πόσο σημαντικός 
είναι ο ρόλος της όταν έχουμε απέναντί μας έναν 
απρόβλεπτο, ασταθή γείτονα. Ας μην το σκεφθούμε αυτό 
όταν θα την έχουμε άμεση ανάγκη...» άραγε τί εννοούσε; 
Σίγουρα όχι αυτά τα αντισυνταγματικά, πολιτικά ανήθικα, 
αντιδημοκρατικά, διχαστικά και ρατσιστικά τερτίπια 
που ήδη βλάπτουν τις σχέσεις Διασποράς και Κράτους. 
Μίας σχέσης που κινδυνεύει άμεσα να αλλάξει ρότα και 
προσανατολισμό. Για ακόμη μία φορά γίνεται και πάλι 
σαφές: άλλο Ελλάδα και άλλο Ελληνισμός!

Προσωπικά είμαι με τον Νίκο Δήμου: «Κλείσε την Ελλάδα 
στην καρδιά σου και θα πάθεις έμφραγμα». Στα πρόθυρα 
αυτού βρισκόμαστε.

Πηγή: https://tomorrownews.gr
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ΠΑΝΉΠΕΊΡΩΤΊΚΉ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΥΡΩΠΉΣ: 
„ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΊΑ ΚΑΊ 
ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΉ“
 

Αλλη μια οργάνωση 
- συλλογικός 
φορέας εκφράζει 
την απογοήτευσή 
του για τη συμφωνία 
της διακομματικής 
όσον αφορά τη 
διευκόλυνση των 

Ελλήνων Εξωτερικού σε σχέση με τη ψήφο του 
Απόδημου και κυρίως για τις προϋποθέσεις που 
αποφάσισε η διακομματική.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Δυσαρέσκεια και απογοήτευση προκάλεσαν οι 
προϋποθέσεις και όροι που θέσπισε η διακομματική 
Επιτροπή για τους Απόδημους Έλληνες, (μετά την 
αρχική αισιοδοξία τους ότι επιτέλους, μετά απο πόντε 
δεκαετίες), αποφάσισαν να ρυθμίσουν το θέμα της 
ψήφου των Αποδόμων ψηφίζοντας τον σχετικό Νόμο.

Ο τρόπος και οι διαδικαςόες που επέλεξαν για το 
δικαίωμα ψήφου προκαλεί διακρίσεις στο σύνολο 
των αποδόμων Ελλήνων. Τους πληγώνουν, και τους 
κάνουν να νιώθουν Έλληνες B` κατηγορόας, με 
τον όρο  „Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι όσοι τα 
τελευταία 35 χρόνια έχουν ζήσει τουλάχιστον 2 στην 
Ελλάδα .“

Σε όλη την Οικουμένη οι Έλληνες της Διασποράς, 
δεν ξέχασαν την πατρίδα, Συσπειρώνονται και 
μεγαλουργοόν μέσα απο τους Συλλόγους, Κοινότητς, 
Αδελφότητες και με τις Ομοσπονδίες τους, έδειξαν 
την αγάπη και τον Νόστο που τους διακατέχει για την 
πατρίδα. Αγωνίζονται σε τρομερά αντίξοες συνθήκες 
να διατηρήσουν την γλώσσα τους, την θρησκεία τους 
και τον πολιτισμό τους. Τώρα η πατρίδα τους λέει: 
„κάποιοι απο εσάς (σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου) 
δεν  έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε το εκλογικό σας 
δικαίωμα ! 

Όσον αφορά, τον τρόπο της ψηφοφορίας, αντί το 
Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει ότι κάνουν όλα τα 
πολιτισμένα Κράτη της Ευρώπης, δηλαδή να μπορούν 
να ψηφίσουν με επιστολή, και διαδικτυακά, τους 
υποχρεώνει να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, βάζοντας 
πολλούς απο τους πολίτες να διανύσουν μεγάλες 
αποστάσεις, και άτομα με ιδιαιτερότητες να μη 

μπορέσουν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα που 
καθορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα.  

Το σοβαρότερο όμως είναι ότι οι προϋποθέσεις 
που βάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, δυσκολεύει 
ένα μεγάλο μέρος της Νεολαίας της Διασποράς, 
που δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν, καθότι ζουν 
και εργάζονται στην αλλοδαπή και δεν έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις του Υπουργείου λόγο της μακρόχρονης 
παραμονής τους στο εξωτερικό, (που η ίδια η πατρίδα 
τους ανάγκασε να αποδημήσουν) !

Για τους παραπάνω λόγους η Πανηπειρωτική 
Ομοσπονδία Ευρώπης, δεν συμφωνεό με τον τρόπο 
που η διακομματική Επιτροπή έχει θεσπίσει. 

