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ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΣΗΣ

ΡΑΛΛΙΑ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

Με την oρχήστρα
της τηλεοπτικής εκπομπής
Μια διασκεδαστική και κεφάτη διαδρομή
που θα δημιουργήσει
μοναδική παρεΐστικη ατμόσφαιρα,
ένα πρόγραμμα με λαϊκό χαρακτήρα
και με στόχο το κέφι
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Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της κοινότητας
O χορός γεννήθηκε από πολλές και
διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου:
να ξορκίσει τους φόβους του, να
εξευμενίσει τους θεούς, να εκφράσει τον
έρωτά του και κυρίως να επικοινωνήσει.
Από τότε, πολλά πράγματα άλλαξαν,
ο χορός όμως παραμένει ακόμα
πανταχού παρών. Έχετε παρατηρήσει
ότι ορισμένες φορές, στο άκουσμα
μιας ρυθμικής μουσικής, δεν μπορείτε
να αντισταθείτε στον πειρασμό του
λικνίσματος; Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο χορός, μας
δίνη μια έντονη αίσθηση ευχαρίστησης που πλημμυρίζει τον
οργανισμό μας. Λόγος ικανός για να εντάξετε το χορό στη ζωή
σας.
Εμείς, με την περυσινή εκδήλωση της γιορτής 50 Χρόνια
Ελληνική Κοινότητα, προσπαθήσαμε να σας χαρίσουμε αυτήν
την αίσθηση. Το καταφέραμε με μια υπέροχη βραδιά και σήμερα
συνεχίζομε εκεί που σταματήσαμε.
Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη Μπάση και την Ραλλία
Χρηστίδου.
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Ο Δημήτρης Μπάσης, έχει χαρακτηριστεί μία από τις
σημαντικότερες λαϊκές φωνές των τελευταίων ετών έχοντας
αφήσει το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα στο σύγχρονο λαϊκό
τραγούδι! Έχει κερδίσει όλα τα δύσκολα στοιχήματα στην
καριέρα του, αφού έχει τολμήσει στις ζωντανές του εμφανίσεις
να αναμετρηθεί με τραγούδια που σφραγίστηκαν από μύθους
του παρελθόντος. Η ωριμότητα της φωνής του, η μοναδική του
ερμηνεία, το πάθος αλλά και η αυθεντικότητά του υπόσχονται να
μας χαρίσουν μεγάλες στιγμές!
Η Ραλλία Χρηστίδου μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες
της νέας γενιάς έχοντας στο ενεργητικό της σημαντικές
συνεργασίες και νέα δισκογραφική δουλειά από την Minos Emi
συνδυάζοντας την τριπλή ιδιότητα της μουσικού-τραγουδοποιούερμηνεύτριας το φετινό χειμώνα θα μας φανερώσει μια
διαφορετική πτυχή της αγάπης της για τη μουσική υπηρετώντας
το λαϊκό τραγούδι στο πλευρό του Δημήτρη Μπάση.
Σε όλες και όλους εσάς που έχετε ποιοτικά ακούσματα σας
ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Εμείς με την δικιά σας βοήθεια
εδώ στο Γκερλιγκεν συνεχίζουμε την παράδοση :Ποιότητα Και
κέφι.
Ευχόμαστε και πάλι να φύγετε από τον χορό μας
πλημμυρισμένη με χαρά και ευχαρίστηση.
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Νέα της Ελληνικής Κοινότητας Γκέρλινγκεν
Το έργο συνεχίζετε, όπως και στους προηγουμένους χορούς
που διοργανώσαμε, έτσι και φέτος κάνουμε τον χορό για
φιλανθρωπικό σκοπό. Έχουμε ως στόχο να δίνουμε ένα
χαμόγελο, μια ελπίδα και πολύτιμες αναμνήσεις σε αυτούς
που το έχουν ανάγκη. Από τις εισπράξεις θα γίνει και πάλι μια
δωρεά για να ενισχύσουμε αυτόν τον σκοπό, όπως πάντα θα
σας ενημερώσουμε την επόμενη φορά στον επόμενο χορό.
Από της εισπράξεις πριν δυο χρόνια έγινε μια δωρεά «στο
χαμόγελο του παιδιού».
Πέρυσι, με το χορό που διοργανώσαμε το 2013, μπορέσαμε
να κάνουμε μια δωρεά τον 1.500,00 €. Μέσα από το ΔΕΣΜΟ
στηρίξαμε μερικούς από τους Ανθρώπους που έχουν δυστυχώς
ανάγκες.
Με τα Λεφτά στηρίξαμε:
1.
Διαμαντίδειος Στέγη Μέριμνας Κυρίων. (αποσκοπεί
στην στέγαση και την ψυχοκοινωνική στήριξη 45 ηλικιωμένων
ανθρώπων). Έγιναν Αγορές τροφίμων.
2.
Μέριμνα Παιδιού (Τμήμα για 10 Παιδιά με αναπτυξιακές
δυσκολίες, ηλικίας 2-5 ετών). Έγιναν αγορές παιχνίδια. Όπως
μου είπαν, χάρισε στα παιδιά χρώμα και χαμόγελα.
Από την περσινή διοργάνωση, 50 Χρόνια Ελληνική Κοινότητα,
καταφέραμε και κάναμε και φέτος μια δωρεά τον 1.000,00 €
στο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, για την αγορά διαγνωστικού
μηχανήματος.
Από της εισπράξεις τις σημερινής διοργάνωσης, θα το
αποφασίσουμε μετά από την έρευνα που θα κάνουμε. Θα
βοηθήσουμε όπου το έχουν ανάγκη.
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Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η λειτουργία δημοτικού
ιδιωτικού ελληνικού σχολείου στο Γκέρλινγκεν.
Από αυτήν την σχολική χρονιά μπορούν και πάλι, τα παιδιά τον
μελών της κοινότητας μας να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο.
Ευχαριστώ και καλή διασκέδαση.
Ως πρόεδρος του συλλόγου μαζί με τα μέλη, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τους χορηγούς αυτού του περιοδικού για την
πολίτιμη
προσφορά τους στον Σύλλογο μας.
Γκέρλινγκεν 07.11.2015

Αναστάσιος Ροδίντσης
Προέδρος
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&	
  
HKJ	
  

ΔΕΣΜΟΣ	
  &	
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	
  ΤΟΥ	
  GERLINGEN	
  	
  

Αγαπητοί	
  μας	
  φίλοι,	
  	
  
	
  	
  
Ο	
  Δεσμός	
  σας	
  ευχαριστεί	
  από	
  καρδιάς	
  για	
  την	
  γενναιόδωρη	
  προσφορά	
  
σας	
  της	
  τάξεως	
  των	
  €	
  1.500	
  και	
  για	
  την	
  πρωτοβουλία	
  σας	
  να	
  στηρίξετε	
  τόσο	
  τους	
  
οργανισμούς	
  του	
  
δικτύου	
  μας	
  όσο	
  και	
  τον	
  ίδιο	
  τον	
  Δεσμό!	
  
Με	
  τα	
  χρήματα	
  που	
  προσφέρατε,	
  ο	
  Δεσμός	
  προμήθευσε	
  τους	
  
οργανισμούς	
  Διαμαντίδειο	
  Στέγη	
  Μέριμνας	
  Ποντίων	
  Κυριών	
  και	
  Μέριμνα	
  
Παιδιού	
  με	
  αγαθά	
  απαραίτητα	
  για	
  την	
  αποτελεσματικότερη	
  λειτουργία	
  τους.	
  	
  
Στην	
  παρουσίαση	
  αυτή	
  περιλαμβάνεται	
  φωτογραφικό	
  υλικό	
  από	
  τις	
  παραδόσεις,	
  καθώς	
  
και	
  	
  τα	
  τιμολόγια	
  αγοράς	
  των	
  προϊόντων.	
  	
