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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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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»

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ FIAT IFTA



Αρ. 65 Ιανουάριος 2020  • 15νθήμερη έκδοση για το ΜόναχοΑρ. 65 Ιανουάριος 2020  • 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

Tης συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

 Όπως κάθε χρόνο, και φέτος, θα επιχειρήσουμε 
τον καθιερωμένο απολογισμό για τον Ελληνισμό του 
Μονάχου, κυρίως σε σχέση με τους οργανωμένους 
φορείς του.

Έλληνες στο Μόναχο

26.500 Έλληνες ζούν στο Μόναχο (31.12.2018) Οι 
περισσότεροι στις περιοχές Milbertshofen - Am Hart, 
Ramersdorf - Perlach και Feldmoching - Hasenbergl 
και Allach - Untermenzing. 

H χρονιά που τελειώνει είχε δυο κυρίαρχα θέματα. 
Και  αναφερόμαστε σε κυρίαρχα  θέματα τα οποία είτε 
κινητοποίησαν τον Ελληνισμό της πόλης μας είτε τον 
απασχόλησαν ιδιαίτερα είτε επηρεάζουν το μέλλον 
του.

Το άδοξο τέλος του υπό ανέγερση σχολικού 
διδακτηρίου 

Η Ελληνική πλευρά συμφώνησε με το Δήμο Μονάχου, 
το κτίριο βρίσκεται σε φάση κατεδάφισης και η 
υπόσχεση όπως προβλέπει η συμφωνία είναι ένα 
σχολικό κτίριο που θα εξυπηρετεί και το διπλανό 
γερμανικό γυμνάσιο και τα ελληνόπουλα και θα ανήκει 
στο Δήμο Μονάχου.

Το συμπέρασμα: Από το 2008 που έληξαν τα 
διαδικαστικά του Δήμου και των αρμόδιων ελληνικών 
υπηρεσιών η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να έχει 
ολοκληρώσει το έργο και να μη δώσει δικαιώματα 
στη γερμανική πλευρά. Ακόμη και στην περίοδο της 

κρίσης μπορούσε να κάνει παρεμβάσεις. Από την άλλη 
και η γερμανική πλευρά από τη στιγμή που ξεκίνησαν 
οι αντιδράσεις του συνοικιακού συμβουλίου ήθελε να 
βρει μια λύση να πάρει πίσω το οικόπεδο. Πάτησε 
στην ασυνέπεια της ελληνικής πλευράς και έτσι ένα 
όνειρο που οι ίδιοι οι φορείς δρομολόγησαν είχε το 
εφιαλτικό τέλος του. 

Η συμμετοχή των Ελλήνων του Μονάχου στις 
ευρωεκλογές του Μαΐου 2019

O αριθμός των Ελλήνων που ψήφισαν στο Μόναχο 
Ελληνικά Κόμματα στις Ευρωεκλογές του 2019 
αυξήθηκαν σχεδόν κατά 25% με τον αριθμό των 
προτελευταίων εκλογών αλλά ο αριθμός των 750 είναι 
μικρότερος άλλων εποχών.  Άγνωστος είναι ο αριθμός 
των Ελλήνων που επέλεξε να ψηφίσει γερμανικά 
κόμματα αλλά και αυτός δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
μεγάλος.

Οργανωμένοι φορείς - συλλογικότητες - δράσεις

H Hπειρωτική Κοινότητα (50 χρόνια) και ο σύλλογος 
Ελασσονιτών (35 χρόνια) γιόρτασαν φέτος επετείους 
γενεθλίων τους. 

Η Ηπειρωτική Κοινότητα είχε φέτος αρκετές 
κεντρικές δράσεις όπως τη διοργάνωση στο Μόναχο 
του Ανταμώματος των ηπειρωτικών συλλόγων της 
Ευρώπης, τη συλλογή πλαστικών καπακιών για 
φιλανθρωπικό σκοπό και ίσως κορυφαία στιγμή τη 
συμμετοχή στην παρέλαση παραδοσιακών φορεσιών 
του Oktoberfest.

Ο Σύλλογος Ελασσονιτών διοργάνωσε μια, κατά 

O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟ 2019

γενική ομολογία, όμορφη μουσικοχορευτική επετειακή 
εκδήλωση για την επέτειό του με αναπαράσταση του 
παραδοσιακού γάμου στην Ελασσόνα. 

O Σύλλογος Ποντίων Mονάχου „ξέφυγε“ και φέτος 
σε διαφορετικές δράσεις. Η έκθεση ποντιακών 
παραδοσιακών φορεσιών, η έκδοση βιβλίου 
μαγειρικής ποντιακών εδεσμάτων στην ελληνική 
και γερμανική γλώσσα η επίσκεψη στο μουσείο 
μνήμης των θυμάτων του ναζιστικού καθεστώτος στο 
Μόναχο ήταν μερικές από τις δράσεις του συλλόγου 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 
της επετείου των 100 χρόνων από το ξεκίνημα της 
γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού. Κορυφαία η 
επίσημη εκδήλωση (συναυλία στην ενορία των αγίων 
Πάντων)  με συμμετοχή και μηνύματα καλεσμένων της 
τοπικής κοινωνίας. 

Ο Σύλλογος Κρητών είχε και φέτος ιδιαίτερα μαζικές 
εκδηλώσεις τόσο στις εκδηλώσεις πρωτοχρονιάς όσο 
και της παραδοσιακής και καθιερωμένης εκδήλωσης 
με „το ψήσιμο αρνιών“. 

Προχώρησε όμως και σε θεματικές εκδηλώσεις όπως 
αυτή για το ,,Μινωικό Πολιτισμό“ με τη διευθύντρια 
του αρχαιολογικού μουσείο Ηρακλείου όπως και την 
εκδήλωση για την „Κρητική διατροφή“

Οι σύλλογοι Θρακιωτών, Ιονίων, Αιγαίου ενισχύουν 
την εθνικοτοπική δράση τους,  με την λειτουργία 
χορευτικών συγκροτημάτων, με νέες και νέους, που 
πλαισιώνουν τις καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις τους 
ενώ δηλώνουν και ομορφαίνουν με την παρουσία τους 
κεντρικές εκδηλώσεις όπως π.χ. ελληνοβαυαρική στην 
Odeonsplatz. 

Ο σύλλογος Θρακιωτών πρωτοστάτησε (μαζί με 
Λύκειο Ελληνίδων, Λέσχη Επιστημόνων και ίδρυμα 
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ) και στις εκδηλώσεις αφιέρωμα για τον 
Καραθεοδωρή (πρωτοβουλία της ενορίας των Αγίων 
Πάντων). Σημειώνεται ότι στην επιτροπή για την 
εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τον Καραθεοδωρή 
συμμετείχε και η Βαυαρική Κυβέρνηση, η Μαθηματική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Μονάχου και το Μουσείο 
Καραθεοδωρή Κομοτηνής, με σχετικό ρεπορτάζ 
και της βαυαρικής τηλεόρασης. Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε και η τελετή για 
την επίσημη ονοματοδοσία του Λυκείου Μονάχου 
σε „Ελληνικό Λύκειο Μονάχου Κωνσταντινος 
Καραθεοδωρή“

Το 2019 είχε και την επανεμφάνιση/επαναλειτουργία 
αρκετών συλλόγων.