Καλούμε λοιπόν όλα τα Πολιτικά Κόμματα και την 
κυβέρνηση, να λάβουν υπόψιν τις αντιρρήσεις  και 
ιδιαότερα στο θέμα της Νεολαίας της Διασποράς, να 
επανεξετάσουν τις προϋποθέσεις αυτές.

Με εκτίμηση, εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής 
Ομοσπονδίας Ευρώπης και απο το Γραφεόο Τύπου.

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΉ 
ΧΟΡΕΥΤΊΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν 
να λάβουν μέρος στα μαθήματα χορού του συλλόγου 
να δηλώσουν συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας 
αποστείλουν ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική 
μας διεύθυνση info@makedonia-ev.de ώστε 
να μπορέσουμε να τους αποστείλουμε άμεσα 
περισσότερες πληροφορίες. Ελάτε να κρατήσουμε 
μαζί ζωντανές τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα και να 
συνεχίσουμε την προβολή της αναλλοίωτης ιστορίας, 
της ΜΙΑΣ και Ελληνικής Μακεδονίας.

https://verein-makedonier-muenchen.de

ΕΡΕΥΝΑ ΓΊΑ ΤΉ ΣΥΓΧΡΟΝΉ ΕΛΛΉΝΊΚΉ ΔΊΑΣΠΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΊΣΤΉΜΊΟ ΤΉΣ ΟΞΦΟΡΔΉ 

Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των Ελλήνων μεταναστών που ζουν 
και εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία απαρτίζεται από νέους μετανάστες, 
καθώς από το 2010 και μετά (κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα) παρατηρείται μία αυξητική τάση της μεταναστευτικής ροής 
προς

τη χώρα, η οποία φαίνεται να τετραπλασιάζεται σε σύγκριση με την 
περίοδο προ κρίσης. Η αύξηση είναι συνεχόμενη από το 2010 μέχρι το 
2016. Τότε, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπέρ της εξόδου της χώρας από την ΕΕ, προκάλεσε μία 
ελάχιστη μείωση που δεν περιόρισε, ωστόσο, τη ροή.

Τα στοιχεία προέρχονται από μία μεγάλη, πολυεπίπεδη έρευνα για τη Σύγχρονη Ελληνική Διασπορά ανά τον 
κόσμο (The Greek Diaspora Project), που διεξάγει τα τελευταία τρία χρόνια το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και 
συγκεκριμένα το κέντρο Μελετών Ανατολικής Ευρώπης (SEESOX- South East European Studies at Oxford), με 
επικεφαλής συντονιστή του έργου τον διευθυντή του SEESOX, Όθων Αναστασάκη.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2018, οι Έλληνες μετανάστες -ενήλικες και ανήλικοι- που ζουν ή εργάζονται στη 
Μεγάλη Βρετανία, υπολογίζονται σε 75.000, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται περίπου 10.135 φοιτητές, 
όλων των επιπέδων. Από αυτούς οι περίπου 55.000 φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί στη χώρα τα τελευταία 
οχτώ χρόνια.

«Η Βρετανία εμφανίζεται να είναι ένας κύριος προορισμός της σύγχρονης ελληνικής μετανάστευσης. 
Ουσιαστικά μαζί με τη Γερμανία, από κοινού, φιλοξενούν το ήμισυ των μεταναστών που έφυγαν από την Ελλάδα 
κατά την περίοδο της κρίσης» λέει ο ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης, υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση και αναπληρωτής συντονιστής του προγράμματος για την 
Ελληνική Διασπορά, Μανώλης Πρατσινάκης.

Έργο της έρευνας του SEESOX είναι επίσης η αποτύπωση όλων των ελληνικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο, 
σε ένα ψηφιακό εργαλείο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο οι Έλληνες της Ελλάδας, όσο και οι Έλληνες 
της Διασποράς, προκειμένου να προστρέχουν σε αυτόν για μία σειρά από εφαρμογές (έρευνα, επικοινωνία, 
ανάπτυξη διασύνδεσης/δικτύου, μεταφορά τεχνογνωσίας, κοινές επιδιώξεις κ.ά.) και σε μελλοντικό χρόνο να 
έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν διαδραστικά, προσθέτοντας τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, αρχεία, 
βίντεο, φωτογραφίες και άλλο υλικό.

Σήμερα στο χάρτη http://seesoxdiaspora.org/the-greek-diaspora-map οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
αποτυπωμένα 4.000 στοιχεία για οργανισμούς και κοινότητες ελληνικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στις 
χώρες υποδοχής της ελληνικής διασποράς, με βάση στοιχεία που συνέλεξε η ομάδα του SEESOX από τα 
υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Ίδρυμα Ωνάση και από την ίδια την έρευνα 
της ομάδας.

«Αυτό που παρατηρεί κανείς στον παγκόσμιο χάρτη είναι ότι οι Έλληνες έχουν δημιουργήσει κοινότητες 
που συνήθως συνδέονται με τον θρησκευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή όπως οργανώνονταν 
παλαιότερα η ελληνική κοινωνία, γύρω από την εκκλησία και το σχολείο. Έτσι είναι διαμορφωμένοι οι πυρήνες 
των κοινοτήτων γενικότερα στο εξωτερικό» επισήμανε η υπεύθυνη της δημιουργίας του ψηφιακού χάρτη, 
ερευνήτρια του SEESOX και υπότροφος του Ιδρύματος Λεβέντη, Φωτεινή Καλαντζή. Διευκρινίζει ωστόσο ότι τα 
νέα δεδομένα από τα καινούργια μεταναστευτικά ρεύματα, ενδεχομένως να δώσουν μία διαφορετική εικόνα των 
οργανώσεων που συνεχώς θα διαμορφώνονται.

Όπως τονίζει, η αρχική σκέψη ήταν να δημιουργηθεί μία επιπλέον γέφυρα επικοινωνίας τόσο με την Ελλάδα όσο 
και μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού. «Για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πρέπει να ξέρουμε πόσοι είμαστε, 
ποιοι είμαστε και τι δυνατότητες έχουμε. Στα επόμενα πλάνα είναι να μάθουμε τη δυναμική και το ενεργητικό της 
κάθε κοινότητας, όπως και να συνεχίσει να εμπλουτίζεται ο χάρτης με νέα στοιχεία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιμέλεια: Φούλη Ζαβιτσάνου, ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΕΡΤ



Αρ. 62 Νοέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το ΜόναχοΑρ. 62 Νοέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

15  14  Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

AΠΟ ΤΉΝ ΤΕΛΕΤΉ ΑΠΟΝΟΜΉΣ ΤΩΝ 
ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΤΊΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΜΑΘΕΊΑΣ 
της συνόδου των Υπουργών Γερμανίας στους επιτυχόντες μαθητές των Ελληνικών Σχολείων 
Μονάχου που οργάνωσαν το Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΊΟΝ και το τμήμα εκπαίδευσης του Γενικού 
Προξενείου Μονάχου.
Όπως είναι ήδη γνωστό, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Παλλάδιον και σε συνεργασία με το Συντονιστικό Γραφείο 
Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο τα Ελληνικά Σχολεία του Μονάχου και της Νυρεμβέργης 
λειτουργούν από τη Σχολική Χρονιά 2017/18 ως εξεταστικά κέντρα για την απόκτηση του Διπλώματος της Γερμανικής 
Γλώσσας της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας της Γερμανίας (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz).

Στη σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας (δηλ. να λειτουργούν τα Ελληνικά Σχολεία  ως εξεταστικά κέντρα 
αναφέρθηκε η Πρόεδρος του Ιδρύματος Βασιλεία Τριάρχη ενώ την εκδήλωση χαιρέτησαν η Γενική Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου και ο Συντονιστής Εκπάιδευσης Χατζησαβίδης Παύλος.

ΑΠΟΝΟΜΉ ΠΤΥΧΊΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ 
ΚΑΊ Ή ΥΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΦΟΊΤΉΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 
ΤΉΣ ΦΟΊΤΉΣΉΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΊΣΤΉΜΊΟ 
ΜΟΝΑΧΟΥ (LMU) 
 

Το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας ως πνευματικός 
σύνδεσμος όλων των ορθοδόξων φοιτητών, ανεξαρτήτως 
εκκλησιαστικής των δικαιοδοσίας

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και με ορθόδοξο 
τελετουργικό έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου 2019 στο 
Λουδοβίκειο Πανεπιστήμιο Μονάχου (LMU) η απονομή των 
πτυχίων Ορθοδόξου Θεολογίας και η υποδοχή των νέων 
φοιτητών στο πρώτο έτος της φοίτησης.

Το γεγονός αυτό εορτάστηκε στη βιβλιοθήκη του Τμήματος 
Ορθοδόξου Θεολογίας (LMU) στην οποία ευρίσκονται 
καταχωρημένα χιλιάδες βιβλία, εκδόσεις και περιοδικά από 
όλο τον Ορθόδοξο χώρο, γεγονός που είναι μοναδικό στο 
δυτικό λεγόμενο κόσμο στην Ευρώπη.

Στην τελετή παρέστησαν οι τέσσερις φετινοί πτυχιούχοι, 
πλειάς νέων φοιτητριών και φοιτητών και συγγενείς, 
γνωστοί και φίλοι των φοιτητών. Παρέστη επίσης 
και ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, 
προσκεκλημένος από την πτυχιούχο Δέσποινα Μονιάκη.

Ο Κοσμήτορας και Πρόεδρος του Τμήματος, ελλογιμώτατος 
καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος χαιρέτισε 
τους παρόντες φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους λοιπούς 
προσκεκλημένους και παρεκάλεσε τον  Πρωτοπρεσβύτερο 
Απόστολο Μαλαμούση (Οικουμενικό Πατριαρχείο) να προβεί 
στην έναρξη μιας σύντομης ακολουθίας με ανάγνωση στα 
γερμανικά μιας ευχής για την απαρχή του νέου ακαδημαϊκού 
έτους, καθώς επίσης και τον ρώσο Πρεσβύτερο π. Dionysij 
Idawain (Πατριαρχείο Μόσχας) να αναγνώσει στα ρωσικά 
την ευχή, αφού προηγουμένως όλοι οι παρόντες απήγγειλαν 
το „Πάτερ Ημών..“ στη γερμανική γλώσσα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο καθηγητής κ. 
Νικολακόπουλος η συμμετοχή στην προσευχή των δύο 
κληρικών που ανήκουν σε εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες 
(Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πατριαρχείο Μόσχας) που 
διέρχονται τελευταία μια κρίση σχέσεων, αποτελεί ένα 
ακόμη δείγμα της αποστολής του Τμήματος της Ορθοδόξου 
Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, να γεφυρώνει και να 

ενώνει τα διεστώτα.

Στη συνέχεια οι ελλογιμώτατοι καθηγητές κ. 
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, κ. Αθανάσιος Βλέτσης, 
Πρωτοπρεσβύτερος Daniel Benga (Εκκλησία Ρουμανίας), 
ο επιστημονικός συνεργάτης και ακαδημαϊκός σύμβουλος 
κ. Ανάργυρος Αναπλιώτης και η επιστημονική βοηθός κ. 
Anastasia Limberger (Ρωσσική Εκκλησία της Διασποράς) 
ανέπτυξαν διεξοδικά το πρόγραμμα των θεολογικών 
σπουδών και καθοδήγησαν με αγάπη, μέσα σε κλίμα 
ορθόδοξης οικογενειακής ατμόσφαιρας, τη φοιτητιώσα 
νεολαία να προσανατολιστεί στη περίπλοκη διαδικασία 
παρακολούθησης κυρίων διαλέξεων, σεμιναρίων, μεικτών 
σεμιναρίων με άλλες σχολές, γραπτών και προφορικών 
εξετάσεων κ.λ.π.

Το λόγο έλαβε και ο εκπρόσωπος των Ορθοδόξων φοιτητών, 
ο ελβετικής καταγωγής  Αρχιμανδρίτης π. Κοσμάς Büchl, 
(της Σερβικής Εκκλησίας) ο οποίος δήλωσε ότι θα είναι στο 
πλευρό των φοιτητών για κάθε τους πρόβλημα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρουσία του Διακόνου 
της Κοπτικής Εκκλησίας π. Shenouda Wengler (γερμανο-
αιγυπτιακής καταγωγής) που είναι καθηλωμένος σε 
αναπηρικό καροτσάκι και σπουδάζει ορθόδοξη Θεολογία.

Ελήφθη από τη Σχολή ειδική μέριμνα εξυπηρέτησης και για 
φοιτήτριες μητέρες με μικρά παιδιά καθώς επίσης και για 
πρόσωπα με ειδικές ανάγκες.

Ακολούθησε η φετινή απονομή των πτυχίων της Ορθόδοξης 
Θεολογίας σε τέσσερις πτυχιούχους, στον ιερέα π. Dio-
nysij Idawain που υπηρετεί το Πατριαρχείο Μόσχας στο 
Αμβούργο, στον κ. Boriša Jelovać από το Μοντενέγκρο,  
στην κ. Δέσποινα Μονιάκη -Fratepietro (Ελληνίδα 
παντρεμένη με Ιταλό) και στο σέρβο  κ. Bartholomej Tesić.

Η κ. Δέσποινα Μονιάκη γεννήθηκε στη πόλη Λουτβικσχάφεν 
της Γερμανίας και είχε συνδεθεί πνευματικά από τη σχολική 
της ηλικία με τον τότε εφημέριο της Ενορίας Λουτβικσχάφεν, 
και καθηγητή της στο γυμνάσιο, Πρωτοπρεσβύτερο 
Απόστολο Μαλαμούση.  Σπούδασε Γεωλογία, με ειδικότητα 
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και εργάστηκε 
σε προγράμματα της ειδικότητάς της στη Γερμανία, Ελλάδα, 
Κύπρο και Ιταλία. Παρά το γεγονός ότι μετακόμισε για 
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ΕΘΝΊΚΉ ΕΠΕΤΕΊΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Δοξολογία στον ΊΝ Αγίου Γεωργίου
Φωτογραφίες: Δημοτικό Πυθαγόρας 

Δοξολογία στον ΊΝ των Αγίων Πάντων
Φωτογραφίες Λάκης Σπυριδωνίδης

Δοξολογία στον ΊΝ  Salvatorkirche 
Φωτογραφίες Λάκης Σπυριδωνίδης

οικογενειακούς λόγους στη Μπολόνια της Ιταλίας, είχε το 
ζήλο να σπουδάσει και Ορθόδοξη Θεολογία στο Μόναχο. 
Με αυτοθυσία και μεράκι περαίωσε τις σπουδές της, 
ταξιδεύοντας τακτικά μεταξύ Μπολόνιας και Μονάχου και 
έλαβε σήμερα, παρουσία και της δωδεκάχρονης κόρης 
της Ειρήνης το πτυχίο. Στην προσλαλιά της αναφέρθηκε 
η κ. Μονιάκη με αισθήματα ευγνωμοσύνης τόσο στους 
καθηγητές της, όσο και στον πνευματικό της, τον  π. 
Απόστολο Μαλαμούση. Ο π. Απόστολος την παρότρυνε 
να αποτελέσει εκεί στη Μπολόνια, στο μεγάλο κέντρο του 
ρωμαιοκαθολικισμού, μια φωνή Ορθοδοξίας, ως γέφυρα 
μεταξύ των εκκλησιών και των λαών.

Η όλη τελετή έληξε με την παράθεση σε κοινή τράπεζα 
εδεσμάτων διαφόρων ορθοδόξων παραδόσεων και ένα 
σιτευτό ψημένο γουρουνάκι! (όχι σιτευτό μόσχο της 
παραβολής του Κυρίου). Την τράπεζα επευλόγησε, μετά από 
παράκληση των φοιτητών, ο π. Απόστολος Μαλαμούσης.

Το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας αποτελεί ένα ορθόδοξο 
θαύμα στη καρδιά της Ευρώπης. Εμπλουτίζει τις κατά τόπους 
ενορίες των ορθοδόξων Πατριαρχείων, Αυτοκέφαλων και 
Αυτονόμων Εκκλησιών, εντός και εκτός Γερμανίας, με 
κληρικούς και θεολόγους καθηγητές και κατηχητές που ζουν 
στο χώρο αυτό, αποκτούν πολυποίκιλες διορθόδοξες και 
διεκκλησιαστικές εμπειρίες και μπορούν να επιτελέσουν το 
εκκλησιαστικό, κατηχητικό και ποιμαντικό έργο σε χώρες 
όπου οι Ορθόδοξοι πιστοί συνυπάρχουν με πιστούς άλλων 
δογμάτων.

Στο χειμερινό εξάμηνο 2019 / 2020 ενεγράφησαν στο Τμήμα 
Ορθοδόξου Θεολογίας φοιτητές και φοιτήτριες από Σερβία, 
Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρωσία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και Γερμανία.

Στην ανεκτίμητη αυτή λειτουργία του Τμήματος της 
Ορθόδοξης Θεολογίας  εργάζονται ακάματα νυχθημερόν οι 
καθηγητές και το επιστημονικό προσωπικό της Σχολής.

Στη συνεδρίαση του Τμήματος στις 22 Οκτωβρίου 2019 
επανεξελέγη ως Κοσμήτορας και Πρόεδρος του Τμήματος, 
για δεύτερη συνεχή θητεία, ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος 
Νικολακόπουλος.

Η Εκκλησία μας του εύχεται πλουσιοπάροχη την ευλογία του 
Τριαδικού Θεού και στη νέα αυτή ανανεωμένη αποστολή που 
του ανετέθη.

Στις φωτογραφίες ο π. Απόστολος με την κ. Δέσποινα 
Μονιάκη, τον Ρώσο Πρεσβύτερο π. Dionysij Idawain 
(Πατριαρχείο Μόσχας), τους καθηγητές, τους πτυχιούχους 
και τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες στη Βιβλιοθήκη 
του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Μονάχου.  

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης

AΠΕΒΊΩΣΕ Ο ΓΊΑΝΝΉΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΟΥ. 
ΑΠΟΧΑΊΡΕΤΊΣΤΉΡΊΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΉΜΟΣΊΟΓΡΑΦΟ ΓΊΩΡΓΟ 
ΠΑΠΠΑ

Ο Γιάννης 
Σακελλαρίου έφυγε 
την περασμένη 
εβδομάδα 
αφήνοντας πίσω του 
ένα δυσαναπλήρωτο 
κενό. Ήταν ο 
πρώτος ελληνικής 
καταγωγής 
ευρωβουλευτής 
Γερμανίας, 
εκλεγόμενος επί 20 

χρόνια με το SPD στη Βαυαρία. Ήταν ο πρώτος ξένος 
πρόεδρος της Νεολαίας Σοσιαλδημοκρατών Jusos στο 
Μόναχο, με έντονη αντιστασιακή δράση στη διάρκεια 
της Χούντας από τις γραμμές του ΠΑΚ. Ενδεικτική για 
εκείνη την εποχή και η ανέκδοτη ιστορία της υπόθεσης 
Βαλυράκη που μου εξιστορούσε πριν ένα χρόνο.

Γνώρισα το Γιάννη, ευρωβουλευτή στο Μόναχο, 
στα τέλη της δεκαετίας του 80 και κρατήσαμε 
στενή σχέση μέχρι τέλους. Εκτιμούσα πάντα τη 
σταθερότητα του σοσιαλδημοκρατικού, ευρωπαϊκού 
του προσανατολισμού και λόγου, τη δραστηριοποίησή 
του για τα θύματα πολιτικών διώξεων, από την Ελλάδα 
της Χούντας μέχρι την Τουρκία και τις χώρες της 
Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, στις οποίες είχε 
αφιερώσει το ενδιαφέρον του στα τελευταία χρόνια ως 
ευρωβουλευτής.

Παρά την αρρώστια του, έμεινε μέχρι την τελευταία 
στιγμή θετικός και δραστήριος.

Το βιβλίο του για την πολιτική του διαδρομή 
μεταφράζεται αυτό το διάστημα στα γαλλικά και 
ισπανικά. Δεν πρόλαβε να το δει μεταφρασμένο στα 
ελληνικά.

Αλλά τον έγραψε ήδη η ιστορία.

Καλό ταξίδι, Γιάννη.
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ΟΊ ΝΕΟΊ ΑΡΊΘΜΟΊ 
ΓΊΑ ΤΟ 2018 ΓΊΑ 
ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 
ΔΉΜΟΣΊΕΥΤΉΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΉ ΣΤΑΤΊΣΤΊΚΉ 
ΥΠΉΡΕΣΊΑ ΤΟΥ 
ΔΉΜΟΥ 

Κάτοικοι

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ζούσαν στο Μόναχο 1.552.762 άνθρωποι (μετά τον καθορισμό του μητρώου). 

Το 2018 γεννήθηκαν 17.587 παιδιά ενώ 11.444 κάτοικοι έφυγαν από τη ζωή. 

Αγαπημένο όνομα νεογέννητων

Το αγαπημένο όνομα για νεογέννητα ήταν Anna (ακολουθούν Emilia και Emma) και Maximilian (ακολουθούν Felix 
καιLeon).  

Νέοι κάτοικοι που «μετανάστευσαν» στο Μόναχο από άλλες περιοχές της Γερμανίας 

Το 2018 εγκαταστάθηκαν στο Μόναχο από άλλες περιοχές 113 885 άτομα ενώ έφυγαν από το Μόναχο 105 349. 

Aλλοδαποί

433 292 πολίτες του Μονάχου δεν έχουν γερμανικό διαβατήριο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,1% των κατοίκων της 
πόλης.

Οι Κροάτες είναι η μεγαλύτερη εθνότητα αλλοδαπών με 38 137 κατοίκους ξεπερνώντας για δεύτερη χρονιά τους 
Τούρκους με 37 876 Einwohner.

Καιρός 

Το 2018 ήταν η θερμότερη χρονιά από όταν ξεκίνησε η καταγραφή με την θερμοκρασία να είναι 0,9 βαθμούς κελσίου 
μεγαλύτερη από όσο το 2017. 

Κατοικίες

Οι νέες δημοτικές κατοικίες που ολοκληρώθηκαν το 2018 στην πόλη έχουν μ.ο. 72,8 τ.μ. που είναι 5 τ.μ. μικρότερες από 
τον μ.ο. των κατοικιών που κατασκευάστηκαν το 2017. 

801.816 κατοικίες έχει η πόλη του Μονάχου από τις οποίες 8.094 είναι καινούργιες. Το 41,4% των κατοικιών έχουν ένα 
δωμάτιο (ή ένα δωμάτιο και ξεχωριστή κουζίνα) 

Νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί

Ενώ το 2014 ο αριθμός των παιδιών στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς ήταν 68 679, πέρσι ο αριθμός 
αυξήθηκε κατά 12,1%.

43% των παιδικών σταθμών ανήκουν στο Δήμο ή σε κοινωφελής οργανισμούς, 14% σε ιδιώτες.

Ένα στα τέσσερα παιδιά βρίσκεται στους παιδικούς σταθμούς πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα. 

Εργαζόμενοι που ζουν εκτός Μονάχου

Το 45,1% των εργαζομένων στο Μόναχο ζουν εκτός Μονάχου . Σε αριθμούς 393 827 άτομα.

Αντίθετα 186 104 εργαζόμενοι ζουν στο Μόναχο αλλά τόπος εργασίας τους είναι εκτός της πόλης, ποσοστό 28%

41,2 ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων του Μονάχου

Στη Γερμανία ο μ.ο. 44,4 στη Βαυαρία 43,8 . Η περιοχή του Μονάχου με το χαμηλότερο μ.ο. ηλικίας Trudering-Riem με 
κάθε 5ο κάτοικο να είναι κάτω των 18 ετών. Αντίθετα στο Hadern το ποσοστό όσων κατοίκων είναι άνω των 65 ετών 
είναι 21,9%.

275 κάτοικοι του μονάχου είναι άνω των 100 ετών 

Εκκλησία

13 879 αποχωρήσεις από την Εκκλησία 

Το 2018 οι αποχωρήσεις ήταν 25,7 ανά 1000 κατοίκους της ευαγγελικής Εκκλησίας ενώ 18,9 ανά 1000 κατοίκους της 
καθολικής 

5866 πολίτες έλαβαν τη γερμανική υπηκοότητα

Ενώ το 2017 είχαν καταθέσει αίτηση για να αποκτήσουν τη γερμανική υπηκοότητα 3952 πολίτες το 2018 ο αριθμός 
αυξήθηκε κατά 62%. Η πλειοψηφία των αιτήσεων ήταν από υπηκόους ευρωπαϊκού κράτους με ενώ 482 (πλειοψηφία) 
ήταν Τούρκοι υπήκοοι των οποίων το ποσοστό αιτήσεων αυξήθηκε κατά 83%. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης είχαν οι 
αιτήσεις πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας 

14 177 ηλεκτρικά και υβριδικά ΙΧ 

3110 ηλεκτρικά και 11 067 υβριδικά ΙΧ με αύξηση 36,5 % και 48,3% αντίστοιχα.  

119 ατυχήματα στη διαδρομή για το σχολείο 

40% αυξήθηκαν τα ατυχήματα σε σχέση με το 2017. 122 άτομα τραυματίστηκαν ενώ ένα άτομο έχασε τη ζωή του/ 

Συνολικά ο αριθμός των ατυχημάτων στο δρόμους έφθασε τα 46 408 σε ποσοστό σε σχέση με το 2017 +2% Όμως ενώ 
αυξήθηκε ο αριθμός των τραυματιών (6510 από 6036 το 2017), καταγράφηκαν λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα (17 
έναντι 22 το 2017). Αύξηση καταγράφηκε σε ατυχήματα με ποδήλατα κατά 15% (φθάνοντας τα 2823) με 7 νεκρούς

Γιάννης Επιτροπάκης: Ταυτίστηκε με την Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων αφού για 23 χρόνια ήταν Προεδρός της.

Στην εκλογική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας στην 
Φρανκφούρτη δεν έθεσε υποψηφιότητα ολοκληρώνοντας έτσι 
μια πολύχρονη δράση και προσφορά για τους Κρήτες και τον 
Ελληνισμό της διασποράς.

Επειδή η προσφορά και η συμμετοχή στους συλλογικούς φορείς 
δεν είναι αυτονόητο θεωρούμε ότι αξίζει αυτή την αναφορά.

Νέος Πρόεδρος εκλέχτηκε η Εφη Σαβιολάκη – Olowsen (Πρόεδρος 
συλλόγου Κρητών Αμβούργου)

Φωτογραφίες: Μανώλης Κουγιουμουτζής 

Διήμερο εκδηλώσεων Συλλόγου Κρητών Μονάχου 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο εκδηλώσεων με θεματική 
ημερίδα για τη κρητική διατροφή καθώς και μουσική βραδιά  με 
τους μουσικούς  Μανώλη Καλυκάκη,  Γιώργο Χριστονάκη Γιώργο 
Πασπαράκη και Βαγγέλη Βουρβαχάκη.
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Sparen an 
der richtigen 
Stelle

Beratungsgespräch

Individuelles 
Angebot

Installation und 
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas

Landsberger Str. 428
81241 München
info@farbkopierer-mieten.de 
Tel.: 089/3795046

farbkopierer-mieten.de

Wendelsteinstr. 3 
81541 München

Telefon: 089 217656612

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, 
Pact-Photoaktivierte Therapie, 

Ozon-Therapie,  
Prophylaktische Leistungen, Bleaching

Ordinationszeiten:
Mo & Di 08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Mi & Fr 08:30 - 13:30
Do 08:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

ΣΤΉΡΊΖΟΥΝ ΤΉΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ ΣΤΉΡΊΖΟΥΝ ΤΉΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ

HEIZUNG & SANITÄR VASILIS
KLIMA & KÄLTETECHNIK

INH. VASILEIOS VASILEIADIS
INSTALLATEUR & 
HEIZUNGSBAUERMEISTER

Landsbergerstr. 285A
80687 München

Tel.: 089 321 324 51
Fax: 089 321 324 52
Mobil: 0176 707 883 05

E-Mail: info@hs-vasilis.de
www. hs-vasilis.de

ΧΟΡΗΓΟΙ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Προσφέρουν γλυκά στην 5η φιλανθρωπική 
εκδήλωση. (Δωρεάν διαφήμιση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Και φέτος ο φωτογράφος Σάκης 
Αραμπατζής προσφέρθηκε να βρίσκεται 
στην 5η φιλανθρωπική (8.12.2019) και 
σε ένα συγκεκριμένο σημείο να βγάζει 

αναμνηστικές φωτογραφίες έναντι 1 € . Τα 
χρήματα φυσικά θα μπουν στο συνολικό 

ταμεία της εκδήλωσης.

