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Παρασκευή 21 Φεβρουαριου
εισοδος 7:00 μ. μ.

εναρξη 8:00 μ.μ.

Dress code: ταξιδι στο χρινο! 
Διαλεξτε δεκαετια και ελατε!

οι μουσικοί της 

  www.facebook.com/mpouat.de

Ungerer Str. 131 • 80805 Munchen
Τηλ. Κρατησεων 0176/72492039

: 

ΕΝΟΡΊΑ 
ΑΓΊΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ξεσαλώνουν 

60s 70s

90s

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ
Η προσκληση περιλαμβανει 
δωρεαν είσοδο και 1 ποτό!

Άγιοι Πάντες

25 
χρόνια
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Την 4η μεγαλύτερη εθνότητα στο Μόναχο αποτελούν 
οι Έλληνες. Οι Κροάτες είναι οι περισσότεροι. Στο 
Milbertshofen, ζουν οι περισσότεροι Έλληνες

Eπιμέλεια: Δορυφόρος  Στοιχεία: Στατιστική Υπηρεσία

Αναλυτικά στοιχεία 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία στις 
31.12.2019 ζούσαν στο Μόναχο 

Κροάτες 38.891

Τούρκοι 37.752

Ιταλοί  28.489

Έλληνες 26.676

Αυστριακοί 21.032

Βόσνιοι  20.857

Πολωνοί 19.028

Ρουμάνοι 18.763

Σέρβοι  14.275

Βούλγαροι  13.380

Πόσοι Έλληνες ζουν ανά συνοικία και ποια εθνότητα 
είναι η μεγαλύτερη ανά συνοικία.

Οι συνοικίες με τους περισσότερους Έλληνες είναι  
Milbertshofen, Ramesdorf και Feldmoching-Hasen-
bergl ενώ οι συνοικίες στις οποίες ζουν οι λιγότεροι 
Έλληνες είναι Lehel, Allach και Αubing

Altstadt - Lehel 
231 Έλληνες ενώ τη μεγαλύτερη εθνότητα στη 
συνοικία αποτελούν οι Ιταλοί (545) 

Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt 
1.045 Έλληνες - 1.154 Κροάτες

Maxvorstadt 
640 Έλληνες - 1.200 Ιταλοί

Schwabing - West 
896 Έλληνες - 1.365 Ιταλοί

Au - Haidhausen 
871 Έλληνες - 1.383 Ιταλοί

Sendling 
891 Έλληνες - 1.134 Κροάτες

Sendling - Westpark 

1.166 Έλληνες - 1.917 Κροάτες

Schwanthalerhöhe 
1.080 Έλλνες - 1.193 Κροάτες

Neuhausen - Nymphenburg 
1.225 Έλληνες - 2.174 Κροάτες

Moosach 
1.189 Έλληνες - 1.797 Κροάτες

Milbertshofen - Am Hart 
3.056 Έλληνες - 3.705 Τούρκοι

Schwabing - Freimann 
1.242 Έλληνες - 1.517 Ιταλοί

Bogenhausen 
999 Έλληνες - 1.731 Ιταλοί

Berg am Laim 
771 Έλληνες - 1.785 Τούρκοι

Trudering - Riem 
770 Έλληνες - 1.349 Τούρκοι

Ramersdorf - Perlach 
2.281 Έλληνες - 5.708 Τούρκοι

Obergiesing - Fasangarten 
1.311 Έλληνες - 1.935 Τούρκοι

Untergiesing - Harlaching 
880 Έλληνες - 1.355 Κροάτες

Thalkirchen - Obersendling - Forstenried -  
Fürstenried - Solln 
1.335 Έλληνες - 2.972 Κροάτες

Hadern 
543 Έλληνες - .1391 Κροάτες

Pasing - Obermenzing 
933 Έλληνες - 1.531 Κροάτες

Aubing - Lochhausen - Langwied 
538 Έλληνες - 1.614 Τούρκοι

Allach - Untermenzing 
395 Έλληνες - 872 Ρουμάνοι

Feldmoching - Hasenbergl 
1.489 Έλληνες - 2.655 Τούρκοι

Laim 
899 Έλληνες - 1.742 Κροάτες 

ΤΑ ΝΈΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ ΤΟΥ 2019
ΠΟΣΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (31.12.2019) 
ΚΑΙ ΣΈ ΠΈΡΙΟΧΈΣ

Ανακοίνωση Ενορίας Αγίων Πάντων

Aγαπητοί φίλοι,

είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να σας 
προσκαλέσω σε μία ξεχωριστή Φιλανθρωπική 
Συναυλία με την Μπέτυ Χαρλαύτη

στον Μουσικό κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στο 
σύλλογο Hauner e.V. της Haunersche Kinder-
klinik.

Ο λόγος της επιλογής αυτής κατ αρχάς είναι 
η ανάγκη της βοήθειας των παιδιών που 
πάσχουν αλλά και η γνωριμία μας με την 
εξαιρετική δουλειά της κλινικής.

Η κλινική έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές και 
μικρούς μας φίλους από την Ελλάδα, μεταξύ 
αυτών και ένα πρόσωπο που είχαν γνωρίσει 
και αγαπήσει και πολλοί συνάνθρωποι εδώ 
στο Μόναχο. Τον μικρό Γιωργάκη, ένα παιδί 
νέο, τόσο έξυπνο, τόσο αγαπητικό και τόσο 
γεμάτο ζωή που όλοι μας θέλαμε να του 
χαρίσουμε στιγμές χαράς και ξέγνειας, και ας 
βρισκότανε εδώ για θεραπεία, με τους γονείς 
του.

Ο σύλλογος προσπαθεί να κάνει την 
παραμονή των παιδιών όσο πιο ανώδυνη 

γίνεται και εμείς συμπάσχουμε και αγωνιούμε.

Για αυτό σας παρακαλώ να υποστηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια με την παρουσία σας αλλά και την 
γνωστοποίηση της συναυλίας.

Archimandrit Georgios Siomos
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Η αίθουσα στην κεντρική εκδήλωση του Συλλόγου με αφορμή της έλευση του νέου έτους ήταν γεμάτη λίγα μόλις 
λεπτά από τότε που άνοιξαν οι πόρτες της Augustiner Keller.

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από κρητικούς αλλά όχι μόνο.

Μια σειρά από επίσημοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, ενώ την 
βασιλόπιτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος

Φωτογραφίες για ΔΟΡΥΦΟΡΟ Lakis Spiridonidis

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΏΝ ΈΚΑΝΈ ΙΔΙΑΙΤΈΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρος των Κρητών Στέλιος Αντωνάκης έκανε χθες στην μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου μια ξεχωριστή 
αναφορά στην ανάγκη της συλλογικής και ενωτικής δράσης των συλλόγων στο Μόναχο.

