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15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Eώς 29 Μαρτίου οι αιτήσεις Ελλήνων κατοίκων (ΕΕ) για να
ψηφίσουν στις ευρωεκλογές από τον τόπο κατοικίας τους

Στις ευρωεκλογές, ανέκαθεν από όταν εντάχθηκε η χώρα μας στην Ε.Ε., έχουν δικαίωμα να
συμμετέχουν στη ψηφοφορία των ευρωεκλογών στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα των
Προξενείων οι Έλληνες που ζουν σε χώρα μέλος της Ε.Ε.
Στην έκδοσή μας παρουσιάζουμε τον τρόπο υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων
εκλογέων που διαμένουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος στις προσεχείς ευρωεκλογές όπως ορίζει η απόφαση του
υπουργείου Εσωτερικών.
Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωεκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 26 Μαίου ενώ οι
Έλληνες κάτοικοι στο εξωτερικό (Ε.Ε.) θα ψηφίσουν μια μέρα νωρίτερα δηλ το
Σάββατο στις 25 Μαίου 2019.
Όσοι επιλέξουν να ψηφίσουν στις εκλογές της χώρας υποδοχής π.χ. Γερμανία τότε θα
ψηφίσουν την Κυριακή 26 Μαίου.
Είναι αυτονόητο ότι ένας πολίτης μπορεί να ψηφίσει μόνο για μια χώρα.
Όσοι ψήφισαν σε προηγούμενες ευρωεκλογές ΔΕΝ είναι αυτόμα στους εκλογικούς
καταλόγους. Αν θέλουν να ψηφίσουν πρέπει να κάνουν αίτηση.

Συνεχίζει το δημοσιογραφικό ταξίδι της
σχολικής εφημερίδας «ΕΚ(ΠΑΙΔΕΥΟΥΜΑΙ)»
του 1ου Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Μονάχου.
Συγχαρητήρια στης Διευθύντρια ,
εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου !!!

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

Ο Φώτης Μάραντος προχώρησε στην πώληση μιας αυθεντικής φανέλας της FC Bayern
Basketball με υπογραφές των παικτών της
Συγκεντρώθηκε το ποσό των 120 €, με το οποίο αγόρασε τη φανέλα ο Σταύρος Σαλαμπασίδης .
Ο Φώτης Μάραντος έστειλε τα χρήματα στο "Δορυφόρο και σε συνεννόηση μαζί του θα δοθούν
σε μια οικογένεια στο Μόναχο που τα έχει ανάγκη (για ευνόητους λόγους δεν αναφέρουμε το
όνομα της οικογενείας).
Συγχαίρουμε το Fotis Marantos για την πρωτοβουλία του αυτή!!!

Στις 1.2.2019 ξεκίνησαν οι εγγραφές στο θερινό πρόγραμμα του Λαϊκού Πανεπιστημίου
Μονάχου (Münchner Volkshochschule -MVHS)

Στις 1.2.2019 ξεκινούν οι εγγραφές στο θερινό
πρόγραμμα του Λαικού Πανεπιστημίου
Μονάχου (Münchner Volkshochschule -

MVHS) Πάνω από 900 προγράμματα
εκπαίδευσης (γλώσσες, ΗΥ, καλλιτεχνικά
κλπ) και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε
"λαϊκές" τιμές. Τα προγράμματα
δημοσιεύονται σε βιβλίο του MVHS αλλά και
στην ιστοσελίδα
του https://www.mvhs.de/services/anmeldun
g-und-beratung/

Από την εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους από το συμβούλιο μετανάστευσης
(Migationsbeirat) και το Δήμο του Μονάχου στο παλιό Δημαρχείο της πόλης
Στη δεξίωση, στην οποία ήταν καλεσμένοι σύλλογοι, φορείς αλλοδαπών της πόλης χαιρέτισαν η
αντιδήμαρχος Christine Strobl και η πρόεδρος του συμβουλίου μετανάστευσης Dimitrina Lang
Aκολούθησε δεξίωση. Μικρή η συμμετοχή των εκπροσώπων ελληνικών φορέων

Eλλάδα: Αλλαγές σε εξετάσεις οδήγησης και διπλώματα - Κατατέθηκε στη Βουλή
το σχέδιο νόμου
Οι υποψήφιοι οδηγοί, όπως αναφέρει το
newsauto.gr, θα υποβάλλονται πρώτα σε
θεωρητική εξέταση και µόνο εφόσον αυτή είναι
επιτυχής θα ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς.

Τις
αλλαγές
στον
τρόπο
που
θα
πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για τη
χορήγηση
αδειών
οδήγησης
προβλέπει
νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών που
κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.
Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν στον τρόπο
εξέτασης, ενώ εισάγεται νέο σύστημα για
διπλώματα οδήγησης σε 17χρονους με συνοδό
αλλά υπό προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων και
αυξημένο ασφάλιστρο και ο
συνοδός να μην έχει κανένα πόντο ποινής λόγω
παράβασης τον τελευταίο χρόνο.
Οι αλλαγές
Η διαδικασία της εξέτασης θα ελέγχεται από ένα
κέντρο που θα δημιουργηθεί στο υπουργείο
Μεταφορών, ενώ τα οχήματα θα έχουν κάμερες
και μικρόφωνα με απευθείας σύνδεση στο
Υπουργείο.
Σε όλα τα στάδια η διαδικασία θα καταγράφεται
από οπτικοακουστικά μέσα που θα παρέχουν
εικόνα και ήχο τόσο από το εσωτερικό οχήματος
ή χώρου όσο και από το δρόμο στην πρακτική
εξέταση, διαφορετικά θα είναι άκυρη.
Κατά την εξέταση των υποψηφίων κάθε
εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει απαραίτητα να
διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση για συνεχόμενη
σύνδεση µε το κέντρο ελέγχου του υπουργείου.
Εντός του οχήματος πρέπει να τοποθετηθεί μέσα
σε 4 μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου
κάμερα µε μικρόφωνο που θα απεικονίζει
ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος
ή τις θέσεις ανάβασης των µμοτοσικλετών, σε
αδιάλειπτη σύνδεση µε το κέντρο ελέγχου.
Η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία
προσόντων θα μεταδίδονται σε πραγματικό
χρόνο και θα καταγράφονται µε τη χρήση
οπτικοακουστικών μέσων, απεικονίζοντας τον
χώρο, τους συμμετέχοντες, το εσωτερικό του
εκπαιδευτικού οχήματος και το οδικό δίκτυο στο
οποίο κινείται.

Η πρακτική εξέταση θα διενεργείται σε δύο
στάδια, την ίδια ηµέρα. Στο πρώτο στάδιο θα
εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες
οδήγησης
(πορεία)
και
εφόσον
αυτό
ολοκληρωθεί µε επιτυχία, θα ακολουθεί η
εξέταση στις ειδικές δοκιμασίες. Αν ο
υποψήφιος αποτύχει στο δεύτερο στάδιο, θα
επανεξετάζεται και στο πρώτο.
Στο πρώτο στάδιο ο εξεταζόμενος θα είναι μαζί
με τον εξεταστή και τον εκπαιδευτή τουλάχιστον
για τον πρώτο εφαρμογής του νέου νόμου ενώ
στο δεύτερο στάδιο ο υποψήφιος οδηγός θα
είναι εντελώς μόνος του όπως και οι υποψήφιοι
επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας. Ο
εξεταστής για κάθε υποψήφιο θα προκύπτει
µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης πριν από την
εξέταση κάθε σταδίου, ενώ οι εξεταστές θα είναι
αποκλειστικής απασχόλησης.
Οδήγηση από τα 17 έτη
Με
το
νομοσχέδιο
θεσμοθετείται
η
συνοδευόμενη οδήγηση για τους 17χρονους,
αφού πρώτα περάσουν τη θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση και επιτύχουν στις
αντίστοιχες εξετάσεις. Τότε θα τους χορηγείται
βεβαίωση δυνατότητας οδήγησης με συνοδό, ο
οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
να έχει δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια και
να μην του έχει καταλογιστεί βαθμός ποινής στο
point system.
Ο ανήλικος θα πρέπει να έχει ειδική
ασφαλιστική κάλυψη και θα λάβει την οριστική
άδεια οδήγησης μόλις συμπληρώσει τα 18
χρόνια.
Οι κυρώσεις
Οι παραβάσεις -αφορούν τον υποψήφιο οδηγό,
τον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης, τον
εκπαιδευτή οδηγών, τη σχολή οδηγών, τον
εξεταστή και τον αξιολογητή- κατατάσσονται
ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους: πολύ
σοβαρή, σοβαρή και ελαφρά.
Τα πρόστιμα αρχίζουν από τα 100 ευρώ και
φτάνουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ.
Πηγή: in.gr

Γιατι πέθανε φοιτητής που έφαγε
μακαρόνια πέντε ημερών

είχε ναυτία, πονοκέφαλο και πόνο στο στομάχι.
Ο άτυχος νέος έκανε είχε εμετό και διάρροια.
Το πτώμα του βρήκαν οι γονείς του όταν τον
αναζήτησαν μετά από 11 ώρες.
Η νεκροψία έδειξε ότι για τον θάνατό του
ευθύνεται ένα βακτήριο που ονομάζεται
«Bacillus cereus» («βάκιλος δημητριακών»).
Είναι ένα σπορογόνο βακτήριο ευρύτατα
διαδεδομένο στο περιβάλλον, που παράγει
τοξίνες και προκαλεί εμετό και διάρροια. Οπως
έδειξαν οι αναλύσεις, οι τοξίνες που
προκλήθηκαν ήταν τόσο ισχυρές που οδήγησαν
στην κατάρρευση του συκωτιού και τελικά στο
θάνατο.

Αντικείμενο επιστημονικής μελέτης έγινε ο
θάνατος ενός φοιτητή, που έχασε τη ζωή του το
2008, τρώγοντας μακαρόνια με σάλτσα που
αφήσει είχε πέντε μέρες έξω από το ψυγείο.
Το περιστατικό συνέβη στις Βρυξέλλες με έναν
20χρονο φοιτητή που ζέστανε τα μακαρόνια που
είχε στον πάγκο της κουζίνας, στο φούρνο
μικροκυμάτων, τα έφαγε και πήγε να αθληθεί.
Ωστόσο γύρισε αμέσως στο σπίτι του καθώς
ένιωθε ότι έπαθε δηλητηρίαση,

«Πολλοί άνθρωποι τρώνε μακαρόνια που έχουν
μαγειρευτεί 2-3 μέρες πριν. Αυτό δεν είναι πάντα
ασφαλές και αν το φαγητό μας μυρίζει κάπως
περίεργα, τότε καλύτερα είναι να το αφήσουμε»,
προειδοποιούν, σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί.
Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας
για το θάνατο του φοιτητή δημοσιεύθηκαν στην
αμερικανική
επιθεώρηση
Κλινικής
Μικροβιολογίας.
https://dialogos.com.cy

Tο ισχυρότερο εμπορικό σήμα παγκοσμίως

Το φημισμένο σήμα της Ferrari, διαδεδομένο
ακόμη και σε γυαλιά ηλίου αλλά και T-shirt έχει
ανακηρυχθεί πρόσφατα ως το ισχυρότερο
εμπορικό σήμα παγκοσμίως σε έρευνα που
πραγματοποίησε η έκθεση Brand Finance Global
500 του 2019.
Η έκθεση, που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός,
έδειξε ότι η ιταλική εταιρία – η οποία επίσης
πωλεί
αρκουδάκια
και
περιστασιακά
μινιατούρες
supercars
–
ξεπέρασε
τις
McDonald’s, Coca-Cola, Lego και Disney
σημειώνοντας άνοδο κατά τρία σημεία από 91,5
σε 94,8 από τα 100 τους τελευταίους 12 μήνες.
Είναι μία από τις μόλις 14 μάρκες στην έκθεση
που θα έχει την κορυφαία βαθμολογία AAA+. Τα
μόνα άλλα εμπορικά σήματα αυτοκινήτων που
ήρθαν κοντά στην Ferrari ήταν εκείνα της BMW
και της Porsche, αμφότερα έλαβαν βαθμολογίες

ΑΑΑ. “Η Ferrari έχει ένα απαράμιλλο επίπεδο
αναγνώρισης ως μάρκα επιδόσεων, διατηρώντας
τα αριστεία στο σχεδιασμό και στην
καινοτομία”, δήλωσε ο David Haigh, Διευθύνων
Σύμβουλος της Brand Finance. “Το λογότυπο
του αλόγου είναι ένα τέλειο σύμβολο δύναμης
και ζωτικότητας, καθώς ξεπερνά τα στενά
πλαίσια της αυτοκινητοβιομηχανίας σε επίπεδο
αποδοχής”.
Η Ferrari είναι ένας από τους κορυφαίους
κατασκευαστές αυτοκινήτων. Εκτός από τα
ρούχα και τα εμπορεύματα, η φίρμα έχει
δανείσει το όνομά της σε θεματικά πάρκα και
ξενοδοχεία, εκτός από την κατασκευή υπέραυτοκινήτων και αγωνιστικών. Την περασμένη
χρονιά, η αξία της ιταλικής μάρκας αυξήθηκε
κατά 27% στα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα
περισσότερα από τα αυτοκίνητα που είχαν
προγραμματιστεί για παραγωγή το 2019 είχαν
ήδη πωληθεί πριν από το περασμένο καλοκαίρι,
ενώ ο νέος διευθυντής Louis Camilleri, ο οποίος
αντικατέστησε τον Sergio Marchionne μετά το
θάνατό του πέρυσι, ανακοίνωσε σχέδια για 15
νέα μοντέλα, πολλά από τα οποία θα είναι
εμμέσως ηλεκτρικά.
Κατά τα άλλα, η Michelin διατήρησε τη θέση
της ως το πιο πολύτιμο εμπορικό σήμα
ελαστικών. Η γαλλική εταιρεία ξεπέρασε την
Bridgestone ενώ και οι δύο παρέμειναν στα
κορυφαία 300 πιο πολύτιμα εμπορικά σήματα
στον κόσμο φέτος, παρόλο που αμφότερες
απώλεσαν κάποια από την αξία τους.
Πηγή: www.newsauto.gr

«Κάποιες φορές η τάξη θέλει… αταξία!»
Η παιδική Μουσικοθεατρική ομάδα ΜΕΛΩΔΙΑ θα
παρουσιάσει για δυο μόνο παραστάσεις στο
Μόναχο,
το
πολυβραβευμένο
μιούζικαλ
«MATILDA»σε απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία
της Ήρως Κωστράκη .
Από το 2011 μέχρι σήμερα, η πολυσυζητημένη
παράσταση έχει σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων και
βραβείων, κερδίζοντας το κοινό και τους

κριτικούς, στο West End του Λονδίνου, το
Broadway, την Αυστραλία και τον Καναδά!
Έχει ήδη αποσπάσει περισσότερα από 50
σημαντικά βραβεία σε όλες τις κατηγορίες, ενώ
από το 2012 μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ
GUIΝNESS, κερδίζοντας την ίδια χρονιά επτά
θεατρικά βραβεία OLIVIER στο Λονδίνο.
Υπόθεση:
Η Ματίλντα Γουόρμγουντ, ένα παιδί διαφορετικό
από τα υπόλοιπα, διαβάζει Ντοστογιέφσκι,
μετακινεί ποτήρια με τα μάτια της και μαγνητίζει
με τη φαντασία της που τρέχει με ταχύτητα φωτός.
Ξεχωρίζει αληθινά από τους φίλους, τους
συμμαθητές και την οικογένεια της γιατί
αποφασίζει να υψώσει το μικροσκοπικό της
ανάστημα απέναντι σε έναν κόσμο γεμάτο
τηλεοπτικές εκπομπές, απόρριψη, υστερικές
φωνές, απειλές και να βροντοφωνάξει στην
οικογένεια της και την τυραννική διευθύντρια του
σχολείου της, Αγκάθα Τράντσμπουλ: «Μόνη μου
θα αλλάξω αυτή την ιστορία!».
Η μικρή ηρωίδα, σε αντίθεση με τον σύγχρονο
άνθρωπο, ο οποίος υποτάσσεται και εγκλωβίζεται
σε μία κοινωνία που μετατρέπει τα μέλη της σε
άβουλα όντα, θέλει να αλλάξει τη μοίρα της
διεκδικώντας τα όνειρα της για ένα καλύτερο
αύριο και ξεσηκώνοντας τους συμμαθητές της,
γιατί «κάποιες φορές, η τάξη θέλει… αταξία»!
Θα τα καταφέρει άραγε; Η συνέχεια στη σκηνή του
δημοτικού θεάτρου του Unterföhring
Κείμενο/Σκηνοθεσία:Ηρω Κωστρακη
Μουσική επιμέλεια :Μαρία Κρινιτι
Φώτα : Σωκράτης Τίρλας
Παραγωγή : Ενορία Αγίων Πάντων Μονάχου

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ SALVATORKIRCHE ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

DW: Η ατελείωτη Οδύσσεια της ψήφου των αποδήμων
η πολιτική πόλωση δεν ήταν τόσο ακραία όσο
σήμερα.
«Ένα ανεκπλήρωτο όνειρο»

Από συνέδριο της ΟΕΚ Γερμανίας στα τέλη της
δεκαετίας του 1970 / αρχές 1980 (αρχείο ΟΕΚ)

Λύση στο σύνθετο ζήτημα της ψήφου των
αποδήμων εντός της τρέχουσας χρονιά
υπόσχεται η ελληνική κυβέρνηση. Πόσο
βιώσιμη όμως μπορεί να είναι όταν δεν έχει
προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τις
μεταναστευτικές οργανώσεις;
Toυ Κώστα Συμεωνίδη, δημοσιεύτηκε στη
σελίδα της Deutsche Welle
Εντός της χρονιάς αναμένεται να έρθει στην
Ολομέλεια της ελληνικής Βουλής ο νόμος για
την ψήφο των Ελλήνων κατοίκων του
εξωτερικού, όπως διαβεβαίωσε στις αρχές της
χρονιάς ο υφυπουργός Εξωτερικών και
αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Τ.
Κουίκ. Προηγουμένως θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το έργο της ειδικής επιτροπής
εμπειρογνωμόνων, η οποία συγκροτήθηκε γι΄
αυτόν ακριβώς το σκοπό στα τέλη της
περασμένης χρονιάς υπό την αιγίδα του
υπουργείου Εσωτερικών. Κατά την πρώτη
συνεδρίαση της επιτροπής μάλιστα ο αρμόδιος
υπουργός Αλέξης Χαρίτσης υποσχέθηκε μια
«δίκαιη και βιώσιμη λύση».
Αποστολή
της
επιτροπής
στην
οποία
συμμετέχουν πολλοί και επιφανείς ακαδημαϊκοί
είναι να εισηγηθεί πιθανές λύσεις σε μια σειρά
σύνθετων ερωτημάτων (αριθμός πιθανών
εκλογέων, επιστολική ψήφος ή άλλος τρόπος,
πιθανή συγκρότηση εκλογικής περιφέρειας
εξωτερικού κ.ά.) ώστε να ακολουθήσει στη
συνέχεια διακομματική διαβούλευση.
Βάσει της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001
(άρθρο 51§4) ωστόσο, που προβλέπει την
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και για τους
εκλογείς που βρίσκονται εκτός Επικράτειας, ο
σχετικός εκτελεστικός νόμος θα πρέπει να
αποσπάσει πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των
βουλευτών στη Βουλή. Υπό τις παρούσες
πολιτικές συνθήκες αυτό θα πρέπει να θεωρείται
εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Πόσο
μάλλον που ήταν ατελέσφορες παρόμοιες
προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος όταν

Η ψήφος των αποδήμων είναι ένα ζήτημα που
απασχολεί τις μεταναστευτικές οργανώσεις εδώ
και δεκαετίες. Κωδικοποιημένο ως σύνθημα
«ψήφος στον μετανάστη» το σχετικό αίτημα
διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της
δεκαετίας του 1960, στο πρώτο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ)
στη Γερμανία. Όπως σημείωσε μιλώντας προς
τη Deutsche Welle ο νυν πρόεδρος της ΟΕΚ
Κώστας Δημητρίου: «Η ΟΕΚ ήταν η πρώτη από
όλες τις μεταναστευτικές οργανώσεις που ήδη
από την δεκαετία του 1960 έθεσε το
δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι για τους Έλληνες πολίτες του
εξωτερικού. Δυστυχώς, 50 και πλέον χρόνια
μετά, συνεχίζει να αποτελεί ένα ανεκπλήρωτο
όνειρο. Παρ΄ όλες τις υποσχέσεις των κομμάτων
-ιδιαίτερα όταν αυτά είναι στην αντιπολίτευσηδεν έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση και
αυτό παρά το γεγονός ότι στην τελευταία
αναθεώρηση του Συντάγματος έχει προβλεφθεί
η ψήφος των αποδήμων από τον τόπο διαμονής
τους».
Και όλα αυτά εν έτη 2018, όπως τονίζει ο κ.
Δημητρίου, «όταν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες έχουν δώσει το δικαίωμα της ψήφου
στους πολίτες τους εδώ και χρόνια». Πράγματι,
οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν
στους πολίτες τους που διαμένουν στο
εξωτερικό να ασκούν τα εκλογικά τους
δικαιώματα από τον τόπο διαμονής τους. Κάθε
χώρα ακολουθεί βέβαια το δικό της μοντέλο
όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις
αλλά και τις δυνατότητες άσκησης του
δικαιώματος (κάλπες σε διπλωματικές αρχές,
επιστολική ψήφος κτλ. ).
Μετανάστες προ και μετά κρίσης
Κατά ορισμένους αναλυτές οι λόγοι αυτού του
«διαχωρισμού»
είναι
προφανείς:
όπως
σημειώνουν, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό
και κυρίως εκείνοι της πρώτης γενιάς που,
ενδεχομένως, να έχουν και το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον να ψηφίσουν, κινούνται πολιτικά
στον συντηρητικό χώρο. Στον αντίποδα και
κατά την ανάγνωση της νυν κυβέρνησης,
υποστηρίζουν οι ίδιοι, η τελευταία «φουρνιά»
μεταναστών που εγκατέλειψαν την Ελλάδα στο
απόγειο της οικονομικής κρίσης μεταξύ 2010 και
2015, επιρρίπτουν ως επί το πλείστον την ευθύνη
της κρίσης στο «παλιό κατεστημένο» και,
διαπιστώνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί

τα τρία τελευταία χρόνια, αποτελούν δυνητικούς
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποια θα είναι η τύχη του ΣΑΕ;

Η εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων του
εξωτερικού δεν μπορεί φυσικά να προβλεφθεί.
Όπως δεν μπορεί να προβλεφθεί επίσης πόσοι
απόδημοι θα ανταποκριθούν όταν και εφόσον
τους δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσουν από τον
τόπο διαμονής τους και εάν ο αριθμός αυτός θα
είναι αρκετά μεγάλος για να επηρεάσει το
εκλογικό αποτέλεσμα. Γεγονός είναι όμως ότι
μια πολιτική που φαίνεται να έχει μοναδικό
γνώμονα το κομματικό συμφέρον και να
υπαγορεύεται από τους φόβους για πιθανή
διατάραξη των πολιτικών ισορροπιών, δεν
μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη λύση σε ένα
τόσο μείζον πολιτικό ζήτημα. Πόσο μάλλον που
δεν έχει προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος
με τους ίδιους τους απόδημους. Μολονότι ο
αρμόδιος υφυπουργός Τ. Κουίκ υπόσχεται τη
διευθέτηση του ζητήματος εντός της τρέχουσας
κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το
φθινόπωρο, μέχρι στιγμής δεν είχε καμία
απολύτως επαφή επ΄ αυτού με την ηγεσία της
ΟΕΚ Γερμανίας, που είναι η μεγαλύτερη
ομοσπονδία της Ευρώπης.

Χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση με τους
μεταναστευτικούς φορείς και τις οργανώσεις
προωθείται και ένα νέο νομοσχέδιο για τη
λειτουργία
του
Συμβουλίου
Απόδημου
Ελληνισμού. Η απουσία διαλόγου όμως φαίνεται
να προδικάζει σε αποτυχία και αυτή την
προσπάθεια. «[…] Το νέο ΣΑΕ», σχολιάζει ο
Κώστας Τάτσης, «με την όποια μορφή συσταθεί,
χωρίς να έχει γίνει διάλογος, χωρίς να συζητήσει
η πολιτεία με τον Απόδημο, θα είναι
καταδικασμένο στη συνείδηση του κόσμου και
επομένως δεν θα μπορεί να υλοποιήσει την
όποια αποστολή επιδιώκει να του προσδώσει η
κυβέρνηση». Με την ανάγνωση αυτή συμφωνεί
και ο Κώστας Δημητρίου, ο οποίος έχει
διατελέσει ταμίας του ΣΑΕ. «[…] Κάτι που δεν
ξεκινάει από τις ίδιες τις οργανώσεις, αλλά
επιβάλλεται από πάνω με νόμο και όταν

μάλιστα επωμίζονται το οικονομικό κόστος οι
οργανώσεις και τα μέλη τους, είναι εκ των
πραγμάτων δύσκολο να εφαρμοστεί. Εδώ πρέπει
πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να είναι
ακριβώς το ΣΑΕ και μετά να προχωρήσουμε».

Τόσο στο θέμα του -επίσης συνταγματικά
κατοχυρωμένου- ΣΑΕ όσο και στο ζήτημα της
ψήφου των αποδήμων, οι λύσεις μπορούν να
είναι
βιώσιμες
μόνον
εάν
υπάρξει
υπερκομματική
συναίνεση.
Αυτό
όμως
προϋποθέτει
τη
χάραξη
μιας
εθνικής
στρατηγικής, μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής
που θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
το -σήμερα αναξιοποίητο- κεφάλαιο του
Απόδημου Ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτό θα
μπορούσε να εξεταστεί ενδεχομένως και η
θεσμοθέτηση θέσης ενός μονίμου υφυπουργού/
γενικού γραμματέα για θέματα αποδήμων, ώστε
να διασφαλίζεται η συνέχεια της πολιτικής,
ανεξαρτήτως κυβέρνησης.
Κώστας Συμεωνίδης
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Έλληνες Iατροί Μονάχου: Επιμορφωτική εκδήλωση και Βασιλόπιτα

