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Οι Σύλλογοι Ποντίων Βαυαρίας  
στο Νταχάου

Κρητικός Σύλλογος Μονάχου 

Γερμανία: Ψηφίστηκε ο νόμος κατά του COVID19



Φέτος στηρίζουμε :

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, Μακεδόνων, Κρητών, 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 Muen-
chen, Beach Arena, Κοινότητα Χααρ, Κοινότητα Καρσλφελντ, Σχολή Τεννις Θεοδοσιάδης

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ Τις 
12.12.2021

ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2021
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Κεντρικός χορηγός της 7ης δράσης αλληλεγγύης ελληνικών 
συλλόγων και φορέων Μονάχου 2021



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

ΣΤΉΡΙΞΉ 7ΉΣ 
ΔΡΆΣΉΣ -  
ΔΩΡΕΆΝ 
ΔΙΆΦΉΜΙΣΉ 
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ΣΤΉΡΙΞΉ 7ΉΣ ΔΡΆΣΉΣ - ΔΩΡΕΆΝ ΔΙΆΦΉΜΙΣΉ 
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DeltaDrive
F a h r s c h u l e

Delta
F a h r s c h u l e

DeltaDrive

F a h r s c h u l e

DeltaDrive

Delta

DELTA - DRIVE
Inhaber: P. Dimitriadis

Steinstraße 46 / 81667 München (Haidhausen)

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

Bürozeiten / Montag bis Freitag: 15:00-18:30
Auch nach Vereinbarung möglich 
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MONAXO
Οι Σύλλογοι Ποντίων Βαυαρίας στο Νταχάου

Φωτογραφία του Simon Jacob

Τα σωματεία Ποντίων Βαυαρίας, 
η Διαρκής Έπιτροπή για τη 
Γενοκτονία και η Νεολαία 
της ΟΣΈΠΈ, διοργάνωσαν 
Οικουμενικό Μνημόσυνο στα 
θύματα της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού ελληνισμού, στους 
χώρους του πρώην στρατοπέδου 
συγκέντρωσης Νταχάου παρουσία 
του Γεν. Προξένου της Έλλάδας στο 
Μόναχο B. Γκουλούση
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Κρητικός Σύλλογος Μονάχου 

Από την επιμνημόσυνη δέηση για το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου στην Ένορία του Αγ. 
Γεωργίου Μονάχου (14.11.2021)
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Πρώτη θέση για Χρήστο Νίτσα 

Τι σημαίνει 2G, 2G+, 3G, 3G+

O Χρήστος Νίτσας (Mόναχο / Καρλσφελντ) .Πρώτη 
θέση στο διεθνές πρωτάθλημα στο Sachsen Anhalt στο 
άθλημα του Taekwondo
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Για ραντεβού στα περιφερειακά εμβολιαστικά κέντρα (Pasing, KVR, Marienplatz, Theresien-
wiese) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλωθεί / εγγραφεί στη σελίδα  http://impfzentren.
bayern στη συνέχεια να επιλέξει εμβολιαστικό κέντρο και να επιλέξει ραντεβού  „Termin aus-
wählen“

Aνακοίνωση Δήμου Μονάχου (15.11.2021)
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Ακυρώθηκε το Weihnachtsbazar στην Marienplatz

«Η Σαλαμίνα και οι συνέπειες»

O Δήμαρχος του Μονάχου εξήγησε ότι ο χώρος που πραγματοποιείται το χριστουγεννιάτικο 
παζάρι δεν μπορεί  να αποκλειστεί και έτσι να μπορεί να εφαρμοστεί το 2G για τους 
επισκέπτες. Έτσι παρότι το παζάρι είναι υπαίθριο θα ακυρωθεί.

Έπίσης ακυρώθηκε και το Winterzauber στην Viktualienmarkt.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά χριστουγεννιάτικα παζάρια επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις και 
συγκεκριμένα 2G plus δηλ. με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και επιπλέον τεστ

Στην Έκθεση με τίτλο «Σαλαμίνα 480» που εγκαινιάσθηκε χθες στην 
Κρατική Αρχαιολογική Συλλογή του Μονάχου, με τη συνδρομή του 
Γενικού Προξενείου της χώρας μας στο Μόναχο, και ανοίγει σήμερα τις 
πόρτες της στο ευρύ κοινό για να παραμείνει στη διάθεση του μέχρι τον 
Μάρτιο 2022, αναφέρεται δημοσίευμα στις σελίδες τοπικής πολιτιστικής 
ειδησεογραφίας της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung , τονίζοντας ότι 
πρόκειται για μια Έκθεση που «καταδεικνύει τις συνέπειες της σημαντικής 
ναυμαχίας μεταξύ Έλλήνων και Περσών στην Χρυσή Έποχή της αρχαίας 
Έλλάδας».

Στο άρθρο σημειώνεται ότι «η ναυμαχία της Σαλαμίνας, που έλαβε χώρα 
πριν από 2500 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 480 π.Χ., δεν θεωρείται μόνο 
ως μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στη λεκάνη της Μεσογείου 
στην αρχαιότητα, αλλά σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική καμπή στην 
ευρωπαϊκή ιστορία», καθώς «με τη νίκη των Έλλήνων, σταμάτησαν οι 
περσικές επεκτατικές προσπάθειες στην ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα και 
άρχισε η Χρυσή Έποχή της αρχαίας Έλλάδας», διευκρινίζοντας ότι κατά 
την εν λόγω περίοδο η Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις γνώρισαν μια 
εκπληκτική άνοδο τόσο πολιτικά όσο και πολιτιστικά, ιδιαίτερα στους 
τομείς της τέχνης και της αρχιτεκτονικής.

