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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BESTATTUNGSINSTITUT 

Το γραφείο μας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 
  και 365 ημέρες το χρόνο.

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο

  � Επικοινωνία με τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες, διευθέτηση εγγράφων  
και μεταφράσεις πιστοποιητικών

  � Οργάνωση Κηδειών και χαιρετισμών 

Εγγυόμαστε:
  � Προσιτές τιμές - ειδικά για εσάς
  � Υψηλά standards - άριστη ποιότητα
  � Συνέπεια, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό

  � Überführung des Leichnams  
nach Griechenland

  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität
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Wir garantieren:
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  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

Unser Büro ist 24 Stunden am Tag,  
365 Tage im Jahr besetzt.

«Στο δύσκολο μονοπάτι του αποχαιρετισμού, 
είμαστε ο άνθρωπός σας 

και στεκόμαστε μαζί σας, δίπλα σας»
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ FIAT IFTA
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Κυριακή 8.12.2019
Freizei theim Westend, Westendstr 66a. 

(U-Bahn 4,5 Stat ion Schwanthalerhöhe, ή 
Λεωφορείο 53 στάση Schwanthalerhöhe 

ή Τραμ 18 /19 στάση Schrenkstr .)

Από ώρα 10.00 π.μ. έως 17.30

Είσοδος ελεύθερη 

#5

Όλα τα έσοδα της 
εκδήλωσης θα 
διατεθούν στο ίδρυμα 
"Άσπρες Πεταλούδες" 
Ίδρυμα Ειδικών Παιδιών 
– Ατόμων Ν. Μαγνησίας, 
Οικοτροφείο και 
Σωματείο Φίλων 
Ιδρύματος. Σκοπός του 
Ιδρύματος είναι η 
περίθαλψη και φροντίδα 
παιδιών με νοητική 
υστέρηση, ψυχικές 
διαταραχές, επιληψία, 
αυτισμό, 
εγκεφαλοπάθειες, 
κινητικές δυσκολίες και 
αισθητηριακές 
διαταραχές. 

Τραπεζικός λογαριασμός:
Doryforos e.V., Piraeus Bank  

IBAN: DE84 5242 0600 8167 9673 35
SWIFT/ΒIC: ABGRDEFF

Verwendungszweck:  ASPRES PETALOUDES
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Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΡΙΑ 
 

Σε εξέλιξη είναι (όταν γραφότανε το άρθρο) 
η μεγάλη επιχείρηση του τουρκικού στρατού 
στη βορειοανατολική Συρία με στόχο τις 
κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού 
(YPG).

Η επιχείρηση ξεκίνησε αφότου τα 
αμερικανικά στρατεύματα, που στήριζαν τις 
κουρδικές δυνάμεις στη μάχη εναντίον του 
Ισλαμικού Κράτους στο συριακό έδαφος, 
αποσύρθηκαν από την περιοχή των τουρκο-
συριακών συνόρων.

Η Τουρκία θεωρεί τις κουρδικές 
δυνάμεις στην περιοχή παρακλάδι του 
«απαγορευμένου» ΡΚΚ, το οποίο δίνει 
μάχη για την κουρδική αυτονομία εδώ και 
δεκαετίες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θέλει τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» 32 χιλιομέτρων στη 
συριακή πλευρά των συνόρων, στην οποία δεν θα δρουν Κούρδοι μαχητές. Ελπίζει επίσης να επανεγκαταστήσει 
στην περιοχή αυτή περίπου δύο εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, που τώρα ζουν σε τουρκικό έδαφος.

Οι κουρδικές δυνάμεις διακηρύσσουν πως θα υπερασπιστούν τα εδάφη τους και κατηγορούν τις ΗΠΑ πως 
εγκατέλειψαν την περιοχή να μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα την επανεμφάνιση 
του Ισλαμικού Κράτους.

Οι YPG είναι η κυρίαρχη δύναμη σε συνασπισμό Κούρδων και Αράβων μαχητών που ονομάζεται Συριακές 
Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ο οποίος πέτυχε σημαντικές νίκες κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία την 
τελευταία 4ετία, με τη βοήθεια αεροπορικών επιδρομών συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

Η Τουρκία, όπως εξηγεί το BBC, έχει προχωρήσει δύο φορές σε επιχειρήσεις κατά των κουρδικών δυνάμεων. 
Στις αρχές του 2018, επιτέθηκε στον θύλακα του Αφρίν, στη δυτική Συρία, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες πολίτες.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, με το Ισλαμικό Κράτος να βρίσκεται κοντά στην ήττα του, ο Αμερικανός 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα άρχιζαν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τη 
Συρία. Όταν εκφράστηκαν ανησυχίες για την τύχη των Κούρδων, πρότεινε τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας 20 
μιλίων» κατά μήκος των συνόρων.

Αργότερα ανέστειλε την απόσυρση των στρατευμάτων, αλλά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε να 
ασκεί πιέσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας ζώνης ασφαλείας.

Τον Αύγουστο, ΗΠΑ και Τουρκία συμφώνησαν να δημιουργήσουν από κοινού ζώνη ασφαλείας, αλλά την 
ονόμασαν «μηχανισμό ασφαλείας». Οι κουρδικές δυνάμεις των YPG συμμορφώθηκαν και άρχισαν να 
αποσύρουν τις οχυρώσεις τους από την περιοχή των συνόρων.

Δύο μήνες αργότερα, ο Ερντογάν προειδοποίησε τον Τραμπ πως η Τουρκία θα προχωρούσε μόνη της στη 
δημιουργία ζώνης ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων 
από τα σύνορα ξεκαθαρίζοντας πως η Τουρκία θα είναι υπεύθυνη για τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που 
κρατούνται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και δίνοντας έτσι το πράσινο φως για τη διεξαγωγή της 
στρατιωτική επιχείρησης από τουρκικές δυνάμεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος πως η δημιουργία «διαδρόμου ασφαλείας» 480 χιλιομέτρων θα 
ενισχύσει την ασφάλεια των τουρκικών συνόρων και στην έκταση αυτή θα μπορέσουν να επαναπατριστούν από 
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ένα έως δύο εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες.

Οι Δυνάμεις του Συριακού στρατού καταγγέλλουν 
πως δέχθηκαν πισώπλατη μαχαιριά από τις ΗΠΑ και 
προειδοποίησαν πως η τουρκική επιχείρηση μπορεί να 
δημιουργήσει μόνιμη εμπόλεμη ζώνη και να ανατρέψει 
την ήττα του Ισλαμικού Κράτους.

Ανάλυση Άρεφ Αλομπέιντ στο Newpost: Πώς 
επηρεάζει τις εξελίξεις στην Κύπρο η τουρκική επίθεση 
στη Συρία – Οι στόχοι του Ερντογάν και η στάση 
Τραμπ και Πούτιν

Ο διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 
ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής αναλύει τις 
εξελίξεις μετά την τουρκική εισβολή στη Συρία

Αναλυτικά η συνέντευξη στο Newpost.gr:

1) Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί το εύρος και η χρονική διάρκεια της τουρκικής στρατιωτικής 
επιχείρησης στη Συρία; Ποιοι είναι οι στόχοι της;

Η Τουρκική επιχείρηση είναι προκαθορισμένη εδώ και δυο χρόνια και οι στόχοι της είναι η δημιουργία 
ζώνης ασφάλειας βάθους 30-40 χιλιομέτρων και μήκους 460 με σκοπό την οριστική εξάλειψη του κουρδικού 
περάσματος προς τη Μεσόγειο. Συνεπώς, για τους Τούρκους, εδαφικό βάθος κάτω από 30 χιλιόμετρα θα 
καταδικάσει σε αποτυχία τους στόχους της επιχείρησης. Ο χρόνος της επιχείρησης αυτής θα εξαρτηθεί από 
τις διεθνείς πιέσεις προς την Άγκυρα. Εδώ θα έπρεπε η υπεύθυνη κουρδική ηγεσία της περιοχής να έχει άλλες 
επιλογές δηλαδή συμμαχίες εντός Συρίας.

2) Πώς εξηγείτε τη στάση των ΗΠΑ στο ζήτημα της στρατιωτικής επιχείρησης της Τουρκίας στη Συρία; Υπάρχει 
«έγκριση» για την επέμβαση και από τη Ρωσία που έχει ταχθεί στο πλευρό του Μπασάρ αλ Άσαντ;

Τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ με την Τουρκία είναι τεράστια και δεν συγκρίνονται με εκείνα που θα είχε 
με τους Κούρδους της Συρίας, άλλωστε οι οικονομικοί αριθμοί είναι ενδεικτικοί, επιπλέον οι ΗΠΑ θεωρούν 
την Τουρκία σημαντικό οικονομικό συνέταιρο. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε την σημαντική γεωπολιτική θέση 
της Τουρκίας που διαθέτει το δεύτερο (μεγαλύτερο) στρατό στο ΝΑΤΟ, αλλά και την προσέγγιση Τούρκων- 
Ρώσων που προκαλεί αμηχανία στη Δύση, επίσης η Τουρκία είναι μέλος της ομάδας G-20. Όλα τα παραπάνω 
οδήγησαν τις ΗΠΑ να δώσουν το «πράσινο» φως στον πρόεδρο Ερντογάν και για αυτό μετακίνησαν τις 
δυνάμεις τους προς νότια αλλά δεν τις απέσυραν από τη Συρία. Επίσης, η Ρωσία έχει σημαντικά συμφέροντα με 
την Τουρκία και ο Ερντογάν για τον κύριο Πούτιν είναι πιο σημαντικός από τον ίδιο τον Άσαντ, ως εκ του τούτου 
υπήρχε συγκατάθεση της Μόσχας για την τουρκική επιχείρηση. Επιπλέον, η είσοδος της Τουρκίας ανατολικά 
του Ευφράτη ανοίγει το δρόμο, μεσοπρόθεσμα, προς την οριστική απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από 
τη Συρία , γεγονός που αποτελεί ευχή θεού για την Ρωσία. Τέλος, ο Άσαντ έχει ενημερωθεί από τους Ρώσους 
και το υπουργείο των εξωτερικών της Τουρκίας μέσω του προξενείου του στην Τουρκία. Όπως όλα δείχνουν ο 
Άσαντ συμφωνεί με την τουρκική επιχείρηση και για αυτό δεν φέρνει αντιρρήσεις μέχρι στιγμής. 