Μετά από κάποια οργανωτικά προβλήματα ο Σύλλογος 
Μακεδόνων εξέλεξε νέο ΔΣ το οποίο μάλιστα 
διοργάνωσε και εκδήλωση. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι ανεξάρτητα των οργανωτικών προβλημάτων 
ο σύλλογος είχε τα τελευταία χρόνια παρουσία 
ιδιαίτερα στο θέμα της Μακεδονίας με τη διοργάνωση 
συγκεντρώσεων ενώ συμμετείχε και σ όλες τις 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Ο ιστορικός Πανθεσσαλικός σύλλογος, μετά από μια 
παύση δράσης για πολλά χρόνια πραγματοποίησε 
επανεκκίνηση με την εκλογή νέου ΔΣ, τη δημιουργία 
χορευτικού και τον προγραμματισμό εκδήλωσης αχρές 
του νέου έτους.

Το ίδιο ισχύει και για τον ηπειρώτικο σύλλογο „ΣΟΥΛΙ“ 
ο οποίος δημιούργησε χορευτικό συγκρότημα ενώ 
προωθεί και άλλες δράσεις για τους νέους και το 
παιδικό τμήμα του συλλόγου (ζωγραφική κλπ). 
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφερθούμε ότι ο 
σύλλογος στήριξε την φιλανθρωπική αναλαβάνοντας 
(αφιλοκερδώς) το σχεδιασμό των κεντρικών πλακάτ.

Φέτος ιδρύθηκε και ένας νέος σύλλογος στo πλαίσιο 
των εθνικοτοπικών συλλόγων και συγκεκριμένα το 
Χοροεργαστήρι με αναφορά στο Αιγαίο και χορούς της 
Μικράς Ασίας και του Πόντου.

Οι σύλλογοι Σερραίων και Κοζανιτών απευθύνονται 
περισσότερο στο στενό κύκλο των μελών και φίλων 
τους. Και οι δύο σύλλογοι συμμετείχαν και φέτος στην 
5η φιλανθρωπική .

Το Λύκειο Ελληνίδων συνεχίζει τις θεματικές και 
πολιτιστικές τους δράσεις - εκδηλώσεις για το ευρύ 
κοινό. Ενώ με το χορευτικό του συμμετέχει σε πολλές 
εκδηλώσεις του Δήμου και άλλων φορέων κάνοντας το 
άνοιγμα στην τοπική κοινωνία

Η Λέσχη Επιστημόνων προχώρησε και φέτος σε 
διάφορες θεματικές εκδηλώσεις με κορυφαία την 
εκδήλωση με τον καθηγητή Γεώργιο Πρεβελάκη με 
θέμα  «Ποιοι είναι οι Έλληνες; Μια ταυτότητα σε 
κρίση» 

Ο σύλλογος „Φιλαρμονία“ έκανε και φέτος, αισθητή 
την παρουσία του, ενώ είναι από τους ελάχιστους 
φορείς που απευθύνεται τόσο σε Έλληνες όσο και σε 
Γερμανούς.

Το Ίδρυμα Παλλάδιον συνέχισε τις δράσεις του στο 
επίπεδο της προώθησης του πολιτισμού και της 
ελληνικής γλώσσας με διαλέξεις, ανταλλαγές μαθητών 
Ελλάδας – Γερμανίας, προγράμματα σε συνεργασία με 
το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας. 

Φέτος το ΠΑΛΛΑΔΙΟ αφιέρωσε το μεγαλύτερο 
μέρος των δράσεών του στην επέτειο συμπλήρωσης 
50 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας ελληνικών 
σχολείων στο Μόναχο. προχώρησε σε συζητήσει 
στρογγυλής τραπέζης, ηλεκτρονική έρευνα σε πρώην 
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μαθητές των ελληνικών σχολείων, έκθεση μαθητών 
των σημερνών σχολείων με αναφορά στους γονείς-
παππούδες που πήγαιναν στα σχολεία ενώ για 3η 
φορά διοργάνωσε τη συνάντηση ελληνοβαυαρικών 
χορωδιών νέων.

Με δράση στο φλέγον ζήτημα του προσφυγικού 
στη χώρα μας κινήθηκε και φέτος - πέρα από τις 
καθιερωμένες δράσεις του - το „Ελληνικό Σπίτι“ 
Μονάχου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εκδηλώσεις 
και δράσεις για υπερήλικους, αλλά και στη συνεργασία 
με γερμανικούς φορείς και φορείς άλλων εθνοτήτων, 
ενώ συνέχισε τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του (π.χ 
καλοκαιρινή εκδήλωση) και τη συμμετοχή του σε 
δράσεις του συνοικιακού συμβουλίου του Βεστεντ.

Ο ελληνικοί αθλητικοί σύλλογοι είχαν θετική παρουσία 
με τον Ηρακλή Μονάχου να συνεχίζει να διατηρεί 
την πρωτοκαθεδρία, αλλά και τις άλλες ομάδες, 
όπως Γαλανόλευκος Ντάχαου, FC Pontos και FC 
Hellas να φέρουν καλά αποτελέσματα. Φέτος η FC 
Hellas κατόρθωσε να ανέβει κατηγορία βγαίνοντας 
πρωταθλήτρια. Μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά για τη 
συγκεκριμένη ομάδα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι 
προχωρά σε διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές 
πρωτοβουλίες με ταξίδια των νέων στην Ελλάδα.

Άξια αναφοράς είναι η παιδική χορωδία „Μελωδία“, 
υπό την εποπτεία  του π. Γεωργίου Βλέτση, η οποία 
συμμετείχε σε διάφορες ποιοτικές εκδηλώσεις όπως 
τη 3η Ελληνοβαυαρική συναυλία τον Ιούνιο μαζί με την 
Χορωδία Δωματίου  του Albrecht Altdorfer Gymnasi-
ums Regensburg ενώ βρέθηκε και φέτος στο μπαλκόνι 
του Δημαρχείου του Μονάχου για να τραγουδήσει τα 
κάλαντα.

Το θεατρικό τμήμα της „Μελωδίας“ ανέβασε φέτος 
την παράσταση Matilda και εισέπραξε πολλά 
συγχαρητήρια.

Η „Μπουάτ“ καθιερώθηκε απόλυτα στο χώρο της 
διαφορετικής διασκέδασης στην πόλη και αυτό 
αποδεικνύεται από  το γεγονός ότι σε όλες τις βραδιές 
προπωλεί τα εισιτήρια.

Δεν θέλουμε όμως να παραλείψουμε την αναφορά 
μας στα μουσικά σχήματα που φέτος δήλωσαν 
αφιλοκερδώς συμμετοχή στην 5η φιλανθρωπική 
εκδήλωση όπως „Ηχοχρώματα“ ,, „ΠΟΛΥΦΩΝΟ“, 
„Μουσικές διαδρομές“ αλλά και τα παιδιά του 
Μονάχου που κάλυψαν αφιλοκερδώς του μουσικό 
πρόγραμμα της εκδήλωσης για την 1η γενιά 
μεταναστών του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ. Όπως δεν μπορούμε 
να παραβλέψουμε και τα μουσικά σχήματα GENIMA 
Band, Kώστας και Μενέλαος, τα „Μουρμουράκια“ , το 
ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΘΕΜΑ, Salonika Band που συμμετείχαν 

στη φετινή παρουσίαση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ όπως 
και οι καλλιτέχνες Αρης Αριστοφλανους, Κώστας 
Παπαδόπουλος, Γιώργος Λαμπρινάκος, Σάκης 
Αντωνιάδης, καθώς και τα Ωδεία GENIMA και KALLI-
TON. 

Αξιοσημείωτες δράσεις σε κοινωνικό επίπεδο είχε 
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου των 
ελληνικών σχολείων καθώς και ο Σύλλογος Γονέων 
από τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ).

Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και για τις 
παραστάσεις της θεατρικής ομάδας «Ελλάς Μονάχου» 
που συνεχίστηκαν και φέτος. 

