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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Αποκαλυπτήρια μνημείου για τη γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου

Το Σάββατο 19 Μαΐου, ανήμερα της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου,
πραγματοποιήθηκαν στον προαύλιο χώρο του ΙΝ των Αγίων Πάντων τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τη
γενοκτονία, παρουσία πολλών προσκεκλημένων. Δημιουργός του μνημείου ήταν ο γλύπτης-πολιτισμολόγος
Λυκούργος Παπαντωνιάδη, ο οποίος ζει και εργάζεται στον Βόλο.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μονάχου Χάρη Φωτιάδη και ακολούθησαν χαιρετισμοί
από τον εκπρόσωπο της Ιερής Μητρόπολης Γερμανίας Απόστολο Μαλαμούση, τον ιερέα Gottfried von Segnitz από
την Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen στο Μόναχο. Ακολούθησε χαιρετισμός από την Γεν. Πρόξενο της
Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου και την Γεν. Γραμματέα του βαυαρικού Υπουργείου παιδείας
Caroline Trautner που εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό του κρατιδίου.
Ο δημοτικός σύμβουλος Marian Offman εκπροσώπησε το Δήμο του Μονάχου και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τις
δημοτικές παρατάξεις Gülseren Demirel Bündnis 90/Die Grünen και Cetin Oraner (αριστερά καθώς και ως
εκπρόσωπος του Demokratischen Kongresses der Völker)
Στη συνέχεια χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ενισχυτικού συμβουλίου του Ιδρύματος Mor Afrem, Abdulmesih
BarAbraham και ο Jürgen Thierack, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) και ο Ανέστης
Οσσιπίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποντίων Ευρώπης
Στη συνέχεια διαβάστηκε η «αποχαιρετιστήρια επιστολή» του Αλέξανδρου Ακριτίδη από τους Σοφία Γιωτάκου και
Παναγιώτη Μαραζίδη. Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών και την εκδήλωση έκλεισε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ποντίων Μονάχου Χάρης Φωτιάδης.
Το μουσικό πρόγραμμα που κάλυψε το πρόγραμμα της τελετής το αποτελούσαν οι Νίκος Μωυσιάδης, Δημήτριος
Βογιατζής και Σάκης Αντωνιάδης ενώ στο τραγούδι οι Άγγελος Θεοδοσιάδης και Κώστας Πανίδης.
Το πρόγραμμα παρουσίασε η Ιωάννα Παναγιώτου.
Αμέσως μετά με εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι παρχαρομάνες του συλλόγου ο Σύλλογος Ποντίων δεξιωθηκε
τους καλεσμένους, τα μέλη και τους φίλους του.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται επιχείρηση (Änderungsschneiderei)
σε κεντρικό σημείο στο Μόναχο με σταθερή
πελατεία και φθηνό ενοίκιο. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 089 471931 ή 01739760828

Κοινή επιμνημόσυνη δέηση συλλόγων Κρητών και Ποντίων Μονάχου στον ΙΝ Aγ. Πάντων
Την Κυριακή 20 Μαίου για άλλη μια φορά οι σύλλογοι Κρητών και Ποντίων μονάχου οργάνωσης κοινή
επιμνημόσυνη δέηση στον Ιν των Αγίων Πάντων.
Στους πεσόντες στη μάχη της Κρήτης και στα θύματα της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου
αναδέρθηκαν στους σύντομους χαιρετισμούς τους οι Πρόεδροι των Συλλόγων Μανώλης Κουγιουμουτζής
και Χάρης Φωτιάδης ενώ αναφορά έγινε και από τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο και την Γεν. Πρόξενο της
Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου.