Την Παρασκευή 01.02.2019 οι ιατροί Μονάχου είχαν την τακτική τους συνάντηση.
Αυτή συνδυάστηκε με την επιμόρφωση, το κόψιμο της βασιλόπιτας και τον πρωτοχρονιάτικο
χορό.
Στο επιμορφωτικό μέρος οι καλεσμένοι ήταν δυο αξιόλογοι συνάδελφοι:
- Ο κ. Νικολαος Τσιλιμπάρης, καθηγητής και διευθυντής της αγγειοχειρουργικής του
πανεπιστημιακού νοσοκομείου Μονάχου (LMU- Klinikum der Universität MünchenCampusGroßhadern).
-Ο κ. Γιώργος Ψυχογιός, επιμελητής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Αουγκσμπουργκ
Universitätsklinikum
Augsburg)
μελλοντικός
καθηγητής
και
διευθυντής
της
Ωτορινολαρυγγολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Οι δυο συνάδελφοι
μετέφεραν στους παρευρισκόμενους συναδέλφους τις εμπειρίες, μεθόδους εργασίας τους και
τα αποτελέσματα αυτών,προσαρμοσμένα στην καθημερινή πραγματικότητα που
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στα ιατρεία τους.

Ο κ. Γεώργιος Ψυχογιός επιμελητής στο πανεπιστήμιο του Augsburg και μελλοντικός καθηγητής στο
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο κ. Νικόλαος Τσιλιμπάρης, καθηγητής της αγγειοχειρουργικης στο πανεπιστήμιο του Μονάχου
(LMU)

Πολιτιστικός Σύλλογος Λύκειον των Ελληνίδων, ίδρυμα Παλλάδιον και Λέσχη
Ελλήνων Επιστημόνων - Βασιλόπιτα 2019 στη Δημοτικής αίθουσα Unterföhring
Παραβρέθηκαν ως επίσημοι καλεσμένοι η Γεν. Πρόξενος Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, ο
Δήμαρχος της Κοινότητας Aschheim Thomas Glashauser (αδελφοποιημένη Κοινότητα με το
νησί Λέρο), η Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενσωμάτωσης Dimitrina Lang καθώς και άλλα μέλη
του Συμβουλίου μεταξύ αυτών η Θεοδώρα Ζισμάνη και ο Θεόδωρος Λουπεγγίδης ενώ στην
ελληνοβαυρική φιλία αναφέρθηκε με ομιλία του ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης. Το μουσικό πρόγραμμα κάλυψε η ορχήστρα ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ ενώ
παραδοσιακούς χορούς παρουσίασε το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων.

Ο Πρόεδρος των Θρακιωτών μαζί με μέλη του ΔΣ των Ηπειρωτών

Το Προεδρείο του ΔΣ του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

Ομιλίες για τη σχέση Aschheim – Λέρο από το Δήμαρχο Thomas Glashauser
Και ομιλία από τον πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση μεια την ελληνοβαυαρική φιλία

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Μεταναστών Dimitrina Lang

Ο Δήμαρχος της Κοινότητας Aschheim με τον πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση

Πάνω φωτογραφία από δεξιά: Φανή Αθέρα (Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, Ελένη Βούλγαρη
Λύκειο Ελληνίδων και Βασιλεία Τριάρχη Παλλάδιον

H Ναταλί Σωτηρίου Φόγκελ κέρδισε το φλουρί

Το χορευτικό του συλλόγου «Λύκειον των Ελληνίδων Μονάχου»

Τα μέλη του Συμβουλίου Μεταναστών του Δήμου Μονάχου. Δεξιά η Θεοδώρα Σισμάνη

Οι πίτες ήταν προσφορά του ελληνικού ζαχαροπλαστείου ChocoLab

Πάνω: Η Αναστασία Dick με την κα Burghart (σύζυγο υοθ πρώην Διευθυντή της Βαυαρικής
Ραδιοφωνίας. Κάτω: Ο Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Κοινοτητας Μονάχου Νίκος Σταμάτης

