
 

 

Αρ. 13 MAIOΣ 2017                         Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ                  15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο 
 

 

Πόσοι Έλληνες ζούνε στο Μόναχο και που 

27.596 Έλληνες ζούνε στο Μόναχο (31.03.2017) 

από αυτούς 14.485 άνδρες και 13.111 γυναίκες. 

Οι περισσότεροι Έλληνες ζούνε στο 

MIlbertshofen 3.324 και ακολουθούν το 

Ramersdorf με 2.104, το Feldmoching με 1.558, 

Thalkirchen - Solln με 1.415 και Obergiesing με 

1.402  ενώ ο μικρότερος αριθμός είναι στο 

Altstadt - Lehel 241. 

Οι περισσότεροι αλλοδαποί ζούνε στο 

Ramersdorf 17.469 και στο Milbertshofen 15.490 

ενώ ο μικρότερος αριθμός αλλοδαπών ζει στο 

Altstadt - Lehel 3.502. 

Τα στοιχεία όσον αφορά τους κατοίκους ανά 

περιοχή είναι από 31.12.2016. 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Δήμου Μονάχου  

  



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΕΥΛΟΓΗΣΕ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΕΝΑ ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ ΕΘΙΜΟ 
 

  

„Το Πρωτομαγιάτικο Δέντρο της Ανεκτικότητας“ 
Όπως είναι γνωστό, τοποθετείται κάθε χρόνο την 
πρωτομαγιά σε διάφορες πόλεις και χωριά της Βαυαρίας το 
λεγόμενο Δένδρο του Μαίου  (Maibaum)“. 
Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα άγαμοι νέοι στήνουν την 
πρωτομαγιά στην κεντρική πλατεία ένα κορμό δέντρου, που 
είναι στολισμένος με τα χρώματα της βαυαρικής σημαίας 
άσπρο και μπλέ, και έχει σε οριζόντιους δοκούς διάφορα 
σύμβολα, ένα στεφάνι στο επάνω μέρος και ένα στέμμα στη 
κορυφή.  Βαυαρική μουσική, χορός με παραδοσιακές 
βαυαρικές στολές, και άφθονη μπύρα εμπλουτίζουν την 
τελετή. 
Η παράδοση αυτή υπάρχει στη Βαυαρία ήδη από το έτος 
1520. Το έτος 1657 απαγορεύτηκε το έθιμο με αστυνομική 
διάταξη με το επιχείρημα ότι είναι „αισχρό και ανάρμοστο“, 
πράγμα που επικυρώθηκε και από τον Μαξιμιλιανό Κώδικα 
Πολιτικής Νομοθεσίας (1756). Ο πατέρας του βασιλέα 
όΘωνα της Ελλάδος, βασιλέας Λουδοβίκος της Βαυαρίας, με 
απόφασή του το 1827 επανέφερε το έθιμο με αστυνομική 
ρύθμιση ως μη „βλαπτικό και ότι προσφέρει διασκέδαση στο 
λαό“. Από το 19o αιώνα σηματοδοτεί η τοποθέτηση του 
Δέντρου του Μαίου και την αυτονομία μιας πόλης ή ενός 
χωριού της Βαυαρίας. 
Εφέτος έλαβε χώρα  σε κεντρική πλατεία Laim του Μονάχου 
η εκδήλωση „Το Δέντρο Μαίου της Ανεκτικότητας“. (Maibaum 
der Toleranz)  σε συνδιασμό με δημόσια διακήρυξη υπέρ 
των μεταναστών και προσφὐγων και κατά των ακροδεξιών 
μορφωμάτων. 
Παρέστησαν οι εκπρόσωποι της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γερμανίας, ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος και ο 
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης ο Ευαγγελικός 
Επίσκοπος Βαυαρίας και Πρόεδρος της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας κ. Χάινριχ Μπέντφορντ-Στρομ (Dr. 
Heinrich Bedford-Strohm), η πρόεδρος του „Συνδέσμου της 
Γερμανικής Καθολικής Νεολαίας“, κ. Λίζι Μάγιερ, η υπεύθυνη 
για την καθολική νεολαία Βαυαρίας κ. Ιουλία Μόκρι, καθώς 
επίσης και άλλοι επίσημοι. 
Με την παρουσία τους τόνισαν  και διαδήλωσαν στην 
όμορφη αυτή βαυαρική εορτή της ανεκτικότητας, το ότι οι 
μετανάστες και οι πρόσφυγες στο Μόναχο είναι 
καλοδεχούμενοι και έχουν τη πλήρη υποστήριξή των 
εκκλησιών για μια αρμονική και απρόσκοπτη ενσωμάτωσή 
τους στη βαυαρική κοινωνία. 
Η παρουσία και συμμετοχή των εκπροσώπων της Ιεράς 
Μητροπόλεως Γερμανίας χαιρετίστηκε ιδιαίτερα τόσο από το 
πλήθος των παρισταμένων Βαυαρών, όσο και από τον 
τοπικό τύπο. 
Στο πρόγραμμα υπήρξε και μια ευχάριστη έκληξη: Το 
μουσικό συγκρότημα χαιρέτισε την προσέλευση του 
εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, 
Πρωτοπρεσβύτέρου Αποστόλου Μαλαμούση με το τραγούδι 
του γερμανού μουσικού Udo Jürgens "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ 
(Griechischer Wein)". 

Όπως είναι γνωστό, ο μουσικός Udo Jürgens έγραψε τη 
μελωδία του τραγουδιού „Ελληνικό Κρασί“ σε χρόνο 20 
λεπτών (χωρίς κείμενο) μετά από διακοπές του στη Ρόδο. 
Ήταν βέβαιος ότι αυτή η μελωδία θα είχε μεγάλη επιτυχία. 
Δύο χρόνια περἰμενε να βρεί τους κατάλληλους στίχους, 
μέχρις ότου ο στιχουργός Michael Kunze είχε την ιδέα να 
συνδέσει τους στίχους με τους Έλληνες μετανάστες που 
ζούσαν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία της Γερμανίας και 
ιδιαίτερα στην περιοχή στον ποταμό Ρούρ. 
Το τραγούδι „Ελληνικό Κρασί“ εξιστορεί τη νοσταλγία και τον 
πόνο για την Πατρίδα των ελλήνων μεταναστών της 
Γερμανίας, τη δεκαετία 1970, με την ακόλουθη περιγραφή: 
Κάποιος επισκέπτεται μια κρύα νύκτα μία ταβέρνα και 
συναντά εκεί άνδρες με καφέ μάτια και μαύρα μαλλιά, ενώ 
ακούγεται ξένη και μεσογειακή μουσική. Οι θαμώνες τον 
προσκαλούν να πιει μαζί τους κρασί, εκείνος αποδέχεται την 
πρόσκληση και παράλληλα  γίνεται κοινωνός της νοσταλγίας 
των θαμώνων να επιστρέψουν από "την ξενητειά στους 
πράσινους λόφους, στη θάλασσα και στον αέρα της 
Πατρίδας τους, στις συζύγους τους και στα παιδιά τους". Η 
θλίψη και τα αισθήματα της μοναξιάς συνοδεύονται με το 
κρασί που είναι το „αίμα της γής“ και τα „παλιά γνωστά 
τραγούδια“, αφού οι Έλληνες στη γερμανική πόλη που ζούν 
αισθάνονται ως ξένοι και απομονωμένοι. 
Ο Udo Jürgens ερμήνευσε το τραγούδι το 1974, που έγινε 
πάραυτα γνωστό σ΄όλο τον κόσμο, ενώ το 1975 ο τότε 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής προσκάλεσε στην Αθήνα και τίμησε τον κ. Udo 
Jürgens και τον κ. Michael Kunze για τη επιτυχέστατη 
δημιουργία τους. 
Ο π. Απόστολος ευχαρίστησε θερμά τους μουσικούς, για την 
ωραία, συμβολική αφιέρωση, κρατώντας ένα ποτήρι  με 
βαυαρική μπύρα, σε ένδειξη της μακροχρόνιας πετυχημένης 
ενσωμάτωσης των Ελλήνων στη βαυαρική κοινωνία. 
Με ευχές 
Απόστολος Μαλαμούσης 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 
Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόδιες σχέσεις με τη 
Βαυαρική Πολιτεία 
Στη πρώτη φωτογραφία ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης ευχαριστεί το μουσικό συγκρότημα με τη 
βαυαρική μπύρα. (Φωτογρ. Heiko Tammena) 
Στη δεύτερη φωτογραφία (από αριστερά) Αρχιμανδρίτης 
Γεώργιος Σιώμος, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης, η υπεύθυνη για την καθολική νεολαία 
Βαυαρίας κ. Ιουλία Μόκρι, ο Ευαγγελικός Επίσκοπος 
Βαυαρίας και Πρόεδρος της Ευαγγελικής Εκκλησίας της 
Γερμανίας Χάινριχ Μπέντφορντ-Στρομ, η Πρόεδρος του 
Συνδέσμου της Καθολικής Νεολαίας της Γερμανίας κ. Λίσι 
Μάγιερ και ο καθολικός ιερέας Γεώργιος Ρίγκερ. Στα βάθος 
διακρίνεται το "Πρωτομαγιάτικο Δένδρο της Ανεκτικότητας  
(Φωτογρ. Heiko Tammena) 

