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Κεντρικός χορηγός της 7ης δράσης αλληλεγγύης ελληνικών 
συλλόγων και φορέων Μονάχου 2021

ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 7η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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MONAXO
Το σύστημα αντίστροφης όσμωσης μειώνει την 
κατανάλωση νερού κατά 6 εκατ. λίτρα στο εργοστάσιο 
της BMW στο Μόναχο

Στο τμήμα παραγωγής, το ζήτημα της βιωσιμότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για το 
γκρουπ BMW που έχει υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών CO 
2 και την ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων.

Μεταξύ 2006 και 2020, η κατανάλωση πόρων ανά παραγόμενο αυτοκίνητο μειώθηκε 
περισσότερο από το μισό και οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 78%. 
Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων κατά 80% έως το 2030. Το εργοστάσιο του 
Μονάχου χρησιμοποιεί πλέον αντίστροφη όσμωση για να μειώσει την κατανάλωση γλυκού 
νερού. Το σύστημα ενσωματώθηκε στην παραγωγή την άνοιξη του τρέχοντος έτους και τώρα 
επεξεργάζεται το νερό από την καθοδική εμβάπτιση, όπου εφαρμόζεται η βασική επίστρωση 
στα οχήματα, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για το ίδιο στάδιο της διαδικασίας. 
Το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει τη συνολική ετήσια κατανάλωση γλυκού νερού κατά 
περισσότερα από έξι εκατομμύρια λίτρα. Από το 1997, το εργοστάσιο του γκρουπ BMW στο 
Μόναχο χρησιμοποιεί υπόγεια ύδατα από τη δική του πηγή στην πανεπιστημιούπολη του 
εργοστασίου. Αυτό παρέχει αρκετά για να καλύψει περίπου το ήμισυ των ετήσιων αναγκών 
του εργοστασίου και συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πολύτιμου πόσιμου νερού.

50 χρόνια U-Bahn Μονάχου. Tότε που οι οδηγοί 
ανακοίνωναν το πότε θα κλείσουν οι πόρτες των 
βαγονιών για να ξεκινήσει η διαδρομή. 

Φωτο: FMTM München

Κατά 3,7% θα αυξηθούν τα εισιτήρια στα ΜΜΜ

Πριν 50 χρόνια (19 Οκτωβρίου 1971) το πρώτο U-Bahn στο σταθμό Kieferngarten του 
Μονάχου

Το πρώτο δρομολόγιο ξεκίνησε από το Kieferngarten - Marienplatz και έφθασε στο τελικό 
σταθμό Goetheplatz. 

Ηταν 12 χλμ και είχε 13 στάσεις. 

Σήμερα η γραμμή του u-Bahn του Μονάχου είναι 95 χλμ και έχει 100 στάσεις .

Μόναχο: Έισιτήρια ΜΜΜ - Κατά 3,7% θα αυξηθούν τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς στο Μόναχο από 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδα SZ οριστικοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία μεταξύ 
Δήμου Μονάχου, κρατιδίου Βαυαρίας και 8 περιφερειών (MVV).

Έτσι μια απλή διαδρομή στη ζώνη M θα κοστίζει από 12 Δεκεμβρίου 3,50 € δηλ. 0,10 σεντς 
περισσότερο από τη σημερινή τιμή. Η μηνιαία κάρτα ζώνης Μ από 57,00 € θα κοστίζει 59,10 
€ ενώ το κοινωνικό μηνιαίο εισιτήριο Sozialticket Isar-Card θα κοστίζει 1,10 € περισσότερο 
(31,10 €).

Ο διευθντής του MVV  Bernd Rosenbusch θεωρεί την αύξηση απαραίτητη. „ Ο κορωνοιός 
περιόρισε πάρα πολύ τα έσοδα αφού ο αριθμός των επιβατών αντιστοιχεί στο 70-80% των 
επιβατών πριν την πανδημία.
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Mόναχο: 2.800 € είναι το 
ενοίκιο (μέσος όρος) σε 
οίκους περίθαλψης στο 
Μόναχο

Νέα μελέτη: Τι τρώνε οι Βαυαροί;

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας κοινωνικών 
θεμάτων του Δήμου Μονάχου που δημοσίευσε η 
εφημερίδα Abendzeitung ο μέσος όρος ενοικίου σε 
κέντρα περίθαλψης αυξήθηκε μηνιαίως στα 2.800 € 
από 2.500 € που ήταν το ενοίκιο (για ένα δωμάτιο) 
το 2018.

Μάλιστα το 36% των ανθρώπων είναι αναγκασμένα 
να στηριχτούν στην κοινωνική πρόνοια για να 
καλύψουν τα έξοδά τους. Το 36,3% δεν έχει τα 
χρήματα του ενοικίου. Παράλληλα σύμφωνα με τα 
στοιχεία το 94,3% των δωματίων είναι καλυμμένα.

Αν κάποιος δεν έχει συγκεκριμένη επιθυμία όσον 
αφορά την περιοχή και αν το δωμάτιο θα είναι 
μονόκλινο μπορεί να βρει την ίδια μέρα δωμάτιο. 
Για τα άτομα όμως με ιδιαίτερα προβλήματα και 
ανάγκες η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει και δυο 
εβδομάδες. Γεγονός που πολλές φορές οδηγοί 
τους οικείους να τους κλειδώνουν σε ένα δωμάτιο 
ή να προσπαθούν να τους στείλουν σε ψυχιατρείο 
αναφέρει το άρθρο.

Η έρευνα σε 8.000 άτομα είχε διάρκεια ένα χρόνο και πραγματοποιήθηκε από το Ύπουργείο 
Αγροτικής Πολιτικής του κρατιδίου.

Προτιμούνε να τρώνε στο σπίτι, για πρωινό υπάρχουν ψωμάκια (Semmeln και Brezen) στο 
60% . Η Παρασκευή είναι ημέρα ψαριού. 

Πρωινό-μεσημέρι-βράδυ

Για όποιον λόγο και να επιλέγουν το σπίτι το 83% των φαγητών καταναλώνονται στα σπίτια 
τους και το 79% των ποτών. 

Το 21% επιλέγει δημητριακά (Müsli), το 12% φρούτα και μόνο το 9% τρώνε το κλασικό αυγό 
πρωινού. Το μεσημέρι, το 30 % στη Βαυαρία έχει στα πιάτα του πιάτα του κρέας, ζυμαρικά, 
πατάτες ή λαχανικά (31 %), σαλάτα (21 %) ή λουκάνικα με ψωμάκια (19 %). Το βράδυ, το 
αδιαμφισβήτητο κλασικό φαγητό για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ψωμί με αλοιφή 
λουκάνικου (Wurst-Brot).

Ψάρι ή κρέας;

Η Παρασκευή ως ημέρα ψαριού έχει παραδοσιακή αξία. Ακόμα κι αν σερβίρεται ψάρι στο 
πιάτο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η κατανάλωση αυξάνεται αισθητά τις Παρασκευές. 
Το κρέας, από την άλλη πλευρά, είναι πιο συχνά μέρος του μενού τα Σαββατοκύριακα και τις 
Δευτέρες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Γερμανικής Έταιρείας Διατροφής, μια ισορροπημένη και 
ποικίλη διατροφή περιέχει 300 έως 600 γραμμάρια κρέατος την εβδομάδα. Το ψάρι 
σερβίρετε μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

 

Πολύ νερό, λίγη μπύρα

Τα στοιχεία κατανάλωσης ποτών που καταγράφονται τακτικά για ολόκληρη τη Γερμανία 
αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό και στη Βαυαρία.

Καφές και τα ροφήματα καφέ πίνουν περίπου 0,5 λίτρα ανά άτομο την ημέρα. Ώστόσο, 
πριν από τον καφέ, υπάρχει 1,5 λίτρα νερό στον κατάλογο Στην τρίτη έως την πέμπτη θέση 
ακολουθούν τσάι, αναψυκτικά, όπως κόκα κόλα ή λεμονάδα και χυμοί.

Δύσκολο να το πιστέψει κανείς αλλά στη Βαυαρία η μπύρα έρχεται στην έκτη θέση με 
0,175 λίτρα την ημέρα.

Γυναίκες και άνδρες

Οι γυναίκες τρώνε διαφορετικά και είναι πιο αδύνατες από τους άνδρες

Το εύρημα της έρευνας δεν πρέπει να είναι κάτι καινούργιο νέο: Οι άνδρες τρώνε 
περισσότερο κρέας και λουκάνικο και λίγη περισσότερο πίτσα. Οι γυναίκες, αντίθετα, τρώνε 
περισσότερα φρούτα και λαχανικά και σημαντικά περισσότερα γλυκά. 

Πώς επηρεάζει αυτό το βάρος; Το 42 % των Βαυαρών ανδρών είναι υπέρβαροι, ενώ το 
20% υποφέρουν ακόμη και από παχυσαρκία. Από τις γυναίκες της Βαυαρίας, το 27 % είναι 
υπέρβαρες και το 17 % παχύσαρκες.

Έχει αλλάξει η διατροφή στην πανδημία του κορωνοιού; 

Τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2020, πραγματοποιήθηκε ειδική έρευνα για την πανδημία του 
κορωνοϊού και την επίδραση της στις αγορές τροφίμων και τη διατροφική συμπεριφορά των 
Βαυαρών. Το αποτέλεσμα: Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες παρατήρησαν μια αλλαγή 
στον εαυτό τους όταν ψωνίζουν και μαγειρεύουν. Έιδικά οι γυναίκες σε μεγάλες πόλεις της 
Βαυαρίας ανέφεραν ότι προτιμούν το φρέσκο φαγητό, την ποιότητα και την τοπικότητα 
των προϊόντων. Σχεδόν το 60 % των ανδρών, ωστόσο, απάντησαν ότι καταναλώνουν τελικά 
περισσότερα  προϊόντα λόγω των περιορισμών της πανδημίας .
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Βαυαρία: Τι ισχύει - ΠΙΝΑΚΑΣ
Η τιμή επίπτωσης (inzidenz) δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της 
επιδημιολογικής κατάστασης του κρατιδίου της Βαυαρίας. 

Έκτός του Inzidenz, κριτήριο είναι και η κατάσταση στα νοσοκομεία. Έτσι αν το τελευταίο 
7ήμερο εισαχθούν στα νοσοκομεία πάνω από 1.200 άτομα τότε «ανάβει» το κίτρινο.

Αν ο αριθμός όσων νοσηλεύονται στις ΜΈΘ ξεπεράσει τους 600 τότε «ανάβει» το κόκκινο.

Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου οι αριθμοί είναι πολύ χαμηλά από το όριο που έχει τεθεί.

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία το τελευταίο 7ήμερο είναι 297 ενώ στις ΜΈΘ της Βαυαρίας 
είναι 236 άτομα. 

www.doryforos.org

Inzidenz κάτω από 
35 – ΠΡΑΣΊΝΟ

Inzidenz πάνω 
από 35 – ΠΡΑΣΊΝΟ

ΚΊΤΡΊΝΟ ΚΟΚΚΊΝΟ

ΦΑΝΑΡΊ ΦΑΝΑΡΊ ΦΑΝΑΡΊ ΦΑΝΑΡΊ

Έπαφές Κανένας 
περιορισμός

Κανένας 
περιορισμός

Πιθανοί 
περιορισμοί Περιορισμοί

Μάσκα Χειρoυργική ή FFP2 Χειρoυργική ή FFP2 FFP 2 FFP 2

Tέστ
Aντιγόνων 24 
ωρών ή PCR 48 
ωρών

Aντιγόνων 24 
ωρών ή PCR 48 
ωρών

PCR PCR

Ύπαίθριες 
εκδηλώσεις έως 
1.000 άτομα

Κανένας 
περιορισμός

Κανένας 
περιορισμός

Περιορισμοί στον 
αριθμό όσων 
συμμετέχουν

Αυστηροί 
Περιορισμοί στον 
αριθμό όσων 
συμμετέχουν

Έκδηλώσεις σε 
εσωτερικούς 
χώρους

Κανένας 
περιορισμός 3 G

3G + περιορισμός 
στον αριθμό των 
ατόμων

3G + αυστηρός 
περιορισμός στον 
αριθμό των ατόμων

Έμπορικά 
καταστήματα - 
υπηρεσίες

Κανένας 
περιορισμός

Κανένας 
περιορισμός

Πιθανοί 
περιορισμοί Περιορισμοί

Γυμναστήρια Κανένας 
περιορισμός 3 G 3G + Πιθανοί 

περιορισμοί
3G + Αυστηροί 
περιορισμοί

Κέντρα αισθητικής Κανένας 
περιορισμός 3 G 3G + Πιθανοί 

περιορισμοί
3G + Αυστηροί 
περιορισμοί

Θέατρο, 
κινηματογράφος, 
ζωολογικός κήπος, 
πισίνα, μουσεία

Κανένας 
περιορισμός 3 G 3G + Πιθανοί 

περιορισμοί
3G + Αυστηροί 
περιορισμοί

Έκθέσεις + 
συναυλίες άνω των 
1000 ατόμων

3 G 3 G 3G + Πιθανοί 
περιορισμοί

3G + Αυστηροί 
περιορισμοί

Ο Έλληνας προπονητής της TSV Dachau 1865

Ο Έυάγγελος Θεοδώρου ανήκει  πλέον στην αθλητική οικογένεια της ομάδας ταεκβοντο TSV 
Dachau 1865 ! 

Μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία ξεκινάει τον Νοέμβριο και η χρυσή ομάδα αγωνιστικού 
ταεκβοντο της Γερμανίας TSV Dachau 1865 επανδρώνεται με έναν από τους πιο αξιόλογους 
Έλληνες προπονητές και αθλητικό σύμβουλο, τον Δρ. Κο. Έυάγγελο Θεοδώρου *.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη του ακαδημαϊκή αλλά και εργασιακή καριέρα , ως προπονητής 
αθλητικής αγωγής και ως ειδικός σύμβουλος του εξαιρετικού προέδρου της Έυρωπαϊκής 
Ένωσης Ολυμπιακού Ταεκβοντό Κου Αθανασίου  Πραγαλού , θα συμβάλει με την εμπειρία 
και τις γνώσεις του πλέον καταλυτικά στην ήδη ανοδική πορεία του συλλόγου, τον οποίο 
στηρίζουν  οι Έλληνες του Νταχάου και του Μονάχου ενεργά εδώ και χρόνια. 

Προσκεκλημένος στην  φαντασμαγορική χθεσινή εκδήλωση της Tsv Dachau 1865 , με 
αφορμή την επαναλειτουργία  του ανακαινισμένου γυμναστηρίου ταεκβοντο   ( Sportpark 
Ost, Alte Römerstr. 45, Empore ), ο κος  Θεοδώρου έδωσε το παρόν σε χαμηλούς όπως πάντα 
τόνους και κατόπιν επισυνάφθηκε η πολυπόθητη συμφωνία.  

Καλή αρχή και πάντα επιτυχίες! 

Συνοπτικό βιογραφικό : 

Θεοδώρου Έυάγγελος 

* Κάτοχος μαύρης ζώνης 7 Dan ETU

* Έιδικός σύμβουλος του Προέδρου Ταεκβοντο Έυρώπης  ETU

* Phd Medical Democritus Univercity of Thrace

* Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο Ολυμπιακό Ταεκβοντο

* Πρώην Τεχνικός Σύμβουλος Έλληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντο

* Πρώην Δντης Αγώνων Παγκοσμίου και Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ταεκβοντο

* Πρωταθλητής Έλλάδος κατηγορία open 1987

Της Δέσποινας Μοσχόβη

Στην φωτό μαζί του στα αριστερά ο προπονητής της παιδικής ομάδας  Demirhan Aydin
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Δεύτερη θέση στον Πανγερμανικό Πρωτάθλημα 
taekwondo για τον Χρήστο Νίτσα 

Λυδία Ντίνα (Νυρεμβέργη)

Η τιμή επίπτωσης (inzidenz) δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της 
επιδημιολογικής κατάστασης του κρατιδίου της Βαυαρίας. 

Έκτός του Inzidenz, κριτήριο είναι και η κατάσταση στα νοσοκομεία. Έτσι αν το τελευταίο 
7ήμερο εισαχθούν στα νοσοκομεία πάνω από 1.200 άτομα τότε «ανάβει» το κίτρινο.

Αν ο αριθμός όσων νοσηλεύονται στις ΜΈΘ ξεπεράσει τους 600 τότε «ανάβει» το κόκκινο.

Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου οι αριθμοί είναι πολύ χαμηλά από το όριο που έχει τεθεί.

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία το τελευταίο 7ήμερο είναι 297 ενώ στις ΜΈΘ της Βαυαρίας 
είναι 236 άτομα. 

