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ευχαριστούμε πολύ
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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

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
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nach Griechenland
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  � 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

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»

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ FIAT IFTA
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Στην 5η φιλανθρωπική είχαμε την τιμή να ανταποκριθεί 
στην πρόσκλησή μας και να συμμετέχει στη βράβευση 
των νέων η καθηγήτρια Ελευθερία Ζεγγίνη, διευθύντρια 
του Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής του 
ερευνητικού Κέντρου Helmholtz του Μονάχου.

Η επιστήμων είναι διεθνώς γνωστή για τις έρευνές της 
που συνδυάζουν την επιδημιολογία με την ανάλυση των 
μεγάλων δεδομένων (big data) στη γενετική, με στόχο 
την καλύτερη κατανόηση του γενετικού υποβάθρου 
των ασθενειών και την προώθηση της εξατομικευμένης 
ιατρικής.

Πριν αναλάβει στο ερευνητικό Κέντρο Helmholtz ήταν 
από το 2008 επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο 
σημαντικότερο βρετανικό ινστιτούτο γενετικής, το Well-
come Sanger Institute του Κέιμπριτζ ενώ είχε εργασθεί 
στα πανεπιστήμια του Μάντσεστερ και της Οξφόρδης, 
όπου, μεταξύ άλλων, έκανε σημαντικές ανακαλύψεις για τη 
νεανική αρθρίτιδα, τις ρευματικές νόσους και το διαβήτη 
τύπου 2.

Σπούδασε βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, 
από όπου πήρε και το διδακτορικό της το 2003. Έχει στο 
ενεργητικό της εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
μεταξύ των οποίων σε κορυφαία περιοδικά (Nature, 
Science κ.α.), ενώ έχει τιμηθεί με το «Βραβείο Νέου 
Επιστήμονα 2017» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. 

Eλένη Δραπελίδου 
και Ελένη 
Χαμηλάκη. Για 
5η φορά πιστές 
στο ραντεβού 
εθελοντισμού (είχαν 
δηλωθεί από μόνες 
τους από την πρώτη 
φιλανθρωπική).

Επίσης 5ετή 
συμμετοχή 
εθελοντισμού „εξασφάλισαν“ οι Στέλιος Αντωνάκης και Άρης Παπαδημητρίου (σταθερή αξία στο ταμείο), ο Πόλυς και 
ο Στέλιος στη μουσική ενώ „συντάξιμα 5 ετίας“ διεκδικούν και η Μαρία Μπουτσώλη και η Δήμητρα Μισηρά. Φυσικά 
και αναφερόμαστε σε εθελοντές εκτός συλλόγων άσχετα εάν κάποιοι στην πάροδο του χρόνου ανέλαβαν ρόλο σε ΔΣ

5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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Ευχαριστούμε τα μουσικά σχήματα ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ, POLYPHONO και „Μουσικές διαδρομές“ για τη συμμετοχή τους 
στην 5η φιλανθρωπική εκδήλωση (αφιλοκερδώς)

Μια ξεχωριστή αναφορά αξίζουν τα μέλη και οι φίλοι των συλλόγων που ετοίμασαν πάνω από 2.000 κομμάτια 
εδέσματα !!! και ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας.

Ευχαριστίες μας και στους πολλούς εθελοντές καθώς στα ζαχαροπλαστεία Bäckerei Palios ,ChocoLab,  
Fotis und Sohn, τα εστιατόρια Poseidon και Paradiso

Aκόμη, το Σύλλογο Αιγαίου Μονάχου που μας πρόσφερε δωρεάν ημερολόγια 
και τα έσοδα από την πώληση μπήκαν στο ταμεία της φιλανθρωπικής

Και φυσικά την sofiani καθώς και Ελένη Βασιλείου Αστερόσκονη (Ελένη 
Βασιλείου) που μας χάρισαν 3 πίνακες , δυο από τους οποίους πουλήθηκαν 
ενώ ένας θα σταλεί στο ίδρυμα

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων: Ανέλαβε και φέτος „διπλή“ εργασία τόσο στο μπάρ όσο και στο „μαλλί της 
γριάς“. Οι μαθητές είχαν μαζί με την Αθηνά την ευθύνη της „αγοράς βιβλίου“

Φωτογραφίες bavariagr.de

Πρόσφεραν τα σουβλάκια, τα έψησαν και τα πούλησαν φέρνοντας ένα σεβαστό έσοδο στο ταμείο της 
φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Μανώλης Κουγιουμουτζής με την ομάδα του Σοφία και Βασίλη Μαρή και τον Peter

Sakis Arampatzis έβγαζε όλη την ημέρα της εκδήλωσης αναμνηστικές φωτογραφίες (Photo booth) ενισχύοντας 
με τον τρόπο αυτό το ταμείο της εκδήλωσης

Φωτο «Sakis»

Μαθητές της Μ10 του 2ου Ελληνικού Γυμνασίου Μονάχου 
συγκέτρωσαν χρήματα και τα παρέδωσαν στο ταμείο 

της 5ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης.
Μία συγκινητική πρωτοβουλία
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Φορείς / Σύλλογοι
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας
Κρητικός Σύλλογος Μονάχου
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Τα έσοδα από την διαφημιστική 

καμπάνια του ΠΑΟ 
FC Hellas München
Lykeio Ellinidon 
Mαθητές Μ10 Β Γυμνασίου
Σχολική επιτροπή 1η Γυμνασίου
TC Philathlos
Tennis Verein 

Χορηγοί (κεντρικοί)
Papagiannoulas Ioannis
Mandalenakis Stelios
Vasileiadis Vasileios
Maroulidou Chrysoula
Siakavara Maria
Kougioumoutzis Manolis Τα έσοδα από την πώληση σουβλακιών που πρόσφεραν 

μαζί με την ενορία των Αγ. Πάντων  

Δωρεές
Morakis Andreas
Omilos
Wulgari Popp Eleni
Papazof
Meimarakis Georgios
Siochou Anna
Papageorgiou Georgios
Soulemezis Themis
Dalampekou Ekaterini
Tourlakidou Sofia
Restaurant Mythos
Schulzentrum Cyclos
Poseidon Giannikis
Kesoglou Varvara
Bouroutzika Maria 
Kalias Ioannis
Karamitsos Thomas
Vasilikou Theano
Bouliopoulos Panos
Panoutsopoulos Alexis
Vilia Eva
Perperidis Christos
Theodoridou Entita
Paraliki Eleni
Dimitriadis Panagiotis
Parasiri Argyri
Dimitriadis Georgios
Fahrschule Tassos
Beach Arena Theodosiadis Christos 
Stratoula Efstratia
Kalogeris Manolis
Vletsis Georgios
Papadopoulos u. Gesouli Georgios
Tsoutsou Maria
Angelis Dimitrios
Misopapas Panagiotis

ΧΟΡΗΓΟΙ κ ΔΩΡΗΤΕΣ της 5ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης Συλλόγων και φορέων Μονάχου 8.12.2019 Zikyri Maria
Lilimpakis Emmanuil
Krause Noula
Karagogos Triantafillos
Antonaki Ioanna
Siochos Georgios
Karidas Nikolaos
Arambatzis Sakis
Partskas Takos
Mpozas Angelos
Rigas Georgios
Misopapas Petros
Kreinidas Anna
Biotzaki Maria
Savvatoula
Valiakos Evangelos
Valiakos Evangelos δύο εμβάσματα
Rizos leonidas
Ntentopoulou Panagiota
Eftsthiadou Maria
Litsa
Melpomeni
Chatziparasidou Christina 
Arsenis Athanasios
Lemonia
Anonym
Soultana
Suzi
Zarnakoupi Maria

Γλυκά και τούρτες 
Choco Lab
Konditorei Fotis und Sohn
PALIOS
Poseidon Giannikis
Restaurant Paradiso
Αγορά υλικών (πιάτα κλπ)
Ελληνική Κοινότητα Haar

Προσφορά banners /Καφέδες
Kitsios georgios
Antonakis Stelios 
Νερά
Mandalenakis Georgios
Γερμανικά Βιβλία
Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων 

Ημερολόγια
Σύλλογος Αιγαίου: Πρόσφερε δωρεάν 100 
ημερολόγια μέρος των οποίων πουλήθηκαν  
στην εκδήλωση

Το μηχάνημα για το "μαλλί της γριάς"

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου

Σημείωση:
Υπήρξε πολύς κόσμος που πλήρωνε 
αγοράζοντας εδέσματα παραπάνω από το 
ποσό που αντιστοιχούσε 

Εκτυπώσεις 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 
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Ο διαγωνισμός PISA (Programme for International 
Student Assessment) του ΟΟΣΑ οργανώνεται ανά 
τριετία και σε αυτόν του 2018 η βαθμολογία της Ελλάδας 
στις τρεις δεξιότητες - στην κατανόηση κειμένου, τα 
μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες - που πρέπει να 
έχουν οι μαθητές ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, δηλαδή έως τας 16 τους, υποχώρησε σε 
σχέση με το διαγωνισμό του 2015. 

Προ ολίγου ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα στον 
διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Διεθνώς, οι 
μαθητές από τις μεγάλες περιοχές της Κίνας βρέθηκαν 
στις πρώτες θέσεις, ενώ από την Ευρώπη ξεχώρισε η 
Εσθονία.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα, για την Ελλάδα 
προκύπτουν τα ακόλουθα σε σύνολο 78 χωρών (μέλη του 
ΟΟΣΑ και μη):

- Στην κατανόηση κειμένου, δεξιότητα στην οποία 
εστίασε ο διαγωνισμός του 2018, οι Έλληνες μαθητές 
συγκέντρωσαν 457 μονάδες, ενώ στο διαγωνισμό του 
2015 είχαν συγκεντρώσει 467 μονάδες. Το 2018 η 
Ελλάδα κατετάγη 42η σε 77 χώρες (στα αποτελέσματα 
για την κατανόηση κειμένου απουσιάζει η Ισπανία, για 
την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), ενώ το 
2015 41η. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 487 βαθμοί.