Kαι τη χρονιά που πέρασε προχώρησε σε ανοιχτές 
θεματικές εκδηλώσεις η „Πρωτοβουλία Ελλήνων 
Ιατρών Μονάχου“

Η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου έχει πλέον 
καθιερωθεί ως μέρος της προβολής του ελληνικού 
κινηματογράφου και πραγματοποιήθηκε φέτος για 
33η χρονιά προσελκύοντας πολλούς Έλληνες αλλά και 
φίλους της χώρας μας,.

 Η Ελληνοβαυαρική εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Εκκλησία με συλλόγους και φορείς, ο εορτασμός 
της Ανάστασης ανήμερα του Ελληνικού Πάσχα, οι 
καλοκαιρινές εκδηλώσεις των ενοριών , διαλέξεις σε 
συνεργασία με τη Θεολογική σχολή LMU ήταν μερικές 
από τις εκδηλώσεις των ορθόδοξων ενοριών (πέρα 
από το θρησκευτικό τους πρόγραμμα).

Τελευταία αφήσαμε την Ελληνική Κοινότητα Μονάχου. 
Η δική μας θέση ως „Δορυφόρος“ ήταν ξεκάθαρη 
και παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια. Για να 
λύσουμε τα προβλήματα της Κοινότητας υπάρχουν δυο 
δυνατότητες. Η θεσμικά (καταστατικό) ή μέσω ενός 
ανοιχτού και δημόσιου διαλόγου. Όλα τα υπόλοιπα 
μπορεί να αποτελούν πρωτοβουλίες „καλής θέλησης“ 
αλλά όταν δεν γίνονται υπό το φως της ημέρας και 
μάλιστα επιδιώκουν τη δρομολόγηση αποφάσεων 
χωρίς ανοιχτό διάλογο δεν εξυπηρετούν το στόχο. 
Επίσης πιστεύουμε ότι τα προβλήματα της Κοινότητας 
δεν είναι μόνο τοπικά αλλά υπάρχει θέμα συνολικά με 
το θεσμό των Κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο των περιχώρων του Μονάχου συνέχισαν 
με δράσεις οι Ελληνικές Κοινότητες Haar, Karlsfeld και 
Geretsried.

Ευχόμαστε Καλή και Εποικοδομητική χρονιά σε όλο 
τον Ελληνισμό

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ «ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ» ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΏΝ ΜΟΥΣΙΚΏΝ, 
ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΣΧΗΜΑΤΏΝ ΦΟΡΕΏΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΏΝ 

Σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα μας www.doryforos.org ενώ σε έντυπη μορφή 
διανέμεται σε χώρους που συγκεντρώνεται ο Ελληνισμός στο Μόναχο. (Παραγγελίες στο εμαιλ μας doryforos@
email.de=)
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 Όπως κάθε χρόνο, και φέτος, θα επιχειρήσουμε τον καθιερωμένο απολογισμό για τον Ελληνισμό της 
Γερμανίας, κυρίως σε σχέση με τους οργανωμένους φορείς του.

Oι Έλληνες στη Γερμανία σε αριθμούς 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν το 2018.  στη Γερμανία ζουν 467.000 Έλληνες με μέσο όρο ηλικίας 41,3

χρονών

Άνδρες 259.000 με μέσο όρο ηλικίας 41,8 και

Γυναίκες 208.000 με μέσο όρο ηλικίας 40,7

Από την Ελλάδα, διαχρονικά, δηλ δεν έχουν π.χ. γεννηθεί στη Γερμανία έχουν έρθει 298.000 Έλληνες.

Οι περισσότεροι άνδρες ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία από 35 έως 40 ετών και συγκεκριμένα 42.000 
Έλληνες που ζουν στη Γερμανία.

Στις γυναίκες το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 45-50 (25.000)

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στις στατιστικές όσον αφορά του Έλληνες εμφανίζεται ο 
αριθμός 363205, ο οποίος αφορά όμως προφανώς όσους έχουν μόνο ελληνική υπηκοότητα. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη στατιστική στη Γερμανία το 2018 ο αριθμός των Ελλήνων αυξήθηκε σε σχέση με το 2017 κατά 
960 άτομα.

Ανά κρατίδιο

459.000 Έλληνες ζουν στη Δυτική Γερμανία και 8.000 στα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.

Στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία ζουν 147.000 

Στη Βάδη Βυρτεμβέργη 96.00

Στη Βαυαρία 93.000

Στην Εσση 46.000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2019

Στην Κάτω Σαξονία (Αννόβερο) 23.000

Στο κρατίδιο του Βερολίνου 20.000

Στο Αμβούργο 9.000

Στη Ρηνανία Παλατινάτο 9.000

Διπλή υπηκοότητα δηλ ελληνική και γερμανική φέρεται να έχουν 54.000 

Παντρεμένοι είναι 216.000 (με γερμανό/ίδα 44.000), διαζευγμένοι 30.000 

Σχέσεις Γερμανίας – Ελλάδας

To Brexit και το προσφυγικό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα μας βελτίωσε τους οικονομικούς 
της δείκτες περιόρισε κατά πολύ τα αρνητικά δημοσιεύματα που είχαμε ζήσει κυρίως τα πρώτα χρόνια της 
δημοσιονομικής κρίσης, 

Όσον αφορά τις σχέσεις των δυο λαών και αν θεωρήσουμε ως σημαντικό στοιχείο τους Γερμανούς που 
επισκέπτονται τη χώρας μας, τότε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η ετήσια μεταβολή των ταξιδιωτών 
από την Γερμανία δια μορφώθηκε στο  -334,3 χιλιάδων ατόμων ή -9,2%  (δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη τα 
τελικά στοιχεία του έτους). 

Το εκπαιδευτικό

Το εκπαιδευτικό βιώνει και πάλι τις δικές του εντάσεις. Φέτος διακρίνουμε και μια ιδιαίτερη κινητοποίηση 
των εκπαιδευτικών για διάφορα θέματα που απασχολούν τη θητεία τους στα σχολεία εξωτερικού, αρκετές 
διαμαρτυρίες για έλλειψη εκπαιδευτικών που συνεχίζουν μέχρι σήμερα που ήδη διανύει το 1/3 της σχολικής 
χρονιάς και προβλήματα ακόμη και στα ενταγμένα μαθήματα ελληνικής γλώσσας όπως στο σχολείο του 
Μάννχαιμ.

Οργανωμένοι φορείς

Ξεκινούμε ίσως με το ελπιδοφόρο μήνυμα που φέρνει η κοινή πρωτοβουλία Θεσσαλών, Ηπειρωτών και 
Κρητών σε παγκόσμια επίπεδο για τη δημιουργία ενός φόρουμ (καταρχήν) όλων των συνομοσπονδιών που 
προγραμματίστηκε για τον Αύγουστο στην Αθήνα. Αν μπουν οι βάσεις για ένα όργανο που θα αντικαταστήσει 
το ΣΑΕ και θα προέρχεται μάλιστα  από τους ίδιους τους φορείς του απόδημου θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα. 
Αρκεί να μην μπει στη λογική των αποκλεισμών και περιοριστεί μόνο σ ένα όργανο εθνικοτοπικών.

Βέβαια οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες του συνεχίζουν (σε αντίθεση με τις Κοινότητες) να 
διατηρούν τα επίπεδα συσπείρωσης, κυρίως η Ομοσπονδία Συλλόγων Ποντίων (αν και το τελευταίο διάστημα 
αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα). Πολλαπλές δραστηριότητες καταγράφει και η Ομοσπονδία Θεσσαλών, 
όπως επίσης σε αποκεντρωμένο επίπεδο, οι Ομοσπονδίες Ηπειρωτών και Θρακών. 