3) Πώς θα επηρεάσει το προσφυγικό η επέμβαση; Θα υπάρξουν νέα προσφυγικά ρεύματα προς την Τουρκία και 
κατά συνέπεια προς Ελλάδα και Ευρώπη;

Προσωπικά, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλα κύματα προσφύγων προς την ΕΕ όπως έγινε το 2016. Άλλωστε 
οι περιοχές Τζαράμπλους και Αλ Μπαμπ που ελέγχονται από την Τουρκία σταθεροποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν 
δομές που ενθάρρυναν πολλούς Σύριους που επιστρέψουν παρά τις προσπάθειες εκτουρκοποίησης των 
περιοχών αυτών. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι 300.000 Κούρδοι-Σύριοι προσέφυγαν προς την Τουρκία, λόγω 
δυσαρέσκειας τους από την πολιτική της ηγεσίας των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων που ελέγχονται από 
Κούρδους τουρκικής καταγωγής.

4) Μπορεί η επέμβαση να οδηγήσει σε «αναγέννηση» του ISIS; Τι θα γίνει με τους αιχμάλωτους τζιχαντιστές 
που κρατούνται σε κουρδικούς θύλακες;

Σχετικά με τους αιχμαλώτους τζιχαντιστές του ISIS υπάρχουν υπερβολές στο θέμα των αριθμών τους. Δηλαδή 
υπερβαίνει ο αριθμός τους χίλιους, απλά οι περισσότεροι είναι γυναικόπαιδα. Επίσης, η μεγαλύτερη φυλακή 
στην οποία βρίσκονται οι τρομοκράτες του ISIS ονομάζεται Αλ Χόλ και είναι αρκετά μακριά από το σύνορο 
των 30 χιλιομέτρων που επιδιώκουν να πετύχουν οι Τούρκοι. Επίσης οι περισσότεροι επικίνδυνοι τζιχαντιστές 
μεταφέρθηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ εκτός Συρίας. Τέλος, οι Αμερικάνοι πριν δώσουν το «πράσινο» φως 
στους Τούρκους ζήτησαν δεσμεύσεις των τουρκικών αρχών περί των τζιχαντιστών αλλά και της ασφάλειας των 
απλών πολιτών της περιοχής.

5) Επηρεάζει τις τουρκικές δραστηριότητες στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο (έρευνες για 
υδρογονάνθρακες κλπ) η επιχείρηση αυτή;

Η επιχείρηση αυτή απαιτεί την αφοσίωση των Τούρκων (πολιτική και στρατιωτική ηγεσία) σε όλες τις 
λεπτομέρειες συνεπώς επηρεάζει τις τουρκικές δραστηριότητες στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο 
(έρευνες για υδρογονάνθρακες κλπ). Αυτό το γεγονός (παράγοντας του χρόνου) θα πρέπει αν αξιοποιηθεί 
σωστά από την ελληνική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των ελληνικών εθνικών συμφερόντων.

Οι αντιδράσεις των χωρών 

ΗΠΑ

Από τις πρώτες χώρες που αντέδρασαν έντονα ήταν οι ΗΠΑ, η στάση των οποίων στο συριακό είναι 
διφορούμενη. Από τη μία, η επέλαση της Τουρκίας στη Συρία έγινε δυνατή ακριβώς επειδή οι ΗΠΑ απέσυραν τα 
στρατεύματά τους από τα σύνορα Τουρκίας – Συρίας – Ιράκ.

Από την άλλη, πιθανότατα πιεσμένος από την έντονη αντίδραση της Γερουσίας των ΗΠΑ, ο Ντοναλντ Τραμπ 
είπε ότι η επίθεση της Τουρκίας στη Συρία είναι «κακή ιδέα» και ότι είναι ικανός να καταστρέψει την τουρκική 
οικονομία.

Συγκρατημένη αντίδραση από το ΝΑΤΟ

Αυτοσυγκράτηση συνέστησε στην Τουρκία ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, για την 
επίθεση στην Συρία.

Ο Στόλτενμπεργκ ζήτησε να μειωθεί ο ανθρώπινος πόνος και σημείωσε πως το μείζον είναι πως θα είναι ο ένας 
στο πλευρό του άλλου στον πόλεμο κατά του ISIS και στον ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό του.

Να σημειωθεί ότι ο Στόλτενμπεργκ αναμένται να επισκεφτεί την Παρασκευή την Άγκυρα.

«Καμπανάκι» από ΕΕ προς την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, αξίωσε τον τερματισμό της στρατιωτικής 
επιχείρησης που ξεκίνησε η Τουρκία στη βόρεια Συρία και προειδοποίησε ότι καμία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
δεν πρόκειται να δοθεί «για μια ζώνη ασφαλείας».

Μάλιστα, η Κομισιόν απάντησε και στην απειλή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα 
στείλει 3,6 εκατ. πρόσφυγες σε περίπτωση που η Ευρώπη περιγράψει την επιχείρησή στη Συρία ως μια κίνηση 
κατάληψης.

«Για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται από όλες τις υποψήφιες χώρες να ευθυγραμμίζονται 
με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ (…) σε αυτό το πλαίσιο, αν η Τουρκία βλέπει σοβαρά τις φιλοδοξίες της 
(για ένταξη στην ΕΕ), αυτό είναι το μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει», δήλωσε σε ενημέρωση των 
δημοσιογράφων εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Έτοιμες να συνδράμουν στην κατάσταση Μόσχα και Βαγδάτη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο πρόεδρος του Ιράκ Μπαρχάμ Σαλέχ εξέφρασαν την 
ετοιμότητά τους να συνδράμουν τις επαφές για την διευθέτηση στην κατάστασης στη βορειοανατολική Συρία.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε μετά από τηλεφωνική 
συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές.

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας τους «εκφράσθηκε η κοινή άποψη ότι είναι αναγκαίο να 
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επιτευχθεί μια στιβαρή και μακροχρόνια σταθεροποίηση της κατάστασης στην ανατολική όχθη του Ευφράτη 
στην βάση του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας μέσω της έναρξης διαλόγου 
μεταξύ της Δαμασκού και της Άγκυρας καθώς και μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Κούρδων της 
Συρίας». 

Επίσης «υπογραμμίστηκε ότι η Ρωσία και το Ιράκ είναι σε έτοιμες να συνδράμουν τέτοιου είδους επαφές».

Η Ρωσία σχεδιάζει μάλιστα να ασκήσει πίεση για διάλογο ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Συρίας και της 
Τουρκίας, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Ρώσου 
υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μακρόν: Η επίθεση στη Συρία ενέχει τον κίνδυνο να βοηθήσει το Ισλαμικό Κράτος

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα την Τουρκία να τερματίσει το συντομότερο δυνατόν 
την επίθεσή της στην Συρία, η οποία «ενέχει τον κίνδυνο να βοηθήσει το Ισλαμικό Κράτος να ανοικοδομήσει το 
χαλιφάτο 

του». 

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τη μονομερή στρατιωτική επίθεση στη Συρία και καλώ την Τουρκία να την 
τερματίσει το συντομότερο δυνατόν».

«Αυτός ο κίνδυνος που υπάρχει για να βοηθήσει το ΙΚ να ανοικοδομήσει το χαλιφάτο του, είναι η ευθύνη 
που αναλαμβάνει η Τουρκία», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιόν, στην 
κεντροανατολική Γαλλία.

Γαλλία και Ιταλία καλούν τους πρέσβεις της Τουρκίας

Τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία κάλεσαν τους εκάστοτε Τούρκους πρεσβευτές για εξηγήσεις στο γαλλικό και το 
ιταλικό ΥΠΕΞ αντίστοιχα.

O Τούρκος πρεσβευτής στο Παρίσι, Ισμαήλ Χακί Μουσά, εκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών της 
Γαλλίας, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Τουρκίας για να διαμαρτυρηθεί για την 
απόφαση της Άγκυρας να στείλει στρατεύματα στη βόρεια Συρία προκειμένου να επιτεθούν σε κουρδική 
πολιτοφυλακή, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο δήλωσε νωρίτερα ότι η επίθεση της Τουρκίας είναι «απαράδεκτη» και 
ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της.

Nετανιάχου: Το Ισραήλ καταδικάζει την τουρκική εισβολή στις κουρδικές περιοχές στη Συρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε σήμερα την τουρκική στρατιωτική επίθεση 
κατά κουρδικής πολιτοφυλακής στη βορειοανατολική Συρία και προειδοποίησε για την πιθανότητα εθνικών 
εκκαθαρίσεων σε βάρος των Κούρδων.

«Το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα την τουρκική εισβολή στις κουρδικές περιοχές στη Συρία και προειδοποιεί 
κατά των εθνικών εκκαθαρίσεων σε βάρος των Κούρδων από την Τουρκία και τους πληρεξούσιούς της», τονίζει 
ο Νετανιάχου σε μήνυμά του στο Twitter. «Το Ισραήλ είναι έτοιμο να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον γενναίο 
κουρδικό λαό», υπογραμμίζει.

Καταδικάζει και η Ελλάδα

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την μονομερή, όπως την χαρακτηρίζει, στρατιωτική ενέργεια της 
Τουρκίας στη Συρία εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα συντάσσεται πλήρως με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας την Τουρκία 
να θέσει άμεσα τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη ΒΑ Συρία.

Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιχειρήσεις της Τουρκίας που αποτελούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και 
οδηγούν στον ξεριζωμό πληθυσμών στα συριακά εδάφη.

«Η Τουρκία καθίσταται υπεύθυνη ενώπιον της διεθνούς κοινότητας για τις δυνητικές ανθρωπιστικές συνέπειες 
της επιχείρησής της στη Συρία» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, το ΥΠΕΞ σημειώνει δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη λύση στη συριακή διαμάχη με στρατιωτικά μέσα.

Κύπρος: Έκνομη και αυθαίρετη ενέργεια η στρατιωτική επέμβαση Τουρκίας στη Συρία

Ως άλλη μια έκνομη και αυθαίρετη ενέργεια που γίνεται για ικανοποίηση των τουρκικών συμφερόντων, 
χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη 
Συρία.