Στο Bavaria Open στην Νυρεμβέργη, στο άθλημα ταεκβοντο η 
Λυδία συμμετείχε σε δυο αγώνες και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο  
!Μάλιστα και στους δυο αγώνες επικράτησε με νοκ άουτ

Mαθήτρια της Α‘ λυκείου Μονάχου στην ομάδα 
χάντμπολ της Μπάγερν

Η 15χρονη Περσεφόνη Θεοδώρου μαθήτρια της Α‘ λυκείου Μονάχου στην ομάδα χάντμπολ 
της Μπάγερν Μονάχου 

Η νεαρή κοπέλα θεωρείται είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Θράκης στο άθλημα 
της χειροσφαίρισης 

Ο αθλητισμός ήταν μονόδρομος 
για την μαθήτρια της Α‘ λυκείου 
στο λύκειο Μονάχου «Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή»  κόρη του καθηγητή 
φυσικής αγωγής, Έυάγγελου 
Θεοδώρου, προπονητή ταε κβο ντο, 
μέλος μάλιστα του προπονητικού 
τιμ της ομάδας Νταχάου 1865 και 
εκπαιδευτικού στα ελληνικά σχολεία 
του Μονάχου.

Η απόσπαση του Θεοδώρου σε 
ελληνικά σχολεία του Μονάχου 
έφερε τη 15χρονη Έβρίτισσα στη 
βαυαρική πρωτεύουσα, η οποία 
δοκιμάστηκε στη Μπάγερν με τον 
προπονητή, Λαρς Χίμπελερ να 
ανάβει το πράσινο φως για την 
ένταξή της στην ομάδα.

«Άρχισε προπονήσεις αρχές Ιουνίου, 
υπέστη έναν τραυματισμό στον 

αστράγαλο ωστόσο επανήλθε μετά από 10 μέρες στις προπονήσεις χάρις στις ενέργειες 
των ανθρώπων της ομάδας. Τον Αύγουστο γυρίσαμε στην Έλλάδα για διακοπές ωστόσο με 
την επιστροφή μας στο Μόναχο, τον Σεπτέμβριο, προχώρησε το πράγμα και η Περσεφόνη 
εντάχθηκε κανονικά στην ομάδα».

«Έγώ βρίσκομαι με τριετή απόσπαση στο Μόναχο ως καθηγητής σε δύο ελληνικά σχολεία, 
το 5ο δημοτικό ‚‘Σωκράτης‘‘ και το 2ο δημοτικό ‚‘Πυθαγόρας‘‘. Αποφάσισα να στείλω το 
βιογραφικό του παιδιού στη Μπάγερν για να τη δοκιμάσουν. Έίναι μόλις 15 χρονών με 
ύψος 1.72 και αγαπάει το χάντμπολ, έπαιζε 1.5 χρόνο στην Αλεξανδρούπολη (Βορέας 
Αλεξανδρούπολης) και θεωρήσαμε πως είναι ευκαιρία να ενταχθεί σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ 
όπως η Μπάγερν», ανέφερε αρχικά ο κ. Θεοδώρου για να συμπληρώσει:

«Ό,τι ζητάς το έχεις» 

Με την παραπάνω φράση, ο Θεοδώρου εξηγεί τι ακριβώς σημαίνει για ένα παιδί το να 
εντάσσεται στη Μπάγερν, ανεξαρτήτως αθλήματος.

«Μπάγερν σημαίνει το μεγάλο, αυτό που ζητά ο κάθε προπονητής και αθλητής για να 
εξελιχθεί, σου παρέχουν το καλύτερο γήπεδο, καταρτισμένους προπονητές και μοναδικές 
εγκαταστάσεις σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Σκεφτείτε ότι είχαμε την 
ευκαιρία να δηλώσουμε πως επιθυμούμε να έρχεται λεωφορείο να παίρνει το παιδί από 
το σπίτι, απόσταση 30 χιλιομέτρων, για να το πηγαίνει στο campus της Μπάγερν. Ο 
σύλλογος δίνει 1 δις, ευρώ κάθε χρόνο για τα παιδιά μέχρι 18 ετών, σε όλα της τα τμήματα 
εξασφαλίζοντας όλα όσα χρειάζονται για την εξέλιξή τους», είπε ο εκπαιδευτικός.

Βλάσης Καμπάνης, SDNA,Πηγή εικόνων: Γιάννης Μαλκίδης Facebook
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Στην καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου Λίλια 
Διαμαντοπούλου δόθηκε το φετινό βραβείο „Lehrinnovationspreises“ για το ψηφιακό 
πρότζεκτ στο Instagram «Αντικείμενα της Έπανάστασης» (Οbjekte der Revolution).

Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε με αφορμή την επέτειο του 1821 στο πλαίσιο ενός 
μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Μονάχου. 

Η καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών Λίλια Διαμαντοπούλου, μαζί με την ομάδα φοιτητριών 
που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ανέβαζαν/ανεβάζουν στο Instagram κάθε 
Κυριακή „αντικείμενα“ που σχετίζονται με την Έπανάσταση του 1821 

«Στόχος είναι η μεταφορά της γνώσης στο ευρύτερο κοινό, να βγούμε λίγο έξω από τις 
αίθουσες. Ένα άνοιγμα προς το  κοινό, όχι μόνο το ελληνόφωνο αλλά και το γερμανόφωνο 
γιατί τα αντικείμενα που επιλέγουμε είναι εμβληματικά για το Μόναχο και τη Βαυαρία», είχε 
αναφέρει η Λίλια Διαμαντοπούλου πρόσφατα στην Deutsche Welle.

Συγχαρητήρια !!! 

Λίλια Διαμαντοπούλου: Βραβείο LMU για 
ψηφιακό πρότζεκτ

Γερμανία: „ Πόλεμος και Έιρήνη“ - Νέα έκδοση του ΔΟΡΎΦΟΡΟΎ

Ένα μήνα πριν τις εθνικές εκλογές στην Γερμανία ο „Δορυφόρος“ προχώρησε σε μια ειδική 
έκδοση με θέμα την πολιτειακή ρύθμιση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 

H δομή της χώρας, το σύνταγμα, τα ομόσπονδα κρατίδια, η Ομοσπονδιακή Βουλή και 
η Βουλή των κρατιδίων, το εκλογικό σύστημα, στατιστικά στοιχεία, εθνικά εκλογικά 
αποτελέσματα μετά τον β παγκόσμιο πόλεμο, οι πρόεδροι και οι Καγκελάριοι της Γερμανίας 
καθώς και άλλα σημαντικά στοιχεία περιγράφονται μέσα σε 100 περίπου σελίδες (DIN5).

Έίναι μια έκδοση του ΔΟΡΎΦΟΡΟΎ που επιμελήθηκε ο Δρ. Ματθαίος Καρδαμάκης (1995) και 
η οποία επικαιροποιήθηκε φέτος, όσον αφορά τα στοιχεία, από την νομικό Αθηνά Κίτσιου και 
μέλη του ΔΟΡΎΦΟΡΟΎ.

Το έντυπο θα διατίθεται δωρεάν και κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν αντίτυπο στο εμαιλ doryforos@email.de
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Το 1ο ελληνικό 
Γυμνάσιο, το 
Λύκειο και 
ο σύλλογος 
Μακεδόνων 
συμμετείχαν στην 
παρέλαση της 
Στουτγάρδης που 

πραγματοποιήθηκε 
με αφορμή τη 
συμπλήρωση 
200 χρόνων 
από την έναρξη 
της ελληνικής 
επανάστασης το 
1821

Ο Δορυφόρος έχει 
εκτυπώσει ειδικό 
φωτοάλμπουμ με 
περισσότερες φωτογραφίες 
των σχολείων του Μονάχου 
το οποίο μπορείτε να 
παραγγείλετε δωρεάν μέσω 
εμαιλ doryforos@email.de 

Συμπόσιο για τα 200 χρόνια από την έναρξη της 
Έλληνικής Έπανάστασης στο Ottobrunn

Έλληνες και Βαυαροί αποχαιρέτησαν τον Μίκη 
Θεοδωράκη

Ο Γενικός Πρόξενος της Έλλάδας στο Μόναχο Βασίλειος Γκουλούσης παραβρέθηκε στο 
συμπόσιο που διοργανώνει σήμερα 15 Οκτωβρίου στο Ottobrunn (Wolf-Ferrari-Haus) η 
ένωση ελληνογερμανικών φορέων στην Γερμανία VDGG για τη συμπλήρωση 200 χρόνων 
από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης.

Ομιλητές στο συμπόσιο είναι ο καθηγητής Hans-Joachim Gehrke, Freiburg, ο Florian S. Knauß, 
München, οι καθηγητές Peter Funke, Münster, Jan Murken, Ottobrunn, Lilia Diamantopoulou, 
München, οι Βουλευτές Lisa Badum και Thomas Rachel και η Πρόεδρος της ένωσης Sigrid 
Skarpelis-Sperk, Bonn

Έλληνες και Βαυαροί με βουρκωμένα μάτια και χειροκροτήματα αποχαιρετούν τον Μίκη 
Θεοδωράκη.

Του Πρωτοπρεσβύτερου Απόστολου Μαλαμούση

Μέσα σε κλἰμα βαθειάς συγκίνησης η Παροικία μας στην „Αθήνα του Ίσαρ“ (Μόναχο), τίμησε 
τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη την ίδια ημέρα και ώρα του αποχαιρετισμού του στην Αθήνα 
(08.09.21), με μία συναυλία με μουσική και τραγούδια του μεγάλου, παγκοσμίου φήμης 
μακαριστού μουσικοσυνθέτη.

Την πρόταση του πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Μαλαμούση να συνοδεύσει και το Μόναχο 
τον Μίκη Θεοδωράκη στην τελευταία κατοικία του, ασπάστηκαν ολοπρόθυμα οι τρεις 
μουσικοί που ζουν και εργάζονται στη πόλη μας, ο Γιάννης Καλλίας (πιάνο), ο Λευτέρης 
Αρμύρας (βιολί/κιθάρα) και ο Αλέξανδρος Ράντος (μπουζούκι). Παρά το γεγονός ότι οι δύο 
μουσικοί, Καλλίας και Αρμύρας, έπέστρεψαν δύο ημέρες πρίν από την εκδήλωση, από τις 
διακοπές τους στην Έλλάδα, στήθηκε σε μερικές ώρες όλο το σκηνικό για την παρουσίαση 
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της συναυλίας.

Η αρχική σκέψη του π. Αποστόλου ήταν να δοθεί το κοντσέρτο στην Königsplatz εκεί όπου το 
1995 ο Μίκης Θεοδωράκης έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία μπροστά σε δέκα τρεις χιλιάδες 
φιλόμουσο βαυαρικό κοινό και με την παρουσία του μεγάλου ηθοποιού Άντονυ Κουίν, ο 
οποίος χόρεψε μαζί με τον Θεοδωράκη το συρτάκι της ταινίας Ζορμπά.

Λόγω όμως της μεγάλης Διεθνούς 
Έκθεσης Αυτοκινήτων που λαμβάνει 
χώρα τις ημέρες αυτές στο Μόναχο, 
όλες οι κεντρικές πλατείες δεν ήταν 
διαθέσιμες και για τον λόγο αυτό 
αποφασίστηκε να δοθεί η συναυλία 
στην αυλή του Ιερού Ναού των 
Αγίων Πάντων Μονάχου.

Πολλοί Έλληνες και Βαυαροί 
μουσικόφιλοι προσήλθαν στην 
εκδήλωση και με ρίγη συγκίνησης 
και δάκρυα στα μάτια βίωσαν το 
μεγαλείο της μουσικής και ποίησης 
του Μίκη Θεοδωράκη.

Συγκινητική ήταν και η στιγμή 
που η συμπατριώτισσά μας Σούλα 
(Αθανασία) Ζαμάνη κατέθεσε 
μπροστά στη φωτογραφία του Μίκη 
Θεοδωράκη, που είχε στηθεί στο 
χώρο της συναυλίας, ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο και ένα αναμμένο 
κερί στη μνήμη του ουρανομίκη μουσουργού.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης καλοσώρισε τους επικέπτες, ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τους μουσικούς για την αυθόρμητη, ολοπρόθυμη και ανάργυρη προσφορά τους και 
ανέγνωσε μεταξύ των άλλων και δύο προσωπικές αναφορές του Μίκη Θεοδωράκη, σχετικά 
με το έργο του.

α)“Ντύνομαι με μαύρο κουστούμι στις συναυλίες μου, όπως ακριβώς και ο ορθόδοξος 
παπάς, ο οποίος εκπροσωπεί κάτι το ιερό και άγιο, δια να διαβάζω και εγώ το Έυαγγέλιο της 
δικαιοσύνης και της αγάπης”.

 β)«Όλοι οι πολιτισμοί αντλούν τα νερά τους από τον ίδιο Ώκεανό της ουράνιας Αρμονίας. 
Άρα στο βάθος τους είναι όμοιοι και οι διαφορές τους είναι τοπικές και επιφανειακές».  

Στο τέλος της προσλαλιάς του ευχήθηκε ο π. Απόστολος να προσλάβει ο Θεός τον Μίκη 
Θεοδωράκη στη χορεία των Αρχαγγέλων και Αγγέλων.

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο Διευθυντής του Έλληνικού Σπιτιού Μονάχου, λογοτέχνης 
και κοινωνιολόγος κ. Κωνσταντίνος Γιαννακάκος, σκιαγραφώντας τη σχέση της μουσικής 
Θεοδωράκη με την ποίηση και την μελοποίηση ποιημάτων Σεφέρη Ρίτσου κ.α.ελλήνων και 
ξένων γιγάντων της ποίησης και λογοτεχνίας.

Το λόγο επίσης έλαβε και ο επί σειρά πολλών ετών δημοσιογράφος της Βαυαρικής 
Ραδιοφωνίας και νυν Διευθυντής του Τμήματος Έικαστικών Τεχνών της Βαυαρικής Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών Wilhelm Warning, o οποίος ασπάσθηκε προ ετών την Ορθοδοξία, έλαβε το 
όνομα Χριστόφορος και ως μέλος της Ένορίας Αγίων Πάντων Μονάχου αναγιγνώσκει τις 
Κυριακές στη Θεία Λειτουργία το ιερό Έυαγγέλιο στη γερμανική γλώσσα.

Ο Χριστόφορος Warning επισκέθηκε το 1969, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το 
γερμανικό γυμνάσιο, την Έλλάδα με σακίδιο στη πλάτη και λιγοστά χρήματα. Στο Λαύριο 
ρώτησε κάποια οικογένεια για το που θα μπορούσε να διανυκτερεύσει και πρός έκπληξή 
του η οικογένεια τον προσκάλεσε την οικία της. Στο δείπνο η συζήτηση έστράφη γύρω 
από τον Μίκη Θεοδωράκη και τη μουσική του και η θυγατέρα της οικογένειας παρεκάλεσε 
τον Χριστόφορο να μεταφέρει στη Γερμανία μουσικούς δίσκους του Θεοδωράκη, που τότε 
απαγορεύονταν από τη χούντα. Ο Χριστόφορος, παρά τον μεγάλο κίνδυνο του εγχειρήματος 
πήρε δίσκους τους έκρυψε στα εσώρουχά του στο σακίδιο και με τον τρόπο αυτό μετέφερε 
τον Θεοδωράκη και τη μουσική του στο Μόναχο και στη Βαυαρία.

Ακολούθηκε ωριαία συναυλία με τους έξοχους μουσικούς. Με πρόσκληση των μουσικών 
ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης, εφημέριος στον ιερό Ναό των Αγίων Πάντων 
Μονάχου, ερμήνευσε με στεντόρια φωνή το τραγούδι „Της δικαιοσύνη ήλιε νοητέ“.

 

Φωτογραφίες: Christos Marazidis
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Mε έκτακτες ανακοινώσεις για την αποτελεσματικότητα των εμβολιαστικού προγράμματος 
κατά του κορωνοϊού στην Έλλάδα προχώρησε σήμερα ο καθηγητής Παθολογίας και 
Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΈΚΠΑ, μέλος της Έπιτροπής Έμπειρογνωμόνων 
του υπουργείου Ύγείας και πρόεδρος της Έλληνικής Έταιρίας Λοιμώξεων, Σωτήρης Τσιόδρας, 
παρουσιάζοντας ελληνική μελέτη για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ο  Τσιόδρας αναφέρθηκε στη μετάλλαξη Δέλτα λέγοντας ότι προ Δέλτα η 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήταν από 92% έως 98%, μετά Δέλτα, από 71% έως 96%. 
Διατηρείται, δηλαδή, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και μετά τη Δέλτα περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει υψηλή αποτελεσματικότητα και για νοσηλείες σε ΜΈΘ 
στη μετά Δέλτα περίοδο, από 91 έως 98%. Έπίσης, τα εμβόλια εμφανίζουν εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα σε όλες τις ηλικίες για νόσηση. «Έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 
θανάτους στη χώρα μας με τους εμβολιασμούς», υπογράμμισε ο καθηγητής.

H αποτελεσματικότητα ανά εμβόλιο

Όπως τόνισε ο. Τσιόδρας, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 11 Οκτωβρίου οι ατελώς 
εμβολιασμένοι παρουσίαζαν αποτελεσματικότητα 74%. 

Όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως με Pfizer έχουν 90%, όσοι έχουν εμβολιαστεί με Moderna 
έχουν 97%, όσοι έχουν εμβολιαστεί με AstraZeneca έχουν 94% και όσοι έχουν εμβολιαστεί με 
Johnson & Johnson 72%.

O Tσιόδρας επισήμανε επίσης :

Με τους εμβολιασμούς έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 θανάτους,  5.560 νοσηλείες στις 
ΜΈΘ και 5.530 διασωληνώσεις, σύμφωνα με την ανάλυση της εμβολιαστικής προσπάθειας 

Eλληνική μελέτη για την αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, 
Pact-Photoaktivierte Therapie, 

Ozon-Therapie,  
Prophylaktische Leistungen, Bleaching

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

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

Wendelsteinstr. 3 
81541 München

Telefon: 089 217656612

ΣΤΗΡΊΖΕΊ ΤΗΝ 7η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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 Στον εμβολιασμό κατά της γρίπης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Έθνικής 
Έπιτροπής Έμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου (4.10.2021).

Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε μία σαφή γνώση σε τι βαθμό μπορεί να επηρεάσει η μία λοίμωξη 
την άλλη».

«Όμως, γνωρίζουμε ότι την περσινή χρονιά είχαμε την ευτυχία η κινητικότητα του ιού της 
γρίπης να είναι εξαιρετικά χαμηλή, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή των μέτρων 
ατομικής υγιεινής» συμπλήρωσε.

«Έπιδημιολογικά η γρίπη κορυφώνεται τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο επομένως 
τα άτομα που πρέπει να εμβολιαστούν θα πρέπει να είναι ήδη ανοσοποιημένα από τον 
Νοέμβριο» όπως τόνισε.

Ακόμα, εξήγησε πως το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο είναι διαφορετικό. Ο ιός γενικά 
υφίσταται ήπιες η πιο έντονες μεταλλάξεις, γεγονός που τον κάνει κάθε χρόνο διαφορετικό.

Όπως υπογράμμισε, φέτος τα εμβόλια που κυκλοφορούν είναι τετραδύναμα.

«Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με του κοροναϊού»

Σε αυτό το σημείο, υπογράμμισε πως ο εμβολιασμός δεν παρεμβαίνει στο σχήμα των 
εμβολιασμών των υπόλοιπων εμβολίων, δηλαδή συστάσεις για τήρηση μεσοδιαστήματος 
μεταξύ εμβολίων δεν υφίστανται.

«Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με το εμβόλιο του κοροναϊού» 
διευκρίνισε και πρόσθεσε πως «όποιος πρέπει α εμβολιαστεί για τη γρίπη δεν θα πρέπει να 
κάνει χρονολογικό σταυρόλεξο».

Οι χρονικοί περιορισμοί λοίμωξης και εμβολίου γρίπης

Χρονικοί περιορισμοί λοίμωξης κοροναϊού και αντιγριπικού εμβολιασμού είναι οι εξής:

Ασυμπτωματικοί που έχουν θετικό εργαστηριακό έλεγχο εμβολιάζονται μόλις ολοκληρωθεί ο 
χρόνος απομόνωσης

Ασυμπτωματικοί που ήρθαν σε επαφή με θετικό κρούσμα, ελέγχονται και είναι αρνητικά, 
μπορούν να εμβολιαστούν κανονικά

Συμπτωματικοί με COVID πρέπει να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους μέχρι να ολοκληρωθεί 
η απομόνωσή τους

Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπάρχει διασταυρούμενη προστασία μεταξύ του COVID και τη 
λοίμωξη από τους ιούς της γρίπης.

Eμβόλιο της γρίπης ταυτόχρονα με αυτό του 
κοροναϊού;

Η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Ο 
επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ύπηρεσίας Απασχόλησης, Ντέτλεφ Σίλερ προειδοποιεί 
ότι υπάρχουν ήδη ελλείψεις προσωπικού ,σε επίπεδο ειδικών, σε 70 επαγγέλματα. 
«Συνολικά περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ειδικευμένοι, 
αναζητούνται αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ύπηρεσίας 
Απασχόλησης, στην WELT AM SONNTAG.

Τα παιδιά των πτυχιούχων Ανωτάτων Έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τρεις φορές 
μεγαλύτερες πιθανότητες να σπουδάσουν και να πάρουν πτυχίο σε σύγκριση με τα παιδιά τα 
οποία προέρχονται από εργατικές οικογένειες.

Αυτό προκύπτει από μια μελέτη των ερευνητικών ιδρυμάτων «Stifterverband der Wirtschaft 
für die Wissenschaft» και «McKinsey», την οποία δημοσιεύει σήμερα η γερμανική οικονομική 
εφημερίδα «Handelsblatt».

Από τους 100 μαθητές του δημοτικού οι οποίοι προέρχονται από εργατικές οικογένειες, μόνο 
27 φτάνουν στο πανεπιστήμιο, ενώ αντιθέτως το καταφέρνουν τα 79 από τα 100 παιδιά 
πτυχιούχων πανεπιστημιακού επιπέδου.

«Η Γερμανία εξακολουθεί (όμως) να προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες εκπαίδευσης», 
τόνισε η συνεργάτης της McKinsey Γιούλια Κλίερ. Γι’ αυτό και ο Φόλκερ Μέιερ-Γκούκελ, ο 
αντιπρόεδρος της «Stifterverband der Wirtschaft für die Wissenschaft», προέτρεψε τη νέα 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση «να κάνει τα πάντα για να διευρύνει περαιτέρω τις ίσες ευκαιρίες 
στην εκπαίδευση σε ευρεία έκταση. Η Γερμανία χρειάζεται όλα της τα ταλέντα, (εν τούτοις) 
μόνο το 15% των νέων από εργατικές οικογένειες μπορούν να βασισθούν πλήρως στους 
γονείς τους για να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους. Γι‘ αυτό και απαιτείται μια ευρεία 
μεταρρύθμιση του BaföG (δηλαδή, του ομοσπονδιακού νόμου επιδομάτων σπουδών και 
επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος έχει αντικατασταθεί εν μέρει από δάνεια που πρέπει να 
επιστραφούν).                                                                                     

Πηγή:ΑΜΠΈ-Handelsblatt

Γερμανία: Λείπουν 1,2 εκατομμύρια ειδικευμένοι 
εργαζόμενοι

Γερμανία: Δύσκολα στα ΑΈΙ τα παιδιά της 
εργατικής τάξης
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Το ά εξάμηνο του 2021 τα ιδιωτικά νοικοκυριά πλήρωσαν 32,62 σεντ την κιλοβατώρα 
ρεύματος. Ποσό που ισοδυναμεί με αύξηση 4,7% σε σύγκριση με το β΄εξάμηνο του 2020.

Βασικός παράγοντας της αύξησης ήταν η επαναφορά του ΦΠΑ από 16% σε 19% .

Σε νοικοκυριά στα οποία η κατανάλωση ήταν μικρότερη από 1.000 κιλοβατώρες η αύξηση θα 
είχε „περιοριστεί“ στο 33% ενώ σε  μια ετήσια κατανάλωση πάνω από 15.000 κιλοβατώρες οι 
καταναλωτές χωρίς την αύξηση του ΦΠΑ θα πλήρωναν 0,27 σεντ λιγότερα.

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Ύπηρεσία 

Μια από τις βασικές προσθήκες είναι η δυνατότητα, 
για πρώτη φορά, εκτέλεσης εφαρμογών Android.

Μεταξύ των τροποποιήσεων που συνοδεύουν τα 
Windows 11 αφορά στο «Start», το οποίο πλέον θα 
βρίσκεται στο κέντρο, ούτως ώστε ο χρήστης να βρει 
γρήγορα αυτό που χρειάζεται.

Παράλληλα με τις προσθήκες, υπάρχουν και 
κάποιες... «αποχωρήσεις».

Συγκεκριμένα, στα Windows 11 ενσωματώνεται το 
Microsoft Teams, παραγκωνίζοντας το Skype.

Έπίσης, η Microsoft δεν συμπεριλαμβάνει στις προ 
εγκατεστημένες εφαρμογές το Paint 3D και το 3D 
Viewer.

Βέβαια, οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν τα 
εργαλεία αυτά, από το Microsoft Store.

Γερμανία: 4,7% αυξήθηκε η τιμή ρεύματος

Οι βασικές αλλαγές του Windows 11

Οδηγοί ΙΧ που έχουν γεννηθεί από το 1953 έως το 1958 πρέπει να έχουν αλλάξει τα παλιά διπλώματα 
οδήγησης έως 19 Ιανουαρίου 2022

Ακολουθούν στη συνέχεια :

Γεννηθέντες 1959 έως 1964 θα πρέπει να αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους έως 19 Ιανουαρίου 2023,

Γεννηθέντες 1965 έως 1970 θα πρέπει να αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους έως 19 Ιανουαρίου 2024

Γεννηθέντες 1971 και μετά θα πρέπει να αλλάξουν το δίπλωμα οδήγησής τους έως 19 Ιανουαρίου 2025,

Όσοι γεννήθηκαν πριν το 1959 θα πρέπει να έχουν αλλάξει τα διπλώματα οδήγησης έως 19 Ιανουαρίου 2033

Μετά 2025 αυτό που θα έχει σημασία στην αλλαγή του διπλώματος θα είναι η ημερομηνία έκδοσής του

Έτσι:

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 1999 και 2001 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 Ιανουαρίου 2026

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 2002 και 2004 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 Ιανουαρίου 2027

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 2005 και 2007 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 Ιανουαρίου 2028

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2008 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 Ιανουαρίου 2029

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2009 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 Ιανουαρίου 2030

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2010 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 Ιανουαρίου 2031

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί το 2011 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 Ιανουαρίου 2032

Όσα διπλώματα έχουν εκδοθεί μεταξύ 2012 και 18 Ιανουαρίου 2013 θα πρέπει να έχουν αλλαχτεί έως 19 
Ιανουαρίου 2033

Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν μόνο για όσους έχουν παλιά διπλώματα 

Γερμανία: Ποιοι πρέπει να αλλάξουν τα 
διπλώματα οδήγησης
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Από τις 11 Οκτωβρίου τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοιού δεν θα είναι άλλο δωρεάν στην 
Γερμανία.

Για κάποιες κατηγορίες ατόμων θα παραμείνουν τα τεστ δωρεάν:

Συγκεκριμένα για :

• Ατομα κάτω των 12 ετών

• Ατομα με αντενδείξεις στο εμβόλιο

• Ατομα που όταν ολοκληρώσουν την καραντίνα θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό τεστ 

• Ατομα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις - συμπτώματα του ιού

• Έπαφές ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό

• Παιδιά από 12 έως 17 ετών και έγκυες )έως 31.12.2021)

• Φοιτητές από το εξωτερικό που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο που δεν αναγνωρίζεται 
επίσημα στην Γερμανία

Για το πόσο θα είναι το κόστος για τους υπόλοιπους δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί.

Πάντως η Πολιτεία πληρώνει στα κέντρα 11,50 € για τα γρήγορα τεστ και 43,56 € για τα 
PCR test

Γερμανία: Ποιοι θα έχουν δικαίωμα για 
δωρεάν τεστ

Oι νέοι νόμοι / αλλαγές νόμων που θα ισχύουν στην 
Γερμανία από τον Νοέμβριο του 2021:

Από τις 9 Νοεμβρίου θα ισχύσουν υψηλότερα 
πρόστιμα για παραβίαση ταχύτητας και τους 
παραβάτες στάθμευσης

Ο ανανεωμένος κατάλογος προστίμων του ΚΟΚ 
προβλέπει αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις των 
κανόνων στην οδική κυκλοφορία. Για παράδειγμα ο 
οδηγός ΙΧ που σε αστικές περιοχές θα υπερβαίνει  16 
έως 20 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας θα πληρώνει 70 
ευρώ αντί για 35 ευρώ. 

Στο μέλλον, θα επιβληθούν επίσης υψηλότερα 
πρόστιμα για όσους παρκάρουν παράνομα σε 
πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομους ή σταματούν χωρίς 
άδεια σε προστατευτικές λωρίδες ή παρκάρουν και 
σταματούν στη δεύτερη σειρά. Η στάθμευση στη 
δεύτερη σειρά θα κοστίζει 55 αντί για 20 ευρώ  ενώ 

θα είναι ακόμη πιο ακριβό εάν εμποδίζονται ή κινδυνεύουν άλλοι οδηγοί . Ένα άλλο νέο 
χαρακτηριστικό είναι το πρόστιμο 55 ευρώ σε όσους δεν επιτρέπεται η στάθμευση σε χώρο 
στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων κοινής χρήσης. 

Αντίθετα, οι κανόνες απαγόρευσης οδήγησης και οι κανονισμοί όσον αφορά τους „πόντους“  
στο Flensburg παραμένουν αμετάβλητοι. 

Περιορισμοί για μη εμβολιασμένα άτομα: Από την 1η Νοεμβρίου, δεν θα υπάρχουν πλέον 
αποζημιώσεις καραντίνας

Αν μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι αρρωστήσουν με κορωνοϊό και τεθούν σε καραντίνα δεν 
θα λάβουν πλέον από τον εργοδότη το μισθό τους για έξι εβδομάδες. 

Ώστόσο, ελάχιστα θα αλλάξουν προς το παρόν για τους εργαζόμενους, γιατί ο εργοδότης 
πρέπει πρώτα να κάνει προκαταβολές με την καταβολή των μισθών. Μόνο έτσι μπορεί να 
διεκδικήσει αποζημίωση από τα ταμεία βάσει του νόμου περί προστασίας από λοιμώξεις και 
στη συνέχεια να λάβει την επιστροφή των μισθών. 

Ύψηλότερες χρεώσεις PayPal

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει ξεχωριστές χρεώσεις για πληρωμές PayPal από και προς τη 
Μεγάλη Βρετανία.  Από τις 10 Νοεμβρίου, ωστόσο, οι πληρωμές από και προς τη Μεγάλη 
Βρετανία με PayPal θα είναι ακριβότερες.

Η ΙΚΈΑ σχεδιάζει αναδυόμενα καταστήματα (χώρος λιανικής που ανοίγει για προσωρινό 
χρονικό διάστημα)

Έκτός από τα γνωστά καταστήματα επίπλων, το σουηδικό κατάστημα επίπλων σχεδιάζει να 
ανοίξει τα λεγόμενα pop-up καταστήματα στα κέντρα των πόλεων από την 1η Νοεμβρίου.

Το αναδυόμενο κατάστημα IKEA στο Wolfsburg θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2021. Ένα 
άλλο αναδυόμενο κατάστημα πρόκειται να ακολουθήσει στο Ravensburg στις αρχές του 
2022. Αρχικά θα υπάρξει μόνο δοκιμαστική λειτουργία για 18 μήνες, μετά την οποία θα 
αποφασιστεί εάν αυτό το είδος πώλησης θα συνεχιστεί περαιτέρω.

Γερμανία: Nόμοι που αλλάζουν από 1η 
Νοεμβρίου
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Τα παρακάτω ισχύουν όσο δεν αλλάζει κάτι τόσο 
από πλευράς καταλόγου επικίνδυνων χωρών που 
ανακοινώνει εβδομαδιαίως το Robert Koch Institut όσο 
και από πλευράς της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας. Σημειώνεται ότι από μέσα Αυγούστου δεν 
υπάρχουν αλλαγές.

Για ταξιδιώτες από Ελλάδα στην Γερμανία 

Πρέπει:

Να προσκομίσουν αρνητικό τεστ (PVR 72 ωρών ή τεστ 
αντιγόνων 48 ωρών) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσηση

Δεν τίθεται θέμα καραντίνας, ούτε πρέπει να 
συμπληρώσουν τη φόρμα επιβάτη.

Έπιπλέον όσοι επιστρέφουν με πλοίο μέσω Ιταλίας πρέπει να συμπληρώσουν και την ιταλική 
φόρμα (PLF

Για ταξιδιώτες από Γερμανία προς Έλλάδα

Να συμπληρώσουν την ελληνική φόρμα επιβάτη travel.gov.gr

Να προσκομίσουν αρνητικό τεστ (PVR 72 ωρών ή τεστ αντιγόνων 48 ωρών) ή πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσηση

Έπιπλέον όσον αφορά τα ταξίδια από το εξωτερικό στην Έλλάδα: 

Τι ισχύει για το PLF: Όλοι οι ταξιδιώτες προς Έλλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και 
ανεξαρτήτως εάν έχουν εμ,βολιαστεί, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger 
Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr  οποιαδήποτε ώρα πριν την 
αναχώρηση της πτήσης προς Έλλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, 
που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται 
αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών: Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα 
γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας 
που προβλέπει το Passenger Locator Form. Αν το rapid test είναι θετικό άμεσα θα γίνεται 
επαναληπτικός έλεγχος  με PCR test.  Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό 
η καραντίνα θα ισχύει για 10 μέρες, ενώ αν ο επιβάτης εξωτερικού είναι εμβολιασμένος και το 
rapid test κατά την άφιξή του δείξει ότι είναι θετικός στη νόσο θα παραμένει σε απομόνωση 
για 7 μέρες. Και στις δύο περιπτώσεις ( 10 ή 7 μέρες προσωρινού περιορισμού), προκειμένου 
να γίνει άρση της καραντίνας τα πρόσωπα υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο 
με τη μέθοδο PCR την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους. Όλοι οι επιβάτες 
εξωτερικού πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών της χώρα μας.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική: Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός 
αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι 
επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Έπίσης οι επιβάτες υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή 
των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους 
και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να 
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού. 

Ταξίδια Έλλάδα-Γερμανία/ Έλλάδα:  
Τι ισχύει 

Η Φώφη Γεννηματά, η οποία έδινε μάχη για την 
υγεία της, είχε προχωρήσει πέρυσι, σε τηλεοπτική 
συνέντευξή της στον Alpha τον Ιούνιο του 2020, για 
τις δυσκολίες που είχε βιώσει όταν διαγνώστηκε με 
καρκίνο.

«Έίναι εξαιρετικά δύσκολο να σκέφτεσαι ότι τα 
παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να 
σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται 
καν πώς είσαι, να μην θυμάται τη φωνή σου, να 
μην θυμάται τη μορφή σου, να μη γνωρίσει το χάδι 
σου», είχε πει η Φώφη Γεννηματά προσθέτοντας 
ότι «εμείς (σ.σ. εννοεί την ίδια και την αδερφή της) 
ήμασταν πολύ μεγαλύτερες όταν χάσαμε τους 
γονείς μας, είχαμε προλάβει να ζήσουμε μαζί τους κι 
έχουμε έντονες αναμνήσεις από εκείνους. Με έπιανε 
τρόμος όταν σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μου, που με 
τόσο κόπο και προσπάθεια απέκτησα, θα τα άφηνα 
ξαφνικά μόνα τους. Έίναι πολύ οδυνηρό».

«Οι γονείς μου έφυγαν με εφτά μήνες διαφορά»

Μάλιστα, η Φώφη Γεννηματά είχε αναφερθεί και 
στους δύο γονείς της, που πέθαναν από καρκίνο με εφτά μήνες διαφορά, το ιστορικό 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Γεννηματά και την σύζυγό του, Κάκια Βέργου-Γεννηματά.

«Παλεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Με επτά μήνες διαφορά έφυγαν οι γονείς μου από 
τη ζωή. Πρώτα η μητέρα μου και μετά ο πατέρας μου. Μόνο αυτό μπορούσε να συμβεί με 
αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν μαζί από δεκατριών χρονών. Μια ζωή μαζί. Το 1984, όταν 
αρρώστησε η μητέρα μου, πολύ δύσκολα μπορούσε να πει κανείς τη λέξη καρκίνος. Έίχε 
καρκίνο στο μαστό. Ήταν ένα στίγμα για όλη την οικογένεια», είχε πει η Φώφη Γεννηματά.

«Για χρόνια ζούσα με τη σκέψη ότι ο καρκίνος θα χτυπήσει και τη δική μου πόρτα»

Χαρακτηριστικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο η Φώφη Γεννηματά είχε αναφερθεί 
στους φόβους που της προκαλούσε για τη δική της υγεία το γεγονός ότι οι δύο γονείς της 
«χτυπήθηκαν» από τον καρκίνο.

«Για αρκετά χρόνια ζούσα με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή ο καρκίνος θα χτυπήσει και τη 
δική μου πόρτα. Μετά, η καθημερινότητα μας ξεπέρασε, αρχίσαμε να ζούμε φυσιολογικά 
και το ξεχάσαμε, το βγάλαμε από τη ζωή μας. Αλλά επανήλθε και αφού επανήλθε, μάθαμε 
να ζούμε με αυτό. Το Σάββατο το διαπίστωσα, τη Δευτέρα χειρουργήθηκα και το επόμενο 
Σάββατο ήμουν σε ένα συνέδριο και μιλούσα από το βήμα», έλεγε το 2020 η Φώφη 
Γεννηματά.

Έφυγε στα 57 της χρόνια, 55 χρονών ο πατέρας της, 54 η μητέρα της
Πολύ κοντά σε ηλικία με τους γονείς της έφυγε από τη ζωή η Φώφη Γεννηματά, 
«χτυπημένη» από τον καρκίνο. Στα 55 χρόνια του είχε πεθάνει ο πατέρας της, Γιώργος 
Γεννηματάς, στα 54 η μητέρα της Κάκια Βέργου, και οι δύο λόγω καρκίνου.

Μάλιστα, οι γονείς της προέδρου του ΚΙΝΑΛ είχαν φύγει με λίγους μήνες διαφορά, με 
πρώτη τη μητέρα της Φώφης Γεννηματά.

«Οδυνηρό να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά 
σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα»
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Έιδικότερα, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Αποχαιρετάμε την Φώφη Γεννηματά με βαθιά 
αισθήματα συγκίνησης. Μια γενναία γυναίκα που 
έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις 
πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το 
φωτεινό της χαμόγελο. Ύπηρέτησε με συνέπεια και 
πολιτικό ήθος τις αρχές της και τον δημόσιο βίο. Με 
μια ευγένεια ψυχής που θα λείψει σε όλους μας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους 
δικούς της ανθρώπους. Ο πόνος τους αυτές τις 
δύσκολες ώρες είναι και δικός μας».

Η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
για τη Φώφη Γεννηματά

Με θλίψη και συντριβή πληροφορήθηκα την απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Την 
αποχαιρετώ με σεβασμό. Αλλά και πλημμυρισμένος από τις σκέψεις που προκαλεί ο 
τόσο άδικος και πρόωρος χαμός της. Γιατί η πολιτική υπάρχει για να είναι, πριν απ’ όλα, 
ανθρώπινη.

Η Φώφη υπήρξε ένας μαχητής της ζωής, πολεμώντας με αξιοπρέπεια τις δυσκολίες της 
υγείας της και τον εχθρό που χτύπησε την οικογένειά της. Και έμεινε όρθια ως το τέλος, 
υπηρετώντας το καθήκον της. Έγινε, έτσι, σύμβολο θάρρους για όλες τις γυναίκες, αλλά 
και τους άνδρες που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες.

«Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός», έγραψε ο 
αγαπημένος της ποιητής Οδυσσέας Έλύτης. Και η Φώφη ήταν ένας άνθρωπος που με τη 
δράση και το παράδειγμά της, πράγματι, ανέβηκε πολύ ψηλά.

Στα θερμά συλλυπητήρια όλων των Έλληνίδων και των Έλλήνων προς τα παιδιά, τον 
σύζυγο και τους δικούς της ανθρώπους, προσθέτω και τα δικά μου.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια της 
Φώφης Γεννηματά:

«Πόσο κρίμα! Μερικές φορές δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσεις αυτό που νοιώθεις. Το 
να αποχαιρετήσω την Φώφη Γεννηματά, μια νέα γυναίκα, μητέρα, σύζυγο, συμπατριώτισα 
κι άξια πολιτικό, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Φώφη έφυγε από τη ζωή όπως έζησε 
τη ζωή: έντιμη κι αγωνίστρια! Ο πολιτικός κόσμος είναι πιο φτωχός. Στους οικείους της 
εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπητήρια. Ήταν τιμή μου που γνώρισα και συνεργάστηκα 
με τον άνθρωπο και πολιτικό Φώφη Γεννηματά. Αιωνία της η μνήμη!».

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά απέστειλε ο πρόεδρος του 
ΣΎΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

„Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

Έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή μέχρι το τέλος.

Η απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους της“, έγραψε ο Αλ. 
Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη  
Φώφη Γεννηματά

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά εξέφρασε ο ΓΓ της ΚΈ του 
ΚΚΈ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε συλλυπητήριο μήνυμά του.

«Έκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Φώφης Γεννηματά, πρόεδρο 
του ΚΙΝΑΛ, την οποία αποχαιρετώ με μεγάλο σεβασμό για την εντιμότητα της, αλλά και 
τη γενναιότητα με την οποία έδωσε τη μάχη για τη ζωή. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
οικογένεια της και τα μέλη του ΚΙΝΑΛ» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΓΓ της 
ΚΈ του ΚΚΈ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης

Έκφράζω τη βαθύτατη λύπη μου για την απώλεια μιας διακεκριμένης πολιτικού, αλλά και 
αγαπημένης φίλης, της Φώφης Γεννήματα, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. 

Οκ. Αναστασιάδης προσθέτει: Έκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον σύζυγο, στα 
παιδιά, στους δικούς της ανθρώπους και στο Κίνημα του οποίου ηγείτο. 

Ο Πρόεδρος της  Έλληνικής Βουλής Βουλής.

Με ένα μπουκέτο λουλούδια στη θέση στην οποία καθόταν και τους βουλευτές 
συντετριμμένους να ακούν όρθιοι τον Πρόεδρο της Βουλής αποχαιρέτησε το Κοινοβούλιο 
τη Φώφη Γεννηματά . Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας ανακοίνωσε 
τη διακοπή εργασιών του Κοινοβουλίου  ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της 
Φώφης Γεννηματά. 

«Η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας ξεκινά και τελειώνει υπό την καταθλιπτική 
σκιά της ανακοίνωσης της εκδημίας της Φώφης Γεννηματά Προέδρου του Κινήματος 
Αλλαγής και διακεκριμένης κοινοβουλευτικού» είπε ο κ. Τασούλας ανοίγοντας την σύντομη 
συνεδρίαση της Ολομέλειας για να προσθέσει «Η θλίψη και η συντριβή που όλες κι όλοι 
νιώθουμε και που αντιπροσωπεύει πιστά σύσσωμο τον ελληνικό λαό μας επιβάλλει 
στοιχειωδώς να αποφασίσουμε την διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου  αυτή την 
εβδομάδα ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της.

   „Η Βουλή των Έλλήνων σήμερα  γίνεται κοινωνός του τραγικού νέου. Σε συνεδρίαση της 
Ολομέλειας που θα συναποφασίσουμε θα συνεννοηθούμε να τιμήσουμε την μνήμη μιας 
άξιας γυναίκας και αφοσιωμένης μητέρας αγαπητής συναδέλφου και πολιτικού που παρά 
τα τεράστια προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, μέχρι την τελευταία στιγμή στα μάτια 
όλων μας ήταν φέρελπις. Αναλαμβανόμενοι το πλήγμα που υπέστη η οικογένειά της από 
την  τελευταία και ανεπανάληπτη δυστυχώς περιπέτεια της υγείας της που είχε απίστευτα 
ραγδαία επιδείνωση οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η σύζυγος και μητέρα τους υπήρξε 
συνάδελφος που όλοι και όλες εκτιμούσαμε και θαυμάζαμε. Τώρα που έχουμε την εικόνα 
της δεινής αναμέτρησης με τον καρκίνο αντιλαμβανόμαστε το πάθος της για την δημόσια 
υγεία για το εθνικό σύστημα της δημόσιας υγείας και την εμμονή της διαχρονικά να 
στηρίξει αυτό που και ο πατέρας της ξεκίνησε και η ίδια συνέχισε και στην μνήμη της θα 
πρέπει να το υποσχεθούμε «την Δημόσια Ύγεία και τα μάτια μας». Έκφράζω εκ μέρους της 
Βουλής των Έλλήνων τα ειλικρινή συλλυπητήρια» είπε.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου 

Συγκλονισμένος από τον πρόωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά ο Γιώργος Παπανδρέου 
δήλωσε με σπασμένη φωνή στο Περιστύλιο της Βουλής: «Δεν έχω λόγια. Έίμαι 
συντετριμμένος που έφυγε η Φώφη μας. Έδωσε μια μάχη παλικαρίσια». Νωρίτερα, σε 
ανάρτησή του στο Facebook, «ανέβασε» μία φωτογραφία της Φώφης Γεννηματά να 
χαμογελά, την οποία και συνόδευσε με τη φράση «θα είσαι πάντα κοντά μας». Πηγή: Pro-
tagon.gr
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Mαθητές, η συντονίστρια εκπαίδευσης Μονάχου Ίριδα Μπέση η διευθύντρια του Λυκείου 
Ασημίνα Χρυσικού και μαθητές στη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
στην Salvatorkirche 

Φωτο: Γιάννης Σαρακατσάνης

Ένορία Αγίων Πάντων: Το 1ο Γυμνάσιο Μονάχου στη δοξολογία για την εθνική επέτειο

2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Μονάχου Το 1ο Γυμνάσιο Μονάχου 
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Φέτος στηρίζουμε:

7η φιλανθρωπική (δράση αλληλεγγύης) 
συλλόγων και φορέων Μονάχου

α) Το προγιέκτ του Ιδρύματος ELIZA που αφορά την προσπάθεια να διαμορφώσει γραμμή 
στήριξης για κάθε παιδί που θέλει να καταγγείλει περιστατικό κακοποίησης

β)  „δικαίωμα στη ζωή“ Μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα το Ηράκλειο που έχει 
σαν σκοπό την πραγματοποίηση ενεργειών που εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών  με 
αναπηρία και των οικογενειών τους.

Διοργανωτές: Ένορία Αγ. Γεωργίου Μονάχου, σύλλογοι Αιγαίου, Έπτανησίων, Έλασσονιτών, 
Θεσσαλών, Θρακιωτών, Ηπειρωτική Κοινότητα, Κρητών, Μακεδόνων, Σύλλογος 
Ηπειρωτών ΣΟΎΛΙ, ΠΟΝΤΙΏΝ, Γυν. ομάδα Έλληνικού Σπιτιού, Τμήματα Έλληνικής 
Γλώσσας Μονάχου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου

Ύποστηρικτές: Ένορία Αγίων Πάντων, Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, Λέσχη Έπιστμόνων, Λύκειο 
Έλληνίδων, Φιλαρμονία, Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου, FC Hellas Muenchen, 
TC Muenchen, Beach Arena, Κοινότητα Χααρ, Κοινότητα Καρσλφελντ, Σχολή Τεννις 
Θεοδοσιάδης

Τραπεζικός λογαριασμός:

Doryforos e.V., Piraeus Bank  
IBAN: DE84 5242 0600 8167 9673 35  

SWIFT/ΒIC: ABGRDEFF
Verwendungszweck: AKTION 2021

Aktion 2021
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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

ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 7η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 7η ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

CITY APOTHEKE
APOTHEKERIN VARVARA KESSOGLOU

Schiller Str. 9
80336 München

Κοντά στο σταθμό - Beim Hauptbahnhof

Tel.: 089/ 55 55 21
Fax: 089/ 55 55 22

Ωράριο λειτουργίας - Geschäftszeiten
Mo - Fr  9:00 - 19:00 durchgehend

Sa  9:00 - 14:00

www.cityapotheke.net
www.cityapotheke.org

E-Mail: info@cityapotheke.net

CITY APOTHEKE
Apothekerin

Varvara Kessoglou

Schiller Str. 9

80336 München
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ΥΠΆΙΘΡΙΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ  
ΠΆΖΆΡΙ 
12.12.2021

Από ώρα 11 έως 6 μ.μ. στον 
προαύλιο χώρο του Multikultu-
relles Jugendzentrum Westend - 
MKJZ , Westendstr 66a,  
80339 München

U-Bahn 4,5 Station  
Schwanthalerhöhe, Tram: 19 
Schrenkstraße, Λεωφορείο 53 
στάση Schwanthalerhöhe.

Σε 7 σκηνές θα προσφερθούν 
από συλλόγους εδέσματα, 
χειροτεχνίες και άλλα 
παραδοσιακά αντικείμενα  
έναντι του 1 €.

Όλα τα έσοδα θα δοθούν σε 
ιδρύματα για παιδιά.

Στο πλαίσιο της 7ης δράσης αλληλεγγύης 
(φιλανθρωπική) οι σύλλογοι διοργανώνουν:


