
 
 

Αρ. 18  Οκτώβριος 2017             Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ        15νθήμερη έκδοση για το  Μόναχο 

 
Οι μαθητές του Λυκείου σε διαμαρτυρία  

 

Οι τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Λύκεια οδήγησαν μαθητές και μαθήτριες σε διαμαρτυρίες (στην 
φωτογραφία μπροστά από το Γενικό Προξενείο Μονάχου).  
 

Κινητοποιήσεις έγιναν και σ άλλες πόλεις της Γερμανία (Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη, Ντίσελντορφ κ.α.)  Το 
Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθούν σύντομα τα κενά. Μαθητές και γονείς δηλώνουν «στάση 
αναμονής» και περιμένουν την υλοποίηση της υπόσχεσης του Υπουργείου.  

 
 

 

 
 
 

 





Λάρνακα: Μαθητής Λυκείου Μονάχου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwodo 
 
Ο μαθητής της τρίτης Λυκείου Μονάχου Νίτσας Σπύριδων,  πρωταθλητής του Taekwodo  από το TSV DACHAU 
1865, θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Κύπρο τον Νοέμβριο.  
 
Ο αθλητής μάλιστα κατέκτησε πριν λίγες μέρες χρυσό μετάλλιο σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα 16 th Galep 
Belgrad Trophy Serbia Open WTF-G1 Tournement 2017 
 

 
 

 
 

 
 

Oktoberfest 2017: 6,2 επισκέπτες από 75 χώρες και άλλα πολλά 

 
 
Το 184ο πανηγύρι της μπύρας στο Μόναχο, το 
Oktoberfest, ανήκει στην ιστορία. Στο μεγαλύτερο 
πανηγύρι του κόσμου ήρθαν φέτος 6,2 εκ επισκέπτες 
από 75 διαφορετικές χώρες (5,6 εκ πέρσι). 
 

Οι 10 χώρες από τις οποίες ήρθαν οι περισσότεροι 
επισκέπτες είναι: ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, Αυστρία, 
Γαλλία, Ελβετία, Αυστραλία, Ολλανδία, Ιταλία, 
Ισπανία, Δανία (ενδιαφέρον είναι ότι το παραπάνω 
στοιχείο προέκυψε από την επεξεργασία των 
στοιχείων αναλήψης χρημάτων με τις τραπεζικές 
κάρτες). 
 

Το φετινό πανηγύρι κράτησε 18 ημέρες, περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά (λόγω της αργίας στις 3.10.). 
 

Οι παρεμβάσεις της αστυνομίας ανήλθαν σε 1.896 

(1.806 πέρσι) μια αύξηση δηλαδή κατά 5% αλλά με 
μια μέρα παραπάνω λειτουργία.  
7.5 εκ μεγαλοπότηρα μπύρα καταναλώθηκαν ενώ οι 
υπέθυνοι των σκηνών μπυραρίας έπιασαν 20.000 
επίδοξους κλέφτες μεγαλοπότηρων. Φαγώθηκαν 127 
βόδια και 59 μοσχάρια. 
 

49 ξυλοδαρμοί με μεγαλοπότηρα προκάλεσαν 
σοβαρά τραύματα ενώ καταγράφηκαν 670 
δηλητηριάσεις από αλκοόλ. 353 οδηγοί που έφευγαν 
από το πανηγύρι είχαν πιεί περισσότερο από όσο 
επιτρεπόταν. 231 από αυτούς παρέδωσαν το 
δίπλωμα οδήγησης στην αστυνομία.  
 

4.000 αντικείμενα παραδόθηκαν στην υπηρεσία 
αναζήτησης αντικειμένων μεταξύ αυτών 1.300 
ταυτότητες, 360 κλειδιά, 520 κινητά, 325 γυαλιά, 120 
ομπρέλες, 100 τσάντες, 15 φωτογραφικές μηχανές, 
600 πορτοφόλια κ.α 
 

Και ότι μέσα σ αυτό το χαμό χάθηκαν μόνο...19 
παιδιά δεν θεωρείται μεγάλος αριθμός. Φυσικά και 
βρέθηκαν όλα πάλι με τους γονείς τους. 
 

Το πανηγύρι τελείωσε και αναμονή τώρα για το 185ο. 
Όμως η αλήθεια είναι ότι η πόλη θα βρει πάλι τους 
κανονικούς της ρυθμούς. Και αυτό δεν είναι κακό. 
 

Δορυφόρος 
Στοιχεία από προσωρινό απολογισμό του 
πανηγυριού 



Εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου στο Μόναχο. 10-19 Νοεμβρίου Gasteig. Διοργανωτές 
Münchner Stadtbibliothek, Griechisches Filmforum München e.V. και Filmstadt München e.V. 
Griechische Filmwoche 2017 in München - 10. bis 19. November 2017 

 

Bewegend, packend, mitfühlend: Die 31. Griechische Filmwoche zeigt in prämierten Meisterwerken wie sich die 

Gesellschaft, die Menschen und das Land inmitten der griechischen Finanzodyssee verändern. Der Auftaktfilm »Amerika 

Square« verspricht einen eindrucksvollen Einblick in die heutige Situation des Landes, die von extremen inneren 

Widersprüchen geprägt ist. 

 

Aber auch Träume, Liebe und die Suche nach Glück sind Themen der Filme des diesjährigen Programms, dessen Genres 

von Komödie über Drama und Dokumentarfilm bis hin zu Sciencefiction reichen. Ein Klassiker darf natürlich ebenfalls nicht 

fehlen! Regisseur Nikos Koundouros skizziert in »The Ogre of Athens (O Drakos)« die griechische Gesellschaft der 1950er 

Jahre und experimentiert mit Raum, Zeit, Realität und Neurosen. Gibt es Parallelen zum heutigen Griechenland? 

Veranstalter: Münchner Stadtbibliothek, Griechisches Filmforum München e.V. und Filmstadt München e.V. 
 
Das gesamte Programm 

Freitag, 10.11.17, 19.30 Uhr Amerika Square 
Griechische Filmwoche 2017: Eröffnung Gasteig 
Samstag, 11.11.17, 18.30 Uhr Tériade 
Samstag, 11.11.17, 20.30 Uhr Park 
Sonntag, 12.11.17, 16.00 Uhr Briefe aus Athen Gasteig 
Sonntag, 12.11.17, 18.00 Uhr The Longest Run Gasteig 
Sonntag, 12.11.17, 20.00 Uhr Mythopathy (Notias)  
Montag, 13.11.17, 18.30 Uhr 90 Years of PAOK: 
Nostalgia for the Future Gasteig 
Montag, 13.11.17, 20.30 Uhr Argo Navis Gasteig 
Dienstag, 14.11.17, 18.30 Uhr Forever (Gia Panta) 
Gasteig 
Dienstag, 14.11.17, 20.30 Uhr Afterlov Gasteig 
Mittwoch, 15.11.17, 18.30 Uhr Park Gasteig 
Mittwoch, 15.11.17, 20.30 Uhr Worlds Apart (Enas allos 
Kosmos) Gasteig 
Donnerstag, 16.11.17, 18.30 Uhr Amerika Square  

Donnerstag, 16.11.17, 20.30 Uhr Thread (Nima) Gasteig 
Freitag, 17.11.17, 18.30 Uhr The Ogre of Athens (O 
Drakos) Gasteig 
Freitag, 17.11.17, 20.30 UhrThe Other Me (Eteros Ego)  
Samstag, 18.11.17, 15.00 Uhr 90 Years of PAOK: 
Nostalgia for the Future Gasteig 
Samstag, 18.11.17, 20.30 Uhr Worlds Apart (Enas allos 
Kosmos) Gasteig 
Samstag, 18.11.17, 18.00 Uhr Zwei oder drei Dinge, die 
ich vom griechischen Kino weiß 
Vortrag von Prof. Dr. Maria Stassinopoulou  Gasteig 
Sonntag, 19.11.17, 18.00 Uhr Argo Navis Griechische 
Filmwoche 2017 Gasteig 
Sonntag, 19.11.17, 15.00 Uhr Drama Ausgewählte 
Kurzfilme Gasteig 
Sonntag, 19.11.17, 20.30 Uhr The Lobster Gasteig 

 

Πως θα πληρώσουν οι κάτοικοι του 
εξωτερικού τον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη 
κυκλοφορίας 
 

 
 
Όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας ρωτούν 
πως μπορούν να πληρώσουν από το εξωτερικό τον 
ΕΝΦΙΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας εάν δεν έχουν 
κάποιο άλλον τρόπο να πληρωθεί στην Ελλάδα. 
 
Το έμβασμα που αφορά τον ΕΝΦΙΑ πρέπει να 
εμβαστεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας 
της Ελλάδας 
 

MINISTRY OF FINANCE; IBAN:  
GR3901000230000000481090509; 
SWIFT: BNGRGRAA 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στις πληροφορίες εμβάσματος 
(verwendungszweck) πρέπει να μπει αριθμός με 
τα 30 ψηφία (χωρίς γράμματα) όπως 
αναγράφονται είτε στο εκκαθαριστικό είτε στην 

ιστοσελίδα προσωποποιημένης 
πληροφόρησης του ΤΑΧΙSnet ως «Κωδικός 
πληρωμής σε Τράπεζα» 
 
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Το έμβασμα που αφορά τέλη κυκλοφορίας πρέπει 
να εμβαστεί στον τραπεζικό λογαριασμό της 
Τράπεζας της Ελλάδας 
 
MINISTRY OF FINANCE 
IBAN: GR6601000230000000481090508 
SWIFT: BNGRGRAA 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στις πληροφορίες εμβάσματος 
(verwendungszweck) πρέπει να μπει αριθμός με τα 
20 ψηφία (χωρίς γράμματα) όπως αναγράφονται 
στην σχετική ειδοποίηση της  εφαρμογής ως 
«Κωδικός πληρωμής σε Τράπεζα». 
 
Οι παραπάνω διαδικασίες πληρωμής αφορούν 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΌ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ SEPA 
 

O SEPA είναι ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι 
εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες είναι σε 
θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και 
διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τα ίδια βασικά 
χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σε 
34 ευρωπαϊκές χώρες, (οι 28 χώρες της Ε.Ε. και η 
Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Σαν 
Μαρίνο και το Μονακό), μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. 
 
Πηγή: Τράπεζα Ελλάδας, Επιμέλεια ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 

http://www.doryforos-europa.blogspot.com/


Στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας του Garmisch τα χορευτικά του Συλλόγου Επτανησίων και της 

Ελληνικής Κοινότητας του Geretsried (φωτο Rena Tsoga) 

 

Το ίδρυμα Παλλάδιον συμμετέχει στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας στο Βερολίνο 
 

Μετά την υπογραφή συμφωνίας για την ελληνογερμανική συνεργασία στο κομμάτι της νεολαίας και για την πορεία προς την 

ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας στις 26 Ιουλίου 2017 στο Βερολίνο μεταξύ της Υπουργού του 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Οικογένεια, την Τρίτη Ηλικία, της Γυναίκας και της Νεολαίας Katarina Barley και του 

αρμόδιου για τις πολιτικές Νεολαίας της ελληνικής κυβέρνησης Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

Παυσανία Παπαγεωργίου (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/vereinbarung-zur-gruendung-des-deutsch-

griechischen-jugendwerks-unterzeichnet/117670 ), έχουν αρχίσει εντατικά εργασίες προετοιμασίας της λειτουργίας αυτού 

του Ιδρύματος. Από τις 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τριήμερη συνάντηση εργασίας για τη 

δημιουργία ενός προγράμματος γλωσσικής και διαπολιτισμικής στήριξης για τις ανταλλαγές νέων, στην οποία συμμετείχαν 

εκπρόσωποι ελληνικών, γερμανικών, γαλλικών, πολωνικών και τσέχικων φορέων με εμπειρίες στο χώρο αυτό. 

  

Το Ίδρυμα Παλλάδιον δραστηριοποιείται με επιτυχία εδώ και χρόνια στο χώρο ανταλλαγής νέων από την Ελλάδα και τη 

Γερμανία. Μαθήτριες και μαθητές από 14 Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας και 14 ουμανιστικά Γυμνάσια της Βαυαρίας 

έχουν την ευκαιρία να συναντιούνται κάθε χρόνο για δύο εβδομάδες στην Ελλάδα και τη Γερμανία, να φιλοξενούνται από τις 

οικογένειες των συμμαθητριών/τών τους. Έτσι δημιουργούνται φιλίες όχι μόνο μεταξύ των νέων αλλά πολλές φορές και 

μεταξύ γονέων.  

  

Το Ίδρυμα Παλλάδιον στηρίζει άμεσα και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και 

συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις στην ένταξη της νεοελληνικής ως γλώσσας επιλογής στα 14 αυτά γυμνάσια της 

Βαυαρίας.  

 



Η Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας και η Bahnhofsmission (Ιεραποστολή του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού) Μονάχου. 

Ένα θερμό ευχαριστώ της Εκκλησίας μας. 
Στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου 
λειτουργεί μια κοινωνική υπηρεσία με τον τίτλο 
Bahnhofsmission (Ιεραποστολή του Σταθμού), με σκοπό 
την παροχή πρώτων βοηθειών σε επισκέπτες, 
ταξιδεύοντες και άλλους ανθρώπους που έχουν μείνει 
κυριολεκτικά στο δρόμο. Η υπηρεσία αυτή συμπληρώνει 
εφέτος 120 χρόνια διακονίας και εθελοντικής προσφοράς 
και υπάγεται στις δύο μεγάλες εκκλησίες, την 
ρωμαιοκαθολική και την ευαγγελική εκκλησία Μονάχου. Η 
υπηρεσία στελεχώνεται από 130 εθελοντές και 14 
μόνιμους υπαλλήλους, που εργάζονται με βάρδιες 
νυχθημερόν, ενώ το 2016 περίπου 30 μεταφραστές 
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. 
 

Ιδρύθηκε τον περασμένο αιώνα με σκοπό την παροχή 
συμβουλών και προστασίας των νεαρών γυναικών 
νεανίδων, που από τη βαυαρική ύπαιθρο μετέβαιναν στο 
Μόναχο για εξεύρεση εργασίας και κατοικίας. Με την 
μεταλλαγή και εξέλιξη του Μονάχου από αγροτική σε 
βιομηχανική πρωτεύουσα της Βαυαρίας, αυξήθηκαν και οι 
ανάγκες παροχής ευρύτερης προσφοράς της 
Bahnhofsmission σε άνδρες και γυναίκες που 
χρησιμοποιούν το σταθμό του Μονάχου ως 
συγκοινωνιακό κόμβο, ή πέφτουν θύματα κλοπής 
πορτοφολιών, διαβατηρίων κ.λ.π.ή μετά από 
οικογενειακές προστριβές, η απώλειας στέγασἠς των, δεν 
έχουν "που την κεφαλήν κλίναι". 
 

Η υπηρεσία αυτή βοήθησε και αρκετούς έλληνες 
μετανάστες συμπατριώτες μας που κατέληξαν εκεί μετά 
από έωλες υποχέσεις για ανύπαρκτες θέσεις εργασίας, ή 
από τη συμπεριφορά ασυνειδήτων εργοδοτών που τους 
"πέταξαν στο δρόμο", χωρίς να τους πληρώσουν τα 
δεδουλευμένα μεροκάματα και δεν είχαν έτσι τη 
δυνατότητα επιστροφής τους στην Πατρίδα. Η 
Bahnhofsmission τηλεφωνούσε στην Εκκλησία μας στο 
Μόναχο και μας παρακαλούσε να τη βοηθήσουμε σε 
θέματα μετάφρασης και συμβολής μας στην επιστροφή 
των συμπατριωτών μας στην Ελλάδα. Και μέχρι σήμερα 
ακόμη έχουμε περιπτώσεις κατάληξης συμπατριωτών 
μας στην Bahnhofsmission. 
 
Η Υπηρεσία αυτή στεγάζεται δίπλα από την γραμμή 11, 
εκεί όπου απεβιβάζοντο οι χιλιάδες έλληνες μετανάστες 
της δεκαετίας του ΄60, με σκοπό την προσωρινή τους 
διαμονή τους σε υπόγεια καταφύγια του σταθμού του 
Μονάχου και τη σταδιακή προώθησή τους στις πόλεις και 
στα εργοστάσια που τους είχαν ορίσει ήδη από την 
Ελλάδα. Η γραμμή 11 και η όλη διαδικασία της τότε 
υποδοχής έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια τραυματικών 
εμπειριών στους έλληνες μετανάστες. Έχουν γραφεί 

πολλά για την γραμμή 11 και παίχθηκε και ένα θεατρικό 
έργο. 
 
Στα πλαίσια της μελλοντικής ευρύτερης και εκ βάθρων 
ανακατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
σταθμού Μονάχου, ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης δραστηριοποιείται και με άλλους 
μεταναστευτικούς συλλόγους να ιδρυθεί εκεί και ένα μικρό 
μουσείο με τον τίτλο:  Γραμμή 11. 
 
Η Bahnhofsmission συνέδραμε στο έργο της υποδοχής 
των πρώτων ελλήνων μεταναστών στη δεκαετία του ΄60, 
καθώς επίσης και στην υποδοχή των προσφύγων από 
Συρία και άλλες εμπόλεμες περιοχές, προς διετίας. 
 
Η υπηρεσία Bahnhofsmission τιμήθηκε από το Συμβούλιο 
των Λαικών Καθολικών του Μονάχου με το "Μετάλλιο 
Πάτερ Ρούπερτ Μάγιερ", ένα βραβείο τιμής, 
ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης. Η τελετή έλαβε χώρα 
στη μεγάλη αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου Μονάχου, 
στις 8 Οκτωβρίου 2017, με συμμετοχή εκατοντάδων 
συνεργατών και εθελοντών της θυσιαστικής αυτής 
διακονίας. Το βραβείο παρέλαβαν οι δύο διευθύντριες της 
υπηρεσίας, η κ. Μπεττίνα Σπαν και η κ. Μπάρμπαρα 
Τόμα. Η Δήμαρχος Μονάχου για κοινωνικά θέματα κ. 
Χριστίνε Στρομπλ, ο αντινομάρχης Μονάχου κ. Ερνστ 
Βάιντενμπους και ο Επίσκοπος Ρούπερτ Στόλμπεργ 
εξήραν στον χαιρετισμό τους τη σπουδαία κοινωνική και 
ανθρωπιστική προσφορά της Bahnhofsmission. 
 
H πρόεδρος του  Συμβουλίου των Λαικών Καθολικών του 
Μονάχου  Γιοχάννα Ρουμσέτελ, πρώην Νομάρχης της 
πόλης Μονάχου, αναφέρθηκε στην φιλανθρωπική, 
εκκλησιαστική και κοινωνική δομή της υπηρεσίας  και 
στην αρμονική συνεργασία της με όλες τις τοπικές 
εκκλησίες. Η κ. Ρούμσετελ συνδέεται φιλικά με τον 
πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση και με την 
ελληνική παροικία Μονάχου και έχει επανειλημμένα δείξει 
εμπράκτως τα φιλελληνικά και φιλορθόδοξα αισθήματά 
της. 
 
Την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας εκπροσώπησε ο 
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και το 
Συμβούλιο των Χριστιανικών Εκκλησιών Βαυαρίας, ο 
διευθυντής του κ. Γεώργιος Βλαντής. 
 
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης 
επισκέφθηκε σήμερα την Bahnhosmission και μετέφερε 
στις δύο διευθύντριες το ευχαριστώ της Εκκλησίας μας 
για το όλο έργο τους και κυρίως για την προσφορά τους 
στους έλληνες συμπατριώτες μας. Σημειώνεται ότι ο π. 
Απόστολος συνδέεται από πολλών ετών με την 
Bahnhofmission και πολλές φορές παρενέβη για να 
συνδράμει το έργο της υπηρεσίας αυτής και να βοηθήσει 
τους συμπατριώτες μας σε θέματα μετάφρασης και 
επιστροφής τους στην Πατρίδα μας. 

 

Με ευχές  

Απόστολος Μαλαμούσης 

Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου - 

Αρχιερατικός Επίτροπος για τις δημόσιες σχέσεις με τη 

Βαυαρική Πολιτεία 

Ο πρωτοπρεβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης με τις δύο 

διευθύντριες της Bahnhofsmission, την κ. Μπεττίνα Σπαν 

και την κ. Μπάρμπαρα Τόμα, στην είσοδο της 

Bahnhofsmission, στη Γραμμή 11. του Σιδιριδρομικού 

Σταθμού Μονάχου. 



Στην Ελλάδα για φθινοπωρινές διακοπές η ηθοποιός του "Game of Thrones", Εμίλια Κλαρκ 

 
 H πρωταγωνίστρια του «Game Of Thrones», Αγγλίδα ηθοποοιός Εμίλια Κλαρκ απολαμβάνει φθινοπωρινές διακοπές στην Ελλάδα. 

 

Η Εμίλια Ίζαμπελ Γιουφίμια Ρόουζ Κλαρκ, η οποία υποδύεται τη Daenerys Targaryen,«Μητέρα των Δράκων» 
στη δημοφιλή σειρά «Game of Thrones» κάνει διακοπές στη χώρα μας εν πλω και το  Σαββατοκύριακο 
βρέθηκε στη Μύκονο, όπως ανακοίνωσε μέσω Ιnstagram. 
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία από τις διακοπές της στην Ελλάδα, 
στην οποία εμφανίζεται πάνω σε σκάφος. Η φωτογραφία έχει hashtag #greciangoodnesstomaketheheartroar.  
"Ετσι πρέπει να είναι η ευτυχία" έγραψε. Ο κόσμος εξαφανίζεται όταν μπαίνεις σε αυτή" 
Πριν από λίγους μήνες τη χώρα μας επισκέφθηκαν δύο ακόμη πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς 
φαντασίας που έχει καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, ο Κιτ Χάρινγκτον και η Ρόουζ Λέσλι. 
 

Πηγή: ΜΠΕ/ΑΠΕ 

Γερμανία: Πόσοι Έλληνες απέκτησαν και την γερμανική υπηκοότητα τα τελευταία 8 χρόνια 
 

 
 
Με αφορμή τις εθνικές εκλογές στη Γερμανία έγινε 
συζήτηση και για το δικαίωμα ψήφου των 
αλλοδαπών που ζουν στην Γερμανία, δηλ εκείνων 
που έχουν και τη γερμανική υπηκοότητα. 
 

Το γεγονός αυτό μας παρακίνησε να ανατρέξουμε 
στα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής 
Υπηρεσίας προκειμένου να δούμε τα στοιχεία που 
υπάρχουν για τους Έλληνες.  
 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι την τελευταία 8ετία 
απέκτησαν την γερμανική υπηκοότητα 22.069 
Έλληνες που ζουν στην Γερμανία (οι οποίοι 
διατηρούν και την ελληνική υπηκοότητα). Από 
αυτούς οι 11.622 είναι οι άνδρες και οι 10.477 
γυναίκες. (To 2016 είχαμε 3.444 αιτήσεις). Η χρονιά 
με τις περισσότερες αιτήσεις που αγρκίθηκαν ήταν 
το 2012 με 4.167. 

 

Το 2016 ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων που 
απέκτησαν γερμανική υπηκοότητα ήταν 36,2 ετών, 
ενώ ο μέσος όρος διαμονής τους στη Γερμανία τα 
28 χρόνια. Το 57,6% αυτών δεν ήταν παντρεμένοι.  
 

Στοιχεία ανά κρατίδιο:  
Οι περισσότεροι Έλληνες που απέκτησαν τη 
γερμανική υπηκοότητα το 2016 κατοικούν στο 
κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεσταφαλίας, και 
ήταν 540 άνδρες και 479 γυναίκες. 
Στα άλλα κρατίδια οι Έλληνες που έλαβαν 
γερμανική υπηκοότητα είναι: 
Βάδη Βυρτεμβέργη 477 άνδρες  και 400 γυναίκες 
Βαυαρία 287 άνδρες και  229 γυναίκες 
Βερολίνο 48 άνδρες και  42 γυναίκες 
Αμβούργο 53 άνδρες και 46 γυναίκες 
Έσση 195 άνδρες και 171 γυναίκες 
Κάτω Σαξονία 124 άνδρες και 98 γυναίκες 
 

Οι ανάλογοι αριθμοί  σ άλλες εθνότητες (ενδεικτικά) 
για το 2016 που έλαβαν τη γερμανικοί υπηκοότητα: 
6632 Πολωνοί 
2985 Κροάτες  
3597 Ιταλοί 
3828 Ρουμάνοι  
και 27 Κύπριο 
 
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία / 
επιμέλεια Δορυφόρος  
 



Στις 29 Οκτωβρίου αλλάζει φέτος η ώρα. Τι γίνεται με όσους εργάζονται νύχτα ; 
 
. 

 
 
Την Κυριακή τα ξημερώματα στις 3 π.μ. θα αλλάξει 
φέτος η ώρα (χειμερινό ωράριο). 
Η ώρα θα γίνει 2 π.μ. και έτσι θα μεγαλώσει η νύχτα 
(θα νυχτώνει νωρίτερα). 

Όσον αφορά τους εργαζόμενους που εργάζονται 
νυχτερινό ωράριο θα πρέπει να εργαστούν μια ώρα 
παραπάνω (την οποία θα πληρωθούν). 
 
Πολλές έρευνες πάντως έχουν δείξει ότι η αλλαγή 
της ώρας δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς 
ανθρώπους κυρίως όσον αφορά τον ύπνο. 
Σε έρευνα του ινστιτούτου Forsa τέσσερις στους 
δέκα έχουν προβλήματα στον ύπνο από την αλλαγή 
με μεγαλύτερο πρόβλημα να έχουν οι γυναίκες. 

Η πλειοψηφία δήλωσε ότι χρειάζεται αρκετές μέρες 
να συνέλθει ενώ 9% των γυναικών και 4% των 
ανδρών δηλώνουν ότι αντιμετωπ΄ζιουν σοβαρά 
προβλήματα με την αλλαγή ώρας 

Γερμανία: 17% των ατυχημάτων στους δρόμους είναι νέοι (18-24 ετών) 
 
 

 
Το 2016 σε ατυχήματα που έγιναν στους δρόμους 
της χώρας 2,6 εκ άνθρωποι. 400.000 από αυτούς 
θανατηφόρα. 

Στο 17% των ατυχημάτων συμμετείχαν νέες και νέοι 
σε ηλικίες 18-24 ετών δηλ. 65.900 ενώ θανατηφόρα 
ήταν τα ατυχήματα για 435 νέους. Έτσι έχει 
καταγραφεί ότι ενώ οι συγκεκριμένες κατηγορίες 
αποτελούν το 8% του συνόλου του πληθυσμού της 
χώρας οι αριθμοί αντιστοιχούν στο 17% 
των ατυχημάτων κα στο 14% στα θανατηφόρα. 
 
Επίσης, στο 20% των ατυχημάτων σε ΙΧ τα 
προκαλούν οδηγοί σε ηλικία 18-24 ετών με τους 
άνδρες να είναι η συντριπτική πλειοψηφία (68%). 
 
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία 
 

Γερμανία: Ποιες ώρες είναι φθηνότερη η βενζίνη 
 
 

 
Η ADAC  δημοσίευσε νέα έρευνα όσον αφορά τις 
ώρες κατά τις οποίες είναι οικονομικότερη η τιμή της 
βενζίνης στα πρατήρια της Γερμανίας. 
 

Η έρευνα ήταν παγγερμανική και 
πραγματοποιήθηκε σε 14.000 πρατήρια.  
 
Όποιος λοιπόν θέλει να μην πληρώνει "καπέλο" θα 
πρέπει να αποφύγει να βάλει βενζίνη πριν τις 4 
μ.μ..  

 
Οι καλύτερες ώρες είναι μεταξυ 8μ.μ. και 10 μ.μ. 
 
Σε αντίθεση με προηγούμενες μετρήσεις 
επισημαίνεται ότι και το μεσημέρι αυξάνονται πλέον 
οι τιμές. 
 
Την μεγαλύτερη αύξηση )μέχρι και 10 λεπτά) την 
έχουν τα ρπατήρια από τις 10 μ.μ. έως στις 6 π.μ. 

 



 

Ένας φίλος μας έστειλε δυο πολύ όμορφες 
φωτογραφίες που τράβηξε ο ίδιος από ταξίδι που 
πήγε στη Νέα Υόρκη 
 
 
 

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  
 

www.doryforos.org 
 

Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό 
της Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο 

 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 

 

Κοινή πορεία Ισραηλινών και Παλαιστίνιων γυναικών, υπέρ της ειρήνης 
 

 
Χιλιάδες Ισραηλινές και Παλαιστίνιες γυναίκες 
περπάτησαν σήμερα μέσω μιας βιβλικής περιοχής 
της ερήμου για να συναντηθούν στις όχθες του 
Ποταμού Ιορδάνη, σε μια πορεία για την ειρήνη. 

Αρκετές από τις γυναίκες, ήταν ντυμένες στα λευκά, 
ενώ έστησαν την "σκηνή της ειρήνης" 
τιμώντας τους πατριάρχες προγόνους των Εβραίων 
και των Μουσουλμάνων. 
 
Είμαστε γυναίκες από τα δεξιά και τα αριστερά, 
έχουμε εβραϊκή και αραβική καταγωγή από τις 
πόλεις και την περιφέρεια κι έχουμε αποφασίσει να 
σταματήσουμε τον επόμενο πόλεμο,? δήλωσε η 
Μεριλίν Σμάντζια, που είναι ιδρυτικό μέλος της 
οργάνωσης "Women Wage Peace." 
 
