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15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

O απολογισμός για τον Ελληνισμό του Μονάχου
το 2018

Όπως κάθε χρόνο, και φέτος, επιχειρήσαμε τον καθιερωμένο απολογισμό για
τον Ελληνισμό του Μονάχου, κυρίως σε σχέση με τους οργανωμένους φορείς
του.
Ένας δεύτερος απολογισμός που δημοσιεύεται αφορά τον Ελληνισμό της
Γερμανίας συνολικά.
Οι γυναίκες "κατακτούν" τους ελληνικούς συλλογικούς φορείς στο
Μόναχο είναι ακόμη ένα αφιέρωμα σ αυτό το τεύχος

Καλή χρονιά σ όλους μας !!!

O απολογισμός για τον Ελληνισμό του Μονάχου το 2018
Tης συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
Όπως κάθε χρόνο, και φέτος, θα επιχειρήσουμε τον καθιερωμένο απολογισμό για τον Ελληνισμό του
Μονάχου, κυρίως σε σχέση με τους οργανωμένους φορείς του.

H χρονιά που τελειώνει είχε τρία κυρίαρχα θέματα. Και αναφερόμαστε σε κυρίαρχα θέματα τα οποία
είτε κινητοποίησαν στον Ελληνισμό της πόλης μας είτε τον απασχόλησαν ιδιαίτερα είτε επηρεάζουν
το μέλλον του
«Μακεδονικό»
Ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά τον Ελληνισμό. Οι εξελίξεις βρήκαν πάνω από 1.200 Έλληνες
(σύμφωνα με υπολογισμούς της αστυνομίας) να συγκεντρώνονται τον Φεβρουάριο στην Königsplatz
προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην δρομολογούμενη συμφωνία Ελλάδας και
Σκοπίων. Το θέμα ήταν από κυρίαρχα θέματα και στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ επίσης 5 τοπικοί
σύλλογοι διοργάνωσαν εκ νέου εκδήλωση – ομιλία για το θέμα μέσα Δεκεμβρίου.
Η κινητοποίηση για τους πληγέντες από τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου
Θα πρέπει να ανατρέξουμε πολύ πίσω στο χρόνο για να εντοπίσουμε ανάλογη κινητοποίηση του
Ελληνισμού. Βοηθούμενοι από τα κοινωνικά δίκτυα οι ενορίες Αγ. Γεωργίου και Αγ. Πάντων μαζί με
τους συλλόγους Μονάχου συγκέντρωσαν τόνους από είδη πρώτης ανάγκης που μεταφέρθηκαν στην
Αττική.
Κινητοποιήσεις έγιναν και μεμονωμένα είτε από την πρωτοβουλία Ελλήνων Ιατρών είτε τη Λέσχη
επιστημόνων. Ανάλογες εκδηλώσεις συμπαράστασης έγιναν και από συλλόγους και κοινότητες στα
περίχωρα όπως Augsburg, Haar, Karlsfeld
Τέλος, η 4η φιλανθρωπική εκδήλωση Ελληνικών Συλλόγων και Φορέων έστειλε τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν στο ορφανοτροφείο Λύρειο Ίδρυμα που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά.
Tο υπό ανέγερση σχολικό διδακτήριο
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τον Ελληνισμό σε μικρότερη ένταση αλλά το αναφέρουμε επειδή
πιστεύουμε ότι θα επηρεάσει τις εξελίξεις αφού από ότι δείχνουν τα γεγονότα αποτελεί πλέον μια
προσπάθεια που τελείωσε άδοξα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το τέλος που βρίσκεται σε
διαπραγμάτευση μεταξύ ελληνικής πλευράς και Δήμου Μονάχου θέλει την κατεδάφιση του
υπάρχοντος κτιρίου, την οριστική μεταφορά του οικοπέδου στην ιδιοκτησία του Δήμου και το χτίσιμο
(στο μισό) του οικοπέδου ενός κτιρίου από τους Γερμανούς για να στεγαστούν ελληνόπουλα. Τα
παραπάνω στοιχεία μεταφέρονται με κάθε επιφύλαξη, καθώς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας δεν
έχει επίσημα ενημερώσει για τις εξελίξεις και οι πληροφορίες μας προέρχονται μόνο από τη
γερμανική πλευρά.
Οργανωμένοι φορείς - συλλογικότητες – δράσεις
Ο Σύλλογος Ποντίων παραμένει ο μεγαλύτερος και μαζικότερος (σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις)
σύλλογος στο Μόναχο. Φέτος είχε την τιμητική του, καθώς στον προαύλιο χώρο της ενορίας των
Αγίων Πάντων τοποθετήθηκε μνημείο προς τιμή της γενοκτονίας των Ποντίων. Η αποκάλυψη του
οποίου έγινε την ημέρα της εκδήλωσης για την επέτειο. Μάλιστα δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε
στην αποστολή του Συλλόγου στην Κίνα για να συμμετέχει στο 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Τουρισμού του
Πεκίνου (20th Beijing International Tourism Festival)
Ο Σύλλογος Κρητών είχε ιδιαίτερα μαζικές εκδηλώσεις τόσο στις εκδηλώσεις πρωτοχρονιάς όσο και
της παραδοσιακής με το ψήσιμο αρνιών. Όπως πάντα συμμετείχε και συνεργάστηκε σε πολλά επίπεδα
με φορείς και άλλους συλλόγους ενώ στη σύνθεσή του υπήρξε μια καθοριστική αλλαγή, καθώς ο επί

πολλά χρόνια Πρόεδρός του, Μανώλης Κουγιουμουτζής (Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Κρητών), δεν έθεσε, μετά από πολλά χρόνια, υποψηφιότητα και έτσι, νέος Πρόεδρος εκλέχτηκε ο
Στέλιος Αντωνάκης. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του χορευτικού «Βιγλάτορες» που ταξίδεψε από
την Κρήτη να παρουσιάσει το πρόγραμμα του στο Μόναχο.
Η Ηπειρωτική Κοινότητα ξεκίνησε με τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή της τον εορτασμό των
50χρονων. 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). Η Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου προχώρησε και επίσημα φέτος στην
ίδρυση ανεξάρτητου τμήματος νεολαίας της Ηπειρωτικής Κοινότητας. Ετσι αποτελεί - μετά το
σύλλογο Ποντίων- τον δεύτερο Ελληνικό σύλλογο με ανεξάρτητο τμήμα νεολαίας. Η Ηπειρωτική
Κοινότητα Μονάχου συμμετείχε με το χορευτικό της -για 3η συνεχόμενη φορά -στις κεντρικές
εκδηλώσεις στα γενέθλια της πόλης του Μονάχου
Οι σύλλογοι Θρακιωτών, Ιονίων, Αιγαίου και Ελασσονιτών ενισχύουν την εθνικοτοπική δράση
τους, με την λειτουργία χορευτικών συγκροτημάτων, με νέες και νέους, που πλαισιώνουν τις
καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις (σε ιστορικές επετείους, μουσικοχορευτικές κα).
Ο σύλλογος Θρακιωτών είχε -όπως και οι Κρήτες - αλλαγή στη διοίκηση, αφού μετά από
πολύχρονη προσφορά απεχώρησε από το ΔΣ, ο επί έτη Πρόεδρος, Χρήστος Γουλιαμάνης και νέος
Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Ηλίας Νταλακίδης. Φέτος, ο σύλλογος Θρακιωτών μας έφερε πιο κοντά στα
έθιμά της περιοχής με την εκδήλωση «Θρακικό Κουρμπάνι» που οργάνωσε πριν από ένα περίπου
μήνα.
Επίσης, οι σύλλογοι Θρακιωτών και Ποντίων διοργάνωσαν δράσης κοινωφελούς χαρακτήρα
βοηθώντας ιδρύματα της περιοχής τους.
Οι Σύλλογοι Δραμινών, Σερραίων και Κοζανιτών απευθύνονται περισσότερο στο στενό κύκλο των
μελών και φίλων τους, ενώ ο Σύλλογος Σερραίων συμμετείχε με το χορευτικό του σε διάφορες
εκδηλώσεις όμορων Δήμων. Οι σύλλογοι Κοζανιτών συμμετείχαν ως διοργανωτές στην 4η
φιλανθρωπική ενώ ο σύλλογος Σερραίων την υποστήριξε.
Η Λέσχη Επιστημόνων και το Λύκειο Ελληνίδων συνεχίζουν τις θεματικές και πολιτιστικές τους
δράσεις - εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό. Και οι δυο φορείς έχουν καθιερωθεί ως μέρος των φορέων
του οργανωμένου Ελληνισμού και συνεργάζονται ενεργά ανά περίπτωση μ αυτούς.
Ο σύλλογος "Φιλαρμονία" έκανε και φέτος, αισθητή την παρουσία του, ενώ είναι από τους
ελάχιστους φορείς που απευθύνεται τόσο σε Έλληνες όσο και σε Γερμανούς.
Το Ίδρυμα Παλλάδιον συνέχισε τις δράσεις του στο επίπεδο της προώθησης του πολιτισμού και της
ελληνικής γλώσσας με διαλέξεις, ανταλλαγές μαθητών Ελλάδας – Γερμανίας, προγράμματα σε
συνεργασία με το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας. Συμμετείχε σε εκδηλώσεις με τη Ορθόδοξη
θεολογική σχολή του LMU αλλά και με γερμανικά ιδρύματα όπως την Hans Seidel Stiftung ή την
Georg-von-Vollmar Akademie.. Φέτος, υπήρξαν και επιπλέον δράσεις όπως σεμινάρια για
μαθητές/τριες των Ελληνικών Σχολείων με θέμα «Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων», διαλέξεις για
γονείς κλπ
Το Ίδρυμα Παλλάδιον, η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων και το Λύκειον Ελληνίδων
συνεργάστηκαν σε διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικού ή επιστημονικού περιεχομένου, οι
οποίες στέφηκαν με επιτυχία.
Ο Σύλλογος Λόγου και Τέχνης κινητοποιήθηκε και φέτος "αθόρυβα" σε δράσεις πολιτιστικού
περιεχομένου π.χ. με την εκδήλωση- παρoυσίαση αρχαίων νομισμάτων στο Haar σε συνεργασία με
εθνικοτοπικούς συλλόγους του Μονάχου και την τοπική Ελληνική Κοινότητα Haar.
Με δράση στο φλέγον ζήτημα του προσφυγικού στη χώρα μας κινήθηκε και φέτος - πέρα από τις
καθιερωμένες δράσεις του - το "Ελληνικό Σπίτι" Μονάχου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις

εκδηλώσεις και δράσεις για υπερήλικους, αλλά και στη συνεργασία με γερμανικούς φορείς και φορείς
άλλων εθνοτήτων, ενώ συνέχισε τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του (π.χ καλοκαιρινή εκδήλωση) και
τη συμμετοχή του σε δράσεις του συνοικιακού συμβουλίου του Βεστεντ.
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, της
οποίας η ανοδική πορεία συνεχίστηκε για άλλη μια χρονιά. .
Άξια αναφοράς είναι η παιδική χορωδία "Μελωδία", υπό την εποπτεία του π. Γεωργίου Βλέτση, η
οποία μάλιστα συμμετείχε σε διάφορες ποιοτικές εκδηλώσεις όπως τη 2η Ελληνοβαυαρική συναυλία
τον Ιούλιο μαζί με την Χορωδία Δωματίου του Γυμνασίου Βίτελσμπαχερ στο Münchner Künstlerhaus.
Συμμετείχε επίσης στο 8o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τον
Απρίλιο
Η "Μπουάτ" καθιερώθηκε απόλυτα στο χώρο της διαφορετικής διασκέδασης στην πόλη και αυτό
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε όλες τις βραδιές προπωλεί τα εισιτήρια. Φέτος, έκλεισε τη
χρονιά με μια διαφορετική προβολή, την μουσική με τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου.
Το μουσικό συγκρότημα "Ηχοχρώματα" και εφέτος αφιλοκερδώς κάλυψε την ετήσια φιλανθρωπική
εκδήλωση των φορέων, ενώ το Ωδείο GENIMA ήταν χορηγός της φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Τα
μουσικά σχήματα αυτά ενισχύουν την κάλυψη με ποιοτική μουσική στις εκδηλώσεις. Βέβαια,
υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα που καλύπτουν εκδηλώσεις του
Ελληνισμού της πόλης του Μονάχου όπως π.χ. "τα παιδιά του Μονάχου" (συμμετείχε και φέτος
αφιλοκερδώς στη φιλανθρωπική), αλλά και μουσικά σχήματα με απήχηση ακόμα και στους
Γερμανούς όπως τα "Μουρμουράκια" και "ρεμπούμπλικα".
Φέτος, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι για τις παραστάσεις της θεατρικής ομάδας «Ελλάς
Μονάχου». 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, σε παραγωγή του θεάτρου Kammerspiele του Μονάχου.
Η Ελένη Τσακμάκη δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός του απολογισμού μας, καθώς με το νέο της
βιβλίο "Ηρωίδες χωρίς ηρώο" είχε μια επιπλέον αναφορά στην προσφυγιά και στη μετανάστευση .
Η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου έχει πλέον καθιερωθεί ως μέρος της προβολής του
ελληνικού κινηματογράφου και πραγματοποιήθηκε φέτος για 32η χρονιά.
Η Ελληνοβαυρική εκδήλωση που διοργάνωσε η Εκκλησία με συλλόγους και φορείς, η συναυλία
"Messa da Requiem, Verdi", ο εορτασμός της Ανάστασης ανήμερα του Ελληνικού Πάσχα, οι
καλοκαιρινές εκδηλώσεις των ενοριών , η εκδήλωση «το παραμύθι της μουσικής, με το μουσικό
σχήμα «Εν χορδαίς», διαλέξεις σε συνεργασία με τη Θεολογική σχολή LMU ήταν μερικές από τις
εκδηλώσεις των ορθόδοξων ενοριών (πέρα από το θρησκευτικό τους πρόγραμμα).
Τελευταία αφήσαμε την Ελληνική Κοινότητα Μονάχου. Το ΔΣ της ΕΚΜ προχώρησε και φέτος σε
μεμονωμένες δράσεις υπό την πίεση πάντα των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει και
προπάντων,
του
προβλήματος
της
έλλειψης
στέγης.
Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι φωνές για τη διεξαγωγή εκλογών νέου ΔΣ . Εμείς (Δορυφόρος)
πιστεύουμε ότι μαζί με την προκήρυξη εκλογών πρέπει να ξεκινήσει η οργάνωση ενός ουσιαστικού
διαλόγου για όλα τα θέματα που απασχολούν την Κοινότητα. Τι σημαίνει το 2018 Κοινότητα;, ποια η
δομή της, ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της; τι θέλει και περιμένει ο Ελληνισμός από μια Κοινότητα ;.

Ευχόμαστε Καλή και Εποικοδομητική χρονιά σε όλο τον Ελληνισμό

Στήριξαν οικονομικά την 4η φιλανθρωπική εκδήλωση (δωρεάν
διαφήμιση)

2018: Οι γυναίκες "κατακτούν" τους ελληνικούς συλλογικούς φορείς στο
Μόναχο
Η χρονιά κλείνει με όλο και περισσότερες ελληνίδες να αναλαμβάνουν την ευθύνη των
συλλογικοτήτων στο Μόναχο.

Στις Βασιλεία Τριάρχη στο Παλλάδιο, Ελένη Βούλγαρη (πολιτιστικό σύλλογο Λύκειον των
Ελληνίδων" και στο Σύλλογο Γονέων των ΤΕΓ Μονάχου), Φανή Αθέρα στη Λέσχη Ελλήνων
Επιστημόνων, Μαρία Ψαριάη στο σύλλογο Ελασσονιτών, Αμαλία Κορακιανίτη σύλλογο
Επτανησίων, Αναστασία Τσενεκλίδου στο σύλλογο Κοζανιτών προστέθηκε φέτος και η Ιωάννα
Αντωνάκη στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου.
Αν προσθέσουμε και τις γυναικείες ομάδες "παρχαρομάνες" (Μαίρη Καρακασίδου), του
Ελληνικού Σπιτιού (Νίκη Χατζηπαρασίδου), ομάδα πρώτης γενιάς Sendling (Φωτεινή Καφετζή),
και την Μαρία Πάρτσκα, πρόεδρος της Νεολαίας Ποντίων Μονάχου τότε οι συλλογικές δράσεις
στην πλειοψηφία του καθοδηγούνται από γυναίκες.
Αν δε προσμετρήσουμε και τη παιδική χορωδία "Μαλωδία" (και θεατρική ομάδα0) την
διεύθυνση της οποίας έχει η Μαρία Κρινίτι και Η. Κωστράκη αντίστοιχα και τις ελληνίδες
προέδρους των σχολικών επιτροπών τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ανανέωση γίνεται
από γυναίκες και αυτό φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα (το καλύτερα βέβαια θα φανεί στον
απολογισμό του 2019).
ΥΓ: Δεν πρέπει να μας διαφύγει επίσης ότι από το 2012 το Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει
γυναίκες επικεφαλής στο Γενικό Προξενείο Μονάχου ...

Δωρεάν διαφήμιση (στηριξαν 4η φιλανθρωπική)

Απολογισμός για τον Ελληνισμό στη Γερμανία για το 2018

Συνεχίζουμε και φέτος την καθιερωμένη μας ανασκόπηση για τον Ελληνισμό της Γερμανίας,
κάνοντας μια προσπάθεια αποτίμησης της χρονιάς που τελειώνει και τα
κύρια σημεία που αξίζει να κρατήσουμε στη μνήμη μας.
Στατιστικά για τους Έλληνες στη Γερμανία
Όπως κάθε χρόνο ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ επεξεργάστηκε τα στοιχεία που αφορούν τους Έλληνες
στην Γερμανία
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας
Γενικά στοιχεία για αλλοδαπούς
Συνολικά 10,6 εκ άνθρωποι στη Γερμανία δεν έχουν γερμανική υπηκοότητα που σημαίνει
αύξηση κατά 585.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (σε ποσοστά + 5,8%)
Αύξηση παρουσίασαν σχεδόν όλες οι εθνότητες (στην παρένθεση οι αριθμοί του 2016)








Ιταλία 643.065 (611.450)
Κροατία 367.900 (332.605)
Πολωνία 866.855 (783.085)
Ρουμανία 622.780 (533.660)
Τουρκία 1.483.515 (1.492.580)
Συρία 698. 950 (637.845)
Κύπρος 2.590 (2.230)

Τα στοιχεία
Αυξήθηκε ο αριθμός των Ελλήνων κατά 13.770
Στις 31.12.2017 ζούσαν στη Γερμανία 362.245 Έλληνες, ενώ ακριβώς πριν έναν χρόνο ο
Ελληνιμός έφτανε τον αριθμό των 348.475
Από αυτούς οι 197.280 είναι άνδρες και 164.965 γυναίκες.
Οι 159.285 από τους Έλληνες είναι παντρεμένοι, 155.645 ανύπαντροι, 7.970 είναι
παντρεμένοι με Γερμανό/Γερμανίδα, 19.240 διαζευγμένοι, 8.885 χήροι και 19.190 με
άγνωστα προσωπικα στοιχεία.
Άνδρες

Γυναίκες

Ήρθαν στη Γερμανία το
2017

19.560

13.465

Για πρώτη φορά

15.265

10.935

Γεννήσεις

1.065

975

Θάνατοι

1.030

588

11.870

7.480

Εφυγαν από τη Γερμανία

Οι ηλικίες των Ελλήνων
Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες είναι μεταξύ
45-50 ετών
Άνδρες

Γυναίκες

Εως 5 ετών

4.885

4.350

5-10 ετών

5.030

4.755

10-15 ετών

5.440

4.940

15-20 ετών

7.565

7.025

20-25 ετών

11.650

10.790

25-30 ετών

14.860

13.235

30-35 ετών

16.000

13.035

35-40 ετών

17.400

14.020

40-45 ετών

19.060

15.285

45-50 ετών

20.020

15.315

50-55 ετών

18.335

13.325

55-60 ετών

15.265

11.285

60-65 ετών

11.060

9.215

65-70 ετών

7.635

9.150

70-75 ετών

8.985

7.625

Άνω των 75

14.075

11.605

44,1

43,7

Μέσος όρος ηλικίας

Πόσα χρόνια ζουν οι Έλληνες στη Γερμανία
Σχεδόν το 1/3 των Ελλήνων ζει πάνω από 40 χρόνια στη Γερμανία, ενώ στη χώρα
γεννήθηκε το 20,9% των Ελλήνων που διαμένει τώρα εδώ.
Ζουν έως 1 χρόνο στη Γερμανία

15.915

Έως 4 χρόνια

48.745

Εώς 6 χρόνια

33.810

Έως 8 χρόνια

14.400

Έως 10 χρόνια

4.920

Έως 15 χρόνια

12.100

Έως 20 χρόνια

24.345

Έως 25 χρόνια

29.855

Έως 30 χρόνια

47.365

Έως 35 χρόνια

16.125

Έως 40 χρόνια

17.430

Άνω των 40 χρόνων στη Γερμανία είναι

97.240

Μέσος όρος χρόνος παραμονής στη
Γερμανία

24,2

Άνδρες

24,6

Γυναίκες

Οι Έλληνες ανά κρατίδια
Το 70% των Ελλήνων ζει στα κρατίδια Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, Βάδης
Βυρτεμβέργης και Βαυαρίας
Αμβούργο

6.410

Βάδη-Βυρτεμβέργη

81.150

Βαυαρία

74.175

Βερολίνο

21.210

Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

99.945

Βρανδεμβούργο

1.300

Βρέμη

2.215

Έσση
Θουριγγία
Κάτω Σαξονία
Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

35.300
1.150
18.580
1.140

Ρηνανία-Παλατινάτο

8.965

Σάαρλαντ

1.425

Σαξονία

3.030

Σαξονία Ανχαλντ

1.585

Σλέσβιχ-Χόλσταϊν

4.675

Σχέσεις Γερμανίας – Ελλάδας
Λιγότερο αρνητικά από τα προηγούμενα χρόνια ήταν τα άρθρα και τα δημοσιεύματα για την
Ελλάδα το 2018. Η απόλυτη ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρνησης με την "γραμμή της
Ε.Ε." και ιδιαίτερα, η ολοκλήρωση του προγράμματος δανεισμού αύξησε τα επαινετικά
σχόλια. Η κρίση σχέσεων Ε.Ε. – Ιταλίας βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή, αφού άλλαξε
στρατόπεδο η αντιπαράθεση. Στο ίδιο κλίμα συνέβαλαν και οι αυτονομες πρωτοβουλίες του
Τράμπ. Επιπλέον, η Γερμανία είχε και τα εσωτερικά της προβλήματα με κρίση στην
κυβερνητική συμμαχία, καθυστέρηση συγκρότησης κυβέρνησης, αλλαγή Προέδρου στο CDU
αλλά και στο SPD.
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 4 εκ επισκέπτες (αριθμός
ρεκόρ) με δεδομένο ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο είχαν επισκεφτεί την χώρα μας 3.646. 100
Γερμανοί τουρίστες (στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας). Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 25,1%
σε σύγκριση με το 2017.
Το εκπαιδευτικό
Το εκπαιδευτικό βιώνει και πάλι τις δικές του εντάσεις. Φέτος διακρίνουμε και μια ιδιαίτερη
κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για διάφορα θέματα που απασχολούν τη θητεία τους στα
σχολεία εξωτερικο.υ

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 μέσα στις οποίες ζει ο Ελληνισμός. Έτσι, οι νέες γενιές που συμμετέχουν
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ζουν και σπουδάζουν ή εργάζονται στη Γερμανία, παραμένουν σε
απόσταση από τους φορείς, οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά ως "εθνικοί" και δεν μπορούν
να καλύψουν την πολυ-συνθετότητα του κοινωνικού περίγυρου που περιβάλει την
πλειοψηφία των νέων ελληνικής καταγωγής.
Φυσικά, η παραπάνω διαπίστωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες
μεμονωμένες πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα σε πόλεις όπως π.χ. στη Στουτγάρδη,
στο Ντίσελντορφ, στην Φραγκφούρτη στη Νυρεμβέργη, στο Μόναχο και στο Βερολίνο.
Οι Κοινότητες, με τον τρόπο που υπήρξαν για δεκαετίες δεν υπάρχουν πλέον, πέρα από
μεμονωμένες περιπτώσεις π.χ. επανίδρυση στην Στουτγάρδη, στο Βερολίνο, Λέβερκούζεν,
Νυρεμβέργη κλπ.
Ενδεικτικό είναι ότι οι συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό που πραγματοποιήθηκαν σε
τουλάχιστον 6 πόλεις της Γερμανίας δεν οργανώθηκανι από φορείς (μ ότι αυτό
συνεπάγεται), εαλλά από «συλλογικότητες και μεμονωμένα πρόσωπα»
Σχέσεις Ελλάδας - Απόδημου
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού δεν δείχνει ακόμα να σχεδιάζει στρατηγικά
Περιορίζεται σε εθιμοτυπικού περιεχομένου δράσεις, όπως π.χ φιλοξενίες, ανταλλαγές,
αλλά δεν υπάρχει ή δεν φαίνεται να υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός.
Για το θέμα της "ψήφου" των Ελλήνων του Εξωτερικού ξεκίνησε -ακόμη μια φορά- κύκλος
διαλόγου και από τους επίσημους εκφράζεται η άποψη ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές
θα συμμετέχουν και οι Απόδημοι από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γίνεται και στις
ευρωεκλογές.
Όμως επειδή η ελληνική πολιτεία, διαχρονικά, με τις πράξεις ή μάλλον την απραξία της,
κατόρθωσε να απαξιώσει το θέμα στη συνείδηση των Ελλήνων του Εξωτερικού, από κάποιο
σημείο και μετά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το κατα πόσο η ελληνική πολιτεία
θα προβεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της
Την επιφυλακτικότητά μας εντείνει το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε εάν στο διάλογο για την
θεσμοθέτηση της Ψήφου των Ελλήνων του Εξωτερικού συμμετέχουν οργανωμένοι φορείς
του Απόδημου ή όχι. Για άλλη μια φορά διαφαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία βλέπει το
ζήτημα ως τεχνικό και ψηφοθηρικό και όχι ουσιαστικό.
Αυτό που μας απασχολεί είναι εάν η συζήτηση φθάσει σε «ένα νέο διχαστικό
δίλλημα;» όπως σημειώναμε και στον περσινό μας απολογισμό :

"...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.."
Το συμπέρασμα για 3η συνεχόμενη χρονιά είναι το ίδιο.
Δυστυχώς τείνει να παγιωθεί αυτό που υποστηρίζουμε και τα δυο τελευταία χρόνια :
"Ο Ελληνισμός της Γερμανίας παραμένει χωρίς "δικό του" σχεδιασμό όσον αφορά την
παρουσία του ως σύνολο, στη χώρα που ζει. Η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων και
πρωτοβουλιών του παραμένουν σε "εθνικοτοπικό" επίπεδο. Απουσιάζει ένα κέντρο
στρατηγικής που άλλοτε ήταν η ΟΕΚ, το ΣΑΕ και φυσικά η Πολιτεία (ΓΓΑΕ). Αυτό, βέβαια,
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι με το οργανωτικό σχήμα και τη φιλοσοφία της ίδρυσής
τους θα μπορούσαν σήμερα η ΟΕΚ ή το ΣΑΕ να ανταποκριθούν στα καλέσματα των νέων
συνθηκών και προκλήσεων.
Από την άλλη, μπορεί το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα να έχουν ενισχύσει σημαντικά της
επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων στο χώρο των Απόδημων, όμως δεν φαίνεται
ακόμη, να βοηθούν προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα.
Δυστυχώς, είναι γεγονός και κάθε χρόνο επιβεβαιώνεται, ότι ο οργανωμένος Ελληνισμός,
δηλαδή η πλειοψηφία των φορέων του στηρίχτηκαν επί δεκαετίες, κυρίως, στο ελληνικό
κράτος και στην οικονομική βοήθεια από αυτό, σήμερα αδυνατεί να σχεδιάσει δράσεις και να
δημιουργήσει υποδομές από μόνος του".
Ευχόμαστε με τη νέα χρόνια να βελτιωθούν οι συνθήκες και να λάβει νέα ώθηση η
οργανωμένη Ελληνική Κοινότητα της Διασποράς.
Τον "απολογισμό" ειδικά για το Μόναχο μπορείτε να το διαβάσετε στην ειδική μας σελίδα
για το Μόναχο www.doryforos.org
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Γερμανία - Agentur für Arbeit: Μείωση της ανεργίας και το 2019
εργασίας στη Γερμανία εξέφρασε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Agentur für
Arbeti (ΟΑΕΔ) Detlef Scheele.
"Αν και δεν θα έχουμε τη δυναμική του 2018
οι υπολογισμοί θέλουν 120.000 λιγότερους
ανέργους το νέο έτος. Παρά τη μείωση του
ΑΕΠ οι οικονομικοί δείκτες στο χώρο της
εργασίας δείχνουν ακόμη χρώμα πράσινο,
επισήμανε ο Detlef Scheele
Tην πρόβλεψη ότι θα μειωθεί η ανεργία το
2019 και θα αυξηθούν παράλληλα οι θέσεις

National Geographic: Από την Ελλάδα η πιο viral φωτογραφία της χρονιάς ( 1,2 εκ likes
σε 2 ημέρες)

Η πανσέληνος αγκαλιάζει με το φως της
τον
Παρθενώνα.
Τη
φωτογραφία
αποτύπωσε ο βραβευμένος Ισραηλινός
φωτογράφος Muhammed Muheisen στις 22
Δεκεμβρίου και δημοσίευσε το National
Geographic
στο
Instagram.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία έκλεψε τις
εντυπώσεις, αποσπώντας πάνω από 1,2
εκατομμύριο likes σε μόλις 2 ημέρες.

Nορβηγία: Τα φώτα ανάβουν αυτόματα μόλις αντιληφθούν αυτοκίνητο
Λίγο έξω από το Όσλο, σε μια διαδρομή
μήκους 5 χιλιομέτρων, έχουν
τοποθετηθεί αισθητήρες κίνησης οι οποίοι
καταγράφουν την κυκλοφορία στο δρόμο.
Όταν το σύστημα αντιληφθεί ότι δεν
υπάρχουν αυτοκίνητα, ποδήλατα ή πεζοί,
δίνει εντολή ώστε η ένταση στους
λαμπτήρες να μειωθεί στο 20%.
Έναν πρωτοποριακό τρόπο εξοικονόμησης
ενέργειας δοκιμάζει εδώ και ένα χρόνο η
Νορβηγία εγκαθιστώντας πειραματικά στο
οδικό της δίκτυο ένα «έξυπνο» σύστημα,
σύμφωνα με το οποίο τα φώτα ανάβουν
αυτόματα μόλις αντιληφθούν αυτοκίνητο,
ενώ στη συνέχεια σβήνουν.

Όταν κάποιο όχημα ή πεζός, εισέλθει στην
περιοχή ελέγχου, οι αισθητήρες
ενεργοποιούν το φωτισμό ώστε να
επανέλθει στο 100% της απόδοσής του,
προκειμένου να προσφέρει στο διερχόμενο
το απαραίτητο φως.

Γερμανικά συνδικάτα: Να αυξηθεί το
κατώτατο ωρομίσθιο στα 12 €

Από 1η Ιανουαρίου θα αυξηθεί το κατώτατο
ωρομίσθιο στα 9,19 € ενώ από τον
Ιανουάριο του 2020 θα φθάσει τα 9,35€. Για

τη
συνέχεια
διαπραγμάτευση.

θα

υπάρξει

νέα

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών
Συνδικάτων Reiner Hoffmann μέσω
συνέντευξή του στην ηλεκτρονική έκδοση
της
εφημερίδας
ZEIT
θεωρεί
τη
διαπραγμάτευση
"μια καλή ευκαιρία για μια δυνατή αύξηση"
και διεκδικεί 12 € για τους εργαζόμενους.

Oι χειρότερες αεροπορικές εταιρείες για το 2018
επιδόσεις σε χρόνο και την διεκδίκηση
των απαιτήσεων.
10. Jet Airways —6.20/10
9. Aerolineas Argentinas — 6.20/10
8. Iberia – 6.13/10
7. Korean Air – 6.13/10
6. Ryanair — 6.03/10
5. Air Mauritius – 5.99/10.

Μια λίστα 72 αεροπορικών εταιρειών από
όλο τον κόσμο δημοσίευσε η εταιρία
αποζημίωσης
πτήσεων
Airhelp,
αποκαλύπτοντας
τις
χειρότερες!

4. Easyjet — 5.66/10
3. Pakistan International Airlines – 5.43/10
2. Royal Jordanian Airlines – 5.13/10
1. Wow Air – 5.04/10

Πηγή: Nooz.gr
Η ετήσια βαθμολογία της εταιρείας
κατατάσσει τις αεροπορικές, με βάση
την ποιότητα των υπηρεσιών, τις
Γερμανία: Αύξηση 3% έως 5% στα ενοίκια το 2019

Το 3ο τρίμηνο του 2018 τα ενοία αυξήθηκαν
κατά 3,9% σύμφωνα με την έρευνα του
Hamburger Instituts für Stadt-,
Regional- und Wohnforschung (GEWOS)
για λογαριασμό του Γερμανικού
Πρακτορείου Ειδήσεων (Deutsche PresseAgentur)
Η Ομοσπονδία ενοικιαστών προβλέπει
αυξήσεις της τάξεως του 3% έως 5% το
2019. Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και στις
πόλεις με πανεπιστημιακές σχολές ,,δεν
διαφαίνεται να εμποδίζει κάτι τις αυξήσεις"
αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα η ομοσπονδία δεν προβλέπει
ιδιαίτερες αυξήσεις στα κοινόχρηστα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2016
τα κοινόχρηστα είναι μ.ο. 2,20 € ανά
τετραγωνικό

Κατά 83 εκ αυξήθηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός
Γερμανικό Ιδρύμα για το παγκόσμιο
πληθυσμό στις 1.1.2019 θα ζουν στον
πλανήτη μας 7.674.575.000 άνθρωποι.
Όπως επισήμανε το ίδρυμα "στον
παγκόσμιο πληθυσμό προστέθηκε μια
Γερμανία"
Κατά 83 εκ αυξήθηκε ο αρθμός των
ανθρώπων στη γη. Έτσι σύμφωνα με το
Unicef Deutschland: Η φωτογραφία του 2018
1η θέση "Κάθε παιδί μετράει"
Η νικήτρια φωτογραφία αυτής της χρονιάς
δείχνει ένα μικρό αγόρι με προσθετικά
πόδια στο κέντρο Saint Louis Orione στο
Τόγκο. Το κέντρο φιλοξενεί ορφανά παιδιά
με αναπηρία .
© Antonio Aragón Renuncio, Ισπανία
(Ελεύθερος Φωτογράφος)
Γερμανία: Υψηλότερη αύξηση των τελευταίων δύο ετών στους μισθούς
αυξήθηκαν κατά 3,6% την περίοδο μεταξύ
Ιουλίου και Σεπτεμβρίου σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ο
ισχυρότερος ρυθμός αύξησης από το
δεύτερο τρίμηνο του 2011, ενώ οι τιμές
καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση
με τον προηγούμενο χρόνο.

Οι πραγματικοί μισθοί στη Γερμανία
αυξήθηκαν κατά 1,5% το τρίτο τρίμηνο,
καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση των
τελευταίων δύο ετών.
Οι φόβοι για τις προστριβές στο εμπόριο, οι
επιπτώσεις του Brexit και μια ασθενέστερη
παγκόσμια
οικονομία
πλήττουν
τη
Γερμανία, η οικονομία της οποίας έχει
εξαγωγικό
προσανατολισμό,
και
οι
οικονομολόγοι
αναθεωρούν πτωτικά τις προβλέψεις τους,
καθιστώντας την εγχώρια ζήτηση πιο
σημαντική.
Η στατιστική υπηρεσία της χώρας
ανακοίνωσε ότι οι ονομαστικοί μισθοί

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται
στους κλάδους ακινήτων, πολιτισμού και
διασκέδασης ενώ οι μισθοί στην εκπαίδευση
και άλλους κλάδους υπηρεσιών
υπολείπονται του μέσου όρου.
Οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές ήταν 4.013
ευρώ τον μήνα στα κρατίδια στη δυτική
Γερμανία και 3.173 ευρώ στην πρώην
κομμουνιστική ανατολική χώρα, ανέφερε η
στατιστική υπηρεσία.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η Bundesbank
αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις της
για τον ρυθμό ανάπτυξης στη Γερμανία
φέτος στο 1,5% από το 2,0% και για τον
επόμενο χρόνο στο 1,6% από το 1,9%.
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία

Spiegel: Oμολόγησε ότι δημοσίευσε δεκάδες ρεπορτάζ που στηριζόταν σε ψεύτικες
ειδήσεις (fake news)
Μεξικό, για την οποία ο Γερμανός συντάκτης
είχε γράψει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στο
περιοδικό Der Spiegel. O Αμερικανός ρωτούσε
τον Γερμανό δημοσιογράφο πώς έγραψε ένα
τέτοιο ρεπορτάζ χωρίς να έρθει ποτέ του σε
επαφή με τους ίδιους τους οποίους ανάφερε.

Σε μακροσκελή του ανακοίνωση στην
ηλεκτρονική του έκδοση το γερμανικό
περιοδικό δηλώνει ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί
τη χειρότερη στιγμή στην 70χρονη ιστορία του
Spiegel.
Η διεύθυνση του περιοδικού χαρακτηρίζει το
σκάνδαλο με τα κατασκευασμένα ρεπορτάζ ως
την χειρότερη στιγμή στην 70χρονη ιστορία του
Spiegel - Πώς ο πολυβραβευμένος Κλάας
Ρελότσιους έγινε μετρ της απάτης και των
ψεύτικων ρεπορτάζ - Πώς αποκαλύφθηκε το
σκάνδαλο - «Ο λόγος δεν ήταν να έχω τη
μεγάλη είδηση» δήλωσε ο fake news
Ρελότσιους
Μια απίστευτη ιστορία παραγωγής ψευδών
ειδήσεων έχει συγκλονίσει το περιοδικό Der
Spiegel, ένα από τα εγκυρότερα περιοδικά στη
Γερμανία, το οποίο απολογείται στους
αναγνώστες του για τον δημοσιογράφο και
συντάκτη του περιοδικού Κλάας Ρελότσιους.
Έναν από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους
της γενιάς του, ο οποίος στα 32 του χρόνια είχε
βραβευθεί με δεκάδες γερμανικά, ευρωπαϊκά
και διεθνή βραβεία ως κορυφαίος ρεπόρτερ ενώ
κείμενά του είχαν δημοσιευθεί εκτός από τον
Spiegel και σε εφημερίδες και περιοδικά όπως
την Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
την ελβετική Neue Zürcher Zeitung και τους
βρετανικούς
Financial
Times.
Έναν
δημοσιογράφο που τα περισσότερα ρεπορτάζ
του
ήταν
απολύτως
κατασκευασμένα.
Η πορεία προς το τέλος της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας του Γερμανού δημοσιογράφου
ξεκίνησε πριν από τρεις μόλις εβδομάδες. Την
ώρα που ο Κλάας Ρελότσιους ετοιμαζόταν να
παραλάβει το βραβείο του δημοσιογράφου της
χρονιάς για ένα ρεπορτάζ του σχετικά με ένα
μικρό παιδί που βίωνε τη φρίκη του πολέμου
στη Συρία, έλαβε ένα e-mail που αποδείχτηκε
καταστροφικό για τον ίδιο. Ήταν ένα μήνυμα
από έναν Αμερικανό συνοριοφύλακα μέλος
μιας ομάδας που φρουρούσε τα σύνορα με το

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα ήταν το τέλος του
Κλάας
Ρελότσιους.
Καθώς
το
είχε
συνυπογράψει με ένα συνάδελφό του στο ίδιο
περιοδικό, τον Χουάν Μορένο, το ζήτημα πήρε
γρήγορα διαστάσεις. Ο Χουάν Μορένο
αντιλαμβάνεται ότι το κομμάτι του ρεπορτάζ
που υπέγραψε ο συνάδελφός του και «αστέρι»
του περιοδικού Κλάας Ρελότσιους ήταν
κατασκευασμένο. Τις επόμενες εβδομάδες ο κ.
Μορένο πέρασε μέσα από την κόλαση, καθώς
όχι απλώς κανένας προϊστάμενός του στο
περιοδικό δεν μπορούσε να δεχθεί τους
ισχυρισμούς του εναντίον του Ρελότσιους αλλά
κινδύνεψε να απολυθεί ο ίδιος. Στα τέλη
Νοεμβρίου οι διευθυντές και αρχισυντάκτες του
περιοδικού θεωρούν ότι ο Ρελότσιους είναι το
θύμα
του
«συκοφάντη»
Μορένο.
Ο ίδιος ο Ρελότσιους κατάφερνε διαρκώς να
παραπλανά τους ανωτέρους του, μέχρι το
σημείο που ο Οζλέμ Γκετσέρ, αναπληρωτής
διευθυντής του Spiegel άρχισε να έχει
αμφιβολίες για το «πουλέν» του περιοδικού.
Τελικά
ο
βραβευμένος
δημοσιογράφος
αποκάλυψε ότι μια σειρά ρεπορτάζ και
κειμένων του ήταν ψευδή και κατασκευασμένα!
«Ο λόγος δεν ήταν να έχω τη μεγάλη είδηση. Ο
λόγος ήταν ο φόβος της αποτυχίας. Και όσο
περισσότερο επιτυχημένος γινόμουν τόσο
μεγάλωνε αυτός ο φόβος» δήλωσε ο ίδιος.
Συνεντεύξεις, ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ.
Αναφορές στο Γκουαντάναμο, στα σύνορα με
το Μεξικό, τη συντηρητική στροφή μια
ολόκληρης κωμόπολης στις ΗΠΑ που ψήφισε
Ντόναλντ Τραμπ. Ανταποκρίσεις και έρευνες
στη Συρία και στον εμφύλιο πόλεμο.... Όλα
ψέματα
και
κατασκευασμένα.
Όπως αναφέρει το ίδιο το περιοδικό στην
απολογία του προς το αναγνωστικό του κοινό,
αυτή η αποκάλυψη ήταν σοκ για όλους τους
υπαλλήλους. Μια αίσθηση σαν «πένθος σε μια
οικογένεια».
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Οριστικοποιήθηκε το όνομα και ο χρόνος που θα τεθεί σε λειτουργία η μεγάλη ,,κινητή
ρόδα,, στο Οstbahnhof

Tον Απρίλιο του 2019 σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία η "Hi-Sky Munich" που για 365 το
χρόνο (για τουλάχιστον δυο χρόνια) θα είναι προσβάσιμη ώρα 10 έως στις 22.00 στο
Ostbahnhof (Pfanni-Gelände)
"Οι τιμές θα είναι ελαφρώς υψηλότερες από ό, τι στο Oktoberfest και παρόλα αυτά προσιτές",
λέει ο Christian Braun. Στο Oktoberfest μια βόλτα κοστίζει 8 ευρώ.
27 γόνδολες για 16 επιβάτες το καθένα
Το "Hi-Sky Munich" έχει διάμετρο 74 μέτρων και ύψος 78 μέτρων. Κάθε μία από τις 27
γόνδουλες Zeppelin θα μπορεί να δεχτεί 16 επιβάτες. Θα υπάρχει επίσης μια γόνδολα VIP που
μπορεί να κρατηθεί για εκδηλώσεις.
Ο μεγαλύτερος φορητός τροχός του κόσμου στον κόσμο έχει μπει στο βιβλίο Guinness
Foto: Maurer SE
Γνωρίζετε γιατί η Bayern (Βαυαρία) γράφεται με "y" και όχι με "i"
Βαυαρίας Λουδοβίκου Α¨ στις 20
Οκτωβρίου 1825, με την οποία
αντικαταστάθηκε η προγενέστερη
ορθογραφία "Baiern".
Αυτή η εντολή συνδέεται με την ιδιαίτερη
σχέση του Βασιλιά Λουδουβίκου με την
Ελλάδα. Ο Λουδουβίκους ήταν ο πατέρας
του πρίγκιπα Όθωνα που έγινε ο πρώτος
βασιλιάς του σύγχρονου ελληνικού κράτους
Η ορθογραφία του ονόματος τo κρατιδίου
με "y", που χρησιμοποιείται σήμερα
βασίζεται σε εντολή του βασιλιά της

Ωστόσο, το όνομα της χώρας γράφτηκε
επίσης με τη μορφή Bayrn και κατά τον
Μεσαίωνα.

3 εκατομμύρια επισκέψεις στο φετινό Χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Marienplatz (28
ημέρες)

Μια διαφορετική κερκυραϊκή εκδήλωση στο Μόναχο το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018
Το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου, 30 νέες και νέοι παρουσίασαν την κερκυραϊκή μουσικοχορευτική θεατρική
παράσταση «Μια βολά κι έναν καιρό….και τσου παιδιώνες σας».
Το έργο, στην κερκυραϊκή διάλεκτο, συμπλήρωσαν κερκυραϊκά τραγούδια και
χοροί
Μετά την παράσταση ακολούθησε μουσικοχορευτική βραδιά με το μουσικό συγκρότημα Genima.
Την θεατρικό πρόγραμμα είναι του καλλιτεχνικού συλλόγου από την Κέρκυρα METRON οποίος
επισκέφτηκε το Μόναχο μετά από πρόσκληση του συλλόγου Wilde Rose e.V.. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Επτανησιακό Σύλλογο Μονάχου.

Το Μόναχο σε αριθμούς

Νέα στατιστικά στοιχεία για το Μόναχο (για το έτος 2017) δημοσιεύτηκαν χθες
από την αρμόδια υπηρεσία της πόλης (Eπεξεργασία ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ www.doryforos.org)
Συγκεκριμένα για:







Πληθυσμό - νέους και ηλικιωμένους
Μητέρες και παιδιά στο Μόναχο
Αλλοδαπούς στο Μόναχο
Καιρό στο Μόναχο
Κυκλοφορία στο Μόναχο
Αναψυχή και πολιτισμός στο Μόναχο

Νέοι και ηλικιωμένοι
 Το 64,3% των κατοίκων στο Maxvorstadt είναι ανύπαντροι!
 Σε Allach-Untermenzing ζουν τα περισσότερα ζευγάρια (45%), στο Hadern οι
περισσότερες χήρες/χήροι (6%), στο Berg am Laim οι περισσότεροι διαζευγμένοι
(9%).
 184 πολίτες του Μονάχου είναι άνω των 100 ετών. Το 17,4% είναι άνω των 65
ετών. Το 15% είναι κάτω των 18 ετών.
 Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 41,2 χρόνια. Το υψηλότερο ποσοστό ηλικίας άνω των
75 ετών (12,4%) ζει στο Hadern, ενώ το Trudering-Riem έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό παιδιών (20,7%).
 Το Μόναχο είχε 1.526.056 κατοίκους στο τέλος του 2017. Αυτό είναι εκ πρώτης
16.804 λιγότεροι κάτοικοι από ό, τι το προηγούμενο έτος. Όμως, επειδή το 2017
έγινε "καθαρισμός" του μητρώου κατοίκων έγιναν περισσότερες από 30.000
διαγραφές. Έτσι προκύπτει μια διορθωμένη πληθυσμιακή αύξηση περίπου 13.000
ατόμων.
 75.679 αγόρια και κορίτσια πηγαίνουν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς, δηλ. 2.227 παιδιά περισσότερα από πέρυσι. Για τα παιδιά ηλικίας 0 έως
3 ετών η αύξηση είναι 4%.
Μητέρες και παιδιά στο Μόναχο
 Το 80% των μητέρων είναι κατά τη γέννηση άνω των 30 ετών. Παρεμπιπτόντως, ο
μήνας με το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων ήταν ο Νοέμβριος με 1.877 μωρά.
 17.629 μωρά γεννήθηκαν το 2017 στο Μόναχο, 478 λιγότερα από το προηγούμενο
έτος. Το πιο δημοφιλές όνομα κοριτσιών ήταν η Emilia, για αγόρια το εδω και
δεκαετίες Maximilian.
 127.814 αγόρια και κορίτσια πηγαίνουν στα 339 γενικά σχολεία allgemeinbildenden Schulen- του Μονάχου, 2.193 περισσότερα από πέρυσι.
 Στη συνοικία Neuhausen Nymphenburg γεννήθηκαν τα περισσότερα παιδιά :
1.200.

Οι αλλοδαποί στο Μόναχο
 421.832 αλλοδαποί ζούσαν στο Μόναχο στα τέλη του 2017. Αυτό ισοδυναμεί με
27,6%. Το ήμισυ προέρχεται από χώρες της ΕΕ.
 14,7 % πολιτογραφήσεις: 3.952. Οι πολίτες από χώρες της ΕΕ που πήραν τη
γερμανική υπηκοότητα αυξήθηκαν κατά 37%. Το 32,8% αυτών ζουν στη χώρα για
τουλάχιστον 20 χρόνια.
 38.097 αλλοδαποί ζουν στο Ramersdorf-Perlach, το μεγαλύτερο ποσοστό στο
Μόναχο. Από αυτούς 17.153 προέρχονται από χώρες της ΕΕ. Οι λιγότεροι
αλλοδαποί ζουν στο Altstadt-Lehel. Οι περισσότεροι Έλληνες και Πολωνοί ζουν
στο Milbertshofen, οι Ιταλοί, Κροάτες, Σέρβοι, Βόσνιοι και Τούρκοι σε
Ramersdorf-Perlach, οι περισσότεροι Αυστριακοί στην Bogenhausen.
Καιρός στο Μόναχο
 Η 1η Αυγούστου 2017 ήταν με 35,8 βαθμούς κελσίου η θερμότερη ημέρα του
έτους.
 Το έτος είχε 65 "καλοκαιρινές" ημέρες με θερμοκρασίες τουλάχιστον 25 βαθμών
κελσίου. Οι 1.797 ώρες ηλιοφάνειας αποτελούν αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος ενώ οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά 2,2% (σε ετήσια βάση).
 Υπήρχαν 16 ημέρες με θερμοκρασίες υπό του μηδέν τον Ιανουάριο του 2017.
Τέσσερις φορές περισσότερες από πέρυσι! Η πιό κρύα μέρα. 7.1.17 με -14.8
βαθμούς κελσίου.
Το Μόναχο και η κυκλοφορία






821.005 ΙΧ κυκλοφορούσαν στο Μόναχο το 2017, ενώ δηλώθηκαν 3.826 λιγότερα
ιδιωτικά και εμπορικά οχήματα. Το 10% των νέων εγγραφών (51% περισσότερο
από ό, τι το 2016) ήταν τα λεγόμενα SUV-sportliches Nutzfahrzeug .
Υπήρξαν 10.075 περισσότερες μετακινήσεις αεροσκαφών σε σύγκριση με το 2016.
45.450 τροχαία ατυχήματα καταγάφηκαν το 2017. Πρόκειται για μείωση 2,9% σε
ετήσια βάση. Τα περισσότερα ατυχήματα έγιναν τον Ιούλιο (4.355).
Το 12% όλων των νεοεκδοθέντων αδειών οδήγησης στο Μόναχο συνοδεύονται
από την υποχρέωση του συνοδηγού.

Αναψυχή και πολιτισμός στο Μόναχο
 3.929.375 ήταν οι επισκέπτες στον κινηματογράφο το 2017. Για πρώτη φορά ο
αριθμός μειώθηκε κάτω από τέσσερα εκατομμύρια. Το Γερμανικό Θέατρο
δηλώνει ικανοποιημένο με την κάλυψη του 72% των θέσεων του, αύξηση 2%.
 12% περισσότεροι οι επισκέπτες στο ζωολογικό κήπο - Hellabrunn, 16.832
λιγότεροι στο Βοτανικό Κήπο.
 5,1% περισσότεροι αξιοποίησαν το 2017 τις υπαίθριες πισίνες.

20.11 ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΝΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017) ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ
ΧΘΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (EΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Kρατίδιο

Πάσχα Αγ. Πνεύματος

15.04
27.04
15.04
Bayern
27.04
15.04
Berlin
26.04
15.04
Brandenburg
26.04
06.04
Bremen
23.04
04.03
Hamburg
15.03
14.04
Hessen
27.04
15.04
Mecklenburg24.04
Vorpommern
08.04
Niedersachsen
23.04
15.04
Nordrhein27.04
Westfalen
23.04
Rheinland-Pfalz
30.04
17.04
Saarland
26.04
19.04
Sachsen
26.04
18.04
Sachsen-Anhalt
30.04
04.04
Schleswig-Holstein
18.04
15.04
Thüringen
27.04
BadenWürttemberg

-

11.06
21.06
11.06
21.06

-

Καλοκαιρινές
διακοπές
29.07 - 10.09
29.07 - 09.09

Διακοπές
φθινοπώρου

Χριστούγεννα

28.10 - 30.10

23.12 - 04.01

28.10 - 31.10,
23.12 - 04.01
20.11
04.10, 07.10 23.12 - 04.01
19.10

-

20.06 - 02.08

-

20.06 - 03.08

04.10 - 18.10

23.12 - 03.01

31.05, 11.06

04.07 - 14.08

04.10 - 18.10

21.12 - 06.01

13.05
27.06 - 07.08
17.05, 31.05

04.10 - 18.10

23.12 - 03.01

-

30.09 - 12.10

23.12 - 11.01

01.07 - 09.08

22.05, 07.06
01.07 - 10.08
- 11.06

04.10, 07.10
12.10, 01.11

31.05, 11.06

04.07 - 14.08

04.10 - 18.10

23.12 - 06.01

11.06

15.07 - 27.08

14.10 - 26.10

23.12 - 06.01

-

01.07 - 09.08

30.09 - 11.10

23.12 - 06.01

-

01.07 - 09.08

07.10 - 18.10

23.12 - 03.01

31.05

08.07 - 16.08

14.10 - 25.10

21.12 - 03.01

04.07 - 14.08

04.10
01.11

23.12 - 04.01

31.05

01.07 - 10.08

04.10 - 18.10

23.12 - 06.01

31.05

08.07 - 17.08

07.10 - 19.10

21.12 - 03.01

31.05
01.06

-

-

-

11.10,

23.12 - 04.01

Αργία
Ημερομηνία
01.01.2019 (Τρίτη)
Neujahr
Heilige
Drei
06.01.2019 (Κυριακή)
Könige
19.04.2019
Karfreitag
(Παρασκευή)
21.04.2019 (Κυριακή)
Ostersonntag
22.04.2019 (Δευτέρα)
Ostermontag
01.05.2019 (Τετάρτη)
Tag der Arbeit
Christi
30.05.2019 (Πέμπτη)
Himmelfahrt
09.06.2019 (Κυριακή)
Pfingstsonntag
10.06.2019 (Δευτέρα)
Pfingstmontag
20.06.2019 (Πέμπτη)
Fronleichnam
Augsburger
08.08.2019 (Πέμπτη)
Friedensfest
Mariä
15.08.2019 (Πέμπτη)
Himmelfahrt
Tag
der
03.10.2019 (Πέμπτη)
Deutschen Einheit
Reformationstag

31.10.2019 (Πέμπτη)

Allerheiligen
Buß- und Bettag
1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag

01.11.2019 (Τετάρτη)
20.11.2019 (Τετάρτη)
25.12.2019 (Τετάρτη)
26.12.2019 (Πέμπτη)

Κρατίδια
Σ όλα τα κρατίδια
Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt
Σ όλα τα κρατίδια
Brandenburg
Σ όλα τα κρατίδια
Σ όλα τα κρατίδια
Σ όλα τα κρατίδια

Brandenburg
Σ όλα τα κρατίδια
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, R
Bayern (μόνο στην πόλη του Augsburg)

Bayern und Saarland (στη Βαυαρία μόνο στις περιοχές που ζου
Σ όλα τα κρατίδια

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-A
Schleswig-Holstein und Hamburg
Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland
Sachsen
Σ όλα τα κρατίδια
Σ όλα τα κρατίδια

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 2019
Ημερομηνία
Πρωτοχρονιά
1 Ιανουαρίου 2019
Θεοφάνεια
6 Ιανουαρίου 2019
Καθαρά Δευτέρα
11 Μαρτίου 2019
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25 Μαρτίου 2019
Μεγάλη Παρασκευή
26 Απριλίου 2019
Μεγάλο Σάββατο
27 Απριλίου 2019
Κυριακή του Πάσχα
28 Απριλίου 2019
Δευτέρα του Πάσχα
29 Απριλίου 2019
Εργατική Πρωτομαγιά
1 Μαϊου 2019
Πεντηκοστή
16 Ιουνίου 2019
Αγίου Πνεύματος
17 Ιουνίου 2019
Κοίμηση της Θεοτόκου
15 Αυγούστου 2019
Ημέρα του Όχι
28 Οκτωβρίου 2019
Χριστούγεννα
25 Δεκεμβρίου 2019
Σύναξη της Θεοτόκου
26 Δεκεμβρίου 2019


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη
Κυριακή
Δευτέρα
Δευτέρα
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τετάρτη
Κυριακή
Δευτέρα
Πέμπτη
Δευτέρα
Τετάρτη
Πέμπτη

•
4
5.450 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΑΦΗΚΑΝ ΤΟ 2017. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 2,9% ΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ (4.355).

Φάρμακα από το…Μόναχο στην Κίτρινη Αποστολή προκειμένου να διατεθούν σε
κοινωνικές δομές του Ηρακλείου.
Ευχαριστούμε
θερμά
το
παγκόσμιο
συμβούλιο Κρητών και ιδιαίτερα το
πρόεδρο του Μανώλη Κουγιουμτζή για την
κοινωνική τους ευαισθησία να στείλουν
αυτές τις άγιες μέρες στους όχι οικονομικά
εύπορους συνανθρώπους μας φάρμακα από
τον Μόναχο!!! Εμείς με τη σειρά μας θα τα
διαθέσουμε στις κοινωνικές δομές για την
σωστή αξιοποίηση τους!!!»
Ο υπεύθυνος της Κίτρινης Αποστολής,
Δημήτρης Αποστολάκης, έκανε την
παρακάτω ανάρτηση στη σελίδα της
ομάδας ευχαριστώντας το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Κρητών για την προσφορά του.

Πηγή
δημοσίευσης
:
https://www.parapolitikakritis.gr/esteilanstin-quot-kitr…/…

Ο σταθερός φίλος του Δορυφόρου που κάθε φορά που πηγαίνει ταξίδια μας στέλνει
φωτογραφίες αυτή τη φορά πήγε στη Ντουμπάι

Η απόδειξη παραλαβής του ποσού που συγκεντρώθηκε στην 4η
φιλανθρωπική εκδήλωση ελληνικών συλλόγων και φορέων Μονάχου στις
9 Δεκεμβρίου 2018
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