TΕΛΟΣ ΤΟ WHATSAPP 
ΓΙΑ 400.000 ΧΡΉΣΤΕΣ 
ΚΙΝΉΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Tο WhatsApp που ανήκει στο Facebook, ανακοίνωσε 
ότι τερματίζει την υποστήριξη της γνωστής εφαρμογής 
ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (και όχι μόνο), για όσα 
smartphones τρέχουν συγκεκριμένες εκδόσεις του iOS, 
του Android, αλλά και όλων όσων στηρίζονται στα Win-
dows Phone. Πιο αναλυτικά, οι Windows Phone χρήστες 
δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το WhatsApp από 
την 1 Ιανουαρίου του 2020 ενώ ένα μήνα μετά το ίδιο 
θα ισχύσει για τους κατόχους πολύ παλιών iPhone που 
τρέχουν ακόμη το iOS 7 ή και παλιότερη έκδοση. Σε ότι 
αφορά το Android, ο τερματισμός υποστήριξης αφορά 
πολύ παλιά smartphones που στηρίζονται στην έκδοση 
2.3.7

Gingerbread ή και παλιότερη, με καταληκτική ημερομηνία 
και πάλι την 1η Φεβρουαρίου του 2020.

Η κίνηση αυτή του WhatsApp αναμένεται να επηρεάσει 
ελάχιστους χρήστες (400.000) αφού στην περίπτωση 
των Windows Phone, δεν έχουν κυκλοφορήσει νέες 
συσκευές από το 2015. Το iOS 7 και το Android 2.3.7 
κυκλοφόρησαν το 2013 και το 2010 αντίστοιχα, ενώ 
γνωρίζουμε ότι μόλις 0.3% των Android χρηστών 
διαθέτουν τέτοια συσκευή και μόλις το 5% των κατόχων 
iPhone τρέχουν παλιότερη έκδοση του iOS 10.

PISA: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: „RESPEKTRENTE“ Ή ΛΕΞΉ ΤΉΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Η εταιρεία για τη γερμανική γλώσσα (Gfds) στο Wiesbaden 
επέλεξε την λέξη „Respektrente“ (αξιοπρεπής σύνταξη) ως 
λέξη της χρονιάς 2019. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε με αφορμή 
τη βασική σύνταξη για άτομα που έχουν εργαστεί 35 χρόνια 
αλλά η σύνταξή τους δεν αρκεί για να μπορέσουν να 
ζήσουν.

Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης ήταν „Rollerchaos“ και 
‚ Fridays for Future“

- Στα μαθηματικά η Ελλάδα συγκέντρωσε 451 βαθμούς 
όπως και η Κύπρος, και μοιράστηκαν την 43η θέση σε 78 
χώρες. Το 2015 η Ελλάδα συγκέντρωσε 454 βαθμούς και 
κατετάγη επίσης 43η. Ο φετινός μέσος όρος του ΟΟΣΑ στα μαθηματικά είναι 489 βαθμοί.

- Στις φυσικές επιστήμες η Ελλάδα στο διαγωνισμό του 2018 συγκέντρωσε 452 βαθμούς και βρέθηκε στην 44η θέση 
σε 78 χώρες. Στο διαγωνισμό του 2015, οι Έλληνες βαθμολογήθηκαν με 455 βαθμούς, οι οποίοι έφεραν την χώρα μας 
στην 43η θέση. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ στο διαγωνισμό του 2018 ήταν 489 βαθμοί.

Για την ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων του διαγωνισμού, ο PISA έχει ορίσει έξι επίπεδα εγγραμματισμού για τις 
δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι μαθητές στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Το 
πρώτο επίπεδο είναι το χαμηλότερο και το έκτο το υψηλότερο. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία του διαγωνισμού, το 
2018 το 69% των Ελλήνων μαθητών βρίσκεται από το επίπεδο 2 και πάνω, ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
72,7%. Αρα καταγράφεται μία ποιοτική υποχώρηση των επιδόσεων των Ελλήνων μαθητών.

Διεθνώς, στις πέντε πρώτες θέσεις βρέθηκαν:

- Στην κατανόηση κειμένου, η Κίνα (Πεκίνο, Σαγκάη, Γιανκσού, Ζεϊάνγκ), η Σιγκαπούρη, το Μακάο της Κίνας, το Χονγκ 
Κονγκ και η Εσθονία,

- Στα μαθηματικά, η Κίνα (Πεκίνο, Σαγκάη κ.λπ.), η Σιγκαπούρη, το Μακάο, το Χονγκ-Κονγκ και η Ταϊπέι.

- Στις φυσικές επιστήμες, η Κίνα (Πεκίνο, Σαγκάη κ.λπ.), η Σιγκαπούρη, το Μακάο, η Εσθονία και η Ιαπωνία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ή AUDI ΘΑ 
ΚΑΤΑΡΓΉΣΕΙ 9.500 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025

Η Audi, θυγατρική της Volkswagen, σχεδιάζει την κατάργηση 9.500 
θέσεων εργασίας έως το 2025. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν 2000 

νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό σε θέμα της ηλεκτροκίνητης βιομηχανίας αυτοκινήτων.

Έτσι οι 61.000 θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα θα μειωθούν έως το 2025 σε 53.500.

Αυτό προέκυψε μετά από μήνες διαπραγμάτευση με το συνδικάτο. 

Επιπλέον, κάτι στο οποίο επιμένει το συνδικάτο είναι ότι κατόρθωσε έως το 2029 να μην υπάρξουν απολύσεις 
που θα έχουν ως λόγο τη μείωσης των θέσεων εργασίας.

Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων θα στηριχτεί σε προγράμματα προ-συνταξιοδότησης ή σε 
αναπροσαρμογή ωραρίων κλπ

Συνδικάτο IGM
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Το Karlsfeld η περιοχή με τα ακριβότερα ενοίκια στη 
Γερμανία - Η Στουτγάρδη η ακριβότερη πόλη (στη 2η 
θέση πλέον το Μόναχο)

Με μέσο όρο ενοίκιο (χωρίς κοινόχρηστα) 10,86 € το τ..μ 
το Καρλσφελντ είναι και φέτος η περιοχή της Γερμανίας 
με το ακριβότερο ενοίκιο. Το Νταχάου με 9,80€ βρίσκεται 
στην 5η θέση παγγερμανικά ενώ στην 4η θέση το Ger-
mering.

Aυτό προκύπτει από την ετήσια ανάλυση του ινστιτούτου 
έρευνας F+B .

Όσον αφορά τις πόλεις, η Στουτγάρδη 10,41 €  πήρε την 
πρωτιά της πόλης με τα ακριβότερα μέσο όρο ενοίκια 
αφήνοντας στη 2η θέση το Μόναχο (9,74 € τ.μ.)

O παγγερμανικός μέσος όρος ενοικίων είναι 7,04 € ανά 
τ.μ. . Οι πόλεις που το ξεπερνούν είναι Hamburg, Düssel-
dorf, Frankfurt am Main και Köln.

Πηγή: F+B  Forschungsinstitut

ΓΙΑ 10 ΣΧΕΔΟΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ UBAHN 3 
ΚΑΙ 6 UNIVERSITÄT ΚΑΙ 
MÜNCHNER FREIHEIT

Το ερχόμενο καλοκαίρι και στο χρονικό διάστημα 
μεταξύ των αγώνων ποδοσφαίρου για το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα και το πανηγύρι της μπύρας δηλ. από 13 
Ιουλίου έως 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν έργα 
ανακαίνισης στους σταθμούς Universität και Münch-
ner Freiheit με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι 
συγκεκριμένες στάσεις.

Φωτογραφίες για Φiλαρμονία  Sakis Arambatzis

ΤΟ KARLSFELD Ή ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΕ ΤΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΉ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Ή ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΉ Ή 
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΉ ΠΟΛΉ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΣΤΟ GASTEIG ΜΕ ΤΉΝ ΉΡΩ ΛΕΧΟΥΡΙΤΉ
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ΔΉΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Tα πρώτα ονόματα Ελλήνων υποψηφίων

Οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν Μόναχο και σ ολόκληρη τη Βαυαρία τον ερχόμενο 
Μάρτιο, αλλά ήδη μια μετά την άλλη παράταξη αποφασίζουν για τους υποψηφίους.

Πάντως από τους συνδυασμούς που έχουν ανακοινωθεί κανένας Έλληνας δεν είναι σε εκλόγιμη θέση ή σε θέση 
που να έχει κάποιες πιθανότητες εκλογής

Ετσι επίσημα έχουν ανακοινωθεί από το SPD (οριστική ανακοίνωση) στην 65η θέση ο Αλέξανδρος Παρασίδης 
(συνδικαλιστής στο Verdi), υποψήφιος με το κόμμα της αριστεράς DIE LINKE o Παύλος Δέλκος (δεν έχει 
επισημοποιηθεί η θέση αλλά πιαθανόν να μην είναι εκλόγιμη) με τη „Ρόζα λίστα“ στην τελευταία θέση του 
ψηφοδελτίου η Γυαλίστρα Αλεξάνδρα, όπως και στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου της παράταξης „ Die Par-
tei“ ο Ευθύμιος Χασιωτάκης. Στη λίστα των LINKE δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί υποψηφιότητα ελληνίδας.

Περιμένουμε και άλλους Έλληνες υποψήφιους ; Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο 
Δορυφόρος αναμένεται να επισημοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα υποψηφιότητα -σε μικρότερο κόμμα- Έλληνα 
με δράση στα ομογενειακά.

Την ίδια μέρα όμως θα γίνουν και εκλογές για συνοικιακά συμβούλια και εκεί έχουμε μέχρι τώρα σίγουρη 
υποψηφιότητα και σε καλή θέση της Χριστίνας Χατζηπαρασίδου στο 
Schwanthalerhöhe.

Χριστίνα Χατζηπαρασίδου 

Σε εκλόγιμη θέση, 4η, θα είναι υποψήφια στο συνοικιακό συμβούλιο 8 
Schwanthalerhöhe με το SPD η Χριστίνα Χατζηπαρασίδου στις επόμενες 
εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Μάρτιο του 2020.

Η Χριστίνα είναι γνωστή από το „Ελληνικό Σπίτι „ της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας στο ΒEΣΤΕΝΤ αλλά και από τις πολλές δράσεις της τόσο στην 
περιοχή όσο και από τη συμμετοχή της στους ελληνικούς φορείς και 
συλλόγους.

Η περιοχή Schwanthalerhöhe είναι μια από τις τρεις περιοχές του 
Μονάχου με το μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων κατοίκων.

Της ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Χρήστος Θεοδοσιάδης

Επισημοποιήθηκε σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες η 
υποψηφιότητα του Χρήστου Θεοδοσιάδη στις επόμενες δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές τον Μάρτιο του 2020. Ο Χρήστος Θεοδοσιάδης θα 
είναι υποψήφιος για το Δημοτικό Συμβούλιο Μονάχου με το κόμμα των 
„Freie Wähler“ στη θέση 29 καθώς και για το συνοικιακό συμβούλιο 
Schwabing στη θέση 5.

Ο Χρήστος Θεοδοσιάδης είναι Πρόεδρος του TC Philathlos, έχει 
σχολή Τέννις στο Μόναχο και ιδιοκτήτης του εστιατορίου και κέντρου 
αθλητικών εγκαταστάσεων Beach Arena.

Εχει διατελέσει στο παρελθόν Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Μονάχου, Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής γονέων του 
γυμνασίου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων Λυκείου Μονάχου, ενώ 
είναι μέλος του Προεδρείου της ομοσπονδίας εκπαιδευτικών τέννις 
καθώς και σ άλλα σωματεία όπως Golf Εichenried.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΖΩΝΤΑ 
ΤΉΣ ΣΦΑΓΉΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΉΣ ΣΤΑΘΉ 
ΧΑΪΤΙΔΉ ΣΤΉ ΦΟΙΤΉΤΙΚΉ ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 
SCHOLL (SCHOLLHEIM) ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Στους χώρους που ως φοιτητής έμενε ο μετέπειτα οδοντίατρος Στάθης Χαιτίδης προβλήθηκε για πρώτη φορά το 
ντοκιμαντέρ της Βαυαρικής Τηλεόρασης „Zeuge der Zeit“ (μάρτυρες του χρόνου) .

Στους χώρους που ως φοιτητής έμενε ο μετέπειτα οδοντίατρος Στάθης Χαιτίδης προβλήθηκε για πρώτη φορά το 
ντοκιμαντέρ της Βαυαρικής Τηλεόρασης „Zeuge der Zeit“ (μάρτυρες του χρόνου) .

Μαζί του και η παραγωγός Γραμματικοπούλου και πολλοί φοιτητές αλλά και Έλληνες που έζησαν στιγμές μαζί του. 
Επίτιμο μέλος του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και όπως μας ενημέρωσε μετά την εκδήλωση σε συζήτηση που είχαμε 
μαζί του, στο δωμάτιο 316 που έμενε τέθηκαν οι βάσεις της ίδρυσης του συλλόγου.

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει την ιστορία ενός μικρού παιδιού που ζει ζωντανά στις 24 Απριλίου του 1944, στους Πύργους, 
τις μαζικές εκτελέσεις (327 εκτελεσθέντες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά) από τους Γερμανούς ναζιστές και  
Έλληνες συνεργάτες τους από Πελαργό κλπ όπως και την καταστροφή σχεδόν όλων των σπιτιών  του χωριού. Πρόκειται 
για το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα των ναζί στην Ελλάδα μετά από αυτό των Καλαβρύτων.

Ακολουθούν οι μνήμες από τον εμφύλιο και το θάνατο (εκτελέστηκε) του πατέρα του που του αφήνει „εντολή“ να 
σπουδάσει, ο ερχομός του στη Γερμανία, οι δυσκολίες ένταξης στην κοινωνία, η κατοικία στη φοιτητική εστία των 
αδελφών Scholl (Schollheim) και φθάνει στην περίοδο της δικτατορίας.

Η αφαίρεση του διαβατηρίου (χωρίς να υπάρχει λόγος όπως ο ίδιος υποστηρίζει) του στερεί το δικαίωμα να επισκεφτεί 
την Ελλάδα 7 χρόνια.  „Δεν ήμουν κουμουνιστής“ απάντησε όταν μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ υπήρξε διάλογος με 
το κοινό, κυρίως φοιτητές της εστίας. „Δεν ήμουν υποστηρικτής της Χούντας, ήμουν εναντίον της, διαμαρτυρήθηκα όσο 
μπορούσα“ επισημαίνει.

Το ντοκιμαντέρ κλείνει με το 1988, χρονιά που πλέον ο Στάθης Χαιτίδης επιστρέφει για πάντα στην Ελλάδα.

Στο ντοκιμαντέρ ο Στάθης περιγράφει τα γεγονότα που προκαλούν στιγμές συγκίνησης αλλά και ερωτηματικών όπως το 
πως μπορεί κάποιος του οποίου εκτελέστηκε η οικογένεια, σκοτώθηκαν φίλοι και συγγενείς να πηγαίνει στη χώρα αυτών 
που διέπραξαν το έγκλημα αυτό. 

Το κεντρικό συμπέρασμα από το ντοκιμαντέρ και τη συζήτηση που ακολούθησε είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έζησαν 
πολλές στιγμές στη ζωή τους, δυσκολίες, αγωνίες φόβους που εμείς σήμερα μόνο σε ταινίες κινηματογράφου μπορούμε 
να τις δούμε.

Ο χρόνος όμως αφήνει πίσω όλα αυτά και ενώ είναι τόσο σημαντικά τα κάνει ξεπερασμένα. Γιατί ο Στάθης και ο κάθε 
Στάθης είναι ένας ήρωας ζωής για όλα αυτά που αντιμετώπισε από μικρό παιδί.

Αν σήμερα δεν υπήρχε η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά της Βαυαρικής Τηλεόρασης η ιστορία του Στάθη θα 
την ήξεραν μόνο ο κύκλος του, το χωριό του και 1η γενιά μεταναστών
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΘΡΑΚΉ, 
ΑΝΑΤ. ΡΩΜΥΛΙΑ, Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΉ ΜΟΥΣΙΚΉ

Ένα ακόμη Σεμινάριο τελείωσε πριν από λίγες μέρες και στέφτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε κατά αρχάς όλους όσους συμμετείχαν τόσο στο Σεμινάριο όσο και στο 
γλέντι του Σαββάτου.

Τον εισηγητή μας Γιάννη Γκορόγια για την άρτια διδασκαλία του και παρουσίαση των χορών.

Το μουσικό σχήμα „Μπάντα Τέτοια“ που πλαισίωσε το Σεμινάριο και που μας πρόσφερε ένα υπέροχο γλέντι 
ταξιδεύοντας μας μουσικά σε όλη την Ελλάδα. Τέλος ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας για την στήριξη τους 
σ´αυτή μας την προσπάθεια.

Αναμένουμε το ραντεβού μας στο επόμενο Σεμινάριο.

Θεανώ , Τάκος

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
ΜΟΝΑΧΟΥ

Από την πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Μακεδόνων 
Μονάχου σε συνεργασία με το σύλλογο „Το Στουπί“ Νέας 
Εφέσου Νομού Πιερίας με παρουσία τόσο του χορευτικού 
του τμήματος οσο και της χορωδίας του

Λίγες ώρες πριν την βράβευσή του στην φιλανθρωπική, ο Χρήστος Νίτσας 
επιβεβαίωσε την επιλογή με την 3η θέση στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα  
Taekwondo στο Sindelfingen
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ : ΨΉΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΑΚΡΩΤΉΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΉΜΩΝ

Στους χώρους που ως φοιτητής έμενε ο μετέπειτα οδοντίατρος 
Στάθης Χαιτίδης προβλήθηκε για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ της 
Βαυαρικής Τηλεόρασης „Zeuge der Zeit“ (μάρτυρες του χρόνου) .

Στους χώρους που ως φοιτητής έμενε ο μετέπειτα οδοντίατρος 
Στάθης Χαιτίδης προβλήθηκε για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ της 
Βαυαρικής Τηλεόρασης „Zeuge der Zeit“ (μάρτυρες του χρόνου) .

Μαζί του και η παραγωγός Γραμματικοπούλου και πολλοί φοιτητές 
αλλά και Έλληνες που έζησαν στιγμές μαζί του. Επίτιμο μέλος του 
Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και όπως μας ενημέρωσε μετά την 
εκδήλωση σε συζήτηση που είχαμε μαζί του, στο δωμάτιο 316 που 
έμενε τέθηκαν οι βάσεις της ίδρυσης του συλλόγου.

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει την ιστορία ενός μικρού παιδιού που ζει ζωντανά στις 24 Απριλίου του 1944, στους Πύργους, 
τις μαζικές εκτελέσεις (327 εκτελεσθέντες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά) από τους Γερμανούς ναζιστές και  
Έλληνες συνεργάτες τους από Πελαργό κλπ όπως και την καταστροφή σχεδόν όλων των σπιτιών  του χωριού. Πρόκειται 
για το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα των ναζί στην Ελλάδα μετά από αυτό των Καλαβρύτων.

Ακολουθούν οι μνήμες από τον εμφύλιο και το θάνατο (εκτελέστηκε) του πατέρα του που του αφήνει „εντολή“ να 
σπουδάσει, ο ερχομός του στη Γερμανία, οι δυσκολίες ένταξης στην κοινωνία, η κατοικία στη φοιτητική εστία των 
αδελφών Scholl (Schollheim) και φθάνει στην περίοδο της δικτατορίας.

Η αφαίρεση του διαβατηρίου (χωρίς να υπάρχει λόγος όπως ο ίδιος υποστηρίζει) του στερεί το δικαίωμα να επισκεφτεί 
την Ελλάδα 7 χρόνια.  „Δεν ήμουν κουμουνιστής“ απάντησε όταν μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ υπήρξε διάλογος με 
το κοινό, κυρίως φοιτητές της εστίας. „Δεν ήμουν υποστηρικτής της Χούντας, ήμουν εναντίον της, διαμαρτυρήθηκα όσο 
μπορούσα“ επισημαίνει.

Το ντοκιμαντέρ κλείνει με το 1988, χρονιά που πλέον ο Στάθης Χαιτίδης επιστρέφει για πάντα στην Ελλάδα.

Στο ντοκιμαντέρ ο Στάθης περιγράφει τα γεγονότα που προκαλούν στιγμές συγκίνησης αλλά και ερωτηματικών όπως το 
πως μπορεί κάποιος του οποίου εκτελέστηκε η οικογένεια, σκοτώθηκαν φίλοι και συγγενείς να πηγαίνει στη χώρα αυτών 
που διέπραξαν το έγκλημα αυτό. 

Το κεντρικό συμπέρασμα από το ντοκιμαντέρ και τη συζήτηση που ακολούθησε είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έζησαν 
πολλές στιγμές στη ζωή τους, δυσκολίες, αγωνίες φόβους που εμείς σήμερα μόνο σε ταινίες κινηματογράφου μπορούμε 
να τις δούμε.

Ο χρόνος όμως αφήνει πίσω όλα αυτά και ενώ είναι τόσο σημαντικά τα κάνει ξεπερασμένα. Γιατί ο Στάθης και ο κάθε 
Στάθης είναι ένας ήρωας ζωής για όλα αυτά που αντιμετώπισε από μικρό παιδί.

Αν σήμερα δεν υπήρχε η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά της Βαυαρικής Τηλεόρασης η ιστορία του Στάθη θα 
την ήξεραν μόνο ο κύκλος του, το χωριό του και 1η γενιά μεταναστών
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ΥΠΟΜΝΉΜΑ „ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ“ ΣΤΉ ΒΟΥΛΉ ΓΙΑ 
„ΨΉΦΟ ΑΠΟΔΉΜΟΥ“

Στο πλαίσιο του διαλόγου του σχεδίου νόμου «Διευκόλυνση 
άσκησης  εκλογικού δικαιώματος  εκλογέων  που  βρίσκονται  
εκτός  ελληνικής επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής 
διαδικασίας» στις επιτροπές της Βουλής - και πριν την κατάθεσή 
του στην ολομέλεια, προηγείται βάση του κανονισμού συζήτηση 
με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, και ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Βουλής, 
ο Δορυφόρους κατέθεσε το παρακάτω υπόμνημα.

Υπόμνημα προς κοινή συνεδρίαση της διαρκούς Επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας  Τάξης  και  Δικαιοσύνης  και  της  
Ειδικής  Μόνιμης  Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα 
συζήτησης το νομοσχέδιο «Διευκόλυνση άσκησης  εκλογικού 
δικαιώματος  εκλογέων  που  βρίσκονται  εκτός  ελληνικής επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας»

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές,από ότι διαφαίνεται, η παρούσα Βουλή θα ικανοποιήσει ένα διαχρονικό αίτημα του 
Ελληνισμού  της  Διασποράς  που  είναι  εθνικής  σημασίας  και  οφείλουμε  να χαιρετήσουμε αυτό το γεγονός. 

Ωστόσο, από την επιχειρηματολογία των κομμάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την προσθήκη παραγράφου στο 
άρθρο 41 του συντάγματος που θα διευκολύνει την  άσκηση  εκλογικού  δικαιώματος  εκλογέων  που  διαμένουν  εκτός  
ελληνικής επικράτειας  όσο  και  από  τη  συζήτηση  του  παρόντος  εφαρμοστικού  νόμου προκύπτουν, δυστυχώς, δυο 
συμπεράσματα:

1. Η πρόθεση των περισσοτέρων κομμάτων είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά σχεδόν στους νέους μετανάστες της 
εποχής της δημοσιονομικής κρίσης στη χώρα μας, δηλ. σε αυτούς που έφυγαν από την Ελλάδα από το 2008 και μετά. 
Αγνοούν έτσι επιδεικτικά  και  υποτιμούν ταυτόχρονα τους  υπόλοιπους  συμπατριώτες  που μετανάστευσαν σε άλλες 
χρονικές περιόδους.

2. Συγκεκριμένα  κόμματα  επιδεικνύουν  υπέρμετρη  αγωνία  για  την  εκλογική προτίμηση των ψηφοφόρων του 
εξωτερικού και προδικάζουνότι θα αποβείσε βάρος τους.Ακριβώς οι λόγοι που οδηγούν σε αυτά τα δυο συμπεράσματα 
είναι αυτοί  που οδήγησαν σε αντιφάσειςμέσαστο ίδιο σχέδιο νόμου. Έτσι γίνεται σαφές ότι το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο δεν εξυπηρετεί σε κανένα σημείοτου την απαραίτητηεθνική στρατηγική που θα συνδέει την Ελλάδα μετον 
Ελληνισμόεκτός συνόρων.

Συγκεκριμένα:

1. Πιστεύουμε πως εύκολα θα συμφωνούσατε μαζί μας στην εκτίμηση,ότι το επίπεδο συζήτησης τόσο για το άρθρο 
του Συντάγματος όσο και για τον εφαρμοστικό νόμο μπορεί να χαρακτηριστεί „πρόχειρο“ από τη στιγμή που δεν έχει 
κατατεθεί επίσημος αριθμός Ελλήνωνπου είναι σήμερα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας και ζουν στο εξωτερικό. 
Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουμε η συζήτηση να γίνεται με υποθέσεις και όχι με στοιχεία.

2. Απαιτείται μια υπερπροσπάθεια του πολίτη μέσω μιας αχανούςγραφειοκρατίας να μπορέσει να αποδείξει ότι τις 
τελευταίες δεκαετίες είχε σύνδεση με τη χώρα, την ελληνική πολιτική και την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.

Ποιο στοιχείο από τα παραπάνω θα μπορούσε να αμφισβητηθεί αν ως κριτήριο έμπαινε π.χ. η συμμετοχή του κατά 
το παρελθόν σε εθνικές εκλογές ή ευρωεκλογές ή η συμμετοχή σε ελληνικά κόμματα, εθνικοτοπικούς συλλόγους ή 
εκκλησιαστικές ενορίες στη χώρα που ζει; 

3. Ενώ το σχέδιο νόμου δείχνει με το άρθρο 6 να είναι ανεκτικό στους ναυτικούς, όσον αφορά την εγγραφή τους στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, βάζει μια σειρά προϋποθέσεις στην εγγραφή των υπολοίπων ψηφοφόρων στους 
καταλόγους.

4. Ενδεικτικό της αγωνίας για αυτοπροστασία που δείχνουν κάποια κόμματα είναι ότι όχι μόνο αφήνεται στη διακριτική 
ευχέρεια των κομμάτων η τοποθέτηση σε εκλόγιμη θέση των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας αλλά 

ταυτόχρονα τίθεται και ανώτατο όριο. Θα απαγορεύει έτσι ο νόμος σ ένα κόμμα να βάλει παραπάνω  από  3  Έλληνες  
υποψηφίους  στο  ψηφοδέλτιο  επικρατείας.  Πόσο συνταγματικό μπορεί να θεωρηθεί αυτό;

5. Με το άρθρο 1 ταυτίζονται οι εθνικές εκλογές και με τις ευρωεκλογές. Έτσι το δικαίωμα της συμμετοχής στις 
ευρωεκλογές από τον τόπο διαμονής, που ισχύει από το 1985 και επιτρέπει σ’όλους όσους ζουν ή βρίσκονται 
εκτός επικράτειας την ημέρα των ευρωεκλογών να ψηφίζουν στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού καταργείται. Η 
προχειρότητα, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται και σ’αυτό το σημείο καθώς αν τα κόμματα,  των  οποίων ο  συμβιβασμός 
οδήγησε  στο  συγκεκριμένο  νομοσχέδιο, έμπαιναν στη διαδικασία καταγραφής των εκλογέων του εξωτερικού στις 
τελευταίες ευρωεκλογές, θα διαπίστωναν ότι η συντριπτική πλειοψηφίας τους αποκλείεται από τη „διευκόλυνση άσκησης 
του εκλογικού τους δικαιώματα“ με βάση το παρόν σχέδιο νόμου.

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 γίνεται αναφορά σε 10ετή χρονική διάρκεια εγγραφής.  Δεν  ξεκαθαρίζεται  όμως  
το  τι  θα  συμβεί  στη  συνέχεια.  Δικαίως συμπεραίνουμε  ότι  μετά  θα  χάνεται  αυτό  το  δικαίωμα;.  Μάλιστα  σήμερα 
πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ ότι κόμμα προτείνει την ετήσια ανανέωση του καταλόγου !

7.  Σε όλο το νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά για το δικαίωμα του εκτός επικρατείας εκλογέα στο «εκλέγεσθαι» 
παρά μόνο στο εκλέγειν. Υπάρχει λόγος; 

Η πρότασή μας: Τι πρέπεινα αλλάξει αν θέλουμε να αποτελέσει το νομοσχέδιο έστω μερικώς ένα νόμο που θα 
εξυπηρετεί στρατηγικούς στόχους της χώρας; Που θα συνδέει, δηλαδή, τη νέα γενιά με την πατρίδα ώστε να μπορεί η 
τελευταία να αξιοποιηθεί από την Πατρίδα σε εθνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Να καταργηθεί η διετία ώστε να μπορεί ένας νέος εργαζόμενος, επιστήμονας, κοινωνικό ή πολιτικό στέλεχος που έχει 
γεννηθεί λ.χ. το 1988 και έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό και που μπορεί να έχει και περιουσία από τους γονείς του στην 
Ελλάδα, να έχει το δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, με δεδομένο ότι στις επόμενες εκλογές το 
2023 θα έχει συμπληρώσει 35 έτη στο εξωτερικό.

Αλλά  ακόμη  και  για  παιδί  ενός  νεομετανάστη  (που  σχεδόν  όλα  τα  κόμματα αναφέρονταισε αυτόμε αφορμή το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο) που έχει γεννηθεί λχ το 2008 στο εξωτερικό, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στου ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους, γιατί παρόλο που θα έχει λιγότερα από 35 χρόνια παραμονής στο εξωτερικό θα υπολείπεται των 
δυο ετών υποχρεωτικής παραμονής στην Ελλάδα.

Ο φόβος συγκεκριμένων κομμάτων ότι θα κινητοποιηθούνστρατιές ψηφοφόρων είτε στις εθνικές είτε στις ευρωεκλογές 
δεν έχει απολύτως καμία βάση.Με  το  νομοσχέδιο  αυτό  η  Βουλή  και  μάλιστα  ομόφωνα (οι  όποιες  διαφωνίες 
απαιτούν ακόμη πιο αυστηρές διαδικασίες) στέλνει ένα σαφές μήνυμα στις νέες Ελληνίδες και στους νέους Έλληνες ότι 
αμφισβητεί την ελληνικότητά τους.

Μάλιστα, τη στιγμή που γύρω μας και στις χώρες που ζούμε, όλα τα υπόλοιπα κράτη κάνουν ότι μπορούν μέσω μιας 
εθνικής πολιτικής και μέσω της διπλωματικής οδού να συνδέσουν τους πολίτες τους που ζουν στο εξωτερικό με την 
Πατρίδα τους. 

Ακόμη και η στράτευση δεν αποτελεί σοβαρό κριτήριο καθώς, όπως οφείλετε να γνωρίζετε, η θητείαείναι 3μηνη. Άρα 
ακόμα και αυτόν τον νέο που έχει υπηρετήσει στο στράτευμα αλλά δεν έχει π.χ. σπουδάσει στην Ελλάδα εσείς επιλέγετε 
να τον αποκλείσετε από τη συγκεκριμένη διευκόλυνση. 

Είναι  αρκετά  προσβλητικός ο  περιορισμός σε  τριακοπενταετή  παραμονή στο Εξωτερικό  και δεν  χρειάζεται  και  η  
διετία  για  να  διαφανεί  η  πρόθεση  να αποκλειστούν όσο γίνεται περισσότεροι εκλογείς. 

Μην  εκπλαγείτε  όταν  διαπιστώσετε ότι αυτοί  οι  περιορισμοί  θα  αποτελέσουν εκλογικά μπούμερανγκ για κόμματα 
που επιμένουν σε αυτούς και όχι γιατί θα τα καταψηφίσουν οι ψηφοφόροι για τιμωρία αλλά επειδή αποκλείουν καταρχήν 
τους δικούς τους, παραδοσιακούς, ψηφοφόρους.

Πιστεύουμε βαθιά, γιατί συνομιλούμε με τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικού και με  τους  θεσμικούς  εκπροσώπους  
τους,  ότι  το  νομοσχέδιο  που  ομόφωνα  και πανηγυρικά θα ψηφίσετε τις επόμενες μέρες, θα αφήσει αδιάφορη τη 
συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνισμού της διασποράςμε ότι αυτό συνεπάγεται.

Με εκτίμηση 

Κώστας Τάτσης 

Πρόεδρος του «Δορυφόρου»(Συλλόγου για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των νέων της Ευρώπης
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΔΙΑ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

Κάθε ζώδιο έχει συγκεκριμένα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Για αυτό και σε κάθε 
ένα ξεχωριστά υπάρχει τουλάχιστον πάνω από ένα χρώμα. Κάθε χρώμα μετουσιώνει 
τις ποιότητες της συμπεριφοράς αυτής μέσω της ενδυματολογικής επιτέλεσης που 
επιλέγουν.

Κριός

Κανένα χρώμα δεν εναρμονίζεται καλύτερα με την ενέργεια του Κριού όσο το 
κόκκινο. Είναι άλλωστε και το φυσικό χρώμα του κυβερνήτη-πλανήτη του, του Άρη. 
Συνδέεται με

τον έρωτα, τη γονιμότητα, τη ζωντάνια. Το κόκκινο δίνει ζωντάνια και εγρήγορση, 
αλλά και θάρρος, καθώς και δύναμη της θέλησης, αν έχει να αντιμετωπίσει κανείς μια δύσκολη περίσταση.

Οργανικά, επιδρά ενισχύοντας την αδρεναλίνη και αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος. Επίσης βοηθά στην 
καταπολέμηση των μολύνσεων.Εναλλακτικά, ένα άλλο χρώμα καλό για τον Κριό είναι το λευκό. Συμβολίζει την αθωότητα 
και την αγνότητα, δυο χαρακτηριστικά που συχνά τα έχει αυτό το ζώδιο, πίσω από την επιθετική εξωτερική εικόνα του.

Ταύρος

Το ροζ ταιριάζει στον Ταύρο, που αναζητά τον έρωτα και την τρυφερότητα, αλλά και την ευτυχία μέσα από την 
οικογενειακή ζωή. Το χρώμα αυτό ταυτίζεται με την άνευ όρων αγάπη που πηγάζει από την καρδιά. Φέρνει ηρεμία και 
αίσθηση ασφάλειας, ιδίως στα άτομα που την έχουν ανάγκη για να αισθάνονται γαλήνη. Επίσης παρηγορεί από τον πόνο 
της απώλειας.

Μια άλλη ταιριαστή επιλογή για το ζώδιο αυτό που αγαπά τη φύση είναι το πράσινο σε όλες τις αποχρώσεις του. Ιδίως 
τα ανοιχτά πράσινα θυμίζουν το χρώμα που έχουν οι φυλλωσιές τον Απρίλιο και τον Μάιο, στις μέρες του Ταύρου. Όμως 
και το γαλάζιο του ουρανού θεωρείται «ταυρίσιο» χρώμα.

Δίδυμοι

Το χρώμα που συνδέεται με τον Δίδυμο είναι το κίτρινο, που ταυτίζεται και με τον κυβερνήτη του, τον Ερμή. Το κίτρινο 
είναι το χρώμα της νόησης και ταιριάζει σε αυτό το εγκεφαλικό, τετραπέρατο ζώδιο.

Φέρνει νοητική εγρήγορση και μάλιστα θεωρείται κατάλληλο για περιβάλλοντα μελέτης ή εργασίας, αλλά και παράλληλα 
τονώνει τη θετική σκέψη και κάνει να ξεχνά κανείς τα δυσάρεστα συναισθήματα. Σωματικά, βοηθά σε δερματικά 
προβλήματα όπως το έκζεμα αλλά και στον έλεγχο του βάρους, γιατί εμποδίζει την παρακράτηση υγρών.

Άλλο ένα ταιριαστό χρώμα για τους Διδύμους είναι το ανοιχτό πορτοκαλί, που φέρνει αισιοδοξία και χαρά. Κάνει τους 
ανθρώπους πιο ανοιχτούς και επικοινωνιακούς, το κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό αυτού του ζωδίου.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, το παιδί της Σελήνης, τα πιο ταιριαστά χρώματα είναι ακριβώς τα «φεγγαρίσια»: Το λευκό, που 
δημιουργεί μια αίσθηση γαλήνης και συμφιλίωσης, το γκρίζο, που είναι διακριτικό και ελαφρώς μυστηριώδες, αλλά και οι 
πιο εξευγενισμένοι τόνοι αυτών των δύο, το ασημί και το λευκό του μαργαριταριού.

Το ασημί συνδέει το παρόν με το παρελθόν, φέρνοντας ευχάριστες αναμνήσεις και αισιοδοξία. Το μαργαριταρένιο είναι 
πραγματικά εκείνο που εκπροσωπεί καλύτερα τη λάμψη του φεγγαριού. Υπενθυμίζει και την κυκλικότητά του, από τη 
χάση στη γέμιση και πάλι από την αρχή.

Επίσης στον Καρκίνο ταιριάζει και το σμαραγδί, που συνδέεται με τα βαθιά νερά του συναισθήματος όπου συχνά 
βυθίζεται αυτό το υδάτινο ζώδιο.

Λέων

Στον Λέοντα ταιριάζουν τα χρώματα του Ήλιου: Το βαθύ πορτοκαλί και οι τόνοι από το χρυσαφί. Το πορτοκαλί βοηθά να 

αφυπνιστούν τα χαρίσματα που έχει κανείς σε λανθάνουσα κατάσταση, αλλά και φέρνει ψυχική θαλπωρή και αισιοδοξία. 
Το χρυσαφί δίνει αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα πως όλα είναι δυνατά.

Αυτά τα χρώματα ανεβάζουν το ηθικό και τη διάθεση, σε περίπτωση προβλημάτων και απογοητεύσεων, ή όταν βρίσκεται 
κανείς απέναντι σε μεγάλες αλλαγές στις ζωής του. Σωματικά, το πορτοκαλί βοηθά στις πεπτικές διαταραχές και ανοίγει 
την όρεξη.

Ένα ακόμη χρώμα κατάλληλο για τον Λέοντα είναι το πορφυρό, το βαθύ κόκκινο-μωβ που συνδέεται με τους 
αυτοκράτορες και δίνει επιβολή και μεγαλοπρέπεια.

Παρθένος

Τα χρώματα του Παρθένου είναι τα γήινα, δηλαδή το καφέ, το μπεζ και το πράσινο, ιδίως το χακί, που συμβολίζουν τη 
σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ήρεμη δύναμη. Ένα άλλο χρώμα που συνδέεται με αυτό το ζώδιο είναι το ναυτικό 
μπλε.

Δημιουργεί σιγουριά και ηρεμία, ενώ εκπροσωπεί και την αξιοπρέπεια, κάτι στο οποίο ο Παρθένος δίνει μεγάλη σημασία. 
Το πράσινο και το μπλε καταπραΰνουν το άγχος και τονώνουν το νευρικό σύστημα σε δύσκολες περιόδους, βοηθώντας 
να επανακτήσει κανείς την ψυχραιμία του.

Άλλο ένα χρώμα που θεωρείται αντιπροσωπευτικό για αυτό το ζώδιο είναι το γκρι, που συμβολίζει την 
προσαρμοστικότητα, την ευελιξία και τη διακριτική καλαισθησία.

Ζυγός

Για τον Ζυγό τα παστέλ χρώματα, ιδίως σε τόνους του γαλάζιου και του ανοιχτού πράσινου. Αυτά είναι 
αντιπροσωπευτικά της γαλήνιας προδιάθεσης που θέλει να έχει απέναντι στα πράγματα. Αυτές οι αποχρώσεις, μαζί με 
το ροζ που επίσης εναρμονίζεται με τον Ζυγό.

Συνδέονται με την Αφροδίτη, τον κυβερνήτη πλανήτη του ζωδίου, και παραπέμπουν στη γονιμότητα, την ισορροπία και 
την αναγέννηση. Όλα τους συνδέονται με την ηρεμία και την εξισορρόπηση του νου, του σώματος και του πνεύματος, 
μακριά από τον αγριεμένο κόσμο.

Δύο ακόμη χρώματα που θεωρούνται ταιριαστά για τον Ζυγό είναι το ανοιχτό λαχανί και το μοβ, που με τους ψυχρούς 
τόνους τους ταυτίζονται με την ψυχραιμία και τη συμβιβαστική διάθεση.