Με αναφορά στη „φιλανθρωπική εκδήλωση συλλόγων και φορέων“ που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι σύλλογοι 
του Μονάχου „ζήτησε“ τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής, μιας προσπάθειας που συμπεριλαμβάνει τα 
χαρακτηριστικά „του εθελοντισμού, της συλλογικότητας, της ενότητας και της προσφοράς“.

„Νιώθουμε υπερήφανοι ως Σύλλογος Κρητών ότι συμμετέχουμε σ αυτήν την κοινή προσπάθεια, κατέληξε ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών και παρέδωσε στην οργανωτική επιτροπή της φιλανθρωπικής εκδήλωσης ένα 
αναμνηστικό .

Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Κρητών είναι από τους συλλόγους που συμμετέχει ενεργά από την 1η φιλανθρωπική 
ενώ ο Πρόεδρός του ήταν σ όλες τις εκδηλώσεις -εκτός από την ιδιαίτερη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου - 
ο ίδιος εθελοντής

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΈΓΑΛΗ ΈΚΔΗΛΏΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΡΗΤΏΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (25.01.2020)

NΈΟΛΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΏΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

H ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΈΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ  
ΑSZ RAMERSDORF

Στις  26 Ιανουαρίου 2020, η νεολαία του συλλόγου μας 
πραγματοποίησε τις καθιερωμένες ετήσιες εκλογές του 
ΔΣ της νεολαίας.

Μετά από ψηφοφορία το νέο ΔΣ Νεολαίας του 
Συλλόγου Ποντίων Μονάχου αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστίνα Φωτιάδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Πάρτσκα

ΤΑΜΙΑΣ: Ιωάννα Βουλγαρίδου

Ευχόμαστε, καλή αρχή και καλή δύναμη!

H ελληνική γυναικεία ομάδα του ΑSZ (Alten Ser-
vice Zentrum) - ΚΑΠΗ στην περιοχή Ramers-
dorf του Μονάχου έκοψε την βασιλόπιτα και 
γιόρτασε „οικογενειακά‘ την έλευση του νέου έτους 
(15.01.2020)

Φωτογραφίες: Λάκης Σπυριδωνίδης

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου, πιστά στις παραδόσεις και στα έθιμα της πατρίδας μας, 
ξεκίνησαν το Σάββατο, 11 Ιανουαρίου τα μαθήματα μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με την κοπή της 
βασιλόπιτας.

Τις βασιλόπιτες ευλόγησε ο π. Γεώργιος Βλέτσης που τραγούδησε μαζί με τους μαθητές τα κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς.

Την εορτή τίμησε με την παρουσία της η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόναχο, κ. Παναγιώτα 
Κωνσταντινοπούλου, και μοίρασε τις 26 βασιλόπιτες στα τμήματα των μαθητών που με μεγάλη ανυπομονησία 
περίμεναν να γευθούν και να βρουν το «φλουρί».

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου εύχονται Καλή Χρονιά και καλή πρόοδο σε όλους τους μαθητές των 
ελληνικών σχολείων! Φωτογραφίες: ΤΕΓ
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ΜΟΝΑΧΟ: ΑΝΟΙΧΤΈΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΈΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΈΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΣΦΈΛΤ (19.01.2020)

Οι δημοτικές βιβλιοθήκες θα είναι πλέον ανοιχτές και 
Σάββατα.

Οι ώρες λειτουργίας θα είναι Τρίτη έως Παρασκευή από 
10 π.μ. έως 7 μ.μ. και Σάββατο από 10 π.μ.  
έως 3 μ.μ.

Εξαίρεση αποτελεί η νέα βιβλιοθήκη Stadtteilbibliothek 
Fürstenried που κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα παραμένει 
ανοιχτή έως στις 10 το βράδυ.

Τέλος η κεντρική βιβλιοθήκη στο Gasteig (η μοναδική 
βιβλιοθήκη που είναι ανοιχτή Δευτέρες) με ώρες 
λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή από 10 έως 7 και 
Σάββατο από 11 έως 4 μ.μ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν στην κοπή της 
βασιλόπιτας σήμερα το απόγευμα! Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στον κύριο 
Χρήστο, τον δάσκαλο των τμημάτων μητρικής γλώσσας, και την κυρία 
Αννέτα, υπεύθυνη για τα προσχολικά τμήματα που μαζί με τα παιδιά μας, 
μάς χάρισαν τα πιο όμορφα ποιήματα και κάλαντα και μας έκαναν να 
φουσκώσουμε από υπερηφάνεια! Ευχαριστούμε τον Καραγκιόζη μας που 
μας έκανε να γελάσουμε μικροί και μεγάλοι! Τέλος, 

Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φώτη, από το ζαχαροπλαστείο Φώτης 
στο Καρλσφελντ που μας προσέφερε αφιλοκερδώς την βασιλόπιτα. 
Συγχαρητήρια στην μικρή Αλεξία που ήταν η τυχερή της βραδιάς! Σας 
ευχόμαστε όλους μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελα και επιτυχίες! 
Ραντεβού του χρόνου!

ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΈΚΛΟΓΈΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΈ ΤΟ SPD ΘΑ ΈΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΈΠΟΜΈΝΈΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΈΚΛΟΓΈΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (15 ΜΑΡΤΙΟΥ) Ο 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

Εκλογικό ειδοποιητήριο

Τις ερχόμενες εβδομάδες θα έρθει σε όλους τους πολίτες 
προσωπική επιστολή από το Δήμο του Μονάχου η οποία θα 
έχει το „εκλογικό ειδοποιητήριο“ για τις Δημοτικές εκλογές 
στις 15 Μαρτίου.

Με το ειδοποιητήριο μπορείτε να πάτε την ημέρα των 
εκλογών στο εκλογικό τμήμα που αναγράφεται στο 
ειδοποιητήριο και να ψηφίσετε ή να ζητήσετε (πίσω σελίδα) 
να ψηφίσετε επιστολικά,  
δηλ να σας σταλούν τα ψηφοδέλτια στο σπίτι και να τα 
στείλετε  
στη συνέχεια με το ταχυδρομείο.

Στις δημοτικές εκλογές οι Έλληνες όπως και όλοι οι κάτοικοι 
με υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Στη συγκεκριμένη διαδικασία 
ψηφίζουμε Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο και Συνοικιακό Συμβούλιο.

Για την καλύτερη ενημέρωση ο Δορυφόρος κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες ΟΔΗΓΟ με βασικές πληροφορίες 
για τις Δημοτικές Εκλογές.

Ο Αλέξανδρος Παρασίδης γεννήθηκε το 1963 στο Plochingen της περιοχής 
Στουτγάρδης και η καταγωγή του είναι από την Πλατανιά Δράμας (έζησε τα 
πρώτα 7 χρόνια)

Το 1970 επέστρεψε στο Plochingen και μετά την εκπαιδευτική του 
διαδρομή (Industriemechaniker) έρχεται στο Μόναχο (1987) όπου 
εργάζεται στο δήμο του Μονάχου ως τεχνικός παραγωγής ρεύματος και 
τηλεθέρμανσης

Από το 2005 εκλέγεται αντιπρόσωπος εργαζομένων ενώ από το 2012 
είναι στο προεδρείο της επιτροπής μετανάστευσης της Verdi στη Βαυαρία 
και στην Ομοσπονδία ενώ από το 2014 δραστηριοποιείται αποκλειστικά 
ως αντιπρόσωπος εργαζομένων και αντιπρόσωπος ανθρώπων με ειδικές 
ανάγκες

Το 2015 ψηφίστηκε ομοσπονδιακός πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής 
παραγωγών ενέργειας των δήμων Verdi, ενώ το 2017 πρόεδρος της 
επιτροπής εργαζομένων στην Verdi. και στο προεδρείο της ομοσπονδιακής 
επιτροπής.

Το 2018 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του ως disability Manager στο πανεπιστήμιο της Κολωνίας
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EΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΈ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΈΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΈ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΔΈΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΈΡΧΟΜΈΝΈΣ ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ 
ΈΚΛΟΓΈΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΜΈ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΏΝ  
LINKE (ΑΡΙΣΤΈΡΑ) - ΘΈΣΗ 50Η ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ

Συγκεκριμένα ο Γεώργιος Τζάνης θα είναι υποψήφιος με την παράταξη 
των Φιλελευθέρων (FDP) στην 70η θέση του συνδυασμού.

O Γεώργιος Τζάνης είναι 57 ετών. Ο πατέρας του Τζάνης Βρεττός 
κατάγεται από τη Σκύρο, η μητέρα μου είναι Γερμανίδα.

Έχει ασχοληθεί πολιτικά στην FDP τα τελευταία 15 περ΄πιπου χρόνια.

«Ζητώ από τους Έλληνες την ψήφο και την υποστήριξή τους στις 15 
Μαρτίου. Στις εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο του Μονάχου.

Ο κύριος στόχος μου αν εκλεγώ θα είναι να είμαι διαμεσολαβητής των 
Ελλήνων και των πολιτών της ΕΕ με το Δήμο του Μονάχου.

Για το λόγο αυτό θα ήθελα να λειτουργήσει ένα γραφείο εξυπηρέτησης 
πολιτών όπου οι Έλληνες θα μπορούν να βοηθηθούν σε με διάφορα 
προβλήματα καθημερινότητας όπως με υπηρεσίες και τις αρχές της πόλης και γενικά της Βαυαρίας (Γερμανίας).

Με γερμανό δικηγόρο που θα παρέχει (δωρεάν) βοήθεια.

Πιστεύω ότι υπάρχουν θα μπορούν να αξιοποιηθούν επιπλέον πολλές άλλες δυνατότητες αν κατορθώσουμε να 
δημιουργηθεί ένα ελληνογερμανικό γραφείο εξυπηρέτησης!

Σας ευχαριστώ πολύ“ Georgios Tzanis

Γεννήθηκε στην Χαριτωμένη Δράμας, πήγε στο Γυμνάσιο στην Προσοτσάνη 
Δράμας. Οι γονείς του ήταν μετανάστες στην περιοχή της Στουτγάρδης. Από το 
1973 ζει στην Γερμανία και από το 1975 στο Μόναχο.

Μετά το Studienkolleg σπούδασε Κοινωνική Εργασία στην Stiftungsfachhochschu-
le στο Μόναχο.

Από το 1978 μέχρι το 1987 εργάστηκε σαν κοινωνικός παιδαγωγός σε κέντρα 
νεότητας.

Από το 1987 μέχρι το 1992 διετέλεσε Διευθυντής στο Ελληνικό Σπίτι Βεστεντ.

Από το 1994 μέχρι σήμερα εργάζεται σαν Κοινωνικός Λειτουργός στο Δημοτικό 
Νοσοκομείο Neuperlach..

Από το 1975 δραστηριοποιήθηκε σε διάφορες οργανώσεις των Ελλήνων στο 
Μόναχο, μέλος στο ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου, ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του ΔΣ από το 1979 μέχρι το 
1983 της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου.

Από το 1996 μέχρι το 1992 ήμουν εκλεγμένο μέλος στο Συνοικιακό Συμβούλιο (Bezirksausschuss) της περιοχής 
Isarvorstadt/Ludwigsvorstadt. Συνολικά 12 χρόνια (2 θητείες) εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Αλλοδαπών (ΑΒ), 
με την Λίστα των Ελληνικών Συλλόγων. Για μια θητεία διετέλεσε μέλος του προεδρείου.

Είμαι ενεργό μέλος του συνδικάτου Ver.di, μέλος του Συμβουλίου Προσωπικού (Betriebsrat) και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

ΓΈΡΜΑΝΙΑ: NΈΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΈΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΠΑΙΔΟΦΙΛΏΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΈΡΝΟΧΏΡΟ  
(CYBERGROOMING)

ΓΈΡΜΑΝΙΑ: ΑΥΞΗΘΗΚΈ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΛΛΑ 
ΛΙΓΟΤΈΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΈ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η ομοσπονδιακή Βουλή υπερψήφισε αλλαγές στον ποινικό 
κώδικα όσον αφορά την κατηγορία των παιδόφιλων (child 
pornography) .

Τι αλλάζει: 

Μέχρι πρότινος αποτελούσε έγκλημα όταν υπήρχε επικοινωνία 
με παιδιά. Όταν όμως πίσω από τις φωτογραφίες των παιδιών 
στην πραγματικότητα ήταν αρχές (αστυνομία) ο χρήστης 
μπορούσε να δικαιολογήσει την επικοινωνία με το ότι 
γνώριζε πως πίσω από την παιδική φωτογραφία βρισκόταν 
ηλικιωμένος.

Έτσι με νέα διάταξη η επικοινωνία με παιδιί ακόμη και όταν ο χρήστης πιστεύει ότι είναι ηλικιωμένος αποτελεί 
έγκλημα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν πλέον οι διωκτικές αρχές να χρησιμοποιούν παιδικούς λογαριασμούς για 
να εντοπίζουν παιδόφιλους,

Άλλη μια τροποποίηση του νόμου επιτρέπει στις αρχές να χρησιμοποιούν φωτογραφίες που οι ίδιοι έχουν 
δημιουργήσει μέσω ΗΥ προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πύλες και να εντοπίσουν τους δράστες. 
Η χρήση απαιτεί την έγκριση του δικαστηρίου και επιτρέπεται μόνο εάν η αποσαφήνιση θα ήταν διαφορετικά 
απελπιστική ή πολύ πιο δύσκολη.

Πηγή: https://www.bmjv.de/

Τέλος του 2019 ζούσαν στη Γερμανία, σύμφωνα με πρώτες 
εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, περίπου 
200.000 περισσότεροι άνθρωποι από όσους ζούσαν στο τέλος 
του 2018. Έτσι με 83,2 εκ ο πληθυσμός στη χώρα έφθασε σε 
αριθμό ρεκόρ.

Όμως η αύξηση αυτή αποτελεί τη μικρότερη αύξηση που είχε 
σημειωθεί από το 2012 και μετά.

Περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις

770.000 έως 790.000 ήταν οι γεννήσεις το 2019 ενώ οι θάνατοι 
920.000 έως 940.000 σύμφωνα πάντα με την ίδια εκτίμηση..

Επίσης, όσον αφορά όσους μετανάστευσαν προς και από τη Γερμανία προκύπτει μια διαφορά μεταξύ 300.000 
έως 350.000 ατόμων. Δηλαδή αν υπολογίσουμε τον αριθμό όσων έφυγαν από τη Γερμανία και τον αριθμό όσων 
μετανάστευσαν στη Γερμανία προκύπτει το υπόλοιπο των 300.000 έως 350.000 ατόμων αυτών που ήρθαν στη 
χώρα. 
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ΓΈΡΜΑΝΙΑ: ΝΈΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΏΡΈΑ ΟΡΓΑΝΏΝ 
ΣΏΜΑΤΟΣ - ΤΙ ΙΣΧΥΈΙ ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Έ.Έ.

Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται μεταφορά υγιούς οργάνου από θανόντα ή εν ζωή δότη σ’ 
ένα σοβαρά πάσχοντα λήπτη που έχει υποστεί βλάβη οργάνου, με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας 
τους.

Όπως είναι γνωστό, η μεταμόσχευση οργάνου μπορεί να σώσει τη ζωή ενός ή περισσοτέρων ασθενών ή να 
βελτιώσει σημαντικά την υγεία και την

ποιότητα ζωής τους. Αν και πρόκειται για πράξη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, εναπόκειται στη 
γενναιοδωρία των δωρητών

Η Βουλή στη Γερμανία ψήφισε σήμερα μια νέα ρύθμιση όσον αφορά το θέμα και αυτό δεν ήρθε τυχαία.

37% του πληθυσμού των γερμανών έχει ταυτότητα δωρητή οργάνου σώματος,  ποσοστό πολύ χαμηλό αν δει 
κανείς τις έρευνες σύμφωνα με τις οποίες το 84% των πολιτών συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί και μάλιστα στις 
ηλικίες μεταξύ 18 και 29 ετών το ποσοστό φθάνει το 93%

Το 2017 έδωσαν όργανα σώματος στη Γερμανία μόλις 797 άνθρωποι που ήταν και το αρνητικό ρεκόρ Το 2018 
ο αριθμός έφθασε τους 3113 και το 2019 έπεσε πάλι στα 2995 άτομα. 

Επίσημα στον κατάλογο ανθρώπων που περιμένουν όργανα βρίσκονται 9.004 άτομα ( 15.1.2020, Πηγή: Euro-
transplant). 

Η μεγάλη αναμονή είναι τόσο μεγάλη που σε πολλές περιπτώσεις η μεταμόσχευση δεν είναι πλέον εφικτή ή ο 
ασθενής έχει πεθάνει. 

Τι όργανα  δωρίθηκαν το 2019

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa το 2019 είχαν δωριθεί 1.524 νεφρά, 726 ήπατα, 329 
πνεύμονες, 324 καρδιές, 87 πάγκρεας . Κάθε δωρητής έδωσε μέσο όρο σε περισσότερους από τρεις βαριά 
ασθενείς νέες πιθανότητες ζωής. 

Στα δημοσιεύματα που είδαν σήμερα-με αφορμή τη νέα ρύθμιση- τo φως της δημοσιότητας  γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά  στην Αυστρία όπου όλοι οι πολίτες είναι αυτόματα δωρητής οργάνου του σώματος. Εκεί λειτουργεί η 
ρύθμιση σύμφωνα με την οποία αυτός που δεν θέλει να είναι δωρητής κάνει τη δήλωση και όχι αντίθετα όπως 
π.χ. στη Γερμανία. 

Στα σημερινά δημοσιεύματα υπάρχουν και διάφορες αναφορές που ενημερώνουν σχετικά με τη διαδικασία.

Έτσι για παράδειγμα ότι η απόφαση του δωρητή μπορεί αμέσως να αλλάξει και με νέα ταυτότητα να δηλώνει ότι 
δεν θέλει να είναι δωρητής. 

Μεταμόσχευση Οργάνων

Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγάλες σύμφωνα με την BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung). Πάντα εξαρτάται από την ποιότητα των οργάνων καθώς και την κατάσταση υγείας του αποδέκτη.

Μέσα σε ένα χρόνο είναι έως το 88% των νεφρών λειτουργικά μετά από 5 χρόνια περίπου το 75%

Όριο ηλικίας δωρητών δεν υπάρχει. 

Η Δωρεά Οργάνων πραγματοποιείται μόνο από εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας; Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση που ισοδυναμεί με τον 
θάνατο και δεν έχει καμία σχέση με τις χρόνιες φυτικές καταστάσεις. Στη Γερμανία την γνωμοδότηση την 
πραγματοποιούν δυο γιατροί σε διαφορετικό χρόνο.

Το ίδρυμα Eurotransplant αποφασίζει σε μια δωρεά οργάνου του σώματος κεντρικά μετά το θάνατο ποιος θα 

είναι ο αποδέκτης του ανάμεσα σε 8 ευρωπαϊκές χώρες (Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Lu-
xemburg, Slowenien, Kroatien, Ungarn).

Τη δωρεά οργάνων εν ζωή την επιτρέπει η νομοθεσία συνήθως για νευρά και για πολύ συγγενικά πρόσωπα 

Τι ισχύσει σε άλλες χώρες 

Στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, 
Τσεχία και Ουγγαρία ισχύει ότι είσαι αυτόματα δωρητής οργάνου σώματος σε περίπτωση που δεν δηλώσεις το 
αντίθετο.

Στην Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία και Τουρκία ισχύει το ίδιο αλλά 
έχουν δικαίωμα παρέμβασης και διαφωνίας οι συγγενείς. 

Στις παρακάτω χώρες οι συγγενείς πρέπει μεν να ενημερωθούν αλλά δεν μπορούν να αποτρέψουν την αυτόματη 
δωρεά οργάνων σώματος. 

Γαλλία, Σουηδία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Κύπρος. 

Η περίπτωση έκτακτης ανάγκης ισχύει μόνο στη Βουλγαρία όπου ακόμη και με διαφωνία μπορεί να γίνει δωρεά 
οργάνου σώματος αν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Ελλάδα:

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, το 2018 περισσότεροι από τους μισούς (52%) 
συγγενείς δυνητικά δοτών οργάνων (εγκεφαλικά νεκρών) στην Ελλάδα αρνήθηκαν τη δωρεά οργάνων, όταν σε 
άλλες χώρες της Ε.Ε. όπως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 20%. 
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ως βασικοί λόγοι δισταγμού ή ακόμα και άρνησης ως προς τη δωρεά οργάνων 
αναφέρονται στην Ελλάδα η έλλειψη ενημέρωσης (ποσοστό 65%) και η έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα 
Υγείας (45%).

Η Ελλάδα είναι σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. στη δωρεά οργάνων, με τον αριθμό όσων με τον θάνατό 
τους δώρισαν νέα ζωή σε ασθενείς, να κυμαίνεται την τελευταία πενταετία από 3,5 έως 6 ανά εκατομμύριο 
πληθυσμού και τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων από πτωματικούς δότες να ήταν την καλύτερη χρονιά κατά 
την τελευταία πενταετία 147. Και αυτό όταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΟΜ με βάση τον αριθμό όσων 
καταλήγουν νοσηλευόμενοι σε μονάδα εντατικής, στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως δότες 
156 εγκεφαλικά νεκροί (14,2 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού) και να διενεργούνται 470 μεταμοσχεύσεις 
ετησίως.

Η βασική διαφορά π.χ. της Πορτογαλίας μιας χώρας με ισοδύναμο ποσοτικά πληθυσμό με την Ελλάδα είναι ότι 
στην Πορτογαλία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση του πληθυσμού σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις 
και τη δωρεά οργάνων. Η Καθολική Εκκλησία σύσσωμη αποδέχθηκε τη δωρεά οργάνων ως μία πρακτική 
σημαντική στο πλαίσιο του χριστιανισμού, σε αντίθεση με το τι παρατηρείται στην Ελλάδα, όπου παρά τη θετική 
στάση της Ιεράς Συνόδου για τις μεταμοσχεύσεις, υπάρχουν ακόμα κληρικοί που εκφράζουν αμφιβολίες λόγω 
έλλειψης γνώσης του αντικειμένου. Επιπλέον, το σύστημα Υγείας της Πορτογαλίας διαθέτει χρόνο, ανθρώπους 
και πόρους στην αναζήτηση δοτών, ενώ έχει καταφέρει να «περάσει» στο προσωπικό των νοσοκομείων τις 
μεταμοσχεύσεις ως τρόπο σκέψης και θεραπευτικής. Και σχεδόν, στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., εντός των 
νοσοκομείων υπάρχουν συντονιστές μεταμοσχεύσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναζήτηση δοτών 
και τη δωρεά οργάνων.

Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους στον τομέα των μεταμοσχεύσεων . Η Ισπανία 
–η χώρα-πρότυπο για τις μεταμοσχεύσεις– από 35 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού το 2008 έφτασε πέρυσι 
τους 47 δότες και η Ιταλία κατάφερε να αυξήσει τον αριθμό των δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού από 20 σε 
28,9, αποδεικνύοντας ότι η κρίση δεν μπορεί να είναι «άλλοθι». Στην Πορτογαλία πέρυσι 351 άτομα έδωσαν, 
με τον θάνατό τους, νέα ζωή σε ασθενείς που έχρηζαν μεταμόσχευσης (34,1 δότες ανά εκατ. πληθυσμού και 
δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά την Ισπανία στην Ε.Ε.), ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 864 μεταμοσχεύσεις 
οργάνων εκ των οποίων οι 776 από πτωματικό δότη.

Πηγή στοιχείων dpa, Καθημερινή, Κrankenkasse.de
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το τρίτο τρίμηνο του 2019 η Ελλάδα παραμένει τελευταία στην 
κατάταξη «κενών» θέσεων εργασίας.

Ως “κενή” ή “διαθέσιμη” θέση εργασίας (job vacancy) ορίζεται αυτή που είτε δημιουργήθηκε είτε πρόκειται να 
δημιουργηθεί, για την οποία ο εργοδότης αναζητά τους κατάλληλους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το τρίτο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό των “κενών” θέσεων στην 
Ελλάδα ήταν μόλις 0,7% έναντι 2,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη κι αυτό εξηγεί εν πολλοίς τα σταθερά 
χαμηλά ποσοστά απασχόλησης στην εγχώρια αγορά

εργασίας.

Στις τελευταίες θέσεις μαζί με την Ελλάδα είναι και η Ιρλανδία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Σλοβακία και η 
Πορτογαλία.

Αντίθετα οι χώρες της ΕΕ με τις περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι η Τσεχία, το Βέλγιο, η Γερμανία 
και η Ολλανδία.

Σε σύγκριση με τα ίδια στοιχεία για το 2018, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας παρέμεινε σταθερό στην 
Ελλάδα, ενώ έπεσε σε 14 άλλες χώρες της ΕΕ.

ΈΛΛΑΔΑ: 0,7% ΈΝΑΝΤΙ 2,2% ΚΑΤΑ ΜΈΣΟ ΟΡΟ ΣΤΗΝ 
ΈΥΡΏΖΏΝΗ ΟΙ ΚΈΝΈΣ ΘΈΣΈΙΣ ΈΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Statista το 
Βερολίνο είναι μακράν η πόλη με τις περισσότερες 
διαρρήξεις κατοικιών ενώ το ποσοστό των 
περιπτώσεων που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία 
ανέρχεται μόλις σε 8,9%

Δεύτερο σε κρούσματα διαρρήξεων είναι το Αμβούργο 
4.601 διαρρήξεις από τις οποίες μόνο στο 8,5% των 
περιπτώσεων η αστυνομία βρήκε τους δράστες.

Ακολουθούν

Κολωνία 2.334 (10,9% των περιπτώσεων 
αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από την αστυνομία)

Αννόβερο 2.290 (21,1%)

Βρέμη 1.618 (6,9%)

Ντόρτμουντ 1.584 (15,8%)

Λειψία 1.365 (15,2%)

Φρανκφούρτη 1.236 (14,0%)

Ντίσελντορφ 1.235 (9,1%)

Ρεγκλινγκχάουσεν 1.198 (15,6%)

Μόναχο 1.149 (20,5%)

Ααχεν 1.095 (16,8%)

Ντούισμπουργκ 1.079 (18,0%)

Ραιν / Κραις Νευς 927 (20,1%)

Bόννη 894 (28,7%)

Μετμανν 787 (21,2%)

Βεσελ 783 (15,3%)

Ανά κρατίδιο

Σε κάθε 100.000 κατοίκους το 2018 έχουν γίνει 

Βρέμη 279 διαρρήξεις 

Αμβούργο 251

Βερολίνο 210

Σάαρλαντ 173

Σλέσβιχ/Χόλσταιν 169

Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία 167

Κάτω Σαξονία 141

Σαξονία/Ανχαλντ 127

Έσση 120

Βρανδεμβούργο 104

Ρηνανία Παλατινάτο 101

Σαξονία 98

Μέκλενμπουργκ 68

Βάδη Βυρτεμβέργη 65

Θουρυγγία 57

Βαυαρία 40 

ΣΤΟ ΒΈΡΟΛΙΝΟ ΟΙ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΈΣ ΔΙΑΡΡΗΞΈΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ - Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΏΝ ΠΟΛΈΏΝ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΙΔΙΏΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Απεβίωσε ο Ανδρέας Καυκαλάκης.

Ο Καυκαλάκης ήταν δραστήριο μέλος του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου , Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Γονέων Βαυαρίας και των συλλόγων Μονάχου και δραστήριο μέλος της Ελληνικής 
Κοινότητας.

Ζούσε συνταξιούχος στο χωριό του στα Χανιά 
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ΓΈΡΜΑΝΙΑ: ΈΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΟΙ 
ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΟΙ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ

Κάθε χρόνο η Deutschen Rentenversicherung (DRV) - δημόσιος φορέας 
συνταξιοδότησης - στέλνει αυτόματα σε όσους είναι τουλάχιστον 27 ετών το 
ενημερωτικό έγγραφο.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι το αγνοούν και το τοποθετούν στο αρχείο κάτι 
όμως που δεν είναι σωστό.

Τι περιέχει το DRV-Informationen ;

Περιέχει μια καταγραφή των συντάξιμων πόντων, προσδιορίζει το

χρόνο που δικαιούται ο εργαζόμενος τη σύνταξη και υπολογίζει και το ύψος 
της .

Επίσης προσδιορίζει το ποσό σε περίπτωση που ο εργαζόμενος μπει στη σύνταξη λόγω ανικανότητας να 
εργαστεί με βάση φυσικά τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Προσδιορίζει δηλαδή: το ποσό της κανονικής σύνταξης αν συνεχίσει οε εργαζόμενος να εργάζεται με το 
καταβάλλοντος το ίδιο ποσό στο ταμείο σύνταξης,

το ποσό της σύνταξης που θα λάβει όταν φθάσει στην ηλικία συνταξιοδότησης αν σταματούσε σήμερα την 
εργασία το ποσό της σύνταξης σε περίπτωση που προκύψει ανικανότητα εργασίας 

Επίσης υπολογίζει το μίνιμουμ και μάξιμουμ ποσό της σύνταξης .

Επειδή πρόκειται για υπολογισμούς τα ποσά δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα και γι αυτό ξεκαθαρίζεται ότι 
δεν αποτελούν στοιχεία για απαιτήσεις των συνταξιούχου. 

Τι πρέπει να κάνει ο παραλήπτης του ενημερωτικού δελτίου

να εξετάσει εάν είναι όλα τα συντάξιμα χρόνια μέσα καθώς και „έμμεσα“ συντάξιμα χρόνια όπως σπουδές, 
επαγγελματικές σχολές, ταμείο ανεργίας κλπ 

Οι εκδηλώσεις στο Μόναχο για τη συμπλήρωση 60χρόνων 
ελληνικής εργατικής μετανάστευσης στη Γερμανία που 
διοργανώνει ομάδα Ελλήνων στο Μόναχο με επικεφαλής την 
Ελένη Τσακμάκη

2.153 ΑΝΘΡΏΠΟΙ ΣΥΓΚΈΝΤΡΏΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ  
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΈ ΒΑΡΟΣ ΤΏΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ
Οι 2.153 δισεκατομμυριούχοι της υφηλίου διαθέτουν πλέον περισσότερα χρήματα από ό,τι το 60% του 
παγκόσμιου πληθυσμού και μάλιστα στις πλάτες των γυναικών, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των 
ανισοτήτων, με την απλήρωτη εργασία τους να αντιστοιχεί σε 11 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως επισημαίνει η 
Oxfam, σε έκθεσή της.

«Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών» είναι ένα ζήτημα που «δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς μελετημένες 
πολιτικές εναντίον των ανισοτήτων. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να εγγυηθούν ότι οι επιχειρήσεις και οι πλούσιοι 
θα πληρώνουν με δίκαιο τρόπο τους φόρους που τους αναλογούν», ανέφερε ο Αμιτάμπ Μπιχάρ, διευθύνων 
σύμβουλος της Όξφαμ στην Ινδία, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη ΜΚΟ φέτος στο Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ στο Νταβός.

Η ετήσια έκθεση της Όξφαμ για τις ανισότητες παγκοσμίως δόθηκε στη δημοσιότητα — όπως άλλωστε 
συνηθίζει η ΜΚΟ — πριν από την έναρξη, αύριο Τρίτη, του 50ού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World 
Economic Forum, WEF) στο Νταβός της Ελβετίας. Πρόκειται για το ραντεβού της παγκόσμιας οικονομικής 
και πολιτικής ελίτ, το οποίο καταγράφεται έπειτα από μια χρονιά ξεσηκωμών, μεγάλων κινημάτων κοινωνικών 
διεκδικήσεων, από τη Χιλή ως τη Μέση Ανατολή και τη Γαλλία.

«Οι χυδαίες ανισότητες βρίσκονται στην καρδιά των ρήξεων και των κοινωνικών συγκρούσεων σε παντού στον 
κόσμο (…) Δεν είναι ατύχημα, (αλλά) είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών (…) οι οποίες μειώνουν τη συμμετοχή 
των πιο πλούσιων στην κοινωνική αλληλεγγύη μέσω της φορολογίας και αποδυναμώνουν τη χρηματοδότηση 
των δημόσιων υπηρεσιών», υπογράμμισε από τη δική του πλευρά η Πολίν Λεκλέρ, εκπρόσωπος του γαλλικού 
παραρτήματος της Όξφαμ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΜΚΟ, η μεθοδολογία της οποίας βασίζεται σε στοιχεία που δημοσιεύονται στο 
οικονομικό περιοδικό Forbes και δημοσιοποιούνται από την τράπεζα Crédit Suisse — ορισμένοι οικονομολόγοι 
την αμφισβητούν — 2.153 πρόσωπα έχουν πλέον στα χέρια τους περισσότερα χρήματα από ό,τι οι 4,6 
δισεκατομμύρια φτωχότεροι κάτοικοι του πλανήτη.

Εξάλλου, η περιουσία του 1%, των πλουσιότερων πολιτών του κόσμου, «αντιστοιχεί σε ποσό υπερδιπλάσιο του 
αθροιστικού πλούτου» των 6,9 δισεκατομμυρίων λιγότερο πλούσιων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με 
την Όξφαμ, που χαρακτηρίζει αυτή τη συγκέντρωση πλούτου «αδιανόητη».

«Οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ανισοτήτων εξαιτίας ενός οικονομικού συστήματος που 
κάνει διάκριση σε βάρος τους και τις οδηγεί στα πιο επισφαλή και κακοπληρωμένα αντικείμενα απασχόλησης, 
αρχίζοντας από τον τομέα της φροντίδας», επέμεινε η Λεκλέρ.

Κατά υπολογισμούς της ΜΚΟ, το 42% των γυναικών στον κόσμο δεν μπορεί να βρει δουλειά επί πληρωμή, 
«λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας της φροντίδας που παρέχει στο προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο», 
ενώ το ίδιο μπορεί να ειπωθεί μόλις για το 6% των ανδρών.

Από το νοικοκυριό στην κουζίνα, στη συγκομιδή ξύλων, στην αναζήτηση νερού στις χώρες του νότου «η 
χρηματική αξία της απλήρωτης δουλειάς για τη φροντίδα που προσφέρουν οι γυναίκες 15 ετών και πάνω 
αντιστοιχεί σε 10,8 τρισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, δηλαδή ποσό τριπλάσιο από την αξία του τομέα της 
πληροφορικής και των ψηφιακών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα», τονίζει η ΜΚΟ.

Στη Γαλλία, 7 δισεκατομμυριούχοι κατέχουν περισσότερα από ότι το 30% και πλέον των φτωχότερων πολιτών. 
Στα χέρια του 10% των πιο πλουσίων Γάλλων συγκεντρώνονται ο μισός πλούτος της χώρας.

Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι 22 δισεκατομμυριούχοι έχουν στα χέρια τους περισσότερα από ότι όλες οι 
γυναίκες στην Αφρική μαζί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΓΈΝΙΚΟΤΈΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΈΛΛΗΝΙΚΈΣ 
ΣΤΗ ΓΈΡΜΑΝΙΑ
Σήμερα στη διασπορά οι „Ελληνικές 
Κοινότητες“ ως φορείς εκπροσώπησης 
του Ελληνισμού βρίσκονται σε κρίση.

Ο „Δορυφόρος“ πιστεύει στο θεσμό των 
Κοινοτήτων ως δημοκρατικό όργανο 
πολιτικής εκπροσώπησης του Ελληνισμού 
και ανοίγει σήμερα ένα διάλογο 
αναζητώντας μέσα από αυτόν απαντήσεις 
σε βασικά ερωτήματα όπως:

Τι σημαίνει „Ελληνική Κοινότητα“ το 2020 
;

Πως εκφράζεται η ενοποίηση των 
οργανωμένων φορέων στην εποχή μας;

Αν η Κοινότητα με την παλιά της μορφή 
δεν ανταποκρίνεται στο σήμερα και το 
αύριο ποια πρέπει να είναι η μορφή της ;

Θέλει ο Ελληνισμός να έχει Κοινότητα ή 
η ανησυχία που εκφράζεται κατά καιρούς 
αφορά μόνο μεμονωμένα πρόσωπα;

Έχει τις δυνάμεις τις οικονομικές και τη 
θέληση ο Ελληνισμός να στηρίξει ένα 
ενιαίο όργανο το οποίο δεν θα εξαρτάται από κρατικές χρηματοδοτήσεις της Ελλάδας και της Γερμανίας ;

Πως μπορεί να μιλήσει μια „Ελληνική Κοινότητα“ στη νέα γενιά που πλέον συμμετέχει ενεργά στην τοπική 
κοινωνία ;

Αν όχι η Κοινότητα, ποια άλλη μορφή είναι αυτή που μπορεί να ενοποιήσει τις δράσεις των οργανωμένων 
φορέων του Ελληνισμού.

Σ αυτά και ίσως πολλά άλλα ερωτήματα θα αναζητήσουμε απαντήσεις μέσω του ανοιχτού διαλόγου τον οποίο 
φιλοδοξούμε να ολοκληρώσουμε με τη διοργάνωση 2ου συμποσίου (το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί το 2010) 
και στον οποίο θα επιδιώξουμε και τη συμμετοχή Ελλήνων που πρόσφατα έχουν εγκατασταθεί στην πόλη μας 
καθώς φυσικά και νέων σε ηλικία Ελλήνων.

Σήμερα ο Ελληνισμός του Μονάχου πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να δυναμώσει τη σημερινή Κοινότητα, αν 
θέλει μια νέας μορφής Κοινότητα ή αν τελικά δεν θεωρεί αναγκαία μια ενιαία και συντονισμένη δράση του 
Ελληνισμού στην πόλη που ζει.

Ο „διάλογος“ ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 9 Φεβρουαρίου θα έχει 4 επίπεδα. Το 
ερωτηματολόγιο που δημοσιεύουμε στη σελίδα μας www.doryforos.org προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σ 
όποιον θέλει να συμμετέχει μ αυτόν τον τρόπο στο διάλογο.

Με συνεντεύξεις και άρθρα (που ήδη δημοσιεύονται στις σελίδες μας αλλά θα κυκλοφορήσουν και σε έντυπη 
έκδοση)

Με άρθρα που μπορεί ο καθένας να στείλει στο Δορυφόρο έως στις 9 Φεβρουαρίου και θα δημοσιευτούν 

Με ανοιχτή συζήτηση «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ»

ΧΡΥΣΟ, ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΈ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
TAEKWONDO ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟ, ΣΠΥΡΟ ΚΑΙ ΔΈΣΠΟΙΝΑ 
ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟ (ΚΑΡΛΣΦΈΛΝΤ)

Στο πρώτο πρωτάθλημα της νέας χρονιάς στο Taekwondo ο Χρήστος Νίτσας κέρδισε το χρυσό κύπελλο στο 
διεθνές πρωτάθλημα Creti Cup στην Στουτγάρδη.

Αλλά και τα αδέρφια του Σπύρος και Δέσποινα Νίτσας στο αντίστοιχο Γερμανικό πρωτάθλημα στο Lünen 
κατέκτησαν την 2η θέση και 3η θέση αντίστοιχα.

Συγχαρητήρια

Ο Πασχάλης Ναλμπάντης κέρδισε την πρώτη θέση στο τουρνουά κυπέλλου Taekwondo που 

πραγματοποιήθηκε στο Reutlingen και η Μελίνα Εσκιτζή την τρίτη θέση στο παγγερμανικό πρωτάθλημα  
Taekwondo στο Lünen (στις κατηγορίες τους).

Συγχαρητήρια

 

Ο Χρήστος Πίτος στην FC Hellas München

Ανακοίνωση FC Hellas Μονάχου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την μεταγραφή του Πίτου 
Χρήστου στην ομάδα μας. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος έχει φορέσει 4 
φορές την φανέλα της Εθνικής ελπίδων, θα βοηθήσει με την εμπειρία του σαν 
παίκτης, ώστε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε βάλει και επιπλέον 
θα αναλάβει πόστο στην Ακαδημία μας σαν προπονητής. Έτσι μετά τον Σωκράτη 
Ευαγγέλου, Νίκο Αραμπατζή και Αλιχανίδη Γιώργο, ο Χρήστος Πιτος θα είναι ο 
τέταρτος πρώην επαγγελματίας που θα αγωνίζεται στον δεύτερο γύρο με την 
φανέλα της ομάδας μας! Καλωσόρισες και συνεχίζουμε για τον επόμενο!
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TΑ ΖΏΔΙΑ ΠΟΥ ΣΚΈΦΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΈΛΘΟΝ

Η 

ευαισθησία από την οποία διακατέχονται αυτά τα ζώδια, είναι η βασική αιτία που δε μπορούν να προχωρήσουν 
εύκολα παρακάτω με αποτέλεσμα να σκέφτονται τους πρώην τους. Τα συναισθήματά τους δε φεύγουν εύκολα.

Ταύρος 
Είναι από τα ζώδια που είναι πολύ πεισματάρικα αλλά κατά βάθος είναι και πολύ ρομαντικά. Τους αρέσει να 
περνούν χρόνο με τον αυτό τους αλλά αγαπούν και τη ρουτίνα που φτιάχνουν με τον σύντροφό τους.

Όταν μάλιστα τη φτιάξουν δύσκολα θα φανταστούν τον εαυτό τους μόνο του σε αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
οι Ταύροι να μην νοσταλγούν τον πρώην αλλά την σταθερότητα και την ασφάλεια που η σχέση τους πρόσφερε. 
Τους αρέσει να νιώθουν άνετα και η οικειότητα που είχαν στη σχέση τους λείπει περισσότερο κι από τον ίδιο τον 
πρώην.

Καρκίνος 
Αν η Rose από τον Τιτανικό ήταν Καρκίνος, θα κρατούσε ακόμα το χέρι του Jack γιατί οι εκπρόσωποι αυτού 
του ζωδίου δεν ξέρουν πως είναι να τα παρατάς. Γιατί να πας παρακάτω όταν μπορείς να μελαγχολήσεις 
ξαναδιαβάζοντας παλιά μηνύματα;

Περνούν περισσότερο χρόνο αναλογιζόμενοι το παρελθόν απ’ ότι ζουν το παρόν ή ονειρεύονται το μέλλον. 
Συνήθως βλέπουν αυτά που έγιναν με ένα ροζ χρώμα. Ακόμα κι αν υπήρχε σοβαρός λόγος για τον χωρισμό, οι 
Καρκίνοι μένουν “κολλημένοι” με τη σχέση και τον πρώην για καιρό. 

Παρθένος 
Αν και είναι πολύ λογικοί παρόλα αυτά βρίσκονται και οι Παρθένοι σε αυτή τη λίστα. Κι αυτό γιατί, όπως οι 
Ταύροι, αγαπούν τη συνήθεια και το προβλέψιμο στη ζωή τους. Επιθυμούν μια σχέση που θα έχει διάρκεια και 
για αυτό το ντροπαλό ζώδιο δεν είναι απλό πράγμα να κάνει μια νέα αρχή.

Δεν νιώθουν άνετα με τον καθένα οπότε όταν κάνουν μια σχέση είναι και ουσιαστική. Επίσης, επενδύουν πολλά 
σε μία σχέση και όταν αυτή τελειώσει δεν είναι ότι θέλουν τον πρώην τους πίσω αλλά την “επένδυσή” τους.

Ζυγός 
Στο δρόμο που χάραξαν οι Ταύροι, είναι απίστευτα ρομαντικοί αφού έχουν κυβερνήτη την Αφροδίτη. Γνωστοί 
για την αναποφασιστικότητά τους και την ευκολία στο να νιώσουν ικανοποιημένοι, οι Ζυγοί δύσκολα θα 
ξεκινήσουν έναν χωρισμό και ακόμα πιο δύσκολα θα τον αφήσουν πίσω τους.

Δεν έχει σημασία πόσο μπορεί να πληγώθηκαν, δείχνουν μεγάλη κατανόηση και συγχωρούν και ξεχνούν 
εύκολα. Αυτό που δεν ξεχνούν όμως είναι πόσο πολύ αγάπησαν -και ακόμα αγαπούν-τον πρώην. Είναι 
ιδεαλιστές και πάντα θα έχουν την προσοχή τους στραμμένη στον πρώην μέχρι κάτι άλλο να την τραβήξει.

Δημοσίευση στο in.gr

ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΏΠΙΚΗ ΈΚΔΗΛΏΣΗ

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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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
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Οι διαφημίσεις είναι μια δωρεάν  προσφορά  του 
Δορυφόρου στους χορηγούς και υποστηρικτές της 
εκδήλωσης.

Συνεχίζουμε την προβολή κάποιων επιχειρήσεων / 
ελεύθερων επαγγελματιών που κυρίως ενίσχυσαν 
την εκδήλωση την ημέρα της εκδήλωσης ή 
την εβδομάδα μετά και δεν προβλήθηκαν σε 
προηγούμενα τεύχη.