  
Σας	
  ευχαριστούμε	
  όλους	
  για	
  τη	
  συμμετοχή	
  σας	
  και	
  ελπίζουμε	
  στη	
  
συνέχεια	
  της	
  δημιουργικής	
  συνεργασίας	
  μεταξύ	
  της	
  Ελληνικής	
  Κοινότητας	
  
του	
  Gerlingen	
  και	
  του	
  Δεσμού!	
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Διαμαντίδειος	
  Στέγη	
  Μέριμνας	
  	
  
Ποντίων	
  Κυριών	
  


Η	
  Διαμαντίδειος	
  Στέγη	
  Μέριμνας	
  
Ποντίων	
  Κυριών	
  αποσκοπεί	
  στην	
  
στέγαση	
  και	
  την	
  ψυχοκοινωνική	
  
στήριξη	
  45	
  ηλικιωμένων	
  ανθρώπων,	
  
προσφέροντας	
  υπηρεσίες	
  
απαραίτητες	
  για	
  την	
  όσο	
  το	
  δυνατόν	
  
καλύτερη	
  και	
  πιο	
  άνετη	
  διαβίωση	
  
των	
  φιλοξενούμενων.	
  



O	
  Δεσμός	
  αξιοποίησε	
  την	
  προσφορά	
  
σας	
  σε	
  συνδυασμό	
  με	
  την	
  
επιπρόσθετη	
  δωρεά	
  50	
  ευρώ	
  των	
  
καταστημάτων	
  Μασούτης	
  (για	
  
αγορές	
  500€),	
  αγοράζοντας	
  
ελαιόλαδο,	
  ηλιέλαιο,	
  φακές	
  και	
  
φρέσκο	
  κιμά.	
  	
  

Μέριμνα	
  Παιδιού	
  
¥

Η	
  Μέριμνα	
  Παιδιού	
  ξεκίνησε	
  τμήμα	
  
πρώιμης	
  παρέμβασης	
  για	
  10	
  παιδιά	
  
με	
  αναπτυξιακές	
  δυσκολίες,	
  ηλικίας	
  
από	
  2-‐5	
  ετών.	
  Το	
  τμήμα	
  στοχεύει	
  
στην	
  παιδαγωγική	
  πλαισίωση	
  και	
  τη	
  
δημιουργική	
  απασχόληση	
  των	
  
παιδιών	
  σε	
  ημερήσια	
  βάση	
  στους	
  
χώρους	
  ενός	
  παιδικού	
  σταθμού	
  και	
  
σε	
  επαφή	
  με	
  τα	
  υπόλοιπα	
  παιδιά.	
  	
  

¥

Με	
  τα	
  χρήματα	
  που	
  προσφέρατε	
  ο	
  
Δεσμός	
  αγόρασε	
  πολλά	
  παιχνίδια	
  για	
  
την	
  αυλή	
  του	
  παιδικού	
  σταθμού	
  
χαρίζοντας	
  χρώμα	
  και	
  χαμόγελα!	
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Ευχαριστούμε!	
  

.	
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Θεσσαλονίκη 4/09/ 2015

Προς: Ελληνικό Σύλλογο Γκέρλινγκεν Γερμανίας
Υπ’οψιν: Προέδρου συλλόγου κ. Ροδίντση Αναστάσιου
Κύριε Ροδίντση
Κυρίες κ Κύριοι μέλη του ΔΣ
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση δεχτήκαμε την δωρεά του
Ελληνικού Συλλόγου του Γκέρλινγκεν , η οποία αποδεικνύει
για άλλη μια φορά ότι οι Έλληνες απανταχού της γης είναι
ενωμένοι και νοιάζονται για την πατρίδα τους.
Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ ο τόπος μας και οι
άνθρωποι του έχουν ανάγκη βοήθειας, πόσο μάλιστα αυτοί
που έτυχε να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η
διαπίστωση αυτή και η επιθυμία της ανιδιοτελούς προσφοράς,
μας οδήγησε να δημιουργήσουμε το Σύλλογο « Αλέξανδρος
Συμεωνίδης» ώστε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να
βοηθήσουμε ανθρώπους, που έχουν προσβληθεί από την
ασθένεια του καρκίνου.
Ο Σύλλογος μας έχει βασικό του στόχο την υποστήριξη
του έργου, του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστό ότι το Θεαγένειο, είναι το μόνο
ογκολογικό στη Β. Ελλάδα έχοντας την ευθύνη όλων όσων
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πλήττονται από τη φοβερή αυτή ασθένεια. Δυστυχώς η αύξηση
του πληθυσμού και της συχνότητας του καρκίνου, ταυτόχρονα
με την αύξηση του κόστους αντιμετώπισης της νόσου και την
ανάγκη νέων υποδομών που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες
εξελίξεις (όργανα, μηχανήματα, φάρμακα κ.λπ.) δημιουργούν
δυσεπίλυτα προβλήματα στο Νοσοκομείο, που με μεγάλη
δυσκολία και αυταπάρνηση ανταποκρίνεται στο καθήκον του.
Ο Σύλλογος μας στα χρόνια που δραστηριοποιείται έχει
εργαστεί για να βελτιωθούν οι νοσοκομειακές υποδομές,
προσφέροντας δωρεές που βελτιώνουν τη διαμονή και την
περίθαλψη. Έχει σταθεί στο μέτρο του δυνατού στο πλάι
ανθρώπων που χρειαζόταν οικονομική και ψυχολογική στήριξη
και έχει διοργανώσει πολλές σημαντικές εκδηλώσεις για το ευρύ
κοινό αλλά και ψυχαγωγώντας τους ασθενείς του Θεαγένειου,
προσφέροντας μια νότα χαράς και αισιοδοξίας σε ανθρώπους,
που η μοίρα τους οδήγησε στο δύσκολο αυτό δρόμο.
Δημιουργήσαμε το Κοινωνικό Ογκολογικό Ιατρείο,
αποκλειστικά για ασθενείς που είναι ανασφάλιστοι ή δεν έχουν
πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Σε συνεργασία με τους ιατρούς
του Θεαγενείου και επικεφαλής τον παθολόγο-ογκολόγο ιατρό
κ. Μπουκοβίνα Ιωάννη έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο, που
υποδέχεται καρκινοπαθείς από την ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης.
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι με σοβαρά
οικονομικά προβλήματα, που δεν έχουν άλλο τρόπο να
απαλύνουν το πόνο και τα προβλήματα που δημιουργεί η
φοβερή αυτή ασθένεια. Είναι άνθρωποι που ζητούν τη βοήθεια
όλων μας για να διασώσουν την αξιοπρέπεια και την ελπίδα
τους για ζωή, δίνοντας νόημα στη δική μας προσπάθεια για
προσφορά και αλληλεγγύη.
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Επίσης έχει δημιουργήσει μία εθελοντική ομάδα η οποία
στηρίζει το έργο του ακτινοθεραπευτικού τμήματος του
Θεαγενείου, γιατί ο ημερήσιος αριθμός ασθενών που
εξυπηρετεί ανέρχεται στους 220-250 .

Ας σημειωθεί ότι μόνο στο ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ υπάρχει
Ακτινοθεραπευτική κλινική δυναμικότητας 20 κλινών για την
νοσηλεία των βαρέως πασχόντων ασθενών που υποβάλλονται
σε Ακτινοθεραπεία και χρειάζονται άμεση έναρξη θεραπείας,
όπως βεβαίως και οι εσωτερικοί ασθενείς όλων των
υπολοίπων τμημάτων του Νοσοκομείου που έχουν ανάγκη
ακτινοθεραπείας.

12

Σας ευχαριστούμε, το ΔΣ του συλλόγου μας κι εγώ
προσωπικά από βάθους καρδιάς και πιστεύω ότι θα είστε
αρωγοί στο έργο μας.
Με εκτίμηση
Η πρόεδρος του Συλλόγου
Κοντοπούλου Καίτη
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Κ. Κοντοπούλου 6977354517 2310 942657 &Ογκολογικό
κοινωνικό ιατρείο 2310898383
Σύλλογος Φίλων ΑΝΘ Θεαγενείου <<Αλέξανδρος
Συμεωνίδης>>
www.sfth.gr
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