Αρ. 23 Ιανουάριος 2018

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Απολογισμός 2017 για τον Ελληνισμό του Μονάχου
Της συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα επιχειρήσουμε έναν απολογισμό για τον Ελληνισμό του Μονάχου, κυρίως σε
σχέση με τους οργανωμένους φορείς του.
H χρονιά που τελειώνει δεν μας επεφύλαξε κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό για την πόλη και τον Ελληνισμό. Αυτό
δεν μπορεί να θεωρηθεί οπωσδήποτε αρνητικό, καθώς το κεντρικό θέμα που χαρακτήρισε το 2016 ήταν η
δολοφονία 9 ανθρώπων (μεταξύ αυτών και ενός Έλληνα) τον περασμένο Ιούλιο στο Εμπορικό Κέντρο στην
Ολυμπιάδα.
Το γεγονός που κέντρισε το ενδιαφέρον και κινητοποίησε τον Ελληνισμό ήταν η εξέλιξη σχετικά με το υπό
ανέγερση σχολικό διδακτήριο. Αν και είναι δεδομένη η θετική ανατροπή στις εξελίξεις δηλ. η πλευρά του Δήμου
συμφώνησε να βρεθεί μια κοινή λύση εκτός δικαστηρίων, διακρίνουμε (για άλλη μια φορά) καθυστέρηση σ ότι
αφορά την πρόταση από πλευράς της Ελλάδας. Ελπίζουμε αυτό να οφείλεται στη δική μας ελλειπή ενημέρωση και
να μην ξεκινήσει πάλι αγώνας δρόμου λόγω καθυστερήσεων.
Ένταση στην εκπαιδευτική κοινότητα
Με ένταση τελείωσε η σχολική χρονιά λόγω των προβλημάτων στέγασης γυμνασίου-λυκείου η οποία τελικά
κατέληξε σε μια λύση κοινά αποδεκτή.
Η ένταση, όμως, επαναλήφθηκε τον Οκτώβριο με τους μαθητές να βγαίνουν μπροστά αυτή τη φορά, εξαιτίας των
κενών και των ελλείψεων εκπαιδευτικών (κυρίως στο Λύκειο). Τα κενά - αν και κάποια έχουν καλυφθεί παραμένουν με το φαινόμενο να παρουσιάζεται σε όλη την Γερμανία.
Στον απολογισμό μας για το έτος θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι πολλές σχολικές επιτροπές
(Γυμνασίων, και Δημοτικών) όπως και τα ΤΕΓ έχουν προχωρήσει σε διάφορες εκδηλώσεις (σχολικές και
εξωσχολικές) δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο σε πολιτιστικό επίπεδο.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Οργανωμένοι φορείς - συλλογικότητες - δράσεις
Η ενιαία δράση των οργανωμένων φορέων - όπως
την γνωρίζαμε- μάλλον πρέπει να θεωρηθεί για το
επόμενο διάστημα, παρελθόν. Και αυτό όχι μόνο
επειδή δεν μπόρεσε να συμφωνηθεί ένας τρόπος
δράσεων, αλλά επειδή ο Ελληνισμός δείχνει να
κινείται μέσα από αυτόνομα "δίκτυα". Παράλό που
μέσα σε αυτά βρίσκονται και
οι παραδοσιακοί
σύλλογοι. Η μοναδική φορά που καταγράφηκε να
λειτουργούν ενιαία ήταν στην ελληνοβαυαρική, αν
και εκεί τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η συμμετοχή
είναι περισσότερο για τους ίδιους τους φορείς ή για
τον "ενιαίο στόχο".
Ο Σύλλογος Ποντίων παραμένει ο μεγαλύτερος και
μαζικότερος (σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις) σύλλογος
στο Μόναχο με τις περισσότερες δράσεις. Φέτος
διοργάνωσε για δεύτερη φορά πορεία στην πόλη του
Μονάχου με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού.
Ο Σύλλογος Κρητών εκτός από τις δικές του
εκδηλώσεις του, ανέπτυξε και φέτος δράσεις που
απευθύνονταν στην Κρητική Νεολαία και συμμετείχε
και σε μια σειρά άλλων εκδηλώσεων σε συνεργασία
με άλλους φορείς για διάφορες θεματικές, όπως η
πρόσφατη σε συνεργασία με τη Λέσχη επιστημόνων
και το πολιτιστικό σύλλογο "Λύκειο των Ελληνίδων"
για το έτος Καζαντζάκη.
Η Ηπειρωτική Κοινότητα συνεχίζει να διατηρεί την
ικανότητα να διοργανώνει μαζικές εκδηλώσεις π.χ.
στην Löwenbraukeller, γεγονός που αποδεικνύει ότι
μπορεί να συγκεντρώνει φίλους και μέλη. Η
Ηπειρωτική Κοινότητα είναι από τους Συλλόγους,
όπως και οι Σύλλογοι Κρητών, Ποντίων,
Θρακιωτών, που συμμετέχουν σε πολλές κοινές
δράσεις και εκδηλώσεις (Παλλάδιο, ελληνοβαυαρική
κλπ).
Με την λειτουργία χορευτικών συγκροτημάτων, με
νέες και νέους, οι σύλλογοι Θρακιωτών, Ιονίων, και
Ελασσονιτών ενισχύουν την εθνικοτοπική δράση
τους, που πλαισιώνουν τις καθιερωμένες πλέον
εκδηλώσεις
(σε
ιστορικές
επετείους,
μουσικοχορευτικές κα).
Ο σύλλογος Θρακιωτών διοργάνωσε φέτος στο
Μόναχο (Κάρλσφελντ) με μεγάλη επιτυχία τις
πολιτιστικές ημέρες Θρακιωτών Γερμανίας σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων
Ευρώπης.
Ο σύλλογος "Φιλαρμονία" έκανε και φέτος, αισθητή
την παρουσία, Μάλιστα είναι από τους ελάχιστους
φορείς που απευθύνεται τόσο σε Έλληνες όσο και σε
Γερμανούς.
Οι Σύλλογοι Αιγαίου, Δραμινών, Σερραίων,
Κοζανιτών και Πελοποννησίων απευθύνονται
περισσότερο στο στενό κύκλο των μελών και φίλων
τους, ενώ ο Σύλλογος Σερραίων συμμετείχε με το
χορευτικό του σε διάφορες εκδηλώσεις όμορων
Δήμων, όπως και εκείνοι των Ελασονιτών και
Θρακιωτών.

Η Λέσχη Επιστημόνων συνεχίζει τα τελευταία
χρόνια τις εκδηλώσεις που απευθύνονται πλέον σε
ευρύ κοινό, όπως και το Λύκειο Ελληνίδων. Και οι
δυο φορείς έχουν καθιερωθεί ως μέρος των φορέων
του οργανωμένου Ελληνισμού και συνεργάζονται ανά
περίπτωση μ αυτούς.
Ο Σύλλογος Λόγου και Τέχνης κινητοποιήθηκε και
φέτος
"αθόρυβα"
σε
δράσεις
πολιτιστικού
περιεχομένου π.χ. με εκδηλώσεις με συγγραφείς
Επίσης, 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.
Συμμετείχε σε εκδηλώσεις με τη Ορθόδοξη θεολογική
σχολή του LMU αλλά και με γερμανικά ιδρύματα
όπως την Hans Seidel Stiftung ή την Georg-vonVollmar Akademie. Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η
απόφαση το ίδρυμα Παλλάδιον να συμμετέχει στο
υπό ίδρυση Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας στο
Βερολίνο που αποφασίστηκε από τις δυο
κυβερνήσεις..
Οι Κοινότητες των όμορων περιοχών Karlsfeld
και Haar αξιοποιούν με διάφορες δράσεις το γεγονός
ότι μπορεί πιο εύκολα να συσπειρωθεί ο Ελληνισμός
σε μια μικρή κοινωνία από όσο σε μια μεγαλούπολη
Η ανάπτυξη σχέσεων της Eλλ. Κοινότητας Haar μα
τον τοπικό Δήμο, την έχει βοηθήσει καθοριστικά στην
αξιοποίηση χώρων μέσα στο Λαϊκό πανεπιστήμιο.
Από την πλευρά της, η Ελληνική Κοινότητα του
Κάρλσφελντ δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στο
εκπαιδευτικό και σε συνεργασία με το ΔΟΡΥΦΟΡΟ
πραγματοποίησε στις αρχές του έτους εκδήλωση για
τον Ελληνισμό της ΜΑΝ.
Με δράση στο φλέγον ζήτημα του προσφυγικού στη
χώρα μας κινήθηκε - πέρα από τις καθιερωμένες
δράσεις του - το "Ελληνικό Σπίτι" Μονάχου.
Ιδιαίτερη έμφαση και φέτος δόθηκε στις εκδηλώσεις
και δράσεις για υπερήλικους, αλλά και στη
συνεργασία με γερμανικούς φορείς και φορείς άλλων
εθνοτήτων.
Οι ελληνικοί αθλητικοί σύλλογοι είχαν θετική
παρουσία με τον Ηρακλή Μονάχου να διατηρεί την
πρωτοκαθεδρία, αλλά και τις άλλες ομάδες, όπως
Γαλανόλευκος Ντάχαου, FC Pontos και FC Hellas να
φέρουν καλά αποτελέσματα.
Τον τίτλο της ομάδας της χρονιάς φέρει φυσικά, η
ομάδα καλαθοσφαίρισης BC Hellenen που ανέβηκε
για μια ακόμη -συνεχόμενη - χρονιά κατηγορία.
Άξια αναφοράς είναι η παιδική χορωδία "Μελωδία",
υπό το συντονισμό το π. Γεωργίου Βλέτση, η οποία
μάλιστα, διακρίθηκε φέτος με ασημένιο μετάλλιο σε
διεθνές φεστιβάλ στο Ασίζη της Ιταλίας
Η "Μπουάτ" καθιερώθηκε απόλυτα στο χώρο της
διαφορετικής διασκέδασης και αυτό αποδεικνύεται
από το ότι σε όλες τις βραδιές προπωλεί τα εισιτήρια.
Το μουσικό συγκρότημα "Ηχοχρώματα" και εφέτος
αφιλοκερδώς κάλυψε την ετήσια φιλανθρωπική
εκδήλωση των φορέων, ενώ για το μουσικό
συγκρότημα "Μουρμουράκια", είχε αφιέρωμα το

πρόγραμμα της Βαυαρικής τηλεόρασης. Επίσης, το
Ωδείο GENIMA βραβεύτηκε πριν λίγες μέρες από το
Δήμο Μονάχου με το βραβείο phönix2017. Τα
μουσικά σχήματα αυτά αποτελούν μέρος δράσεων
που ενισχύουν την ποιοτική μουσική στις εκδηλώσεις.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα και
πρόσωπα
που
καλύπτουν
εκδηλώσεις
του
Ελληνισμού της πόλης του Μονάχου όπως π.χ. "τα
παιδιά του Μονάχου"κ.α.
Ιδιαίτερα όμορφη έκπληξη ζήσαμε και φέτος από τη
θεατρική ομάδα υπό την Ελένη Τσακμάκη με την
θεατρική παράσταση που παρουσιάστηκε και όλες τις
φορές ήταν κατάμεστη από κόσμο.
Τέλος, η Ελληνική Κοινότητα, Μονάχου την οποία
αφορά και το συνολικό συμπέρασμα όσον αφορά τις
δράσεις και τη λειτουργία του οργανωμένου
Ελληνισμού. Το ΔΣ της ΕΚΜ προχώρησε και φέτος
σε διάφορες δράσεις υπό την πίεση πάντα των
οικονομικών δυσκολιών που έχει και προπάντων, της
έλλειψης στέγης. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι ο

Ελληνισμός συμμετέχει σ αυτές τις δράσεις κυρίως με
Έλληνες της 1ης και 2ης γενιάς. Δηλαδή, σε ένα
συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων ο οποίος παρά την
εισροή νέων Ελλήνων δεν διευρύνεται.
Δεν θα υιοθετήσουμε την άποψη ότι δεν τους
"εκφράζουν όλα τα παραπάνω", γιατί από όλες αυτές
τις εκδηλώσεις, κάτι πρέπει να "αρέσει". Το
ζητούμενο, συνεπώς, για την Κοινότητα και την ενιαία
δράση (γιατί αυτό σημαίνει Κοινότητα) είναι να
σηματοδοτήσει τον ρόλο της. Σαφώς και επιβάλλεται
να γίνουν εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ (έχει
καθυστερήσει η διαδικασία). Όμως, αυτό δεν αρκεί
και δεν είναι το κυρίαρχο. Το βασικό ερώτημα που
πρέπει να απαντηθεί μέσα από έναν ουσιαστικό και
χωρίς προκαταλήψεις και εντάσεις διάλογο, είναι το τι
σημαίνει Ελληνική Κοινότητα το 2018, τι εκφράζει και
πως.
Καλή χρονιά
Της συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Μια ιδιαίτερη στιγμή για το ΔΟΡΥΦΟΡΟ ήταν όταν η χρυσή ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη και ο ανερχόμενος
πρωταθλητής αδερφός της Διονύσης Κορακάκης προώθησαν την εκδήλωση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ και των συλλόγων
για την συγκέντρωση χρημάτων για το ορφανοτροφείο ΜΕΛΙΣΣΑ
Η χρυσή ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη και ο αδερφός της ήταν τις ημέρες εκείνες σε αγώνες στο Μόναχο και είχαν
συναντηθεί με την Ελληνική Κοινότητα Haar όπου ο Πρόεδρός της κος Κώτσης τους ενημέρωσε για την εκδήλωση.
Μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε πριν λίγες εβδομάδες την με ανακοίνωσή της η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή επέλεξε τη χρυσή Ολυμπιονίκη της σκοποβολής Άννα Κορακάκη ως αθλήτρια -πρότυπο για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι στο Μπουένος Αϊρες.

Υπάρχουν πολλοί τρόπο να βοηθήσετε !!!

« 3η ημέρα παραδοσιακών
γεύσεων και λιχουδιών».
Κυριακή 4.2.2018 Freizeitheim Westend, Westendstr 66a, 80 339 Μünchen από ώρα 10.00 – 17.00.
Eίσοδος ελεύθερη
Κάθε γλυκό ή κομμάτι πίτα που θα ετοιμάσουν οι σύλλογοι θα κοστίζει μόνο 1 €. Όλα τα έσοδα εφέτος
θα διατεθούν στο κέντρο ειδικών ατόμων «ΧΑΡΑ» στην Αθήνα

Υπάρχουν πολλοί τρόπο να βοηθήσετε !!!


Μπορείτε από τις 9.00 π.μ. να φέρετε γλυκά ή πίτες για να διατεθούν σε πώληση



Μπορείτε να δηλωθείτε εθελοντές και να βοηθήσετε την ημέρα της εκδήλωσης (δηλώσεις
στο doryforos@email.de)



Μπορείτε να φέρετε βιβλία (μόνο Ελληνικά γιατί γερμανικά έχουμε) για το «παζάρι
βιβλίου» που θα λειτουργεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και τα χρήματα που θα
συγκεντρωθούν θα δοθούν επίσης στη «Χαρά». Τα βιβλία μπορείτε να τα φέρετε από
τώρα και κάθε Κυριακή από 12.00 έως 17.00 στο Freizeitheim Westend στους συλλόγους
Ποντίων ή Ηπειρωτών. Μπορείτε φυσικά και την ίδια μέρα της εκδήλωσης.



Μπορείτε να δώσετε οικονομική δωρεά ( θα λάβετε απόδειξη για την εφορία)



Μπορείτε να ενημερώσετε φίλους και γνωστούς να έρθουν στην εκδήλωση



Ελάτε στην εκδήλωση

Η εκδήλωση είναι πρωτοβουλία του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ και τη διοργανώνουν από κοινού
ΙΝ Αγίου Γεωργίου, οι Σύλλογοι Ελλασιονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, Θρακιωτών, Κοζανιτών,
Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων. Το Ελληνικό Σπίτι και το Jugendzentrum Westend.
Tην εκδήλωση στηρίζουν:
Οι σύλλογοι Σερραίων, ο πολιτιστικός σύλλογος «Λύκειο Ελληνίδων», η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων,
τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου, ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο
Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό της
Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο

www.doryforos.org

www.doryforos-europa.blogspot.com

Εκδηλώσεις συλλόγων των Γενάρη
 Σύλλογος Θρακιωτών Μονάχου, 13
Ιανουαρίου 2017, Taverne Ionio,
Fehwiesenstr. 117, 81673 München
 Σύλλογος Κρητών Μονάχου, 26
Ιανουαρίου Hotel zur Post,
Bodenseestr. 4, München-Pasing


Σύλλογος Ποντίων Μονάχου, 26
Ιανουαρίου Augustiner

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

Λύκειο Ελληνίδων - Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων - Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
Κοινή εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους στις 20.01.2018 σε αίθουσα εκδηλώσεων του
ξενοδοχείου Μarriott που διοργανώνουν ο πολιτιστικός σύλλογος "Λύκειο των Ελληνίδων", η Λέσχη
Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου και το ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόνο με δηλώσεις
συμμετοχής μέχρι 10.01.2018
Spätestens 10.01.2018! Für das Lyzeum Club der Griechinnen bitte mailen an: grammateia_LtE@hotmail.de; Fax: 089 / 98
27 523
Für den Club Griechischer Akademiker an: vorstand@cga-m.de; Fax: 089 / 99 19 97 40
Für die Stiftung PALLADION an: vorstand@stiftungpalladion.org
Verkehrsmittel: U6; Station Nordfriedhof. Kostenpflichtige Parkplätze in der Hotelgarage vorhanden!DION an:
vorstand@stiftungpalladion.org

Έχετε Ελληνικά βιβλία που μπορείτε να διαθέσετε στο παζάρι βιβλίου που θα
γίνει στην 3η φιλανθρωπική εκδήλωση στις 4.2.2018 ;
Μπορείτε να τα παραδώσετε στους Συλλόγους Ποντίων και Ηπειρωτών κάθε
Κυριακή από 12.30-17.00 στο Freizeitheim Westend, Westendstr66a, εκεί που θα
γίνει η εκδήλωση. Διαφορετικά μπορείτε να τα φέρετε και την ίδια μέρα της
εκδήλωσης.

Σεμινάριο χορού Τάκου και Θεανώς
Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε και πάλι σεμινάριο χορών από τους Χρήστο (Τάκο) Πάρτσκα και
Θεανώ και Θεανώ Κεσσίση με χορούς από την Θράκη, Ανατ. Ρωμυλία και Μικρά Ασία με εισηγητή τον Γιάννη
Γκορόγια από την Ξάνθη.
Όπως ανακοίνωσε ο Τάκος το 2018 θα διοργανωθούν σεμινάρια με χορούς από τον Πόντο με εισηγητή τον κ.
Νίκο Ζουρνατζίδη (24.03 και 25.03.18) όπως επίσης και με χορούς από την Κρήτη με εισηγητή τον κ. Λευτέρη
Κορναράκη (08.12. και 09.12.18)

Σεμινάριο για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και την οικονομική και προσφυγική κρίση Ακαδημία Georg von Vollmar και Ίδρυμα Παλλάδιον

Από τις 15 – 17 Δεκεμβρίου 2017 στο παλατάκι
Aspenstein στη λίμνη Kochel της Βαυαρίας
διοργάνωσε η Ακαδημία Georg von Vollmar σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Παλλάδιον μία συνάντηση
ενημέρωσης - συζήτησης με θέμα «Γερμανία και
Ελλάδα στη σκιά της οικονομικής και
προσφυγικής κρίσης».
Κεντρικοί ομιλητές ήσαν ο Δρ. Jens Bastian,
γνωστός Γερμανός οικονομολόγος και μέλος της
"Task Force for Greece" της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Αθήνα (2011 –2013) και η Ιωάννα
Θεοδώρου, η οποία διευθύνει στην Αθήνα μια
εθελοντική οργάνωση για τους πρόσφυγες. Το
σεμινάριο διηύθηνε ο πολιτολόγος Χαράλαμπος
Καρπουχτζής.
Στις εισηγήσεις του ο Δρ. Jens Bastian έδωσε με τη
βοήθεια στατιστικών στοιχείων από πρόσφατες
ελληνικές
και
διεθνείς
μελέτες
επίκαιρες
πληροφορίες, σχολίασε σημαντικές εξελίξεις και
επισήμανε προοπτικές σχετικά με την οικονομική
κρίση στην Ελλάδα. Η Ιωάννα Θεοδώρου, αφού
έδωσε μια γενική εικόνα της προσφυγικής
κατάστασης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, μίλησε για τις προκλήσεις και τα
πολύπλευρα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι

διάφορες εθελοντικές οργανώσεις καθώς και για τις
προσπάθειες επίλυσής τους.
Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μία
ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα: «Το μέλλον των
ελληνογερμανικών
σχέσεων»,
στην
οποία
συμμετείχαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο
Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου και ο
τέως Πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα Dr.
Wolfgang Schultheiss. Συντονιστής συζήτησης
ήταν ο Δρ. Jens Bastian. Εδώ έγινε αναφορά
μεταξύ των άλλων σε προγράμματα και δράσεις,
που ήδη πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των
ελληνογερμανικών σχέσεων, όπως είναι τα
Δίγλωσσα Ελληνικά Ιδιωτικά Σχολεία της Βαυαρίας
ή οι ανταλλαγές μαθητών και νέων. Ακόμη,
συζητήθηκαν σημαντικά προγράμματα, που έχουν
ήδη συμφωνηθεί και σύντομα θα μπουν σε
εφαρμογή, όπως το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα
Νεολαίας.
Οι
συμμετέχοντες
Έλληνες
και
Γερμανοί
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις
εισηγήσεις, έθεσαν εύστοχες ερωτήσεις και
διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, ανησυχίες και
εμπειρίες. Έτσι, υπήρχε καθόλη τη διάρκεια του
σεμιναρίου ένας ζωντανός και εποικοδομητικός
διάλογος.

Απολογισμός για τον Ελληνισμό της Γερμανίας για το 2017
Συνεχίζουμε και φέτος την καθιερωμένη μας ανασκόπηση για τον Ελληνισμό της Γερμανίας, κάνοντας
μια προσπάθεια αποτίμησης της χρονιάς που τελειώνει και τα κεντρικά σημεία που αξίζει να
κρατήσουμε στη μνήμη μας.
Στατιστικά για τους Έλληνες στη Γερμανία
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία ως τις 31.12.2016 ζούσαν στη Γερμανία 348.475
Έλληνες και συγκεκριμένα
Άνδρες 189.560 από τους οποίους οι 90.105 ήταν άγαμοι, 79.360 έγγαμοι, 4.865, χήροι έγγαμοι με
Γερμανίδα 1.570 και διαζευγμένοι 9.045
Γυναίκες 189.560, από τις οποίες άγαμες 60.020, έγγαμες 76.200, σε γάμο με Γερμανό 3.175, χήρες
7.775 και διαζευγμένες 12.260
Σε σύγκριση με πέρσι έχουμε μια αύξηση της τάξεως των 8.544.
27.055 είναι οι νέες εγγραφές Ελλήνων πολιτών στη Γερμανία, από τους οποίους 20.600 για πρώτη
φορά, ενώ 4.500 ζούσαν κάποτε στη Γερμανία. Επιπλέον καταγράφηκαν 1.970 γεννήσεις ελληνικής
καταγωγής νηπίων.
Από την Γερμανία αποχώρησαν 18.565 Έλληνες (από αυτούς 1.040 απεβίωσαν).
Ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων στη Γερμανία είναι τα 43,9 έτη για τους άνδρες και 43,6 για τις
γυναίκες
Που ζούνε οι Έλληνες
Η Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία με 98.350
παραμένει το κρατίδιο που ζουν οι περισσότεροι
Έλληνες και ακολουθούν η Βάδη Βυρτεμβέργη
με 80.470 και η Βαυαρία με 74.020.
Ακολουθούν σε απόσταση τα άλλα κρατίδια
όπως Έσση με 34.445, το Βερολίνο με 11.375,
το Αμβούργο με 6.430, η Κάτω Σαξονία με














Πόσα χρόνια ζουν στη Γερμανία ποιες
ηλικίες.
Λιγότερο από ένα χρόνο ζουν στη Γερμανία
16.700 Έλληνες
1-4 έτη- 50.055
4-6 έτη- 26.250
6-8 έτη -6.575
8-10 έτη - 4.400
10-15 έτη - 13.515
15-20 έτη - 25155
20-25 έτη - 31.775
25-30 έτη - 45.080
30-35 έτη - 14.705
35-40 έτη- 17.960
άνω τα 40 έτη 96.305 άτομα

18.300, η Ρηνανία Παλατινάτο με 8.810, το
Βραδεμβούργο με 1.410, η Βρέμη με 2.250, το
Μέκλενμπουργκ με 1.075, το Σααρλαντ με
1.405, η Σαξονία με 2.920, η Σαξονία/Ανχαλντ
με 1.580, Σλέσβιχ Χολστάιν 4.505, η Θουρυγγία
με 1.125
Ο μέσος όρος διαμονής στη Γερμανία είναι τα
24,7 έτη. Τα περισσότερα χρόνια διαμονής στη
Γερμανία έχουν οι ηλικίες μεταξύ 25-30 (45.080
άτομα)










Ηλικιακή κατανομή
10.045 Έλληνες που ζουν στη Γερμανία είναι
μεταξύ 0 έως 6 ετών
6-10 ετών 7.410
10-15 ετών 9.940
15-18 ετών 8.035
18-21 ετών 11.435
21-25 ετών 17.950
25-65 ετών 226.955
άνω των 65 ετών 56.710
74.415 από αυτούς γεννήθηκαν στη Γερμανία

Σχέσεις Γερμανίας – Ελλάδας
Οι εθνικές γερμανικές εκλογές καθόρισαν κατά πολύ τη στάση της κυβέρνησης όλο το χρόνο. Από την άλλη
πλευρά το προσφυγικό και η άνοδος του ξενοφοβικού και εθνικιστικού AfD, αλλά και οι εξελίξεις στην Ευρώπη με
το Brexit, καθώς και η ανάληψη της Προεδρίας στις ΗΠΑ από τον Τράμπ περιόρισαν κατά πολύ το ενδιαφέρον
από την επικαιρότητα για την Ελλάδα.
Σπάνια και μεμονωμένα το 2017 τα άρθρα για την Ελλάδα. Βέβαια, η ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρνησης με
την "γραμμή της Ε.Ε." αύξησε τα επαινετικά σχόλια.
Όσον αφορά τις σχέσεις των δυο λαών και αν θεωρήσουμε ως βαρόμετρο τους Γερμανούς που επισκέπτονται
τη χώρας μας, τότε το στοιχείο αυτό συνεχίζει και φέτος να είναι θετικό.
Υπολογίζεται ότι το έτος που τελειώνει θα ξεπεράσουν τα 3 εκ επισκέπτες (αριθμός ρεκόρ) με δεδομένο ότι μέχρι
τον Σεπτέμβριο είχαν επισκεφτεί την χώρα μας 2.944.438 Γερμανοί τουρίστες (Τράπεζα Ελλάδας). Αυτό
μεταφράζεται σε αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2016.
Το εκπαιδευτικό
Το εκπαιδευτικό ζει και πάλι τις δικές του εντάσεις. Η απουσία εκπαιδευτικών (ακόμη μέχρι και σήμερα), κυρίως
στις τάξεις του Λυκείου έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις μαθητών και γονιών. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί
είναι ότι διαφαίνεται η παντελής έλλειψη σχεδιασμού για τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό. Πώς άλλωστε να
ερμηνεύσουμε τους πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας τον Αύγουστο ότι φέτος στην Ελλάδα δεν θα
υπήρχαν κενά; Δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα ;

Οργανωμένοι φορείς
Οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι διατηρούν τα επίπεδα συσπείρωσης, κυρίως η Ομοσπονδία Συλλόγων Ποντίων.
Πολλαπλές δραστηριότητες καταγράφει και η Ομοσπονδία Θεσσαλών, όπως επίσης σε αποκεντρωμένο
επίπεδο, οι Ομοσπονδίες Ηπειρωτών και Θρακών. Το μεγάλο κενό είναι η έντονη απουσία δράσεων με αποδέκτη
τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή τις κοινωνίες που ζει ο Ελληνισμός. Έτσι, οι νέες γενιές που συμμετέχουν στο
κοινωνικό γίγνεσθαι όπου ζουν και σπουδάζουν ή εργάζονται, παραμένουν σε απόσταση από τους φορείς, οι
οποίοι είναι αποκλειστικά "εθνικοί" και δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση την πολυ-συνθετότητα του
κοινωνικού περίγυρου που περιβάλει την πλειοψηφία των νέων ελληνικής καταγωγής.
Φυσικά, η παραπάνω διαπίστωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διάφορες αξιοσημείωτες μεμονωμένες
πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες πόλεις όπως π.χ. στην Στουτγάρδη, στο Ντίσελντορφ, στη
Φραγκφούρτη στη Νυρεμβέργη και στο Βερολίνο.
Το ΣΑΕ δείχνει πλέον να είναι, παρά τις απανωτές δεσμεύσεις των αρμοδίων, ξεπερασμένο, καθώς παρά τις
ανακοινώσεις περί συγκρότησής του παραμένει σε επίπεδο δηλώσεων. Είναι όμως και ξεπερασμένο στη
συνείδηση των οργανωμένων φορέων του Ελληνισμού, αφού πλέον κανένας φορέας δεν το θέτει ούτε ως ζήτημα
στην ατζέντα του.
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας μπορεί να οργάνωσε πέρσι με αρκετά χρόνια καθυστέρηση το
συνέδριό της, όμως δεν δείχνει με αυτό να άλλαξε κάτι. Η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο το σημερινό ΔΣ, γιατί οι λόγοι
είναι πολλοί. Όμως, το ΔΣ δείχνει να μην αναζητά τρόπους να ξεφύγει από την κατάσταση του "αργού αλλά
σταθερού' θανάτου της.
Σχέσεις Ελλάδας - Απόδημου
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού δεν δείχνει να σχεδιάζει στρατηγικά Περιορίζεται σε εθιμοτυπικού
περιεχομένου δράσεις, όπως φιλοξενίες, ανταλλαγές, αλλά δεν υπάρχει ή δεν φαίνεται να υπάρχει στρατηγικός
σχεδιασμός.
Για το θέμα της "ψήφου" των Ελλήνων του εξωτερικού εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η ελληνική
πολιτεία διαχρονικά κατόρθωσε να απαξιώσει το θέμα στη συνείδηση των Ελλήνων του εξωτερικού, αφού από
κάποιο σημείο και μετά κανείς δεν πίστεψε ότι η ελληνική πολιτεία θα προβεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων
της Κι όμως, με τη διαδικασία που έγινε η ψηφοφορία εκλογής επικεφαλής του νέου φορέα στο χώρο της
"κεντροαριστεράς" αποδείχτηκε στην πράξη πόσο εύκολη είναι μια διαδικασία και σε εθνικές εκλογές..
Ένα νέο διχαστικό δίλλημα;
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.
Θυμόμαστε τους πολυάριθμους φοιτητές που ήρθαν στη Γερμανία τη δεκαετία του 80, οι οποίοι όχι μόνο δεν
διαφοροποιούταν από τους ήδη διαμένοντες στη Γερμανία, αλλά συμμετείχαν ενεργά σε κοινές δράσεις,
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Αυτό απουσιάζει σήμερα. Εάν ο λόγος είναι η απογοήτευση γιατί έχουν βρεθεί
μακριά από ότι τους "πληγώνει" δηλ ότι ελληνικό ή αν είναι ότι η έκφραση του ελληνισμού γύρω τους δεν τους
εκφράζει ή αν έχουν μια υπεροψία απέναντι στο περιβάλλον που αναγκάστηκαν να καταφύγουν, είναι ένα θέμα
που δεν μπορεί να απαντηθεί αβασάνιστα και χωρίς ουσιαστική έρευνα
Συμπέρασμα:
Δυστυχώς παγιώνεται αυτό που υποστηρίζουμε και τα δυο τελευταία χρόνια :
"Ο Ελληνισμός της Γερμανίας παραμένει και φέτος 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.

Σε ποιους δημόσιους χώρους έχει κανείς ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο WLAN
μεταξύ των στάσεων Arabellastraße και St.
Emmeram καθώς και μεταξύ Karlsplatz (Stachus)
και Romanplatz/ Amalienburgstraße. Επίσης η
γραμμές του Τράμ 18/19 μεταξύ Hauptbahnhof
και Lautensackstraße /Pasinger Bahnhof και οι
γραμμές 27/28.

Σε πάνω από 25 περιοχές της πόλης υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τώρα ο Δήμος
ξεκινάει πιλοτικά και σε στάσεις του Τράμ 23. Ενώ
σχεδιάζεται στο αμέσως επόμενο διάστημα και
στις στάσεις της γραμμής του Τράμ 16 και 17

Όλες οι δημόσιοι χώροι με πρόσβαση:.
Marienplatz, Odeonsplatz, Sendlinger
Tor,
Karlsplatz Stachus, Gärtnerplatz, Mariahilfplatz,
Marienhof, Orleansplatz, Lehel, Harras, Münchner
Freiheit, Wettersteinplatz, Giesing, Rotkreuzplatz,
Neuperlach Zentrum και Deutsches Museum.
Επίσης στη Coubertinplatz στο Olympiapark, στο
Hauptbahnhof, Hohenzollernplatz, Königsplatz,
Kolumbusplatz, Mangfallplatz, Viktualienmarkt και
στην Willy-Brandt-Platz στην Messestadt

Πάλι πρωτιές το Μόναχο στην έρευνα για τις καλύτερες πόλεις της Γερμανίας το 2017
κατηγορία των καλύτερων προοπτικών έχει την 2η
καλύτερη θέση.
Στην κατηγορία που αφορά τις υποδομές αλλά και
τις ανάγκες δημιουργίας νέων κατοικιών έχει την
καλύτερη θέση. Ενώ βρίσκεται στην δεύτερη
καλύτερη θέση στην κατηγορία " Σε ποιες πόλεις
βρίσκουν οι πτυχιούχοι καλύτερη εργασία"

Στην 1η θέση της κατάταξης για άλλη μια φορά το
Μόναχο ως "καλύτερη" πόλη της Γερμανίας. Στην

Για άλλη μια χρονιά το οικονομικό περιοδικό
WirtschaftsWoche δημοσίευσε την έρευνα για τις
πόλεις της Γερμανία που πραγματοποίησαν το
Immobilienscout24 και το IW Consult Köln σε 70
πόλεις με πάνω από 100.000 κατοίκους.

Η έρευνα έγινε συνολικά αλλά και σε επιμέρους κατηγορίες:
Καλύτερες πόλεις (συνολικά)
10η θέση: Αμβούργο
9η: Darmstadt
8η: Ulm
7η: Wolfsburg
6η: Regensburg
5η: Frankfurt
4η:Erlangen
3η: Stuttgart
2η: Ingolstadt
1η: München
Οι πόλεις με τις καλύτερες προοπτικές:
Θέση 10η: Mainz
9η: Karlsruhe
8η: Heidelberg
7η: Jena
6η: Ingolstadt
5η: Wolfsburg
4η: Stuttgart
3η: Erlangen
2η: München
1η: Darmstadt

Ποιες πόλεις είναι καλύτερες όσον αφορά τις
υποδομές αλλά και τις ανάγκες δημιουργίας
νέων κατοικιών
1η: Μόναχο
2η: Ingolstadt
3η: Stuttggart
4η: Erlangen
5η: Frankfurt
Σε ποιες πόλεις βρίσκουν οι απόφοιτοι
πανεπιστημίων καλύτερη εργασία
Θέση 1η: Ingolstadt
2η: München
3η : Berlin και Würzburg
5η: Regensburg
Ποιες πόλεις είναι καλύτερες όσον αφορά την
αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών
1η: Μόναχο
2η: Ingolstadt
3η: Stuttggart
4η: Erlangen,
5η: Frankfurt

Γερμανία: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες ανά κρατίδιο
Μπορεί να είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς ότι
στη Βάδη Βυρτεμβέργη η Daimler είναι η
μεγαλύτερη επιχείρηση με 105.000 εργαζόμενους
και στη Βαυαρία η BMW με 76.000 ή στην Κάτω
Σαξονία η Volkswagen με 120.000 εργαζόμενους.

εργαζόμενους. Λειτουργεί 100 κλινικές καθώς κάνει
έρευνα στις ιατρικές επιστήμες στα πανεπιστήμια
στο Λύμπεκ και στο Κίελο.
Θουριγγία: Πανεπιστήμιο Jena
Το Friedrich-Schiller-Πανεπιστήμιο με 18.000
φοιτητές και 8.000 εργαζόμενους. Φημίζεται για τις
επιτυχίες του στη νομική καθώς και σε φυσικές και
οικονομικές επιστήμες.
Πηγή: Finanzen100

●

●

●

Θέλεις να βοηθήσεις στην
φιλανθρωπική στις
4.02.2018 ;;
Αλλά στα υπόλοιπα κρατίδια ;
Στα κρατίδια Βερολίνο και Σαξονία - Ανχαλντ η
Deutsche Bahn είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης με
21.000 εργαζόμενους στο Βερολίνο και 7.500 στην
Σαξονία - Ανχαλντ.
Βραδεμβούργο: Η Schwarz-Gruppe (Lidl και
Kaufland) με 8.000 εργαζόμενους.
Αμβούργο: Airbus. 12.000 εργαζόμενοι στο
εργοστάσιο της Γερμνογαλλοολλανδικής εταιρείας.
Έσση:
Deutsche
εργαζόμενους.

Lufthansa

με

37.000

Βρέμη: ¨Όπως και στη Βάδη Βυρτεμβέργη το
παράρτημα της Daimler απασχολεί 12.700
εργαζόμενους.
Μεκλεμβρούργο - Δυτική Πομερανία:
Η εταιρεία θαλάσσιας κρουαζιέρας AIDA (κρατική
επιχείρηση της πρώην ανατολικής Γερμανίας)
απασχολεί 6.900 εργαζόμενους.
Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία : E.ON, 40.000
εργαζόμενους στο κρατίδιο και 60.000 συνολικά
έχει η
εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με έδρα
το Έσσεν.
Ρηνανία Παλατινάτο: BASF
Η χημική εταιρεία απασχολεί στο Λούτβικσχάφεν
36.000 εργαζόμενους. Παγκοσμίως 114.000
Ζάαρλαντ: ZF Getriebe, το παράρτημα της
εταιρείας που προμηθεύει ΙΧ και πρόσφατα
αγόρασε
εταιρεία πλυντηρίου πιάτων με 8.600 εργαζομένους
Σλέσβιχ-Χόλασταιν: Η Πανεπιστημιακή κλινική
"Universitätsklinikum Schleswig-Holstein" με 13.000

Δηλώσου εθελοντής και
έλα να βοηθήσεις για όσες
ώρες μπορείς .
Δηλώσου στο εμαιλ
doryforos@email.de
ή
Φέρε την ημέρα της
εκδήλωσης μια πίτα ή ένα
γλυκό να διατεθεί στην
εκδήλωση.
Η οργανωτική επιτροπή
●

●

●

Σημαντική αλλαγή στο επίδομα τέκνων (Kindergeld)
Από 1.1.2018 θα υπάρξουν αλλαγές στο επίδομα
τέκνων στη Γερμανία. Μια από τις αλλαγές
αναφέρεται στην αναδρομική ισχύ της αίτησης.
Έτσι, ενώ μέχρι τώρα η αίτηση για το επίδομα
μπορούσε να γίνει αναδρομικά για μέχρι και για 4
χρόνια, από 1.1.2018 ο αναδρομικός χρόνος θα
είναι μόνο για ένα εξάμηνο.
Συνεπώς, οι γονείς που δεν είναι σίγουροι εάν το
παιδί τους δικαιούται επίδομα (λόγω φοίτησης σε
επαγγελματικές σχολές, κενά χρονικά διαστήματα
κλπ) καλό θα ήταν να καταθέσουν την αίτηση για
επίδομα μέχρι 31.12.2017, καθώς η αλλαγή θα
ισχύσει για νέες αιτήσεις που θα κατατεθούν από
1.1.2018
Η αλλαγή αυτή γίνεται για να προστατευτεί το
επίδομα από ενδεχόμενη κακή χρήση

Γερμανία: Σημαντικές αυξήσεις στα ενοίκια και το 2017
Τα ενοίκια στις πόλεις της Γερμανίας αυξήθηκαν για
άλλη μια χρονιά. Ο μέσος όρος αύξησης ήταν 2,1%
έναντι 1,8% το 2016. Αυτό προκύπτει από έρευνα
του ερευνητικού ινστιτούτου "Forschungsinstitut und
Beratungsunternehmen F+B" που δημοσιεύσει
συχνά.
Αυτό που επίσης προκύπτει από την έρευνα ότι δεν
αυξήθηκαν μόνο τα ενοίκια νέων συμβολαίων
κατοικίας αλλά και αυτά που ήδη "τρέχουν".

Έτσι π.χ. στη Βόρεια Γερμανία καταγράφηκε αύξηση στα τρέχοντα συμβόλαια ενοικίων της τάξεως του 3% και
στην ανατολική Γερμανία 2,3% δηλ. πάνω από τον παγγερμανικό μέσο όρο.

Σε απόλυτους αριθμούς ο κάτοικος της Γερμανίας πληρώνει 6,72 ε ανά τ.μ.. Βέβαια υπάρχουν πόλεις όπως το
Μόναχο ή η Στουτγάρδη όπου ο μέσος όρος είναι πολύ πιο ψηλός και συγκεκριμένα 10,22 € και 9,92 €
αντίστοιχα
Αλλά και στις άλλες μεγάλες πόλεις όπως, Κολωνία, Ντίσελντορφ, Αμβούργο, Φρανκφούρτη, μπορεί οι τιμές να
μην είναι όπως στο Μόναχο ή στη Στουτγάρδη αλλά είναι πάνω από το παγγερμανικό μ.ο.

Αντίθετα κάτω από τον μέσο όρο παραμένουν τα ενοίκια στις χώρες της πρώην ανατολικής Γερμανίας.

Τι είναι το "28ωρο" που διεκδικεί το συνδικάτο μετάλλου (IGM)

Το συνδικάτο μετάλλου, IGM, στη Γερμανία εκτός από την αύξηση μισθών σε ύψος 6% που διεκδικεί στις
φετινές διαπραγματεύσεις θέλει να πετύχει και το "28ωρο".
Τι είναι όμως το "28ωρο" που διεκδικεί το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας (3,9 εκ εργαζόμενοι);
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με πάνω
από 15 εργαζόμενους, στις οποίες εργάζονται τουλάχιστον ένα εξάμηνο, έχουν δικαίωμα για μερική
απασχόληση. Δηλ. να μειώσουν το ωράριο εργασίας τους για προσωπικούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους.
Δεν υπάρχει όμως, η αντίστοιχη κατοχύρωση της επιστροφής στο πλήρες ωράριο εργασίας. Δηλ. όταν
εξαλείψουν οι λόγοι που ο εργαζόμενος μειώσει το ωράριο σε μερική απασχόληση "teilzeit", να μπορεί να
επιστρέψει πάλι σε πλήρες ωράριο (Vollzeit).
Μάλιστα, η διεκδίκηση του συνδικάτου ζητά οι εργαζόμενοι που πρέπει αλλάξουν το ωράριο για να μείνουν στο
σπίτι, είτε γιατί έχουν παιδιά κάτω των 14 ετών, είτε γιατί πρέπει να περιθάλπουν ηλικιωμένους, να λαμβάνουν
έναντι του μισθού τους που χάνουν από την αλλαγή του ωραρίου εργασίας.
Οι εργοδότες δηλώνουν αντίθετοι στο συγκεκριμένο αίτημα του συνδικάτου, καθώς εκτιμούν ότι τα εργοστάσια
αντιμετωπίζουν συνήθως θετικά τέτοιες ανάγκες των εργαζομένων. Επίσης, επισημαίνουν τον κίνδυνο που
μπορεί να προκύψει για έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Ausstellungseröffnung - Solidarität und Widerstand. Deutsch-griechische Beziehungen
während der griechischen Militärdiktatur 1967-1974
Vor 50 Jahren übernahm in Griechenland eine Obristenjunta durch einen Militärputsch die Macht. Das
Regime hielt sich trotz griechischen und europaweiten Widerstands sieben Jahre lang. Neben den
Niederlanden und Skandinavien bildete die Bundesrepublik Deutschland ein wichtiges Zentrum der
Oppositionsbewegungen gegen die Obristendiktatur. Dabei spielten Parteien, Gewerkschaften und
politische Stiftungen eine zentrale Rolle. Aber auch Exilgriechen erhoben ihre Stimme, obwohl der
lange Arm der Junta und deren Einschüchterungsversuche bis ins Ausland reichten.
Die Ausstellung wurde in deutsch-griechischer Kooperation erarbeitet. Über die politisch-historische
Würdigung hinaus führt sie die überragende Bedeutung des gemeinsamen Bekenntnisses zu
Demokratie und Solidarität in Europa auch im aktuellen politischen Kontext deutlich vor Augen.
Laufzeit der Ausstellung: 13.12.2017-26.01.2018 im DGB-Haus München, Schwanthalerstr.64

3η φιλανθρωπική 4.2.2018
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Κέντρο Ειδικών Ατόμων Χαρά »
στην Αττική.
Όλα τα ονόματα όσων προσφέρουν υλικά ή οικονομικά θα δημοσιευτούν
στο έντυπο και στις ιστοσελίδες μας.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες που θα ενισχύσουν
οικονομικά θα διαφημιστούν δωρεάν στο επόμενό μας τεύχος.

300 προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Μονάχου
στο καθιερωμένο "κατσικάκι" του Σταύρου Κωσταντινίδη

Το καθιερωμένο "κατσικάκι" που προσφέρει κάθε Δεκέμβριο ο Έλληνας δικηγόρος Σταύρος Κωσταντινίδης σε
προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Βαυαρίας είχε και φέτος τη δημοσιότητά του.
Μάλιστα η παρουσία του νέου υποψηφίου Πρωθυπουργού Söder και η παράλληλη απουσία του νυν
Πρωθυπουργού Seehofer (ήταν ασθενής) προκάλεσε το κεντρικό θέμα του αφιερώματος που έκανε για την
εκδήλωση το τοπικό κανάλι muenchentv https://www.muenchen.tv/mediathek/video/zickleinessen-bei-stavrosmuenchens-high-sociaty-gibt-sich-harmonisches-stelldichein/. Eπιπλέον, αφιέρωμα είχε και η BILD Zeitung στο
περιφερειακό της μέρος της έκδοσης με τον τίτλο ¨Ποιος είναι ο Έλληνας που τόσοι πολλοί επίσημοι
ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του". Αλλά και το γεύμα (Reitschule) είχε την τιμητική του
αφού καλεσμένος δεν δίστασε να τονίζει στην τηλεόραση ότι είναι καλύτερο από τα γεύματα της
προεδρίας της Γερμανίας.

============================================================

Evangelisches Migrationszentrum im Griechischen Haus – Ελληνικό Σπίτι
Bergmannstraße 46, 80339 München
www.evangelisches-migrationszentrum.de

Einladung

zum Neujahresfest
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie und Ihre Freunde
herzlich zu unserem Neujahrsfest ein

am Samstag, 13. Januar 2018 ab 19 Uhr
(Einlass ab 18 Uhr)
im Theaterzelt Das Schloss,
Schwere-Reiter-Str. 15, 80637 München.
Eintritt: 7,- € und 5,- € erm.
Programm:
Ansprache und Anschneiden der Vassilopita (Neujahrskuchen), Musik mit dem Musikensemble Philharmonia,
dem Frauenchor des Griechischen Hauses (Kalanta), Tänze aus Bayern, Bulgarien und Griechenland.
Die Einnahmen gehen zu Gunsten von Flüchtlingsprojekten im Bezirk Ioannina (Aghia Eleni, Katsikas),
Griechenland.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Ende der Veranstaltung gegen 23 Uhr.
Mitveranstalter: Griechisch-Orthodoxe Allerheiligengemeinde (Aγίων Πάντων), Musikverein Philharmonia, Verein
der Ionischen Insel, Bulgarischer Selbsthilfeverein München, Multikulturelles Jugendzentrum (MJKZ), Äthiopische
Gemeinde München, Evangelisches Migrationszentrum – Griechisches Haus / Ελληνικό Σπίτι.

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

Ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής της 3ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης
Στο πλαίσιο της 3η φιλανθρωπικής εκδήλωσης η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε όπως οι σύλλογοι
να ετοιμάσουν περισσότερα γλυκά-πίτες με σκοπό μαζί με αυτά που δεν θα διατεθούν στην εκδήλωση
να δοθούν στο Kloster St. Bonifaz στην Karlstr στο Μόναχο το οποίο βοηθάει (μεταξύ άλλων)
αστέγους της πόλης. Όπως έχουμε ενημερώσει το σύνολο των οικονομικών εσόδων θα διατεθεί στο
Κέντρο Ειδικών Ατόμων "Η Χαρά" στην Αθήνα
Η απόφαση της οργανωτικής επιτροπής θέλει να δώσει το συμβολισμό της συμμετοχής και στην τοπική
κοινωνία που ζούμε.
Και στη φετινή εκδήλωση είμαστε σίγουροι ότι θα συμμετέχει με διάφορους τρόπος ο Ελληνισμός όπως
το έπραξε και τις προηγούμενες φορές (είτε ως εθελοντές, είτε ετοιμάζοντας γλυκά-πίτες, είτε με
οικονομική ενίσχυση κλπ).
Η οργανωτική επιτροπή
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι των μαθητών του Ελληνικού γυμνασίου Μονάχου στις 20
Δεκεμβρίου με σκοπό τη στήριξη της «Φλόγας» Σύλλογο Γονιών παιδιών με νεοπλασματική
ασθένεια (Φωτογραφίες σχολική επιτροπή Γυμνασίου)

Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Επτανησίων στη
Χριστυγεννιάτικη εκδήλωση

Φωτογραφία: Rena Tsoga

Από την εκδήλωση της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου στην
Augustiner Keller 25.12.2017

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ AUGUSTINER KELLER 25.12.2017

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο 3ος ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΡΑΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ) ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ doryforos@email.de