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ  
 

 

 
 

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  
 

www.doryforos.org 
 

Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό 
της Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο 

 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 

 
 
 
 
 

H Eλευθερία Αρβανιτάκη θα βρεθεί τον 
Νοέμβριο του 2017 σε 6 πόλεις της 
Ευρώπης (5 Γερμανία + 1 Ελβετία). 
 
Στο Μόναχο θα είναι την Παρασκευή, 
10.11.2017 München Prinzregenten 
Theater 

 



 

 

 

 
Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  

 

www.doryforos.org 
 

Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό της Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 



 

 
 
 

Κυκλοφορεί το δεύτερο τεύχος του "ΟΔΗΓΟΥ με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες 
στην Γερμανία", σε διάφορα σημεία του Μονάχου (Ελλ. Σπίτι, Εκκλησίες, εστιατόρια, ιατρεία, 
Προξενείο κλπ) 
 
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν περισσότερα αντίτυπα από όσα 
τους στείλαμε μπορούν να μας ενημερώσουν στο εμαιλ doryforos@email.de.  
 
Το δεύτερο τεύχος έχει αναφορά κυρίως σε θέματα εργασιακά, φορολογικά και συνταξιοδοτικά 
 
Η αποστολή είναι δωρεάν (τα έξοδα τα καλύπτουν οι διαφημιστές) 
 
 
Ο ΟΔΗΓΟΣ είναι έκδοση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ  

 
 

mailto:doryforos@email.de


  

 
 
 
 

« 3η ημέρα παραδοσιακών 

γεύσεων και λιχουδιών». 
 
 

3
η
 φιλανθρωπική 

εκδήλωση στο Μόναχο 
 

Κυριακή  
4 Φεβρουαρίου 2018 

 

 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η 3η φιλανθρωπική εκδήλωση των φορέων του Μονάχου θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή στις 4 Φεβρουαρίου 2018 και πάλι στους χώρους του Freizeitheim Westend, Westendstr 
66a. 
 
Το σύνολο των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί φέτος στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» . 

 

Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» ιδρύθηκε το 1983 από γονείς και το 1986 απέκτησε ιδιόκτητη 
στέγη στην Παλλήνη. Μετά τους σεισμούς του 1999 αποφασίσθηκε η κατεδάφιση του κτιρίου και η 
ανέγερση ενός νέου οικοτροφείου στον ίδιο χώρο, εφόσον τα αρχιτεκτονικά σχέδια εξασφαλίστηκαν 
και πάλιν αφιλοκερδώς από φίλο του Σωματείου καθώς και το απαιτούμενο ποσό για το έργο από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η κατασκευή του νέου κτιρίου ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε 
τον Μάρτιο του 2005.  
Η Χαρά λειτουργεί ως μία στέγη φιλοξενίας 57 παιδιών και ενηλίκων με πολύ σοβαρά νοητικά και 
κινητικά προβλήματα. 
 
Η «Χαρά» είναι μέλος της Ένωσης “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ” και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες 
της ένωσης. 
 

 

Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του "Δορυφόρου" με συμμετοχή  της ενορίας του Αγ. 
Γεωργίου, των συλλόγων Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, Θρακιωτών, Κοζανιτών, 
Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων και Σερραίων καθώς επίσης του "Ελληνικού Σπιτιού" και του 
Multikulturelles Jugendzentrum Westend  
 
Μέρος της εκδήλωσης θα καλύψει και φέτος (αφιλοκερδώς) με μουσικό πρόγραμμα το συγκρότημα 
"ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ" 
 
Όπως και τα προηγούμενα έτη στη τιμή του 1 ευρώ θα πουλούνται σπιτίσιες πίτες και γλυκά 
που θα ετοιμάσουν μέλη συλλόγων και φορέων.  
 
Είσοδος ελεύθερη 
 
Την εκδήλωση στηρίζουν τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), ο πολιτιστκός σύλλος "Λύκειο 
Ελληνίδων", η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, ο μουσικός Σύλλογος Φιλαρμονία, Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων Μονάχου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μονάχου (ο κατάλογος είναι 
ανοιχτός)  

http://www.mazigiatopaidi.gr/
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