Σκορπιός

Το βαθύ κόκκινο του αίματος και το σκούρο καφεκόκκινο είναι δύο χρώματα που συνδέονται με τον Σκορπιό. Έχουν 
αποχρώσεις λιγότερο κραυγαλέες από το καθαρό κόκκινο, αλλά εκπέμπουν ζωτικότητα και θέρμη, εκπροσωπώντας 
τον γεμάτο πάθος χαρακτήρα αυτού του ζωδίου. Αποπνέουν δύναμη, ενεργητικότητα και κοινωνικότητα, παρόλα αυτά 
διατηρούν και μια αίσθηση μυστηρίου.

Το άλλο χρώμα που ταιριάζει στον Σκορπιό είναι το μαύρο, το χρώμα που εμπεριέχει όλα τα άλλα και συνδέεται με τον 
θάνατο των παλιών καταστάσεων, τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση, όπως ακριβώς και η «πλουτώνεια» φύση του 
ζωδίου. Το μαύρο μαζί με το κόκκινο είναι επίσης κατ’ εξοχήν ταυτισμένα με τον ερωτισμό, άλλο ένα χαρακτηριστικό του 
Σκορπιού.

Τοξότης

Οι σκούρες αποχρώσεις του μπλε και του μπλε-μωβ ταιριάζουν με την επιθυμία του Τοξότη να φτάνει στο βάθος των 
πραγμάτων. Θέλει να αναζητεί απαντήσεις ακόμα και για τα υπαρξιακά και μεταφυσικά μυστήρια της ζωής.

Το μπλε φέρνει ηρεμία και αυτοπεποίθηση και λειτουργεί θεραπευτικά στις κρίσεις του στρες. Οι τόνοι του που 
πλησιάζουν το μοβ συνδέονται με τη δημιουργικότητα και τη σοφία.

Το λαδί και το ανοιχτό πράσινο είναι δύο ακόμα χρώματα που εκφράζουν την αγάπη του Τοξότη για τη φύση και τις 
εξερευνήσεις. Και σαν παιδί του επεκτατικού Δία, απλώνει την επικράτειά του και σε πιο ανάλαφρα χρώματα: το βιολετί, 
το κίτρινο και το φούξια.

Αιγόκερως

Στον Αιγόκερω που, όπως ο κυβερνήτης του ο Κρόνος περιβάλλεται από τα δαχτυλίδια του, έτσι κι εκείνος θέλει να 
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περιβάλλεται από εξασφαλίσεις και βεβαιότητες, τα χρώματα που ταιριάζουν είναι το καφέ, το γκρι και το μαύρο. Το 
καφέ είναι χρώμα της γης, που χαρίζει σταθερές βάσεις για να δράσει κανείς. Είναι καλό για να «γειώνει» τα άτομα που 
δυσκολεύονται στην πρακτική αντιμετώπιση της ζωής.

Το «αυστηρό» γκρι εμπνέει το χάρισμα της αυτοπειθαρχίας. Αρετή αναγκαία για όποιον θέλει να πετυχαίνει τους 
στόχους του, όπως ο Αιγόκερως. Τέλος το μαύρο, παρόλο που δίνει μια αίσθηση περιορισμού, υπενθυμίζει την 
προσωρινότητα όλων των καταστάσεων και τη διαδοχή τους από κάτι διαφορετικό.

Υδροχόος

Οι διάφορες αποχρώσεις του γαλάζιου, ο ίδιες που έχει και ο πλανήτης κυβερνήτης του, ο Ουρανός, ταιριάζουν στον 
Υδροχόο. Ανάμεσά τους το τιρκουάζ, που δείχνει την επιθυμία για ειρήνη και τάξη στον κόσμο, κάτι που εναρμονίζεται 
με τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα αυτού του ζωδίου.

Το χρώμα αυτό είναι από τα πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του άγχους και της αϋπνίας. Πέρα από το να ηρεμεί 
τα νεύρα, ανακουφίζει επίσης από τα αναπνευστικά προβλήματα και γενικά έχει θεραπευτική δράση και επιταχύνει την 
ίαση.

Άλλες αποχρώσεις του γαλάζιου που εναρμονίζονται με τον Υδροχόο είναι το χρώμα του ουρανού και το πολύ ανοιχτό 
παστέλ. Επίσης και το ασημί ταιριάζει σε αυτό το ζώδιο.

Ιχθείς

Τα χρώματα της βαθιάς θάλασσας, που συμβολίζουν το «χάσιμο» στην αρχέγονη μήτρα της ζωής, είναι εκείνα που 
εναρμονίζονται με τον Ιχθύ: το λουλακί, το γαλαζοπράσινο και το βιολετί. Το λουλακί συνδέεται με τη σοφία, την 
αυτογνωσία και την πνευματικότητα.

Το βιολετί έχει σχέση με τον δημιουργικό οραματισμό και τη διαίσθηση, δυο χαρακτηριστικά έντονα στους 
περισσότερους εκπροσώπους αυτού του ζωδίου. Επίσης κατευνάζει το νευρικό σύστημα, φέρνει καλό ύπνο και βοηθά 
να θεραπευτούν οι δερματικοί ερεθισμοί και τα τραύματα στο κεφάλι.

Άλλο ένα χρώμα που συνδέεται με τους Ιχθείς είναι το μαργαριταρένιο λευκό, που παραπέμπει στους θησαυρούς που 
κρύβονται στον βυθό, δηλαδή στο βάθος του συναισθήματος.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΉΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Η τηλεφωνική επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο είναι εφικτή τις ακόλουθες ημέρες και ώρες : Δευτέρα – Τρίτη 
– Τετάρτη : 08:00 – 16:00, Πέμπτη : 08:00 – 13:00 & 14:30 – 18:00, Παρασκευή : 08:00 – 15:30 (Τοπική ώρα 
Γερμανίας)

Οι ώρες προσέλευσης του κοινού είναι: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή : 08:30 – 13:30, Πέμπτη : 
08:30 – 12:30 & 14:30 – 17:30.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι:

Γενικές Πληροφορίες 089-99886710 ή 16 ή 23

Τμήμα Διαβατηρίων: 089-99886711 ή 12 ή 26

Θεώρηση Αλλοδαπών Διαβατηρίων: 089-99886728

Τμήμα Στρατολογικών/Μετοικεσιών/Λοιπών Πιστοποιητικών: 089-99886720 ή 29

Τμήμα Ληξιαρχείου / Ιθαγένειας: 089-99886727

Τμήμα Πληρεξουσίων / Διαθηκών / Ενόρκων Καταθέσεων: 089-99886725

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: 089-99886713 ή 18

ΑΠΟΡΡΙΦΘΉΚΕ ΤΟ ΑΙΤΉΜΑ ΤΟΥ 
FDP ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Στη Βουλή της Βαυαρίας συζητήθηκε η πρόταση των φιλελευθέρων 
να επιτρέπεται στα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και μετά 
τις 8 το βράδυ με την αιτιολογία της ανταγωνιστικότητας και της 
δυνατότητας εξυπηρέτησης των πολιτών..

Η πρόταση καταψηφίστηκε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα που 
στήριξαν τη επιχειρηματολογία τους στην ανάγκη προστασίας της 
οικογενειακής ζωής.

Πηγή: SZ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΟΡΤΟΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ „ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ 
ΕΛΛΉΝΙΔΩΝ“ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΉΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

 www.doryforos.org
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Griechisches Lyzeum München 

'Constantin Carathéodory' 

Ευρωπαϊκό 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Erasmus+ του Ελληνικού 
Λυκείου Μονάχου 
23 Νοεμβρίου 2019 

 

 

1η Διεθνική Συνάντηση στο Βαλτινό Τρικάλων 

 

 

 

Από τον Σεπτέμβριο του σχολικού έτους 2019-20 το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου                     

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή υλοποιεί - για πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας του -                       

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με                   

τίτλο Be cool, stay at school, την ευθύνη του οποίου έχει 5μελής παιδαγωγική ομάδα του                             

σχολείου, αποτελούμενη από τους εξής καθηγητές: Ελευθεριάδη Σταύρο, διευθυντή του                   

Σχολείου, Κωστούδη Κωνσταντίνο, συντονιστή του Προγράμματος, Λέγγα Μαρία, Κεφάλα                 

Ιωάννη και Δημαρά Αλέξανδρο. Το 2ετές πρόγραμμα, που διεκδίκησε και κατάφερε επάξια να                         

εξασφαλίσει το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Λύκειο                     

Βαλτινού Τρικάλων και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Pozzallo της Ιταλίας                     

και το São Pedro da Cova της Πορτογαλίας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ανταλλαγή καλών πρακτικών που                       

συντελούν στη δημιουργία κλίματος ενσωμάτωσης στο σχολείο μέσω της προώθησης της                     

ειρηνικής επίλυσης των εντάσεων και της ενδυνάμωσης των διαπροσωπικών σχέσεων.                   

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των επικοινωνιακών                   

ικανοτήτων του έμψυχου δυναμικού του σχολείου, η καλλιέργεια συναισθηματικών και                   

κοινωνικών δεξιοτήτων, ο γλωσσικός και ψηφιακός γραμματισμός, η ενδυνάμωση των                   

μαθητών του Λυκείου με την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η διάχυση των                         

αποτελεσμάτων του προγράμματος. Πέραν όλων αυτών, βασική επιδίωξη των                 

εκπαιδευτικών του σχολείου είναι το άνοιγμα του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου στην                     

ευρύτερη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική οικογένεια και η ώθηση που δίνεται στην αναζήτηση                     

νέων δρόμων στη διασύνδεσή του με σχολεία τόσο της πατρίδας όσο και της υπόλοιπης                           

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αρχή του προγράμματος δόθηκε με την επίσκεψη ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου                       

μας, αποτελούμενης από τον κ. Σταύρο Ελευθεριάδη, διευθυντή του Λυκείου, την κ. Λέγγα                         

Μαρία, φιλόλογο και τον κ. Κωστούδη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας, στο                     

Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων, όπου, από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν                       

εντατικές εργασίες ανάμεσα στα σχολεία-εταίρους από τις τέσσερις χώρες (Ελλάδα,                   

Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία), που έθεσαν τις βάσεις για την ουσιαστικότερη συνεργασία                       
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και την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής                   

αυτής συνάντησης δημιούργησαν κλίμα ενθουσιασμού για τη συνέχεια, η οποία περιλαμβάνει                     

άλλες τρεις συναντήσεις, μία σε κάθε χώρα. 

