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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Στις 14 Οκτωβρίου η "μεγάλη νύχτα των μουσείων στο Μόναχο"
90 μουσεία στην πόλη του Μονάχου θα είναι ανοιχτά από τις 7 μ.μ. έως στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.
Με εισιτήριο 15 € μπορεί κανείς να επισκεφτεί όλα τα μουσεία και να χρησιμοποιήσει και τα λεωφορεία που θα
εκτελούν δρομολόγια ειδικά για τη συγκεκριμένη νύχτα.
Heckenstallerpark. Το νέο πάρκο στο Μόναχο
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του νέου πάρκου που δημιουργήθηκε πάνω από το τούνελ (Heckenstallertunnels).
Στα πρότυπα το Petuelpark το νέο πάρκο είναι 27.500 τ.μ. Εχει 570 μέτρα μάκρος και μεταξύ 40-70 μ. πλάτος.

O «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ» μετά τις καλοκαιρινές διακοπές επανέρχεται με το 15νθήμερο του Newsletter που σαν στόχο
έχει να απευθυνθεί κυρίως σ όσους δεν έχουν τη δυνατότητα ή το χρόνο της πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Ο Δορυφόρος έχει σαν στόχο την ενημέρωση του Ελληνισμού του Μονάχου, την ενίσχυση των προσπαθειών
των οργανωμένων του φορέων, ελληνικών αρχών και υπηρεσιών και την πληροφόρηση σχετικά με θέματα που
αφορούν τόσο την πόλη και τη χώρα που ζούμε όσο και την πατρίδα μας.
Καλή σεζον
Η συντακτική επιτροπή

Η Ορθόδοξη Εκκλησία Μονάχου και το Τμήμα της Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου,
εόρτασαν την Ημέρα Μνήμης, για τον ρώσο νεομάρτυρα φοιτητή άγιο Αλέξανδρο Σμορέλλ, που
θανατώθηκε το 1943 στο Μόναχο από τους ναζιστές.
Ο άγιος Αλέξανδρος ανέπτυξε ως φοιτητής στο Πανεπιστἠμιο Μονάχου μεγάλη αντιχιτλερική και αντιναζιστική
δράση, ως μέλος της οργάνωσης „Άσπρο Τριαντάφυλλο“, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του από την Γκεστάπο,
την καταδίκη του σε θάνατο και τον αποκεφαλισμό του με λαιμητόμο στις 13 Ιουλίου 1943 στη φυλακή του
Μονάχου.
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του αγίου Αλεξάνδρου και τα πέντε χρόνια από την αγιοποίησή του
από τη Ρωσική Εκκλησία, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, υπεύθυνος πνευματικός για την
Ορθόδοξο φοιτητιώσα νεολαία στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, οργάνωσε την Ημέρα Μνήμης για τον άγιο
Αλέξανδρο, με ειδική τελετή και επίσημη εκδήλωση στην Άουλα του Πανεπιστημίου Μονάχου. Η εκδήλωση αυτή
τελείται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Μονάχου.
Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου και Γερμανίας κ. Μάρκ, της Υπερορίου Ρωσσικής Εκκλησίας, προξήρχε της
προσευχής και του τελετουργικού της Ημέρας Μνήμης, πλαισιούμενος από τον ρώσο Πρωτοπρεβύτερο Νικολάι
Αρτέμοφ, ιερατικώς προϊστάμενο του καθεδρικού ρωσσικού ναού στο Μόναχο και τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο
Σιώμο, ιερατικώς προϊστάμενο της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου. Ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σιώμος
χαιρέτισε εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας τους επίσημους προσκεκλημένους, ενώ ο
Πρωτοπρεσβύτερος Νικολάι Αρτέμοφ ανεφέρθη δι΄ολίγων στη ζωή και τον μαρτυρικό θάνατο του αγίου
Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν και μέλος της Ενορίας του. Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης καθώς
επίσης και κληρικοί της ρωσσικής και ρουμανικής εκκλησίας παρέστησαν συμπροσευχόμενοι.
Η τελετἠ έλαβε χώρα, στο σημείο που ευρίσκεται ανηρτημένο αναμνηστικό μπρούτζινο ανάγλυφο με αναφορά
στα θύματα του „Άσπρου Τριανταφύλλου“ στην Άουλα του Πανεπιστημίου. Τοποθετήθηκαν εκεί, για την
ακολουθία, σε τρισκέλι μια εικόνα του αγίου Αλεξάνδρου και ένα καλαίσθητο αναμμένο κερί.
Ο Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του Δρ. Κωνσταντίνου Νικολακοπούλου, και συμμετοχή του
Δρ. Αθανασίου Βλέτση, αμφοτέρων καθηγητών του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο
Μονάχου και άλλους ιεροψάλτες απέδωσαν στα ελληνικά τούς σχετικούς ορθοδόξους ύμνους, ενώ μέλη της
ρωσικής χορωδίας του καθεδρικού ρωσικού ναού, έψαλλαν σε ρωσική γλώσσα τροπάρια και ύμνους.
Στην Ημέρα Μνήμης παρέστησαν ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μονάχου καθηγητής κ. Μάρτιν Βίρσινγκ
και ο ανεψιός του αγίου Αλεξάνδρου, κ. Μάρκος Σμορέλλ, οι οποίοι και μίλησαν στους χαιρετισμούς τους για τη
σημασία της Ημέρας Μνήμης. Παρέστησαν επίσης η διευθύντρια του Συλλόγου „Άσπρο Τριαντάφυλλο“ κ. Δρ.
Χίλντεγκραντ Κροναβίτερ, η εκπρόσωπος του Καρδιναλίου Μονάχου κ. Δρ. Γκαμπριέλε Ρίτινγκερ, ο ρώσος
Γενικός Πρόξενος Μονάχου κ. Ανδρέι Γκρότσοφ και άλλοι επίσημοι, καθώς επίσης και ορθόδοξοι φοιτητές του
Πανεπιστημίου. Με μεγάλο ενδιαφέρον εκαντοντάδες φοιτητές όλων των σχολών του πανεπιστημίου Μονάχου
που διήρχοντο την ώρα εκείνη την κεντρική είσοδο του πανεπιστημίου ενημερώθηκαν για το γεγονός αυτό.
Με πλούσια δεξίωση, ευγενική προσφορά της Ρωσικής Εκκλησίας Μονάχου, έλαβε τέλος η Ημέρα Μνήμης.
Φωτογραφίες Βασίλειος Αδημούδης, ομαδική φωτογραφία από δεξιά: Πρωτοπρεβύτερος Νικολάι Αρτέμοφ, καθηγητής
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, αντιπρύτανης Μάρτιν Βίρσινγκ, Δρ.
Χίλντεγκραντ Κροναβίτερ, Δρ. Γκαμπριέλε Ρίτινγκερ, καθηγητής Αθανάσιος Βλέτσης και Δρ. Ανάργυρος Αναπλιώτης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Όπως είναι γνωστό μια ομάδα φοιτητών του
Πανεπιστημίου Μονάχου, μαζί με ένα καθηγητή
τους, ανέπτυξαν αντιναζιστική δράση από το 1942
με αποτέλεσμα να συλληφθούν από την Γκεστάπο,
να καταδικαστούν σε θάνατο και να εκτελεστούν με
αποκεφαλισμό με λαιμητόμο στη φυλακή του
Μονάχου.
Η ομάδα, που έφερε τον τίτλο „Άσπρο
Τριαντάφυλλο“, αποτελείτο από τα αδέλφια Σοφία
και Χανς Σολλ, Χριστόφορο Προμπστ, Βίλλυ Γκραφ,
Αλεξάντερ Σμορέλλ και τον καθηγητή Κουρτ
Χούμπερ. Θεωρείται ως η πλέον γνωστή και
αντιπροσωπευτική αντιστασιακή ομάδα στην
περίοδο του ναζισμού στη Γερμανία.
Είχαν καταγράψει σε 6 μακροσκελείς ανακοινώσεις
αντιδικτατορικά συνθήματα με αναφορά στα

δημοκρατικά και ουμανιστικά ιδεώδη και τα
μοίραζαν με το χέρι, ή με το ταχυδρομείο σε πολίτες
στο Μόναχο και σ΄όλη τη Γερμανία. Υπολογίζεται
ότι οι 6 σελίδες κυκλοφόρησαν σε 9 χιλιάδες
αντίτυπα, από το 1942.
Σε μια εκδήλωση του ναζιστικού αθεστώτος στις 18
Φεβρουαρίου 1943 στην κεντρική Άουλα του
Πανεπιστημίου Μονάχου πέταξαν από τον επάνω
διάδρομο του κεντρικού κτηρίου τις 6 σελίδες στους
προσκεκλημένους, με αποτέλεσμα να γίνουν
αντιληπτοί και να αρχίσει η καταδίωξή τους και η
σύλληψή
τους.
Με
συνοπτικές
δικαστικές
διαδικασίες καταδικάστηκαν όλοι τους σε θάνατο
και εκτελέστηκαν το 1943 με αποκεφαλισμό με
λαιμητόμο στη φυλακή του Μονάχου.