Επανεκκίνηση στις δράσεις της με το τελευταίο συνέδριό της πραγματοποίησε και η Ομοσπονδία Κρητικών 
Συλλόγων Ευρώπης, 

Το μεγάλο κενό είναι η έντονη απουσία δράσεων με αποδέκτη τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή τις κοινωνίες  
μέσα στις οποίες  ζει ο Ελληνισμός. Έτσι, οι νέες γενιές που συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι,  ζουν και 
σπουδάζουν ή εργάζονται  στη Γερμανία, παραμένουν σε απόσταση από τους φορείς, οι οποίοι κινούνται 
αποκλειστικά ως „εθνικοί“ και δεν μπορούν να καλύψουν  την πολυ-συνθετότητα του κοινωνικού περίγυρου που 
περιβάλει την πλειοψηφία των νέων ελληνικής καταγωγής.

Φυσικά, η παραπάνω διαπίστωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες μεμονωμένες 
πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα σε πόλεις όπως π.χ. στη Στουτγάρδη, στο Ντίσελντορφ, στην Φρανκφούρτη 
στη Νυρεμβέργη, στο Μόναχο και στο Βερολίνο.

Οι Κοινότητες, με τον τρόπο που  υπήρξαν για δεκαετίες δεν υπάρχουν πλέον, πέρα από μεμονωμένες 
περιπτώσεις π.χ. επανίδρυση στην Στουτγάρδη, στο Βερολίνο, Λέβερκούζεν, Νυρεμβέργη, Waiblingen κλπ.

Η ΟΕΚ (Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων) δεν δείχνει να αντιμετωπίζει την κατάσταση ως πρόβλημα και 
προφανώς υιοθετεί την άποψη ότι „το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του“
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Σχέσεις Ελλάδας - Απόδημου (Ψήφος Αποδήμων)

Πέρυρσι γράφαμε στον απολογισμό σχετικά με τη ψήφο των απόδημων: 

„...Για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί που πλέον όταν μιλούν για τους Έλληνες 
του εξωτερικού αναφέρονται μόνο σ αυτούς που τα τελευταία χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα. Αυτή η 
διαφοροποίηση όμως δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσει έναν διαχωρισμό που θα προκαλέσει προβλήματα 
στην όποια προσπάθεια ο Ελληνισμός θελήσει να κινηθεί συντεταγμένα και με ενιαίες δράσεις για τους όποιους 
στόχους ενδεχόμενα θέσει.“

Tελικά αυτό που ψηφίστηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής αλλαγής και του εφαρμοστικού νόμου ήταν ακόμη 
χειρότερη εκδοχή. Δεν αποκλείστηκαν μόνο οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό από το δικαίωμα 
να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους αλλά με ρήτρα που μπήκε για υποχρεωτική δίχρονη παραμονή έχουν 
αποκλειστεί και χιλιάδες νέες και νέοι. 

Και όσο και αν κάποιοι περιορίζουν το αρνητικό στους απόδημους αυτό που έδειξε το συγκεκριμένο νομοθέτημα 
είναι ότι δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασμός και στρατηγική για τον Ελληνισμό της διασποράς και τον τρόπο ένταξή 
τους σε μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης, 

Ευρωεκλογές 2019

Aυξήθηκε ο αριθμός των Ελλήνων που συμμετείχαν στις φετινές Ευρωεκλογές. Από 10.096 το 2014 ψήφισαν 
φέτος 11.792.

Παρά τις οργανωτικές δυσκολίες (μικρός αριθμός εκλογικών τμημάτων, δήλωση συμμετοχής με τρόπο που 
ισχύει εδώ και 20 χρόνια και προσφέρει μόνο ταλαιπωρία κλπ) ο αριθμός είναι μικρός σε σχέση με το παρελθόν 
π.χ. 2004 είχαν ψηφίσει 25.546

Στη Γερμανία ψήφισαν φέτος 3.568 άτομα Ελληνικά κόμματα.

Συμπέρασμα:

„Ο Ελληνισμός της Γερμανίας συνεχίζει να παραμένει χωρίς „δικό του“ σχεδιασμό όσον αφορά την παρουσία 
του ως σύνολο, στη χώρα που ζει. Η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων και πρωτοβουλιών του παραμένουν 
σε „εθνικοτοπικό“ επίπεδο. Απουσιάζει ένα κέντρο στρατηγικής που άλλοτε ήταν η ΟΕΚ, το ΣΑΕ και φυσικά η 
Πολιτεία (ΓΓΑΕ). Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι με το οργανωτικό σχήμα και τη φιλοσοφία 
της ίδρυσής τους θα μπορούσαν σήμερα η ΟΕΚ ή το ΣΑΕ να ανταποκριθούν στα καλέσματα των νέων 
συνθηκών και προκλήσεων.

Από την άλλη, μπορεί το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα να έχουν ενισχύσει σημαντικά της επικοινωνία και την 
ανταλλαγή απόψεων στο χώρο των Απόδημων, όμως δεν φαίνεται ακόμη, να βοηθούν προχωρήσουν ένα βήμα 
παραπέρα.

Δυστυχώς, είναι γεγονός και κάθε χρόνο επιβεβαιώνεται, ότι ο οργανωμένος Ελληνισμός, δηλαδή η πλειοψηφία 
των φορέων του στηρίχτηκαν επί δεκαετίες, κυρίως, στο ελληνικό κράτος και στην οικονομική βοήθεια από 
αυτό, σήμερα αδυνατεί να σχεδιάσει δράσεις και να δημιουργήσει υποδομές από μόνος του“.

Ευχόμαστε με τη νέα χρόνια να βελτιωθούν οι συνθήκες και να λάβει νέα ώθηση η οργανωμένη Ελληνική 
Κοινότητα της Διασποράς.

Η πρόσφατη ελληνική κρίση οδήγησε την ελληνική 
οικονομία σε έναν πρωτόγνωρο σε βάθος και 
εύρος δεκαετή υφεσιακό κύκλο με αρνητικές 
επιπτώσεις: απώλεια μεγαλύτερη από το 1/4 του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σταθερές 
τιμές, διψήφιο ποσοστό ανεργίας, υποτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και κλονισμό 
της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς 
διακυβέρνησης.

Η πιο βαθιά όμως απώλεια, όπως επισημαίνει η 
Tράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) σε έκθεσή της, είναι η 
μαζική φυγή στο

εξωτερικό ενός σημαντικού τμήματος του ανθρώπινου 
δυναμικού με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, δεξιότητες 
και επαγγελματικά προσόντα. Και τούτο γιατί οι 
επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες. Μπορεί το 
φαινόμενο αυτό να αναστραφεί;

Το προφίλ των Ελλήνων που έφυγαν

Στην Ελλάδα, το 2010 καταγράφηκε ένα μεγάλο κύμα 
μετανάστευσης νέων επιστημόνων και επαγγελματιών. 
Το κύμα αυτό εντάθηκε το 2012 και μονιμοποιήθηκε 
τα επόμενα έτη λαμβάνοντας διαστάσεις μεγάλης 
φυγής, με τις ετήσιες εκροές ατόμων στην ηλικιακή 
ομάδα των 25-44 ετών να ξεπερνούν τις 50 χιλιάδες.