Το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου ήδη προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της επόμενης                     

συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαρτίου 2020 εδώ στο Μόναχο, κατά τη                         

διάρκεια της οποίας θα φιλοξενηθεί σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών αλλά και πολλών                     

μαθητών από το Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων, το Escola Secundária de São Pedro da Cova                           

Gondomar της Πορτογαλίας και το Istituto di Istruzione Superiore "G. La Pira" της Ιταλίας!                           

Κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους (2020-2021), θα ακολουθήσουν οι                     

συναντήσεις στην Πορτογαλία και την Ιταλία με συμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Λυκείου                       

Μονάχου! 

Η ανάληψη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ έρχεται να δώσει νέα ώθηση στη                       

δυναμική πορεία του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου έπειτα και από τη μετονομασία του σε                         

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, γεγονότα που υπογραμμίζουν τόσο την ενίσχυση των δεσμών                   

του με την ιστορική παρακαταθήκη του διεθνούς εμβέλειας αυτού μαθηματικού που έζησε                       

και διέπρεψε στο Μόναχο, όσο και την προσήλωσή του σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από                             

καινοτομίες, συνεργασίες και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του ρόλου στην υπηρεσία της                       

ομογένειας. 

Η Παιδαγωγική Ομάδα 

 

 

BOOM!
BOOM!

Flyer - Φέιγ βολάν
Speisekarten -  
Κάρτες Μενού Εστιατορίων
Briefpapier - Επιστολόχαρτα 
Briefumschläge - Φάκελοι 
Visitenkarten - Επαγγ. Κάρτες  
Broschüren - Ενημερωτικά Φυλλάδια
Blöcke - Μπλοκ 
Aufkleber - Αυτοκόλλητα
Labels - Επιγραφές

Plakate - Αφίσες
Post/Klappkarten -  
Δίπτυχες Κάρτες
Corporate Identity -  
Εταιρική Ταυτότητα 
Logogestaltung -  
Σχεδιασμός Λογοτύπου 
Webdesign - Ιστοσελίδες 
Innenraum Fotografie -  
Φωτογράφιση χώρου

Γ Ι Α  Μ Ι Α  Σ Τ Ο Χ Ε Υ Μ Ε Ν Η 
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η . . .

ES smart graphic design - T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com - www.es-sgd.com 

ES smart graphic design
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H EΛΕΝΉ ΤΣΑΚΜΑΚΉ, 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΚΘΕΣΉ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΉ 
ΣΤΉ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΜΕ ΑΦΟΜΡΉ ΤΉ 
ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΉ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΉΝ ΕΝΑΡΞΉ ΤΉΣ) ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ 
ΔΟΡΥΦΟΡΟ

Κυρία Τσακμάκη, στις 30 Μαρτίου 2020 θα συμπληρωθούν 60 από τότε που υπογράφηκε η Γερμανοελληνική 
„Σύμβαση Περί Επιλογής και Τοποθετήσεως Ελλήνων εργατών εις γερμανικάς επιχειρήσεις“ . Εσείς αναλάβατε να 
πραγματοποιήσετε διάφορες δράσεις για την επέτειο αυτή. Πριν μας πείτε τι ακριβώς σχεδιάζετε πείτε μας τι σας 
ώθησε να πάρετε αυτήν την πρωτοβουλία;

Ένας λαός πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του και οι Έλληνες μετανάστες έγραψαν ιστορία εδώ και πρέπει να την 
μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια τώρα έχω ασχοληθεί με όλα τα 
θέματα των Ελλήνων μεταναστών με διάφορους τρόπους. Με λογοτεχνία, με θεατρικά που παίχτηκαν, παιδικά βιβλία, 
αναγνώσεις και πολλά άλλα πάντα με κύριο θέμα τη μετανάστευση. Λόγω του ότι είμαι κι εγώ μια μετανάστρια της 
δεκαετίας του 1960 και τα έζησα όλα, δυσβάσταχτους χωρισμούς από τα αγαπημένα μου πρόσωπα ακόμη και από 
τα παιδιά μου.  Δεν ήθελα όμως να σταματήσω την ιστορία αυτή γράφοντας μόνο τη δική μου ζωή τη στιγμή που 
χιλιάδες συμπατριώτες μου έζησαν τα ίδια και έτσι ασχολήθηκα συγκεκριμένα με την ιστορία του εργαζόμενου Έλληνα 
μετανάστη στη γερμανική κοινωνία. Μετά από αυτό μου ήρθε η ιδέα να κάνω κάτι διαφορετικό, πιο ζωντανό από 
ότι μόνο να τα γράφω.  Άρχισα λοιπόν να συλλέγω αντικείμενα, μνήμες, περιστασιακά ντοκουμέντα , φωτογραφικό 
υλικό για να συμπληρώσω το έργο που άρχισα γράφοντας σχετικά με το θέμα τη ζωή του Έλληνα μετανάστη και των 
ταλαιπωρημένων παιδιών του, αλλά και των επόμενων γενεών που ζούνε εδώ. 

Πιστεύετε ότι έχει σημασία αυτή η επέτειος για τον Ελληνισμό, του λέει πλέον κάτι ή απευθύνετε μόνο σε μια 
συγκεκριμένη γενιά;

Η επέτειος αυτή των 60 χρόνων έχει μεγάλη σημασία για όλο τον ελληνισμό και για όλο το διάστημα της ύπαρξής του 
εδώ στη Γερμανία. Μέσα από την οικογένεια, τα βιώματα τις εκδηλώσεις διαφόρων συλλόγων, εκκλησίας, ελληνικών 
κοινοτήτων  και άλλων φορέων έχει περάσει ακόμη και στα σημερινά παιδιά το πνεύμα αυτό που έζησαν όλοι οι 
μετανάστες για όλο το διάστημα των 60 χρόνων.  Από το 2008 περίπου κορυφώθηκε ένα νέο μεταναστευτικό κύμα 
Ελλήνων στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Έχουν κοινά στοιχεία οι μετανάστες του 2010 με αυτούς της δεκαετίας του 60 
και 70  και αν ναι ποια είναι αυτά;

Ναι, έχουν αρκετά κοινά στοιχεία κι εμείς τότε ήρθαμε λόγο της ανεργίας και της ανέχειας να καλυτερέψουμε τη 
ζωή μας, έτσι και τώρα οι περισσότεροι έρχονται για οικονομικούς λόγους  για την επιβίωση και για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής και δουλειάς, με τη διαφορά οι σημερινοί μετανάστες  έχουν άλλα ποιοτικά στοιχεία. Είναι επιστήμονες, 
επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, γνωρίζουν ξένες γλώσσες, και έχουν καλλίτερες δυνατότητες επικοινωνίας. Τότε δεν 
υπήρχαν πολλά τηλέφωνα και η επικοινωνία με τα παιδιά μας ήταν τα γράμματα που περιμέναμε με αγωνία τον 
ταχυδρόμο και τα ταξίδια μας δραματικά. 

Πείτε μας τώρα τι σχεδιάζετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν.

Με το υλικό που μάζεψα όπως σας είπα προηγούμενος έχω σαν στόχο να πραγματοποιήσω μια έκθεση που η διάρκειά 
της θα είναι δυο εβδομάδες από της 7 μέχρι 21 Μαρτίου του 2020 στην Schrenk strasse 8. Σχετικά θα υπάρχουν θέματα 

που βασίζονται στη ζωή του Έλληνα μετανάστη, σε δυο γλώσσες, ελληνικά γερμανικά. Δηλαδή τί αφήσαμε πίσω μας 
φεύγοντας από την πατρίδα και τί δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην δεύτερη πατρίδα μας.

Σε όλη την διάρκεια της έκθεσης τα πρωινά θα την επισκέπτονται σχολεία και τα απογεύματα θα έχουμε διάφορες 
εκδηλώσεις. Ομιλίες, Φιλμ, Λογοτεχνία, ελληνική μουσική, και άλλα διάφορα.  

Αυτό το εγχείρημα στηρίζετε σε ντοκουμέντα και στοιχεία. Θέλετε να απευθύνετε μέσω του Δορυφόρου κάποια 
έκκληση για το που μπορούν να σας σταλούν;

Θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμπατριώτες μου, στους συλλόγους και όποιοι άλλοι έχουν να προσφέρουν κάτι 
στον εμπλουτισμό της συλλογής μου για τον σκοπό αυτό, να απευθυνθούν αποκλειστικά σε μένα, στα τηλέφωνα. 
089.62423020 ή 0176.78688718 ή στο εμαιλ μου. Eleni.tsakmaki@gmx.deΘα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 
όλους όσους μου εμπιστεύτηκαν το πολύτιμο υλικό τους. Θα σας περιμένω όλους να ζήσουμε όλοι μαζί αξέχαστες 
συγκινητικές και ευχάριστες στιγμές. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία 

Κι εγώ σας ευχαριστώ

ΜΑΡΙΑ ΖΙΚΥΡΉ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 
ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Η Μαρία Ζίκυρη επικοινώνησε με το Δορυφόρο προκειμένου να μας 
παρουσιάσει πως έφθασε να είναι επαγγελματίας μητέρα. Ακολουθεί 
ο διάλογος με τη Μαρία

Μαρία πες μας πως σαν μητέρα τριών παιδιών με κύρια 
απασχόληση τα οικιακά και μητέρα ενός παιδιού με ιδιαιτερότητα 
-το μικρότερο παιδί σου ήρθε με σύνδρομο Down στον κόσμο-, 
κατάφερες να γίνεις μια «επιτυχημένη επαγγελματίας μαμά;»  Εκπαιδεύεις  γυναίκες που θέλουν να εξελιχτούν 
επαγγελματικά.  Πες μας ποιες γυναίκες έρχονται σε σένα; 

-Οι πελάτες μου είναι κυρίως μητέρες και γυναίκες οι οποίες θέλουν να ξεφύγουν από την τρέλα της 
καθημερινότητας και να συνδυάσουν παιδιά - νοικοκυριό και επάγγελμα. Δεν είναι μόνο η υπερβολική 
επιβάρυνση λόγω του χρόνου ή η υπερβολική επιβάρυνση λόγω των πολλών καθηκόντων. Κατά βάθος είναι 
πάντα το ίδιο και το ίδιο «αυτό που πρέπει να γίνει». Οι μητέρες θέλουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια 
μας , θέλουμε αναγνώριση, γιατί όλες οι μητέρες κάνουμε τα ίδια, διευθύνουμε ένα τοπ νοικοκυριό, όταν όμως 
απουσιάζει η αναγνώριση τότε οδηγούμαστε γρήγορα σε στρεσογόνες καταστάσεις και τον τελευταίο καιρό 
ακούμε όλο και πολύ συχνά για «υπερκόπωση» των μητέρων.