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Ελληνική Κοινότητα Haar

Στηρίζει οικονομικά την εκδήλωση 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Στηρίζουν την εκδήλωση μέσω των σελίδων 
τους τα ομογενειακά πορτάλ Μονάχου

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Το νέο μουσικό σχήμα POLYPHONO 
προσφέρθηκε να καλύψει μέρος του 

μουσικού προγράμμτος της εκδήλωσης

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 
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Στηρίζει και φέτος οικονομικά την 5η 
φιλανθρωπική (Δωρεάν διαφήμιση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Μαρία Πολυξένη Τσούτσου, ανεξάρτητη 
συνεργάτιδά της Forever Living Product

Στηρίζει και φέτος οικονομικά την  
5η φιλανθρωπική (Δωρεάν διαφήμιση 

του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 

Προσφέρθηκε και φέτος να καλύψει 
αφιλοκερδώς την εκδήλωση (Δωρεάν 

διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Η ενορία των Αγ.Πάντων θα προσφέρει  
στη φετινή 5η φιλανθρωπική 500 σουβλάκια

ΣΤΉΡΊΖΟΥΝ ΤΉΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ

Ο Παλιός είναι αλλιώς...

αλλά οι νέες είναι ωραίες!!!

Bäckerei Konditorei Palios
Schleißheimer Str. 203  80809 München

Tel.: 089 51089601  Mobil: 0176 24612870
Είμαστε ανοιχτά - Öffnungszeiten:

Δευτέρα - Σαββάτο: 07:00 –20:00  Κυριακή:  09:00 –12:00
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Zwergerstraße 28 
85579 Neubiberg 
T.: 089 60666652 
E.: minoa-neubiberg@web.de 
www.restaurant-minoa.com

Dr. med. Argiri Parasiri-Bauer
Internistin, Diabetologin DDG,  

Homöopathie, Ayurveda,  
Psychoso. Grundvers., Hypnose,  

schamanische Heilverfahren
Freischützstr. 9, 81927 München

Tel.: 089 / 93 93 18 19, Fax: 089 / 93 93 18 20
email: drparasiribauer@icloud.co

Baldestraße 21
80469 München
Tel.: 089-66549777
E-Mail: info@chocolab.eu
www.chocolab.eu

Breakfast, Sandwiches, Pitas, Light meals - Gifts, Wine cellar, State-of-the-art Products

FÜR EINE GEZIELTE 
WERBUNG! 

Das Größte und Schönste dem 
Zufall zuzuschreiben, wäre gar 

zu leichtfertig. Aristoteles

T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com 

www.es-sgd.com 

Logo 1

Logo 3

Logo 2

Logo 5

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

Delta
F a h r s c h u l e

DeltaDrive

F a h r s c h u l e

DeltaDrive

Delta

DELTA - DRIVE
Inhaber: P. Dimitriadis

Steinstraße 46 / 81667 München (Haidhausen)

Tel. 089/ 44 45 44 59 - Fax: 089/ 44 11 95 08
Mobil: 0172/ 83 73 155 - E-Mail: info@delta-drive.de

Bürozeiten / Montag bis Freitag: 15:00-18:30
Auch nach Vereinbarung möglich 

Time to drive

Erfolg

Unterstützung

Spaß

Sicherheit

Ziele erreichen

Planung

Προσφέρουν γλυκά στην 5η 
φιλανθρωπική εκδήλωση. 
(Δωρεάν διαφήμιση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Προσφέρουν και φέτος 500 
μπουκαλάκια νερό στην 5η 
φιλανθρωπική εκδήλωση.

(Δωρεάν διαφήμιση του 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

οικ. Μαναδαλενάκη

Θα προσφέρει και θα ψήσει 

και φέτος δωρεάν 500 σουβλάκια  

στην 5η φιλανθρωπική εκδήλωση

(Δωρεάν διαφήμιση του 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

ΣΤΉΡΊΖΟΥΝ ΤΉΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ

ΧΟΡΗΓΟΙ 

(δωρεάν διαφήμιση 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
HELENA WULGARI-POPP

ΟΡΚΩΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Beeidigte Übersetzerin & Dolmetscherin

Konferenzdolmetscherin

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
GRIECHISCH - ENGLISCH - DEUTSCH

HWP

Barbarossastr. /. Stock,
 München, U Böhmerwaldplatz
Tel.:  , Fax:  

Mobil:  
E-Mail: Helena.W-Popp@t-online.de

Web: www.translations-hwp.de