Με την Έκθεση αυτή, καταλήγει το δημοσίευμα, η μάχη της Σαλαμίνας 
τίθεται σε ένα ευρύτερο ιστορικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο, 
σε συνάρτηση όχι μόνο με όσα προηγήθηκαν χρονικά αλλά και με τις 
συνέπειές της
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Έκθεση για τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας  
(480 π.Χ.) στο Μόναχο

Του Απόστολου Μαλαμούση

Με αφορμή τα 2.500 χρόνια από τη ναυμαχία στη Σαλαμίνα το Μουσείο „Κρατική Συλλογή 
Αρχαιοτήτων Μονάχου“, που μαζί με τη „Γλυπτοθήκη του Μονάχου“ στολίζει  με το κλασικό 
μεγαλοπρεπές κτήριό του την Βασιλική Πλατεία του Μονάχου, παρουσιάζει μια λίαν 

ενδιαφέρουσα έκθεση με θέμα την Ναυμαχία της Σαλαμίνας που έλαβε χώρα το 480 π.Χ.

Σε μια ειδική δίωρη συνέντευξη τύπου ο διευθυντής του μουσείου κ. Florian Knauß και o 
υποδιευθυντής Dr. Christian Gliwitzky, παρουσίασαν στους δημοσιογράφους το όλο ιστορικό, 
πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και γεωστρατηγικό πλαίσιο της εποχής της ναυμαχίας της 
Σαλαμίνας, καθώς επίσης και όσα διαδρατίστηκαν προ και μετά την ναυμαχία, που αποτελεί 
τη μεγαλύτερη ναυμαχία στην αρχαιότητα.

Με βάση τις παραστάσεις σε αρχαιοελληνικά αγγεία και αμφορείς, νομίσματα και άλλα 
αρχαιολογικά ευρήματα του Μουσείου και με ένα ακριβές αντίγραφο του πίνακα του 
γερμανού ζωγράφου Kaulbacher, με θέμα τη ναυαχία, ανέλυσαν με ιστορική εμβρίθεια 
και κριτική αξιολόγηση την ιστορία της ναυμαχίας τόσο μέσα από τις αρχαίες γραπτές 
(Ηρόδοτος) και προφορικές θεατρικές παραδόσεις (Αισχύλος), όσο και από τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία.

Η νίκη των Έλλήνων στη ναυμαχία της Σαλαμίνας έθεσε τέρμα στις επιθέσεις των Περσών 
στην Έλλάδα και σήμανε την απαρχή μιας νέας εποχής της Δημοκρατίας και της άνθησης της 
τέχνης σε όλα τα επίπεδα.

Σε μια αίθουσα του μουσείου στήθηκε ένα ακριβές αντίγραφο του μεγάλων διαστάσεων 
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πίνακα της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, έργο του γερμανού ζωγράφου Kaulbacher, που 
ζωγραφίστηκε το 1868 και βρίσκεται από τότε τοποθετημένος στην αίθουσα τελετών της 
Βαυαρικής Βουλής.

Έπεξἠγηση του πίνακα:

Στο μέσον του πίνακα παριστάνεται ο Θεμιστοκλής όρθιος με περικεφαλαία να κρατά με το 
δεξί χέρι το σπαθί του κάτω από το αριστερό χέρι του και να επιβλέπει την διεξαγωγή της 
ναυμαχίας, με βάση το σχέδιο μάχης που είχε εκπονήσει.

Πίσω του στέκεται ο Λεωνίδας με περικεφαλαία να κρατά ψηλά με το δεξί χέρι το σπαθί του. 
Βεβαίως ο Λεωνίδας δεν ζούσε τότε αφού έπεσε στη μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ., 
όμως ο ζωγράφος τον τοποθετεί εκεί για να καταδείξει ότι και ο Λεωνίδας με τη ψυχή του 
έλαβε μέρος στη ναυμαχία.

Δεξιά απεικονίζεται ο πέρσης βασιλιάς Ξέρξης να βρίσκεται σε θρόνο στην Αττική απέναντι 
από τη Σαλαμίνα και να παρακολουθεί οργισμένος την εξέλιξη της ναυμαχίας. Στο μέσο της 
θάλασσας παριστάνεται η Αρτεμισία, όρθια με λευκή ενδυμασία και τόξο στο χέρι, η οποία 
είχε συμβουλεύσει τους Πέρσες να αποφύγουν τη μάχη στα στενά της Σαλαμίνας.

Μπροστά από τον πίνακα τοποθετήθηκε μια μεγάλη μακέτα στην οποία παριστάνεται η 
διάταξη των ελληνικών και περσικών πλοίων, προτού να αρχίσει η μάχη.

Ένδιαφέρουσα ήταν η προσέγγιση του θέματος και με την αξιολόγηση της ναυμαχίας, όχι 
μόνο με ελληνική αλλά και με περσική οπτική γωνία.

Όπως είναι γνωστό ο Θεμιστοκλή εξορίστηκε (εξοστρακίστηκε) από την Αθήνα και κατέφυγε 
μέσω Θεσσαλίας και Μικράς Ασίας στα Σούσα Περσίας, όπου ζήτησε άσυλο από τον 
Αρταξέρξη. Τελικά πέθανε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας το 461 π. Χ. Τα οστά του 
μεταφέρθηκαν αργότερα κρυφά στην Αθήνα.

Η συνέντευξη ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και κατέδειξε για μια ακόμη φορά τα ταλέντα των 
δύο διοργανωτών, Dr. Knauß και Dr. Gliwitzky, την βαθειά γνώση της ελληνικής ιστορίας και 
μυθολογίας, το μεράκι, την επιστημονική κατάρτηση και την επιδεξιότητα στη παρουσίαση 
της έκθεσης.

Ο πρωτοπρεβὐτερος Απόστολος Μαλαμούσης παρευρέθη στη ξενάγηση και ευχαρίστησε 
θερμά τον διευθυντή και υποδιευθυντή της „Κρατικής Συλλογής Αρχαιοτήτων Μονάχου“ 
για την άριστη προετοιμασία και παρουσίαση της έκθεσης και τους επήνεσε για το όλο έργο 
τους.