Από την πλευρά του το ΥΠΕΞ καταδίκασε απερίφραστα τη νέα στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη 
βορειοανατολική Συρία και κάλεσε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ, «η τουρκική εισβολή παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές 
δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, υποσκάπτει την επιτευχθείσα 
πρόοδο στην καταπολέμηση του Da’ esh και δημιουργεί τις συνθήκες για δυναμική επιστροφή των τζιχαντιστών 
στις επηρεαζόμενες περιοχές».

«Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην αλλοίωση διά της βίας του δημογραφικού χαρακτήρα του 
τοπικού πληθυσμού στη βόρειο-ανατολική Συρία. Η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλέσει ευρεία 
ανθρωπιστική τραγωδία και μεγάλη αύξηση προσφυγικών ροών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Βρετανία ζητάει αυτοσυγκράτηση

Την ίδια ώρα η Βρετανία απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας 
στη Συρία και προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή εγκυμονεί τον κίνδυνο πρόκλησης μεγαλύτερης ανθρωπιστικής 
κρίσης και μπορεί να υπονομεύσει τον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε ότι μίλησε με την Άγκυρα «για να εκφράσει την 
απογοήτευση της Βρετανίας και την ανησυχία της για την στρατιωτική εισβολή στην βορειοανατολική Συρία και 
για να απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση».

«Η επέμβαση δημιουργεί τον κίνδυνο για μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση και υπονομεύει την προσήλωση στην 
αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους», πρόσθεσε.

Ιράν: Έκκληση να σταματήσει αμέσως η επίθεση

Η Τεχεράνη απηύθυνε σήμερα έκκληση «να σταματήσει αμέσως» η τουρκική επίθεση που εξαπολύθηκε χθες 
εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «εκφράζει τις ανησυχίες της» για τις συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο 
αυτής της επιχείρησης και «επιμένει στην ανάγκη να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις και να αποσυρθούν οι 
τουρκικές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Συρίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα ζητάει να διαφυλαχθεί η κυριαρχία της Συρίας

Η Κίνα, από την πλευρά της, ζήτησε σήμερα να γίνει σεβαστή η συριακή κυριαρχία.

«Η Κίνα πίστευε ανέκαθεν πως η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να 
είναι σεβαστές και να διαφυλαχθούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου 
Εξωτερικών Γκενγκ Σουάνγκ.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει «να αποφύγει να προσθέσει νέους παράγοντες που περιπλέκουν την κατάσταση», 
πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Newsbeast.gr, Newpost και ΑΠΕ-ΜΠΕ
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TO ST. PAULI ΕΔΙΩΞΕ ΤΟΝ 
ΣΑΧΙΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΣΤ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
 

Η διοίκηση του γερμανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου 
ανακοίνωσε κι επίσημα ότι ο παίκτης δεν υπολογίζεται 
για καμιά δραστηριότητα της ομάδας. Ο Σαχίν είχε 
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με το ποστάρισμα που 
είχε κάνει στο instagram, εκφράζοντας την στήριξη του 
στην τουρκική εισβολή στην Συρία.

Η συγκεκριμένη κίνηση ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις 
στους συνδέσμους των φιλάθλων και οδήγησε την 
διοίκηση στην απόφαση να διώξει τον Σαχίν, κάτι που 
απαίτησαν και οι οπαδοί της ομάδας.

ΟΙ 10 ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Το οικονομικό περιοδικό Manager Magazin 
δημοσίευσε τον κατάλογο με τους 1001 πλουσιότερους 
Γερμανούς, και η τοπική εφημερίδα TZ επέλεξε τους 10 
πλουσιότερους που ζουν στο Μόναχο. 

1. Stefan Quandt και Susanne Klatten BMW, München; 
Altana, Wesel; Delton, Bad Homburg, SGL Carbon, 
Wiesbaden; Auto, Beteiligungen 26,5 δις €, στον περσινό 
κατάλογο είχε 34 δις . Είναι τρίτοι στην παγγερμανική 
λίστα του Manager Magazin 

2.Οικογένεια Heinz Hermann Thiele : Knorr Bremse, 
München; Vossloh, Werdohl; Autozulieferer, Bahntechnik 
16 δις € , στον περσινό κατάλογο είχε 15 δις 

3. Οικογένεια Hubert Burda :Hubert Burda Media, Mün-
chen; Xing, Hamburg; Medien, Beteiligungen 4 δις € , 
στον περσινό κατάλογο είχε 4 δις 

4 . Alexandra Schörghuber. Μετά το ξαφνικό θάνατο 
του συζύγου της το 2008 στα 47 του χρόνια ανέλαβε 
την επιχείρηση Schörghuber-Unternehmensgruppe με 
6000 εργαζόμενους. Μεταξύ άλλων έχει Hacker, Pau-
laner και της ανήκουν μέσω της Bayerische Hausbau 
πολλά ακίνητα μεταξύ αυτών και το Arabella-Hochhaus., 
ξενοδοχεία κλπ 3,2 δις € , στον περσινό κατάλογο είχε 
3,5 δις 

5. Οικογένεια Georg Nemetschek : Nemetschek, Mün-
chen; Bausoftware 2,8 δις € , στον περσινό κατάλογο 
είχε 3 δις 

6. Αδέλφια Samwer :Rocket Internet, Zalando, München; 
Internet, Beteiligungen2,4 δις € , στον περσινό κατάλογο 
είχε 2,7 δις 

7. Οικογένεια Erich Sixt :Sixt, Pullach; Autovermietung 
2,4 δις € , στον περσινό κατάλογο είχε 2,1 δις 

8. Οικογένεια Sedlmayr :Sedlmayr Grund und Immobi-
lien, vorm. Spaten-Franziskaner, München; Immobilien, 
Beteiligungen 2,2 δις € , στον περσινό κατάλογο είχε 
επίσης 2,2 δις 

9. Οικογένεια Rohde und Schwarz , ohde & Schwarz, 
München; Funk- und Messtechnik, Immobilien 2,2 δις € , 
στον περσινό κατάλογο είχε 2 δις 

10. Οικογένεια Wacker : Wacker Chemie, München; 
Siltronic, Freiberg; Chemie 2,1 δις € , στον περσινό 
κατάλογο είχε 3,8

ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ 30% ΤΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΤΟ 2020 

Νοικοκυριά με μικρό εισόδημα θα λάβουν του χρόνου 
μεγαλύτερο επίδομα στέγασης. Η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση υπολογίζει την αύξηση κατά μέσο όρο 
30%.

Η Ομοσπονδιακή Βουλή αποφάσισε προχτές την 
αύξηση του επιδόματος στέγασης για νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα. Από την απόφαση θα ωφεληθούν 
εισοδήματα λίγο πάνω από το επίδομα Hartz-IV-.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών η απόφαση 
αφορά 660.000 νοικοκυριά (μέσα στον αριθμό 
συνυπολογίζονται 180.000 νέοι δικαιούχοι).

Έτσι ένα νοικοκυριό με δυο άτομα που παίρνει 
επίδομα 145 € μηνιαίως με το νέο νόμο θα λαμβάνει 
190 €.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι κάθε δυο χρόνια θα 
εξετάζεται η εξέλιξη των ενοικίων ανά περιοχή και 
ανάλογα θα προσαρμόζεται το επίδομα. Στο ίδιο 
πνεύμα καθιερώνεται μια νέα κατηγορία (7) για 
περιοχές με πολύ υψηλά ενοίκια όπως για παράδειγμα 
το Μόναχο. 

Πηγή: ARD

O ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΕ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
 

Οι Τούρκοι προέβησαν σε μία χειρονομία στρατιωτικού 
χαιρετισμού,  υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης που 
διεξήγαγαν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Βόρεια 
Συρία, ενέργεια που υποστηρίχθηκε άλλωστε και από τα 
social media των παικτών της.

Η Ουέφα ενώ αρχικά ο επικεφαλής του γραφείου 
Τύπου της Φιλίπ Τάουνσσεντ, έκανε παρέμβαση 
σημειώνοντας: «Ο κανονισμός απαγορεύει τις πολιτικές 
και θρησκευτικές αναφορές, θα εξετάσουμε την 

κατάσταση», νέα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ θέλουν να 
έκανε διόρθωση σύμφωνα με την οποία : «Για τώρα δεν 
υπάρχει τίποτα, υπήρξε απλά μια παρανόηση»

Πηγή: Süddeutsche Zeitung

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 
ΜΟΝΑΧΟΥ

Οι αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του Γενικού 
Προξενείου Μονάχου που είναι σε λειτουργία μετά τη 
βλάβη που είχε προκληθεί το καλοκαίρι και σύμφωνα με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του είναι:

0049 89 99 24 91 76

0049 89 99 10 98 68

0049 89 99 88 67 10

0049 89 99 88 67 14
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HELLAS TVFOTO & FILM
 

Δελτίο τύπου: Η Hellas TVFoto & Film είναι στην ευχάριστη θέση να 
ενημερώσει ότι το ντοκιμαντέρ με τίτλο «19.5.1919» που δημιούργησε 
σε συνεργασία με την BayernFilms και θέμα την δεύτερη και σκληρότερη 
φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα λάβει μέρος στο 33o 
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Μόναχο και θα προβληθεί το 
Σάββατο 23.11.2019 στις 15.00 μαζί με τις ταινίες μικρού μήκους.

Το ντοκιμαντέραυτό αποτελεί ένα οδοιπορικόστον Εύξεινο Πόντο 
και συγκεκριμένα στην Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Ορντού και 
Κερασούντα,πόλεις τιςοποίες, λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν 
εκεί, χρειάστηκε να επισκεφθούμε δύο φορές για να καταφέρουμε να 
ολοκληρώσουμε τα γυρίσματα. Δυσκολίες που είχαν να κάνουν με συνεχείς 
ελέγχους από τις τοπικές αρχές που σε ορισμένες των περιπτώσεων 
ξεπερνούσαν τα όρια της προκλητικότητας μεκατάσχεση τηλεοπτικού 
υλικού. 

Παρ’όλεςτις δυσκολίες, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τα 
γυρίσματα στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και τις συνεντεύξεις που έγιναν 

στη Γερμανία και στις οποίες συμμετείχαν πολιτικοί επιστήμονες, νομικοί, Αρμένιοι και κορυφαίο στέλεχος της 
Βαυαρικής Κυβέρνησης.

Ο στόχος μας ήταν εξ αρχής να αναδείξουμε αυτό το θέμα κάνοντας συνεντεύξεις από μη Πόντιους. Θεωρούμε 
ότι μόνο αν καταφέρουμε και διεθνοποιήσουμε το γεγονός της Γενοκτονίας και δουλέψουμε μεθοδικά και 
στοχευμένα θα υπάρξει διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας. Δυστυχώς, κατά πως φαίνεται, οι χοροί και οι 
κοινωνικές εκδηλώσεις δε μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. 

Εξωστρέφεια και συστηματική δουλειά στα κέντρα των αποφάσεων χρειάζεται.Σε αυτή την εξωστρέφεια 
θεωρούμε πως συμβάλουμε με τη συμμετοχή του ντοκιμαντέρ στο 33ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφουτου 
Μονάχου το κοινό του οποίου αποτελείται ως επί το πλείστον από Γερμανούς θεατές. Η προβολή του 
ντοκιμαντέρ «19.5.1919»συμπίπτει με τις τραγικές διεθνείς εξελίξεις και τις σφαγές αμάχων στα σύνορα 
Τουρκίας και Συρίας. Δυστυχώς, δε θα μπορούσε να είναι περισσότερο επίκαιρο αφού η 
Ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται με τους ίδιους θύτες αλλά διαφορετικά θύματα αυτή τη 
φορά... 

Με την ευχή να μη χρειάζεται να γίνεται παραγωγή τέτοιων ταινιών δίνουμε ραντεβού στις 
23.11.2019, ώρα 15.00 Gasteig, αίθουσα Carl-Amery-Saal,Rosenheimer Str. 5, 81667 
München, S-Bahnen 1,2,3,4,5,6,7,8, στάση Rosenheimer Platz, Tram17 στάση “Am Gas-
teig”, Tram 15/25 στάση “Rosenheimer PLatz”)

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Απόφαση του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου της χώρας Bundesgerichtshofs (BGH) επιτρέπει σε 
αρτοποιεία να είναι ανοιχτά πέρα από τις ώρες που ήταν ανοιχτά μέχρι σήμερα με την προϋπόθεση να πουλούν και 
καφέ (να έχουν τραπέζια και καρέκλες).

Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται στο ότι τα αρτοποιεία που πουλούν καφέ ανήκουν έτσι στην κατηγορία των 
εστιατορίων και συνεπώς μπορεί να έχουν ελεύθερο ωράριο και τις Κυριακές. 

Σήμερα τα αρτοποιεία στη Γερμανία λειτουργούν ανάλογα με το ομοσπονδιακό κρατίδιο. Στο Βερολίνο είναι ανοιχτά 
από 7π.μ. έως στις 4 μ.μ. ενώ στη Βαυαρία επιτρέπεται να είναι ανοιχτά 3 ώρες.

„Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ„
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΕΓ), Ο ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ GIACOMO KLEIN
 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 
οι διαλέξεις του Giacomo Klein 
σε  Μόναχο  Νυρεμβέργη και  
Άουγκσμπουργκ. Ο Giaco-
mo Klein διδάσκει ελληνικά στο 
Πανεπιστήμιο  της Τεργέστης 
και εκπονεί διδακτορική διατριβή 
στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Στις   διαλέξεις του 
ανέλυσε τη διγλωσσία ως γλωσσικό, 
γνωστικό, κοινωνικό και ψυχολογικό 
φαινόμενο τονίζοντας τα οφέλη της 
διγλωσσίας  σε παιδιά και ενήλικες. 
Επίσης, παρουσίασε τη διδακτορική 
του έρευνα που ασχολείται με  το 
πως     αλλάζουν τα ελληνικά  των 
Έλλήνων μετά από κάποια χρόνια 
διαμονής στη Γερμανία.    

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες την έρευνα του Giacomo Klein είναι άτομα που έφυγαν από την  Ελλάδα μετά τα 
17 τους έτη και μένουν εδώ και τουλάχιστον 7 χρόνια στην Γερμανία. Για  να συμμετάσχετε στην έρευνα  ή  για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τον κ. Klein μέσω email (giacomok@enl.auth.gr). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΑΡ

Στο πολιτιστικό Κέντρο του Haar πραγματοποιήθηκε 
η 4η και τελευταία ομιλία για τη διγλωσσία από τον 
Giacomo Klein, (γερμανό που ζει στην Ιταλία, διδάσκει 
ελληνικά στο Πανεπιστήμιο), που διοργάνωσε η 
Ελληνική Κοινότητα Haar. Είχαν προηγηθεί ανάλογες 
εκδηλώσεις σε Μόναχο, Νυρεμβέργη, Αουγκσπουργκ. 
Στην εκδήλωση του Haar παραβρέθηκε και η 
Δήμαρχος της Κοινότητας Haar Gabriele Müller καθώς 
και ο νέος συντονιστής εκπαίδευσης του Γενικού 
Προξενείου Παύλος Χατζησσαβιδης.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 

Η πρωτοβουλία ιατρών Μονάχου, θέλοντας να ενημερώσει τους 
Έλληνες Ομογενείς, πραγματοποίησε ημερίδα με θέματα που 
είναι σημαντικά για την υγεία. Μετά την ανάπτυξη των θεμάτων 
εκ μέρους των ιατρών ακολούθησε συζήτηση για την καλύτερη 
ενημέρωση των παρευρισκόντων..

Την συζήτηση θα διευθύνει ο Priv.-Doz. Dr. med. Kωνσταντίνος Ρίζας

Oberarzt Medizinische Klinik und Poliklinik I der Kardiologie ,  
Campus Großhadern

ενώ εισηγητές ήταν οι: 

Δρ. Καμαργκάκης Βασίλειος - Ωτορινολαρυγγολόγος 
Θέμα: Βαρηκοΐα αιτίες και αντιμετώπιση. 
Δρ. Δημήτρης Παπαβασιλείου - Χειρουργός Στόματος, 
Οδοντίατρος 
Θέμα: Αρνητικές επιδράσεις της Περιοδοντιτίδας στην γενική 
υγεία. 
Δρ. Παρασκευή Πετρακοπούλου - Καρδιολόγος 
Θέμα: Περιοδοντιτίδα και οι επιπτώσεις στην καρδιά 
Δρ. Αθανάσιος Τζήμας - Πνευμονολόγος (σε εκπαίδευση 
ειδικότητας) 
Θέμα: Επιρροή του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό.

Φωτογραφίες Γ. Μανδαλενάκης και Λάκης Σπυριδωνίδης

ΒΑΥΑΡΙΑ: ΜΕ 91,3% 
ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ Ο SÖDER 
ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ CSU
 
Με ποσοστό 91,3% επανεξελέγη στην ηγεσία της 
Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) της Βαυαρίας, 
ο αρχηγός της και πρωθυπουργός του κρατιδίου 
Μάρκους Σέντερ.

To CSU είναι αδελφό κόμμα του CDU (Μέρκελ) το 
οποίο συμμετέχει στις εθνικές εκλογές με υποψηφίους 
μόνο στο κρατίδιο της Βαυαρίας στο οποίο δεν κατεβάζει αντίστοιχα ψηφοδέλτιο το CDU.

Η επανεκλογή του Markus Söder ο οποίος ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος, έγινε χθες βράδυ σε συνέδριο 
1000 μελών και 2000 προσκεκλημένων του κόμματος. Την προηγούμενη φορά είχε εξασφαλίσει την ψήφο του 
87,4% των συνέδρων.

Στις κρατιδιακές εκλογές του 2018 το κόμμα απώλεσε  την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό Κοινοβούλιο 
και υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσει με τους Ελεύθερους Ψηφοφόρους (Freie Wähler). Ο Söder είχε εκ των 
προτέρων αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) και τους 
Πράσινους, τους οποίους θεωρεί σημαντικότερο αντίπαλο του CSU.

Πηγή ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ, Φωτο για Δορυφόρο Β.Κ. 

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΓΕΡΝ - ΟΣΦΠ

Ανακοίνωση του συνδέσμου φιλάθλων Ολυμπιακού στο Μόναχο για εισιτήρια για τον αγώνας τσαμπιονς λιγκ 
Μπαφερν Μονάχου - Ολυμπαικός

Καλησπέρα φίλοι του Ολυμπιακού

η ώρα που οι περισσότεροι περιμένατε ήρθε! Από την ερχόμενη Παρασκευή, 25.10. ξεκινάει η διάθεση των 
εισιτηρίων στο σύνδεσμο μας για τον αγώνα με την Μπάγερν στην Allianz Arena (06.11.).

Τιμή: -> 50€ για οικονομικώς τακτοποιημέρα μέλη του συνδέσμου μας.

-> 60€ για μη μέλη του συνδέσμου μας.

*υποχρεωτική μαζί με το εισιτήριο είναι η κάρτα φιλάθλου του ερασιτέχνη που κοστίζει 10€. Όσοι δεν την έχετε 
μπορείτε να την προμηθευτείτε μαζί με το εισητήριο αγώνα.

Ημέρες διάθεσης εισιτηρίων στον σύνδεσμο μας. (διεύθυνση: Hohenzollernstraße 90, είσοδος από το TipWin)

-> 25.10 από τις 20:00

-> 27.10 από τις 17:00

-> 30.10 από τις 18:00

-> 01.11 από τις 20:00

-> 02.11 από τις 18:00

-> 03.11 από τις 18:00

-> 05.11 από τις 17:00

-> την μέρα του αγώνα (06.11) από το μεσημέρι μέχρι 2 ώρες πριν το ματς.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΚΑΠΗ  
(ALTEN- UND SERVICE-ZENTREN).
 

Τα πρώτα ΚΑΠΗ είχαν δημιουργηθεί στο 
Haidhausen, Milbertshofen, Allach-Unter-
menzing και Thalkirchen. Ο αριθμός τώρα 
έχει φθάσει τα 32 σ ολόκληρο το Μόναχο.

Σήμερα κάλεσαν στο ΚΑΠΗ στο ALT-
STADT όλα τα ΚΑΠΗ μαζί σε πρωινό όπου 
παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος της πόλης του 
Μονάχου Dieter Reiter, ο οποίος κάθισε και 
στο τραπέζι της ελληνικής ομάδας.

Στο συγκεκριμένο ΚΑΠΗ, όπως έχουμε και 
με άλλη μας ανάρτηση αναφερθεί, λειτουργεί 
και η ομάδα 1ης γενιάς Ελλήνων μεταναστών 
που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Φωτεινής 
Καφετζή - Τσορακλίδου και αποτέλεσε 
πρωτοβουλία που στη συνέχεια εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου.

Μετά το πρωινό που πρόσφεραν οι υπεύθυνοι των ΚΑΠΗ, μαθήτριες και μαθητές του Γυμνασίου Theresia -  
Gerhardinger παρουσίασαν τραγούδια στους καλεσμένους.

 



Αρ. 61 Νοέμβριοσ  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το ΜόναχοΑρ. 61 Νοέμβριοσ  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

17  16  Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
 

H περιοδοντίτιδα είναι φλεγμονώδης νόσος των ούλων, συνήθως μικροβιακής αιτιολογίας, που αποτελεί 
τις περισσότερες φορές εξέλιξη της ουλίτιδας. Προδιαθεσικοί παράγοντες: κάπνισμα, ανοσοκαταστολή, 
σακχαρώδης διαβήτης. Η εμφάνιση της νόσου είναι συχνότερη μετά την ηλικία των 40. Τα ερευνητικά δεδομένα 
δείχνουν άμεση συσχέτιση της περιοδοντίτιδας με τη στεφανιαία νόσο. Ασθενείς με περιοδοντίτιδα έχουν 
αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν αθηροσκλήρωση και κατά συνέπεια καρδιαγγειακή νόσο. Eπιδημιολογικά 
δεδομένα τεκμηριώνουν τον ρόλο των παραγόντων της φλεγμονής στην αθηροσκλήρωση των αγγείων 
(c-αντιδρώσα πρωτεΐνη, κ.α.). Η φυσική εξέλιξη τόσο της περιοδοντίτιδας όσο και των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων σχετίζεται με ένα κοινό φαινότυπο φλεγμονώδους υπερευαισθησίας.

Και οι δύο νόσοι παρουσιάζονται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άρρενες, καπνιστές, υπερτασικούς, 
υπέρβαρους και αγχώδεις. Σε αθηρωματικές πλάκες καρωτίδων και στεφανιαίων αγγείων ανιχνεύτηκε το DNA 
ενός από τους πιο σημαντικούς παθογόνους μικροργανισμούς που προκαλούν περιοδοντική νόσο σε ποσοστό 
50%. Οι αθηρωματικές πλάκες προκαλούν στένωση ή και απόφραξη του αυλού των αρτηριών, συνάθροιση και 
συγκόλληση των αιμοπεταλίων οδηγώντας σε σχηματισμό θρόμβου. Όργανα στόχοι είναι: καρδιά, εγκέφαλος, 
νεφροί, αορτή και αγγεία των κάτω άκρων.

Επιπλέον με την εξέλιξη της περιοδοντίτιδας τα ούλα αποκολλώνται από τα δόντια, το οστό καταστρέφεται 
και σχηματίζονται θύλακοι μέσω των οποίων τα μικρόβια και οι τοξίνες που παράγουν αυτά είναι δυνατό 
να εισέλθουν στην αιματική κυκλοφορία (μικροβιαιμία) και να προκαλέσουν απομακρυσμένες εστιακές 
λοιμώξεις (π.χ. ενδοκαρδίτιδα). Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα είναι μια λοίμωξη του εσωτερικού τοιχώματος της 
καρδιάς ή των καρδιακών βαλβίδων από κάποιο μικροβιακής αιτιολογίας μικροργανισμό. Τα συμπτώματα της 
ενδοκαρδίτιδας περιλαμβάνουν: συνεχής πυρετός ο οποίος δεν υποχωρεί, αναιμία, ρίγος, βήχας, απώλεια 
βάρους, κόπωση, μυϊκοί πόνοι δύσπνοια και αρρυθμίες. Ενώ σε πολλούς ασθενείς μπορεί να εμφανισθούν και 
αποστήματα στον εγκέφαλο, στο σπλήνα και στους πνεύμονες. Η θεραπεία περιλαμβάνει την νοσηλεία του 
ασθενούς στο νοσοκομείο, την κατάλληλη χορήγηση αντιβιοτικών και αν χρειαστεί την χειρουργική αφαίρεση 
μιας βαλβίδας.

Γενικά η αθηρωματική νόσος είναι μία ύπουλη πάθηση που απαιτεί συνεχή ευαισθητοποίηση και εγρήγορση 
τόσο από την πλευρά του πάσχοντος, όσο και από την πλευρά του θεράποντος ιατρού. Επομένως, πρωταρχικής 
σημασίας είναι η εντόπιση των ατόμων που, έστω και χωρίς εκδήλωση συμπτωμάτων, έχουν πολλούς 
επιβαρυντικούς παράγοντες για εκδήλωση στεφανιαίας νόσου. Στους ασθενείς αυτούς η τροποποίηση των 
παραγόντων κινδύνου (πρωτογενής πρόληψη), είτε με υγιεινό τρόπο ζωής, είτε με φαρμακευτική υποστήριξη 
είναι το σημαντικότερο μέτρο που μπορεί δυνητικά  να τροποποιήσει την φυσική πορεία της νόσου και να 
περιορίσει στο μέτρο του εφικτού τις δραματικές συνέπειές της. Ασθενείς με περιοδοντίτιδα που έχουν 
τουλάχιστον ένα γνωστό παράγοντα κινδύνου όπως κάπνισμα, οικογενειακό ιστορικό, αυξημένη χοληστερίνη, 
σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση θα πρέπει να επισκεφτούν τον καρδιολόγο τους για ιατρική αξιολόγηση.

Η σωστή στοματική υγιεινή έχει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων στις ευπαθείς 
ομάδες. Έτσι όσοι ασθενείς γνωρίζουν ότι έχουν κάποια καρδιαγγειακή πάθηση και λαμβάνουν θεραπεία για 
αυτή, είναι επιβεβλημένο να διατηρούν υψηλό επίπεδο στοματικής υγιεινής και να προσέρχονται για check-up 
στον οδοντίατρο κάθε 6 μήνες.

Dr. med. Paraskevi Petrakopoulou

Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie

Fachärztin für Internistische Intensivmedizin

Oberärztin der Klinik für Kardiologie und Pneumologie

Klinikum Fürstenfeldbruck - Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ SCHELL: 
ΤI ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ Η 
ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

Η έρευνα της Schell „Eine Generation meldet sich zu Wort“  -μια 
γενιά δηλώνετε να μιλήσει- έχει καθιερωθεί από το 1953. Κάθε 
3 έως 5 χρόνια απευθύνεται σε νέους για να διαπιστώσει τις 
απόψεις τους.

Στη φετινή έρευνα στην οποία συμμετείχαν 2.572 νέοι σε ηλικίες 12 έως 25 ετών προκύπτει ότι αν και οι νέοι 
βλέπουν, στην πλειοψηφία τους, με αισιοδοξία το μέλλον, υπάρχουν φόβοι με κεντρικό θέμα την καταστροφή 
του περιβάλλοντος.

Φόβοι 

71% των νέων δήλωσε ότι τους φοβίζει η μόλυνση της ατμόσφαιρας. Στην τελευταία έρευνα το 2015 ο φόβος 
των νέων εστιαζόταν κυρίως στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Στη φετινή έρευνα το ποσοστό που δήλωσε ότι 
ανησυχεί από την τρομοκρατία φθάνει το 66%, ενώ το 65% φοβάται την κλιματική αλλαγή και τις επιδράσεις 
της. 

Η τάση της νεολαίας προς την οικολογία διαπιστώνεται και από τη σύγκριση των ερευνών του 2012 και της 
φετινής στο ερώτημα αν πρέπει να ζούμε με συνείδηση και σεβασμό προς το περιβάλλον. Ενώ το 2012 το 
ποσοστό ήταν 60% τώρα συμφωνεί το 71%.

Αξίες

Η φιλία, τα έμπιστα πρόσωπα και μια καλή οικογενειακή ζωή είναι από τις σημαντικές αξίες που προβάλλουν οι 
νέοι. Αντίθετα χάνει έδαφος η απαίτηση για ιδιαίτερα υψηλά στάνταρ ζωής και η κάλυψη προσωπικών αναγκών. 

Πολιτική

Σταθερό παραμένει το ενδιαφέρον των νέων για την πολιτική, ενδιαφέρον το οποίο είχε αυξητική τάση από τις 
αρχές του 2000.  Σε δράσεις συμμετέχουν, κυρίως, όσοι έχουν ήδη πολιτικό ενδιαφέρον και καλή επαγγελματική 
εκπαίδευση. 

Το 59% των νέων πιστεύει ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη Γερμανία. 

Τα 2/3 των νέων δεν νιώθουν ότι εκπροσωπούνται από πολιτικούς, ενώ φαίνεται να έχουν „ανοιχτά αυτιά“ σε 
εθνικιστικά συνθήματα.

Έτσι, η πλειοψηφία 68% (49% ναι + 19% μάλλον ναι) συμμερίζεται την άποψη ότι στη Γερμανία αν ειπωθεί κάτι 
αρνητικό για τους αλλοδαπούς θεωρείtαι „ρατσιστικό“

Το 53% (30% και 20%) πιστεύει ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει από τον λαό την αλήθεια

Το 51% (36% και 15%) υιοθετεί την άποψη ότι το κράτος συμπαραστέκεται περισσότερο στους πρόσφυγες από 
όσο σε Γερμανούς πολίτες που έχουν ανάγκες 

Αντίθετα δεν υιοθετεί την άποψη ότι η Γερμανία θα ήταν σε καλύτερη θέση αν δεν ήταν στην ΕΕ 24% (12% + 
12%), ούτε την άποψη ότι η Γερμανία κινδυνεύει να αλλοιωθεί από το Ισλάμ 34% (19% + 15%)
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7 ΕΚ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΥΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΛΜ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 
 

6,7 εκ εργαζόμενοι διανύουν πάνω 
από 20 χλμ για να φθάσουν στο χώρο 
εργασία τους από τους οποίους το 86% 
(5,8 εκ εργαζόμενοι) χρησιμοποιούν 
Ι.Χ.. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από 
τις φορολογικές δηλώσεις του 2015 που 
επεξεργάστηκε η ομοσπονδιακή στατιστική 
υπηρεσία

Μάλιστα ο αριθμός είναι μεγαλύτερος 
από τους 6,7 εκ καθώς τα ζευγάρια με 
κοινή φορολογική δήλωση μετράνε ως μια 
δήλωση.