  



Ανανεωμένο πορτάλ -δωρεάν- καταχωρήσεων ελληνικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών 

στο Μόναχο και στα περίχωρα 
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Θανατική ποινή –Καμία θέση, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρη την υφήλιο 
 

 
 

Της Σοφίας Τραχιώτη 
 

Οι πληροφορίες τρέχουν γρηγορότερα και από τις 
ακτίνες φωτός. Χθες μόλις είχα διαβάσει για το κοριτσάκι 
που ψάχνουν στην Αγία Βαρβάρα και σε μια ώρα 
διάβασα πως την σκότωσε ο ίδιος της ο πατέρας. 
Πατέρας Έλληνας, Αστυνομικός, Χριστιανός Ορθόδοξος 
που υποθέτω ήταν και εκείνος στην εκκλησία πριν λίγες 
μέρες για το αναστάσιμο φως. Μόνο που το φως δεν 
φώτισε όσο θα έπρεπε το νου του… 
 

Όσο με φοβίζει αυτό το ΤΕΡΑΣ που σκότωσε τόσο με 
φοβίζουν και με τρομάζουν τα τέρατα- «δικηγόροι- 
ψυχολόγοι – αστυνομικοί»  που γράφουν κάτω από τα 
σχόλια των άρθρων. 
 

Δεν θα κάτσω να κρίνω, να βρίσω, να δικάσω τον 
ΑΡΡΩΣΤΟ φονιά. Δεν σπούδασα νομική, ούτε 
αστυνομικός είμαι, ούτε η κακιά μάγισσα της Σμύρνης 
που θα ρίχνω κατάρες. 
 

Δεν μπορώ να φανταστώ πως εμείς οι «νοήμονες» 
καθόμαστε και γράφουμε εν έτη 2017 για θανατική 
ποινή. Αγαπημένοι μου, όσοι πιστεύετε πως η θανατική 
ποινή είναι η λύση σε αυτό το τέλμα, προσωπικά 
λυπάμαι. Όσοι είναι υπέρ της θανατικής ποινής στην 
Ευρώπη δεν έχουν ΚΑΜΙΑ θέση. 
 

 Μέχρι τώρα μας ενοχλούσαν οι μετανάστες, οι 
μουσουλμάνοι… Μας ενοχλούσαν αυτές οι φρικτές 
εικόνες με τον άντρα που κρατά ένα κεφάλι στο χέρι… 
Και αυτοί αποκεφαλίζουν εγκληματίες (έτσι 
υποστηρίζουν). Σε εκείνες τις εικόνες σχολιάζουμε ως 
Ευρωπαίοι. Γράφουμε πως είναι ζώα, πίσω από τον 
ήλιο, δεν έχουν θέση στη Δύση. Σήμερα εσύ που ρίχνεις 
κατάρες ανήκεις στην Ευρώπη; Εσύ που δεν ξέρεις τι 
σημαίνει πρόνοια, σωφρονισμός, ανθρώπινα 
δικαιώματα. Όσο μια ψυχή έχει δικαίωμα στη ζωή άλλο 
τόσο έχει το δικαίωμα στη μετάνοια και στη σωφροσύνη 
ο εγκληματίας.  
 

Σχόλια όπως «μπες στη φυλακή για να δεις πως θα σε 
κάνουν» με θλίβει. Το να ζει ο παιδοκτόνος, βιαστής, 
εγκληματίας και να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα 
μετά τις πράξεις του, αυτή είναι η χειρότερη θανατική 
ποινή. Ο άρρωστος για να γίνει καλά χρειάζεται 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άρθρα τύπου 
«παρέμεινε αμετανόητος στην ομολογία του» πόσο 
κωμικά είναι; Αφού είναι ΑΡΡΩΣΤΟΣ τι περιμένεις; Να 
μετανοήσει και να συνειδητοποιήσει το έγκλημα στο 
24ωρο; Οι επικίνδυνοι είναι εκείνοι που καταγγέλλουν 
«ήταν βίαιος, έπαιρνε φάρμακα, το ξέραμε καιρό». Γιατί 
κρατούσες τη σιωπή σου; Μήπως εσύ- ο «υγιής 
γείτονας» έχεις περισσότερη ευθύνη;; Μήπως εσύ –η 
«υγιής μητέρα» είσαι η πρώτη που έκλεισες με το χέρι 

σου τη μύτη της κόρης σου να μην αναπνεύσει για ζωή;; 
Οι προβληματισμοί δικοί σας. Ας παραμείνουν όμως 
προβληματισμοί και όχι ΠΟΙΝΕΣ, όχι ΤΙΜΩΡΙΕΣ. Εδώ ο 
Θεός δεν είναι τιμωρός. Γιατί να γινόμαστε εμείς τιμωροί, 
οι «αναμάρτητοι» ;;; 
 

Θα προτιμούσα ένα κράτος που θα βοηθά τον άρρωστο 
γονέα να γίνει υγιή και να αναθρέψει τα παιδιά του 
σωστά, θα προτιμούσα εκπαιδευτικούς να κρατάνε 
πρωτόκολλο όταν βλέπουν κάτι μη φυσιολογικό, να 
απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς, να μη 
φοβούνται να καταγγέλλουν την κακοποίηση, να μην 
κρατούν μυστικά στις γειτονιές, τύπου «όλοι το ξέραμε 
αλλά τι να πούμε». Θα προτιμούσα γυναίκες με 
καλύτερα κριτήρια συζύγου -πατέρα – συντρόφου.  
 

Και τώρα να μιλήσω ως νηπιαγωγός  με όσα έχω δει 
αυτά τα χρόνια σε σπίτια, δημόσιους χώρους κτλ. Πόσοι 
από σας έχετε φωνάξει σε ένα παιδί; Πόσοι το έχετε 
τραντάξει; Το έχετε σπρώξει και τη γλίτωσε από τύχη να 
μη χτυπήσει σε γωνία κάποιου τραπεζιού; Μπορεί 
πολλοί να γίνονται γονείς αλλά πόσοι από αυτούς έχουν 
την ωριμότητα να είναι σωστοί γονείς; Ο ένας θεωρεί 
αγάπη να του παίρνει όλο το jumbo, ο άλλος αγάπη να 
κάθεται και να παίζει μαζί του. Ο ένας θεωρεί αγάπη να 
του αγοράζει ακριβά ρούχα και ο άλλος να το μεγαλώνει 
με αξίες τύπου «εγώ είμαι Έλληνας, δεν κάνω παρέα με 
άλλα παιδάκια». Πόσοι από εσάς καθώς περπατάτε στο 
δρόμο έχετε κάνει ρεζίλι το παιδί σας με τη 
συμπεριφορά σας, του φωνάζετε, το σπρώχνεται να 
μπει στο αυτοκίνητο κοκ. Πόσοι από σας δεν του 
φτιάχνετε ένα σωστό πρωινό γιατί δεν βρίσκετε χρόνο 
και του αγοράζετε το ίδιο ψωμάκι 365 μέρες, ενώ το 
διπλανό παιδάκι έχει κάθε μέρα διαφορετικό πρωινό 
;(δεν μπορείτε να αφιερώσετε λίγο χρόνο) Πόσοι από 
σας του δίνεται κόκα κόλα από 3 χρονών… και όλοι 
εσείς σήμερα κρίνετε τον φονιά. Φυσικά και καλά κάνατε. 
Τι βαρύτητα έχει μία κόκα κόλα με ένα φόνο; Πολύ 
λυπάμαι που ακόμη και αυτό το συνειρμό πρέπει να 
εξηγήσω. 
 

ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει το δικαίωμα να σκοτώνει μια ψυχή είτε 
θύτη είτε θύμα. ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει εκ 
του αποτελέσματος. ΚΑΝΕΙΣ δεν έχει το δικαίωμα να 
χτυπά το παιδί (δικό του και μη). Η πρόνοια- το κράτος- 
οι κοινωνικοί λειτουργοί να είναι παρόντες, οι 
εκπαιδευτικοί να μιλούν και να μη φοβούνται.  Όλα για 
κάποιο λόγο γίνονται (όπως λέει και ο Παίσιος, όχι μόνο 
εκείνος αλλά επηρεασμένη από βιβλίο που διαβάζω)… 
Για κάποιο λόγο δεν μας δίνει ο Θεός παιδιά, ίσως για 
να αποτρέψει τα χειρότερα; Απ ότι διάβασα η οικογένεια 
προσπαθούσε να κάνει καιρό παιδιά με πολλές 
αποτυχημένες προσπάθειες…. Μη βιάζουμε 
καταστάσεις. Μη προτρέχουμε να ρίχνουμε ποινές και 
πόσο μάλλον θανατικές , εμείς οι ορθόδοξοι άνθρωποι 
που πριν λίγες μέρες πήραμε το αναστάσιμο φως το 
όποιο μόνο μετάνοια, συγχώρεση και αγάπη είναι 
γεμάτο.  Εμείς οι «ορθόδοξοι καλοί» άνθρωποι  
μπορούμε να μεταφέρουμε το πνεύμα της θρησκείας 
μας και όχι να γινόμαστε σαν τον κύριο της 
φωτογραφίας με το κεφάλι στο χέρι, σαν το φονιά που 
ρίχνει πυραύλους σε αμάχους, σαν τον εγκληματία που 
είναι γεμάτος εκρηκτικά…;;;;;;; Μην πιστεύουμε σε 
δικούς μας νόμους. Δικαίωμα στη ΖΩΗ φίλε, μην το 
ξεχνάς. Αν με κάνει  ένας παιδοκτόνος να μη λέγομαι 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ τότε πολύ λυπάμαι αλλά ήρθε το ….. 
ΤΕΛΟΣ. 

https://1.bp.blogspot.com/-xC9XIMcFazQ/WQc4OmjYBNI/AAAAAAAAJ_I/SzaRqkdDqVkEK5un4zVP-0GIZVEgkqeoQCLcB/s1600/sofia.jpg


Από τη συγκέντρωση για την εργατική Πρωτομαγιά στην Marienplatz. Μικρή η συμμετοχή των 

Ελλήνων 

 

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

'Εξαρση κρουσμάτων διακίνησης ναρκωτικών στον κεντρικό σταθμό, γύρω από Stachus και 
στον παλιό βοτανικό κήπο. 

 

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Stefan 

Kastner, και κατά την παρουσίαση των στοιχείων 

του 2016 καταγράφηκε στα συγκεκριμένα σημεία 

του κέντρου της πόλης αύξηση εγκληματικών 

πράξεων κατά 52,6% φθάνοντας τις 4058. 

Δηλαδή το 1/3 της αύξησης των εγκληματικών 

ενργειών στην πόλη του Μονάχου καταγράφηκε 

στον κεντρικό σταθμό. Επί το πλέιστον ναρκωτικά 

(+518 περιπτώσεις) όπως πράξεις βιοπραγίας (+ 

212) 

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

Η αστυνομία του Μονάχου   προειδοποιεί                 

 

Προειδοποιεί τους γονείς που πηγαίνουν τα 

παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς να μην 

αφήνουν αντικείμενα αξίας στο αυτοκίνητο.  

Συμμορίες προχωρούν εδώ και καιρό σε 

διαρρήξεις σε αυτοκίνητα στο χρονικό διάστημα 

που οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους από το 

αυτοκίνητο στον παιδικό σταθμό. 
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George Dalaras & Band SA 

20.05.2017,  

20:00 Uhr | Gasteig, 

Philharmonie 

 

 

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

 

 

 

Αν θέλετε δωρεάν με το ταχυδρομείο το ΔΟΡΥΦΟΡΟ στείλτε 

εμαιλ στο doryforos@email.de 

Doryforos e.V., Parkstr 17, 80 339 München  



Εκδήλωσεις που έγιναν στο Μόναχο ... 
"Μπουάτ" Καθιερώθηκε. Στο πνευματικό κέντρο των Αγίων Πάντων   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Από την μουσική εκδήλωση με Καρρά, Χολίδη και Καψάλη  

 



Κατάμεστη η αίθουσα και πολύ χειροκρότημα στην θεατρική παράσταση "Μια μελωδία στη 
μοναξιά" της Ελένης Δεληδημητρίου Τσακμάκη.  

Συμετείχαν Παπαδόπουλος Κώστας, Τάσιος Σπύρος, Δασκαλάκης Μάκης, Müller Γεωργία, Παπαζήση 
Φανή, Δασκαλάκη Βασιλική, Δρογγίτης Δημήτριος, Βαλάση Αθανασία, Τζιομάκης Αχιλλέας 

 

To χορευτικό του Θρακικού Συλλόγου Μονάχου στο μαραθώνιο στον αγγλικό κήπο. Φωτογραφία 
Ηλίας Νταλακίδης 

 

 

Καθημερινά ειδήσεις 

από το Μόναχο  

www.doryforos.org 

Kαθημερινά ειδήσεις 

από τον Ελληνισμό 

της Γερμανίας, 

Ευρώπης και στον 

κόσμο 

 www.doryforos-

europa.blogspot.com 



 

 

 



Ο πρ.Καγκελάριος Schröder καλεσμένος του IHK (Εμπορικό επιμελητήριο) και της 
Ελληνικής Ακαδημίας Μονάχου 

 

«Ναι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη που έχει μεγάλη 
ανεργία στους νέους και η ευρωζώνη πρέπει επιτέλους να συντονίσει τη νομισματική της πολιτική με 
οικονομικά, χρηματοοικονομικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Το ευρώ πρέπει να είναι δίπλα από το δολάριο 
και το γιεν, το τρίτο παγκόσμιο νόμισμα, τόνισε μεταξύ άλλων, ο πρώην καγκελάριος.  

 
Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας της Ευρώπης πρέπει να στηριχτεί περισσότερο απ όλα χωρίς 
νέους εξοπλισμούς. Μετά την Γαλλία υπάρχει πλέον ανοικτό παράθυρο  μια μεγάλης. ιστορικής  ευκαιρίας,,  
 
 

 
 
 

Σε άλλο σημείο τα ομιλίας του ο  Schröder επισήμανε ότι ευημερία της Ευρώπης είναι ταυτόσημη με την 
ευημερία της Γερμανίας. "Το 40% των εξαγωγών μας πήγαν σε χώρες της ΕΕ. Η Γερμανία πρέπει να 
πληρώσει για τη διατήρηση του Ευρώ. Εμείς είμαστε οι κερδισμένοι", υποστήριξε μεταξύ άλλων. 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://doryforos-europa.blogspot.de/2017/05/schroder-ihk.html
http://doryforos-europa.blogspot.de/2017/05/schroder-ihk.html
https://4.bp.blogspot.com/-pYhndMMEakY/WRNO8lWQciI/AAAAAAAAKJI/y3EGWQmRFNsBKBmVtxZ34ZfDgisXxqfhwCLcB/s1600/Schroeder2.JPG