Η Έκθεση με τον τίτλο „Salamis 480“ θα λειτουργήσει μέχρι 13 Μαρτίου 2022 και συνιστάται 
ολόθερμα στους συμπατριώτες μας να την επισκεφθούν.

Στη φωτογραφία  (από αριστερά) ο διευθυντής του μουσείου κ. Dr. Florian Knauß, ο 
πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και ο υποδιευθυντής του μουσείου κ. Dr. Chris-
tian Gliwitzky.

Φωτογραφία: Μαλαμούσης
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Ανακοίνωση Ενοριών στο Μόναχο (απόσπασμα)

Μια πρωτόγνωρη στα χρονικά της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας τριπλή Έπισκοπική 
παρουσία και ευλογία στις Ένορίες και στο Τμήμα της Ορθοδόξου Θεολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Μονάχου, έλαβε χώρα από 31 Οκτωβρίου μέχρι 1ης Νοεμβρίου στην 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας.

Αφορμή της τριπλής επισκοπικής παρουσίας αποτέλεσε το διπλό ιωβηλαίο του Προέδρου 
του Τμήματος της Ορθοδόξου 
Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Μονάχου ελλ. καθηγητή δρ. 
Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου, 
δηλαδή 60 έτη ζωής και 30 έτη 
επιστημονικής και καθηγητικής 
εργασίας και θυσιαστικής 
προσφοράς στο Τμήμα της 
Ορθοδόξου Θεολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Μονάχου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Γερμανίας κ. Αυγουστίνος τέλεσε 
την Κυριακή 31 Οκτωβρίου τη 
Θεία Λειτουργία στον ιερό Ναό 
των Αγίων Πάντων Μονάχου, 
ο Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος 
Χριστουπόλεως κ. Έμμανουήλ στον 
ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, τη γνωστή ιστορική 
Salvatorkirche Μονάχου και 
ο Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος 

Αργυρουπόλεως κ. Αμβρόσιος στο ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Μόναχο. 

Δείπνο ευγνωμοσύνης προς τον καθηγητή δρ. Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο για τα 60 έτη 
ζωής και 30 έτη εργασίας του στο Πανεπιστήμιο Μονάχου

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έλαβε χώρα στο „Πολιτιστικό Κέντρο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος“ δείπνο ευγνωμοσύνης προς τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο 
για το διπλό ιωβηλαίο του. Το δείπνο οργάνωσαν προς ευχάριστη έκπληξη του καθηγητή 
ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος (Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας), ο δρ. δρ. Ανάργυρος 
Αναπλιώτης (Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου) και η οικογένεια 
του τιμωμένου.

Μετά το πέρας της ομιλίας του Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνου πήρε το λόγο ο επίκουρος 
καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου στη θεολογική σχολή του LMU (Akad. Oberrat) 
και επισκέπτης διδάσκων (Lehrbeauftragter) στο Πανεπιστήμιο της Bundeswehr Δρ. Δρ. 
Ανάργυρος Αναπλιώτης. Ο κ. Αναπλιώτης τόνισε κυρίως 4 στοιχεία της προσφοράς του 
καθηγητή Κ. Νικολακόπουλου στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου:

α) Ώς καθηγητής της Καινής Διαθήκης ο κ. Νικολακόπουλος είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε 
διεξοδικά με την ορθόδοξη πατερική ερμηνεία της Γραφής στο γερμανόφωνο χώρο, 
εκδίδοντας βιβλία και πολλά άρθρα για το θέμα αυτό.  Μέχρι την ίδρυση της Ορθοδόξου 
Θεολογίας στο Μόναχο ήταν οι μεγάλοι ορθόδοξοι θεολόγοι εκ των συνθηκών υποχρεωμένοι 
να διδάσκουν όλα τα θεολογικά αντικείμενα προκειμένου να καλύψουν όλους τους 
τομείς την θεολογίας. Η εξειδίκευση στους διάφορους τομείς βοήθησε τον καθηγητή 
Νικολακόπουλο να γίνει ο πρώτος ορθόδοξος καθηγητής στη Γερμανία με διδακτορικό τίτλο 
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και εξειδίκευση υφηγεσίας στον τομέα „ορθόδοξη βιβλική θεολογία“.

β) Η ενασχόληση με τη βυζαντινή μουσική, η επιστημονική της ανάλυση και η σύνθεσή της 
με τη Βίβλο επέτρεψε στον καθηγητή Νικολακόπουλο να κάνει γνωστή σε ένα ευρύτερο 
κοινό τον πλούτο και την παράδοση της μουσικής αυτής. Με την πάροδο των ετών ολοένα 
και περισσότεροι Γερμανοί και άλλοι μη Έλληνες άρχισαν να ενδιαφέρονται και να αγαπούν 
τη βυζαντινή μουσική παράδοση και κληρονομιά. Ο Σύλλογος Βυζαντινής Μουσικής που 
διοικείται από τον ίδιο μέχρι σήμερα, στεγάζει τη Βυζαντινή Χορωδία Ιεροψαλτών, η οποία 
υπό τη δική του διεύθυνση έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Γερμανία και εξωτερικό. Τις 
συναυλίες αυτές επισκέπτονται πλήθος ορθοδόξων χριστιανών από όλες τις δικαιοδοσίες, 
αλλά και πολυάριθμοι καθολικοί και ευαγγελικοί χριστιανοί και εκπρόσωποι επισήμων αρχών 
και κοινωνικών και φιλανθρωπικών ομάδων. 

γ) Ο καθηγητής Νικολακόπουλος είναι ο εκδότης από το 2005 του μοναδικού γερμανόφωνου 
επιστημονικού περιοδικού για την ορθόδοξη θεολογία Orthodoxes Forum, ένα περιοδικό 
στο οποίο έχει αφοσιωθεί ως πνευματικό του παιδί. Το περιοδικό αυτό που ιδρύθηκε 
ήδη το 1987 από τον καθηγητή κ. Θεόδωρο Νικολάου είναι όχι μόνο  »μιὰ σπουδαία καὶ 
ἐπαινετὴ προσπάθεια, … πού καλύπτει ἕνα οὐσιῶδες κενὸ στὸ γερμανικὸ καὶ γενικότερα τὸ 
δυτικοευρωπαϊκὸ χῶρο« (Σύναξη) αλλά και ένα φυτώριο επιστημονικού διαλόγου τόσο με τη 
γερμανική κοινωνία όσον και με τις άλλες ομολογίες.

δ) Ο καθηγητής Νικολακόπουλος διετέλεσε τα έτη 2003 μέχρι 2011 και από το 2017 μέχρι 
σήμερα Πρόεδρος του Τμήματος Ορθοδόξου θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και όταν απειλήθηκε με κατάργηση η Ορθόδοξη 
Θεολογία στο Μόναχο κατάφερε με αγώνες,  με τις επαφές που είχε με πάρα πολλές 
εκκλησιαστικές και κρατικές αρχές και με τη βοήθεια του Θεού όχι μόνο να αποτρέψει την 
κατάργηση του Τμήματος άλλα και να προβάλλει περαιτέρω το ρόλο του στο πανεπιστημιακό 
στερέωμα („Unikat“). Η δεύτερη προεδρία του χαρακτηρίζεται από μια άνθηση του Τμήματος, 
που έχει σήμερα πολυάριθμους φοιτητές, και από μια μεγάλη επιστημονική παραγωγή 
και συνεισφορά στα θεολογικά γράμματα και την Έκκλησία. Με διπλωματικό ταλέντο έχει 
καταφέρει μια στέρεη επικοινωνία τόσο με τις κρατικές γερμανικές αρχές όσο και με τη 
Διοίκηση του Πανεπιστημίου αλλά και με τους εκπροσώπους τόσο της καθολικής όσο και της 
ευαγγελικής Έκκλησίας και θεολογίας. Η σχέση του Προέδρου με τους άλλους διδάσκοντες 
και το προσωπικό του Τμήματος χαρακτηρίζονται από συναδελφική αλληλεγγύη και 
χριστιανική αγάπη.

Η σύζυγός του καθηγητή κ. Μαρία Λιάνου (φιλόλογος, αρχαιολόγος και διδάσκουσα την 
νεοελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Μονάχου) και οι δύο θυγατέρες του  Νέμη και Ξένια 
παρουσίασαν ένα λίαν συγκινητικό οπτικό-ακουστικό οδοιπορικό της ζωής και δράσης του 
τιμωμένου.
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Γερμανία: Ψηφίστηκε ο νόμος κατά του COVID19

Ο νέος νόμος:

Ο νόμος αφαιρεί το δικαίωμα στα κρατίδια να πραγματοποιούν λοκντάουν, να αποφασίζουν 
για απαγόρευση εξόδου και να παρεμβαίνουν στην εστίαση και στον τουρισμό. Αντίθετα 
παραμένουν οι αρμοδιότητες για περιορισμούς στους τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού και 
κοινωνικές δραστηριότητες /επαφές.

Έπίσης σύμφωνα με τον νόμο οι εργοδότες θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά αν 
εφαρμόζεται στους χώρους εργασίες ο κανόνας της πρόσβασης των εμβολιασμένων, όσων 
έχουν αναρρώσει και όσων έχουν υποβληθεί σε τεστ για τον κορωνοϊό. Στους χώρους 
εργασίας θα ισχύει το 3G

Έπαναφορά της τηλεργασίας  που θα δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να 
εργαστούν από το σπίτι, εκτός από όσους απασχολούνται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες 
που καθιστούν δύσκολη την τηλεργασία.

Η επιβίβαση στα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα) θα γίνεται με 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή με τεστ, ενώ υποχρεωτικό θα είναι το τεστ 
κορωνοϊού στις κλινικές και τις μονάδες φροντίδας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για 
τους επισκέπτες. 

Τέλος, η πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί εμπεριέχει προβλέψεις για αυστηροποίηση των 
ποινών σε βάρος όσων χρησιμοποιούν πλαστά πιστοποιητικά ή όσων είναι υπεύθυνοι για την 
έκδοση αυτών, που θα έρχονται αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης.

Πηγή: Tagesschau
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Ομόσπονδα 
κρατίδια : 
Νέα κριτήρια 
αξιολόγησης της 
επιδημιολογικής 
κατάστασης

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD στην κοινή σύσκεψη Μέρκελ με 
Πρωθυπουργός (18.11.2021) ορίστηκαν τα νέα κριτήρια αξιολόγησης της 
επιδημιολογικής κατάστασης.. 

Έτσι άν  η τιμή (Inzidenz) των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι άνω του 
3 (δηλ. για τη Βαυαρία περίπου 400 εισαγωγές το 7ήμερο) θα ισχύει στο 
κρατίδιο το 2 G

Αν η τιμή είναι πάνω από 6 (δηλ. για τη Βαυαρία περίπου 800 εισαγωγές 
στα νοσοκομεία το 7ήμερο) τότε θα ισχύει το 2G+

Ένδεικτικά σήμερα την χαμηλότερη τιμή έχει το κρατίδιο του Αμβούργου 
με 1,62 και την υψηλότερη το  Thüringen με 18,54

Άρθρο της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΗ αναφέρει ότι 
„Χιλιάδες Έλληνες φορολογουμένους με εισοδήματα 
από μισθούς και συντάξεις του εξωτερικού εντόπισε 
η φορολογική διοίκηση μέσω των στοιχείων που 
λαμβάνει κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν 
τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να υποβάλουν 
συμπληρωματική δήλωση με τα εισοδήματα του 
εξωτερικού. Αμέσως μετά η εφορία θα εκδώσει τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα, επιβάλλοντας και τα 
πρόστιμα που αναλογούν στον καθέναν που «ξέχασε» 
να τα δηλώσει στην Έλλάδα.

Ο διοικητής της ΑΑΔΈ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο 6ο Thessaloniki Summit ανέφερε ότι 
ο ελεγκτικός μηχανισμός αξιοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει από την αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφορίων με άλλα κράτη, για να προσθέσει ότι «και πέρυσι και φέτος έχουμε εντοπίσει 
φορολογουμένους οι οποίοι είχαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. στο εξωτερικό, τα 
οποία δεν τα είχαν δηλώσει. Τα στοιχεία αυτά μας ήρθαν από την ανταλλαγή πληροφοριών 
και τους έχουμε ειδοποιήσει να έρθουν να τα δηλώσουν, δηλώντας ταυτόχρονα οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο μπορεί να μειώνει τη φορολογική τους υποχρέωση».

Έξαιτίας της πανδημίας οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί να μεταβούν στις εφορίες, αλλά 
να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 
συγκεκριμένα θα πρέπει να αποστείλουν τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, όπου 
θα διαπιστώνεται η κατάθεση των μισθών και των συντάξεων από τις επιχειρήσεις και τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

Οπως προκύπτει από εγκύκλιο της ΑΑΔΈ, οι εφορίες θα κάνουν δεκτό «κάθε πρόσφορο 
δικαιολογητικό για τον καθορισμό του τελικού φορολογητέου ποσού των συντάξεων 
αλλοδαπής, όπως το αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο 
καταβάλλεται η σύνταξη από τον ασφαλιστικό οργανισμό της αλλοδαπής».

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στην οποία τα δηλούμενα 
ποσά ταυτίζονται με τα ποσά που αναφέρονται στο email που έλαβε από τη φορολογική 
διοίκηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Για τους φορολογουμένους με 
τα αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού που δεν θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, η ΑΑΔΈ 

Πρόβλημα με αδήλωτες συντάξεις εξωτερικού
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ράβει κουστούμι φόρων με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι η 
εφορία θα προσδιορίσει τον φόρο κατ’ εκτίμηση και μέχρι το τέλος του έτους θα στείλει τα 
εκκαθαριστικά στους φορολογουμένους. Παράλληλα, η ΑΑΔΈ στο πλαίσιο της ανταλλαγής 
πληροφοριών έχει ζητήσει στοιχεία προηγούμενων ετών από 54 χώρες, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν τα ποσά ή οι επενδύσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει έχουν δηλωθεί στην 
Έλλάδα. Οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί αφορούν:

1. Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).

2. Καταθετικούς λογαριασμούς.

3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση 
με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον δηλωτέο λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον δηλωτέο λογαριασμό κατά το έτος 
αναφοράς.

Ολες οι πληροφορίες θα συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του δηλωτέου 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης), τον αριθμό 
του δηλωτέου λογαριασμού, τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 
την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Τόσο για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς όσο και για τους νέους λογαριασμούς, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν την κατοικία των προσώπων, που μπορεί να 
γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και, αν όχι, μέσω αυτοπιστοποίησης. 

Ανακοινώθηκε σήμερα από το RKI ο νέος κατάλογος με τις „επικίνδυνες“ περιοχές:

Τι ισχύει μέχρι -το νωρίτερο- 28 Nοεμβρίου (μέχρι την επόμενη ανανέωση του καταλόγου 
από το RKI)

Tαξιδώτες από Ελλάδα στην Γερμανία 

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

• Nα συμπληρώσουν τη γερμαξική φόρμα επιβάτη (einreiseaneldung.de).

• Eπιπλέον όσοι επιστρέφουν με πλοίο μέσω Ιταλίας πρέπει να συμπληρώσουν και την   
 ιταλική φόρμα (PLF) - κάθε ενήλικας συμπληρώνει ξεχωριστή φόρμα.

• Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει πρέπει να μπουν σε 10ήμερη καραντίνα η οποία   
 μπορεί με νέο τεστ να διακοπεί μετά την 5η μέρα

• Παιδιά έως 12 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να διακόψουν την καραντίνα   
 μετά την 5η μέρα χωρίς να υποβληθούν σε τεστ 

Tαξιδιώτες από Γερμανία προς Ελλάδα

• 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 νόσησης

Ταξίδια Γερμανία-Ελλάδα-Γερμανία: Τι ισχύει 
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Το δημοσίευμα στην Deutsche Welle της Έιρήνης Αναστασοπούλου αναφέρεται στην 
υπόθεση του Γ. Ζαντιώτη που έχασε τη ζωή του στο αστυνομικό τμήμα του Wuppertal και 
στα όσα συζητήθηκαν χθες στην Έπιτροπή Έσωτερικών Ύποθέσεων του Κοινοβουλίου του 
κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. 

 

Από τί πέθανε ο Έλληνας μετανάστης Γ. Ζαντιώτης στο κρατητήριο; Γιατί του έγινε 
αιμοληψία, ενώ βρίσκονταν σε παροξυσμό; Γιατί ο θάνατός του δημοσιοποιήθηκε με 
καθυστέρηση;

Το θέμα έφερε στην Έπιτροπή Έσωτερικών της Βουλής στο κρατίδιο  της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας ο Σοσιαλδημοκράτης βουλευτής Τόμας Κουτσάτι. Μετά το θόρυβο από 
τη δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με αστυνομικούς να έχουν 
ακινητοποιήσει στο έδαφος τον νεαρό Έλληνα Γιώργο Ζαντιώτη έξω από νυχτερινό κέντρο 
του Βούπερταλ, και να προσπαθούν ασκώντας βία να τον ακινητοποιήσουν για να του 
περάσουν χειροπέδες, ο κ. Κουτσάτι ζήτησε από τον υπουργό Έσωτερικών Χέρμπερτ 
Ρόιλ να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τί ακριβώς έγινε και η σύλληψη κατέληξε στο 
θάνατο του συλληφθέντα στο κρατητήριο της αστυνομίας, αλλά και γιατί το περιστατικό 
δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου, 5 ημέρες μετά το θάνατό του. Η ενημέρωση 
από τον Χέρμπερτ Ρόιλ και μια εκπρόσωπο από την εισαγγελία, δεν ξεπέρασε τα 15 λεπτά, 
ερωτήσεις δεν έγιναν.

„Πέθανε από έμφραγμα“

Ο Γερμανός υπουργός υπογράμμισε ότι «σύμφωνα τουλάχιστον με την ιατροδικαστική 
έκθεση η άσκηση βίας δεν μπορεί να είναι η αιτία του θανάτου του». Όπως ενημερωθήκαμε 
από τον προϊστάμενο της Έισαγγελίας του Βούπερταλ, Βολφ-Τίλμαν Μπάουμερτ, 

DW: «Θάνατος Έλληνα σε αστυνομικό τμήμα: 
Κενά, ερωτήματα»
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σύμφωνα με την ίδια έκθεση ο Ζαντιώτης δεν έφερε τραύματα, ούτε άνοιξαν ράμματα 
από προηγούμενη εγχείρηση κοιλίας. (ΣΣ είχε κάνει επέμβαση για να βάλει δαχτυλίδι στο 
στομάχι). Ώς αιτία θανάτου αναφέρεται το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αν και όπως μας 
τόνισε ο κ. Μπάουμερτ, είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί σε κάποιον, όταν έχει ήδη πεθάνει. 
Η ίδια έκθεση έδειξε δε ότι ο 25χρονος έπασχε από μεγαλοκαρδία. «Γνωρίζουμε επίσης 
από άλλη ιατρική εξέταση ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση γιατρού λόγω καρδιακών 
προβλημάτων» λέει ο προϊστάμενος της Έισαγγελίας. «Έκείνο που μας είπε η αδελφή 
του ήταν ότι εκείνο το βράδυ ο αδελφός της πήρε LSD. Κι αν δει κανείς την επιθετική 
και βίαιη συμπεριφορά του το επόμενο πρωί, όχι μόνο κατά της αδελφής του αλλά και 
της αστυνομίας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι έδρασε υπό την επήρεια ναρκωτικών και 
πιθανότατα η δηλητηρίαση από τις ουσίες να οδήγησαν στο έμφραγμα».

‘Ένα άλλο σημείο που δημιουργεί ερωτήματα είναι γιατί όταν στη συνέχεια οδηγήθηκε με 
χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα και είχε πλέον ηρεμήσει του πήραν αίμα με αποτέλεσμα 
να αντιδράσει και πάλι με βία, να κλωτσά και να προσπαθεί να δαγκώσει μια αστυνομικό. 
Ήταν πράγματι τόσο απαραίτητο να γίνει η αιμοληψία εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, να 
χάσει τις αισθήσεις του και να πεθάνει; „Πρόκειται για καθιερωμένη εξέταση που ισχύει σε 
ολόκληρη τη Γερμανία. Δεν ήσασταν μπροστά στην αιμοληψία, ούτε κι εγώ, μόνο υποθέσεις 
μπορούμε να κάνουμε» μας απάντησε ο υπουργός Έσωτερικών της Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 
«Δεν ξέρουμε αν και γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι. Αλλά τα δεδομένα είναι σαφή, ο άνδρας 
ήταν βίαιος, αντιστάθηκε, έπρεπε να συλληφθεί, και με την λήψη αίματος έπρεπε να βρεθεί, 
εάν πήρε ναρκωτικά, αλκοόλ, ποια ήταν η αιτία. Την αιμοληψία δεν έκανε ένας οποιοσδήποτε 
αστυνομικός, αλλά ένας γιατρός».

„Την απόφαση μη δημοσιοποίησης πήρα εγώ“

Χέρμπερτ Ρόιλ: Ο νεαρός άσκησε τόση αντίσταση κατά τη σύλληψη που λύγισαν οι 
χειροπέδες.

Αλλά επίσης γιατί η Έισαγγελία του Βούπερταλ δεν εξέδωσε δελτίο τύπου, ως είθισται, 
την ημέρα που ο Έλληνας κατέληξε στο κρατητήριο της αστυνομίας. Ήθελε άραγε κάτι να 
αποσιωπήσει; «Την αρμοδιότητα έχει η εισαγγελία, και η Έισαγγελία αποφάσισε αν θα το 
δημοσιοποιήσει ή όχι, και πότε θα το κάνει» είπε στη Deutsche Welle o Ρόιλ. «Νομίζω ότι σε 
αυτήν την περίπτωση ήθελε να προστατεύσει την οικογένεια, αλλά δεν το ξέρω. Παράκλησή 
μου ρωτήστε τον, και σίγουρα θα λάβετε απάντηση». Όπως μας είπε ο προϊστάμενος της 
Έισαγγελίας του Βούπερταλ, Βολφ-Τίλμαν Μπάουμερτ, την απόφαση μη δημοσιοποίησης 
την πήρε ο ίδιος.

«Μπορώ και να σας το αιτιολογήσω. Έχουμε έναν 25χρονο άνδρα που δεν ήταν 
σεσημασμένος, αλλά έκανε ένα μεγάλο λάθος υπό την επήρεια ναρκωτικών. 
Μεταμορφώθηκε σε άλλον άνθρωπο και έκανε πράγματα που δεν θα έκανε ποτέ. Έπιτέθηκε 
πρώτα στην αδελφή του, μετά στους αστυνομικούς, συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα και 
στο τέλος έχασε τη ζωή του. Μια τραγική αλληλουχία γεγονότων. Χωρίς να φταίει άλλος, 
εκτός από αυτόν που του έδωσε ναρκωτικά, τον οποίο και αναζητούμε. Και σεβάστηκα 
την οικογένεια. Αλλά όταν βγήκε το γεγονός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις 
πιο απίθανες εκδοχές για τον θάνατό του, αποφάσισα να το δημοσιοποιήσω, διότι δεν θα 
μπορούσα να προστατέψω πια την οικογένεια του νεαρού από τη δημόσια συζήτηση του 
τί έγινε». Από χθες η σορός του δόθηκε στην οικογένεια. Ο δικηγόρος της θα πρέπει να 
ενημερωθεί για το φάκελο, να πάρει όλες τις γνωματεύσεις, τις εκθέσεις και τις μαρτυρίες 
αναζητώντας απαντήσεις.
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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

ΣΤΉΡΙΖΕΙ ΤΉΝ 7η ΦΙΛΆΝΘΡΩΠΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ
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ΥΠΕΠΘ: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για απόσπαση στο 
εξωτερικό

„Διαχρονικά ο αριθμός των αιτήσεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΈ03 Μαθηματικοί, κλάδου 
ΠΈ02 Φιλόλογοι και κλάδου ΠΈ04 Φυσικών Έπιστημών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 
απόσπαση στο εξωτερικό δεν είναι ικανός να καλύψει όλα τα εκπαιδευτικά κενά των ανωτέρω 
ειδικοτήτων“ δήλωσε  η υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή, στη Βουλή,απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση Βουλευτών, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

 

Στη Γερμανία: Πολλά από τα εκπαιδευτικά κενά στην περιοχή ευθύνης των Συντονιστικών 
Γραφείων Βερολίνου και Μονάχου τα οποία καλύφθηκαν με Προκλήσεις Ένδιαφέροντος, 
χρήζουν νέας κάλυψης ύστερα από τις αθρόες αιτήσεις εκπαιδευτικών ανάκλησης και 
διακοπής είτε της απόσπασης είτε της παράτασης απόσπασης.

Κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών: Αδιάπτωτη πρόνοια του υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων αποτελεί η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με την έγκαιρη 
στελέχωση όλων των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αξιοποιώντας 
όλες τις προβλέψεις του ισχύοντος νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση αν και η 
διαμορφωθείσα παγκοσμίως δυσχερής κατάσταση λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, 
είχε ως αποτέλεσμα οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό να φθίνουν 
αριθμητικά τα τελευταία χρόνια.
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Σύμφωνα με τα νέα μέτρα.

Θα επιτρέπονται συναντήσεις 
έως 5 ατόμων από δυο 
διαφορετικά νοικοκυριά που 
δεν είναι εμβολιασμένα. Δεν θα 
προσμετρούνται παιδιά κάτω των 12 
ετών, εμβολιασμένοι και όσοι έχουν 
νοσήσει.

Σε πολιτιστικές (θέατρο, όπερα), 
αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, 
εκθέσεις θα επιτρέπεται έως το 25% 
της χωρητικότητας.

Στους παραπάνω χωρούς ισχύει το 2G-Plus.

Σε Πανεπιστήμια, σχολές οδηγών και υπηρεσίες με φυσική παρουσία (κομμωτήρια) θα ισχύει 
2G.

Έμπορικά καταστήματα.

Θα επιτρέπεται να βρίσκονται στους χώρους τους ένα άτομο ανά 10 τ.μ.

Bars, Clubs,

Θα είναι κλειστά για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Ακυρώνονται όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Στις τάξεις θα υπάρχει η υποχρέωση προστατευτικής μάσκας 
εκτός του μαθήματος της γυμναστικής σε υπαίθριο χώρο.

Για περιοχές με τιμή επίπτωσης πάνω από 1.000 (Inzidenz)

Θα κλείσουν : Έστίαση, ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις όπως και κομμωτήρια για 3 
εβδομάδες. Πανεπιστήμια θα λειτουργούν μόνο διαδικτυακά.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμέινουν ανοιχτά αλλά θα επιτρέπεται να βρίσκεται στους 
χώρους του καταστήματος ένας πελάτης ανά 20 τ.μ.

7 περιφερειακές ενότητες του κρατιδίου έχουν τιμή επίπτωσης (Inzidenz) πάνω από 1.000 και 
θα μπουν σε λοκνταουν αν συνεχίσουν να έχουν την τιμή αυτή .

Έίναι οι περιοχές:
LK Freyung-Grafenau
LK Berchtesgadener Land
LK Traunstein
LK Mühldorf a.Inn
LK Landshut
LK Dingolfing-Landau
LK Passau

Νέα μέτρα που θα ισχύουν από Τετάρτη 24 
Νοεμβρίου στη Βαυαρία ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
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Γερμανία: Σε εφαρμογή ο νέος ΚΟΚ

Tα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα :

Υπέρβαση ταχύτητας εντός πόλεων 

• έως 10 χλμ : 30 € (από 15 € που είναι σήμερα)

• 11 έως 15 χλμ: 50 € (30 €)

• 16 έως 20 χλμ: 70 € (35 €)

• 21 έως 25 χλμ: 115 € (80 €)

• 26 έως 30 χλμ: 180 € (100 €)

• 31 έως 40 χλμ: 260 € (160 €)

• 41 έως 50 χλμ: 400 € (200 €)

• 51 έως 60 χλμ: 560 € (280 €)

• 61 έως 70 χλμ: 700 € (480 €)

• Άνω 70 χλμ: 800 € (680 €)

Εκτός πόλεων:

• έως 10 χλμ: 20 €  (10 €)

• 11 έως 15χλμ: 40 €  (20 €)

• 16 έως 20 χλμ: 60 €  (30 €)

• 21 bis 25 χλμ: 100 €  (70 €)

• 26 έως 30 χλμ: 150 €  (80 €)

• 31 έως 40 χλμ: 200 €  (120 €)

• 41 έως 50 χλμ: 320 €  (160 €)

• 51 έως 60 χλμ: 480 €  (240 €)

• 61 έως 70 χλμ: 600 €  (440 €)

• Ανω των 70 χλμ: 700 €  (600 €)

Oι νέες κυρώσεις και τα πρόστιμα του νέου ΚΟΚ 
(StVO) στην Γερμανία

• Η στάθμευση σε πεζοδρόμια και 
ποδηλατόδρομους καθώς στη δεύτερη σειρά θα 
κοστίζει στο μέλλον έως και 110 €.

• Η στάθμευση σε χώρο στάθμευσης για άτομα με 
ειδικές ανάγκες θα αυξηθεί από 35 σε 55 €.

• Νέο : Όποιος σταθμεύει σε πάρκινγκ φόρτισης 
e-car (ή για οχήματα κοινής χρήσης) θα λαμβάνει 
πρόστιμο 55 €.

•  Σε περίπτωση στάθμευσης σε επίσημες εισόδους 
πυροσβεστικής ή εμπόδιση οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης (πρώτων βοηθειών), το πρόστιμο πλέον 
θα φθάνει έως και 100 €.

• Το „απλό“ πρόστιμο δεν θα κοστίζει πλέον έως και 
15 € αλλά έως και 55 €.

• Οι οδηγοί που δεν σχηματίζουν διάδρομο 
διάσωσης θα πρέπει στο μέλλον να καταβάλλουν 
πρόστιμο μεταξύ 200 έως 320 € (επιπλέον 
απαγόρευση οδήγησης για ένα μήνα). Το ίδιο 
ισχύει όταν οι οδηγοί ακολουθούν τα οχήματα 
πυροσβεστικής ή πρώτων βοηθειών.

• Οι οδηγοί φορτηγών που εντός πόλεων δεν 
χαμηλώνουν στο ελάχιστο την ταχύτητα όταν 
στρίβουν δεξιά θα πληρώνουν πρόστιμο 70 €.

• Η παράνομη χρήση πεζοδρομίων, 
ποδηλατόδρομων στα αριστερά (διπλής 
κατεύθυνσης ποδηλατόδρομοι) θα τιμωρείται με 
πρόστιμο έως 100 € αντί για 25 €.

• Τιμωρία για τους „Auto-Posing“. Έίναι οι οδηγοί 
που „θέλουν να εντυπωσιάσουν“ και με την 
οδήγησή τους προκαλούν περιττό θόρυβο και 
ρύπανση οι οποίοι θα τιμωρούνται με πρόστιμο 
100 € (από 20 €). Το ίδιο θα ισχύει και για όσους 
οδηγούν χωρίς λόγο πάνω - κάτω το δρόμο ή θα 
περιφέρονται συνεχόμενα σε κυκλικές πλατείες 
χωρίς λόγο 
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Covid-19 - Σύγκριση με άλλους θανατηφόρους ιούς
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Φέτος στηρίζουμε :

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, Μακεδόνων, Κρητών, 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 Mu-
enchen, 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

7η φιλανθρωπική (δράση αλληλεγγύης) 
συλλόγων και φορέων Μονάχου
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ΣΤΉΡΙΞΉ 7ΉΣ ΔΡΆΣΉΣ - ΔΩΡΕΆΝ ΔΙΆΦΉΜΙΣΉ 

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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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

ΣΤΉΡΙΞΉ 7ΉΣ ΔΡΆΣΉΣ - ΔΩΡΕΆΝ ΔΙΆΦΉΜΙΣΉ 
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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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Η Protypo Transport, εταιρεία μεταφορών αυτοκινήτων ΙΧ και φορτηγών 
από την Ελλάδα στην Γερμανία και αντίστροφα. 

Επαναπατρισμοί αυτοκινήτων. Logistics, εύρεση του οχήματος 
της αρεσκείας σας από την Γερμανια και παράδοση στην Ελλάδα, 

εκτελωνισμό, διεκπεραίωσεις. 
Για πληροφορίες + 306985831041/ +302104202922)
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ΑΧΈΠΑ (κείμενο:  
Πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο 
η πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψη 
του νέου εκπροσώπου των 
ΑΧΈΠΑ στην Έυρώπη Δημοσθένη 
Μαμμωνά μετά από πρόσκληση 
του νεοσύστατου παραρτήματος 
ΑΧΈΠΑ / Μονάχου. Στο δείπνο 
που παρέθεσε ο Μανώλης 
Κουγιουμουτζής (εστιατόριο 
ΜΙΝΟΑ) αποφασίστηκε η στήριξη 
της 7ης δράσης ελληνικών 
συλλόγων και φορέων Μονάχου)

 Irschenhauser Str. 22, 81379 München
Telefon: 089 72496733, santorini-muenchen.de
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Ο μουσικός σύλλογος Φιλαρμονία στήριξε οικονομικά 
την 7η δράση αλληλεγγύης (φιλανθρωπική) των 
ελληνικών συλλόγων και φορέων 

in München

Dr.  Thomas Moukriotis
Dr. Christina Moukrioti

Schleißheimerstr. 415 
80935 München
T: 089 / 314 79 79 

Zahnärzte
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Trappentreustr. 33
80339 München

Telefon: 089 217 51 215
Email: info@opson.de

www.opson.de

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 11:00 - 01:00 Uhr 

Sa.: 17:00 - 01:00 Uhr
So.: 11:30 - 01:00 Uhr

Folgen sie uns auch auf 
facebook

gr-news.de
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