Συνολικά, μεταξύ 2008 και 2017 μετανάστευσαν 
περισσότερα από 467 χιλιάδες άτομα της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Αν και η Ελλάδα 
διαθέτει πλούσια μεταναστευτική εμπειρία, το 
σύγχρονο κύμα μετανάστευσης παρουσιάζει δύο 
σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα ιστορικά 
προηγούμενα. Πρώτον, περισσότεροι από 1 στους 
3 αποδήμους είναι γυναίκες, με αρνητικές συνέπειες 
για τον ήδη χαμηλό δείκτη γονιμότητας, και δεύτερον, 
στην πλειονότητά τους είναι άτομα που διαθέτουν 
υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την ΤτΕ, σχετίζονται με 
την άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια, καθώς και με τη ζήτηση εργασίας 
από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αποτέλεσαν τις 
χώρες υποδοχής για μεγάλο τμήμα αποδήμων.

Οι περισσότερες έρευνες είναι ενδεικτικές του 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων που 
μεταναστεύουν, με τους πτυχιούχους μηχανικούς 
και πτυχιούχους πληροφορικής να αποτελούν 
ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Η υψηλή ανεργία 

των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, ήδη στα 
χρόνια πριν από την κρίση, πλήττει κυρίως τους 
επιστημονικούς κλάδους στους οποίους υπάρχει 
υπερεκπαίδευση.

Η ισχνή σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με τους 
εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 
αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες στην απόφαση 
μετανάστευσης. Η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού 
υψηλής μόρφωσης και κατάρτισης υποβαθμίζει τη 
σημασία της χώρας ως προορισμού επενδύσεων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και δυσχεραίνει τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας και τη μετάβασή της στην “οικονομία της 
γνώσης”.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι δευτερογενείς 
επιδράσεις, όπως αναδεικνύονται από τις επιδράσεις 
διαγενεακής αναπαραγωγής προτύπων συμμετοχής 
στο εργατικό δυναμικό και απόκτησης υψηλότερου 
εκπαιδευτικού επιπέδου.

Πηγή: newmoney.gr

TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΏΝ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΠΏΣ 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ
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Ιαπωνία και Σιγκαπούρη είναι τα κράτη που διαθέτουν 
τα ισχυρά διαβατήρια που διαθέτουν ανά τον κόσμο

Όπως μεταδίδει το CNN, σύμφωνα με τον δείκτη 
Henley Passport, τα διαβατήρια που εκδίδονται 
στην Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη επιτρέπουν στους 
κατόχους τους να έχουν 
πρόσβαση σε 190 χώρες.

Στη δεύτερη θέση διαγκωνίζονται 
η Νότια Κορέα με τη Φινλανδία 
και τη

Γερμανία, καθώς οι κάτοικοί τους 
μπορούν να ταξιδεύουν σε 188 
χώρες χωρίς την προηγούμενη 
έκδοση βίζας.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται 
οι Δανία, η Ιταλία και το 
Λουξεμβούργο με πρόσβαση 
σε 187 χώρες, ενώ Γαλλία, Ισπανία και Σουηδία είναι 
στην 4η θέση με πρόσβαση σε 186 χώρες.

Βρετανία και ΗΠΑ υποχώρησαν από την 1η θέση το 
2014 στην 6η θέση το 2019, ενώ, όπως επισημαίνεται 
στην Henley Passport, με το Brexit η αλλοτινή ισχυρή 
θέση της Βρετανίας μοιάζει ολοένα και πιο αβέβαιη.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση με πρόσβαση σε 
183 χώρες.

Στον αντίποδα βρίσκεται για ακόμα μια χρονιά 
το Αφγανιστάν καθώς τα διαβατήριά του δίνουν 
πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόνο 25 χώρες.

Τα καλύτερα διαβατήρια

1. Ιαπωνία, Σιγκαπούρη (190 προορισμοί)

2. Φινλανδία, Γερμανία, Νότια Κορέα (188)

3. Δανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο (187)

4. Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία (186)

5. Αυστρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία (185)

6. Βέλγιο, Καναδάς, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ηνωμένες Πολιτείες, Ελβετία (184)

7. Μάλτα, Δημοκρατία της Τσεχίας 
(183)

8. Νέα Ζηλανδία (182)

9. Αυστραλία, Λιθουανία, Σλοβακία 
(181)

10. Ουγγαρία, Ισλανδία, Λετονία, 
Σλοβενία (180)

Τα χειρότερα διαβατήρια

Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση με 
βίζα ή χωρίς σε λιγότερες από 40 χώρες. Αυτές είναι:

100. Λίβανος, Βόρεια Κορέα (39 προορισμοί)

101. Νεπάλ (38)

102. Λιβύη, Παλαιστινιακό έδαφος, Σουδάν (37)

103. Υεμένη (33)

104. Σομαλία, Πακιστάν (31)

105. Συρία (29)

106. Ιράκ (27)

107. Αφγανιστάν (25)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – 
ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΙΤΗ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ 
ΠΙΣΤΏΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

H Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σήμερα σε 
ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό για τις νέες 
ταυτότητες 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκκίνησε 
η διαγωνιστική διαδικασία – με την αποστολή 
προσκλήσεων ενδιαφέροντος σε ικανό αριθμό 
εξειδικευμένων φορέων – για τη δημιουργία νέου 
Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας 
(Ο.Π.Σ.Ε.Α.) για την εκτύπωση – προσωποποίηση 
εντύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου 
δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – 
Κάρτας Πολίτη, με συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Με τη δημιουργία του νέου Ο.Π.Σ.Ε.Α. οι νέες 
ταυτότητες – κάρτες πολίτη καθώς και τα άλλα έγραφα 
ασφαλείας θα ακολουθούν πλήρως τις σχετικές 
συστάσεις του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας) και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Οι νέες ελληνικές ταυτότητες – κάρτες πολίτη θα είναι 
μορφότυπου ID-1 (διαστάσεων πιστωτικής κάρτας) 
και θα περιλαμβάνουν φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα 
ασφαλείας, σύμφωνα με σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. 
Επιπλέον θα διαθέτουν ηλεκτρονικό μέσο, με το οποίο 
θα διευκολύνεται και διασφαλίζεται η πρόσβαση του 
κατόχου σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
όπως η ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση και η λήψη 
εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών.

Τέλος, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της Ε.Ε. τα 
Κράτη-Μέλη οφείλουν να δρομολογήσουν τις ανωτέρω 
αλλαγές εντός του έτους 2021».

Πώς θα είναι οι νέες ταυτότητες

Κύρια χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων θα είναι η 
έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου τους, δύο αριθμοί, 
εκ των οποίων ο ένας θα είναι «μοναδικός», κι ένα 
ηλεκτρονικό υπερ-τσίπ που θα πιστοποιεί πλήρως 
και ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία του εικονιζομένου, 

επιτρέποντάς του ταυτόχρονα να επικοινωνεί μέσω του 
υπολογιστή του – από το σπίτι ή το γραφείο – με τις 
περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, αποφεύγοντας τις 
ουρές.

Κλειδί για την απομακρυσμένη ηλεκτρονική επικοινωνία 
των πολιτών με το Δημόσιο θα είναι ο νέος μοναδικός 
αριθμός που θα φέρουν οι καινούργιες ταυτότητες και ο 
οποίος θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους αριθμούς 
που ακολουθούν σήμερα τον πολίτη, όπως ο ΑΦΜ και 
ο ΑΜΚΑ. Στόχος είναι η καθιέρωση ενός αριθμού που 
δεν θα παραβιάζει – προδίδει τα προσωπικά δεδομένα 
των πολιτών. Για παράδειγμα, στον ΑΜΚΑ, τα έξι 
πρώτα ψηφία μαρτυρούν την ημερομηνία γέννησης του 
ασφαλισμένου.

