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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Με επιτυχία ολοκηρώθηκε η διάλεξη – συζήτηση στη θεματική της ενδοσχολικής βίας και των
κινδύνων στο διαδίκτυο (διάγνωση-αντιμετώπιση).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο και τη στήριξη
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού στο ελληνικό σχολείο Αριστοτέλης στο πλαίσιο των ενημερωτικών
σεμιναρίων του "Χαμόγελου του Παιδιού" στη Βαυαρία, 19-24 Φεβρουαρίου 2017, που χρηματοδοτούνται από τον
φορέα υποστήριξης Ολοήμερου Ελληνικού Σχολείου Νυρεμβέργης.
Εισηγητές της συζήτησης ήταν οι ψυχολόγοι Ματίνα Γαβριήλογλου
καθώς και η Ειρήνη Ζαφείρη από το Τμήμα των Διεθνών Συνεργασιών.

και

Ελισσάβετ

Στάμου

Οι παρεμβάσεις και προσεγγίσεις του εθελοντικού Οργανισμού ``Το Χαμόγελο του Παιδιού``, δημιουργήθηκαν και
εξελίχθηκαν μέσα από την επιστημονική εμπειρία και κατάρτιση των ειδικών ψυχολόγων του Οργανισμού και της
συνεργασίας του με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Επιστημονική Εποπτεία του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Αυτό θα είναι το μνημείο για τα θύματα του OEZ
"Για εσάς". Έτσι ονομάστηκε το σχέδιο μνημείου που κατέληξε χθες ο Δήμος του Μονάχου (Ältestenrat) και θα
τοποθετηθεί στο χώρο του OEZ στις 22 Ιουλίου, ένα χρόνο δηλαδή μετά την δολοφονία 9 ανθρώπων.
Το σχέδιο ήταν σε συζήτηση με τους συγγενείς των θυμάτων αναφέρει η ανακοίνωση
Από ανοξείδωτο ατσάλι, θα είναι δύο μέτρα ύψος και 2,5 μέτρα πλάτος και περιλαμβάνει ένα δέντρο γκίγκο .

Τα ονόματα με φωτογραφίες των θυμάτων θα υπάρχουν σε πέτρες που σύμφωνα με τους εμπνευστές δηλώνει
ενότητα, αιωνιότητα, άπειρο, σύνδεση
Το μνημείο θα τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο μεταξύ OEZ και Saturn Hansa. Κοντά στο McDonald’s-Restaurant από
όπου ξεκίνησε το μακελειό.
Παμψηφεί επανεκλογή Γιώργου Παππά στο Προεδρείο Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
Ο "Δορυφόρος" συγχαίρει τον Γιώργο Παππά και του
εύχεται επιτυχίες.

Ο γνωστός διακεκριμένος Έλληνας δημοσιογράφος
Γιώργος Παππάς (ανταποκριτής ΕΡΤ, ΤΑ ΝΕΑ)
εκλέχτηκε για 3η φορά, παμψηφεί, στο Προεδρείο της
Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Γερμανίας.
Το εφταμελές προεδρείο αποτελείται από πρόεδρο,
αντιπρόεδρο και ταμία που εκλέγονται με ξεχωριστές
ψηφοφορίες και τέσσερα μέλη. Η θητεία είναι για ένα
χρόνο. Εκλέχτηκε παμψηφεί για τρίτη χρονιά ταμίας
To νεοεκλεγμένο Προεδρείο της VAΡ Ένωση
Ανταποκριτών
Ξένου
Τύπου
στη
Γερμανία
αποτελούν: Μπίργκιτ Μπάουμαν (Αυστρία), Βότσεκ
Στσιμάνσκι(Πολωνία), Νατάλια Φίμπρικ (Ουκρανία),
Γιώργος Παππάς (ταμίας), Πασκάλ Τιμπό(Γαλλίαπρόεδρος), Ρομπ Σαβελμπεργκ (Ολλανδία), Κόνι
Γκιντερ (Βρετανία-αντιπρόεδρος).
Ο Γιώργος Παππάς ήταν μέλος της συντακτικής
επιτροπής της ελληνικής εκπομπής της Βαυαρικής
Ραδιφωνίας και ζει στο Μόναχο εδώ και πολλά
χρόνια.

Επίσημη επίσκεψη της κ. Ντονάτα φον Σενκ, αντιπροέδρου του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού στην
Ενορία Αγίων Πάντων Μονάχου
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 επισκέφθηκε
επίσημα την Ενορία Αγίων Πάντων Μονάχου, η
αντιπρόεδρος του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού,
που εδρεύει στο Βερολίνο, κ. Ντονάτα φον Σενκ
Η κ. Σενκ ασχολείται ιδιαίτερα με εμπόλεμες χώρες,
ὀπως Συρία, Ιράκ και τους πρόσφυγες, και με χώρες
της Αφρικής που πλήττονται από φτώχεια, όπως
Ουγκάντα κ.α. Εκπονεί κοινωνικά προγράμματα του
Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού για τις χώρες αυτές
και συμβουλεύει τη γερμανική κυβέρνηση σε θέματα
της αρμόδιότητάς της.
Η κ. Σενκ και ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης γνωρίστηκαν προ ετών στο Βερολίνο,
στη „Διάσκεψη Κορυφής για Θέματα Ενσωμάτωσης“
που εμπνεύστηκε, οργάνωσε και διηύθυνε η
καγκελάριος κ. Μέρκελ, καθώς επίσης και στο
„Συμβούλιο Ενσωμάτωσης“ που οργάνωσε, στη
Καγκελαρία η αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπουργός για
θέματα
Μετανάστευσης,
Ενσωμάτωσης
και
Προσφύγων και έκτοτε τους συνδέει μια στενή σχέση
φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Η κ. Σενκ αποδέχθηκε
ευχάριστα την πρόσκληση του Πρωτοπρεσβυτέρου
Αποστόλου Μαλαμούση, και εκκλησιάστηκε στον ιερό
ναό των Αγίων Πάντων Μονάχου, με το σύζυγό της
και δύο εγγόνια της. Παρηκολούθησε με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τη Θεία Λειτουργία που τέλεσαν ο
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος και ο ΠρεσβύτεροςΟικονόμος
Πλούταρχος
Κωσταντινίδης
,
εντυπωσιάστηκε από την εξαίρετη βυζαντινή
αγιογράφηση του ναού και ενθουσιάστηκε από το
γεγονός ότι ο ναός ήταν κατάμεστος, με πολλά
παιδιά.

Ο προιστάμενος του ναού, Αρχιμανδρίτης π.
Γεώργιος Σιώμος προσφώνησε εγκάρδια την
επισκέπτρια, και προσκάλεσε το εκκλησίασμα σε μια
συνάντηση και συζήτηση μαζί της, στη βιβλιοθήκη
της Ενορίας. Επίσης προσφώνησε κατάλληλα και
τους
παρισταμένους
βουλευτές
κ.
Σάββα
Αναστασιάδη (Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ)
και κ. Γεώργιο Λαζαρίδη (Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης
της ΑΝΕΛ).
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας η κ. Σενκ
συναντήθηκε με εκπροσώπους της παροικίας μας
στη βιβλιοθήκη της Ενορίας και συζήτησε μαζί τους
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συζήτηση, που
διήρκεσε μιά περίπου ώρα, έλαβαν μέρος ο
πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, η
πρόεδρος του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟ, δρ. Βασιλεία
Τριάρχη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας
Μονάχου κ. Σταύρος Κωσταντινίδης, η καθηγήτρια
Πολυτεχνείου κ. Δανάη Καλτσίδου-Κλόστερ, η
διευθύντρια του ελληνικού σχολείου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,
κ. Δήμητρα Μαυρίδου, η καθηγήτρια του Λυκείου
Μονάχου κ. Εύα Γρίβα, ο καθηγητής της μουσικής
δρ. Δημήτριος Πάλος (Παπαδόπουλος) η κ.
Αναστασία Ντικ, μέλος της Ομοσπονδίας Ποντιακών
Συλλόγων Ευρώπης, οι ιατροί κ. Θεοδώρα
Οικονομίδου, κ. Πάρις Αλεξάντερ και κ. Ανδρέας
Μοράκης, η δικηγόρος κ. Φωτεινή Μπογιατίνη, ο κ.
Λάκης Σπυριδωνίδης, μέλος του Ποντιακού Συλλόγου
Μονάχου, η αρμόδια για μαθήματα για παιδιά

αλλοδαπών, κ.Χριστίνα Οικονομίδου, ο Σύμβουλος
γερμανικών επιχειρήσεων κ. Βασίλειος Αδημούδης
κ.α.
Αμέσως μετά ο π. Απόστολος παρέθεσε γεύμα στη κ.
Σενκ στο εστιατόριο ΠΟΛΙΤΕΙΑ του κ. Μανώλη
Κουγιουμουτζή. Ο κ. Κουγιουμουτζής καλοσώρισε
εγκάρδια την κ. Σενκ και της επέδωσε και το
προσφάτως εκδοθέν χρονικό (άλμπουμ) του
Κρητικού Συλλόγου Μονάχου, με τον τίτλο:
„ΑΦΙΕΡΩΜΑ 1965-2015, 50 χρόνια Πολιτιστικής
Παρουσίας και Προσφοράς στο Μόναχο και στη
Γερμανία“.
Η κ. Σενκ παρέλαβε με ιδιαίτερη χαρά το άλμπουμ
για να το επιδώσει στο σύζυγό της που είχε διδαχθεί
ελληνικά στο γερμανικό γυμνάσιο.
Ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες
σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία Απόστολος
Μαλαμούσης, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού
Θρόνου
Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν ευγενικά από τον
κ. Βασίλειο Αδημούδη.
Στη φωτογραφία Ekklisia-1 από αριστερά ο
πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο
βουλευτής
κ.
Λαζαρίδης,
ο
βουλευτής
κ.
Αναστασιάδης και η οικογένεια Σενκ.
Στη φωτογραφία Schenk-Bibliothek η κ. Σενκ, ο
πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, η κ.
Αναστασία Ντικ και ο κ. Σταύρος Κωσταντινίδη

Ελληνική Κοινότητα Haar
Οι
βουλευτές
Β'
Θεσσαλονίκης
Σάββας
Αναστασιάσης (ΝΔ), Γεώργιος Λαζαρίδης (ΑΝΕΛ)
επισκέφτηκαν την πόλη μας με αφορμή την
εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου
(11.02.2017)
.
Την επομένη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου οι βουλευτές
επισκέφθηκαν
την
Κοινότητα
του
Haar.
Τους υποδέχθηκαν η δήμαρχος του Χααρ Gabriele
Müller ο πρώην δήμαρχος του Χααρ Helmut Dworzak
και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Απόστολος
Κώτσης Ακολούθησε συζήτηση και διάλογος με μέλη
και φίλους της Κοινότητας Haar. Μάλιστα οι δυο
βουλευτές έγιναν στη συνέχεια επίτιμα μέλη της
Ελληνικής Κοινότητας Haar.
Παράλληλα το ΔΣ της Ελλ. Κοινότητας Haar κατέθεσε
επιστολή/ έγγραφο στους βουλευτές με δυο θέματα.
Το έγγραφο που κατέθεσε σήμερα στους δυο
βουλευτές ο πρόεδρος Κώτσης Απόστολος εκ
μέρους της ελληνικής κοινότητας Χααρ Μονάχου .
Προς: κ. Γεώργιο Λαζαρίδη, Βουλευτή ΑΝΕΛ Β'
Θεσσαλονίκης και κ. Σάββα Αναστασιάδη, Βουλευτή
ΝΔ Β' Θεσσαλονίκης
Αξιότιμοι
κύριοι,
η
Ελληνική
Κοινότητα
Haar
επιθυμεί
να
γνωστοποιήσει προς τους κ. Βουλευτές του
ελληνικού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκαν σήμερα

τους χώρους της Κοινότητας μας, δυο θέματα που
αφορούν την ομογένεια.
1.) Σχολικό διδακτήριο:
Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να βρει τρόπους για να
επαναφέρει το θέμα του οικοπέδου στο Berg am
Laim προς συζήτηση με τον Δήμο Μονάχου.
Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από την διεκδίκηση
ενός
σχολικού
διδακτηρίου
το
οποίο
θα
χρηματοδοτηθεί
μάλιστα
από
τη
βαυαρική
Κυβέρνηση κατά 70% και θα λύνει το μεγαλύτερο
μέρος του θέματος της στέγασης των ελληνικών
σχολείων του Μονάχου, αλλά και σε βάθος σύντομου
χρόνου θα απαλλάσσει την ελληνική Πολιτεία από
την καταβολή μισθώματος.
2.) Δικαίωμα ψήφου του Απόδημου Ελληνισμού:
Το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων στον τόπο
κατοικίας τους σε εθνικές εκλογές είναι ένα κορυφαίο
θέμα που θα συνδέσει τον απόδημο με το
μητροπολιτικό
κέντρο,
την
Πατρίδα
μας.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει, χωρίς να αιφνιδιάσει, να
συζητήσει με όλα τα κόμματα για να βρεθεί επιτέλους
η λύση που θα επιτρέψει την ψήφιση του
εφαρμοστικού νόμου που προβλέπει το Σύνταγμα.
Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν με τη
σειρά τους το συγκεκριμένο θέμα να μην το
αντιμετωπίσουν
με
κριτήρια
μικροκομματικά.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου

Για πρώτη φορά έλληνας αστυνομικός γίνεται μέλος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας
από το σχολείο, επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό
να γίνει εκεί αστυνομικός. Η αγάπη του για τη σύζυγό
του και η νοσταλγία του για την οικογένειά του, τον
έφεραν το 2016 πίσω στη Γερμανία.

Την 1η Φεβρουαρίου 2017 ο Χαρίλαος Κυριακίδης
έλαβε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία το επίσημο
έγγραφο του διορισμού του ως Αρχιφύλακα Β’
παρόλο που είναι κάτοχος μόνο της ελληνικής
υπηκοότητας.
Η Ομοσπονδιακή Αστυνομική Διεύθυνση του
Αεροδρομίου της Φραγκφούρτης προσλαμβάνει
για πρώτη φορά έναν ευρωπαίο πολίτη, που δεν
διαθέτει συγχρόνως και την γερμανική υπηκοότητα.
Ο Χαρίλαος Κυριακίδης γεννήθηκε το 1988 στην
Ελλάδα. Το 2004 μετοίκησε μαζί με την οικογένειά
του στη Γερμανία, όπου διέμενε στη συνοικία της
Φραγκφούρτης Μπόκενχαϊμ και πήγαινε στο ελληνικό
σχολείο στο Γκρίσχαϊμ. Μετά την αποφοίτησή του

Πέρασε στην Ακαδημία της Ομοσπονδιακής
Αστυνομίας με επιτυχία τις εξετάσεις καταλληλότητας
για αλλοδαπούς αστυνομικούς από χώρες της ΕΕ κι
έτσι μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα που
επέλεξε. Γλωσσικό εμπόδιο δεν υπάρχει. Σε άψογα
Γερμανικά μας διηγήθηκε την εγκάρδια υποδοχή που
του επιφυλάχθηκε και τις πρώτες του εντυπώσεις:
«Θέλω τώρα να εγκλιματιστώ στη δουλειά το
γρηγορότερο δυνατόν. Έχω ακόμα πολλά να μάθω.
Οι νέοι μου συνάδελφοι είναι ιδιαίτερα προσηνείς και
με βοηθάνε σε αυτό».
Ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Αστυνομικής
Διεύθυνσης του Αεροδρομίου της Φραγκφούρτης, κ.
Αντρέας Γιουνγκ υποδέχτηκε αυτοπροσώπως τον
νέο Αρχιφύλακα με τα εξής λόγια: «Η Ομοσπονδιακή
Αστυνομία είναι ευρωπαϊκή. Χαιρόμαστε που σας
έχουμε κοντά μας!»

Αθήνα: 4ος κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός
Για τρίτη συνεχή χρονιά η Αθήνα κατάφερε να
βρίσκεται ανάμεσα στους τέσσερις κορυφαίους
ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Στην ψηφοφορία για το European Best Destination
2017, η Αθήνα κατατάχθηκε στην τέταρτη θέση.
Πέρυσι είχε αναδειχθεί δεύτερη και το 2015 τρίτη.
Φέτος στην πρώτη θέση αναδείχθηκε η πόλη του
Πόρτο, στη δεύτερη το Μιλάνο, στην τρίτη το
Γκντανσκ της Πολωνίας και στην πέμπτη το Σαν
Σεμπαστιάν στην Ισπανία

World Press Photo: Η φωτογραφία της χρονιάς
Η φωτογραφία της χρονιάς 2017 είναι αυτή που
τράβηξε ο τούρκος φωτογράφος Burhan Ozbilici από
το πρακτορείο ειδήσεων AP που δείχνει τον
αστυνομικό δολοφόνο του Ρώσου Πρέσβη τον
Δεκέμβριο στην Άγκυρα.
Το ίδρυμα World Press Photo βράβευσε σήμερα των
φωτογράφο στον Αμστερντάμ. Είναι μια "εκρηκτική
εικόνα που απειονίζει το μίσος στην εποχή μας"
επισήμανε η κριτική επιτροπή.

Πρόσκληση
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Αγαπητά μέλη και φίλοι.
Ο σύλλογός μας θα γιορτάσει την 69η επέτειο της
απελευθέρωσης των Δωδεκανήσων και της
ενσωμάτωσής τους με την Ελλάδα, την Κυριακή
05.03.2017, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό
των Αγίων Πάντων, Ungererstrasse 131.
Στην Ιερή Δοξολογία θα προσκληθεί και η
Γεν.Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο, κ.
Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, ως εκπρόσωπος
της πατρίδας μας.
Μετά τη λειτουργία, σας περιμένουμε για ένα
κέρασμα στην αίθουσα δίπλα στο ναό και να
ανταλλάξουμε πληροφορίες
για θέματα που
αφορούν όλους μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κλεάνθης Μήλας , Πρόεδρος ΔΣ

Από την βράβευση της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδας στη φετινή Πίτα του Ηπειρώτη, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ο Κρητικός Σύλλογος Μονάχου προχώρησε στην έκδοση
αφιερώματος για την 50χρονη λειτουργία και δράση του
στο Μόναχο και στην Γερμανία που συμπληρώθηκε το
2015.
Το έντυπο, που αριθμεί πάνω από 100 σελίδες, περιέχει
φωτογραφίες,
ντοκουμέντα
αρχείου,
ιστορικές
αναφορές, χαιρετισμούς έγινε σε συνεργασία με το
περιοδικό ΔΟΡΥΦΟΡΟ.
Η τιμή του εντύπου ανέρχεται σε 8 € και τα χρήματα όλα
πάνε στο ταμείο του συλλόγου.
Για τυχόν παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Πρόεδρο Μανώλη Κουγιουμουτζή, kugiumutzis@gmx.de τηλέφωνο 01792961509 ή στα μέλη του ΔΣ

