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Εισαγωγή
Η εποχή κατά την οποία οι Έλληνες μετανάστες οργάνωναν την κοινωνική τους ζωή
γύρω από την Ελληνική Κοινότητα, ώστε αφενός να διασφαλίζουν την επαφή με την
Πατρίδα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις μας, και αφετέρου να βρίσκουν στήριξη και
λύσεις στα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την αδυναμία τους να διεκπεραιώνουν
μόνοι τους τα θέματά τους με το γερμανικό ή με το ελληνικό κράτος, αποτελεί
παρελθόν.
Σήμερα η τεχνολογία ελαχιστοποίησε τις αποστάσεις και το διαδίκτυο δίνει τη
δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για τις ειδήσεις την ίδια ώρα που συμβαίνουν.
Επιπλέον, οι Έλληνες που μετανάστευσαν την τελευταία δεκαετία είναι στην
πλειοψηφία τους άτομα που μπορούν να επικοινωνούν σε περισσότερες από μια
γλώσσες. Επιπλέον, οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια είναι πιο προσιτές και
διευκολύνουν την φυσική σύνδεση με τους οικείους και τον τόπο καταγωγής. Όσο δε
για τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς των Ελλήνων μεταναστών είναι σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ενταγμένα στην γερμανική κοινωνία.
Είναι όμως αρκετοί και ικανοί αυτοί οι λόγοι για να πάψουν να λειτουργούν
οργανωμένα οι Έλληνες της Γερμανίας;
Γιατί δεν υπήρξε μια γραμμική μετεξέλιξη των ΕΚ που θα τις οδηγούσε από τις συνθήκες
και ανάγκες του παρελθόντος στην προσαρμογή τους στη σημερινή πραγματικότητα;
Πώς μπορεί να εκπροσωπείται ο Απόδημος Ελληνισμός σε θέματα που δεν έχουν
εθνικοτοπικό χαρακτήρα;
Ποιος έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση να εκπροσωπεί τον Ελληνισμό στη Γερμανία
σήμερα;
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που ώθησαν τον «Δορυφόρο» να πάρει την
πρωτοβουλία και να εγκαινιάσει στην αρχή του έτους έναν Διάλογο με τους Έλληνες του
Μονάχου και με εκπροσώπους διάφορων ελληνικών μαζικών φορέων που λειτουργούν
στην πόλη και στη ευρύτερη περιοχή της.
Ωστόσο, επειδή ο θεσμός των Ελληνικών Κοινοτήτων, παρόλη τη βαθιά κρίση που
περνά τα τελευταία χρόνια, δεν αντικαταστάθηκε από κανέναν άλλο αντίστοιχα
διεκδικητικό και πολυπαραγοντικό φορέα, ο Διάλογος επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη
Γερμανία.
Στο πλαίσιο αυτού του Διαλόγου, διενεργήθηκε και η έρευνα που παρουσιάζουμε
σήμερα και που πραγματοποιήθηκε με στόχο να καταγραφεί ο ρόλος, το περιεχόμενο, ο
τρόπος λειτουργίας, εξεύρεσης πόρων και χρηματοδότησης μιας Ελληνικής Κοινότητας,
αφού φυσικά πρώτα απαντηθεί το κυρίαρχο ερώτημα: Χρειάζεται ο Ελληνισμός της
Γερμανίας θεσμική εκπροσώπηση;

3

Έρευνα
Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 7 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου 2020 και αποτελείται από
δυο μέρη.
Το πρώτο μέρος αφορά στην συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο κατά κύριο λόγο
διακινήθηκε διαδικτυακά ενώ ταυτόχρονα διανεμήθηκαν 350 ερωτηματολόγια σε
Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, οι οποίοι τα συμπλήρωσαν και τα επέστρεψαν στον
«Δορυφόρο» ταχυδρομικώς και ανώνυμα.
Το δεύτερο μέρος έγινε με διεξαγωγή συνεντεύξεων.
Στο ερωτηματολόγιο το δείγμα είναι τυχαίο, ενώ στις συνεντεύξεις ερωτήθηκαν, κατά
κόρον, άτομα που έχουν ενεργή ενασχόληση με τα κοινά.
Α. Ερωτηματολόγιο
Γενικά:
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 1090 άτομα (782 διαδικτυακά και 308
συμπλήρωσαν γραπτώς το ερωτηματολόγιο).
Από αυτούς 675 (62%) ζουν στο Μόναχο (σε σύνολο 26.800 Ελλήνων) ενώ οι υπόλοιποι
415 (38%) ζουν σε άλλη πόλη της Γερμανίας (σε σύνολο 473.000 Ελλήνων Γερμανίας).
352 άτομα (32%) που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μετανάστευσαν στη Γερμανία τα
τελευταία 15 χρόνια ενώ ο διπλάσιος σχεδόν αριθμός, 738 άτομα (68%), ζουν πέραν
των 15 ετών στη Γερμανία.
684 (63%) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι μέλη σε ένα τουλάχιστο ελληνικό
ομογενειακό φορέα στη Γερμανία ενώ 377 (35%) είναι μέλη τουλάχιστον σε ένα
γερμανικό σύλλογο στη Γερμανία.
(Βλ. παράρτημα: 6, 7, 8, 9.)
Ειδικά:
1. Στην ερώτηση «Κρίνεις αναγκαία την ύπαρξη και λειτουργία Ελληνικής
Κοινότητας» απάντησαν 714 άτομα θετικά και 324 απάντησαν θετικά υπό
προϋποθέσεις. Δηλ. 95% κρίνουν απαραίτητη τη λειτουργία της Κοινότητας.
Μόνο 5% θεωρούν ξεπερασμένο το θεσμό της Κοινότητας (βλ. διαγρ. 1).
2. Στην ερώτηση «τι πρέπει να είναι η Κοινότητα» συμπεραίνουμε ότι η
συντριπτική πλειοψηφία αποδέχεται να είναι η Κοινότητα ένα πολιτικό όργανο,
το οποίο θα έχει και συντονιστικό ρόλο και θα λειτουργεί ως δίκτυο
αλληλεγγύης, στήριξης και διάδοσης της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας (βλ.
διαγρ.2)
3. Εδώ τίθεται το ερώτημα κατά πόσο θέλουμε μία Ελληνική Κοινότητα που να
είναι ανοιχτή και σε άλλες εθνότητες και σε Γερμανούς πολίτες. Θετικά απαντά
μόνο το 57%, ενώ οι υπόλοιποι επιθυμούν να λειτουργεί η Κοινότητα ως ένας
φορέας που έχει αποκλειστικές δράσεις και αναφορές στον Ελληνισμό (βλ.
διαγρ.3).
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4. Στην ερώτηση που αφορά στη χρηματοδότηση της Ελληνικής Κοινότητας οι
απόψεις είναι σχεδόν μοιρασμένες. Το 54% απαντά ότι ο Ελληνισμός της πόλης
(στην οποία λειτουργεί ή θα λειτουργήσει Ελληνική Κοινότητα) δεν θα στηρίξει
την Κοινότητα επαρκώς οικονομικά ώστε να μη χρειάζεται κρατικές
επιχορηγήσεις από Ελλάδα και Γερμανία. Το 46% είναι αισιόδοξο ότι η
Κοινότητα μπορεί να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα μέλη της (βλ.
διαγρ.4).
5. Στο ερώτημα πώς πρέπει να εκλέγεται το Συμβούλιο της Κοινότητας το οποίο
δίνει 4 δυνατότητες, 59% επιθυμούν να γίνεται με άμεση εκλογή και καθολική
συμμετοχή των μελών στην ψηφοφορία. Ένα σημαντικό ποσοστό 24%, σχεδόν 1
στους πέντε, προκρίνει να εκλέγονται αρχικά αντιπρόσωποι (εκπρόσωποι)