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης

Μόναχο: Εγκαίνια μνημίου για θύματα του 1972 από τους Προέδρους Γερμανίας και Ισραήλ

από το Ολυμπιακό χωριό με στόχο να τους
ανταλλάξει με παλαιστινίους που ήταν φυλακισμένοι
στο Ισραήλ.
Στην
προσπάθεια
απελευθέρωσης
των
κρατούμενων στο αεροδρόμιο Fürstenfeldbruck
σκοτώθηκαν οι 11 αθλητές, 1 αστυνομικός και 5
από τους τρομοκράτες.

Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια
του μνημίου για τα 12 θύματα της ολυμπιακής
ομάδας του Ισραήλ από την τρομοκρατική
οργάνωση
“Μαύρος
Σεπτέμβριος”
στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972

Για κάθε ένα από τα 12 θύματα θα υπάρχει ένας
μεγάλος πίνακας με στοιχεία από τη ζωή του. Στα
εγκαίνια έχουν προσκληθεί και συγγενείς των
θυμάτων.
Το μνημείο κόστισε 2,35 εκ ευρώ και στην ανέγερσή
του συμμετείχαν ο Δήμος Μονάχου, το κρατίδιο της
Βαυαρίας, η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή

Πριν 45 χρόνια μια τρομοκρατική οργάνωση
παλαιστινίων είχε απαγάγει 11 αθλητές του Ισραήλ

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο

www.doryforos.org
Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό
της Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο
www.doryforos-europa.blogspot.com

H Eλευθερία Αρβανιτάκη θα βρεθεί τον
Νοέμβριο του 2017 σε 6 πόλεις της
Ευρώπης (5 Γερμανία + 1 Ελβετία).
Η περιοδεία με τον τίτλο Dynata - Tour
2017 θα περιλαμβάνει τις παρακάτω
πόλεις.
Παρασκευή,
10.11.2017
Prinzregenten Theater

München

Γερμανία: Πόσο κοστίζουν οι πιο συνηθισμένες παραβιάσεις με Ι.Χ.
διέλευση οχημάτων της πυροσβεστικής τότε το
πρόστιμο είναι 65 ευρώ + 1 πόντο στο σύστημα
Flensburg.
2) Αλλαγή λωρίδας χωρίς φλας- 10 ευρώ
3) Φώτα ομίχλης σε περίπτωση που ο καιρός είναι
βροχερός -50 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα φώτα
ομίχλης πρέπει να είναι αναμμένα μόνο εάν η
ορατότητα είναι μικρότερη από 50 μέτρα.
4) Κορνάρισμα στα φανάρια- 10 ευρώ
5) Δυνατή μουσική στο αυτοκίνητο- 10 ευρώ
Η ADAC δημοσίευσε μια σειρά από "συνηθισμένες"
παραβιάσεις που κάνουν οι οδηγοί ΙΧ και το
πρόστιμο που καλούνται να πληρώσουν οι
παραβάτες. Δημοσιεύουμε μερικές από αυτές:
1) Παρκάρισμα σε θέση που προβλέπεται για
οχήματα της πυροσβεστικής -35 ευρώ. Στην
περίπτωση δε που το παρκάρισμα εμποδίζει τη

6) Χαλασμένα φώτα στο Ι.Χ. (ακόμη και σε έλεγχο
την ημέρα)- 60 ευρώ
7)
Παρκάρισμα
σε
ιδιωτικούς
χώρους
καταστημάτων. Δεν ισχύει ότι έχει προτεραιότητα
όποιος έρχεται από δεξιά, αλλά ότι πρέπει να
υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των οδηγών

Γερμανία: Θα ενισχυθεί η επιλογή των Carsharing από το Σεπτέμβριο

Από την 1η Σεπτεμβρίου ενισχύονται
επιλέγουν ΙΧ με "ωρολόγιο ενοίκιο".

όσοι

Στην Γερμανία να μην έχουν δικό τους αυτοκίνητο
αλλά να ενοικιάζουν ανά ώρα που το χρειάζονται
έχει αυξηθεί
κατά 36% από το 2016. Το 2017 ήταν
εγγεγραμμένοι σε εταιρίες ενοικίασης 1,7 εκ
πολίτες.
Ο νέος νόμος που τίθεται σε ισχύει προβλέπει
ειδικές θέσεις παρκινγκ σε δημόσιους χώρους για
ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και θα δίνεται επίσης η
δυνατότητα οι εταιρίες να απαλλάσσουν τους
ενοικιαστές από τέη στάθμευσης.
Πηγή: ARD

Δεν θα αυξηθούν οι τιμές των υπεραστικών διαδρομών
Η εταιρεία υπεραστικών λεωφορείων Flixbus
απέκτησε το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω από
το 90% της αγοράς, γεγονός που είχε προκαλέσει
φήμες για αυξησεις στις τιμές.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας André
Schwämmlein δήλωσε σχετικά στην εφημερίδα
"Mitteldeutschen Zeitung" ότι η μεγάλη ζήτηση
μπορεί μεν να "εξαφανίζει" τα οικονομικά εισιτήρια
σχετικά γρήγορα αλλά δεν θα υπάρξουν αυξήσεις
στις τιμές.

Ποιες είναι οι καλύτερες (ποιοτικά) πόλεις της Γερμανίας με κριτήριο το κόστος ζωής

Ο κατάλογος με τις καλύτερες πόλεις της Γερμανίας είναι λίγο πολύ ο ίδιος. Έτσι και φέτος η κατάταξη* δεν είχε
ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις (Μόναχο, Ερλανκεν, Ινγκολστατ, Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη, Ρέγκενσπουργκ,
Βόλφσμπουργκ, Ντάρμστατ, Ούλμ, Αμβούργο).
Όμως ποιες είναι οι καλύτερες (ποιοτικά) πόλεις της Γερμανίας με κριτήριο το κόστος ζωής.
Αυτόν τον κατάλογο δημοσίευσε η σελίδα Finanzen100.H κατάταξη των πρώτων 17 πόλεων είναι η ακόλουθη:
1.Wolfsburg, 2.Μönchengladbach, 3.Erlangen, 4.Osnabrück, 5.Wuppertal, 6.Halle Saal, 7.Oldenburg,
8.Ingolstadt,9.Chemnitz,,
10.Mannheim,11.Kasse,12.Dresden,13.Erfurt,14.Karlsruhe,15.Darmstadt, 16.Nürnberg, 17. Aachen

Γερμανία: Μόνο το 14% πηγαίνει στην εργασία του με ΜΜΜ
Το αυτοκίνητο παραμένει το βασικότερο μέσο
μεταφοράς αφού το επιλέγει το 68% (+1% από το
2000).

Το 2016 14% των εργαζομένων χρησιμοποίησαν
τα ΜΜΜ για να φθάσουν στο χώρο της εργασίας
τους (+1% συγκριτικά με το 2000).

Για αποστάσεις έως 5 χλμ χρησιμοποιούνται
λεωφορεία και μέσα σταθερής τροχιάς μόνο από το
8%.
Το 40% χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και το 28%
πηγαίνει με τα πόδια.
Το 23% χρησιμοποιεί τακτικά το ποδήλατο.
Το ποσοστό των εργαζομένων που χρειάζονται 3060 λεπτά μέχρι τον προορισμό τους αυξήθηκε για
το ίδιο χρονικό διάστημα από 18% - 22%.
Το 5% χρειάζεται πάνω από 1 ώρα (2000).
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία

Απάτη στο Facebook με δήθεν δωρεάν αεροπορικά της Aegean Airlines.
Όπως αναφέρει η Aegean Airlines :«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη
στο διαδίκτυο ψευδής και παραπλανητικός διαγωνισμός ισχυριζόμενος ότι η Aegean Airlines δήθεν δίνει δώρο
εισιτήρια. Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται χωρίς κανενός είδους έγκριση ή σχετική εξουσιοδότηση ή
οποιαδήποτε άδεια παρεχόμενη από την εταιρεία μας Aegean Airlines S.A. Επιφυλασσόμενοι ρητώς παντός
νομίμου δικαιώματός μας για οποιαδήποτε ζημία η εταιρεία μας ή οποιοσδήποτε τρίτος τυχόν υποστεί εξαιτίας
αυτής της παραπλανητικής ενέργειας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό
να σταματήσει η παράνομη και παραπλανητική αυτή ενέργεια. Σας εφιστούμε την προσοχή να μην πατήσετε
οποιοδήποτε σύνδεσμο σας προτείνουν ή να μοιραστείτε το συγκεκριμένο σύνδεσμο με φίλους σας.για την
επίσημη ενημέρωση σας παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας
μας στο el.aegeanair.com

Γερμανία: 5,6 εκ νοικοκυριά πληρώνουν 30% του εισοδήματος τους σε ενοίκιο

Το 40% των νοικοκυριών στις μεγαλουπόλεις της
Γερμανίας πληρώνουν πάνω από το 30% του
εισοδήματός τους για την καταβολή του ενοικίου του
σπιτιού τους. Αυτό ισοδυναμεί με 5,6 εκ νοικοκυριά
στα οποία υπολογίζονται
περίπου 8,6 εκ
άνθρωποι. Αυτό αναφέρει η σχετική έρευνα της
Hans Böckler Stiftung που έγινε με την υποστήριξη
του Humboldt-Universität στο Βερολίνο.
Ειδικοί σε θέματα ακινήτων και κοινωνιολόγοι
εκτιμούν ότι εάν ξεπεραστεί το όριο του 30%
δυσκολεύει πολύ η κατάσταση σε ότι αφορά τα
υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης.
Μάλιστα, υπολογίζεται ότι 1 εκ νοικοκυριά με 1,6 εκ
ανθρώπους στις 77 μεγαλύτερες πόλεις της
Γερμανίας πληρώνουν πάνω από το 50% του
εισοδήματός τους για ενοίκιο κατοικίας.
Σε περίπου 1,3 εκ νοικοκυριά στις μεγαλουπόλεις
περισσεύει μετά την πληρωμή του ενοικίου ποσό
μικρότερο του γνωστού Hartz-IV (κοινωνικό
βοήθημα) .

Πρωτιά για LMU και TU στο Μόναχο
Τα πανεπιστήμια του Μονάχου LMU και ΤU
αναδείχτηκαν ακόμη μια φορά τα καλύτερα σε όλη
τη Γερμανία. (Έρευνα περιοδικού Times Higher
Education). Η κατάταξη των 10 πρώτων στην
κατάταξη Πανεπιστημίων της Γερμανίας
Το περιοδικό Times Higher Education δημοσίευσε
μεταξύ άλλων την κατάταξη των πανεπιστημίων της
Γερμανίας. Η έρευνα στηρίζεται σε συγκεκριμένα
κριτήρια
όπως
μάθηση,
έρευνα,
διεθνής
χαρακτήρας,
επιστημονική
αναφορά
τους,
συνεργασία με την ελεύθερη οικονομία.
Την έρευνα το περιοδικό τη διενεργεί κάθε χρόνο
από το 2004
Κατάταξη:
Θέση 10η: Universität Bonn (100η θέση στην
παγκόσμια κατάταξη)
Θέση 9η: Universität Tübingen (94η θέση στην
παγκόσμια κατάταξη)
Θέση 8η: Technische Universität Berlin (92η θέση)
Θέση 7η: Freie Universität Berlin (88η)
Θέση 6η: Universität Freiburg. (82η)
Θέση 5η: Technische Hochschule Aachen, (RWTH)
– (79η θέση στην παγκόσμια κατάταξη)
Θέση 4η: Humboldt Universität Berlin (62η)
Θέση: 3η: Universität Heidelberg (45η)
Θέση 2η: Technische Universität München (41η
θέση)
Θέση 1η: Ludwig-Maximilians-Universität München
(34η θέση)

Γερμανία: Πόσα χρήματα δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους

Έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα, αποκαλύπτει ότι 7,17 εκ παιδιά, μεταξύ 10 και 13 ετών, στην Γερμανία
παίρνουν ως χαρτζιλίκι κατά μ.ο. 654 € ετησίως.
Διαφορές υπάρχουν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών
Έτσι, στην προσχολική ηλικία τα κορίτσια λαμβάνουν μηνιαίως 17 €, ενώ τα αγόρια 20 €. Αλλά και στις ηλικίες
μεταξύ 6 -13 τα κορίτσια παίρνουν από τους γονείς τους κατά μ.ο. 41 €, ενώ τα αγόρια φθάνουν τα 44 €.
Σύμφωνα με την έρευνα τα χρήματα ξοδεύονται σε μπισκότα, γλυκά, μαστίχες, παγωτά και περιοδικά.
Για την έρευνα „Young Digital Natives - wie digital sind sie wirklich“ ερωτήθηκαν 2000 παιδιά κατ εντολή των
εκδοτικών οίκων Blue Ocean Entertainment, Egmont Ehapa, Gruner + Jahr, Panini, Spiegel-Verlag και Zeit

Γερμανία: Πόσο κοστίζουν τα δωμάτια (WG) για φοιτητές
Σαξονίας-Ανχαλτ το δωμάτιο κοστίζει 250 €, στην
Βαυαρία ο μέσος όρος είναι 425 €.
Την οικονομικότερη λύση ο φοιτητής θα την βρει
στο Cottbus με μέσο όρο 208 €.Στο Βερολίνο ο
μέσος όρος φθάνει τα 400 €, ενώ ο μέσος όρος
τιμής σ όλη τη χώρα είναι 353 € (το 2013 ο μέσος
όρος ήταν 323 €)

Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει το νέο εξάμηνο στα
Πανεπιστήμια.
Το Ινστιτούτο MMI (Moses-Mendelsohn) εξέτασε
την αγορά διαμερισμάτων-δωματίων για 5η
συνεχόμενη χρονιά σε 93 πόλεις της Γερμανίας
όπου ο αριθμός των φοιτητών είναι πάνω από
5.000.
Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι και πάλι
αυξήθηκαν συγκριτικά με πέρσι οι τιμές των
δωματίων, αλλά υπάρχουν και πόλεις στις οποίες οι
τιμές
παρέμειναν
σταθερές.Π.χ.
σταθερές
παρέμειναν οι τιμές σε πόλεις όπως η
Φρανκφούρτη και η Κολωνία. Το Μόναχο με το
μέσο όρο τιμής ενοικίασης για ένα δωμάτιο να
ανέρχεται στα 570 € είναι η ακριβότερη πόλη της
Γερμανίας.
Αύξηση στον μέσο όρο τιμής καταγράφηκε στο
Αμβούργο με 420 € και "κατέκτησε" την δεύτερη
θέση στον κατάλογο με τις ακριβότερες πόλεις στον
τομέα των ενοικιαζόμενων δωματίων.
Στην 3η θέση "ανέβηκε" η Στουτγάρδη, ενώ
δυσκόλεψε η κατάσταση εύρεσης δωματίων στις
πόλεις όπως Tübingen, Nürnberg, Leipzig, αλλά και
στις πόλεις Rostock, Essen, Fulda, Oldenburg,
Marburg.
Σε επίπεδο κρατιδίων η έρευνα παρατήρησε επίσης
έντονες διαφορές. Έτσι ενώ στο κρατίδιο της

Σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας είναι
εγγεγραμμένοι 2,8 εκ φοιτητές. 43,2% περισσότεροι
από όσοι το 1998 ενώ αντίστοιχα διπλασιάστηκε
σχεδόν τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των
αλλοδαπών φοιτητών (340.305 από 165.994).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα 3/4 των
κατοικιών με ένα ή δυο δωμάτια σε μεγάλες πόλεις
της χώρας έφταναν μόλις το 22,7% των κατοικιών,
ενώ μόλις το 9,7% των φοιτητών κατοικεί σε
φοιτητικές εστίες.
Για την τραγική κατάσταση όσον αφορά τις
κατοικίες στην Γερμανία υπάρχει και μια σχετική
έρευνα του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας
στην Κολωνία σύμφωνα με την οποία μεταξύ του
2011 και του 2015 στις 7 μεγαλύτερες πόλεις της
Γερμανία
κατασκευάστηκαν
κατοικίες
που
αντιστοιχούν μόλις στο 32% από τις πραγματικές
ανάγκες
Η πρώτη δεκάδα με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να
βρει ο φοιτητής δωμάτιο:
München , Hamburg, Stuttgart, Köln, Frankfurt a.M.,
Freiburg, Tübigen, Darmstadt, Berlin, Konstanz,
Ο μέσος όρος τιμής δωματίων στις 10 πόλεις που
φοιτητές συνήθως επιλέγουν περισσότερο είναι
434 €, δηλ. 3 ευρώ λιγότερο από όσο ήταν το 2016.
Οι πόλεις με τους περισσότερους φοιτητές
είναι:Βερολίνο 172.505, Μόναχο 117.913, Κολωνία
96.340, Αμβούργο 81.623, Εσσεν 68.123,
Φρανκφούρτη 63.747, Αντίστοιχη είναι και η
κατάταξη με τους νέους φοιτητές για το νέο
εξάμηνο.Βερολίνο 26.146,Μόναχο 19.642, Κολωνία
12.598, Αμβούργο 12.052,
Επιμέλεια: ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο
www.doryforos.org
Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό της Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο
www.doryforos-europa.blogspot.com

Kορυφαία γερμανική εταιρεία λογισμικού P & ίδρυσε στο Τεχνολογικό Πάρκο Ιωαννίνων την
έδρα της
Τα Γιάννενα επέλεξε για την είσοδό της στην
ελληνική αγορά η μεγάλη γερμανική εταιρεία
Λογισμικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
P&I (Personal & Informatik) AG, στήνοντας στην
πρωτεύουσα της Ηπείρου το «στρατηγείο» της νέας
θυγατρικής της, με την επωνυμία P&I -Ελλάς ΕΠΕ.
Στις 1.9.17 η P&Ι Ελλάς, παρουσία 60 στελεχών της
στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας από τη Γερμανία κι άλλες 5
ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσώπων φορέων της Τ.Α.
και της Περιφέρειας Ηπείρου, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της Β.Ελλάδας και της επιχειρηματικής
κοινότητας εγκαινίασε την έδρα της στο
Τεχνολογικό Πάρκο Ιωαννίνων, γεγονός που
σηματοδότησε
την
επίσημη
έναρξη
των
επενδυτικών - επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
της.
Το επενδυτικό πλάνο της P&I στην Ελλάδα για την
επόμενη 4ετία προβλέπει προσλήψεις προσωπικού
εντός του18, καθώς και στελέχωση της ελ.
θυγατρικής με 80- 00.
Η P&I Ελλάς στα Γιάννενα έχει ως κύρια
δραστηριότητα την εξέλιξη, βελτίωση, ανάπτυξη
εφαρμογών λογισμικού που αποτελούν προϊόντα
της μητρικής εταιρείας. Η P&I πλατφόρμα είναι μια
καινοτόμα
και
πρωτοποριακή
πλατφόρμα

λογισμικού η οποία προσφέρει μοναδικές και
επαναστατικές λύσεις σε σύγχρονες διαδικασίες
σύγχρονης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
Στην παρούσα φάση η P&I Ελλάδας, έχει δύο
στρατηγικούς στόχους: τη συνεργασία με τα
πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα για
εξεύρεση καταρτισμένου προσωπικού και τους
«εγχώριους» πελάτες, οι οποίοι θα αποτελέσουν
την οικονομική ευκαιρία για παραμετροποίηση της
πλατφόρμας στην Ελλάδα, δηλαδή στα Ελληνικά.
Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα Ιωάννινα για τη
δημιουργία του νέου Κέντρου προγραμματισμού και
ανάπτυξης της πλατφόρμας προϊόντων HCM της
P&I στην Βόρεια Ελλάδα, είναι ότι η πόλη διαθέτει
ένα τοπικό οικοσύστημα, που ευνοεί την καινοτομία
και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών φορέων και
εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης το
θετικό επιχειρηματικό κλίμα, υποστηρικτικές δομές
κι ευέλικτη Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξοπλισμένο
Τεχνολογικό Πάρκο συμπεριλαμβανομένης της
σύνδεσης 1 Gb με οπτική ίνα. Επίσης, εκτιμήθηκαν
οι αυτοκινητόδρομοι Εγνατία Οδός και Ιόνια Οδός,
το λιμάνι Ηγουμενίτσας, τα αεροδρόμια, καθώς
προσφέρουν γρήγορη διασύνδεση με Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Γερμανία και γενικότερα Ευρώπη.

Δημοσιεύτηκε: ΜΠΕ/ΑΠΕ

Το Καποδιστριακό , το Αριστοτέλειο και το Μετσόβιο μεταξύ των 500 καλύτερων του κόσμου
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Πρίνστον, το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Κολούμπια, το
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας και το
Πανεπιστήμιο του Σικάγο
Το πρώτο μη αμερικανικό και μη βρετανικό
πανεπιστήμιο της πρώτης εικοσάδας είναι το
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης, στη 19η θέση.
Το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, που πέρσι βρισκόταν
20ό, φέτος έχει πέσει στην 24η θέση, πίσω και από
το Πανεπιστήμιο του Τορόντο (23ο).
Τρία ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται μεταξύ των
500 καλύτερων του κόσμου, σύμφωνα με την
Παγκόσμια
Ακαδημαϊκή
Αξιολόγηση
των
Πανεπιστημίων (ARWU), τη γνωστή και ως
«Κατάταξη της Σαγκάης».
Στην κορυφή της λίστας παραμένει και τη φετινή
χρονιά το Πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το
Στάνφορντ, όπως και πέρσι. Την πρώτη τριάδα
συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ –το
πρώτο μη αμερικανικό– που μάλιστα έχει ανέβει
κατά μία θέση στην κατάταξη.
Ακολουθεί
το
Τεχνολογικό
Ινστιτούτο
της
Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), που επίσης κερδίζει μία θέση
σε σχέση με το 2016 ενώ το Μπέρκλεϊ της
Καλιφόρνιας έχει υποχωρήσει, από την τρίτη στην
πέμπτη θέση.

Σχεδόν τα μισά (συνολικά 48) από τα 100 κορυφαία
πανεπιστήμια του κόσμου βρίσκονται στις ΗΠΑ, 9
στη Βρετανία και 6 στην Αυστραλία.
Από τα ελληνικά πανεπιστήμια, κορυφαίο είναι το
Εθνικό και Καποδιστριακό (θέσεις 301-400) ενώ
στις θέσεις 401-500 βρίσκονται το Αριστοτέλειο της
Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Η Κατάταξη της Σαγκάης, που θεωρείται μία από τις
τρεις σημαντικότερες στον κόσμο, συντάσσεται
λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως την
ποιότητα της εκπαίδευσης (π.χ. τον αριθμό των
σπουδαστών της σχολής που τιμήθηκαν με Νόμπελ
ή με άλλα βραβεία), των καθηγητών (με βάση τις
διακρίσεις τους), της έρευνας (πόσες δημοσιεύσεις
έχουν
γίνει
σε
διεθνώς
αναγνωρισμένα
επιστημονικά περιοδικά) και άλλα.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελλάδα γερνάει - 8,9 εκατομμύρια έως το 2050
περίπου τρεις εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε ένα
συνταξιούχο. Αυτή η αναλογία προβλέπεται να
πέσει όμως σε δύο εργαζόμενους ανά συνταξιούχο
έως τα μέσα του 21ού αιώνα.

Συνεχώς φθίνουσα πορεία θα ακολουθήσει ο
πληθυσμός της Ελλάδας έως τα μέσα του αιώνα
μας, εξαιτίας των αρνητικών δημογραφικών
εξελίξεων στη χώρα μας. Αυτό προβλέπει μια νέα
μελέτη του Ινστιτούτου του Βερολίνου για τον
Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, η οποίααναλύει
γενικότερα το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης
και αναδεικνύει ανάμικτες τάσεις, τόσο θετικές όσο
και αρνητικές.
Η μελέτη επισημαίνει ότι μεταξύ 2011-2016 η
Ελλάδα έχασε σχεδόν το 3% του πληθυσμού της,
μεταξύ άλλων λόγω της γέννησης λιγότερων
παιδιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Προβλέπει ότι από περίπου 10,8 εκατομμύρια το
2016, ο πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί στα
9,9 εκατομμύρια έως το 2030 και στα 8,9
εκατομμύρια έως το 2050, με συνέπεια να υποστεί
μια πρόσθετη μείωση κατά περίπου 18%.
Με
δείκτη
ολικής
γονιμότητας
1,33
(ο
προβλεπόμενος μέσος αριθμών παιδιών ανά
γυναίκα), η Ελλάδα έχει σήμερα σχεδόν τη
χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η μελέτη επισημαίνει ότι εξαιτίας, κυρίως, του
μικρού αριθμού παιδιών που γεννιούνται στη χώρα
μας (περίπου 90.000 ετησίως), η Ελλάδα έχει
πλέον έναν από τους πιο γερασμένους
πληθυσμούς στην Ευρώπη, καθώς πάνω από το
ένα πέμπτο των κατοίκων της (το 21%) είναι άνω
των 65 ετών. Μόνον η Ιταλία στην Ευρώπη έχει
υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων.
Οι γερμανοί ερευνητές προβλέπουν ότι, με βάση τις
έως τώρα δημογραφικές τάσεις, η Ελλάδα είναι
πιθανό πως θα έχει τη χειρότερη σε όλη την
Ευρώπη
αναλογία
εργαζομένων
προς
συνταξιούχους έως το 2050.
Κι εδώ το χάσμα Βορρά-Νότου
Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη είναι
δημογραφικά διαιρεμένη. Στο βορρά, στη δύση και
στο κέντρο της ηπείρου υπάρχουν σχετικά υψηλοί
δείκτες γονιμότητας και μετανάστευσης που
διασφαλίζουν την ανάπτυξη των πληθυσμού στο
προβλεπτό μέλλον. Αντίθετα, η νότια και η
ανατολική Ευρώπη καταγράφουν επιταχυνόμενη
γήρανση και απώλειες πληθυσμού.
Η Ευρώπη είναι στην κυριολεξία μια «γηραιά»
ήπειρος, έχοντας πληθυσμό κατά μέσο όρο πιο
γερασμένο από τις άλλες ηπείρους. Σήμερα στην
Ευρώπη υπάρχουν περίπου 32 συνταξιούχοι για
κάθε 100 εργαζόμενους 20 έως 64 ετών, δηλαδή

Η μελέτη εκτιμά ότι έως το 2050 η υψηλότερη μέση
ηλικία του πληθυσμού, μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών, θα υπάρχει στην Ελλάδα και στην
Πορτογαλία, δύο χώρες που επίσης θα γνωρίσουν
και συρρίκνωση του πληθυσμού τους, εκτός από τη
γήρανση.
Όπως επισημαίνεται, η μόνιμη εγκατάσταση και η
επιτυχής ενσωμάτωση περισσότερων μεταναστών
μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο σε αυτές τις δύο
αρνητικές τάσεις. Οι ερευνητές προτείνουν ακόμη
μέτρα στήριξης των γεννήσεων και των
εργαζομένων μητέρων, καθώς επίσης κρατικές
πολιτικές γενικότερα που να διευκολύνουν τους
γονείς να συνδυάζουν τη δουλειά με την οικογένεια.
Τονίζεται ότι ουσιαστικά σήμερα σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες αποκτούν λιγότερα
παιδιά από όσα απαιτούνται για να μείνει σταθερός
ο πληθυσμός τους χωρίς τη βοήθεια των
μεταναστών.
Για
να
συμβεί
μια
τέτοια
σταθεροποίηση,
χρειάζεται
ένας
δείκτης
γονιμότητας περίπου 2,3 παιδιών ανά γυναίκα,
αλλά σήμερα ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 28 κρατών μελών είναι μόνο 1,58
παιδιά ανά γυναίκα.
Αν οι Ευρωπαίες συνεχίσουν να γεννούν κατά μέσο
όρο περίπου 1,5 παιδιά σε βάθος χρόνου, τότε ο
πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωνόταν στο μισό
μέσα στα επόμενα 65 χρόνια, εφόσον όμως υπήρχε
μηδενική
μετανάστευση
και
αμετάβλητο
προσδόκιμο ζωής.
Επειδή όμως καμία από αυτές τις δύο τελευταίες
υποθέσεις δεν είναι ρεαλιστική, οι γερμανοί
δημοσιογράφοι θεωρούν ότι, για να σταθεροποιηθεί
ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, αρκεί ένας μέσος
δείκτης γονιμότητας 1,6 έως 1,8 παιδιών ανά
γυναίκα, κάτι που δεν απέχει πολύ από τον τωρινό
δείκτη (1,58).
Στην κορυφή της ευρωπαϊκής γονιμότητας
σήμερα βρίσκεται η Γαλλία με δείκτη γέννησης
σχεδόν δύο παιδιών (1,96) ανά γυναίκα. Η
Ιρλανδία, η Βρετανία, η Σουηδία και η Δανία έχουν
επίσης σχετικά υψηλό δείκτη γονιμότητας. Αντίθετα,
η εικόνα είναι τελείως διαφορετική στο Νότο, καθώς
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρος
έχουν το χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας, γύρω στα
1,3 παιδιά ανά γυναίκα. Η διαίρεση αυτή της
Ευρώπης δεν έχει αλλάξει εδώ και σχεδόν τρεις
δεκαετίες.
Και λιγότεροι και πιο γέροι
Η μελέτη επισημαίνει ότι ειδικά ο ευρωπαϊκός Νότος
συνδυάζει την πληθυσμιακή συρρίκνωση και την
πληθυσμιακή γήρανση. Σε χώρες όπως η Ελλάδα
και η Ιταλία, ολοένα περισσότεροι εγκαταλείπουν
την αγορά εργασίας για να βγουν στη σύνταξη, από
ό,τι νέοι άνθρωποι εισέρχονται στην αγορά
εργασίας ως εργαζόμενοι.

Στις χώρες με χαμηλό δείκτη γονιμότητας όπως η
Ελλάδα, αυτή η διαδικασία και το άνοιγμα της
«ψαλίδας» εργαζομένων-συνταξιούχων συμβαίνει πιο
γρήγορα από ό,τι σε βορειότερες χώρες. Γι' αυτό, κατά
την μελέτη, οι νότιες χώρες στο μέλλον θα έχουν
μεγαλύτερες δυσκολίες να χρηματοδοτήσουν τα
συνταξιοδοτικά συστήματα και να διατηρήσουν το
τωρινό επίπεδο των κοινωνικών παροχών τους.
Η μελέτη εκτιμά ότι -με εξαίρεση το Λουξεμβούργο- σε
όλες τις άλλες χώρες οι συντάξεις θα υποστούν
μείωση στο μέλλον σε σχέση με τους μισθούς. Αυτό
θα έχει συνέπεια να αυξηθεί ο κίνδυνος φτώχειας για
τους ηλικιωμένους.
Οι γερμανοί ερευνητές επισημαίνουν ότι οι βόρειες
σκανδιναβικές χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία
ήταν οι πρώτες όπου πριν μερικές δεκαετίες ο δείκτης
γονιμότητας στην Ευρώπη έπεσε κάτω από τα δύο
παιδιά ανά γυναίκα.
Σήμερα όμως είναι οι ίδιες χώρες που έχουν
αναστρέψει την τάση γεννήσεων λιγότερων παιδιών
και έχουν πλέον ικανοποιητικά επίπεδα γονιμότητας πρόκειται για μία «επιστροφή στα παλιά» που δεν
έχουν (ακόμη τουλάχιστον) καταφέρει οι χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου.
Μια σειρά κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών
παραγόντων συνδυάζονται και ωθούν τα ζευγάρια
ιδίως του Νότου να μην κάνουν τόσα παιδιά όσο στο
παρελθόν: μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, επιθυμία
προσωπικής ελευθερίας, επιδίωξη επαγγελματικής
καριέρας, υψηλά ποσοστά διαζυγίων, σχετική
απομυθοποίηση του γάμου και της οικογένειας κ.α.
Η Ιταλία είναι η χώρα στην Ευρώπη όπου οι γυναίκες
έχουν την μεγαλύτερη μέση ηλικία, όταν κάνουν το
πρώτο παιδί τους: σχεδόν στα 31 τους. Σε χώρες
όπως η Ισπανία ελάχιστα νεαρά ζευγάρια έχουν την

οικονομική δυνατότητα να στήσουν το δικό τους
νοικοκυριό και να κάνουν παιδί πριν την ηλικία των 30
ετών. Και όσο καθυστερεί η δημιουργία οικογένειας,
τόσο μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που θα
γεννήσει μια γυναίκα και κατά συνέπεια ο πληθυσμός
μιας χώρας.

Η συνεισφορά των μεταναστών
Η μελέτη αναφέρει ότι μέχρι στιγμής σε χώρες όπως η
Ελλάδα και η Ιταλία οι μετανάστες δεν έχουν αυξήσει
σημαντικά τον πληθυσμό, έχοντας συμβάλει το πολύ
κατά 0,1% στους εθνικούς δείκτες γονιμότητας. Όμως,
αν ο αριθμός τους αυξηθεί στο μέλλον και με δεδομένο
ότι γεννάνε συνήθως περισσότερα παιδιά, η συμβολή
τους αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια τόσο
στην αύξηση του πληθυσμού όσο και στη συγκράτηση
της γήρανσης.
Με βάση τις αναλύσεις της Eurostat, εκτιμάται ότι
τουλάχιστον τα δύο τρίτα των χωρών της Ευρώπης θα
χρειασθούν τη συνεισφορά των μεταναστών από μη
ευρωπαϊκές χώρες για να υπάρξει δημογραφική
σταθερότητα στην Ευρώπη έως το 2050.
Μια άλλη διαίρεση υπάρχει μεταξύ ΔύσηςΑνατολής,
όσον
αφορά
το
προσδόκιμο
ζωής.Περισσότερο από όλους στην Ευρώπη ζουν οι
άνθρωποι στη βόρεια Ιταλία, στη βόρεια Ισπανία, στις
παράκτιες περιοχές της Γαλλίας, καθώς και σε
τμήματα της Ελβετίας και της Νορβηγίας. Τις πιο
σύντομες ζωές έχουν οι άνθρωποι στην ανατολική και
πρώην σοσιαλιστική Ευρώπη, με χειρότερες τη
Λιθουανία και τη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα το μέσο
προσδόκιμο ζωής ανεξαρτήτως φύλου είναι τα 81,1
έτη, ενώ στην Κύπρο τα 81,8 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 8ου παγκόσμιου συνεδρίου ποντιακού ελληνισμού

Με τη συμμετοχή 103 σωματείων από την Ελλάδα,
την Ευρώπη και την Αυστραλία, ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες του 8ου παγκοσμίου συνεδρίου ποντιακού
ελληνισμού,
της
Διεθνούς
Συνομοσπονδίας
Ποντίων Ελλήνων (ΔΙΣΥΠΕ) που έγινε στις
6.8.2017.
Στο συνέδριο επισήμως δεν συμμετείχαν τα
διοικητικά συμβούλια των Ομοσπονδιών ΗΠΑ –
Καναδά, Ευρώπης (ΟΣΕΠΕ) και της Ομοσπονδίας
Αυστραλίας. Συμμετείχαν όμως μεμονωμένοι
σύλλογοι της ΟΣΕΠΕ και της Αυστραλίας. .
Νέος πρόεδρος εξελέγη ο Γιώργος Αμαραντίδης,
πρώην πρόεδρος της (ΟΣΕΠΕ) και πρόεδρος
ΣΑΕ/Ευρώπης. Αναπληρωτής εξελέγη ο δημοτικός
σύμβουλος Θεσσαλονίκης Εφραίμ Κιριζίδης,,
γραμματέας ο Βασίλης Μωυσίδης από την Ελλάδα
πρώην στρατηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,

αναπληρωτής γραμματέας ο Παναγιώτης Ιασονίδης
από την Αυστραλία, ταμίας η Γεωργία Κυριακίδου
από τη Θεσσαλονίκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
η Σουλτάνα Βαρυτιμιάδου από την Αθήνα,
υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων η Ελένη Κυριακίδου
– Βασιλειάδου από την Κοζάνη και υπεύθυνος
νεολαίας ο Δημήτρης Παπαδόπουλος
Στο διοικητικό συμβούλιο εξελέγησαν επίσης, οι
Γιώργος Βαρυθυμιάδης, Αντωνιάδης Αναστάσιος
Θωμάς Βασιλειάδης, Ιωάννης Διαμαντίδης, Ειρήνη
Ελευθεριάδου, Χρήστος Ευθυμιάδης Χαράλαμπος
Καπουρτίδης
Στάθης
Κατσίδης
Θεόδωρος
Κωνσταντίνος από τη Γερμανία, Θεόδωρος
Λαζαρίδης από την Ελλάδα, Γεώργιος Μαυρομάτης,
Αικατερίνη Μπίλη ο Ιωάννης Μπουρσανίδης από
την Γερμανία, πρώην πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ,
Βασίλειος Παντελίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος,
Κωνσταντίνος Παπουτσίδης, Λεωνίδας Σαρβανίδης,
Σάββας Τοπαλίδης, Γεώργιος Τσορακλίδης από τη
Γερμανία, πρώην πρόεδρος της ΟΣΕΠΕ, Ιωάννης
Χαρισόπουλος από τη Γερμανία, και ο Γιώργος
Χριστοφορίδης (σε όσους δεν αναφέρεται η χώρα
διαμονής εννοείται ότι είναι η Ελλάδα).
Οι εκπρόσωποι της νεολαίας στο διοικητικό
συμβούλιο της ΔΙΣΥΠΕ με τον απερχόμενο
πρόεδρο Γιώργο Παρχαρίδη και τον πρόεδρο της
ΠΟΕ Χρήστο - Δημήτριο Τοπαλίδη
.

Ο Μανώλης Κουγιουμουτζής Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
Αντιπρόεδρος η Δρ Παρασύρη-Bauer Αργυρή
Γεννημένος στα Λειβάδια Μυλοποτάμου ο
Μανώλης Κουγιουμτζής ζει επί δεκαετίες στο
Μόναχο και είναι υποστηρικτής πολλαπλών
δραστηριοτήτων του Ελληνισμού της πόλης. Θα
είναι ο πέμπτος πρόεδρος στην ιστορία του
παγκοσμίου συμβουλίου Κρητών. Πρώτος ήταν ο
Σταύρος Σημαντήρης (ΗΠΑ) και ακολούθησαν οι
Γιώργος
Αεράκης
(Ευρώπη),
Αντώνης
Τσουρδαλάκης (Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία) και
Μανώλης Βεληβασάκης (ΗΠΑ). Το επόμενο
συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο το
Καλοκαίρι του 2019.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής νέου ΔΣ του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στο Ρέθυμνο.
Το συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια
εξέλεξε Πρόεδρο τον Μανώλη Κουγιουμουτζή,
πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Μονάχου (του
αρχαιότερου συλλόγου Κρητών σε όλη την Ευρώπη
που φέτος κλείνει τα 52 χρόνια).

Καλή επιτυχία στο έργο σας.

Η Ελευθερία Σουλεμέζη από το Μόναχο σε
"μαραθώνιο" ξιφασκίας στο Παρίσι

Ο Δορυφόρος επιδιώκει την ανάδειξη ταλαντούχων
ελληνόπουλων σε όλες τις κατηγορίες (κοινωνικές,
αθλητικές, εκπαιδευτικές κλπ) γι αυτό και σήμερα
δημοσιεύουμε μια ακόμη επιτυχία της Ελευθερίας
που προέκυψε πρόσφατα σε ένα "μαραθώνιο"
ξιφασκίας στο Παρίσι.
Όπως σε ειδικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα του
συλλόγου μπορεί να διαβάσει κανείς για την
Ελευθερία ήταν το πρώτο μαραθώνιο τουρνουά.
Εκεί κατόρθωσε να περάσει 4 γύρους !!! με το
σύστημα κ.ο. και να ηττηθεί από την αντίπαλή της
από το Χονκ Κονγκ κατακτώντας τελικά την 28η
θέση στην κατάταξη

Στο εποπτικό συμβούλιο της TSV 1860 ο
Αθανάσιος Στιμονιάρης
Στην εκλογή οργάνων της ποδοσφαιρικής ομάδας
του Μονάχου 1860 ο Αθανάσιος (Σάκης)
Στιμονιάρης εκλέχτηκε στο εποπτικό συμβούλιο.
Ο Σάκης Στιμονιάρης είναι Πρόεδρος του εργατικού
συμβουλίου της ΜΑΝ που είναι χορηγός της 1860

Ελληνοβαυαρική συναυλία στο Μουσείο Κρατικής Συλλογής Αρχαιοτήτων
Το Ίδρυμα «Παλλάδιον» και η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας διοργάνωσαν το βράδυ της Τρίτης
18ης Ιουλίου 2017, την «Ελληνοβαυαρική Συναυλία στο Μουσείο Κρατικής Συλλογής Αρχαιοτήτων».
Στη συναυλία συμμετείχαν η Παιδική χορωδία «Μελωδία» της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Γερμανίας
υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Κρινίτη και η Χορωδία Δωματίου του Oυμανιστικού Γυμνασίου Άλμπερτ-Άλντορφ
του Ρέγκενσμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Μπούλ. Οι χώροι τoυ Μουσείου γέμισαν με τις φωνές
παιδιών και εφήβων, Βαυαρών και Ελλήνων, που μάγεψαν και ενθουσίασαν το ακροατήριο με ελληνικές,
γερμανικές και διεθνείς μελωδίες συγχρόνων και κλασικών μουσικοσυνθετών. Στη συνέχεια οι καλεσμένοι είχαν
τη δυνατότητα να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις απολαμβάνοντας ένα ελληνικό κρασί.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο διευθυντής της Γλυπτοθήκης και της Κρατικής Συλλογής Αρχαιοτήτων Δρ. Φλόριαν
Κνάους, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, ο Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος Σιώμος και η πρόεδρος του Ιδρύματος «Παλλάδιον» Δρ. Βασιλεία Τριάρχη. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Σύμβουλος του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας Δρ. Ρολφ Κουσλ, οι καθηγητές του
Πανεπιστημίου του Μονάχου Δρ. Μαριλίζα Μητσού και Δρ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, ο Σύμβουλος
Ελληνικής Εκπαίδευσης στη Βαυαρία Δρ. Γεώργιος Παπατσίμπας καθώς και εκπαιδευτικοί, γονείς και
εκπρόσωποι των Ελληνικών φορέων και Συλλόγων στο Μόναχο.
Η ελληνοβαυαρική αυτή συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελληνοβαυαρικών πολιτιστικών ημερών
2017 και αποτελεί μια δραστηριότητα του προγράμματος «Ελλάδα-τότε και τώρα», ένα πρόγραμμα
συνεργασίας του Ιδρύματος «Παλλάδιον» και του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός της
ελληνοβαυαρικής συναυλίας ήταν να καλλιεργηθούν, με την παρουσίαση ελληνικών και γερμανικών τραγουδιών
από παιδιά και νέους από την Ελλάδα και τη Βαυαρία, τόσο οι μουσικές όσο και οι φιλικές σχέσεις, που
συνδέουν τις δύο χώρες από την εποχή της βασιλείας του Λουδοβίκου και του Όθωνα.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ελληνοβαυαρικής συναυλίας, το Ίδρυμα «Παλλάδιον» και η Ελληνική Ορθόδοξη
Μητρόπολη Γερμανίας προγραμματίζουν να πραγματοποιείται, με την υποστήριξη του διευθυντή της
Γλυπτοθήκης και της Κρατικής Συλλογής Αρχαιοτήτων, κάθε καλοκαίρι μια ελληνοβαυαρική συναυλία με
χορωδίες παιδιών και εφήβων από την Ελλάδα και τη Γερμανία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ελληνική Κοινότητα Καρλσφελντ
Το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Κάρλσφλεντ ενημερώνει ότι τα μαθήματα του προσχολικού τμήματος με την κ.
Ανέτα θα ξεκινήσουν στις 5 Νοεμβρίου 2017

Γερμανία: Μόλις πάρουν απολυτήριο (Abitur) επιλέγουν ... διακοπές

Έρευνα του Deutsches Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW) όσον αφορά τους
μαθητές 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά την
απόκτηση του απολυτηρίου του γυμνασίου
(ελληνικού Λκείου) δημοσίευσε το Spiegelonline. Η
έρευνα
πραγματοποιήθηκε με εντολή οτυ
Ομοσπονδιακού
Υπουργείου
Παιδείας,
επαναλαμβάνεται κάθε 3 χρόνια και συμμετείχαν
30.000 μαθητές.
Το 73% προβλέπει θετικά το μέλλον του όσον
αφορά τις προοπτικές εύρεσης εργασίας.
Παρά ταύτα όμως το 43% θεωρεί δύσκολη την
επιλογή της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν

μετά το απολυτήριο (Abi), το 42% ανησυχεί για το
NC
(περιορισμό
θέσεων
στις
σχολές
του
Πανεπιστημίων) ενώ το 38% δεν γνωρίζει ακόμη τι
ακριβώς θα ήθελε να συνεχίσει.
Το 74% επιθυμεί να σπουδάσει. Μισό χρόνο μετά
το απολυτήριο έχει εγγραφεί σε πανεπιστημιακή
σχολή το 50%.
16% έχει, 6 μήνες μετά το απολυτήριο, ξεκινήσει
επαγγελματική σχολή (μείωση κατά 3% σχετικά με
έρευνα του ίδιου ινστιτούτου πριν 3 χρόνια). Οι
συγκεκριμένοι μαθητές είναι κυρίως από μη
ακαδημαϊκές οικογένειες. Ενώ οι κοπέλες επιλέγουν
κυρίως ένα κενό χρονικό διάστημα ή επιλέγουν
προσωρινά μια άλλη απασχόληση.
Εντύπωση προκαλεί στους ερευνητές το στοιχείο
ότι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο ξεκινούν
πιο γρήγορα (χρονικά) τις σπουδές τους.
30% (αύξηση 5%) των μαθητών με απολυτήριο
επιλέγουν τον πρώτο χρόνο διακοπές ή άλλες
μορφές απασχόλησης πριν ξεκινήσουν τις
σπουδές.
Οι λόγοι που οδηγούν στην παραπάνω επιλογή
είναι « χρειάζομαι διάλειμμα μετά το σχολείο»,
«ευκαιρία να γνωρίσω το εξωτερικό», αλλά και η
αδυναμία της επιλογής της πανεπιστημιακής ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Τέλος, μόνο το 24% των μαθητών που τελειώνουν
το γυμνάσιο έχουν φόβο όσον αφορά τα οικονομικά
και την χρηματοδότηση της πανεπιστημιακή ή
επαγγελματικής σχολής τους. Ποσοστό που είναι
μικρότερο όλων των ερευνών του ίδιου ινστιτούτου.

Η Αθήνα είναι η πιο αγχώδης πόλη της Ε.Ε. – 5ο το Μόναχο

Η Αθήνα είναι η πιο αγχώδης πόλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τρίτη πιο αγχώδης της
Ευρώπης, σύμφωνα με νέα έρευνα για τις 150
λιγότερο στρεσογόνες πόλεις του κόσμου.
Χειρότερες στην κατάταξη σε σύγκριση με την
Αθήνα εντός Ευρώπης είναι η Μόσχα (θέση 124)
και η Κωνσταντινούπολη (θέση 122). Η
ελληνική πρωτεύουσα ακολουθεί στην 121η θέση.
Η νέα έρευνα αποκαλύπτει τις λιγότερο και
περισσότερο στρεσογόνες πόλεις του κόσμου για το

2017, με κριτήρια όπως η κίνηση στους δρόμους, οι
δημόσιες συγκοινωνίες, το ποσοστό πράσινου, η
οικονομική κατάσταση των κατοίκων, η φυσική και η
ψυχική υγεία και οι ώρες ηλιοφάνειας ετησίως.
Από τις 150 πόλεις που αξιολογήθηκαν, οι τέσσερις
στις δέκα πρώτες λιγότερο στρεσογόνες βρίσκονται
στη Γερμανία, μεταδίδει το CNN.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Στουτγάρδη, το
Ανόβερο βρίσκεται στην τρίτη θέση, το Μόναχο
στην πέμπτη και το Αμβούργο μαζί με το αυστριακό
Γκρατς στην ένατη θέση.
Το
μικροσκοπικό,
πλην
όμως
πλούσιο
Λουξεμβούργο, με λιγότερους από 600.000
κατοίκους, είναι η δεύτερη λιγότερο στρεσογόνος
πόλη.
Η Βέρνη έρχεται τέταρτη, η Μπορντό έκτη και το
Εδιμβούργο έβδομο.
Το Σίδνεϋ, η μοναδική μη ευρωπαϊκή πόλη στη
λίστα, βρίσκεται στην όγδοη θέση.
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Βαγδάτη.
Πηγή: Πρώτο Θέμα

Νίκος Γκάλης: πρώτος Έλληνας που έγινε μέλος του Naismith Hall of Fame
Ο «γκάνγκστερ» έγινε ο πρώτος Έλληνας
που έγινε μέλος του Naismith Hall of Fame, του
μουσείου ιστορίας που από το 1959 αποτελεί την
πιο πλήρη βιβλιοθήκη του μπάσκετ, προωθώντας
την ιστορία του αθλήματος.

Ο Νίκος Γκάλης αποτελεί κι επίσημα πλέον μέλος
του Hall of Fame, καταφέρνοντας να ανέβει με την
αξία του στο “πάνθεον” των κορυφαίων της ιστορίας
του αθλήματος. Το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου
(σ.σ. ξημερώματα 9ης Σεπτεμβρίου σε ώρα
Ελλάδας) θα μείνει αξέχαστο στον «Θεό» του
ελληνικού μπάσκετ.

Ο Νίκος Γκάλης ανήκει κι επίσημα στην παρέα των
κορυφαίων καλαθοσφαιριστών του κόσμου. Ο
άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στην
κορυφή της Ευρώπης το 1987, ο αθλητής που
έκανε γνωστό το μπάσκετ στην Ελλάδα κι ώθησε
χιλιάδες παιδιά να ασχοληθούν με την πορτοκαλί
μπάλα μπήκε στη λίστα με τους «Θεούς» του
παγκοσμίου μπάσκετ παρέα με τους Τρέισι
ΜακΓκρέιντι, Μπιλ Σελφ, Ρεμπέκα Λόμπο, Μάφετ
ΜακΓκρόου, Ρόμπερτ Χιουζ, Τζέρι Κράουζε, Τζορτζ
ΜακΓκίνις, Ζακ Κλέιτον και Μάνι Τζάκσον που
βρίσκονταν επίσης στην «Τάξη του 2017».

"Game of Thrones" : To σενάριο του 8ου κύκλου είναι έτοιμο
κριτικούς, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες των ηθοποιών,
τους πολύπλοκους χαρακτήρες, την ιστορία και την
έκταση της παραγωγής της, αν και κάποιοι έχουν
επικρίνει την συχνή χρήση του γυμνού, της
σωματικής και σεξουαλικής βίας. (Πρέπει να
σημειωθεί ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της σειράς
είναι ο θάνατος των πρωταγωνιστών. Από τους 30
που ανά διαστήματα έχουν ενεργό ρόλο ήδη έχουν
σκοτωθεί 20 και "φήμες" θέλουν στον τελευταίο
κύκλο ο αριθμός να μεγαλώσει πολύ ακόμη),

Το σενάριο του 8ου κύκλου παραδόθηκε στην
εταιρεία HBO που θα ξεκινήσει σύντομα την
παραγωγή των τελευταίων 6 επεισοδίων. Μάλιστα
τα επεισόδια θα έχουν διάρκεια ταινίας (όπως το
τελευταίο επεισόδιο του 7ου κύκλου πουήταν
διάρκειας 77 λεπτών).
Μέχρι πρότινος ήταν άγνωστό πότε θα είναι έτοιμο
το σενάριο του 8ου κύκλου "The Winds of Winter".
Τώρα υπολογίζεται ότι η ταινία θα μπορέσει να
προβληθεί το 2018.
Η σειρά Game of Thrones (Παιχνίδι του στέμματος)
είναι μία αμερικανική δραματική σειρά φαντασίας, η
οποία βασίζεται στη σειρά βιβλίων "Το Τραγούδι
της Φωτιάς και του Πάγου". Η προβολή της άρχισε
στις 17 Απριλίου 2011 και συνεχίζεται μέχρι και
σήμερα. Η σειρά έχει προσελκύσει ρεκόρ
τηλεθεατών στο HBO και έχει αναπτύξει μια
εξαιρετικά ευρεία και ενεργή διεθνή βάση οπαδών.
Έχει λάβει καθολική αναγνώριση από τους

Το περιοδικό Time χαρακτήρισε το Game of
Thrones ως την δημοφιλέστερη σειρά του κόσμου,
ενώ το BBC News έγραψε ότι το πάθος και η
αφοσίωση των οπαδών της δημιούργησε ένα
φαινόμενο που δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε
άλλο δημοφιλές τηλεοπτικό προϊόν. Συνολικά έχει
κερδίσει 212 βραβεία από τις 611 υποψηφιότητες
που έχει λάβει, ανάμεσα τους και 38 Βραβεία Έμμυ,
τα περισσότερα από κάθε άλλη τηλεοπτική σειρά.
Από την 7η σεζόν και έπειτα οι πέντε βασικοί
πρωταγωνιστές της σειράς αποτελούν τους ποιο
ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην ιστορία της
τηλεόρασης.
Μάλιστα σύμφωνα με το τηλεοπτικό περιοδικό
TVSpielfilm το πρώτο επεισόδιο του 7ου κύκλου
(προβλήθηκε τον Ιούλιο) το είδαν πάνω από 16 εκ
άτομα στις ΗΠΑ ενώ παγκοσμίως 106.000.000
φορές.

Γερμανία: Οι άνδρες στην αγορά. Διαφορές στη συμπεριφορά με τις γυναίκες
38% των ανδρών αγοράζουν αντικείμενα όταν
έχουν χαλάσει ή δεν τους κάνουν σε αντίθεση με τις
γυναίκες που ανάλογη συμπεριφορά έχει το 25%.
70% των γυναικών προτιμούν κοσμήματα ενώ το
58% των ανδρών ρολόγια.
35% των γυναικών αγοράζει χαρούμενα και το
βλέπει ως επιβράβευση της καθημερινότητάς τους.
Στους άνδρες το βλέπει έτσι μόνο το 24%
30% των ανδρών περιορίζει έξοδα για καλλυντικά
αντίθετα το 42% των γυναικών βάζουν πιο βαθιά το
χέρι στο πορτοφόλι.
28% των ανδρών είναι γενναιόδωροι όσον αφορά
την αγορά δώρων στους συντρόφους τους.
Αντίθετα μόνο το 6% θα αγόραζε ρολόι στον
αγαπημένο της.
18.000 € δίνουν μέσο όρο οι άνδρες για την αγορά
ενός αυτοκινήτου ενώ ο μέσος όρος που ξοδεύει
μια γυναίκα είναι 12.000

Έρευνα της Conveged Media σχετικά με τη
συμπεριφορά των ανδρών στην αγορά και στις
διαφορές τους με τις γυναίκες καταλήγει (σ.σ. κάτι
που ήδη γνωρίζουμε εμπειρικά) ότι οι γυναίκες όταν
βγουν στην αγορά για να ψωνίσουν είναι
χαρούμενες συγκριτικά με τους άνδρες. Όμως οι
άνδρες ξοδεύουν περισσότερα.
Άλλα στοιχεία:

Οι γυναίκες στην Γερμανία ξοδεύουν μ.ο. 117 € για
προϊόντα καθαρισμού προσώπου ενώ οι άντρες 87
€ ενώ τα έξοδα για τα προϊόντα του σώματος είναι
99€ για τις γυναίκες και 76 € οι άνδρες.
Η έρευνα επιβεβαίωσε ακόμη ότι οι άνδρες
παραμένουν "θαυμαστές" της αγοράς του Σαββάτου
και λιγότερο μέσα στην εβδομάδα ενώ επίσης
χρειάζονται μ.ο. 30-60 λεπτά για τις αγορές τους.
Τέλος οι άνδρες είναι πιο "πιστοί" πελάτες και
πηγαίνουν σπάνια με το χαρτάκι στα ψώνια. Πιο
εύκολα όμως επηρεάζονται από διαφημιστική
καμπάνια, από "τιμές ευκαιρίας" και από
προσωπική επικοινωνία του πωλητή

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

Κυκλοφορεί
το πρώτο τεύχος
του
"ΟΔΗΓΟΥ με χρήσιμες πληροφορίες για
τους Έλληνες στην Γερμανία", σε διάφορα
σημεία του Μονάχου (Ελλ. Σπίτι, Εκκλησίες,
εστιατόρια, ιατρεία, Προξενείο κλπ)
.
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις
που επιθυμούν περισσότερα αντίτυπα από
όσα τους στείλαμε μπορούν να μας
ενημερώσουν στο εμαιλ doryforos@email.de.
Η αποστολή είναι δωρεάν (τα έξοδα τα
καλύπτουν οι διαφημιστές)
Ο ΟΔΗΓΟΣ είναι έκδοση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

Θετική ανατροπή στην υπόθεση του οικοπέδου και στο ελληνικό σχολικό διδακτήριο στο
Μόναχο
συμμετείχαν από εληνικής πλευράς ο Γενικός
Γραμματέας Νέας Γενιάς Π. Παπαγεωργίου, ο πρ.
Πρόεδρος της Βουλής Φ. Πετσάλνικος, η Γεν.
Πρόξενος Π. Κωνσταντινοπούλου, o νομικός
σύμβουλος
Σταύρος
Κωσταντινίδης
και
εκπρόσωπος
της
ΚΤΥπ
Σ.
Καραγκούνης
συμφωνήθηκε ότι αποτελεί παρελθόν η όποια
δικαστική διένεξη και η υλοποίηση της απόφασης
του Δήμου για έξωση της Ελλάδας από το
οικόπεδο.
Στο Δημαρχείο του Μονάχου πραγματοποιήθηκε
σήμερα νέα συνάντηση για το θέμα του υπό
ανέγερση σχολικού διδακτηρίου που ήταν συνέχεια
της συνάντησης του Δημάρχου με τον πρ. Πρόεδρο
της Βουλής Φ. Πετσάλνικο το καλοκαίρι.

Στο πνεύμα της συμφωνίας θα συζητηθούν άμεσα
εναλλακτικές λύσεις ώστε να προχωρήσει το
εγχείρημα
ανέγερσης
διδακτηρίου
για
τα
ελληνόπουλα της περιοχής του Μονάχου.

Στη σημερινή συνάντηση με το Δήμαρχο της πόλης
Dieter Reiter.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κρητικός Σύλλογος Μονάχου και περιχώρων - Μαθήματα κρητικού χορού την Κυριακή
24.09.2017 από 16:30
:
Τις Κυριακές από 16:30 έως 17:30 στους χώρους του Interim, μαθήματα κρητικού χορού για όλους και από
17:30 έως 18:30 προετοιμασία του χορευτικού του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου για μελλοντικές παραστάσεις.
http://www.interim-kultur.de/html/wo_sind_wir_-.html
Τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν.
Δεν χρειάζεται εγγραφή στα τμήματα, απλά ελάτε την Κυριακή να γνωριστούμε.
Σας περιμένουμε να χορέψουμε μαζί, σε ρυθμούς Κρήτης.

Imam Baildi στο Μόναχο

Konzert im “Milla Club“ / Holzstraße 28, 80469 Münchenam 15. Oktober 2017 - Einlaß: 19:00 Uhr / Beginn:
20:00 Uhr
Imam Baildi feiern in 2017 zehnjähriges Bestehen.Zehn Jahre bedeutet sehr viel: Eine Idee, zwei Geschwister,
vier Alben und acht Musiker, die zusammen in mehr als 22 Länder gereist sind.
Das Bedeutet aber noch etwas, was man nicht in Zahlen messen kann: eine einzigartige Liebesbeziehung mit
ihrem Publikum. Dies wollen sie erwidern, und sie laden uns auf einer exklusiven Geburtstagsparty in München
ein. Macht euch bereit für eine einzigartige Konzertshow am 15. Oktober 2017 im Milla Club.
IMAM BAILDI ist ein sehr beliebtes und köstliches mediterranes Gericht mit Auberginen.
Gleichzeitig eine feine Musikkomposition der Brüder Lysandros und Orestis Falireas und ihrer siebenköpfigen
Band aus Athen.Bouzouki meets Electro Swing, Greek Roots meets Hip Hop & Mambo Big Band Orchestration,
original Greek - Balkan Brass Action meets uplifting MCs & Cuban Montunos.
Ihr Sound vereinigt Griechische Musik der 40er, 50er und 60er Jahre, die die Intensität griechischer Musik mit
massiven Klängen in einem 100% tanzbaren Live Act verwandeln – Global Beats vom Feinsten!
Tickets: Vorverkauf: 30€ Inkl. GebührOnline VVK unter: und an den zentralen Ticketshops in München
(http://tickets.krikri-productions.com)BERSCHÄNKTE
TICKETANZAHL!!!Presskit/Band
information:http://imambaildipress.krikriproductions.comhttp://www.imambaildi.comhttps://www.facebook.com/events/343782576042419/
Veranstalter:Tel: +49 (0)15780763057 Email: info@krikri-productions.comhttp://www.krikri-productions.com