-Τι συμβαίνει δηλαδή όταν οι γυναίκες φτάνουν σε μια τέτοια κατάσταση και το στρες κυριαρχεί στην 
καθημερινότητα; 

-Συμβαίνει ακριβώς αυτό που συνέβη και σε μένα. Ήμουν ανικανοποίητη και επιβαρυνόμουν πάνω από τις 
δυνατότητές μου. Η ζωή μου ήταν μόνο το νοικοκυριό. Σε μια μεγάλη οικογένεια με τρία παιδιά όπως η δική μας 
και με το μικρότερο να είναι ένα παιδί με ιδιαιτερότητες -που χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη- η καθημερινότητα 
ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολη , μέχρι που μια μέρα δεν μπορούσα πια να κουνηθώ από τους πόνους, 
εμφάνισα μια μορφή παράλυσης στην πλάτη… 

- Και πως το αντιμετώπισες αυτό; 

-Έπρεπε να κάνω κάτι ,γιατί τα παιδιά μου, η οικογένεια μου, υπέφεραν κάτω από αυτή την κατάσταση. Ήθελα 
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να συνεχίσω, να είμαι ένα καλό πρότυπο για τα παιδιά μου. Πήγα σε πολλούς γιατρούς, όλοι ήταν της άποψης 
ότι έπασχα από «υπερκόπωση». Δεν μπορούσα να συνέλθω μέχρι που κατέληξα στον οδοντίατρο μου και αυτός 
μου σύστησε ένα προϊόν ,που ήταν ένας χυμός φυτικής προέλευσης διαβεβαιώνοντας με ότι θα με βοηθούσε 
πολύ. Στην αρχή ομολογώ ότι δεν μου άρεσε καθόλου η γεύση του, αλλά συνέχισα παρόλα αυτά να πίνω τον 
χυμό , γιατί αφενός δεν είχα άλλη εναλλακτική αφετέρου ήθελα να ξεγλιστρήσω από την δύσκολη κατάσταση 
στην οποία βρισκόμουν. Δεν αποζητούσα σε καμία περίπτωση τον οίκτο των άλλων. Μέσω του προϊόντος αυτού 
απέκτησα και πάλι την  ενέργειά μου και μέρα με τη μέρα αισθανόμουν συνεχώς καλύτερα.

-Και τα κατάφερες με αυτό το προϊόν να αποκτήσεις πλήρως την αποδοτικότητά σου καθώς και την ενεργεία 
σου. Μόνο με ένα χυμό ;

Ναι, έτσι ήταν. Πραγματικά ακτινοβολούσα. Στη συνεχεία αφού συνειδητοποίησα το πόσο πολύ βοηθήθηκα 
σκέφτηκα ότι μπορώ να οικοδομήσω ένα Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και να το γνωστοποιήσω και σε άλλες 
μητέρες και μάλιστα αυτό μπορούσα να το στήσω μέσα από το σπίτι μου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να είμαι 
στο σπίτι μου παρούσα για τα παιδιά μου όταν αυτά με χρειάζονται. 

-Πως εργάζεσαι με το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ στη συγκεκριμένη περίπτωση ; 

-Εργάζομαι όπως θέλω, όπου θέλω και τόσο όσο θέλω. Μπορώ βέβαια και εκμεταλλεύομαι και τον χρόνο αυτόν 
που δεν με χρειάζονται τα παιδιά μου, χωρίς να εξαρτώμαι από τον χρόνο και τον τόπο. 

-Και εκπαιδεύεις λοιπόν γυναίκες-μητέρες ,μεταδίδοντας αυτή τη γνώση του «πως» να μανατζάρουν τη ζωή 
τους με παιδιά και νοικοκυριό; 

- Ναι ακριβώς. Ο κύριος στόχος μου είναι να εκπαιδεύσω και να μεταδώσω αυτή τη γνώση μέσω του 
διαδικτύου παρέχοντας συμβουλές για το πως μπορώ και εργάζομαι Online με απόλυτη επιτυχία. Συνεργάζομαι 
και παράλληλα εκπαιδεύω γυναίκες – μητέρες οι οποίες θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλω και εγώ δηλ. 
να εξασφαλίσουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους, ευελιξία κινήσεων καθώς και την 
διασφάλιση ενός επιπλέον εισοδήματος μέσω της κατ’ οίκον εργασίας για την οικογένεια τους. Το Διαδικτυακό 
Μάρκετινγκ είναι το καλύτερο που μου έχει συμβεί όχι μόνο για όσα ανέφερα παραπάνω αλλά και γιατί μέσω 
αυτού εξελισσόμαστε και σαν άτομα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι μέσα από αυτό το επάγγελμά μου γνώρισα 
ικανοποιημένους και ευτυχισμένους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν επίσης να πετύχουν κάτι στη ζωή τους. 

-Εάν μέσα από αυτή τη συνέντευξη μια μητέρα θα ενδιαφερθεί να έρθει σε επαφή μαζί σου, πως μπορεί να σε 
βρει; 

-Έχω δημιουργήσει τη δική μου ομάδα στο Facebook, https://www.facebook.com/groups/Mamaerfolgreichim-
Business/ και αυτό γιατί δουλεύω online και έτσι εκεί μπορεί όποια γυναίκα ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή μαζί 
μου και να την ενημερώσω . 

Κλείνοντας θέλω να πω ότι αν  θέλετε να μάθετε τα μυστικά μου και τις τεχνικές που χρησιμοποιώ για να 
αποκτήσετε και εσείς ένα μηναίο εισόδημα μέσα από το σπίτι τότε στείλτε μου μήνυμα στην ηλεκτρονική μου 
διεύθυνση mariazikyri@gmail.com για να σας βοηθήσω να ξεκινήσετε και εσείς! 

Γιατί όλες μας μπορούμε να τα καταφέρουμε! 

Σας ευχαριστώ! 

Ευχαριστούμε πολύ την „Φωνή της Ελλάδας“ (ΕΡΤ) και 
ιδιαίτερα την Natasa Vissarionos για την προβολή και 
υποστήριξη της φιλανθρωπικής εκδήλωσης

 

Ευστρατία Σουιτσμές για τη σχεδιασμό των εντύπων, flyers καθώς και ότι χρειαστήκαμε στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Γιάννη Χαλιάσο (Πρόεδρο του Συλλόγου „Σούλι“) στα πλακάτ και αφίσες της εκδήλωσης Yannis Chaliasos.Προσφέρθηκε 
μόνος του και μας συνόδευσε από τον Αύγουστο!

Γιώργο Κίτσιο για την ετοιμασία των Banner τα οποία τα χρηματοδότησε μαζί με τον Στέλιο Αντωνάκη 

Ο Δορυφόρος στο πλαίσιο της χθεσινής φιλανθρωπικής εκδήλωσης έκανε ξεχωριστή αναφορά στο Λάκη Σπυριδωνίδη 
ο οποίος αφιλοκερδώς με φωτογραφίες ενισχύει μέσω του Δορυφόρου τις δράσεις των οργανωμένων φορέων και 
συλλόγων της περιοχής του Μονάχου

Φωτο Gregory Giakis
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Ο Δορυφόρος στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκδήλωσης έκανε ξεχωριστή αναφορά στο Λάκη Σπυριδωνίδη ο οποίος 
αφιλοκερδώς με φωτογραφίες ενισχύει μέσω του Δορυφόρου τις δράσεις των οργανωμένων φορέων και συλλόγων της 
περιοχής του Μονάχου

Φωτο Gregory Giakis

Ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΉΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉΣ 10 ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ 
ΔΙΑΚΡΙΘΉΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΘΛΉΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

Αν ξεχωρίζει κάτι στην ετήσια φιλανθρωπική 
εκδήλωση συλλόγων και φορέων Μονάχου είναι 
η συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών. Μάλιστα με 
διαφορετικούς τρόπους.

Σήμερα παραλάβαμε δυο έργα που ετοίμασε η 
„Σοφιανή“ από το Μόναχο για την εκδήλωση με 
σκοπό τα έσοδα από την πώλησή τους να δοθούν 
στο ίδρυμα. 

Την ευχαριστούμε θερμά !!!



Αρ. 64 Δεκέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το ΜόναχοΑρ. 64 Δεκέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

35  34  Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org



Αρ. 64 Δεκέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το ΜόναχοΑρ. 64 Δεκέμβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

37  36  Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

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

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, 
Pact-Photoaktivierte Therapie, 

Ozon-Therapie,  
Prophylaktische Leistungen, Bleaching

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

ΣΤΉΡΙΞΑΝ ΤΉΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ

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)

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

Wendelsteinstr. 3 
81541 München

Telefon: 089 217656612

ΣΤΉΡΙΞΑΝ ΤΉΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ

Das Urlaubsparadies  in München!!!

Inh. Christos Theodosiadis
Föhringer Ring 5 • 80805 München

M: 0172 91 38 965
T: 089 322 10 100 • F: 089 52 06 82 88 

E: info@beacharena.com 
www.beacharena.com

Maria Bouroutzika

Georg-Birk-Str. 17
80797 München

Termine nach 
Vereinbarung unter:

Tel.: 0176 23 59 53 22
maria.bouroutzika@diatrofi.de

www.diatrofi.de

ERNÄHRUNGSBERATERIN
Maria Bouroutzika

Beratung für

• Schwangere
• Säuglinge
• Kleinkinder
• Jugendliche
• Erwachsene
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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

Logo 1

Logo 3

Logo 2

Logo 5

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

Sendlingerstraße 23, 80331 München
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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

V
is

ite
nk

ar
te

n_
P

al
io

s.
in

dd
   

1
01

.0
1.

20
18

   
19

:0
1:

02

Zwergerstraße 28 
85579 Neubiberg 
T.: 089 60666652 
E.: minoa-neubiberg@web.de 
www.restaurant-minoa.com

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

ΣΤΉΡΙΞΑΝ ΤΉΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ

οικ. Μανδαλενάκη

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

ΣΤΉΡΙΞΑΝ ΤΉΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ




