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ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ στο βαυαρικό πρωτάθλημα Taekwondo για την Δέσποινα Νίτσα αλλά και για τον
9χρονο αδερφό της Χρήστο
Μια ακόμα διάκριση για την μαθήτρια της 3ης Λυκείου Μονάχου Δέσποινα Νίτσα η οποία κατέκτησε το
ασημένιο μετάλλιο στο πρωτάθλημα της Βαυαρίας που έγινε το Σάββατο στο Rottenburg an der Laader.
Την έκπληξη την έκανε όμως και ο μικρός 9χρονος μαθητής, αδερφός της, Χρήστος Νίτσας ο οποίος
αγωνίστηκε στην κατηγορία των εντεκάχρονων και κατάφερε να πάρει ασημένιο μετάλλιο
Η μαθήτρια της 3ης τάξης του Λυκείου Μονάχου Νίτσα Δέσποινα (που για πρώτη φορά αγωνίστηκε στης
γυναίκες και όχι στην κατηγορία κοριτσιών) ξεκίνησε τη σεζόν κατακτώντας την 2η θέση σε διεθνές
πρωτάθλημα του Taekwondo στο Bielefeld το περασμένο Σάββατο
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Το κορίτσι από το Μόναχο που χορεύει στον πάγο
Ραφαέλα Ιωαννίδου
Η Ραφαέλα Ιωαννίδου ζει μόνιμα τα τελευταία πέντε χρόνια στο Rosenheim με τους γονείς της.
Είναι μαθήτρια της 4ης δημοτικού και κάθε Σάββατο παρακολουθεί μαθήματα ελληνικών στο
Σχολείο Αριστοτέλης (ΤΕΓ) που βρίσκεται στο Μόναχο.
Οταν οι γονείς της πήραν την μεγάλη απόφαση (μέσω κρίσης ) να ξενιτευτούν στο εξωτερικό η
Ραφαέλα ήταν 4 ετών. Έψαξαν να βρουν τρόπους για να γεμίσουν τον χρόνο της με
δραστηριότητες ώστε να προσαρμοστεί άμεσα στη νέα τους ζωή.
Εκεί ήρθε σε πρώτη επαφή με το άθλημα του καλλιτεχνικού πατινάζ.
Είναι αθλήτρια του SV Pang ( Rosenheim).
Ελληνίδα μαθήτρια 2η σε διεθνές τουρνουά Taekwondo στο Bielefeld

Έχει λάβει μέρος σε αρκετούς αγώνες έχοντας μέχρι σήμερα 17 κύπελλα έτος 2018 κατάφερε να
κατακτήσει 2 φορες την πρώτη θέση 1 φορά την δεύτερη θέση και 1 φορά την Τρίτη θέση στη
κατηγορία της σε αντίστοιχες διοργανώσεις με συμμετοχή 25 συλλόγων από όλη τη Βαυαρία.
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Ελευθερία Σουλεμέζη

2η στην κατάταξη ξιφασκίας Βαυαρίας
Η Ελευθερία Σουλεμεζη είναι δεύτερη στην κατάταξη του Bayerischer Fechterverband στην
κατηγορία B Jugend.
Φέτος πήρε την άδεια διαιτησίας ( E Lizenz) και συμμετέχει πλέον και σαν διαιτητής σε αγώνες.
Στόχος της είναι να αποκτήσει τού χρόνου, στα 14 της, την άδεια προπονητή και να προπονεί τους
μικρούς ξιφομάχους στο Fechtclub München, κάτι πού εξασκεί ήδη με πολύ αφοσίωση και αγάπη.
Στην περσινή σεζόν κατάφερε μεταξύ άλλων τη δεύτερη θέση στο Oberbayerische Meisterschaft A
Jugend στο Weilheim, δεύτερη θέση στη Bayerische Meisterschaft B Jugend στο Füssen.
Η Ελευθερία επισκέπτεται την 8η τάξη στο γερμανικό γυμνάσιο.

TΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥ 2018

Στέλιος Ρουσσάκης
Νικητής στη διοργάνωση πρωταθλήματος (κάτω των 12 ετών) στο Wartaweil.
Ο Στέλιος Ρουσσάκης είναι άλλο ένα
ελληνόπουλο που διακρίθηκε φέτος με τις
επιδόσεις του και συγκεκριμένα στο σκάκι.
EIvαι 12 χρονών, πηγαίνει στην 6η τάξη στο
γερμανικό γυμνάσιο και από ΄φετος
παρακολουθεί ελληνικά στα ΤΕΓ μονάχου
Είναι μέλος στο σύλλογο PSV Dorfen εδώ και 6
χρόνια .
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Μαρία Μαδεμλή:
Στα τοπ 20 των κοριτσιών στο μπάσκετ στο Bezirk Oberbayern. Ταυτόχρονα έχει άδεια διαιτητή
!!! ενώ συμμετέχει και σε φιλανθρωπικά προγιεκτ της ομάδας στη Ρουμανία
Η Μαρία είναι 13 ετών, επισκέπτεται γερμανικό γυμνάσιο και τα ΤΕΓ.
6 ετών ανακάλυψε την αγάπη της για το μπάσκετ και έγινε μέλος στον σύλλογο των BC
Hellenen στο Μόναχο!
Τώρα παίζει στην U14 του συλλόγου και μάλιστα στην Bezirksoberliga.
Είναι πάντα πρόθυμη σε εθελοντικές εργασίες, γι'αυτό πηγαίνει με την αποστολή του συλλόγου
στη Ρουμανία (Bögöz), όπου πραγματοποιεί ο σύλλογος ένα φιλανθρωπικό πρότζεκτ, χτίζοντας
γήπεδο μπάσκετ σε μια φτωχή περιοχή της.
Φέτος πήρε και την άδεια διαιτησίας κι έχει σφυρίξει αρκετούς αγώνες.
Το ερχόμενο έτος προορίζεται να πάρει και την άδεια για να γίνει, στα 14 της, προπονήτρια της
ακαδημίας των BC Hellenen.
Με την αγάπη και αφοσίωσή της για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης η Μαρία θα ακουστεί και
στο μέλλον!
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Η θεταρική ομάδα Hellas München : Εστιάζοντας στον μικρόκοσμο των Ελληνογερμανών του Μονάχου, η
παράσταση θεματοποιεί σκηνικά τη συνεχιζόμενη κρίση της οικονομίας και της δημοκρατίας στην Ευρώπη και
επιχειρεί μια ακτινογραφία των αξιών και των κανόνων που διέπουν το εργασιακό τοπίο στη σημερινή
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Μια παραγωγή του θεάτρου Kammerspiele του Μονάχου, που έκανε πρεμιέρα στις
16 Μαρτίου 2018. Τα κείμενα προέκυψαν μέσα από συνεντεύξεις με πραγματικά πρόσωπα και μετά από επιτόπια
έρευνα. Παίζουν ‘Αγγελος Γρηγοριάδης, Κατερινα Σόφτση, Βαλάντης Μπεΐνογλου. Σκηνικά/Κουστούμια: Ελένη
Στρούλια

Δημήτρης Λαγκαδινός
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1980 το βράδυ (ώρα
22.19), στην κεντρική είσοδο του πανηγυριού
εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε
καλάθι αχρήστων σκοτώνοντας 13 ανθρώπους
και τραυματίζοντας 112, ανάμεσά τους και τον
16χρονο Έλληνα μετανάστη Δ. Λαγκαδινό που
έχασε τα δύο του πόδια και έκτοτε ζει στο
Μόναχο κινούμενος σε αναπηρικό καροτσάκι.
38 χρόνια μετά, με πρωτοβουλία του Δημήτρη
Λαγκαδινού
τοποθετήθηκε
αναμνηστική
πλακέτα για τα θύματα της ναζιστικής επίθεσης
στην αυλή του Δημαρχείου. Τα αποκαλυπτήρια
έγιναν σε ειδική εκδήλωση από το Δήμαρχο
της πόλης Dieter Reiter.
Με αφορμή την πρωτοβουλία του Δ.
Λαγκαδινού πολλά γερμανικά ΜΜΕ είχαν
ειδική αναφορά τόσο στην εκδήλωση όσο και
στο ιστορικό το
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Οι εθελοντές στο κοινό προσκλητήριο των ΙΝ των Αγίων Πάντων και Αγίου Γεωργίου και των
ελληνικών συλλόγων Μονάχου που βοήθησαν στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους
πυρόπληκτους της φονικής πυρκαγιάς τον Ιούλιο στην Αττική
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Tο παιδικό τμήμα και το τμήμα νέων της χορωδίας Μελωδία στην ελληνοβαυρική συναυλία νέων από
κοινού με τη χορωδία του ουμανιστικού σχολειού Wittelsbacher Gymnasium.

H σχολική επιτροπή του 2ου Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου (Pasing) που πραγματοποίησε δωρεά 1.000
€ στην πρωτοβουλία στήριξης παιδιών με καρκίνο Initiative Krebskranke Kinder e.V. στο Μόναχο
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Οι Παρχαρομάνες του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου με την πολλαπλή και πλούσια δράση τους για το
σύλλογο αλλά και τον Ελληνισμό γενικότερα καθώς και το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου που
ταξίδεψε μέχρι τη μακρινή Κίνα για να συμμετέχει στο 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Τουρισμού του Πεκίνου
(20th Beijing International Tourism Festival) εκπροσωπώντας τη χώρα μας
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Οι μαθητές (στην κάτω φωτογραφία δεξιά με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Μονάχου) που βοήθησαν ως εθελοντές στην 3η φιλανθρωπική εκδήλωση τον Φεβρουάριο του 2018
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Δυο πρόσωπα που σημάδευσαν την πορεία των
οργανωμένων
αποχώρησαν

συλλογικοτήτων

στο

Μόναχο

από τη θέση του Προέδρου των

συλλόγων τους μετά από μακρά και πετυχημένη
παρουσία.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών Μονάχου
Χρήστος Γουλιαμάνης και ο Πρόεδρος των Κρητών
Μανώλης Κουγιουμτζής, ο οποίος σήμερα είναι
Πρόεδρος του παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών . Και
οι δυο συνεχίζουν να συμμετέχουν και να στηρίζουν
τις

δράσεις

του

Ελληνισμού.

Νέοι

Πρόεδροι

ανέλαβαν ο Ηλίας Νταλακίδης στους Θρακιώτες και
Στέλιος

Αντωνάκης

στους

Κρήτες

φωτογραφία αριστερά)

Νίκη Χατζηπαρασίδου
Ήταν για δεκαετίες η ψυχή του Ελληνικού Σπιτιού της Ευαγγελικής Εκκλησίας στο Βεστεντ. Τον
προηγούμενο μήνα διοργανώθηκε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει.
Χρόνια μέλος του συνοικιακού συμβουλίου της περιοχής μέλος του Seniorenbeirat, στοιχεία που
αποδεικνύουν την πολλαπλή δράση της στην τοπική κοινωνία.

(κάτω
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Οι μαθητές του πρώτου ελληνικού δημοτικού σχολείου Μονάχου και η μηνιαία εφημερίδα τους
ΕΚ(ΠΑΙΔΕΥΟΜΑΙ)
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H καθηγήτρια Ελευθερία Ζεγγίνη, ανέλαβε διευθύντρια του νέου Ινστιτούτου Μεταφραστικής
Γονιδιωματικής του ερευνητικού Κέντρου Helmholtz στο Μόναχο
Στην ιστοσελίδα του το ίδρυμα αναφέρεται στη ,,διεθνώς διάσημη και αναγνωρισμένη επιστήμονα για τις
έρευνές της που συνδυάζουν την επιδημιολογία με την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων (big data) στη
γενετική, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του γενετικού υποβάθρου των ασθενειών και την προώθηση
της εξατομικευμένης ιατρικής,,
Ελένη Δεληδημητρίου-Τσακμάκη

Για το νέο της βιβλίο, το αυτοβιογραφικό
αφήγημά της Ηρωίδες χωρίς ηρώο

Αφορά τη ζωή των δικών της ανθρώπων που
ήρθαν πρόσφυγες το 1922 από τη Σμύρνη και τον
Πόντο

Aφιέρωμα: Ηρακλής Μονάχου - Από τις καλύτερες ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες στη
Γερμανία

Ιδρύθηκε το 1984 στο Fürstenfeldbruck. Τα πρώτα του παιχνίδια τα δίνει στο Brucker
Klosterstadion ξεκινώντας από την τελευταία κατηγορία (C-Klasse)

Από το 1989 έδρα του είναι τ ο Bezirkssportanlage στο Obermenzing. Εδώ και χρόνια η
ομάδα αγωνίζεται σταθερά στην Bezirksliga δηλαδή έχει αφήσει πίσω της 5 κατηγορίες και
βρίσκεται μια κατηγορία κάτω από την Landesliga που βέβαια θα συνοδεύεται μια πολλά
έξοδα, που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει μια ομάδα.
Σήμερα διαθέτει εκτός της πρώτης ομάδας, ομάδες νέων Κ17, Κ15, Κ13, δεύτερη ομάδα και
ομάδα ενηλίκων (Senioren)
Η πρώτη ομάδα είναι σταθερά στο πρώτο μισό της βαθμολογίας με μεγάλη απόσταση από τις
θέσεις υποβιβασμού. Η Κ17 μάλιστα διεκδικεί το πρωτάθλημα αφού βρίσκεται μόλις τρεις
βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ομάδα.
Ιδρυτής και Πρόεδρος της ομάδας είναι ο Αθανάσιος Μεντής ο οποίος δηλώνει με
υπερηφάνεια ότι ο σύλλογός του έχει ,,300 μέλη από 10 διαφορετικές εθνότητες και ότι το
γήπεδό του είναι το ,,Bernabeu-Stadion,, λόγω του χλοοτάπητα.
Ο Αθανάσιος Μεντής δηλώνει υπερήφανος και για το γεγονός ότι ο Ηρακλής Μονάχου
μπόρεσε να υποδεχτεί σε φιλικούς αγώνες την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
Το γήπεδο της ομάδας είναι στην Meyerbeerstr. 115, 81247 München

Επιμόρφωση Βαυαρών εκπαιδευτικών που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά σε Γυμνάσια
της Βαυαρίας
πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας
«Ελλάδα-τότε και τώρα» και πάλι ένα
επιμορφωτικό
σεμινάριο
για
τους
εκπαιδευτικούς
των
ουμανιστικών
Γυμνασίων της Βαυαρίας που διδάσκουν
Αρχαία
Ελληνικά.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος
Γεώργιος Παππάς, ο οποίος εισηγήθηκε του
θέματος «Η Ελλάδα μετά το τέλος του 3ου
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Προκλήσεις στο δρόμο για μια νέα
ομαλότητα».

Ο Σύμβουλος του Βαυαρικού Υπουργείου
Παιδείας Δρ. Ρολφ Κούσλ, η Γενική
Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόναχο
Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου και η
πρόεδρος του Ιδρύματος Παλλάδιον
Βασιλεία
Τριάρχη-Χέρμαν
απηύθυναν
σύντομο χαιρετισμό.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε
στις 28 Νοεμβρίου 2018 στους χώρους του
Βαυαρικού
Υπουργείου
Παιδείας,
παρευρέθησαν ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος
Σιώμος, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου
Κρητών
Μανώλης
Κουγιουμουτζής, ο Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος Παλλάδιον Κώστας Ορφανίδης
και εκπαιδευτικοί των Ελληνικών Σχολείων
του Μονάχου.
Φωτογραφίες: Ιδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
Το Ίδρυμα Παλλάδιον και το Βαυαρικό
Υπουργείο Παιδείας διοργάνωσαν στο

Σεμινάρια για μαθητές/τριες των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων με θέμα «Ο
μηχανισμός των Αντικυθήρων»

Τα μυστικά του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, ενός αστρονομικού ρολογιού από την
Αρχαιότητα, το οποίο βρέθηκε το 1900 σε ένα ναυάγιο κοντά στο νησί των Αντικυθήρων,
στους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι γνωστά.
Το Ίδρυμα Παλλάδιον διοργανώνει για μαθητές/τριες των Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων
Μονάχου τρία σεμινάρια, στα οποία ο φυσικός Δρ. Μάρκος Σκουλάτος από το τεχνικό
πανεπιστήμιο του Μονάχου θα μιλήσει για το πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό μηχάνημα.
Την περασμένη Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 παρακολούθησαν μαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου με
μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγηση του Δρ. Σκουλάτου. Με βοήθεια ενός μοντέλου, που ο ίδιος
έχει κατασκευάσει, είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πως λειτουργούσε ο Μηχανισμός
των Αντικυθήρων.
Στις 4 Δεκεμβρίου θα μιλήσει ο κ. Σκουλάτος σε μαθητές/τριες του 1ου Γυμνασίου και στις 6
Δεκεμβρίου σε μαθητές/τριες του 2ο Γυμνασίου.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης
του Γενικού Προξενείου Μονάχου και της Ακαδημίας για την Επιμόρφωση και
Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Διοίκησης Ντίλλιγκεν.

Στις 5 Μαίου 2019 στην Philharmonie του
Gasteig Βίκυ Λεάνδρος και Γιώργος Νταλάρας
-----------------------------------------------------------Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος METRON, από
Κερκυρα μετά από πρόσκληση της Wilde Rose και
σε συνεργασία με τον Επτανησιακό Σύλλογο
Μονάχου, με χαρά θα παρουσιάσει στο Μόναχο της
Γερμανίας την Κερκυραϊκή μουσικοχορευτική
παράσταση "Μια βολά κι έναν καιρό....και τσου
παιδιώνες σας" του Σπύρου Ατσοπάρδη και της
Ευτυχίας Βογιατζόγλου. Ο Σύλλογος θα ταξιδέψει
στο Μόναχο με 30 νέες και νέους στις 21/12 μέχρι
5/1.

Στήριξε οικονομικά την 4η φιλανθρωπική εκδήλωση (δωρεάν διαφήμιση)

Γνωρίζατε ότι το Friedensengel (άγγελος
της ειρήνης) στο Μόναχο ,,κρατάει,, στο
ένα χέρι του την θεά Αθηνά ;

Έχει έξι μέτρα ύψος, στο ένα χέρι του
"κρατάει" την θεά Αθηνά και στο άλλο έναν
κλάδο ελιάς. Ενώ στηρίζεται σε κολώνες
ύψους 23 μέτρων.
Το μνημείο χτίστηκε με αφορμή τη
συμπλήρωση 25 χρόνων ειρήνης μεταξύ
Γερμανίας
και
Γαλλίας,
μετά
τον
γερμανογαλλικό πόλεμο του 1870/71.
Ανήκει στη συνοικία του Bogenhausen στο
ύψος της Prinzregegenden str, και είναι σε
απόσταση λιγότερη από 2 χλμ από το
Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο.
O θεμέλιος λίθος μπήκε στις 10 Μαίου 1896
και ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια στις
16 Ιουλίου 1899. Ήταν ένα κοινό έργο των
γλύπτων, Heinrich Düll, Georg Pezold και
Max Heilmaier. ενώ την χύτευση του
χαλκού είχε ο Ferdinand von Miller.
Το 1981 κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν
επισκευές καθώς κινδύνευε να καταρρεύσει.
Ετσι υποστυλώθηκαν τα δυο φτερά και το
ένα πόδι. Το 1999, δηλ στα 100χρονα
γενέθλια ο άγγελος φόρεσε ένδυμα από
φύλλα χρυσού

Καθημερινά νέα για το
Μόναχο www.doryforos.org

«Κουρμπάνι» Από την εκδήλωση του Συλλόγου Θρακιωτών Μονάχου στις 25 Νοεμβρίου
στην αίθουσα εκδηλώσεων των Αγίων Πάντων Μονάχου
Φωτογραφίες: Efstratia Stratoula

Καθημερινά νέα για το
Μόναχο www.doryforos.org

Γερμανία: Τι έχει αλλάξει με την τροποποίηση του κανονισμού για τα
χειμερινά λάστιχα
εμπόδιση της κυκλοφορίας το πρόστιμο
είναι
80
ευρώ
και
1
πόντο

Αυτό που είναι καινούριο, είναι ότι δεν είναι
πλέον αρκετό τα λάστιχα να φέρουν την
επιγραφή M + S.
Κατάλληλα για χρήση το χειμώνα είναι μόνο
τα λάστιχα που έχουν επιπλέον το σύμβολο
Alpine (εικονόγραμμα νιφάδας χιονιού).
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, τα
λάστιχα με σήμανση M + S θεωρούνται
κατάλληλα για χειμώνα αν έχουν
κατασκευαστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2017.
Υπάρχει καθορισμένη
χειμερινά λάστιχα;

περίοδος

για

Όχι. Μια γενική υποχρέωση χειμερινών
ελαστικών, η οποία συνδέεται με μια
συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν υπάρχει.
Παραμένει η υποχρέωση
χειμερινών
ελαστικών ανά επικρατούσα κατάσταση.
Αυτή η οδηγία ισχύει για όλους τους
οδηγούς και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων,
συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που
είναι δηλωμένα στο εξωτερικό και
κυκλοφορούν
στη
Γερμανία.
Ως εκ τούτου απαγορεύεται η χρήση
θερινών ελαστικών σε χειμερινές οδικές
συνθήκες. Όμως κανείς δεν πρέπει να
φοβάται τις συνέπειες όταν έχει (σε
χειμερινές συνθήκες.) απλά παρκαρισμένο
το ΙΧ του με καλοκαιρινά λάστιχα
Ποιο

είναι

το

πρόστιμο

Η απλή παράβαση έχει πρόστιμο 60 ευρώ
και επιπλέον 1 πόντο στο μητρώο
κυκλοφορίας (Flensburg). Με πρόσθετη

Το νέο στοιχείο είναι ότι και ο κάτοχος
οφείλει να φοράει το ΙΧ τα απιτούμενα
χειμερινά λάστιχα με το εικονίδιο των
Άλπεων διαφορετικά κινδυνεύει με πρόστιμο
75 ευρώ και έναν πόντο στο Flensburg.
Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις από την
απαίτηση χειμερινών λάστιχων και αυτό
αφορά
π.χ.
γεωργικά
οχήματα
Οι μηχανές δεν ανήκουν στην κατηγορία
αυτών που πρέπει να έχουν χειμερινά
λάστιχα καθώς η κυκλοφορία τους σε
χειμερινές
συνθήκες
είναι
απόλυτα
περιορισμένη
Τι επιπτώσεις έχει ένα ατύχημα με
καλοκαιρινά λάστιχα στην ασφάλεια
μερικής ευθύνης Kaskoversicherung?
Αν
προκληθεί
ατύχημα
από
τη
χρησιμοποίηση θερινών λάστιχων σε
χειμερινές συνθήκες μπορεί να μειωθούν
σημαντικά οι παροχές της συνολικής
ασφάλισης λόγω βαριάς αμέλειας -grober
Fahrlässigkeit (§ 81 VVG)Το
ίδιο
ισχύει
και
στην Haftpflichtversicherung όπου χρήση
θερινών ελαστικών στο χιόνι μπορεί να έχει
σημαντικό αντίκτυπο, καθώς μπορεί να
οδηγήσει σε συνευθύνη για το όποιο
ατύχημα ακόμη και αν για το ατύχημα δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.
Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου AG
Trier (zfs 1987, 162) η συνευθύνη ορίστηκε
στο 20% αν το όχημα οδηγείται σε χιόνι με
θερινά λάστιχα προσπαθήσει να κάνει
ελιγμό από ευθύθνη άλλου και προκαλέσει
ατύχημα.
Πηγή: ADAC

Γερμανία: Πως μπορείτε να μάθετε του πόντους που έχετε στο Flensburg
χωρίς κόστος (διαδίκτυο)
Aν κάποιος προσπαθήσει να πληροφορηθεί
για τον αριθμό των
πόντων που έχει μέσω διαφόρων σελίδων
στο διαδίκτυο θα του κοστίσει μεταξύ 23,90
€ έως και 33,70 €.

Πολλές παραβιάσεις του κώδικα οδικής
κυκλοφορίας
εκτός
από
χρηματικό
πρόστιμο συνοδεύονται με πόντους που
καταγράφονται σε υπηρεσία που βρίσκεται
στο Flensburg και έτσι είναι γνωστοί ως
Flensburg-Punkte.

Υπάρχει όμως και η απλή διαδικασία μέσω
της ADAC (αντίστοιχη ΕΛΠΑ) όπου
κατεβάζετε το έντυπο το συμπληρώνεται και
το στέλνετε με μια φωτοτυπία του
διαβατηρίου
σας.
Το λινκ για το έντυπο μέσω ADAC είναι
adac.de/punkteauskunft

Γερμανία: Στις 1,2 εκ οι κενές θέσεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
Άμεση ανάγκη κάλυψης κενής θέσης
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
υπάρχει σε 960.000 περιπτώσεις δηλ + 67%,
ενώ για το μέλλον υπολογίζεται να φτάσουν
τις 277.000 + 21%

54% αυξήθηκαν οι ελεύθερες θέσεις
εργασίας για εξειδικευμένους εργαζόμενους
στη Γερμανία το 2018, φθάνοντας τις
1.237.400.
Αυτό αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμα η
σημερινή έκδοση της οικονομικής
εφημερίδας Handelsblatt.
Το 2014, όταν ξεκίνησε η άνοδική τάση των
ελεύθερων θέσεων, ο αριθμός τους ήταν
821.800, για να ανέλθει το 2016 στις 931.000,
στις 1.097.600 το 2017, ενώ φέτος
ξεπέρασαν τα 1,2 εκ.
Περιοχές
Η έλλειψη παρατηρείται, κυρίως, στη Δυτκή
Γερμανία με 948.400 κενές θέσεις και
288.000 στην Ανατολική. Όμως, η αύξηση
σε σχέση με το 2017 στην Ανατολική θα
φθάσει το 93% ενώ στη Δυτική Γερμανία η
αύξηση ήταν της τάξεως του 45%.
Άμεση αναγκαιότητα

Μεγαλύτερο πρόβλημα οι μικρότερες
επιχειρήσεις
324.500 κενές θέσεις εξειδικευμένου
εργατικού προσωπικού παρατηρούνται σε
επιχειρήσεις με λιγότερους από 10
εργαζόμενους , 428.000 κενές θέσεις σε
επιχειρήσεις με 10 έως 49 εργαζόμενους,
315.000 κενές θέσεις σε επιχειρήσεις με 50
έως 249 εργαζόμενους, ενώ ο αριθμός των
κενών θέσεων σε επιχειρήσει με πάνω από
250 εργαζόμενους ανέρχεται σε 169.100.
Οι λόγοι που οδηγούν στο πρόβλημα
31% λιγότερες αιτήσεις (από 14% το 2010 )
23% έλλειψη εξειδίκευσης (από 17%)
15% οι εργαζόμενοι ζητούν μεγάλες
αποδοχές (από 10%)
15% οι εργαζόμενοι δεν είναι διαθέσιμοι να
δεχτούν τους όρους εργασίας (από 10%)
Τι εργάτες ζητούνται επί το πλείστον
Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι ανάγκες
για εξειδικευένους εργάτες στις οικοδομές
(123.200 από 51.900 το 2010), στις μεταφορές
(87.400 από 25.500) και στη βιομηχανία
(161.300 από 88.600).

Γερμανία: Το περισσότερο επίδομα παιδιών δεν καταλήγει στο αλκοόλ και
στην ψυχαγωγία

Θα πρέπει οι φτωχές οικογένειες να προτιμούν να λαμβάνουν παροχές σε είδος για τα παιδιά τους αντί
για επίδομα; Όχι, δείχνει μια ανάλυση-έρευνα του Ιδρύματος Bertelsmann Stiftung. καθώς τα χρήματα
καταλήγουν όντως στα παιδιά.
Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας της Parvin Sadigh για την εφημερίδα
DIE ZEIT η αύξηση του επιδόματος τέκνων αυξάνει την πιθανότητα ενός παιδιού να επισκεφθεί ένα
κέντρο ημερήσιας φροντίδας.
Το πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής θεωρήθηκε κάποτε μια πολύ καλή ιδέα. Τα παιδιά από
φτωχές οικογένειες πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη από το κράτος για σχολικό υλικό, εκδρομές,
δίδακτρα και για τη μουσική σχολή ή τον αθλητικό σύλλογο. Η τότε υπουργός οικογενείας, Ursula
von der Leyen, (CDU) το εισήγαγε το 2011. Έτσι ώστε οι γονείς να μην αγοράζουν μπύρα από τα
χρήματα αυτά ή να πληρώνουν για μια τηλεόραση επίπεδης οθόνης, τα συνέδεσε άμεσα με τις
δαπάνες εκπαίδευσης. Σήμερα, το εκπαιδευτικό πακέτο θεωρείται γραφειοκρατικό τέρας. Πόσο
κοστίζει ακριβώς, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι από το σύνολο των
διαθέσιμων, σχεδόν το ένα τρίτο εισρέει στη διοίκηση. Επιπλέον, είναι πολύ λίγες οι επιλέξιμες
οικογένειες που κάνουν αίτηση για αυτό.
Πρέπει να υποψιαζόμαστε φτωχούς γονείς;
Πάνω απ 'όλα, υπάρχει το μεγάλο ερώτημα εάν είναι δικαιολογημένο να υποψιαζόμαστε τους φτωχούς
γονείς κατ' αυτόν τον τρόπο. Το Bertelsmann Stiftung ολοκληρώνει με μια ανάλυση των δεδομένων
που συνέθεσε: Όχι, κατ 'αρχήν το κράτος πρέπει γενικά να εμπιστεύεται τους γονείς . Η μελέτη
βασίζεται σε στοιχεία από το 1984 έως το 2016 από την κοινωνικοοικονομική ομάδα (SOP), μια
μακροπρόθεσμη έρευνα που εξετάζει πολλές παραμέτρους και όχι μόνο κοινωνικά οφέλη. Το Κέντρο
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW) έχει συγκρίνει τις οικογένειες που λαμβάνουν εθνικό
επίδομα εκπαίδευσης με παρόμοιες οικογένειες που δεν το έλαβαν σε άλλα ομοσπονδιακά κράτη.
Επιπλέον, όταν το επίδομα τέκνου αυξήθηκε, για παράδειγμα, μέσω αλλαγών στο νόμο, συγκρίναν
πως ξόδεψαν οι οικογένειες την αύξηση.
Το αποτέλεσμα: Ούτε τα επιπλέον χρήματα της κρατιδιακής υποστήριξης ούτε οι αυξήσεις στα
επιδόματα τέκνων καταλήγουν στην αγορά αλκοόλ ή ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Πριν
από το 2006 με την αύξηση του επιδόματος παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση των δαπανών για
τσιγάρα, αλλά μετά το 2008 αυτό έπαψε να ισχύει. Οι γονείς συχνά δαπανούν το επίδομα τέκνου για
μεγαλύτερο χώρο κατοικίας, για τα χόμπι των παιδιών και τη φροντίδα τους.
Φροντίδα, αθλητισμός και μουσική
Σύμφωνα με μια ανάλυση της Bertelsmann, η πιθανότητα ενός παιδιού που παρακολουθεί ένα κέντρο
ημερήσιας φροντίδας ή νηπιαγωγείο κλπ αυξάνεται κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες ανά 100 ευρώ
επιδόματος τέκνων. Μάλιστα μετά το 2000 η αύξηση των πιθανοτήτων φθάνει ακόμη και δέκα
εκατοστιαίες μονάδες - πιθανώς επειδή υπήρξε μια καλύτερη υποδομή όσον αφορά τα κέντρα
ημερήσιας φροντίδας και ημερήσιων σχολείων από ότι την προηγούμενη περίοδο.

Οι δαπάνες για τον αθλητισμό και μαθήματα μουσικής αυξήθηκαν κατά 8% έως 11% . Οι αποδέκτες
του σχολικού επιδόματος αγόρασαν περισσότερο χρόνο για τα παιδιά τους. Συχνά σημειώθηκε μείωση
στις ώρες εργασίας τους - μια επιθυμητή επίδραση στα αμφιλεγόμενα χρήματα της εκπαίδευσης.
Οι μελέτες σχετικά με αυτό το θέμα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Οι όποιες πειραματικές
διαδικασίες θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν δεοντολογικά. Σε στοχευμένες δημοσκοπήσεις, οι
άνθρωποι απαντούν συχνά όπως θέλουν - ή σύμφωνα με τις προκαταλήψεις τους. Σε μια έρευνα από
τον Οργανισμό Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Braunschweig, οι γονείς δήλωσαν ότι η επιλογή περικοπής
δαπανών για τα παιδιά γίνεται όταν τα χρήματα που έχουν δεν επαρκούν. Από την άλλη πλευρά, οι
κοινωνικοί λειτουργοί ήταν της άποψης ότι οι ίδιοι γονείς θα επιλέγαν ως τελευταία επιλογή να
κάνουν περικοπές το αλκοόλ, τα τσιγάρα και τον καφέ. Για το λόγο αυτό η ομάδα ZEW ανέλυσαν σε
βάθος τα στοιχεία της SOP για λογαριασμό του Bertelsmann Stiftung.
Να χαρτογραφηθούν επακριβώς τα δεδομένα στην πραγματικότητα είναι δύσκολο. Ωστόσο,
προτείνουν οι γονείς να δαπανούν περισσότερα για την καλύτερη φροντίδα ολόκληρης της
οικογένειας και των παιδιών τους από μόνοι τους. Τα οφέλη σε είδος δεν έχουν τελειώσει: θα πρέπει
να αναπτυχθεί καλή φροντίδα στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και κέντρα ημερήσιας φροντίδας και
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις φτωχές οικογένειες υποστηρίζει η μελέτη Bertelsmann.
Ωστόσο, κάθε βοήθεια πρέπει να καταβάλλεται απευθείας στις οικογένειες, με τη μορφή μερικής
συνεισφοράς. Αυτό σημαίνει ότι τα επιδόματα τέκνων, τα κεφάλαια από το πακέτο μέτρων για την
εκπαίδευση και τη συμμετοχή δεν θα πρέπει πλέον να γίνονται με ξεχωριστές αιτήσεις και να
πληρώνονται. Όλες οι οικογένειες το λαμβάνουν με μόνη σημείωση: όσο υψηλότερο είναι το
εισόδημα των γονέων, τόσο λιγότερα χρήματα παίρνουν.

Γερμανία: Διπλασιάστηκε ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 60 ετών
ότι αυξήθηκε ο αριθμός των ελεύθερων
επαγγελματιών
που
εργάζεται
στις
συγκεκριμένες ηλικίες.
Αλλά και χωρίς να υπολογίζονται οι ελ.
επαγγελματίες ο αριθμός των εργαζόμενων
μεταξύ 60 και 64 ετών που συνεχίζουν να
εργάζονται αυξήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια
από 20,5% σε 40%.

Ο αριθμός των εργαζομένων άνω των 60
ετών που συνεχίζουν να εργάζονται
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτό
προκύπτει
από
την
έκθεση
της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην οποία
αναφέρεται η εφημερίδα Die Zeit.
Συγκεκριμένα:
2,4 εκ άτομα άνω των 60 ετών συνεχίζουν να
εργάζονται, αριθμός διπλάσιος από το 2007
(χρονιά που
καθιερώθηκε η σύνταξη στα 67).
Στους άνδρες το ποσοστό φθάνει το 63%
ενώ στις γυναίκες 53% (τέσσερις φορές
μεγαλύτερο ποσοστό από ότι το 2000). Το
υψηλό ποσοστό οφείλεται και στο γεγονός

Η Γερμανία έχει μετά τη Σουηδία (79%) τα
υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων που μετά
τα 60 τους χρόνια συνεχίζουν να
εργάζονται.
Μεγαλύτερους
μισθούς
Ο μ.ο. εισοδήματος των εργαζομένων σε
ηλικίες 55 έως 65 ετών το 2017 ήταν 3.256
€ ενώ στις ηλικίες 25 έως 55 ο μ.ο. ήταν
3.256 € . (Μεγάλη διαφορά υπάρχει και στη
δυτική Γερμανία σε σχέση με την ανατολική
όπου ο μ.ο. είναι 3.616 € και 2.743 €
αντίστοιχα).
Αυξηση του αριθμού των συνταξιούχων
που
εργάζονται
Το 16,1% των εργαζομένων σε ηλικίες 65 - 69
εργάζεται αριθμός υπερδιπλάσιος από αυτόν
πριν δέκα χρόνια που ήταν 7,1%.

Γερμανία: Οι 10 δημοφιλέστερες σοκολάτες
Trumpf/Schogetten (Ααχεν)
Θέση 7η:
Kinderschokolade (Iταλία)
Θέση 6η:
Alpia (Κολωνία)
Θέση 5η:
Merci (Αυστρία)
Θέση 4η:
Yogurette (Iταλία / Ferrero)
Σύμφωνα με έρευνα των ινστιτούτων Ifak, Ipsos, GfK
Media and Communication Research 2016 ο
κατάλογος με τις 10 δημοφιλέστερες σοκολάτες είναι
ο ακόλουθος:
Θέση 10η:
Sarotti (παραγωγή Κολωνία)
Θέση 9η:
Toblerone (Ελβετία)

Θέση 3η:
Lindt (Ελβετία)
Θέση 2η:
Ritter Sport (Bάδη Βυρτεμβέργη)
Θέση 1η:
Milka (Αμερική - παράγεται στη Βάδη
Βυρτεμβέργη και Βουλγαρία)

Θέση 8η:

Γεραγώτικος μπακλαβάς!!!
Βήματα
Πρώτα
αναμειγνύουμε
τα
αλεσμένα
αμύγδαλα με το σιμιγδάλι και βουτυρώνουμε
το ταψί που θα τοποθετήσουμε το γλυκό.
Έπειτα βουτυρώνουμε ένα ένα τα φύλλα και
βάζουμε στη βάση 4-5 φύλλα και από πάνω
απλώνουμε μια φούχτα από τα αλεσμένα
αμύγδαλα. Στη συνέχεια στρώνουμε πάλι
ένα βουτυρωμένο φύλλο και από πάνω του
απλώνουμε αλεσμένα αμύγδαλα.
Αυτός ο μπακλαβάς προσφέρεται στη Γέρα
της Μυτιλήνης σε γάμους και γιορτές.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Κόβουμε τον μπακλαβά μετά
από 2 μέρες για να έχει πιεί σωστά το σιρόπι
του.
Υλικά
2 κιλά αμύγδαλα αλεσμένα και ασπρισμένα
1,5 κιλό φύλλο μπακλαβά
0,5 κιλό φρέσκο βούτυρο
1 κούπα ψιλό σιμιγδάλι γαρύφαλλα
Σιρόπι
3 κιλά ζάχαρη
16 ποτήρια νερό
0.5
κουταλάκι
ξινό
(κιτρικό
οξύ)

Αυτό γίνεται μέχρι τα αμύγδαλα να
τελειώσουν και να μείνουν 4-5 φύλλα, που
θα βουτυρωθούν ένα ένα και αυτά τα οποία
θα μπουν από πάνω.
Κόβουμε το γλυκό σε κομμάτια και τρυπάμε
κάθε κομμάτι με μια πρόκα γαρίφαλο, το
περιχύνουμε με το υπόλοιπο βούτυρο, αφού
το έχουμε ζεματίσει.
Ψήνουμε τον μπακλαβά για 1,5 περίπου ώρα
σε φούρνο 150 βαθμών (πρέπει όλα τα
φύλλα του να είναι ροδοκόκκινα).
Βράζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι
φροντίζοντας το μείγμα να μη γίνει πολύ
αραιό ούτε πολύ πηχτό. Περιχύνουμε το
κρύο γλυκό με ζεστό σιρόπι.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: 17.500 Έλληνες γιατροί εργάζονται στο εξωτερικό
17.500 Έλληνες γιατροί εργάζονται στο
εξωτερικό
1 στα 4 μέλη του ΙΣΑ είναι άνεργοι ή
υποαπασχολούμενοι
85.000 ευρώ κοστίζουν οι σπουδές κάθε
γιατρού
στην
Ελληνική
πολιτεία

Το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο
ιατρικός τουρισμός ,στην ανακοπή του
ρεύματος μετανάστευσης των γιατρών στο
εξωτερικό,
τονίστηκε
στο
πλαίσιο
ενδιαφέρουσας Ημερίδας, με θέμα τον
τουρισμό υγείας της Ελλάδας που
πραγματοποιήθηκε στο London School of
Economics, στις 23 Νοεμβρίου 2018.
Στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από το
Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας και τον
Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Ηνωμένου
Βασιλείου,υπό την αιγίδα του Ελληνικού
Υπουργείου Τουρισμού, του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος ,διακεκριμένοι
ομιλητές παρουσίασαν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας μας, σε αυτόν
τον τομέα.
Σύμφωνα
με
τα
στοιχεία
που
παρουσιάστηκαν περισσότεροι από 17.500
Έλληνες
γιατροί
εργάζονται
στο
εξωτερικό πολλοί από τους οποίους έφυγαν
από τη χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης.
Πρέπει να επισημανθεί ότι 1 στους 4
γιατρούς μέλη του ΙΣΑ είναι άνεργοι ή
υποαπασχολούμενοι και περισσότεροι από
10.000
γιατροί
της
Αθήνας
έχουν
αποχωρήσει από τη χώρα τη τελευταία
δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη χώρα
προέλευσης μεταναστών ιατρών που
απασχολούνται στη Γερμανία.

Το brain drain έχει για τη χώρα μας και
δυσμενείς οικονομικές προεκτάσεις καθώς η
Ελλάδα δεν αξιοποιεί τους επιστήμονες
στους οποίους χρηματοδότησε τις σπουδές
τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα κάθε
φοιτητής ιατρικής κοστίζει στην ελληνική
πολιτεία 12.000 ευρώ το χρόνο ενώ μέχρι να
τελειώσει τις σπουδές του θα έχουν
δαπανηθεί περισσότερα από 85.000 ευρώ
,κατά προσέγγιση.
Σχολιάζοντας το θέμα ,ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε τα εξής:
«Η μετανάστευση του υψηλά καταρτισμένου
επιστημονικού προσωπικού είναι μία μεγάλη
αιμορραγία για τη χώρα μας καθώς την
αποδυναμώνει επιστημονικά και την πλήττει
οικονομικά. Έτσι σήμερα στα δημόσια
νοσοκομεία μένουν κενές οι θέσεις των
ειδικευόμενων ιατρών και η χώρα μας δεν
μπορεί να αξιοποιήσει το αξιόλογο
επιστημονικό δυναμικό που σπούδασε με
δικά της έξοδά της. Εκτιμούμε ότι η
συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε τα
τελευταία χρόνια ,για την ανάπτυξη του
ιατρικού τουρισμού- η οποία βλέπουμε ότι
έχει
ήδη
αρχίσει
να
αποδίδει-θα
δημιουργήσει
νέες
επαγγελματικές
προοπτικές για τους νέους επιστήμονες
ώστε το brain drain να γίνει brain gain.”
Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Και φέτος στο Μόναχο το „Adidas Next Generation Tournament“ με συμμετοχή των Κ18 του
Παναθηναικού
Στις 25 έως 27 Ιανουαρίου θα διοργανωθεί και φέτος το τουρνουά μπάσκετ νέων κάτ των 18 ετών στο Μόναχο. Φέτος θα
συμμετέχει η ομάδα νέων του Παναθηναικού (πέρσι συμμετείχε η Κ18 του Ολυμπιακού). Στο τουρνουά θα συμμετέχουν οι
ομάδες νέων των FC Bayern, Real Madrid, Panathinaikos Athen, Partizan Belgrad, Maccabi Tel Aviv, Frankfurt, Ulm και Alba
Berlin.
Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε ήδη από την Τρίτη με τιμές εισιτηρίων 5 - 10 ευρώ.
Εισιτήρια στη σελίδα https://tickets.fcb-basketball.de/online/index.php?shopid=1&gotoperformance=1887

Πολιτιστικός Σύλλογος - Λύκειον των Ελληνίδων Μονάχου
Για 16η συνεχή χρονιά οργανώθηκε την 1η
Δεκεμβρίου 2018 η καθιερωμένη
χριστουγεννιάτικη εορταγορά του Λυκείου
των Ελληνίδων στο Πνευματικό Κέντρο
«Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος»
των Αγίων Πάντων Μονάχου.
Και φέτος μια εμπειρία για όλες τις
αισθήσεις.
Οι επισκέπτες γεύτηκαν σπιτικά εδέσματα,
θαύμασαν χειροτεχνίες, κατασκευές,
διακοσμητικά και κοσμήματα, ξεφύλλισαν
βιβλία, άκουσαν για τα διάφορα έθιμα των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από
την δρ Μαργαρίτα Βρεττού στην ομιλία της
«η μαγεία των Χριστουγέννων» και
χριστουγεννιάτικα κάλαντα αρχικά από την
κιθάρα της κας Μάριον ΧατζηαντωνίουWolff και το τριγωνάκι της Φωτεινής
Τσεντικοπούλου και αργότερα από τη
χορωδία «Φιλαρμονία» του Μιχάλη
Αμανατίδη.
Τα παιδιά δημιούργησαν με την καθοδήγηση
της ζωγράφου Ελένης Σαρρή χειροποίητες
χριστουγεννιάτικες κάρτες, η αίθουσα

ευωδίασε από σπιτικά μελομακάρονα,
κουραμπιέδες, αλλά και Glühwein, φίλοι και
γνωστοί συναντήθηκαν σε μια εορταστική
ατμόσφαιρα.
Επίσημη καλεσμένη στην εορταγορά ήταν η
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο,
η οποία όπως κάθε πρόξενος αποτελεί
επίτιμο μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων.
Η κυρία Κωνσταντινοπούλου χαιρέτισε τους
καλεσμένους και τους ευχήθηκε για τις
γιορτές.
´Ενας πάγκος της εορταγοράς ήταν
αφιερωμένος στη φιλανθρωπική οργάνωση
«Griechenlandhilfe», τα έσοδα της οποίας
διατίθενται κατ´ ευθείαν σε διάφορα
πρότζεκτ στην Ελλάδα.
Μέρος των εσόδων της φετινής εορταγοράς
του Λυκείου των Ελληνίδων θα διατεθούν
στην 4η φιλανθρωπική εκδήλωση των
διαφόρων φορέων του Μονάχου, που θα
γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2018, για την
ανοικοδόμηση του Λύρειου ιδρύματος που
κάηκε στις φωτιές του Ιουλίου στην Αττική.

Ανακοίνωση του Αρη Μαδεμλή, μέλος του ΔΣ του συλλόγου Morgen München e.V.
Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες,
Το δίκτυο συλλόγων μεταναστών MORGEN e.V. (MigrantenORGanisationEN) έχει ιδρυθεί πριν
από 5 χρόνια κι έχει μέλη του 75 συλλόγους στο Μόναχο με ρίζες από Χιλή μέχρι την Μογγολία.
Ο σύλλογος του σχολείου μας (Τμήματα .Ελληνικής .Γλώσσας) είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη,
αλλά δυστυχώς μαζί με το σύλλογο επτανησίων οι μοναδικοί ελληνικοί σύλλογοι του δικτύου
αυτού.
Το δίκτυο προσφέρει, εκτός από την ανταλλαγή πληροφοριών και συμμετοχή σε διάφορες
εκδηλώσεις (Märchenfest, Kulturfestival, Int. Tag der Muttersprache), υποστήριξη για την
ένταξη των μελών του στην κοινωνία του Μονάχου, όπως και κάποια χρηματική υποστήριξη σε
διάφορα έργα των συλλόγων (Mikroprojekte).
Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα, όντας και μέλος του ΔΣ/προεδρείου, να καλωσορίσουμε κι άλλους
οργανωμένους Έλληνες σ'αυτό, δείχνοντας κι εκεί τη δυναμική μας παρουσία, αφού είμαστε
πληθυσμικά και ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών στο Μόναχο!
Ελπίζω να κέντρισα το ενδιαφέρον σας!
http://www.morgen-muenchen.de/…

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου (ΤΕΓ)
Στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018 τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου οργάνωσαν για τους
εκπαιδευτικούς επιμορφωτική διημερίδα στη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας
που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό σχολείο «Αριστοτέλης» στο Μόναχο.
Η διεθνούς φήμης καθηγήτρια Διαπολιτισμικής / Γλωσσικής Αγωγής, δρ Άννα
Χατζηπαναγιωτίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Frederick της Λευκωσίας
και η δρ Μαρία Βασιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Frederick της
Λευκωσίας και πρόεδρος της επιτροπής Κύπρου της ΟΜΕΡ (Παγκόσμιας Οργάνωσης Πρώτης
Αγωγής και Εκπαίδευσης) κάλυψαν στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου αρκετές πτυχές του
θέματος.
Δρ Μαρία Βασιλειάδου
Δρ Άννα Χατζηπαναγιωτίδη

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν
από
τη
δρ
Άννα
Χατζηπαναγιωτίδη θεματικές ενότητες από
τη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης
γλώσσας, να γνωρίσουν νέο υλικό και τις
δυνατότητες παραγωγής προφορικού λόγου
και να ενημερωθούν για το ρόλο της
κοινωνικοπολιτισμικής δεξιότητας στην
εκμάθηση μιας 2ης/ξένης γλώσσας.

Η δρ Βασιλειάδου ανέπτυξε το ρόλο που παίζουν οι εικόνες για τη γλώσσα και για την ανάπτυξη
του προφορικού λόγου και έδειξε στις ομάδες εργασίας την πρακτική εφαρμογή.

Την επιμόρφωση ολοκλήρωσε η δρ Χατζηπαναγιωτίδη με μια εισαγωγή στη μέθοδο CLIL που
αποτελεί μια σχετικά νέα εκπαιδευτική προσέγγιση της διδακτικής μιας ξένης γλώσσας και είναι
σήμερα πολύ δημοφιλής και επιτυχημένη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Μια από όλες τις απόψεις επιτυχημένη διημερίδα κατά την οποία οι δύο καθηγήτριες
μοιράστηκαν πολλές γνώσεις από την πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία τους και η οποία
άνοιξε νέους ορίζοντες για το έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι εκπαιδευτικοί όταν
διδάσκουν Ελληνικά σε Ελληνόπουλα της 2ης, 3ης και 4ης γενιάς στη διασπορά.

Η διημερίδα έκλεισε με την υπόσχεση για την επανάληψη μιας παρόμοιας διοργάνωσης στο
άμεσο μέλλον.
Το Δ.Σ.
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου (ΤΕΓ) συμμετείχαν και φέτος στη
Διαπολιτισμική Γιορτή παραμυθιού - 2 Δεκεμβρίου 2018, στο Gasteig

Για έκτη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε και φέτος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μονάχου στο Gasteig η
Διαπολιτισμική Γιορτή του Παραμυθιού. 22 σύλλογοι αλλοδαπών πολιτών του Μονάχου πλούτισαν με τα
παραμύθια τους για μικρούς και μεγάλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τυλίγοντάς τους σε μια
πανδαισία χρωμάτων και ήχων και θυμίζοντας ότι το Μόναχο μιλάει πολλές γλώσσες.
H ελληνική συμμετοχή των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου, που την επιμελήθηκε η
νηπιαγωγός Μαρία Αναστασιάδου, είχε ως θέμα μια διαδραστική αφήγηση για ένα πολύτιμο αγαθό της
πατρίδας μας, την ελιά.
Τα παιδιά και οι γονείς τους άκουσαν την αφήγηση που την παρουσίασαν η Ευγενία Βουργίδη και ο Άρης
Μαδεμλής σε δύο γλώσσες, μύρισαν και γεύτηκαν αληθινό ελληνικό λάδι κι ελιές, άγγιξαν στεφάνια
ελιάς μαθαίνοντας ότι ήταν η μόνη επιβράβευση των αρχαίων Ολυμπιονικών, φωτογραφήθηκαν σε μια
ελιά κι επιδόθηκαν με πολύ ζήλο και αφοσίωση στη ζωγραφική.
Η Διαπολιτισμική Γιορτή παραμυθιού οργανώνεται κάθε χρόνο στις αρχές Δεκεμβρίου στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη του Μονάχου στο Gasteig.
Φωτο: Γιάννης Καρκαλής
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