Συνολικά οι 6,7 εκ εργαζόμενοι πραγματοποίησαν 26,8 δισ χλμ πάνω από τα 20 (που είναι το όριο 
αποζημίωσης)

1,4% ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
 

1,4% των 660.000 εκπαιδευτικών στα γερμανικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης είναι αλλοδαποί σύμφωνα με την 
ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό  είναι στο Βερολίνο (5,1%) και 
ακολουθούν τα κρατίδια του Αμβούργου με 3,1% της 
Έσσης με 2,7% και του  Βρανδεμβούργο με 2,5%. 

Το μικρότερο ποσοστό αλλοδαπών εκπαιδευτικών 
βρίσκεται στο κρατίδιο

της Σαξονίας-Ανχαλντ με 0,5% καθώς και στα κρατίδια 
Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen και 
Rheinland-Pfalz  με ποσοστό  0,8 %.

7.800 των εκπαιδευτικών έρχονται από την Ευρώπη, 
1100 από την Αμερική και 450 από την Ασία. 

Οι Γάλλοι με 810 είναι στην πρώτη θέση και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί από τη Μεγάλη Βρετανία 710 και την 
Αυστρία 650. 

Το ποσοστό των αλλοδαπών εκπαιδευτικών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 61,6% και συγκεκριμένα από 
3.700 πριν 10 χρόνια σε 9.700 σήμερα.

H ΠΡΩΤΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ 
ΠΟΛΗ ΠΟΥ 
ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ψηφιακή αναπαράσταση της πόλης του Παυλοπετρίου

Δίπλα από την Πούντα Λακωνίας βρίσκεται το Παυλοπέτρι, 
που είναι μια μικρή νησίδα απέναντι από την Ελαφόνησο.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την κατοίκηση της περιοχής από 
αρχαιότατους χρόνους. Μεταξύ της νησίδας και της ξηράς βρίσκεται αρχαία πόλη, βυθισμένη ελάχιστα μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια, με ηλικία περίπου 5 χιλιετηρίδων.

Πρόκειται για μοναδική στο είδος της πόλη αφού έχει συγκεκριμένο σχέδιο με δρόμους, κτίρια και νεκροταφείο.

Η ιστορία του Παυλοπετρίου

Ανακαλύφθηκε το 1967 από τον Νίκολας Φλέμινγκ (Nicholas Flemming) και χαρτογραφήθηκε το 1968 από 
ομάδα του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 κτίρια σε βάθος 3 με 4 μέτρων και οι 
πρόσφατες έρευνες του 2009 αποκάλυψαν ότι εκτείνεται σε 9 στρέμματα.

Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι η πόλη κτίστηκε περί το 1600-1100 π.Χ. αλλά αργότερα οι έρευνες αποκάλυψαν 
μέσω των ευρημάτων ότι η πόλη κατοικείται πριν από το 2800π.Χ., στην αρχή της εποχής του χαλκού.

Ψηφιακή αναπαράσταση της πόλης του Παυλοπετρίου

Πιθανολογείται ότι η πόλη βυθίστηκε το 1000 π.Χ.

Το γεγονός ότι η πόλη βυθίστηκε βοήθησε να διατηρηθούν τα σημερινά ευρήματα εφόσον δεν χτίστηκε ξανά ή 
μετά την καταστροφή η περιοχή χρησιμοποιήθηκε για γεωργία.

Παρά το γεγονός της φυσικής καταστροφής από το νερό με την πάροδο των αιώνων, η διάταξη της πόλης είναι 
όπως ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια.

Η έρευνα του 2009 βοήθησε σε μεγάλο βαθμό για να χαρτογραφήσει την πόλη. Είναι η πρώτη βυθισμένη πόλη 
που επαναδημιουργήθηκε ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις.

Η χαρτογράφηση Σόναρ με τεχνικές που αναπτύχθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά και για την εύρεση 
πετρελαϊκών κοιτασμάτων βοήθησε τις πρόσφατες έρευνες.

Το ντοκιμαντέρ του BBC

Από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά, τέσσερις ακόμα επιτόπιες έρευνες είχαν προγραμματιστεί, σε συνεργασία 
ελληνικών υπηρεσιών αλλά και διεθνών πανεπιστήμιων και επιστημόνων.

Αυτές οι έρευνες περιλάμβαναν και ανασκαφές. Ένα από τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν να αποδείξει ότι 
η πόλη ήταν το κέντρο μιας ακμάζουσας βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης, στην περιοχή βρέθηκαν 
πολλά μεγάλα πιθάρια από την Κρήτη, γεγονός που προδίδει πως η πόλη ήταν και μεγάλο εμπορικό λιμάνι.

Το έργο της αρχαιολογικής ομάδας συγκεντρώθηκε σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε από το BBC 2 το 2011.

Από άλλους θεωρείται ότι το Παυλοπέτρι ποντίσθηκε το 375 μ.Χ. από τον ίδιο σεισμό που κατέστρεψε και το 
Γύθειο. Θεωρείται ότι το παραθαλάσσιο έδαφος σε μεγάλη έκταση μετακινήθηκε και έτσι έγινε αποκοπή της τότε 
χερσονήσου στην οποία βρισκόταν η Όνου Γνάθος και έτσι δημιουργήθηκε το σημερινό νησί της Ελαφόνησου.

Δημοσιεύτηκε στη σελίδα in.gr 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ 
ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ 
ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
 

Διαδοχικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους 
αρχηγούς των κομμάτων που συμμετέχουν στην 
ελληνική Βουλή με θέμα το νομοσχέδιο που αφορά τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής των απόδημων Ελλήνων 
στις εθνικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν πριν δυο 
περίπου εβδομάδες.

Από τις δηλώσεις μετά τις συναντήσεις προκύπτει ότι 
υπάρχουν περιθώρια να συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι 
που προβλέπονται από το Σύνταγμα για να γίνει νόμος 
του κράτους.

Αναλυτικά: 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την πρόταση του 
κόμματος του για την ψήφο των αποδήμων και δήλωσε 
ανοικτός ότι «να συζητήσουμε και κάθε άλλη σχετική 
πρόταση που μπορεί να διευκολύνει τη ψήφο των 
Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού», θέτοντας όμως 
«μία και μόνο» προϋπόθεση: «Να μην επιχειρηθεί η 
ανάμιξη της ομογένειας σε παιχνίδια μικροκομματικών 
σκοπιμοτήτων, με κρυφό και δόλιο στόχο την 
αλλοίωση των εκάστοτε πολιτικών συσχετισμών στο 
εσωτερικό της χώρας».

Η εκτίμηση είναι ότι δύσκολα ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
υπερψηφίσει την πρόταση της κυβέρνησης.

Γεννηματά: Θέλουμε επιτέλους να ψηφίζουν οι 
Έλληνες πολίτες κάτοικοι του εξωτερικού

«Εμείς θέλουμε επιτέλους να ψηφίζουν οι Έλληνες 
πολίτες κάτοικοι του εξωτερικού. Να προσμετράτε η 
ψήφος τους. Να εκλέγουν αντιπροσώπους» τόνισε η 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά σε δήλωσή της 
μετά το πέρας της συνάντησης με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τη διευκόλυνση 
της ψήφου των εκτός επικρατείας εκλογέων.

H εκτίμηση είναι ότι λογικά θα βρεθεί η χρυσή τομή 
στις όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν και το ΚΙΝΑΛ 
θα υπερψηφίσει το νόμο.

ΚΚΕ «Η ψήφος των αποδήμων Ελλήνων ήταν το 
βασικό θέμα συζήτησης με τον κ. πρωθυπουργό, στον 
οποίο θέσαμε τις απόψεις του ΚΚΕ γύρω απ΄ αυτό το 
ζήτημα.

Οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί η ψήφος των 
ομογενών, των Ελλήνων δηλαδή που εργάζονται, ζουν 
και σπουδάζουν σε άλλες χώρες με συγκεκριμένα 
κριτήρια» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης 
Κουτσούμπας μετά τη συνάντησή του με τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η εκτίμηση είναι ότι εάν δεν υπάρχει η επιστολική 
ψήφος στο νόμο θα μπορούσε να ψηφίσει και το ΚΚΕ 
το νόμο

Βελόπουλος: Θεωρώ αυτονόητο να μπορούν να 
ψηφίζουν οι Έλληνες ομογενείς

«Είμαι άνθρωπος της ομογένειας, γεννήθηκα στη 
Γερμανία και θεωρώ αυτονόητο οι Έλληνες ομογενείς 
να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να ψηφίζει 
ο κάθε ελληνοποιηθέντας Ιμπραήμ, Χασάν, Μεχμέτ 
και να μην ψηφίζει ο Έλληνας, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο 
Σταύρος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Λύσης και συνέχισε

«Άρα λοιπόν, σε αυτό συμφωνούμε επί της αρχής. 
Στις λεπτομέρειες θα τα βρούμε βέβαιοι γι‘ αυτό γιατί 
μας ενώνει ο κανόνας της λογικής. Οι ομογενείς είναι 
Έλληνες και πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα να 
ψηφίσουν».

Η εκτίμηση είναι ότι στους υποστηρικτές του 
νομοσχεδίου πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα 
ανήκει και η „Ελληνική Λύση“

 Βαρουφάκης: Συμφωνήσαμε πολύ περισσότερο από 
ό,τι διαφωνήσαμε

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό. Συμφωνήσαμε πολύ περισσότερο από 
ό,τι διαφωνήσαμε» δήλωσε από την πλευρά του ο 
επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης. 

Η εκτίμηση είναι ότι δεν πρέπει να αποκλείεται η 
υπερψήφιση του νόμου από το κόμμα ΜέΡΑ 25

Μαξίμου: «Να μην πάει χαμένη η ευκαιρία»

«Ο Πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης είχε 

σήμερα στο γραφείο του στη Βουλή διαδοχικές 
συναντήσεις με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της 
άσκησης του δικαιώματος της ψήφου των Ελλήνων του 
εξωτερικού» επισημαίνει το Μαξίμου.

„Στις συναντήσεις αυτές ο Πρωθυπουργός προσήλθε 
με ανοιχτό πνεύμα και διάθεση συνεννόησης, όπως 
παραγωγική ήταν και η στάση των πολιτικών αρχηγών. 
Βασική προϋπόθεση για την εξεύρεση κοινού 
τόπου αποτελεί για την κυβέρνηση η παραδοχή της 
συνταγματικής αρχής της ισότητας της ψήφου, που 
σημαίνει ότι η ψήφος των Ελλήνων που διαμένουν 
στο εξωτερικό προσμετράτε στο συνολικό εκλογικό 
αποτέλεσμα, δίχως διαχωρισμούς σε πολίτες α’ και β’ 
κατηγορίας.

„Η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος αυτού, 
καθώς και το πώς εκλέγονται οι αντιπρόσωποι των 
εκτός Επικρατείας εκλογέων είναι ζητήματα που 
αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης. Πάνω σε 
αυτά τα ζητήματα, στις σημερινές συναντήσεις, 
εκφράστηκαν διάφορες απόψεις. Φάνηκε πάντως ότι 
υπάρχει σοβαρό περιθώριο ουσιαστικής σύγκλισης για 
την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

„Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών 
θα συζητήσει μέσα σε ένα μήνα με εκπροσώπους 
των κομμάτων έτσι ώστε στη συνέχεια, να έρθει 
νομοσχέδιο στη Βουλή που να μπορεί να ψηφιστεί με 
τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία.

„Οι Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό πρέπει 
να διευκολυνθούν στην άσκηση ενός θεμελιώδους 
συνταγματικού δικαιώματός τους, όπως γίνεται σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η ευκαιρία δεν 
πρέπει να πάει χαμένη».

Σημειώνεται ότι η ΝΔ έχει 158 έδρες, 22 το ΚΙΝΑΛ, 15 
το ΚΚΕ, 10 «Ελληνική Λύση» 9.

Στην εξίσωση δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε 
η υπερψήφιση του νόμου από το ΚΚΕ για να 
συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι. Όλα αυτά εάν ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο, διαφορετικά η διαδικασία 
θα υπερψηφιστεί πολύ εύκολα.

Δορυφόρος  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΜΕ: 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ 
ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΘΜΟ 
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Berliner Morgenpost, Morgenpost, MSN, και δεκάδες 
τουριστικά ΜΜΕ κάνουν αναφορά στο μακρύτερο 
πλοίο που πριν λίγες μέρες πέρασε τον Ισθμό της 
Κορίνθου.

Το κρουαζιερόπλοιο Braemar. με 929 επιβάτες με 
πλάτος 22,5 μέτρα, πέρασε μέσα από το στενό 
πέρασμα του Καναλιού, πλάτους μόλις 25 μέτρων και 
μήκους 6,3 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Fred Olsen στην οποία 
ανήκει το κρουαζιερόπλοιο, το πλοίο ζυγίζει περίπου 
25 τόνους και έχει μήκος 195 μέτρα.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο τα οποία ανέβασε 
στα social media η εταιρεία αναφέρει :. «Σήμερα το 
Braemar έγραψε ιστορία ως το μακρύτερο πλοίο που 
έχει περάσει από τον Ισθμό της Κορίνθου», ανέφερε η 
εταιρεία.

«Αυτό είναι συναρπαστικό για τη ναυσιπλοΐα και 
ένα τεράστιο ορόσημο στην ιστορία 171 χρόνων της 
εταιρείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορέσαμε 
να το μοιραστούμε με τους φιλοξενούμενούς μας», 
δήλωσε ο Clare Ward, διευθυντής πωλήσεων και 
εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.

«Στη Fred Olsen, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
αναμνήσεις που διαρκούν μια ζωή και με τους 
επισκέπτες στο Braemar να βρίσκονται τόσο κοντά 
στις άκρες του καναλιού της Κορίνθου, ώστε να 
μπορούν σχεδόν να αγγίξουν τις πλευρές, γνωρίζουμε 
ότι αυτές οι διακοπές θα τους μείνουν αξέχαστες», 
πρόσθεσε.



Αρ. 61 Νοέμβριοσ  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το ΜόναχοΑρ. 61 Νοέμβριοσ  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

23  22  Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

«ΣΚΟΝΤΑΨΕ» ΣΤΑ „30ΧΡΟΝΙΑ“ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ 
ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Το θέμα παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα συζητηθεί στην τρίτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής, 
που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης, κατά την οποία ο υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να καταθέσει νέα πρόταση.

Δεν κατάληξε σε συγκεκριμένη πρόταση η Διακομματική Επιτροπή για το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού καθώς η 
κυβέρνηση δεν κατάφερε να δώσει λύση στο αίτημα του ΚΚΕ σχετικά με το χρονικό διάστημα που οι ομογενείς θα απουσιάζουν 
από την Ελλάδα, ως προϋπόθεση για συμμετοχή στις εκλογές.

Κατά τη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση, υπήρξε εμπλοκή σε τεχνικό ζήτημα που αφορά το χρονικό περιθώριο απουσίας από την 
Ελλάδα (30 ετών) που είχε θέσει το ΚΚΕ και υιοθέτησε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με όσα μετάδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή του στην πράξη είναι αδύνατη, καθώς οι 
ελληνικές κρατικές αρχές δεν μπορούν να τεκμηριώσουν πόσο διάστημα απουσιάζει κάποιος από την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό ο 
υπουργός πρότεινε το συγκεκριμένο κριτήριο να μην έχει αναδρομική ισχύ αλλά να εφαρμοστεί για τους μελλοντικούς μετανάστες.

Δεν κάνει πίσω το ΚΚΕ στην 30ετία και την επιστολική ψήφο

«Συνεκτική, ολοκληρωμένη και βασισμένη στη διεθνή πρακτική» χαρακτήρισε την πρόταση του ΚΚΕ ο Γιάννης Γκιόκας, βουλευτής 
και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του κόμματος του Περισσού, μετά τη συνάντηση της Διακομματικής Επιτροπής για την ψήφο 
των αποδήμων.

Αναγνώρισε τεχνικές δυσκολίες, όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων, «ιδιαίτερα όσον αφορά την απόδειξη του 
ανώτατου χρόνου απουσίας» και είπε πως «αυτές οι δυσκολίες δεν έχουν να κάνουν με την πρότασή μας, έχουν να κάνουν με 
τις μεγάλες -τεράστιες θα έλεγα- ελλείψεις του ελληνικού κράτους, διαχρονικά, στην καταγραφή πόσοι Έλληνες πολίτες ζουν στο 
εσωτερικό και πόσοι Έλληνες πολίτες ζουν στο εξωτερικό».

Ο Γ. Γκιόκας εξέφρασε την άποψη πως «η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί για την αντιμετώπιση αυτών των τεχνικών δυσκολιών» 
και υπογράμμισε πως το κόμμα του είναι έτοιμο να ακούσει άλλου είδους σκέψεις για το πως μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι 
δυσκολίες αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με όρους ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

«Το μόνο που επείγει, αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση, που υπάρχουν συγκεκριμένες 
προθεσμίες της Βουλής, έτσι ώστε τα κριτήρια αυτά να θωρακιστούν συνταγματικά» σημείωσε.

Ερωτηθείς αν είναι η κυβέρνηση ανοικτή στη συνταγματοποίηση αυτών των ρυθμίσεων, απάντησε: «Νομίζω ναι».

Στην ερώτηση αν το ΚΚΕ θα κάνει πίσω στην 30ετία και την επιστολική ψήφο, απάντησε: «Δεν θα κάνουμε πίσω στην επιστολική 
ψήφο σε καμιά περίπτωση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η αυτοπρόσωπη παρουσία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, όσον 
αφορά τις χιλιομετρικές αποστάσεις, που μπήκε στην πρόταση που μοιράστηκε στα κόμματα αυτές τις μέρες». Όσον αφορά ο 
χρονικό διάστημα που οι ομογενείς θα απουσιάζουν από την Ελλάδα, επανέλαβε: «Υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα της 30ετίας, 
που εμείς λέμε ότι πρέπει να ισχύει και για τις νέες εγγραφές και για τις παλιές εγγραφές. Επίσης σε αυτό δεν υποχωρούμε. 
Θεωρούμε ότι μια λύση που θα δοθεί πρέπει να δοθεί για όλους.

«Όχι» του ΜέΡΑ 25

Το θέμα παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα συζητηθεί στην τρίτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής, 
που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης, κατά την οποία ο υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να καταθέσει νέα πρόταση.

Για τα άλλα σημεία της πρότασης Θεοδωρικάκου, όπως την ισοτιμία της ψήφου, το κριτήριο του οικονομικού δεσμού με την 
Ελλάδα μέσω κατοχής ενεργού ΑΦΜ και την αύξηση του αριθμού των βουλευτών Επικρατείας από 12 σε 15, φαίνεται ότι βρίσκουν 
σύμφωνα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός από το ΜέΡΑ 25, το οποίο σε μακροσκελή ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα 
καταψηφίσει.

Τη σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τα δύο αυτά κόμματα ως προς την ανάγκη ρύθμισης του θέματος «με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία», 
επισήμανε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος μίλησε για αλλαγή στάσης της κυβέρνησης έναντι του κριτηρίου της 30ετούς 
απουσίας, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να γίνεται κινούμενη άμμος η συζήτηση και να αντιμετωπίζονται τόσο σοβαρά ζητήματα 
με προχειρότητα ή με οποιαδήποτε διάθεση πολιτικής τους εκμετάλλευσης».

59% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ 
 

H έρευνα Workmonitor της Randstad για το τρίτο τρίμηνο του 2019 μελετά την επιλογή εργασίας στο εξωτερικό 
και την πολιτιστική ποικιλομορφία, καθώς και τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας, φόβου 
απώλειας εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων. πώς νιώθουν οι έλληνες 
εργαζόμενοι για τη μετανάστευση

63% των Ελλήνων εργαζομένων θα σκεφτόντουσαν να μεταναστεύσουν, αν μπορούσαν με αυτήν την επιλογή 
να εξελίξουν την καριέρα τους και την ισορροπία μεταξύ της εργασιακής και της προσωπικής τους ζωής.

52% θα ήταν πρόθυμοι να μετακομίσουν για ένα σημαντικά υψηλότερο μισθό.

40% είναι πρόθυμοι να μεταναστεύσουν προκειμένου να έχουν μια πιο ουσιαστική καριέρα. 

Από την άλλη πλευρά, 59% θα προτιμούσαν να αλλάξουν καριέρα από το να μεταναστεύσουν

Οι Έλληνες εργαζόμενοι δήλωσαν ότι αν έπρεπε να εργαστούν στο εξωτερικό, θα προτιμούσαν να εργαστούν: 
1.Στο Ηνωμένο Βασίλειο (10.5%) 2. Στη Γερμανία (9.5%) 3. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (8.7%) 

Πολιτιστική ποικιλομορφία 

79% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνουν ότι τους αρέσει να συνεργάζονται με άτομα από διαφορετικές 
κουλτούρες. 

54% θεωρούν ότι είναι καλό ο εργοδότης τους να προσελκύει άτομα από το εξωτερικό για να καλύψει τις 
εργασιακές ανάγκες.

63% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρούν ότι είναι καλό ο εργοδότης τους να προσλαμβάνει ξένο προσωπικό, 
μόνο εφόσον το εγχώριο εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να προσφέρει τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις.

Κινητικότητα

74%των Ελλήνων ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν ταξίδια και αξίζει αυτή η επιλογή μια 
παραπάνω προσπάθεια, αν πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εργασία.

67% θα προτιμούσαν να εργάζονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια ή με το ποδήλατο.

58% θα ήθελαν να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό στα πλαίσια της εργασίας τους. 

τριμηνιαίες επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις o δείκτης κινητικότητας στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση

Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για την αγορά εργασίας υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων 
που αναμένουν να αλλάξουν εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο Δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα 
εργασιακή ικανοποίηση του υπαλλήλου, το φόβο απόλυσης ,την ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις, 
καθώς και το επίπεδο αισιοδοξίας που έχει ότι θα βρει απασχόληση σε νέο εργοδότη. Στην Ελλάδα, τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι προσδοκούν να απασχοληθούν σε νέο εργοδότη τους 
επόμενους έξι μήνες. 

Ο δείκτης κινητικότητας για την Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 6 μονάδες ,από τις 101 στις 107, για το τρίτο τρίμηνο 
του2019. 

Ο παγκόσμιος δείκτης κινητικότητας αυξήθηκε στις114 μονάδες. Το συγκεκριμένο τρίμηνο, υψηλότερα ποσοστά 
κινητικότητας παρατηρήθηκαν στην Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (+7κα ιγια τις 2 χώρες), στην 
Ελλάδα και την Κίνα (+6 και για τις 2 χώρες),στην Αυστραλία (+5) και στην Ισπανία, την Αυστρία, τη Γαλλία κα 
στη Βραζιλία(+ 4 για όλες τις χώρες). Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης παρατηρήθηκαν στην Ελβετία και την 
Αργεντινή (-4 και για τις 3 χώρες), και στη Γερμανία (-2). 
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Διάθεση για αλλαγή εργασίας

Η επιθυμία για αλλαγή εργασίας αυξάνεται ελάχιστα μέσα στο 2019 για τους Έλληνες ερωτηθέντες

32% δήλωσαν ότι η διάθεσή τους για αλλαγή εργασίας έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
κατά το οποίο 28% είχαν δηλώσει την επιθυμία τους για αλλαγή εργοδότη. 

Αλλαγή εργασίας Το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα που άλλαξε εργασία το τελευταίο εξάμηνο 
αυξήθηκε κατά 4.5% στο 22.5%σεσύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι βασικοί λόγοι αλλαγής 
εργασίας είναι: αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών συνθηκών(41%), προσωπική διάθεση για αλλαγή(29%)
και δυσαρέσκεια με τον εργοδότη(26%).

32% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα αναζητούν μία νέα θέση εργασίας, ένα ποσοστό αύξησης 4% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο τρίμηνο.

66%δήλωσαν επίσης ότι αν χρειαστεί να αναζητήσουν μια νέα θέση εργασίας,θα μπορούσαν να βρουν μια 
ανάλογη.

59% πιστεύουν ότι αν χρειαστεί να αναζητήσουν μια διαφορετική θέση εργασίας, θα μπορούσαν να βρουν μια 
αντίστοιχη εργασία σε ένα διαφορετικό εργοδότη.

φόβος απώλειας εργασίας29% των Ελλήνων εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι 
ανησυχούν ότι θα χάσουν την εργασία τους, ένα ποσοστό αύξησης 2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 
2019.

Αναλυτικότερα, το 43% της ηλικιακής ομάδας 18-24 φοβάται περισσότερο ότι θα χάσει την εργασία του.

Εργασιακή ικανοποίηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας, στην Ελλάδα, η εργασιακή ικανοποίηση παραμένει 
σταθερή αναφορικά με το προηγούμενο τρίμηνο, με 63%των Ελλήνων εργαζομένων να δηλώνουν ότι είναι 
ευχαριστημένοι με την εργασία τους

ΤΟ 2020 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ 
ΕΤΟΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
 

«Στις 18 Οκτωβρίου 2019, μπαίνουμε στο έτος κατά το οποίο 
συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Μελίνας 
Μερκούρη. Της διεθνούς σταρ του κινηματογράφου και του 
θεάτρου, της αγωνίστριας της Δημοκρατίας, της πολιτικού, της 
μακροβιότερης υπουργού Πολιτισμού, της μεγάλης Ελληνίδας.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά από τον θάνατό της, το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακηρύσσει το 2020 ως έτος 
Μελίνας Μερκούρη. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα 
πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. 

Sparen an 
der richtigen 
Stelle

Beratungsgespräch

Individuelles 
Angebot

Installation und 
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas

Landsberger Str. 428
81241 München
info@farbkopierer-mieten.de 
Tel.: 089/3795046

farbkopierer-mieten.de

Wendelsteinstr. 3 
81541 München

Telefon: 089 217656612

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, 
Pact-Photoaktivierte Therapie, 

Ozon-Therapie,  
Prophylaktische Leistungen, Bleaching

Ordinationszeiten:
Mo & Di 08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Mi & Fr 08:30 - 13:30
Do 08:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

HEIZUNG & SANITÄR VASILIS
KLIMA & KÄLTETECHNIK

INH. VASILEIOS VASILEIADIS
INSTALLATEUR & 
HEIZUNGSBAUERMEISTER

Landsbergerstr. 285A
80687 München

Tel.: 089 321 324 51
Fax: 089 321 324 52
Mobil: 0176 707 883 05

E-Mail: info@hs-vasilis.de
www. hs-vasilis.de

ΧΟΡΗΓΟΙ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)
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Στηρίζει και φέτος οικονομικά την 5η 
φιλανθρωπική (Δωρεάν διαφήμιση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Μαρία Πολυξένη Τσούτσου, ανεξάρτητη 
συνεργάτιδά της Forever Living Product

Στηρίζει και φέτος οικονομικά την  
5η φιλανθρωπική (Δωρεάν διαφήμιση 

του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 

(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 

Προσφέρθηκε και φέτος να καλύψει 
αφιλοκερδώς την εκδήλωση (Δωρεάν 

διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Η ενορία των Αγ.Πάντων θα προσφέρει  
στη φετινή 5η φιλανθρωπική 500 σουβλάκια

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ο Παλιός είναι αλλιώς...

αλλά οι νέες είναι ωραίες!!!

Bäckerei Konditorei Palios
Schleißheimer Str. 203  80809 München

Tel.: 089 51089601  Mobil: 0176 24612870
Είμαστε ανοιχτά - Öffnungszeiten:

Δευτέρα - Σαββάτο: 07:00 –20:00  Κυριακή:  09:00 –12:00
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Zwergerstraße 28 
85579 Neubiberg 
T.: 089 60666652 
E.: minoa-neubiberg@web.de 
www.restaurant-minoa.com

Dr. med. Argiri Parasiri-Bauer
Internistin, Diabetologin DDG,  

Homöopathie, Ayurveda,  
Psychoso. Grundvers., Hypnose,  

schamanische Heilverfahren
Freischützstr. 9, 81927 München

Tel.: 089 / 93 93 18 19, Fax: 089 / 93 93 18 20
email: drparasiribauer@icloud.co

Baldestraße 21
80469 München
Tel.: 089-66549777
E-Mail: info@chocolab.eu
www.chocolab.eu

Breakfast, Sandwiches, Pitas, Light meals - Gifts, Wine cellar, State-of-the-art Products

FÜR EINE GEZIELTE 
WERBUNG! 

Das Größte und Schönste dem 
Zufall zuzuschreiben, wäre gar 

zu leichtfertig. Aristoteles

T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com 

www.es-sgd.com 
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DeltaDrive
F a h r s c h u l e

Delta
F a h r s c h u l e

DeltaDrive

F a h r s c h u l e

DeltaDrive

Delta

DELTA - DRIVE
Inhaber: P. Dimitriadis

Steinstraße 46 / 81667 München (Haidhausen)

Tel. 089/ 44 45 44 59 - Fax: 089/ 44 11 95 08
Mobil: 0172/ 83 73 155 - E-Mail: info@delta-drive.de

Bürozeiten / Montag bis Freitag: 15:00-18:30
Auch nach Vereinbarung möglich 

Time to drive

Erfolg

Unterstützung

Spaß

Sicherheit

Ziele erreichen

Planung

Προσφέρουν γλυκά στην 5η 
φιλανθρωπική εκδήλωση. 
(Δωρεάν διαφήμιση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Προσφέρουν και φέτος 500 
μπουκαλάκια νερό στην 5η 
φιλανθρωπική εκδήλωση.

(Δωρεάν διαφήμιση του 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

οικ. Μαναδαλενάκη

Θα προσφέρει και θα ψήσει 

και φέτος δωρεάν 500 σουβλάκια  

στην 5η φιλανθρωπική εκδήλωση

(Δωρεάν διαφήμιση του 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ 

(δωρεάν διαφήμιση 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
HELENA WULGARI-POPP

ΟΡΚΩΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Beeidigte Übersetzerin & Dolmetscherin

Konferenzdolmetscherin

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
GRIECHISCH - ENGLISCH - DEUTSCH

HWP

Barbarossastr. /. Stock,
 München, U Böhmerwaldplatz
Tel.:  , Fax:  

Mobil:  
E-Mail: Helena.W-Popp@t-online.de

Web: www.translations-hwp.de