Ομιλία Προέδρου Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Μανώλη Κουγιουμουτζή στην
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της Μάχης της Κρήτης

Σεβαστοί Πατέρες
Αξιότιμη κυρία Κωνσταντινοπούλου
Γενικέ Πρόξενε της πατρίδας μας στο Μόναχο,
Αγαπητέ Φίλε Πρόεδρε του Συλλόγου Ποντίων
Μονάχου
Συμπατριώτισσες Συμπατριώτες,
Κάθε τι που περνά ξεχνιέται και χάνεται .
Υπάρχουν όμως πράγματα, τόσο μεγάλα , τόσο
φωτεινά που νικούν τον χρόνο και περνούν στην
αιωνιότητα.
Νικούν την Λήθη και μένουν όλο μεγαλείο και
λάμψη
Πολλά τέτοια γεγονότα, πολλούς τέτοιους
σταθμούς έχει να επιδείξει η Ιστορία της Πατρίδας
μας.
Είναι βλέπετε το πεπρωμένο του Λαού μας στο
διάβα του να αντιμετωπίζει εχθρούς και να
δημιουργεί εποποιίες.
Αυτή είναι η λαμπρή Ιστορία μας.
Αγώνες / θυσίες / ολοκαυτώματα , δάφνες μεγαλεία
.
Δυο τέτοιες υπέροχες φωτεινές και άσβηστες
σελίδες της Ιστορίας μας είναι τόσο η Γενοκτονία
των αδελφών Ελλήνων του Πόντου , οσο και η
μεγάλη και αξέχαστη μάχη της Κρήτης ενάντια στη
φασιστική επίθεση και Ναζιστική προέλαση των
Γερμανών.

Για άλλη μια φορά οι Έλληνες όπου
γης καταθέτουμε τον ελάχιστο φόρο Τιμής στους
ιδεολόγους οραματιστές και ήρωες που γέννησε η
πατρίδα μας, οι οποίοι σφράγισαν με την ιδία τους
την ζωή την ιστορία του.
Εκείνους που πίστευαν και υποστήριξαν με όλη τη
δύναμη της ψυχής τους την ιδέα της ελευθερίας και
αυτοδιάθεσης που επηρέασε το μέλλον της
Κρήτης , αλλά και τη στάση
των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στη χώρα μας.
Το τίμημα για να αποκτήσει αυτή η ιδέα υπόσταση,
να υλοποιηθεί το όραμα της Ελευθερίας ήταν
υψηλό και το πλήρωσαν στο ακέραιο ,
προσφέροντας αγόγγυστα ότι πολυτιμότερο είχαν,
τη ζωή τους.
Σήμερα οι νεότεροι θυμόμαστε ότι στην Κρήτη οι
Έλληνες, ο Κρητικός λαός και φίλοι μαχητές από
την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία , την Κύπρο, την
Βρετανία, από την Νότια Αφρική έδωσαν μεγάλες
μάχες , γιατί η Μάχη της Κρήτης δεν ήταν μια μέρα,
η μια μόνο μάχη, άλλα διήρκεσε καθ όλη τη
ναζιστική κατοχή.
Σε όλους τους απόδημους Έλληνες ανήκει ένα
μεγάλο ευχαριστώ και έπαινος γιατί θυμούνται και
τιμάνε , ΟΧΙ μόνο τη Γενοκτονία των Ποντίων
και τη Μάχη της Κρήτης, αλλά και τις αρετές του
καλώς αγωνίζεσθε σε όλα τα μέτωπα της Ζωής .

Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει με της
παρακαταθήκες των προγόνων του . Οι ιστορικές
παραδόσεις πλάθουν τους λαούς και τα ιστορικά
σύμβολα δημιουργούν τους χαρακτήρες των
ανθρώπων.
Ο νου μας θα πρέπει να παθιάζεται για την ειρήνη,
την αγάπη, την ζωή και την ελευθερία που
απειλούνται συνεχώς ειδικά στις σημερινές και
δύσκολες ώρες που περνά η ανθρωπότητα της
κρίσης των ανθρωπίνων αξιών, της περιφρόνησης
στο δίκαιο και στα δικαιώματα των λαών με την
σφαγή αμάχων από κάποιους που μας οδηγούν
σταθερά σε μια νέα παγκόσμια κοινωνία με
κυρίαρχο το νόμο του ισχυρότερου.
77 ολόκληρα χρόνια μετά την Μάχη της Κρήτης
και 99 από τον ξεριζωμό των συμπατριωτών μας
Ελλήνων του Πόντου δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει

να ξεχάσουμε ποτέ
τις θυσίες και τους αγώνες των Συμπατριωτών μας
για Λευτεριά και αυτοδιάθεση .
Η μνήμη τους θα πρέπει να αποτελεί οδηγό για το
μέλλον , γιατί όπως είπε και ο μεγάλος Κρητικός
στοχαστής Νίκος Καζαντζάκης < είναι ευθύνη να
σαι Κρητικός > και είναι ευθύνη γιατί όταν
κουβαλάς μια ιερή παράδοση τόσων χρόνων δεν
πρέπει ποτέ να την αμαυρώσεις .
Τιμή και δόξα στους νεκρούς και ζωντανούς
ήρωες του Πόντου και της Κρήτης .
Ο εορτασμός των επικών αυτών επετείων
αποτελεί την καλύτερη διαβεβαίωση και υπόσχεση
μας , ότι το φωτεινό τους παράδειγμα μας οδηγεί.

Ομιλία Προέδρου Συλλόγου Ποντίων Μονάχου Χάρη Φωτιάδη

Σεβαστοί Πατέρες τις εκκλησίας,
Κυρία Πρόξενε της Ελλάδος στο Μόναχο,
φίλε Σάββα Καλεντερίδη,
Αγαπητές
συμπατριώτισες,
συμπατριώτες,

Αγαπητοί

Σχεδόν 100 χρόνια πέρασαν από την
κορύφωση της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού επειδή τότε κάποιοι αποφάσισαν
να ρίξουν μια ολόκληρη Πατρίδα στην φωτιά.
353.000
ψυχές
αθώων
ανθρώπων,
γυναικόπαιδα στην πλειονότητα τους έχασαν
την ζωή τους, αφού πρώτα έχουν υποστεί
βαρβαρότητες, που δεν εκφράζονται με λόγια.
Όσοι καταφέρνουν και πέρνουν απέναντι στην
Ελλάδα μεταφέρουν εικόνες φρίκης. Ζητούν
σήμερα από εμάς με αγωνία, να μην
ξεχάσουμε τις ρίζες μας, την γλώσσα και έθιμά
μας. Εχθές αποκαλύψαμε ένα μνημείο, το

οποίο αποτελεί φάρο ειρήνης, και είναι εκεί για
να συμβολίζει την Ειρήνη μεταξύ των λαών, για
να δηλώσει ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΑ, ΣΕ
ΚΑΝΈΝΑ ΕΘΝΟΣ.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα
Βλέτση και τον πατέρα Γεώργιο Σιώμο, για την
αμέριστη
βοήθεια
τους,
να
πραγματοποιήσουμε το όνειρο μας με ένα
μνημείο που θα τιμήσει τους χιλιάδες νεκρών.
Σήμερα όμως, τιμούμε και τους νεκρούς των
αδερφών μας Κρητών, οι οποίοι έδωσαν την
ζωή τους, για να αποτρέψουν μια ακόμα
Γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων, και γιαυτό
θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες.
Σήμερα η πατρίδα μας, επίσης περνάει μια
τραγωδία. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε,
ότι οι Έλληνες, μόνο ενωμένοι, Μακεδόνες,
Κρήτες, Πόντιοι, Ηπειρώτες και όλοι οι άλλοι,
θα καταφέρουμε να αποσοβήσουμε τον κάθε
κίνδυνο για την πατρίδα, μόνο ενωμένοι θα
πετύχουμε πολλά