δηλαδή μια «Βουλή» με καθολική ψηφοφορία των μελών και στη συνέχεια η
«Βουλή» αυτή να εκλέγει το Συμβούλιο. Είναι σημαντική η άποψη που εκφράζει
10% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα, όπου επιθυμούν να εκλέγεται το
Συμβούλιο της Κοινότητας από ένα Όργανο, το οποίο θα αποτελείται - ανάλογα
από τον αριθμό μελών τους - από αντιπροσώπους συλλόγων και
συλλογικοτήτων που λειτουργούν στην πόλη (βλ. διαγρ.5).
Έχει σημασία να παρακολουθήσουμε και πώς σκέφτονται για την Ελληνική Κοινότητα
αυτοί που μένουν στη Γερμανία λιγότερο από 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξαν
κοινωνοί των μεγάλων στιγμών που έζησε το μεταναστευτικό κίνημα, τότε δηλαδή που
η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας αριθμούσε πέρα των 150 μελώνΚοινοτήτων. Αντίθετα, βίωσαν τον μαρασμό και το κλείσιμο των Κοινοτήτων –με
εξαίρεση κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις.
Μάλιστα, από το 2009 και μεσούσης της κρίσης, όταν στοχοποιήθηκαν η πολιτική και οι
πολιτικοί, πολύς κόσμος γύρισε την πλάτη στις πολιτικές Παρατάξεις που
λειτουργούσαν και στο Εξωτερικό και κατά συνέπεια και στην Κοινότητα.
Ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το κλίμα ευνοεί τη λειτουργία των
Ελληνικών Κοινοτήτων.
Ας δούμε όμως τους αριθμούς και τα ποσοστά.
Από τα 1090 άτομα που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο, το 32% -σχεδόν το ένα τρίτοζουν λιγότερο από 15 χρόνια στη Γερμανία.
Από τους 352, λοιπόν, μετανάστες της τελευταίας δεκαπενταετίας:
1. 60,61% θεωρούν απαραίτητη τη λειτουργία Ελληνικής Κοινότητας και 21,66%
είναι μεν υπέρ της λειτουργίας της αλλά με προϋποθέσεις.
Μόνο 20 άτομα (7,72%) θεωρούν την Κοινότητα ξεπερασμένο θεσμό.
2. 57,52% άτομα υποστηρίζουν μια Κοινότητα ανοικτή στην Τοπική Κοινωνία ενώ
το 42% υποστηρίζουν την άποψη ότι η Κοινότητα πρέπει να αναπτύσσει δράσεις
αποκλειστικά για τους Έλληνες.
3. 55,22% θεωρούν ότι η Κοινότητα μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από
τους Έλληνες της περιοχής, σε αντίθεση με το 44,78% που υποστηρίζουν την
άποψη ότι δεν επαρκεί μόνο η οικονομική στήριξη των Ελλήνων της περιοχής για
τη λειτουργία της Κοινότητας.
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4. Ως προς τον τρόπο εκλογής των Οργάνων της ΕΚ, 57,52% προκρίνουν την
καθολική ψηφοφορία και την απευθείας εκλογή του ΔΣ και 25,48%
υποστηρίζουν την αρχική εκλογής μιας «Βουλής», η οποία στη συνέχεια θα
εκλέγει το Δ.Σ.
Β. Συνεντεύξεις
Γενικά:
Στις συνεντεύξεις ερωτήθηκαν συνολικά 18 άτομα. Από αυτούς οι δέκα (10) ζουν και
εργάζονται στο Μόναχο και μίλησαν τόσο για την τοπική Κοινότητα όσο και γενικότερα
για το θεσμό των Κοινοτήτων.
Οι συνεντεύξεις έγιναν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τηλεφωνικά και διήρκησαν
μεταξύ 30’- 40’. Τέσσερις από τους δεκαοκτώ συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν
γραπτώς.
Όλοι συμφωνούν στην ανάγκη ύπαρξης των Ελληνικών Κοινοτήτων.
Οι ερωτηθέντες είναι ενεργά άτομα στην τοπική κοινωνία που ζουν και έχουν ή είχαν
στο παρελθόν άμεση ή έμμεση σχέση με το θεσμό των Κοινοτήτων.
Ειδικά:
1. Στο ερώτημα που τέθηκε κατά πόσο μια Κοινότητα πρέπει να έχει πολιτικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό χαρακτήρα, οι 13 απάντησαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να
έχει και πολιτικό χαρακτήρα.
2. Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες κρίνουν πως μια Κοινότητα πρέπει να
είναι ανοιχτή και σε άλλες εθνότητες και γενικότερα στην τοπική κοινωνία, και
ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονα δομημένης Κοινότητας
που μπορεί να προσελκύσει και τη νέα γενιά.
3. Ως προς το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν παρατάξεις σε μια
Κοινότητα και πιο είναι το ενδεδειγμένο εκλογικό σύστημα, όλοι απάντησαν ότι
σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχουν κομματικές παρεμβάσεις στο ρόλο της
Κοινότητας. Ισοψηφούν όσοι υποστηρίζουν ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα με
αυτούς που προτείνουν μια ενιαία λίστα. Τέσσερις από τους συμμετέχοντες δεν
πήραν θέση σχετικά.
4. Μοιρασμένες και οι απαντήσεις στο ερώτημα κατά πόσο μπορεί ο Ελληνισμός
της περιοχής να υποστηρίζει οικονομικά τη λειτουργία της Κοινότητας. Ναι με
προϋποθέσεις προτείνει το 55%, ενώ το υπόλοιπο 45% θεωρεί ότι δεν μπορεί να
βασιστεί η οικονομική αυτάρκεια των Κοινοτήτων μόνο στα μέλη της.
5. Στην ερώτηση που αφορά στα προσόντα/χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν
τα μέλη του ΔΣ, επί της ουσίας δεν προκρίνεται κατά πολύ κάποια άποψη.
Συγκεκριμένα, 25% εισηγείται να αναλάβουν οι ακαδημαϊκοί την ηγεσία της
Παράταξης, 25% προτείνει να είναι νέοι ηλικιακά όσοι βγουν μπροστά, 20%
προτείνει να αναλάβουν οι επιχειρηματίες για να μπορούν να καλύπτουν και το
οικονομικό μέρος και 30% πιστεύει ότι την ηγεσία πρέπει να την αναλάβουν
αυτοί που θα πείσουν ότι έχουν όραμα και σχέδιο για τον Ελληνισμό.
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Συμπεράσματα
Το πρώτο βασικό συμπεράσματα που εξάγεται από την έρευνα είναι η ανάγκη ύπαρξης
και λειτουργίας της Ελληνικής Κοινότητας (ΕΚ) ως ενός πολιτικού Οργάνου, το οποίο
συνομιλεί, διεκδικεί και εκπροσωπεί τους Έλληνες της περιοχής τόσο προς το
Γερμανικό όσο και προς το Ελληνικό κράτος, με μόνη και σταθερή στόχευση το
συλλογικό συμφέρον του Ελληνισμού.
Στον πολιτικό ρόλο της ΕΚ εντάσσονται μεταξύ άλλων, η διάδοση και ανάπτυξη του
πολιτισμού μας, η κοινωνική υποστήριξη ατόμων ή ομάδων, η προώθηση των διμερών
σχέσεων Ελλάδας - Γερμανίας, η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και συνεργασίας
μεταξύ των μελών της και μελών άλλων εθνοτήτων.
Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά σε μία «ανοιχτή» λειτουργία της ΕΚ - να έχει
αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, μάλλον ανεχτική στην διαφορετικότητα, με
διακριτό ρόλο σε σχέση με τους άλλους ελληνικούς συλλόγους. Να λειτουργεί ως τόπος
ενός μόνιμου και διαρκούς διαλόγου που θα αφορά στα σύγχρονα ζητήματα στη
Γερμανία, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι Έλληνες και γενικότερα η κοινωνία, να
είναι τόπος ανοιχτός στις νέες ιδέες και στους νέους ανθρώπους.
Η χρηματοδότηση της Ελληνικής Κοινότητας είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που
επηρεάζει την λειτουργία και την βιωσιμότητά της. Μέσα από την έρευνα
συμπεραίνουμε ότι είναι μάλλον δύσκολο να υποστηρίζουν οικονομικά την Κοινότητα
αποκλειστικά τα μέλη της. Σίγουρα χρειάζεται ένας συνδυασμός από συνδρομές,
δωρεές και χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων γερμανικών και ελληνικών φορέων.
Ναι στην πολιτική δράση αλλά όχι σε μια κομματικοποιημένη Κοινότητα είναι το
τέταρτο συμπέρασμα.
Έχει σημασία να αναφερθεί, ότι στο παρελθόν η συμβολή των πολιτικών παρατάξεων
στη δημιουργία και λειτουργία των Κοινοτήτων υπήρξε καθοριστική όπως και στην
κατάκτηση κορυφαίων διεκδικήσεων του Ελληνισμού της Γερμανίας μέσω των
Κοινοτήτων και της Ομοσπονδίας τους π.χ. ελληνικά σχολεία, θεσμική αναγνώριση των
Κοινοτήτων, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού κ.ο.κ.
Ωστόσο, δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που απάντησαν ότι θέλουν
λίστα στις εκλογές ανάδειξης Οργάνων της ΕΚ με αυτούς που δεν έχουν αντίρρηση να
κατεβαίνουν στις εκλογές συνδυασμοί πολιτικών παρατάξεων.
Ένα επιπλέον συμπέρασμα που εξάγεται από την έρευνα είναι η ενισχυμένη συμμετοχή
σε περισσότερους φορείς αυτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και δηλώνουν μέλη
μιας ΕΚ. Το 76,33% όλων όσοι είναι μέλη μιας ΕΚ συμμετέχουν και σε ένα τουλάχιστον
ελληνικό σύλλογο, ενώ το 46,63% συμμετέχουν και σε ένα γερμανικό σύλλογο.
Αντιθέτως, από αυτούς που δεν είναι μέλη σε μια ΕΚ στη Γερμανία, μόνο το 42,04%
είναι μέλη σε κάποιον άλλο ελληνικό σύλλογο, ενώ ακόμα λιγότεροι, 18,46% είναι μέλη
σε τουλάχιστον ένα γερμανικό σύλλογο.
Οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα που ζουν λιγότερο από 15
χρόνια στη Γερμανία, κινούνται περίπου στο ίδιο μοτίβο με αυτές των Ελλήνων
μεταναστών που ζουν πέραν των 15 ετών στη Γερμανία.
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Επίλογος
Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι Έλληνες στη Γερμανία
θεωρούν την Ελληνική Κοινότητα ως ένα δημοκρατικά νομιμοποιημένο θεσμό που
εκφράζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Ελληνισμού στη Γερμανία.
Ο ρόλος της ΕΚ αναγνωρίζεται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ως πολλαπλός και
πολυεπίπεδος ενώ η τάση για επαναδραστηριοποίηση των Ελληνικών Κοινοτήτων είναι
σαφής.
Απομένει να βρεθούν σε κάθε περιοχή της Γερμανίας Ελληνίδες και Έλληνες
ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, κοινωνικής και οικονομικής θέσης, που θα έχουν
όραμα για τον Ελληνισμό της περιοχής και γενικότερα της Γερμανίας, που θα
καταφέρουν να πείσουν και να εμπνεύσουν και άλλους συμπατριώτες να τους
ακολουθήσουν ώστε να ενισχύσουν τις υπάρχουσες Κοινότητες, να δώσουν ανάσα ζωής
σε όσες υπολειτουργούν και να δημιουργήσουν και άλλες νέες και ακμαίες που θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα.
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Διαγρ.1
Κρίνεις αναγκαία την ύπαρξη και λειτουργία
"Ελληνικής Κοινότητας"
Ναι, η "Ελληνική Κοινότητα" είναι απαραίτητη
Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις
Όχι, είναι ξεπερασμένος θεσμός
Σύνολο

9

Συνολικά online
714
324
52
1090

γραπτώς

518
225
39
782

196
99
13
308

Διαγρ.2
Τι πρέπει να είναι η Κοινότητα;
Κοινωνικό όργανο, με κοινωνικές κυρίως δραστηριότητες;
787
Πολιτιστικό όργανο, με δράσεις που θα ενισχύουν την πολιτιστική προβολή;
719
Πολιτικό όργανο (όχι κομματικό), που θα διεκδικεί αιτήματα του Ελληνισμού
από την γερμανική και ελληνική Πολιτεία;
820
Συντονιστικό όργανο των οργανωμένων φορέων και συλλογικοτήτων του
Ελληνισμού;
633
Άλλο
62
Σύνολο
3021
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Διαγρ.3

Η "Ελληνική Κοινότητα"
να είναι ένας φορέας ανοιχτός και στην τοπική κοινωνία
και σε άλλες εθνότητες της πόλης
να είναι ένας φορέας με αποκλειστικές δράσεις και
αναφορές στον Ελληνισμό
Σύνολο

online γραπτώς
619

509

110

471

276

195

1090
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Διάγρ.4
Μια "Ελληνική Κοινότητα" θα μπορούσε να στηριχτεί
οικονομικά από τον Ελληνισμό του Μονάχου ή θα πρέπει
να εξασφαλίζει τη λειτουργία της από κρατικές
χρηματοδοτήσεις;
Ο Ελληνισμός μπορεί και θα στηρίξει την Κοινότητα
Ο Ελληνισμός της πόλης δεν θα στηρίξει οικονομικά την
Κοινότητα σε βαθμό που να μην χρειάζεται κρατικές
επιδοτήσεις από Γερμανία και Ελλάδα
Σύνολο

12

497

593
1090

online γραπτώς
362
135

423

170

Διαγρ.5

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινότητας να πραγματοποιείται
με καθολική συμμετοχή όλων των μελών που θα
εκλέγει το ΔΣ απ’ ευθείας
με καθολική ψηφοφορία να εκλέγεται ένα όργανο
"βουλή" που στη συνέχεια θα εκλέγει το ΔΣ
μέσω ενός οργάνου που θα το αποτελούν
αντιπρόσωποι συλλόγων και συλλογικοτήτων
(ανάλογα με τον αριθμό μελών τους) το οποίο θα
εκλέγει το Δ.Σ.
άλλο τρόπο
Σύνολο

13

online γραπτώς
644

474

170

256

191

65

111
79
1090

68
52
785

43
27
305

Διαγρ.6
Ζεις στο
Άλλη πόλης της
Γερμανίας
Μόναχο
Σύνολο

online
415
675
1090

γραπτώς
298 117
485 190
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Διαγρ.7
Ζεις πάνω από 15 χρόνια στο Μόναχο ή άλλη πόλη
της Γερμανίας ;
online γραπτώς
738
526
212
352
259
93
1090
785
305

Ναι
Όχι
Σύνολο
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Διαγρ.8
Είσαι μέλος σε ελληνικό σύλλογο ή φορέα στο
Μόναχο (ή άλλη πόλη της Γερμανίας);
Ναι
Όχι
Σύνολο
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online γραπτώς
684
481
203
406
304
102
1090
785
305

Διαγρ.9
Είσαι μέλος σε γερμανικό σύλλογο ή φορέα στο
Μόναχο (ή σε άλλη πόλη της Γερμανίας);
online γραπτώς
377
267
110
713
518
195
1090
785
305

Ναι
Όχι
Σύνολο
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Διαγρ.10

Είσαι / ήσουν μέλος της Ελληνικής Κοινότητας
Μονάχου (ή άλλης πόλης στην Γερμανία);
online γραπτώς
632
434
198
458
351
107
1090
785
305

Ναι
Όχι
Σύνολο
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