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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Κοινή επιμνημόσυνη δέηση των Συλλόγων Κρητών και Ποντίων Μονάχου στην ενορία των Αγίων
Πάντων στις 21 Μαίου για τα θύματα της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και της Μάχης της
Κρήτης . Και άλλες φωτογραφίες στο εσωτερικού του εντύπου

Ανανεωμένο πορτάλ -δωρεάν- καταχωρήσεων ελληνικών επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελματιών στο Μόναχο και στα περίχωρα

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

Οι Rolling Stones στις 12 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου Foto: PGM

Promoters Group Munich / Claude Gassian

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
www.doryforos.org

Συμμετοχή των Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών
Σχολών
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, η προθεσμία για την υποβολή των
σχετικών
δικαιολογητικών
των
υποψηφίων
Ελλήνων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους
στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των
Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 25 Ιουλίου 2017
(σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών
για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ καθώς και οι
διευκρινιστικές
οδηγίες
ακαδημαϊκού
έτους
2017‐ 2018 είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.
Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
για τη συμμετοχή υποψηφίων ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ)
των Στρατιωτικών Σχολών.

Πηγή: ΥΠΕΠΘ

Eurostat: Σταθερός ο αριθμός γεννήσεων στην Ευρώπη
Η Γαλλία παρά την υποχώρηση από το 2014 (μ.ο.
2,01) διατηρεί την πρωτιά στον πίνακα με 1,96
γεννήσεις ανά γυναίκα το 2015.
Ακλουθούν η Ιρλανδία με 1,92
Σουηδία με 1,85
Μεγάλη Βρετανία 1,8
Ισλανδία 1,8

H ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat
δημοσίευσε τα στοιχεία όσον αφορά τον μέσο όρο
γεννήσεων ανά γυναίκα για το 2015.
Συγκεκριμένα:
Στην Ευρώπη (28 κράτη) ο μ.ο. είναι 1,58 παιδιά
όσο ήταν το 2014.
Στην Ευρωζώνη (19 κράτη) παραμένει επίσης
σταθερός ο μέσος όρος με 1,56
Περισσότερες γεννήσεις στην Γαλλία λιγότερες στην
Κύπρο

Γερμανία
Το μεγαλύτερο μ.ο. από την ένωση και μετά
καταγράφει η Γερμανία με 1,5 γεννήσεις ανά
γυναίκα.
Ελλάδα
Σταθερό μ.ο. έχει η Ελλάδα με 1,33 γεννήσεις ανά
γυναίκα αν και από το 2008 υπάρχει μια μείωση
(1,5)
Ουραγοί στον κατάταξη είναι :
Κύπρος με 1,32 (1,31 το 2014)
Πορτογαλία 1,31 αλλά με μεγάλη αύξηση σε σχέση
με το 2014 που ήταν 1,23
Και η Πολωνία με με σταθερό το 1,32
Από τον πίνακα που δημοσίευσε η Eurostat το
μεγαλύτερο μέσο όρο γεννήσεων έχει η Τουρκία με
2,14 (2,17)

107.181 αλλοδαποί πήραν την γερμανική υπηκοότητα
Σύμφωνα με στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία στην Γερμανία έγιναν αποδεκτές 107.181 αιτήσεις
απόκτησης της γερμανικής υπηκοότητας. Από αυτές οι 50.152 δόθηκαν σε άνδρες και 57.029 σε γυναίκες.
Σε 3 κρατίδια μάλιστα, οι νέοι Γερμανοί πολίτες ήταν σε ποσοστό πάνω από το μισό της υπόλοιπης Γερμανίας.
Συγκεκριμένα στη Nordrhein-Westfalen με 26 573 δηλ. 24,8%, τη Baden-Württemberg με 17 546 δηλ. 16,4%
και την Hessen με 11 845 δηλ. το 11,1%. . Τις λιγότερες υπηκοότητες έδωσαν τα κρατίδια MecklenburgVorpommern με 448 και Thüringen με 549 δηλ. 0,5%.
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, επιμέλεια ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Θρακικού Συλλόγου Μονάχου και Ομοσπονδίας Θρακικών
Συλλόγων Ευρώπης

Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου

Το μικρό χορευτικό του Συλλόγου
έξω από τον ΙΝ του Αγίου
Γεωργίου στο Βέστεντ στην
δοξολογία για τον εορτασμό της
153ης επετείου από την Ένωση
της Επτανήσου με την Ελλάδα

-------------------------------------------------------------------ZDFzeit: Τι έδειξε η έρευνα για τα LIDL
Ο επιτόπιος έλεγχος έγινε σε 4 επίπεδα και
συγκριτικά με άλλα αντίστοιχα καταστήματα.

Η εκπομπή του δεύτερου κρατικού τηλεοπτικού
καναλιού ZDFzeit παρουσίασε χθες μια έρευνα που
πραγματοποίησε
για
την
αλυσίδα
των
καταστημάτων LIDL στην Γερμανία.

1) Η προσφορά σε προϊόντα που βαθμολογήθηκε
με βαθμό "πολύ καλά"
2) Η ποιότητα των προϊόντων, η οποία εξετάστηκε
από ομάδα μαγείρων επίσης βαθμολογήθηκε με
"πολύ καλά".
3) Με "αρκετά καλά" ήταν η βαθμολογία στις τιμές,
όπου το LIDL βρίσκεται στην δεύτερη θέση (μεταξύ
τεσσάρων) με πρώτο σε καλύτερες τιμές, το ALDI
4) Αρνητική ήταν η βαθμολογία στο εργασιακό
κλίμα και στην αντιμετώπιση των εργαζομένων.
Ενδεικτικό είναι ότι από τα περίπου 3400
καταστήματα που έχει στην Γερμανία, λιγότερα από
20 έχουν συμβούλια προσωπικού

Το νέο Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητας Augsburg
Η Ελληνική Kοινότητα Augsburg ανακοίνωσε την
σύνθεση του νέου Δ.Σ που προήλθε από τις
εκλογές της 07.05.2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα
στις 14.05.2017:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Αν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος

Γρηγόριος Νενόγλου, Δημήτριος Ποτολίδης, Δημήτριος
Τομπρουκίδης

: Δημήτριος Μιχαηλίκος
: Νικόλαος Παλάγκας
: Δημήτριος Τομπρουκίδης
: Δημήτριος Ποτολίδης
: Γρηγόριος Νένογλου
: Γεώργιος Φλωράκης
: Στυλιανός Κοσμίδης

Από
αριστερά
Νικόλαος
Παλάγκας,
Δημήτριος
Μιχαηλίκος, Γιώργος Φλωράκης, Στυλιανός Κοσμίδης,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τόπος στα ...... γηρατειά !!!
Της Εύας Γρίβα

Στην κατάμεστη αίθουσα „Πατριάρχης Βαρθολομαίος„ του Πνευματικού Κέντρου η Θεατρική Ομάδα Μονάχου
ανέβασε την Κυριακή 07.05.2017 για δεύτερη φορά το έργο της Ελένης Τσακμάκη – Δεληδημητρίου „Μια
μελωδία στη μοναξιά„.
Η υπόθεση γνωστή. Τα προβλήματα της τρίτης γενιάς. Μετά από αγώνα μιας ζωής ο παππούς περισσεύει, δε
χωράει πουθενά. Το σπίτι είναι στενό, η φροντίδα του μεγάλη.
Τελικά την λύση τη δίνει ο ίδιος ο παππούς. „Κυκλοφορεί πάλι γαμπρός“. Παντρεύεται, παρά τη σθενερή
αντίδραση των δικών του που ανησυχούν για την περιουσία.
Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί μας χάρισαν δυό ώρες διασκέδασης και γέλιου, αλλά ταυτόχρονα κατόρθωσαν να
περάσουν στο κοινό και το ηχηρό μήνυμα ότι ο παππούς έχει δικαίωμα στη συντροφικότητα, στη διασκέδαση
και προπαντώς έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τη ζωή του.
Η μοναξιά για να ξεπεραστεί θέλει παρέα.....!
Καλό καλοκαίρι. Ραντεβού το φθινόπωρο.

Φωτογραφίες από την πορεία μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας του Ελληνισμού του
Πόντου που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου στις 20 Μαίου στο Μόναχο

Ο Γιώργος Νταλάρας χαιρετίζει τη συγκέντρωση. Στη συνέχεια θα τραγουδήσει μαζί με τον
τούρκο δημοτικό σύμβουλο της πόλης του Μονάχου Cetin Oraner το "σε τούτα εδώ τα μάρμαρα"

Ο Αρχιμανδρίτης Σιώμος Γεώργιος

Ο πρώην Πρόεδρος
Ομοσπονδίας Ποντίων
Γιώργος Τσορακλίδης και το
δραστήριο μέλος του
Συλλόγου Νούλα Krause

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Ποντίων Ευρώπης
Οσεπίδης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ποντίων Μονάχου Γρηγόρης
Γιαννουλίδης

Στο ξεκίνημα της πορείας από
το Stachus και η κατάθεση
στεφανιού στην "πλατεία των
θυμάτων του
εθνοσοσιαλισμού" από την
Γεν. Πρόξενο της Ελλάδας
Παναγιώτα
Κωνσταντινοπούλου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ευρώπη: 63.000 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα
Μειώθηκε ο αριθμός των ανήλικων παιδιών, τα οποία ήρθαν ασυνόδευτα σε μια χώρα της Ε.Ε
Σχεδόν 1/3 λιγότερα από τα 96.000 που ήταν το 2015.
Περίπου τα μισά ζουν στην Γερμανία και σύμφωνα με την Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία το 80% είναι αγόρια,
τα 2/3 είναι σε ηλικίες 16-17 ετών ενω κάτω των 14 ετών είναι το 10%.
Το 1/3 των παιδιών προέρχεται από το Αφγανιστάν ενώ το 1/5 από τη Συρία.
Πηγή: Eurostat, επιμέλεια ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Κοινή επιμνημόσυνη δέηση των Συλλόγων Κρητών και Ποντίων για τα θύματα της γενοκτονίας
του Ελληνισμού του Πόντου και της Μάχης της Κρήτης

Από δεξιά: Η Γεν. Πρόξενος Π.
Κωνσταντινοπούλου, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Κρητών Μ.
Κουγιουμουτζής, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ποντίων Γ.
Γιαννουλίδης, ο συντονιστής
εκπαίδευσης Παπατσίμπας, η
Πρόεδρος του Ιδρύματος
Παλλάδιον Β. Τριάρχη και τα
μέλη του Συλλόγου Ποντίων
Νούλα Κράουζε και Μάκης
Σπυριδωνίδης

Πρεσβεία ΟΔΓ: Προκήρυξη ελληνογερμανικού
δημοσιογραφικύ βραβείου «Ελένη Βλάχου»
Για όγδοη φορά προκηρύσσεται εφέτος από την
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας το ελληνογερμανικό δημοσιογραφικό
βραβείο
«Ελένη
Βλάχου».
Αρχής γενομένης το 2003, το βραβείο «Ελένη
Βλάχου» απονέμεται ανά διετία σε έναν/μία
δημοσιογράφο
με
διακεκριμένη παρουσία στα ελληνικά μέσα για να
τιμήσει τις εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της
ειδησεογραφικής κάλυψης διεθνών και κυρίως
ευρωπαϊκών
θεμάτων.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να στηρίξει την
έγκυρη
και
υπεύθυνη
ενημέρωση
ως
αδιαπραγμάτευτη αξία της δημοκρατικής κοινωνίας,
ειδικά αυτή την εποχή, που σε διεθνές επίπεδο
συζητούνται κατά κόρον θέματα όπως οι ψευδείς
ειδήσεις (fake news) και ο διαδικτυακός «διάλογος
μίσους»
(web
hate
speech).
Στον διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν έργα
δημοσιογράφων, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην
ελληνική γλώσσα σε ελληνικά έντυπα μέσα, το
ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το διαδίκτυο σε
ημερομηνία μεταγενέστερη της λήξης υποβολής
δημοσιευμάτων για τον προηγούμενο διαγωνισμό
(14/06/2015). Τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να είναι
τόσο πανελλαδικής, όσο και τοπικής εμβέλειας.
Ιδιαιτέρως επιθυμητή είναι η συμμετοχή νέων
δημοσιογράφων
στον
διαγωνισμό.
Τα σχετικά δημοσιεύματα (μέγιστη υποβολή τριών
δημοσιευμάτων ανά διαγωνιζόμενο), καθώς και ένα
σύντομο βιογραφικό, πρέπει να υποβληθούν στην
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας έως την 11η Ιουνίου 2017 μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pr100@athe.diplo.de με την ένδειξη θέματος
«Βραβείο
Ελένη
Βλάχου».
O/Η νικητής/νικήτρια του διαγωνισμού επιλέγεται
από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η οποία
εφέτος αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
• Peter Schoof, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας
της
Γερμανίας
στην
Αθήνα

• Δρ. Βάλια Καϊμάκη, εκπρόσωπος Γενικής
Γραμματείας
Ενημέρωσης
και
Επικοινωνίας
•Σοφία Ζαχαράκη, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος
Τύπου
του
κόμματος
της
Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης
• Έλενα Ριζεάκου, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου
της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Ενώσεων
Συντακτών
(ΠΟΕΣΥ)
• Χαράλαμπος Παπαχρήστου, Γραμματέας της
Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Αθήνα
(ΕΑΞΤ)
• Καθηγητής κ. Δημήτριος Χαραλάμπης, Πρόεδρος
του
Τμήματος
Επικοινωνίας
και
Μέσων
Ενημέρωσης
του
Πανεπιστημίου
Αθηνών
• Πρέσβης κ. Δημήτριος Μιχαήλ Λούνδρας,
εκπρόσωπος της οικογενείας της Ελένης Βλάχου
• Μιχάλης Ψύλος, Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής
ΑΠΕ
ΜΠΕ
Το βραβείο περιλαμβάνει ένα ταξίδι στη Γερμανία
στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος
επισκεπτών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ένα
χρηματικό έπαθλο ύψους 2.300€ με την ευγενική
χορηγία των επιχειρήσεων Bayer Ελλάς και BASF
Ελλάς καθώς και δωρεάν διετή πρόσβαση στις
υπηρεσίες του πρακτορείου ΑΠΕ-ΜΠΕ. Προς τιμήν
του νικητή/της νικήτριας θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση/συνέντευξη τύπου τον Σεπτέμβριο 2017.
Έως σήμερα με το βραβείο «Ελένη Βλάχου» έχουν
τιμηθεί οι εξής δημοσιογράφοι: Ιωάννης Ε.
Διακογιάννης (2003), Κώστας Ιορδανίδης (2005),
Κώστας Αργυρός (2007), Μαρία Νικολάου (2009),
Άγγελος Αθανασόπουλος (2011), Μαρία Λούκα
(2013) και Κωνσταντίνος Κουκουμάκας (2015).
Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε να
απευθύνεστε στο Τμήμα Τύπου της Πρεσβείας στο
τηλ. 210-7285225 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr100@athe.diplo.de.
Πηγή:
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/grieche
nland/el/08/Deutsch__griechischer__Eleni__Vlacho
u__Journalistenpreis.html
Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι σελίδες μας, με καθημερινές ειδήσεις για τον Ελληνισμό στο Μονάχου και στην
Ευρώπη
www.doryforos.org facebook Δορυφόρος Μονάχου
www.doryforos-europa.blogspot.com facebook Δορυφόρος Europa

Σε διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς και για ένα σχολείο
Του Γιώργου Παππά, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ (22.05.2017)

Ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς «Ελληνικό
σχολείο στο Μόναχο». Ο Δήμος Μονάχου θέλει
επιστροφή του οικοπέδου με το ημιτελές κτίριο
του ελληνικού σχολείου, αλλά η εφαρμογή της
απόφασης σκοντάφτει στην ασυλία ελληνικής
ιδιοκτησίας. Οι δύο πλευρές αναζητούν διέξοδο
στη συναξιοποίηση.
Η Ελλάδα απέκτησε το 2001 το οικόπεδο 15
στρεμμάτων στην περιοχή Μπεργκ αμ Λάιμ
του Μονάχου, βοηθούντος και του τότε
φιλέλληνα δημάρχου της πόλης Κρίστιαν
Ούντε, στην προνομιακή τιμή των τριών εκατ.
ευρώ. Η ιδέα ιδιόκτητου σχολείου ήταν και
παραμένει ελκυστική για τις ανάγκες της
ελληνικής παροικίας στο Μόναχο, που αριθμεί
σήμερα 27.000 Ελληνες. Οι ιστορικοί δεσμοί
της Βαυαρίας με την Ελλάδα από την εποχή
του Οθωνα διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κατά 70%
από την κυβέρνηση της Βαυαρίας.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΙΓΩΡΙΕΣ. Ακολούθησε μια
ατελείωτη αλυσίδα καθυστερήσεων. Αρχικά η
ευθύνη ήταν στη γερμανική πλευρά, μέχρι το
2008 όταν ολοκληρώθηκαν οι δικαστικές
προσφυγές περιοίκων. Ακολούθησαν οι
καθυστερήσεις της ελληνικής πλευράς και η
εκπνοή της μιας προθεσμίας μετά την άλλη,
ενώ το 2015 τα capital controls της
κυβέρνησης δυσχέραναν επιπρόσθετα τη

χρηματοδότηση. Η τελευταία προθεσμία της
τροποποιητικής σύμβασης του Αυγούστου
2015 εξέπνευσε τον Ιούλιο 2016. Με βάση τη
ρήτρα ανάκτησης που προέβλεπε η σύμβαση,
ο Δήμος Μονάχου ενέγραψε εκ νέου το
οικόπεδο στην κυριότητά του. Στις 19/10/2016
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με
συντριπτική πλειοψηφία την οριστική ανάκτηση
του
ακινήτου
προκειμένου
να
το
χρησιμοποιήσει για τις δικές του αυξημένες
ανάγκες σχολικής στέγης.
Εκτοτε μένει ο ημιτελής σκελετός του κτιρίου
για να θυμίζει τη δυσπραγία και την ολιγωρία
της ελληνικής πλευράς. Δείχνει παράλληλα και
την επιπόλαιη διαχείριση του θέματος από την
πλευρά του Δήμου Μονάχου, που είδε στην
αδυναμία και δυσπραγία την ευκαιρία να
ανακτήσει ένα περιζήτητο φιλέτο στη βαυαρική
πρωτεύουσα.
ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Τόσο απλά
όσο το φαντάστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι
δεν ήταν. Η εκτέλεση της απόφασης και η
αξιοποίηση του κτιρίου από τη γερμανική
πλευρά προσκρούουν στην προστασία
περιουσιακών στοιχείων ξένης χώρας σε
γερμανικό έδαφος. Αυτή καλύπτει και τις
σχολικές υποδομές, καθώς δεν πρόκειται για
εμπορική εκμετάλλευση. Η ασυλία που
απολαμβάνει η ελληνική ιδιοκτησία ήταν ο

λόγος για τον οποίο τους επτά μήνες μέχρι
τώρα ο Δήμος Μονάχου δεν προχώρησε ώστε
να επιβάλει διά της δικαστικής οδού την
κατεδάφιση του ημιτελούς κτιρίου. Νομική
γνωμάτευση για το θέμα περιμένουν και η
ελληνική και η γερμανική πλευρά.
Το
γερμανικό
υπουργείο
Εξωτερικών
παρενέβη, το θέμα συζητήθηκε τον Δεκέμβριο
2016 κατά τη συνάντηση του τότε υπουργού
Φρανκ
Βάλτερ
Σταϊνμάγερ
με
τον
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο τα
περιθώρια παρέμβασης ήταν περιορισμένα
καθώς στη Βαυαρία για τα θέματα Παιδείας
αρμόδια είναι η τοπική κυβέρνηση και το
οικόπεδο είναι ευθύνη του Δήμου Μονάχου.
Στο μεταξύ, όλες οι πλευρές συνειδητοποιούν
ότι μια μακροχρόνια δικαστική διελκυστίνδα
δεν συμφέρει κανέναν, ούτε την κεντρική
κυβέρνηση του Βερολίνου που θα εμφανιστεί
ότι - εκτός όλων των άλλων - δεν δίνει σχολείο
στους Ελληνες ούτε τον Δήμο Μονάχου γιατί
δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει το οικόπεδο ούτε
την ελληνική πλευρά που δεν θα έχει το
σχολείο.
Μπορεί ακόμα να σωθεί
Η ελληνική πλευρά κινείται με δύο στρατηγικές,
αφενός τη διαπραγμάτευση με τη γερμανική
πλευρά για εξεύρεση λύσης, αφετέρου τη
νομική διεκδίκηση μέχρι το Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, όπως προτείνει ο αντίκλητος του
ελληνικού Δημοσίου, δικηγόρος Γιώργος
Βλαχόπουλος. Θεωρεί «καταχρηστική» την
επανεγγραφή του οικοπέδου στην κυριότητα
του Δήμου Μονάχου και υποστηρίζει ότι η
Ελλάδα πρέπει να εκβιάσει μια δικαστική
απόφαση επιστροφής του οικοπέδου, που
μπορεί να φτάσει και στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης. Ο Βλαχόπουλος παραμένει
αντίκλητος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους μέχρι το 2020, αλλά δεν έχει επίσημη
εντολή διαπραγμάτευσης από την Αθήνα.
Αντίθετα, το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει
συμβιβαστική λύση. Διέξοδος αναζητείται στη
δυνατότητα συνεκμετάλλευσης του οικοπέδου
από κοινού με τον Δήμο Μονάχου, την οποία
δίνει το γεγονός ότι το ελληνικό σχολείο δεν
εξαντλεί τον συντελεστή δόμησης. Το
υπόλοιπο του συντελεστή μπορεί να
αξιοποιηθεί από τη γερμανική πλευρά για τις
δικές της ανάγκες σχολικής στέγης. Την

πρόταση είχε αναπτύξει και ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος
τον Μάρτιο κατά τη συνάντηση που είχε με τον
δήμαρχο
Μονάχου
Ντίτερ
Ράιτερ,
επιχειρηματολογώντας υπέρ μιας λύσης που
δεν θα σημαίνει «απώλεια γοήτρου» για καμία
από τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η
διαπραγμάτευση του υπουργείου Παιδείας με
τον Δήμο Μονάχου είναι σε προχωρημένο
στάδιο και μπορεί να κλείσει μέχρι τα τέλη του
μήνα. «Η συμφωνία θα γίνει με σεβασμό στις
αποφάσεις και στο ισχύον νομικό καθεστώς
των δύο χωρών» λέει στα ΝΕΑ ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Παυσανίας
Παπαγεωργίου. Μια νέα τροποποιητική
συμφωνία θα διευθετήσει και το αγκάθι του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος για το οικόπεδο και
το σχολικό κτίριο. Αναμένεται επίσης η
προσαρμογή του κόστους στα γερμανικά
δεδομένα διότι οι αντισεισμικές προδιαγραφές
που ίσχυαν ήταν υψηλού κόστους.
Η μέχρι τώρα εμπειρία δεν επιτρέπει
υπεραισιοδοξία, αλλά στο υπουργείο Παιδείας
ευελπιστούν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει
από τη σχολική χρονιά 2018-2019.
See
more
at:
http://www.tanea.gr/news/politics/article/54471
25/se-diapragmateysh-me-toys-germanoyskai-gia-ena-sxoleio/#sthash.6YZD1hAt.dpuf

“DYNATA” TOUR 2017
Freitag, 10.11.2017 München Prinzregenten
Theater

Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου

Με πανηγυρικές εκδηλώσεις σε όλα τα Ιόνια Νησιά γιόρτασαν τα 153 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσων
με τη Μητέρα Ελλάδα. Έτσι και εμείς, ο σύλλογος Επτανησίων Μονάχου, γιορτάσαμε με τα μέλη και τους φίλους
μας. Πρώτα με την Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ.Γεωργίου και μετά στην Λέσχη μας. Ευχαριστούμε θερμά
τον Πάτερ Ιωάννη που μας φιλοξένησε στον Ναό του Αγ.Γεωργίου και την Γενική Πρόξενο κα.
Κωνσταντινοπούλου που μας τίμησε με την παρουσία της. Επείσης ευχαριστούμε τον κ.Ανδρέα Γιατζίδη με το
υπέροχο μουσικό πρόγραμμά του, και τελευταία ΟΛΟΥΣ εσάς που βοηθήσατε για να γίνει αυτή η υπέροχη
γιορτή μας. Ακολουθούν μερικά στιγμιότυπα...
Σας ευχαριστούμε
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