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

Φωτογραφίες από αποκαλυπτήρια μνημείου
Φωτογραφίες: Λάκης Σπυριδωνίδης, Στέλιος Αντωνάκης, Θεοδώρα Τζιτζιλάκη, Έφη Σουιτσμές, Σοφία Μαρή

www.doryforos.org

www.doryforos.org

Πανηγύρι της ενορίας Αγ. Γεωργίου στην Gollierplatz Μονάχου

Ο π. Ιωάννης, η Γεν. Πρόξενος Π. Κωνσταντινοπούλου, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών Μανώλης Κουγιουμουτζής, το μέλος του κρητικού συλλόγου και
φίλος του Δορυφόρου Βασίλης Μαρής στο πανηγύρι του ΙΝ Αγίου Γεωργίου Μονάχου
στην Gollierplatz

Κώστας Γιαννακάκος: Απάντηση σε άρθρο "γιατί να ψηφίζουν οι ομογενείς"
Ο Κώστας Γιαννακάκος* μας κοινοποίησε την απάντησή του σε άρθρο του δρ Πολιτικής Επιστήμης
Δημήτρη Παπανικολόπουλου στην εφημερίδα ΑΥΓΗ με θέμα το δικαίωμα ψήφου των ομογενών από
τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Ακολουθεί η επιστολή - απάντηση του Κώστα Γιαννακάκου

Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,
Αγαπητή ΑΥΓΗ,
Με ενδιαφέρον και πίκρα, που από παράγραφο σε παράγραφο εξελλίσονταν σε οργή, διάβασα στην
Αυγή, 18 Μαίου 2018 την άποψη του κ. Δημήτρη Παπανικολόπουλος, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, με
τίτλο «Γιατί να ψηφίζουν οι ομογενείς;».
Εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήματα στις σκέψεις «πολιτικής επιστήμης» που αναπτύσει ο δρ.
Παπανικολόπουλος:
1) Απασχολούν όντως την κυβέρνηση αυτές οι απόψεις;
2) Συμφωνεί και η Αυγή που φιλοξενεί το άρθρο με τις απόψεις αυτές;
3) Ποιον και για ποιόν λόγο ήθελε/θέλει να αποστομώσει ή να προειδοποιήσει ο δρ.
Παπανικολόπουλος;
Ένα τέτοιο προσβλητικό άρθρο δεν μπορεί να μένει δίχως σχολιασμό κι απάντηση. Από την αρχή
λοιπόν και κομματάκι κομματάκι:
«Οι Έλληνες... Ισάριθμοι...» Γιατί τόσο μπέρδευμα και χωρίς αριθμούς κιόλας; Γιατί χρησιμοποιείται ο
ρηχός όρος «ομογενείς» κι όχι «Έλληνες πολίτες που ζουν στο Εξωτερικό»; Ή για συντομία το
«Ελληνες του Εξωτερικού»; Ο όρος «ομογενείς» που χρησιμοποιείται κατά κόρον όταν μιλάμε για
αυτούς τους Έλληνες πολίτες παραπέμπει σε αριθμητικά μεγαλεία και μόνον! Πόσοι είναι λοιπόν αυτοί
οι τόσο επικίνδυνοι Έλληνες πολίτες για τους οποίους εδώ ο λόγος; Νομίζω να υπάρχουν ανάλογα
στοιχεία στα Υπουργεία μας. Το «ισάριθμοι» δεν ισχύει!
«Πρώτον...»: Το κάθε εκλογικό αποτέλεσμα το καθορίζουν εν προκειμένω οι Έλληνες πολίτες
συμμετέχοντας επί ίσοις όροις στην εκλογική διαδικασία! Πρόκειται για την δική τους κυβέρνηση!
Μήπως ο κ. Δρ. Παπανικολόπουλος έχει καμιά άλλη «ψήφος» στο μυαλό του; Ή και εκλογική
διαδικασία; Για ποιόν λόγο θεωρεί τους Έλληνες πολίτες της Αμερικής ή της Αυστραλίας ή και της
Κολοπετινίτσας επικίνδυνους «να βαθύνουν την κρίση των δημοκρατικών θεσμών»; Για το μπάχαλο
των θεσμών εν Ελλάδι – και του κ. Δρ. Παπανικολόπουλος – οι τελευταίοι που ευθύνονται είναι οι
Έλληνες του Εξωτερικού, οι «ομογενείς»! Μήπως ο πολιτικός επιστήμων δεν ζεί στην σημερινή
Ελλάδα για να μην το ξέρει αυτό;
«Δεύτερον...»: Ευπορότεροι versus αντιπροσωπευτικοί! Μόνον ένας «ταξικά» τυφλός και μαρξιστικά
καχεκτικός θα μπορούσε να αγνοήσει την ταξική σύνθεση των Ελλήνων πολιτών που ζούν εκτός
Ελλάδας... Ένας σχετικά ανιστόρητος! Η απόλυτη «μάζα» είναι εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι, στα
καταστήματά τους, στα εστιατόρια, στις κουζίνες, στα εργοστάσια, ... και στου Βελγίου τις στοές
(τραγουδιστά), στα πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κοκ. Σπάνια έχει κάποιος πλούτο που αποκτήθηκε με

την εκμετάλευση ανθρώπου από άνθρωπο! Ή πλούτο βασισμένο σε γιουρούσι στα ταμεία και στις
ανάλογες μεροληψίες του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού! Γιατί τόσος φόβος, για το αν «θα
αλλάξει η ταξική σύνθεση του εκλογικού σώματος»; Ξέρει πολλούς μεροκαματιάρηδες στις φάμπρικες
της Γερμανίας από τα «Βόρεια Προάστια»; Ο κ. Δρ. Παπανικολόπουλος δεν έχει ιδέα από την ιστορία
της ελληνικής μετανάστευσης – και το αλάθητο «ταξικό κριτήριό» του δεν θα του επιτρέψει και να μάθει
την ιστορία της!
«Τρίτον...»: Η «φανταστική Ελλάδα» ως πατρίδα! Σε τί διαφέρει η αντίληψη του δρ.
Παπανικολόπουλος από την αντίληψη του κάθε πατριωτιζόμενου φωνακλά; Είναι προσβλητική η
παράγραφος αυτή για τους Έλληνες πολίτες που ζουν κι εργάζονται «σε άλλες χώρες». «Η
πατριδοκαπηλία θα γίνει η μόνη νικηφόρα εκλογική στρατηγική» - αμήν! Εμπιστoσύνη μηδέν... Κρίμα.
Το ζήτημα της φανταστικής και της πραγματικής πατρίδας αξίζει όντως μια εμβαθυμένη αντιμετώπιση,
αλλά ... εμπιστοσύνη μηδέν! Αν έχει προβλήματα με την «ελληνικότητα», ας τα δοκιμάσει αλλιώς, ας
τα προβάλει σε άλλα έδρανα. Του είναι γνωστό ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει συνταγματικά την
«αποχώριση» και αποποίηση της ιδιότητας του έλληνα πολίτη; Λιανά: του είναι γνωστό ότι δεν
μπορείς να παραχωρήσεις, «να δώσεις πίσω» την ελληνική υπηκοότητα σε περίπτωση που γίνεις
πολίτης άλλης χώρας; Αυτό για το μπέρδευμα του «ισάριθμοι» και την διόγκωση του «ομογενείς». Για
το επίπεδο των επιχειρημάτων του αρκεί ως απάντηση το τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη «Αχ
Ελλάδα σ΄αγαπώ... σαν το νόθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι».
«Τέταρτον..»: Ανενημέρωτοι... Αν ξεκινήσω από την ενημέρωση του κ. Δρ. Παπανικολόπουλος πάνω
την ιστορία των Ελλήνων των «σε άλλες χώρες», όντως προκύπτει ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Που
όμως αφορά τον κάθε πολίτη! Εκτός κι αν παραδεχόμαστε a priori ότι ο πολίτης και στην σημερινή
Ελλάδα είναι επαρκώς και σωστά ενημερωμένος και άρα ζει όντως στην «πραγματική πατρίδα».
«Πέμπτον...»: Θέλει να προκαλέσει μάλλον! «Θα δώσουμε ψήφο σε ανθρώπους που έρχονται εδώ
μόνον για τουρισμό;» versus «μετανάστες που ζουν και εργάζονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα...»;
Αυτό λέγεται στρατηγική «κοινωνικής συνοχής»! Ο κ. Δρ. Πολιτικής Επιστήμης φοβάται και τους μέν
και τους δε! Αφού δεν έχει ο ένας το δικαίωμα, γιατί να το έχει κι ο άλλος; Διεύρυνση της Δημοκρατίας;
Δηλαδή όσο λιγότεροι συμμετέχουν τόσο πιό αντιπροσωπευτικοί γινόμαστε! Θα πρότεινα να γίνουν
σκέψεις, πως θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι εν Ελλάδι εργαζόμενοι μετανάστες, κι όχι το
αντίθετο. Διεύρυνση της Δημοκρατίας!!!
«Έκτον...»: Αχ αυτοί οι μεσσίες! Και οι χαζές πλειοψηφίες που τους ακολουθούν, θα συμπληρώσω.
Μας θεωρεί χαϊβάνια; ‘Εχει στοιχεία ότι τον Μπερλουσκόνι το ψήφισαν οι ιταλοί «ομογενείς» του
Μπουένος Άϊρες ή του Σικάγου; Τι συγκρίνει τελικά;
«Στο δια ταύτα»: Εδώ μας υψώνει τον μπαμπούλα της Ν.Δ.! Αυτή κάνει την δουλειά της. Αν σκέφτομαι
τί μας πρoσάπτει, εμάς που ζούμε σε άλλες χώρες, πόσο επικίνδυνους μας θεωρεί ο κ. Δρ.
Παπανικολόπουλος, τότε μάλλον κάνει τον μπαμπούλα υποφερτό... Κι όσο για τον Μπρέχτ, μάλλον
είναι στην περίπτωσή μας εκτός θέματος! Ταιριάζει όμως ώς τσιτάτο!
Εν κατακλείδι: δεν έχει δικαίωμα ο κύριος δρ. να μας βρίζει γιατί θέλουμε η Δημοκρατία να μην είναι
επιλεκτική, αλλά να ισχύει για όλους! Τον ρωτάω λοιπόν, ξέρει πόσοι είναι οι Έλληνες πολίτες που
ζουν εκτός Ελλάδας; Πόσοι ομογενείς είναι κι Έλληνες πολίτες; Με ποιό δικαίωμα κάνει διαχωρισμούς;
Το εκλογικό δικαίωμα είναι ευτυχώς πλέον τόσο αναβαθμισμένο που να μην επιδέχεται καμιά ...
έκπτωση! Έχει σημασία Φυσικού Δικαιώματος! Ανθρωπίνου Δικαιώματος! Αποκορύφωμα της
Δημοκρατίας! Ποιός φοβάται την Δημοκρατία;
Αυτές τις μέρες γίνονται κι από την Αυγή αφιερώματα για τον Μάη του 68! Ιδιαίτερα ο ρόλος των
Ελλήνων των «σε άλλες χώρες» (φοιτητές, εργάτες) τονίζεται στον αγώνα κατά της Χούντας. Αν όσα
υποστηρίζει ο κ. Δρ. Παπανικολόπουλος ισχύουν, τότε τα αφιερώματα δεν έχουν ιστορική βάση. Κάτι
που δεν ισχύει βέβαια. Οι αγώνες των Ελλήνων των «σε άλλες χώρες», τότε και σήμερα, κάνουν την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ανάγκη επιτακτική. Το «ψήφος στους μετανάστες» ήταν ένα
διαχρονικά βασικό αίτημα του μεταναστευτικού κινήματος. Παραμένει. Ας μην καταντήσει θέμα
αριθμιτικής. Όταν στους μετανάστες είχαμε πλειοψηφίες κατά την δεκαετία του 70 κι 80 είμασταν υπέρ
και τώρα μάλλον δεν έχουμε την πλειοψηφία, οπότε τι μας νοιάζει (που ωστόσο δεν ισχύει, πάντα οι
Έλληνες μετανάστες ήταν προοδευτικοί)! Επιλεκτική δημοκρατική αντίληψη! Πάλι: ποιός φοβάται την
Δημοκρατία;
Αναγκαία υπενθύμηση: η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ακόμα ρυθμίσει το θέμα
αυτό! Στις 24 Ιουνίου 2018 οι πολίτες της Τουρκίας ψηφίζουν ακόμα κι αν δεν ζούν στην τουρκική
επικράτεια. Το ίδιο ισχύει και για τους Βούλγαρους γείτονές μας! Στις αρχές του Μάρτη βρέθηκα
ξαφνικά αντιμέτωπος με ένα παράξενο πρόβλημα: την εύρεση χώρου για να στηθεί εκλογικό κέντρο
ώστε να ψηφίσουν οι Κολομβιανοί πολίτες που ζουν στην περιοχή της Βαυαρίας! Μιλάμε για τις
κολομβιανές εκλογές βέβαια. Και ως γνωστόν η Κολομβία κάνει εξαγωγή μπανάνας! Και ακριβής
σκόνης! Διαλέξτε...