Ειδικότερα, στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται 
τα στοιχεία που έχουμε και σήμερα (ονοματεπώνυμο 
κ.λπ.), ενώ θα προστεθούν και δύο αριθμοί: ο ένας θα 
είναι ο αριθμός της ταυτότητας (π.χ. Α 123456) και 
ο δεύτερος θα είναι ο εθνικός αριθμός αναγνώρισης 
(όπως π.χ. είναι σήμερα ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ), ο 
επονομαζόμενος και αριθμός φορολογικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος, τον οποίο ο πολίτης θα 
χρησιμοποιεί για να αλληλεπιδρά με το Δημόσιο, 
χωρίς να ταλαιπωρείται. Αυτός, ο δεύτερος αριθμός, 
θα ακολουθεί τον πολίτη σε όλη του τη ζωή και δεν 
θα αλλάζει, ακόμα κι αν αντικαταστήσει τη χαμένη 
ταυτότητά του.

Μια από τις υπηρεσίες των νέων ταυτοτήτων θα 
είναι να λαμβάνει ο πολίτης μια εξουσιοδότηση ή 
να συμπληρώνει μια υπεύθυνη δήλωση χωρίς να 
προσφεύγει σε κάποιο ΚΕΠ. Βέβαια, τα ΚΕΠ θα 
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, αλλά 
για πολίτες που δεν θα είναι εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία. Αλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό των νέων 
ταυτοτήτων θα είναι η ψηφιακή υπογραφή, η οποία θα 
είναι ισοδύναμη με τη φυσική υπογραφή.

Το τσιπ θα παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες στον 
κάτοχο της ψηφιακής ταυτότητας χάρη στην αμφίδρομη 
επικοινωνία του με τη νέα Ηλεκτρονική Πύλη του 
κράτους (gov.gr), στην οποία θα συγκεντρωθούν όλες 
οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, είτε αυτές αφορούν 
τις φορολογικές Αρχές είτε την κοινωνική ασφάλιση είτε 
άλλες παροχές. Το συγκεκριμένο τσιπ θα είναι πλήρως 
λειτουργικό όταν ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασης 
των ταυτοτήτων, ενώ ενδιαμέσως – Μάρτιο ή Απρίλιο 
– θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, με τη δημιουργία 
άλλων πιο ήπιων μηχανισμών ταυτοποίησης.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα είχε δοθεί και ένα δείγμα για 
το πώς θα μοιάζουν οι νέες ταυτότητες.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Από Αθήνα:

Athen – Bilbao (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 
Athen – Birmingham (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) 
Athen – Nürnberg (από Μάιο) 
Athens – Paphos (Από Απρίλιο μέσω Ολυμπιακής)

Από Κέρκυρα: 
Korfu – Paris (Mάιος- Οκτώβριος)

Από Θεσσαλονίκη:

Thessaloniki – Barcelona (από Απρίλιο) 
Thessaloniki – Berlin (Μάρτιος- Οκτώβριος) 
Thessaloniki – Brüssel (από Μάρτιο) 
Thessaloniki – Mailand (από Μάρτιο) 
Thessaloniki – Rom (από Μάρτιο) 
Thessaloniki – Zürich (από Μάρτιο )

Πηγή: https://www.frankfurtflyer.de/

HENLEY PASSPORT: ΣΤΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

11 ΝΕΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ AEGEAN ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΗ
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ΗΠΕΙΡΏΤΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΙ, ΚΡΗΤΕΣ ΣΥΓΚΑΛΟΥΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΏΝ ΟΡΓΑΝΏΝ

Μετά από αρκετές συναντήσεις οι τρεις παγκόσμιες οργανώσεις των 
Κρητών, Ηπειρωτών και Θεσσαλών αποφάσισαν να προχωρήσουν στο 
επόμενο, σημαντικό βήμα.

Όπως προκύπτει από την απόφασή τους που προέκυψε από την 
τελευταία τους συνάντηση το Δεκέμβριο συγκαλούν συνάντηση για 
το επόμενο Αύγουστο στην Αθήνα στην οποία καλούν τα τριτοβάθμια 
(δευτεροβάθμια όπου δεν υπάρχουν τριτοβάθμια) των οργανώσεων 
αποδήμων

από Πόντο, Μακεδονία, Αρκαδία και Θράκη.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται προφανώς να καλύψει το κενό που είχε 
δημιουργηθεί από την στασιμότητα (διάλυση επί της ουσίας) του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και σημαντικό είναι - καταρχήν 
- ότι η πρωτοβουλία προέρχεται από τις ίδιες τις οργανώσεις του 
Ελληνισμού της διασποράς.

ΠΟΙΕΣ ΧΏΡΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙ 
ΓΕΡΜΑΝΟΙ - ΠΟΣΟΙ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Αυστρία παραμένει ο προορισμός των περισσοτέρων γερμανών φοιτητών 
που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017 που 
δημοσίευσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία στην Αυστρία 
βρίσκεται το 20,4% των γερμανών φοιτητών που σπουδάζει στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των φοιτητών σε ανώτερες σχολές της Αυστρίας 
ήταν 28.670.

Σταθερά δεύτερη επιλογή είναι η Ολλανδία με 21.858 φοιτητές και στην 3η 
θέση η Μεγάλη Βρετανία με 15.745.

Ακολουθούν:

Ελβετία: 14.558

ΗΠΑ 10.042

Κίνα   7.814

Γαλλία 6.432

Τουρκία 3.561 με αύξηση τα τελευταία χρόνια 

Δανία 3.468 

και Ουγγαρία με 3.257 φοιτητές συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Την μεγαλύτερη αύξηση (16,5%) γερμανών φοιτητών κατέγραψε (σε χώρες με πάνω από 1.000 γερμανούς 
φοιτητές) η Λετονία όπου το 2017 σπόυδαζαν 1045 φοιτητές.

Στην Ελλάδα το 2017 σπούδαζαν 1.512 γερμανοί φοιτητές όπου παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση με δεδομένο 
ότι το 2010 σπούδαζαν μόλις 289.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σε επίπεδα ρεκόρ αυξήθηκε η απασχόληση στη Γερμανία το 2019, καθώς η υψηλότερη συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας και η μεγαλύτερη μετανάστευση ξένων εργαζομένων υπερκάλυψε τη δημογραφική μεταβολή, 
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Ο αριθμός των απασχολούμενων

αυξήθηκε κατά 402.000 ή 0,9% στα 45,3 εκατομμύρια, παρά την ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη πέρυσι, 
ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία. «Αυτό σημαίνει ότι η αδιάκοπη αύξηση των επιπέδων απασχόλησης 
κατά τα τελευταία 14 έτη συνεχίζεται, αν και με χαμηλότερη δυναμική», πρόσθεσε. Το 2018, ο αριθμός των 
απασχολούμενων είχε αυξηθεί 1,2%. Η έκρηξη στην αγορά εργασίας βοηθά, επίσης, τους εργαζόμενους να 
έχουν καλύτερες θέσεις απασχόλησης με βελτιωμένη κοινωνική ασφάλιση και υψηλότερες αποδοχές. «Ο 
αριθμός των εργαζομένων που πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκε ξανά, ενώ συνέχισε να μειώνεται 
ο συνολικός αριθμός των οριακά απασχολούμενων (όπως αυτών που αμείβονται με χαμηλά ποσά ή σε 
βραχυπρόθεσμη βάση».

Τα στοιχεία αυτά είναι θετικά για τις δαπάνες των νοικοκυριών, οι οποίες καθοδηγούν την ανάπτυξη στη 
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία και παρέχουν ένα μαξιλάρι ασφάλειας έναντι των προβλημάτων που 
προκύπτουν από το εμπόριο και από την εξασθένηση της βιομηχανίας. Η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε 
πιθανόν με ρυθμό 0,5% το 2019 έναντι 1,5% το 2018. Τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ θα ανακοινωθούν 
από τη Στατιστική Υπηρεσία στις 15 Ιανουαρίου. Για το 2020, η γερμανική κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 1%

ΑΠΕΒΙΏΣΕ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ.