Τι είπε ο Κλάους Ρέγκλινγκ για Ελλάδα σε
εκδήλωση στο Μόναχο

Στο πλαίσιο της "διάσκεψης για την ασφάλεια" που
ξεκινάει αύριο στο Μόναχο πραγματοποιήθηκε
σήμερα εκδήλωση του "Μünchener Europa
Konferenz". Πρόεδρος του φορέα είναι ο πρώην
Υπουργός
Οικονομικών
Theo
Waigel
και
αντιπρόεδρος ο δικηγόρος Σταύρος Κωσταντινίδης.
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν οι
Κλάους Ρέγκλινγκ, Γενικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), o Gerhard
Cromme, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της
Siemens AG, το μέλος της βαυαρικής βουλής Markus
Blume ενώ τη συζήτηση διηύθυνε ο δημοσιογράφος
της Süddeutsche Zeitung, Stefan Kornelius.
Το θέμα της συζήτησης: "Ευρώπη: Κρίση προκλήσεις - Λύσεις. Δυνάμωμα της Ευρώπης για να
αντιμετωπίσει το μέλλον"
Ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς ήταν κυρίως οι
αναφορές του Κλάους Ρέγκλινγκ για την Ελλάδα
καθώς όλες οι υπόλοιπες τοποθετήσεις είχαν
αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης της Ε.Ε..
Ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας
(ESM),
υπερασπίστηκε
την
αναγκαιότητα του μηχανισμού στήριξης καθώς, όπως
τόνισε: " χωρίς αυτόν 5 χώρες θα έπρεπε να
αποχωρήσουν από την νομισματική ένωση (Ισπανία,
Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρος και Ελλάδα) καθώς

δεν θα μπορούσαν να βγουν στις αγορές να
δανειστούν".
Εκτίμησε ως επιτυχία ότι οι 4 από τις 5 χώρες
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και έχουν πλέον τη
δυνατότητα δανεισμού, με χαμηλά επιτόκια, στις
αγορές.
Για την Ελλάδα επισήμανε τρεις λόγους γιατί δεν
μπόρεσε ακόμη να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και
να βγει στις αγορές.
1) Είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ότι οι
άλλες χώρες, επισημαίνοντας ως παράδειγμα το
έλλειμμα που ήταν το 2009 πάνω από 15%.
2) Η Ελλάδα διαθέτει πολύ αδύναμη δημόσια
διοίκηση (την πιo αδύναμη στην ΕΕ) το οποίο έχει να
κάνει και με τη νοοτροπία και ήταν και ένα θέμα του
οποίου η διάσταση δεν είχε γίνει αντιληπτή από τα
όργανα της Ε.Ε., ανέφερε ο Κλάους Ρέγκλινγκ
3) Ο χαμένος χρόνος το πρώτο εξάμηνο του 2015,
όπου σταμάτησαν όλες οι μεταρρυθμίσεις ενώ το
2014 είχε κλείσει με θετική κατεύθυνση (μείωση
ανεργίας, μείωση ελλείμματος, αύξηση ανάπτυξης).
"Αυτό όμως το βλέπαμε εμείς - την θετική προοπτική
- αλλά οι πολίτες έκριναν διαφορετικά" (αλλαγή
κυβέρνησης το 2015)
Παρα ταύτα, επισήμανε ότι συνολικά έχουν γίνει
βήματα προόδου, η Ελλάδα έχει κάνει την
μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος και έχει προχωρήσει
σε μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει από καμία
άλλη χώρα παγκοσμίως. Στο σημείο όμως αυτό
επισήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν αρκούν καθώς
το σημείο εκκίνησης ήταν πολύ χαμηλότερο από ότι
στα υπόλοιπα κράτη
Ολοκληρώνοντας
εκτίμησε ότι αν συνεχιστεί το
πρόγραμμα θα ξεπεραστεί και από την Ελλάδα το
πρόβλημα
"Δορυφόρος"

Η Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, ο δικηγόρος και αντιπρόεδρος του
Münchener Europa Konferenz Σταύρος Κωσταντινίδης μαζί με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη "Διάσκεψη για την ασφάλεια" του ΝΑΤΟ που ολοκληρώνεται σήμερα στο Μόναχο