Τα επιχειρήματα που παραθέτει ο κ. Δρ. Παπανικολόπουλος δεν ισχύουν ευτυχώς για τους πολίτες
της Κολομβίας! Εκθέτουν όμως την ΑΥΓΗ αν συμφωνεί! Και πολύ περισσότερο ακόμα εκθέτουν την
Κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ αν τις ενστερνίζονται.
Είναι στο χέρι της σημερινής Κυβέρνησης να τολμίσει την διεύρυνση της Δημοκρατίας, να έχουμε κάτι
καλό να θυμόμαστε αργότερα, όταν πολύ πολύ αργότερα...
Και σαφώς είναι καθήκον του κ. Δρ. Παπανικολόπουλος να μάθει την ιστορία της ελληνικής
μετανάστευσης μέσα κι από το πρίσμα της ταξικής σύνθεσής της.
Με εκτίμηση

Κώστας Γιαννακάκος
(Επικοινωνιολόγος - Μ.Α,
Αρχισυντάκτης της ελληνικής εκπομπής στο Radio LoRa 92.4 στο Μόναχο,
Διευθυντής του Ελληνικού Σπιτιού Μονάχου – Ευαγγελικό Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, πρώην
δημοτικός σύμβουλος Μονάχου / SPD)
Υστερόγραφο: Η δημοσίευση δεν είναι αναγκαία, ας μην χάνεται πολύτιμος χώρος. Αλλά μια
απάντησή σας σίγουρα είναι επιθυμητή.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BC Hellenen Μονάχου
Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μπάσκετ στο Μόναχο και 40η σε ολόκληρη τη Γερμανία

To νέο πίνακα με τους συλλόγους μπάσκετ
με τους περισσότερους αθλητές το 2017
ανακοίνωσε πρόσφατα η γερμανική
Ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης
Η θεαματική άνοδος της ελληνικής ομάδας
συνεχίστηκε αφού ανέβηκε 34 θέσεις. Από
την 74 θέση το 2016, βρέθηκε το 2017
στην 40η θέση των μεγαλύτερων ομάδων
μπάσκετ της Γερμανίας. Το 2015 είχε
πρωτομπεί στην 100άδα έχοντας την 97η
θέση.
Συγχαρητήρια BC Hellenen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σε ποιά σημεία του Μονάχου προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
Ο ανανεωμένος κατάλογος με τα σημεία της πόλης όπου υπάρχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο
διαδίκτυο είναι:
Marienplatz, Odeonsplatz, Sendlinger Tor, Karlsplatz Stachus, Gärtnerplatz, Mariahilfplatz, Marienhof,
Orleansplatz, Lehel, Harras, Münchner Freiheit, Wettersteinplatz, Giesing, Rotkreuzplatz, Neuperlach
Zentrum και Deutsches Museum. Επίσης στην Coubertinplatz im Olympiapark, στο Hauptbahnhof,
Hohenzollernplatz, Königsplatz, Kolumbusplatz, Mangfallplatz, Viktualienmarkt και στην Willy-BrandtPlatz στην Messestadt West

Μεγ. Βρετανία: Ρεκόρ πολιτογράφησης στη Γερμανία μετά το Brexit. Πτώση του
ποσοστού Ελλήνων
Συγκεκριμένα το 2017 πολιτογραφήθηκαν
7.493 πολίτες της Μεγ. Βρετανίας.
Σύμφωνα με την ανάλυση της Ομοσπονδιακής
Στατιστικής υπηρεσίας η αύξηση οφείλεται στην
απόφαση της Μεγ. Βρετανίας να φύγει από την
Ε.Ε. (2019).

161% αύξηση καταγράφηκε στις πολιτογραφήσεις
πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας στη Γερμανία το
2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Μάλιστα τα δυο τελευταία χρόνια (2016 και 2017)
πήραν τη γερμανική υπηκοότητα 10.538 πολίτες
με διαβατήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αριθμός
διπλάσιος από αυτόν της πενταετίας 2000 έως
2005.

Συνολικά το 2017 πολιτογραφήθηκαν 112.200
αλλοδαποί που αντιστοιχεί σε ποσοστό +1,7% σε
σχέση με το 2016 και που αποτελεί το μεγαλύτερο
αριθμό από το 2013.
Το μεγαλύτερο αριθμό για άλλη μια φορά είχαν οι
Τούρκοι με 14.984, Πολωνοί 6.613, Ιταλοί 4.256,
Ρουμάνοι 4.238.
Το
συνολικό
ποσοστό
πολιτογράφησης
αλλοδαπών από χώρες της Ε.Ε αντιστοιχεί μ.ο.
στο 2,2% των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα
και τις προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

Οι Έλληνες
3.424 Έλληνες πολίτες πήραν και τη γερμανική υπηκοότητα το 2017 που αντιστοιχεί σε – 0,6% σε σχέση
με το 2016. Συνολικά οι Έλληνες που έχουν πολιτογραφηθεί αποτελούν μόλις το 1,4% των Ελλήνων που
θα είχαν τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να λάβουν και τη γερμανική υπηκοότητα.
Μικρότερο ποσοστό έχουν μόνο οι Τούρκοι 1,1% και οι Ιταλοί με 0,9%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Βαυαρία: Έλεγχος της αστυνομίας για μαθητές που φεύγουν πρόωρα διακοπές

Η προπερασμένη Παρασκευή ήταν η τελευταία σχολική μέρα πριν τις διακοπές της πεντηκοστής στη
Βαυαρία (2 εβδομάδες).
Ολόκληρη τη βδομάδα η αστυνομία έκανε έλεγχο σε παιδιά στο Check-in για να διαπιστώσει εάν είχαν
φύγει πρόωρα από το σχολείο. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα τρία
αεροδρόμια της Βαυαρίας, δηλ Μονάχου, Νυρεμβέργης και Μέμμινγκεν. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν
20 οικογένειες οι οποίες παραβίαζαν το υποχρεωτικό της εκπαίδευσης. 11 περιπτώσεις στο αεροδρόμιο
της Νυρεμβέργης και 9 στο Μέμμινγκεν. Στο Μόναχο δεν εντοπίστηκαν μαθητές και γονείς να κάνουν
"κοπάνα".
Στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν μπορούν να παρουσιάσουν άδεια από το σχολείο δεν επιτρέπεται να
φύγουν από το μάθημα. Οι γονείς παραπεμφθήκαν στην αρμόδια υπηρεσία που θα τους κάνει μήνυση.
Πάντως στο σχετικό δημοσίευμα του Spiegel δεν αποσαφηνίζεται κατά πόσο οι μαθητές που παραβίασαν
το νόμο έπρεπε να επιστρέψουν στο σχολείο ή τους επιτράπηκε να ξεκινήσουν τις "πρόωρες" διακοπές
τους.