Ο Θανάσης ήταν ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της ελληνικής τοπικής 
κοινωνίας με ιδιαίτερη δράση στις σχολικές επιτροπές και συλλόγους 
γονέων Μονάχου.

Με τον Θανάση ο Δορυφόρος είχε πρόσφατα έρθει σε επικοινωνία μαζί 
του προκειμένου να καταθέσει την εμπειρία του από την πολύχρονη 
εργασία του στην BMW η οποία δημοσιεύτηκε και στο λεύκωμα που 
κυκλοφορήσαμε τον Μάρτιο του 2019.

Στην οικογένειά του τα θερμά μας συλλυπητήρια
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΏΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

Και φέτος τήρησε την παράδοση ο σύλλογος Ελασσονιτών Μονάχου και πραγματοποίησε την εκδήλωσή του την 
ημέρα των Χριστουγέννων στην αίθουσα Bürgersaal (ΣΤΕΚΙ) 25.12.2019

Φωτογραφίες: Λάκης Σπυριδωνίδης 

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ

Στην Augustiner Keller στην Arnulf str πραγματοποίησε τη φετινή μεγάλη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή της η 
Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου.

Οι καλλιτέχνες Κώστας Μήτσης και Κωνσταντίνα Τούνη στο τραγούδι και ο Άκης Τρύφωνας Αναστασίου στο 
κλαρίνο πρόσφεραν μια ιδιαίτερη ηπειρώτικη βραδιά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΏΝ 

Στις 28 Δεκεμβρίου στο Bürgersaal στο Forstenried πραγματοποίησε την εκδήλωσή του ο Σύλλογος Επτανησίων 
Μονάχου η οποία είχε σαν σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια της «Μαρίας» η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας και έχει εκφράσει την επιθυμία να μεταβεί στην πατρίδα της την Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου συγκεντρώθηκαν την ημέρα εκείνη1.584,- € 

Φωτογραφίες: Σύλλογος Επτανησίων και Λάκης Σπυριδωνίδης 

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΟΥΛΙ»

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Συλλόγου μας, με χαρά σας ενημερώνουμε ότι τα επιτραπέζια ημερολόγια μας για 
το έτος 2020 μόλις κυκλοφορήσαν!

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε το ταμείο του 
συλλόγου και να επεκτείνουμε τη δράση και την προσφορά 
μας, επιχειρήσαμε, μέσα από εικόνες και κείμενα, να 
δημιουργήσουμε ένα μικρό αλλά κατά τη γνώμη μας 
γοητευτικό ταξίδι σε κάποιες από τις μοναδικές ομορφιές και 
τα χρώματα της πανέμορφης Ηπείρου.

Όποιος επιθυμεί να ενισχύσει την προσπάθεια μας 
παραλαμβάνοντας ένα ή και περισσότερα ημερολόγια, 
παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.

Θέρμες ευχαριστίες στους υποστηρικτές μας, που με την 
προσφορά τους στηρίζουν ενεργά και ουσιαστικά το έργο 
και τις δράσεις μας.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΏΝ ΚΑΠΗ  
ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Δυο ομάδες Ελλήνων λειτουργούν στο πλαίσιο των 32 Alten und Service Zentrum (ASZ) του Δήμου Μονάχου

Η μια ομάδα είναι «της ομάδας πρώτης γενιάς μεταναστών του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου» που είναι 
ενταγμένη στο ASZ στο Altstadt και το άλλο στο Ramesdorf.

Φωτογραφίες Lakis Spiridonidis (για Δορυφόρο)  και Ρένα Τσόγκα 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2ο Ελληνικό Γυμνάσιο 
Μονάχου πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικο παζάρι με 
χειροποίητες κατασκευές μαθητών. Τα έσοδα δόθηκαν 
φέτος στο προγιεκτ «Marias letzter Traum»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΏΝ: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Το πρώτο Σάββατο κάθε έτους πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια η μουσικοχορευτική εκδήλωση του 
συλλόγου Ποντίων Μονάχου που αποτελεί και τη μαζικότερη εκδήλωση ελληνικού συλλόγου. Φέτος, στις 4 
Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στην αίθουσα Paulaner 

Οι καλλιτέχνες Μπάμπης Ιωακειμίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης και Γιώργος Σιαμίδης κάλυψαν 
μαζί με τους καλλιτέχνες του συλλόγου και το GENIMA BAND το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ενώ τα 
χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου παρουσίασαν χορούς του Πόντου.
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ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ: 
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Μετά από μια περίοδο παύσης της λειτουργίας του ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου ξεκίνησε το 
Φθινόπωρο μια προσπάθεια επαναλειτουργίας του συλλόγου η οποία κορυφώθηκε στην πρώτη της φάση με την 
μουσικοχορευτική εκδήλωση στις 5 Ιανουαρίου στο Bürgersaal (TO STEKI) στο Forstenried.

H εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου και μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα πετυχημένη γεγονός που δίνει 
την ώθηση στο ΔΣ του Συλλόγου να συνεχίσει την προσπάθειά του επανεκκίνησης του ιστορικού συλλόγου.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΏΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΠΕΡΙΧΏΡΑ 

Ο καιρός βοήθησε και έτσι τόσο στο Μόναχο όσο και σ άλλες περιοχές στα περίχωρα όπως Καρλσφελντ/
Νταχάου, Haar και Geretsried συγκεντρώθηκε πολύ κόσμος για να παρακολουθήσει τον αγιασμό υδάτων.

Φωτογραφίες για το Δορυφόρο από το Μόναχο (Ίζαρ) Βασίλης Μαρής, Δώρα Λάμπρου (Καρλσφελντ)
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ
ΝΤΑΧΑΟΥ: Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ

Επίσημη είναι η 
υποψηφιότητα της 
Σοφίας Κυριακίδου για 
το δημοτικό συμβούλιο 
του Δήμου Νταχάου στις 
ερχόμενες εκλογές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στη Βαυαρία 
τον ερχόμενο Μάρτιο με την 

παράταξη του SPD.

Η Σοφία είναι ήδη Δημοτικός Σύμβουλος και 
έχει μια δραστήρια συμμετοχή σε επιτροπές του 
Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης όπως εκπαίδευσης, 
μετανάστευσης.

Θα είναι στην 8η θέση της λίστας, που είναι οριακή 
για την εκλογή της, κάτι που σημαίνει ότι θα εξαρτηθεί 
από τη συμμετοχή των Ελλήνων της πόλης του 
Νταχάου. Στις τελευταίες εκλογές το SPD είχε εκλέξει 
7 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Νταχάου υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 1500 
Έλληνες.

Η καθηγήτρια γερμανικών ως ξένη γλώσσα ήταν 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Νταχάου, αγαπάει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το 
κολύμπι

Είναι μέλος του Προεδρείου του SPD της ευρύτερης 

περιοχής του Dachau και εισηγήτρια για την 
εκπαιδευτική πολιτική.

Γεννήθηκε στο Μόναχο και πήγε στα ελληνικά 
σχολεία. Στη συνέχεια στο Κολλέγιο και σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Λουδοβίκου Μαξιμιλιανού στο Μόναχο 
LMU (σπούδασε : DAF, Sozialpsychologie, Logopä-
die). Εδώ και 17 χρόνια ζει στο Νταχάου.

Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις για την ένταξη των 
μεταναστών στο Δήμο με κορυφαία τη συμμετοχή της 
3. Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demo-
kratie im Landkreis Dachau.

Η συμμετοχή του Ελληνισμού

Όπως μας είπε η ίδια το σύνθημά της είναι „η 
αναγκαιότητα συμμετοχής του Ελληνισμού στις 
εκλογές, ανεξάρτητα της προτίμησής του και της 
επιλογής του. Σημασία έχει ο Ελληνισμός να αποκτήσει 
πολιτική δύναμη με τη συμμετοχή του

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ
ΝΤΑΧΑΟΥ: ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟ CSU Η ΣΥΛΒΙΑ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ

Στις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στο 
Νταχάου (Μάρτιο 2020) υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε 
δυο Ελληνίδες δημοτικούς συμβούλους.

Εκτός από τη νυν δημοτικό σύμβουλο (Σοφία Κυριακίδου 
SPD), υποψήφια με την παράταξη του CSU θα είναι η 
Σύλβια Θεοδοσιάδου.

Θα είναι στην 17η θέση του ψηφοδελτίου και με 
δεδομένο ότι το CSU είχε στις τελευταίες εκλογές 15 
έδρες η θέση της είναι οριακή και θα εξαρτηθεί από τη 
συμμετοχή του Ελληνισμού.

Η Σύλβια Θεοδοσιάδου γεννήθηκε στο Μόναχο 
επισκέφτηκε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης 
και συνέχισε σε επαγγελματική σχολή (στέλεχος 
διοίκησης λιανικού εμπορίου ).

Σήμερα εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος σε 
ραδιολογικό κέντρο στο Νταχάου (Radiologie und Nuk-
learmedizin Dachau- Karlsfeld).

Στο Νταχάου ζει από το 1990.

Είναι τα τελευταία 13 χρόνια μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων Νταχάου, διατέλεσε μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Νταχάου, ενώ 
συμμετέχει και στο φόρουμ γυναικών της περιοχής.

Για 3 χρόνια συμμετείχε σε πρόγραμμα ενσωμάτωσης νέων μεταναστών, συνεργάστηκε σε προγιέκτ της 
AWO ενώ με το σύλλογο ποντίων διοργάνωσε ελληνοβαυαρικές εκδηλώσεις με τον παραδοσιακό σύλλογο της 
περιοχής Αmpertaler Dachau.

Το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντός της στα ζητήματα της πόλης του Νταχάου είναι θέματα όπως οι „ προσιτές 
τιμές ενοικίων κατοικιών , επιμέλεια παιδιών και νέων, λογική οικογενειακή πολιτική „

„Έχω μεράκι και αφοσίωση σε ότι επιχειρώ να κάνω και με χαρακτηρίζει η θετική μου αύρα και η επιμονή „ είπε 
στο ΔΟΡΥΦΟΡΟ όταν την ρωτήσαμε για το ποιο είναι το σλόγκαν της.

ΑΠΕΒΙΏΣΕ Ο  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΟΣ
 

Πρώην μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου, μόνιμος 
βοηθός στην ενορία της Salvatorkirche με έντονη συμμετοχή στις 
δράσεις των ηπειρωτικών συλλόγων στο Μόναχο.

Στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους του τα θερμά μας 
συλλυπητήρια
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«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ»-ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΣΤΟ 
ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, Παγκόσμια ημέρα 
Μετανάστη, στις αίθουσες Erasmus και Monet του 
Ευρωπαϊκού σχολείου Μονάχου, πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση-παρουσίαση του διαθεματικού προγράμματος 
με τίτλο «Μετανάστευση: Παρελθόν, παρόν, μέλλον - Οι 
σύγχρονες διαστάσεις του θέματος».

Η εκδήλωση είχε ως περιεχόμενο την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της διετούς  διαθεματικής εργασίας, στην 
οποία πήραν μέρος 7γλωσσικά τμήματα του Γυμνασίου 
(Ελληνικό, Ιταλικό, Σουηδικό, Ισπανικό, Αγγλικό, Γαλλικό) 
και οι τρεις πρώτες τάξεις του Ελληνικού τμήματος του 
δημοτικού .

Το πρόγραμμα κάλυψε το θέμα της μετανάστευσης στην αρχαιότητα, δίνοντας έμφαση στις μετακινήσεις 
πληθυσμών των αντίστοιχων εμπλεκόμενων με το πρόγραμμα χωρών, συνέχισε με τις διαστάσεις της 
μετανάστευσης στο παρόν, (εντός και εκτός Ευρώπης) κάνοντας παράλληλα εκτενή αναφορά στο θέμα των 
προσφύγων κυρίως στις χώρες του Νότου, αντιπαραβάλλοντας όμως τα αποτελέσματα με χώρες της βόρειας 
Ευρώπης.

Στη συνέχεια προβλήθηκαν αποσπάσματα συνεντεύξεων από μετανάστες και πρόσφυγες που έλαβαν χώρα 
κατά τη διάρκεια των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Στοκχόλμη και την Κρήτη. Στο τέλος υπήρξε χρόνος για 
συζήτηση και προβληματισμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο, κ. 
Κωνσταντινοπούλου Παναγιώτα, η διευθύντρια των Ιταλικών σχολείων στο ιταλικό προξενείο κ. Fiorini Luisanna, 
πλήθος μαθητών και γονέων.

Mας στάλθηκε από το Ίδρυμα „Άσπρες Πεταλούδες“ η 
απόδειξη παραλαβής του ποσού που εμβάσαμε και την οποία 
δημοσιεύουμε.

Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος αναφέρει 
„Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας ΚΑΛΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ κι ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020, με 
Υγεία και Ευημερία στις ζωές όλων.

Για ακόμη μία φορά, σας ευχαριστούμε πολύ για την 
υποστήριξή σας!

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, είμαστε στη διάθεσή σας.
Ελπίζω να επικοινωνήσουμε σύντομα και τηλεφωνικώς.

Με απέραντη εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

Μπακαλιάνος Βασ. Αθανάσιος“

Όλα τα στοιχεία (απολογισμοί, κατάλογος δωρητών, 
παραστατικά κλ) δημοσιεύονται στη σελίδα μας  
www.doryforos.org/finanzen5/

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, 
Pact-Photoaktivierte Therapie, 

Ozon-Therapie,  
Prophylaktische Leistungen, Bleaching

ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΏΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ

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)

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

Wendelsteinstr. 3 
81541 München

Telefon: 089 217656612

Οι διαφημίσεις είναι μια δωρεάν  προσφορά  του Δορυφόρου στους χορηγούς και υποστηρικτές 
της εκδήλωσης.

Συνεχίζουμε την προβολή κάποιων επιχειρήσεων / ελεύθερων επαγγελματιών που κυρίως 
ενίσχυσαν την εκδήλωση την ημέρα της εκδήλωσης ή την εβδομάδα μετά και δεν προβλήθηκαν 
σε προηγούμενα τεύχη.
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ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΏΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ

Das Urlaubsparadies  in München!!!

Inh. Christos Theodosiadis
Föhringer Ring 5 • 80805 München

M: 0172 91 38 965
T: 089 322 10 100 • F: 089 52 06 82 88 

E: info@beacharena.com 
www.beacharena.com

Maria Bouroutzika

Georg-Birk-Str. 17
80797 München

Termine nach 
Vereinbarung unter:

Tel.: 0176 23 59 53 22
maria.bouroutzika@diatrofi.de

www.diatrofi.de

ERNÄHRUNGSBERATERIN
Maria Bouroutzika

Beratung für

• Schwangere
• Säuglinge
• Kleinkinder
• Jugendliche
• Erwachsene

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

ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΏΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ




