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Χριστουγεννιάτικο 
Παραμύθι

Στον προάυλιο χώρο της ενορίας 
των Αγίων Πάντων σας περιμένει 
ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο 
παραμύθι καθώς και ζεστό κρασί 
και κουλουράκια για μικρούς και μεγάλους.

και κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι 
7 Ιανουαρίου 2023

Είσοδος ελεύθερη

Έναρξη 
17 Δεκεμβρίου 2022

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Του π. Απόστολου Μαλαμούση

Το να προσκληθεί κανείς στο PresseClub Μονάχου για 
να δώσει μια συνέντευξη για ένα ευρύτερο κοινωνικό 
θέμα της βαυαρικής κοινωνίας, καταθέτοντας  
προσωπικές του εμπειρίες και βιώματα, αυτό το 
γεγονός αποτελεί μεγάλη τιμή για το πρόσωπο που 
προσκαλείται και η συνέντευξή του καταχωρείται στα 
επίσημα αρχεία της πόλης και αποτελεί ένα κομμάτι 
της ιστορίας της.

Τέτοια τιμητική πρόσκληση έλαβε και η κ. Έλένη 
Τσακμάκη, μετανάστρια στο Μόναχο από το 1961 και 
συγγραφέας 13 βιβλίων και δημιουργός 5 θεατρικών 
παραστάσεων. ¨Όλο της το συγγραφικό έργο εξιστορεί 
την μετανάστευση των Έλλήνων στο Μόναχο.

Σε εκδήλωση στο PresseClub στις 24.11.22 η κ. Τσακμάκη αφηγήθηκε τα βιώματά της από 
την μετανάστευση, τις δυσκολίες, τις προσπάθειες για την ενσωμάτωσή της στη βαυαρική 
κοινωνία, τις επιτυχίες της και τα οράματά της για την δεύτερη και τρίτη γενιά των 
μεταναστών. Παρών ήταν και ο γιός της Αθανάσιος, ο οποίος έλαβε μέρος στη συζήτηση. 
Η εκδήλωση μεταδόθηκε και διαδικτυακά.

Η πρόσκλησή της και η ομιλία της έλαβαν χώρα στα πλαίσια παρουσίασης από 
βαυαρικούς φορείς ενός  θεματικού εντύπου 111 σελίδων με αναλυτική έρευνα για την 
ιστορία της μετανάστευσης στο Μόναχο, στη Βαυαρία και στη Γερμανία, με προσωπικές 
συνετεύξεις μεταναστών της πρώτης γενιάς και με αξιοποίηση του σχετικού αρχειακού 
υλικού του Δήμου Μονάχου.

To Τμήμα Αρχείο της Πόλης του Δήμου Μονάχου (Stadtarchiv), το Ινστιτούτο για την 
ιστορία της πόλης και κουλτούρας μνήμης (Institut für Stadtgeschichte und Erinnerungskul-
tur) και ο κρατικός οργανισμός της Βαυαρίας για την πολιτική εκπαίδευση (Die Bayerische 
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit) συνέγραψαν το θεματικό αυτό έντυπο.

Το εξώφυλλο του θεματικού εντύπου έχει τίτλο „Διαπιστώσεις και προοπτικές“, τον 
υπότιτλο με την φράση της κ. Τσακμάκη „Και μετά έμεινα“- Νέες προοπτικές για τη 
μεταναστευτική ιστορία του Μονάχου από τη δεκαετία του 1950 και μετά, και μια μεγάλη 
φωτογραφία με την Έλένη Τσακμάκη, την οικογένειά της και φίλους σε καλοκαιρινό 
ξεφάντωμα στη λίμνη Am Lerchenauer See Μονάχου στη δεκαετία 1970.

Στην παρουσία του θεματικού εντύπου στην PresseClub Μονάχου η κ. Τσακμάκη 
αναφέρθηκε στη μετανάστευσή της από το Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης, στην άφιξή της 
με τρένο στην ιστορική γραμμή 11 του σιδηροδρομικού σταθμού Μονάχου, στις πρώτες 

Μια τιμητική εκδήλωση στο Μόναχο για την Ελένη 
Τσακμάκη

Μ Ο Ν Α Χ Ο

Φωτο-1 από 
αριστερά: η κ. 
Makbule Kurnaz, η κ. 
Τσακμάκη και η κ. Dr. 
Vivienne Marquart 
(Institut für Stadtge-
schichte und Erinne-
rungskultur)
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εμπερίες της σχετικά με την εργασία, στον πόνο του χωρισμού της από τα παιδιά της που 
έμειναν τα πρώτα χρόνια στη γιαγιά στην Έλλάδα, στην θέλησή της να μάθει γερμανικά 
για να ενσωματωθεί στη βαυαρική κοινωνία και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας 
της και στην φροντίδα για την οικογένειά της. Όλες τις εμπειρίες αυτές τις κρατούσε 
επί χρόνια μέσα στην καρδιά της και αποφάσισε τελικά να τις καταγράψει σε βιβλία. Η 
συγγραφική της δραστηριότητα ήταν για αυτήν, όπως η ίδια ομολογεί, μια „Θεραπεία“, και 
για την ίδια και για τις συμπατριώτισσές της που έζησαν παρόμοιες καταστάσεις.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκε και η τουρκικής καταγωγής μετανάστρια Makbule Kurnaz η 
οποία περιέγραψε τις δικές της εργασιακές και οικογενειακές εμπειρίες, τη δυσκολία της να 
βιώσει την τουρκική κουλτούρα της σε μια χριστιανική χώρα και γνωστοποίησε ότι γράφει 
στα τουρκικά ποιήματα και βιβλία.

Έπίσης παρουσιάστηκαν σε βίντεο αποσπάσματα από παλαιότερη συνέντευξη με τον 
επίσης μετανάστη από την Καβάλα κ. Θεόδωρο Γαβρά, ο οποίος ήλθε στο Μόναχο την 
δεκαετία 1960 και με την εργατικότητά του και την γερμανομάθειά του κατέστη στο 
Μόναχο σημαντικό μέλος του εργατικού κινήματος και του εργατικού συνδικαλισμού, 
εξελέγη πρόεδρος του Συμβουλίου Αλλοδαπών του Δήμου Μονάχου και αργότερα 
Δημοτικός Σύμβουλος Μονάχου.

Το  θεματικό έντυπο αποτελεί, όπως αναφέρει ο διευθυντής του κρατικού οργανισμού 
της Βαυαρίας για την πολιτική εκπαίδευση κ. Rupert Grübl, ένα βοηθητικό εγχειρίδιο για 
τους εκπαιδευτικούς στα βαυαρικά σχολεία. Έκτός από τις συνεντεύξεις που εμπεριέχει 
για την ιστορία της ζωής των μεταναστών, διατίθενται ενημερωτικές πηγές σε διδακτικά 
προετοιμασμένη μορφή που είναι ενδιαφέρουσες όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά 
και για όλους τους αναγνώστες.

Ήδη αποφασίστηκε η διδασκαλία της ιστορίας της μετανάστευσης και της σημασίας της 
στη βαυαρική κοινωνία σε σχολεία Μονάχου (Realschulen).

Από τα παράθυρα του PresseClub Μονάχου που είναι ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο 
Μονάχου στην Marienplatz, απολάμβαναν όλοι οι οργανωτές και οι προσκεκλημένοι της 
εκδήλωσης το μεγάλο χριστουγεννιάτικο έλατο Σιβηρίας ύψους 25 μέτρων, που είναι 
στημένο με αναμμένα 3.000 κεριά LED στην είσοδο του Δημαρχείου .

Όπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
φωτίζει το Δημαρχείο Μονάχου και 
την κεντρική πλατεία Marienplatz, έτσι 
και η εκδήλωση στο PresseClub με 
την κ. Τσακμάκη φωτίζει την ιστορία 
της μετανάστευσης των Έλλήνων 
συμπατριωτών μας στο Μόναχο.

 
Φωτο-2: ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης, η κ. Τσακμάκη και ο γιός της 
Αθανάσιος Τσακμάκης
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Το Έλληνικό Λύκειο Μονάχου ¨Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή¨ τίμησε χθες 17. 11. 2022 την 
Έπέτειο του Πολυτεχνείου με την εκδήλωση μνήμης που πραγματοποίησε στο Πνευματικό 
Κέντρο των Αγίων Πάντων.

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Γάτα, 
κ. Λέγγα και κ. Παναγή, παρουσίασαν μέσα από την ανάγνωση του χρονικού, ποιήματα, 
τραγούδια και οπτικοακουστικό υλικό τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια 
της επτάχρονης δικτατορίας και οδήγησαν στην εξέγερση των φοιτητών. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η αν. Συντονίστρια Έκπαίδευσης Μονάχου, κ. 
Μπέση.

49 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο συνεχίζει να εμπνέει τις νέες γενιές με τα διαχρονικά 
του μηνύματα και αποτελεί ορόσημο στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και 
δημοκρατία ενάντια στην εξάρτηση και τον φασισμό.

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
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Στην ενορία του Αγίου Γεωργίου τίμησε ο Σύλλογος Κρητών Μονάχου με επιμνημόσυνη 
δέηση τη μνήμη των πεσόντων του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου παρουσία του 
Γενικού Προξένου Μονάχου κ. Βασίλειου Γκουλούση

Αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν τη Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
2022 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Έξελεγκτικής 
Έπιτροπής και Αντιπροσώπους της ΟΣΈΠΈ του Συλλόγου Ποντίων 

 

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τα μέλη που 
εκλέχτηκαν συγκροτήθηκε σε Σώμα όπως παρακάτω:

ΠΡΟΈΔΡΟΣ: Χαράλαμπος Φωτιάδης

ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ: Πάρης Χατζηπαρασίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ Α’: Δημήτριος Βογιατζής

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ Β’: Σεραφείμ Βουλγαρίδης

ΤΑΜΙΑΣ: Αντωνία Μωυσιάδου

ΎΠΈΎΘΎΝΗ ΝΈΟΛΑΙΑΣ και ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΙΚΟΎ: Αθανασία Γαζάνη

ΎΠΈΎΘΎΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΣΧΈΣΈΏΝ: Νικόλαος Σιώμος

Αναπληρωματικά μέλη: Αθανάσιος Αντωνιάδης, Ηλίας Καρακασίδης και Αστέριος 
Σπανίδης

Έξελεγκτική Έπιτροπή: Γρηγόριος Γιαννουλίδης, Ηλίας Καρακασίδης και Ιωάννης 
Ζυγανιτίδης (με αναπληρωματικό μέλος τον Χρήστο Χαζαρίδη)

Αντιπρόσωποι της ΟΣΈΠΈ: Χαράλαμπος Φωτιάδης, Γρηγόριος Γιαννουλίδης, Ηλίας 
Καρακασίδης, Αναστασία Κασαπίδου-Ντικ και Πάρης Χατζηπαρασίδης

Σύλλογος Κρητών Μονάχου: Επιμνημόσυνη δέηση 
για Μονή Αρκαδίου

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου
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Ελληνική Κοινότητα Haar 
από τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Κοινότητας στις 27 Νοεμβρίου 

Παναγιώτης  Καϊλιδής  (Georg-Büchner-Realschule) . Ένας από τους 
τρεις μαθητές σ ολόκληρη τη Βαυαρία που βαθμολογήθηκε με άριστα 
στις εξετάσεις PET (Internationale Cambridge Prüfungen).

Συνολικά συμμετείχαν στις εξετάσεις περισσότεροι από 2.700 μαθητές 
της 9ης τάξης των Realschulen της Βαυαρίας. 

Πολλά συγχαρητήρια

Δυο Ελληνίδες ήταν μεταξύ των τριών ατόμων που ταυματίστηκαν 
πριν ένα μήνα από το κλεμμένο ασθενοφόρο.

Ήταν τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου όταν ένας 38χρονος (υπό την 
επήρεια αλκοόλ) έκλεψε ένα ασθενοφόρο (που ήταν σε υπηρεσία) 
και με σειρήνα και αναμμένους φάρους έτρεχε στους δρόμους του 
Schwabing. Έκεί έπεσε πάνω σ ένα σταματημένο ΙΧ της Χ. Τ. (Έλληνίδα 
οδηγός) που περίμενε τη φίλη της Κ. Δ. (Έλληνίδα) να επιβιβαστεί.

Οι δυο Έλληνίδες τραυματίστηκαν αλλά ήταν εκτός κινδύνου. Σήμερα 
έχουν ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τα τραύματα.

Ο 38χρονος πάντως προκάλεσε και άλλο ατύχημα αφού έπεσε πάνω και σ ένα  
σταθμευμένο ΤΑΞΙ. Ακολούθησε μια μετωπική με μια κολώνα φωτισμού και εγκατέλειψε 
το ασθενοφόρο. Συνελήφθη στη συνέχεια σε ένα πάρκο. 

Διάκριση για το μαθητή Παναγιώτη Καϊλίδη

Ελληνίδες στο ατύχημα με το ασθενοφόρο
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Mε ένα συμπόσιο οικουμενικού προβληματισμού, 
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 14. 
Νοεμβρίου, ο καθηγητής Θεολογίας Αθανάσιος Βλέτσης 
„έκλεισε“ την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στο 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου (LMU) και συγκεκριμένα ως 
Καθηγητής Συστηματικής θεολογίας  (με αντικείμενα τη 
Δογματική, Ηθική και Οικουμενική θεολογία) στο Τμήμα 
Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου.

Το συμπόσιο, το οποίο διεξήχθη σε αίθουσα του κεντρικού 
κτιρίου του Πανεπιστημίου, με παράλληλη δυνατότητα  
διαδικτυακής σύνδεσης μέσω του προγράμματος Zoom, 
είχε ως θέμα:«Οικουμένη έτοιμη για μαθητεία;! Ώθηση 
για τη θεολογία και τις Έκκλησίες από τα „κείμενα 
αυξανόμενης συμφωνίας“» (Lernbereite Ökumene?! Im-

pulse für Theologie und Kirchen aus den „Dokumenten wachsender Übereinstimmung). Ο 
κ. Βλέτσης στην τελευταία του αυτή ακαδημαϊκή διάλεξη (Abschiedsvorlesung) ανέπτυξε 
το θέμα: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος. Τι μπορεί να μάθει η Ορθοδοξία και τι μπορεί να 
περιμένει από τον οικουμενικό διάλογο;». 

Ο Αθανάσιος Βλέτσης είχε αναλάβει την Έδρα Συστηματικής Θεολογίας από το 1999, ενώ 
διετέλεσε  και Πρόεδρος του Τμήματος Ορθόδοξης Θεολογίας (2011-2017).

Η πρώτη έδρα Ορθόδοξης Θεολογίας (αρχικά ως Έδρα και Ινστιτούτο ενταγμένα 
στην Καθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου), με καθηγητή 
το Θεόδωρο Νικολάου, ιδρύθηκε το 1985. Το αρχικό αυτό Ινστιτούτο Ορθόδοξης 
Θεολογίας επεκτάθηκε στη συνέχεια και λειτουργεί από το 1995 ως αυτοτελές Τμήμα του 
Πανεπιστημίου (Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie), παρέχοντας πλήρεις 
σπουδές Ορθόδοξης Θεολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ είναι 
δυνατός ο συνδυασμός των σπουδών του ως δεύτερη ειδικότητα (Νebenfachstudium) με 
διάφορες Σχολές του ίδιου Πανεπιστημίου. 

Όμως το ενδιαφέρον του Αθανάσιου Βλέτση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στο 
Πανεπιστήμιο και στα θεολογικά- εκκλησιαστικά θέματα.

Έγινε μέλος της Έλληνικής Κοινότητας Μονάχου ( το πρώτο μέλος με ηλεκτρονική 
εγγραφή - στις παλιές καλές εποχές) , συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση που τον είχε 
καλέσει το τότε ΔΣ της Κοινότητας, είχε δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το ϊδρυμα 
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ αλλά και ειδικότερα για τα ελληνικά σχολεία της πόλης μας.

Έμείς (ΔΟΡΎΦΟΡΟΣ ) θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για τη συμβολή του στην ελληνική 
παροικία του Μονάχου και μαζί με τις ευχαριστίες μας να μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά 
μας για ότι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. 

Ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει! Καλή ξεκούραση και καλή επιτυχία στους νέους 
στόχους!

ΔΟΡΎΦΟΡΟΣ 

Ο Kαθηγητής Αθανάσιος Βλέτσης „αποχαιρετά“ την 
LMU 
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Δεν θα τεθεί σε εφαρμογή στο Μόναχο η ρύθμιση 
που προβλέπει 5% φόρο στη διανυκτέρευση. 
Η συγκεκριμένη ρύθμιση που ήταν να τεθεί σε 
εφαρμογή τον Ιούλιο του 2023, και μετά από έντονες 
πιέσεις της τουριστικής αγοράς, αποφασίστηκε 
(πλειοψηφία του Δήμου) η αναβολή της. 

Κι όμως, ο παλαιότερος σταθμός του 
μετρό του Μονάχου στην Goetheplatz 
κατασκευάστηκε το 1938 !!!

Το 2021, το μετρό του Μονάχου γιόρτασε 
την 50η επέτειό του. Αυτό όμως που πολλοί 
δεν γνωρίζουν είναι ότι 30 χρόνια πριν 
τεθεί σε λειτουργία η πρώτη γραμμή του 
μετρό - το U6 - το 1971, είχε ήδη ξεκινήσει η 
κατασκευή  ενός σταθμού και συγκεκριμένα 
της  Goetheplatz. 

Στη σήραγγα Lindwurm για τον 
προγραμματισμένο S-Bahn βορρά-νότου του 
„Reichsbahn“ κατασκευάστηκε εκεί μεταξύ 
1938 και 1941. Οι εργασίες σταμάτησαν 
λόγω του πολέμου. Όμως το τούνελ επέζησε. 
Έτσι, η Goetheplatz είναι ο παλαιότερος 

σταθμός του μετρό στο Μόναχο.

Φωτο: ΜVV     Πηγή: Hallo Muenchen

Φόρος διανυκτέρευσης 

O παλαιότερος σταθμός του μετρό του Μονάχου 
ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1938
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Επιγραμματικά τι αλλάζει το Δεκέμβριο στην Γερμανία, ποιες oι νέες 
ρυθμίσεις και νόμοι

Έρχεται η οικονομική βοήθεια του Δεκεμβρίου – ακόμα και χωρίς 
αίτηση

Τα ιδιωτικά νοικοκυριά και οι εμπορικοί καταναλωτές με ετήσια 
κατανάλωση έως και 1,5 εκατομμύριο κιλοβατώρες θα λάβουν 
υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον Δεκέμβριο. 
Αυτό αναλαμβάνει τις προκαταβολές για το φυσικό αέριο και την 
τηλεθέρμανση. Οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση για 
τη βοήθεια οι ίδιοι, γιατί το όλο θέμα περνάει από τους προμηθευτές 

ενέργειας.

Οι άμεσοι πελάτες δεν χρειάζεται να κάνουν προκαταβολή τον Δεκέμβριο. Οι ενοικιαστές, 
από την άλλη, που παίρνουν ενέργεια από τον ιδιοκτήτη, παίρνουν την ελάφρυνση με τον 
επόμενο ετήσιο λογαριασμό θέρμανσης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να κοινοποιήσουν 
στους ενοικιαστές το εκτιμώμενο ποσό της πίστωσης ήδη από τον Δεκέμβριο.

Για τους περισσότερους πολίτες, η πληρωμή της ενίσχυσης δεν φορολογείται. Έξαίρεση 
αποτελούν άτομα με περισσότερα από 75.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, πρέπει να 
πληρώσουν φόρο επί της πληρωμής.

H ενίσχυση θα δοθεί με το ετήσιο εκκαθαριστικό, δηλ. κατά κανόνα ένα χρόνο αργότερα 
(Nebenkostenabrechnung) 

Eφάπαξ επίδομα για τους συνταξιούχους

Οι φορολογούμενοι εργαζόμενοι έλαβαν ήδη το επίδομα τον Σεπτέμβριο. Τώρα θα λάβουν 
οι συνταξιούχοι την επιδότηση των 300 ευρώ για το κόστος θέρμανσης. Τα χρήματα δεν 
χρειάζεται να ζητηθούν : η επιδότηση καταβάλλεται μία φορά μέσω των αντίστοιχων 
ταμείων συντάξεων έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Το επίδομα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 
αλλά όχι σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Αλλαγή δρομολογίων και τιμών εισιτηρίων στην Deutsche Bahn

Από τις 11 Δεκεμβρίου, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για τα 
εισιτήριά τους. Την ημέρα αυτή πραγματοποιείται η τακτική αλλαγή του χειμερινού 
ωραρίου της Deutsche Bahn.

Σύμφωνα με την Deutsche Bahn οι τιμές για τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων υα 
αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 4,9%. Άλλες καινοτομίες θα τεθούν επίσης σε ισχύ όταν 
αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, όπως πρόσθετες συνδέσεις σε ορισμένες διαδρομές

Γερμανία: Στις 8 Δεκεμβρίου θα ηχήσουν οι σειρήνες (δοκιμαστικά)

Στις 8 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ., όλες οι σειρήνες της Γερμανίας θα ηχήσουν δοκιμαστικά 

Τι αλλάζει το Δεκέμβριο

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
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Νωρίτερα και πιο εύκολα θα μπορούν να αποκτήσουν την γερμανική υπηκοότητα 
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που ζουν στη χώρα.  Τα κόμματα που απαρτίζουν την 
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και συγκεκριμένα τα κόμματα SPD, Πρασίνων και FDP   
συμφωνήσαν σε ένα σχέδιο,

Το σχέδιο νόμου είναι „σχεδόν έτοιμο“ και θα σταλεί σύντομα στα άλλα υπουργεία, 
δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπουργού Έσωτερικών Νάνσι Φέιζερ. 

•  Αντί για οκτώ χρόνια, όπως συμβαίνει σήμερα, θα πρέπει να είναι δυνατή η απόκτηση 
υπηκοότητας μετά από πέντε χρόνια διαμονής στη Γερμανία.

•  Στην περίπτωση „ειδικών επιτευγμάτων όσον αφορά την ένταξη“, θα είναι εφικτή 
η απόκτηση του γερμανικού διαβατηρίου ακόμη και μετά από τρία χρόνια - για 
παράδειγμα, εάν οι μετανάστες έχουν επιδείξει ειδικά σχολικά ή επαγγελματικά 
επιτεύγματα ή εθελοντική εργασία ή έχουν ιδιαίτερα καλές γλωσσικές δεξιότητες.

•  Τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία από αλλοδαπούς γονείς θα λαμβάνουν 
αυτόματα Γερμανική υπηκοότητα εάν ένας γονέας έχει τη «νόμιμη συνήθη διαμονή 
του» στη Γερμανία για πέντε χρόνια. Μέχρι στιγμής, αυτό συνέβη μόνο μετά από οκτώ 
χρόνια.

•  Χαμηλότερα εμπόδια για άτομα άνω των 67 ετών Η Faeser θέλει να αφαιρέσει τα 
επίσημα πιστοποιητικά γλώσσας που απαιτούνται μέχρι σήμερα για ηλικιωμένους άνω 
των 67 ετών. Αντίθετα θα αρκεί η «ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας» .  

Το προηγουμένως απαιτούμενο τεστ γνώσεων σχετικά με τη Γερμανία πρόκειται επίσης 
να καταργηθεί για άτομα άνω των 67 ετών. Η κατοχή πολλαπλών υπηκοοτήτων θα γίνει 
πολύ πιο εύκολη με τη μεταρρύθμιση. Για περισσότερα από 15 χρόνια, περισσότερες από 
τις μισές πολιτογραφήσεις έχουν χορηγηθεί με την αποδοχή πολλαπλών εθνικοτήτων, 
σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου 

Κριτική από το CDU και το CSU 

Ο κοινοβουλευτικός διευθυντής της παράταξης της CDU (Χριστανοκοινωνικό κόμμα) 
στην Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag), Thorsten Frei, επέκρινε τις προγραμματισμένες 
αλλαγές . «Το γερμανικό διαβατήριο δεν πρέπει να γίνει σκουπίδια», είπε στην εφημερίδα. 
Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Andrea Lindholz (CSU), εξήγησε: «Οι ξένοι 
στη Γερμανία στερούνται έτσι ένα μεγάλο κίνητρο για ενσωμάτωση».

Βέβαια ούτως ή άλλως το σχέδιο νόμου θα πρέπει να ψηφιστεί και στη Βουλή 
των κρατιδίων (Bundesrat) όπου για την επίτευξη πλειοψηφίας είναι απαραίτητη η 
υπερψήφιση και από βουλευτές των κομμάτων του CSU/CDU Πηγή: ARD

Πιο εύκολα η πολιτογράφηση ( ; )

και θα σταλούν γραπτά μηνύματα σε όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Ανακοινώσεις σε τρένα, TV και ραδιόφωνα.

Το πανγερμανικό τεστ φιλοδοξεί να έχει μεγαλύτερη επιτυχία από την τελευταία φορά 
τον Σεπτέμβριο του 2020 με πολλές σειρήνες να μην λειτουργούν και μηνύματα να 
στέλνονται καθυστερημένα, 

Παραμονή πρωτοχρονιάς

Έπιτρέπεται, μετά από δυο χρόνια, να χρησιμοποιηθούν πυροτεχνήματα την παραμονή 
της πρωτοχρονιάς.
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Το «επίδομα του πολίτη» (Bürgergeld) εγκρίθηκε 
σήμερα από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundes-
tag) και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), με τις 
τροποποιήσεις στις οποίες υποχρεώθηκε ο κυβερνητικός 
συνασπισμός, μετά την απόρριψη της αρχικής ρύθμισης 
από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bουλή κρατιδίων όπου 
ήταν απαραίτητοι και ψήφοι της αντιπολίτευσης CSU/
CDU).

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η οποία θα 
αντικαταστήσει το σύστημα «Hartz-IV», ένας μακροχρόνια 
άνεργος θα λαμβάνει (από την 1.1.2023 502) ευρώ 
μηνιαίως, από 449 που εισπράττει σήμερα. Έπιπλέον, 
στο εξής θα δίδεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
κατάρτιση και την περαιτέρω εκπαίδευση των ανέργων, 
προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες απασχόλησης. 

Οι αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης στην αρχική ρύθμιση είχαν να κάνουν με τον έλεγχο 
που πρέπει να ασκείται στους δικαιούχους και με τις «ποινές» που πρέπει να τους 
επιβάλλονται σε περίπτωση που αρνούνται ευκαιρία απασχόλησης ή μετεκπαίδευση. 
Παραμένει λοιπόν η πρόβλεψη ότι, αν κάποιος δεν αναλάβει μια θέση που θεωρείται 
κατάλληλη, το επίδομα μπορεί να μειωθεί κατά 10%, ενώ εάν αυτό επαναληφθεί, η 
μείωση φθάνει το 20% - κάτι που η κυβέρνηση ήθελε να καταργήσει. Η υψηλότερη 
περικοπή φθάνει το 30% - μέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα ακόμη και ακύρωσης του 
επιδόματος, κάτι ωστόσο που κρίθηκε αντισυνταγματικό.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ακόμη κίνητρα για κάθε επιπλέον εκπαίδευση του 
ενδιαφερόμενου, με αύξηση του επιδόματος κατά 150 ευρώ. Σε περίπτωση που 
κάποιος αναζητά μερική απασχόληση με μηνιαίες αποδοχές 520-1.000 ευρώ, μπορεί 
να διατηρήσει πλέον το 30% του επιδόματος, αντί για το 20% που ίσχυε με το σύστημα 
«Hartz-IV». Τα άτομα έως 25 ετών δικαιούνται επίδομα 520 ευρώ για τρεις μήνες μεταξύ 
της αποχώρησης από το σχολείο και της έναρξης της εκπαίδευσης ή της ομοσπονδιακής 
εθελοντικής εργασίας τους.

Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος, 
φθάνουν τα 40.000 ευρώ σε μετρητά (από 60.000 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο 
της κυβέρνησης), ποσό που αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του 
νοικοκυριού. Αυτό ισχύει όμως για έναν χρόνο - μετά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 
χρήματα προκειμένου κάποιος να δικαιούται και πάλι το επίδομα. Ακόμη, ο δικαιούχος 
μπορεί να συνεχίσει να διαμένει σε κατοικία η οποία υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο έως και 
για έναν χρόνο από την έναρξη της καταβολής των επιδομάτων.

Αλλη μια αλλαγή σε σχέση με την αρχική πρόταση (SPD, FDP, Gruenen) είναι ότι οι 
δικαιούχοι μπορούν να υποστούν επιπτώσεις εάν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις,

Πηγή: Welt, ΑΠΈ

Οριστικοποιήθηκε το επίδομα του πολίτη (Bürgergeld)
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Μια μεγάλης κλίμακας διακοπή ρεύματος στη Γερμανία είναι εξαιρετικά απίθανη.

Mε ανακοίνωση τύπου η Ομοσπονδιακή Ύπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γερμανίας 
(BBK) δίνει διευκρινήσεις σχετικά με την χθεσινή συνέντευξή του Πρόεδρού της Tiesler 
στην εφημερίδα DIE WELT o οποίος είχε αναφερθεί σε „διακοπές ρεύματος το χειμώνα, 
όχι μόνον λόγω έλλειψης ενέργειας, αλλά και λόγω στοχευμένης, προσωρινής διακοπής 
λειτουργίας των δικτύων από τους διαχειριστές, με στόχο την προστασία τους και την 
αποφυγή ενός γενικού μπλακ άουτ.“ 

Με σημερινή ανάρτηση η Πολιτική Προστασία αναφέρει (συμπερασματικά)

Το σύστημα τροφοδοσίας και διαθέτει πολυάριθμους μηχανισμούς ασφαλείας για τη 
σταθεροποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση διακοπών.

Ομοίως, θεωρείται χαμηλή η πιθανότητα να υπάρξουν περιφερειακές και προσωρινές 
αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας προκειμένου να συνεχιστεί η διασφάλιση της 
συνολικής παροχής. Σε ένα τέτοιο σενάριο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της BBK Tiesler στη 
συνέντευξή του στη «Welt am Sonntag», η οποία δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2022, 
προκειμένου να τονίσει τη θεμελιώδη σημασία των προληπτικών μέτρων.

Η BBK εκφράζει τη λύπη της για τη διφορούμενη διατύπωση και με το παρόν τη 
διευκρινίζει.

Η ομοσπονδιακή επιτροπή γιατρών, ταμείων υγείας και νοσοκομείων 
αποφάσισε να παραταθεί έως τον Μάρτιο του 2023 η δυνατότητα 
τηλεφωνικής δήλωσης ασθένειας στον ιατρό. 

Το πιστοποιητικό ασθενείας αφορά περιπτώσεις με ελαφρά 
συμπτώματα γρίπης και γενικότερα αναπνευστικού και θα ισχύει αρχικά 
έως και 7 ημέρες. Μπορεί να παραταθεί για ακόμη 7 ημέρες. 

Το συγκεκριμένο μέτρο που καθιερώθηκε όταν την περίοδο της 
πανδημίας του κορονοϊού υπάρχαν αυξημένα κρούσματα έληγε τέλος 
Νοεμβρίου. 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα το επίδομα (εφάπαξ) των  
200 € για φοιτητές, σπουδαστές . 

Προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η απόφαση είναι η υπερψήφισή της από την 
Ομοσπονδιακή Βουλή το οποίο θεωρείται όμως δεδομένο.

Περίπου 3,4 εκατομμύρια φοιτητές και σπουδαστές έχουν μόνιμη ή „συνήθης“ διαμονή 
στη Γερμανία και είναι εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμιο ή τεχνική σχολή αυτή την περίοδο 
και θα  επωφεληθούν από την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Μια μεγάλης κλίμακας διακοπή ρεύματος στη 
Γερμανία είναι εξαιρετικά απίθανη

Ως τον Μάρτιο η τηλεφωνική δήλωση ασθενείας

 Επίδομα 200 € για φοιτητές και σπουδαστές
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Τα νοικοκυριά και οι μικρότερες εταιρείες με ετήσια 
κατανάλωση έως και 1,5 εκατομμύριο κιλοβατώρες (kWh) 
που δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την εμπορική 
λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ή θερμότητας λαμβάνουν το επίδομα / αποζημίωση του 
Δεκεμβρίου. 

Έπίσης την αποζημίωση θα λάβουν εγκαταστάσεις στους 
τομείς της νοσηλευτικής, της εκπαίδευσης καθώς και της 
ιατρικής περίθαλψη. Το κόστος για την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση υπολογίζεται σε εννέα δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά:

Οι καταναλωτές αποζημιώνονται για το κόστος φυσικού αερίου τους στο ποσό μιας 
μηνιαίας πληρωμής. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Ύπουργείο Οικονομικών, η ελάφρυνση 
υπολογίζεται με βάση το ένα δωδέκατο της ετήσιας κατανάλωσης. 

Η τιμή αυτή πολλαπλασιάζεται με την τιμή Δεκεμβρίου ανά kWh και συμπληρώνεται με το 
ένα δωδέκατο της βασικής τιμής. Δεδομένου ότι η έκτακτη βοήθεια δεν εξαρτάται από την 
τρέχουσα κατανάλωση, θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει κίνητρο για εξοικονόμηση.

Σύμφωνα με τη συγκριτική πλατφόρμα Check24, όλοι οι πελάτες φυσικού αερίου στη 
Γερμανία αναμένεται να λάβουν περίπου πέντε δισεκατομμύρια ευρώ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: Νοικοκυριό μιας οικογένειας με κατανάλωση 20.000 kWh πληρώνει 
σήμερα κατά μέσο όρο 18,6 σεντς ανά kWh και 3.726 ευρώ ετησίως για φυσικό αέριο. 

Με την έκπτωση Δεκεμβρίου θα πληρώσει σχεδόν 311 ευρώ λιγότερα.

ΠΑΡΑΔΕΓΜΑ 2ο:  Για νοικοκυριό με ένα άτομο και με κατανάλωση 5000 kWh, το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι είναι μια μείωση της τάξεως των 86 ευρώ.

Οι ενοικιαστές

Σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες και τις εταιρείες, οι ενοικιαστές και τα μέλη των λεγόμενων 
ενώσεων ιδιοκτητών σπιτιού (Wohneigentumsgemeinschaften)  σε πολλές περιπτώσεις δεν 
έχουν άμεση σύμβαση με τον προμηθευτή, αλλά πληρώνουν για το φυσικό αέριο μέσω 
των κοινόxρησταν (Nebenkosten). 

Eτσι οι ενοικιαστές θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα με το επόμενο εκκαθαριστικό 
κοινόχρηστων που περιελαμβάνει και το λογαριασμό θέρμανσης, για τον οποίο οι 
ιδιοκτήτες συνήθως τον κοινοποιούν και μέχρι ένα χρόνο αργότερα.

Με άλλα λόγια: στη χειρότερη περίπτωση η συγκεκριμένη ανακούφιση για τους 
ενοικιαστές μπορεί να πραγματοποιηθεί  τέλος του 2023. 

Πολύ αργά, πολύ περίπλοκο και όχι πολύ διαφανές: Η Ένωση Γερμανών Ένοικιαστών 
επικρίνει ππαντως τον τρόπο εφαρμογής της προγραμματισμένης εφάπαξ αποζημίωση 
για τους ενοικιαστές.

Εφορία

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη για εισοδήματα έως 75.000 €

Πηγή: ARD

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αποζημίωση 
φυσικού αερίου
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Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Το νεκρό κορίτσι ίσως και να μην υπήρξε ποτέ» 

«Το SPIEGEL έγραψε ότι ένα πεντάχρονο κορίτσι-πρόσφυγας από τη Συρία έχασε τη ζωή 
του σε νησί στον ελληνοτουρκικό συνοριακό ποταμό Έβρο. Οι Έλληνες φέρονταν να μην 
της είχαν παράσχει καμία βοήθεια. Τώρα η ιστορία αυτή εξαφανίστηκε από την ιστοσελίδα 
του περιοδικού. Τι συνέβη;»

«Σύμφωνα με τους γονείς της, η Μαρία είχε δυνατό χαρακτήρα και ήταν γεμάτη όνειρα. 
Αγαπούσε τα κόμικς και ήθελε να γίνει τηλεοπτικός αστέρας. Τώρα η Μαρία είναι νεκρή. 
Πέθανε στις αρχές Αυγούστου στα εξωτερικά σύνορα της Έυρώπης, επειδή οι ελληνικές 
Αρχές της αρνήθηκαν οποιαδήποτε βοήθεια. Έίχε μόλις γίνει πέντε ετών».

Με αυτή τη θλιβερή διαπίστωση και την ξεκάθαρη κατηγορία ξεκινούσε στα τέλη 
Αυγούστου το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του SPIEGEL, Γιώργου Χρηστίδη, το οποίο 
αναφερόταν στη μοίρα των λεγόμενων «38 του Έβρου». Μια ομάδα Σύρων προσφύγων 
έγινε πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΈ υπό τον τίτλο «Οι 38 του Έβρου». Από τα μέσα 
Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου, 38 πρόσφυγες είχαν εγκλωβιστεί σε ένα μικρό νησί στη 
μέση του ελληνοτουρκικού ποταμού Έβρου. Ένα πεντάχρονο κοριτσάκι με το όνομα Μαρία 
ελέχθη ότι έχασε τη ζωή του εκεί από δάγκωμα σκορπιού, επειδή οι ελληνικές Αρχές δεν 
παρείχαν βοήθεια. Αυτό υποστηριζόταν από ΜΚΟ, το SPIEGEL και τον βρετανικό τ/σ 
Channel 4.

FAZ για Εβρο:«Το νεκρό κορίτσι ίσως και να μην 
υπήρξε ποτέ»

Ε Υ Ρ Ω Π Η
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Προς το παρόν, ωστόσο, το SPIEGEL δεν αναφέρεται πλέον καθόλου στο θέμα. Όποιος 
θέλει να έχει πρόσβαση στο εν λόγω άρθρο του ανταποκριτή στην Έλλάδα, διαβάζει από 
τις 8 Νοεμβρίου την εξής επισήμανση: «Στη θέση αυτή υπήρχε δημοσίευμα σχετικά με 
την τύχη μιας ομάδας προσφύγων στον ποταμό Έβρο, στα σύνορα Έλλάδας-Τουρκίας 
το καλοκαίρι του 2022. Στο μεταξύ υπάρχουν αμφιβολίες για την μέχρι τώρα καταγραφή 
των τότε συμβάντων. Για αυτό και έχουμε αποσύρει προσωρινά αρκετά δημοσιεύματα 
για αυτό το θέμα από την ιστοσελίδα μας». Η απόφαση αυτή αναφέρεται σε άρθρα του 
ανταποκριτή από την Έλλάδα, ενώ ένα απόσπασμα που σχετίζεται με τις κατηγορίες 
διαγράφηκε προσωρινά από σχόλιο για την κατάσταση των Σύρων προσφύγων. Η 
ιστοσελίδα θεμάτων ΜΜΈ Medieninsider επέστησε πρώτη την προσοχή σε αυτές τις 
εξελίξεις.

Πέθανε ένα κορίτσι σε νησί στον ποταμό Έβρο στα ελληνοτουρκικά σύνορα; Ύπήρξε γενικά 
η Μαρία; Αν παρακολουθήσει κανείς τα ρεπορτάζ του SPIEGEL και την ταινία του Channel 
4, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Το καταθέτουν οι γονείς του παιδιού και 
άλλα πρόσωπα από την ομάδα των προσφύγων. Η ταινία του Channel 4 δείχνει πλάνα 
από ένα βίντεο τραβηγμένο με κινητό τηλέφωνο από μια γυναίκα, μέλος της ομάδας των 
προσφύγων, το οποίο στάλθηκε ως έκκληση για βοήθεια. Στο βίντεο περιγράφεται ότι 
το νησί, στο οποίο έχει εγκλωβιστεί η ίδια και οι άλλοι πρόσφυγες κατοικείται από φίδια, 
σκορπιούς και έντομα. Δύο πλάνα δείχνουν πρησμένα σημεία του σώματος παιδιών που 
φέρονταν να δαγκώθηκαν από σκορπιό. Ένα 9χρονο κορίτσι φερόταν να είναι σε κρίσιμη 
κατάσταση, η 5χρονη Μαρία λεγόταν ότι πέθανε στις 9 Αυγούστου. Ώστόσο, μπορεί να τη 
δει κανείς ζωντανή σε ένα πλάνο. Ο θάνατός της, στον οποίο αναφερόταν η γυναίκα στο 
βίντεο, αναπαρήχθη από τους δημοσιογράφους ως γεγονός.

Η είδηση αυτή είχε συνέπειες. ΜΚΟ εξεμάνησαν, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Έθνών για τους Πρόσφυγες επέπληξε την ελληνική κυβέρνηση παραπέμποντας στο 
θάνατο του κοριτσιού. Στις 16 Αυγούστου, Έλληνες συνοριοφύλακες βρήκαν την ομάδα 
των προσφύγων, για την οποία μέχρι τότε λεγόταν ότι δεν μπορούσε να εντοπιστεί. Ο 
ανταποκριτής του SPIEGEL Χρηστίδης εξέφρασε τις αμφιβολίες του. Στα δημοσιεύματα 
που κατέβηκαν από την ιστοσελίδα λέγεται ότι μετέφερε αμέσως στις ελληνικές Αρχές 
την έκκληση των προσφύγων για βοήθεια. Οι ελληνικές Αρχές από την πλευρά τους 
είπαν ότι το μικρό νησί δεν ανήκει στην Έλλάδα, αλλά στην Τουρκία και ότι οι πρόσφυγες 
απωθήθηκαν στον Έβρο από Τούρκους συνοριοφύλακες. Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε 
αυτήν την περιγραφή της κατάστασης.

Ο συντάκτης του SPIEGEL Χρηστίδης εξέφρασε αμφιβολίες για το αφήγημα της 
ελληνικής κυβέρνησης σε μία σειρά αναρτήσεών του στο Twitter στις 14 Αυγούστου, στις 
οποίες περιέγραφε το πώς εντοπίστηκαν οι πρόσφυγες. Ύποστήριξε, μάλιστα, ότι έχει 
συγκεντρώσει «βουνά αποδείξεων» ότι οι πρόσφυγες βρίσκονταν στο νησί και εξέπεμψαν 
έκκληση για βοήθεια. Τα μεταδεδομένα συγκρίθηκαν, οι δημοσιογράφοι πραγματοποίησαν 
βιντεοκλήσεις με τους πρόσφυγες, ενώ υπήρχαν και μαρτυρίες Έλλήνων κατοίκων. 
Ώστόσο, το «Έβερεστ των αποδείξεων» δεν εμπόδισε κάποιους «συναδέλφους» από το να 
ακολουθούν τις προσταγές όσων βρίσκονται στην εξουσία, αναφερόταν στα tweets.

Η ελληνική κυβέρνηση, με την οποία ο Χρηστίδης έχει από τότε αντιπαράθεση και η 
οποία έχει στραφεί εναντίον επικριτικών δημοσιογράφων, παρουσιάζει την όλη υπόθεση 
διαφορετικά. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, στο νησί δεν πέθανε κανένα κορίτσι, η 
Μαρία δεν υπήρξε ποτέ. Ανάμεσα στους 38 πρόσφυγες που οδηγήθηκαν, μαζί με άλλους, 
στο συγκρότημα των φυλακών Φυλάκιο στην Ορεστιάδα, συγκαταλεγόταν και μια 
οικογένεια με τέσσερα παιδιά, τα οποία ήταν καλά στην Ύγεία τους.

Η Καθημερινή έγραψε στις 26 Σεπτεμβρίου ότι ο Έλληνας Ύπουργός Μετανάστευσης 
Νότης Μηταράκης είχε απευθύνει επιστολή στο SPIEGEL και στο Channel 4, στην οποία 
απέρριπτε το αφήγημά τους για τα γεγονότα και υποστήριζε ότι οι κατηγορίες είναι 
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ψευδείς. Η ΜΚΟ Humanrights360, η οποία ενεπλάκη στην υπόθεση, αναγνώρισε επίσης 
ότι το νησί ήταν τουρκικό έδαφος, και αυτό είναι κάτι που είχε επισημανθεί από την αρχή. 
Έπιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία και φωτογραφίες που να καταδεικνύουν πως υπήρξε 
νεκρό παιδί, αναφέρεται στην επιστολή. Το μόνο που υπήρξε ήταν η προαναφερθείσα 
οικογένεια με τα τέσσερα –εν ζωή- παιδιά. Ένα παιδί που φερόταν να δαγκώθηκε από 
σκορπιό είναι καλά στην Ύγεία του.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο δημοσιογράφος του SPIEGEL Χρηστίδης έγραψε στο Twitter ότι 
ένας από τους πρόσφυγες, με τους οποίους είχε μιλήσει, του είχε πει ότι οι ελληνικές 
Αρχές τον πίεζαν να ανακαλέσει τη μαρτυρία του για το κορίτσι που φέρεται να έχασε 
τη ζωή του. Η ελληνική κυβέρνηση, με τη σειρά της, κατηγόρησε το δημοσιογράφο ότι 
εισχώρησε ως φερόμενος μεταφραστής της προαναφερθείσας ΜΚΟ στην φυλακή για 
τους πρόσφυγες για να καταφέρει να μιλήσει με τους πρόσφυγες.

Τι λέει για όλα αυτά το SPIEGEL; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα της FAZ 
αφήνουν να εννοηθεί πως υπάρχει οπισθοχώρηση: Πρόκειται για «αρκετά άρθρα, 
συμπεριλαμβανομένων και καταχωρήσεων ειδησεογραφικού χαρακτήρα, τα οποία 
αναφέρονται στην τύχη μιας ομάδας προσφύγων στα ελληνοτουρκικά σύνορα του 
ποταμού Έβρου το καλοκαίρι του 2022». Ύπάρχουν πλέον «αμφιβολίες για την μέχρι τώρα 
περιγραφή του τι συνέβη τότε». Πρόκειται «κυρίως για την υποψία ότι οι πρόσφυγες 
ενδεχομένως έχουν επινοήσει τον θάνατο μιας κοπέλας στην κατάσταση ανάγκης, στην 
οποία είχαν βρεθεί. Μερικά από τα αρχικά δημοσιεύματα είχαν αποδεχτεί ως γεγονός τις 
περιγραφές των προσφύγων, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιμένουν ότι το κορίτσι έχασε τη 
ζωή του».

Το SPIEGEL έχει προχωρήσει σε έλεγχο της εγκυρότητας των δημοσιευμάτων και «αφού 
ολοκληρωθεί η έρευνα θα αποφασιστεί το κατά πόσον τα άρθρα θα δημοσιευτούν και 
πάλι σε διορθωμένη και ενημερωμένη μορφή». Η εξέταση προκλήθηκε μετά από αίτημα 
του Διαμεσολαβητή που θεσπίστηκε στο περιοδικό το 2020, ο οποίος και έλαβε έξωθεν 
πληροφορίες. Τα στοιχεία εντοπίστηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στην 
επιστολή του Έλληνα Ύπουργού Μετανάστευσης, λένε από τον SPIEGEL. Το περιοδικό 
επιδιώκει την επικοινωνία με το Channel 4, το οποίο όπως φαίνεται έλαβε και αυτό 
επιστολή από τον Ύπουργό. Και ο Χρηστίδης όντως βρέθηκε ως ψεύτικος μεταφραστής 
στον προσφυγικό καταυλισμό; Το SPIEGEL απάντησε: «Ο Γιώργος Χρηστίδης πήγε μαζί με 
τη ΜΚΟ ως μεταφραστής».

Ρεπορτάζ του Michael Hanfeld, στη στήλη «ΜΜΈ» της ε/φ ZEIT 
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Τα στοιχεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων και της 
εισερχόμενης τουριστικής κίνησης για το διάστημα 
Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2022 ανακοίνωσε στις 22 
Νοεμβρίου  η Τράπεζα της Ελλάδας.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 
78,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2021 και διαμορφώθηκαν στα 15.604,4 εκατ. ευρώ. 

Έιδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν 
κατά 47,8% και διαμορφώθηκαν στα 2.748,0 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν 
κατά 31,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.171,9 εκατ. 

ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΈΈ-27, άνοδο κατά 137,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.871,6 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις 
από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 94,5% και διαμορφώθηκαν στα 923,6 εκατ. ευρώ, 
ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 54,8% και διαμορφώθηκαν στα 31,3 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε 
κατά 103,9% και διαμορφώθηκε σε 23.686,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.619,4 χιλ. 
ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Έιδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 63,5% και 
διαμορφώθηκε σε 3.619,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 53,6% 
και διαμορφώθηκε σε 1.545,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΈΈ 27, η 
ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 227,9% και διαμορφώθηκε 
σε 3.852,6 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 182,6% σε 835,9 χιλ. ταξιδιώτες. 
Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 53,1% και διαμορφώθηκε σε 
31,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Σύγκριση με το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία

Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% και η 
εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 12,1%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 
10,7%.

Τράπεζα Ελλάδας: Η τουριστικ ή κίνηση Ιανουάριος 
- Σεπτέμβριος 2022

Ε Λ Λ Α Δ Α
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 Η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί 
την κύρια απειλή για τα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς»

Σε ένα Συνέδριο στους Δελφούς 
για τον εορτασμό της 50ης 
επετείου της Σύμβασης για 
τα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO, 
ειδικοί ασχολήθηκαν με τις 
επιπτώσεις της Κλιματικής 
Αλλαγής σε μνημεία που χρήζουν 
προστασίας. Η Κλιματική Αλλαγή 
έχει καταστεί η βασικότερη 
απειλή για Μνημεία Παγκόσμιας 
Φυσικής Κληρονομιάς, όπως 
οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και 
οι παγετώνες, ανακοίνωσε ο 
Οργανισμός. Μέχρι το 2100, τα 

μισά από αυτά θα έχουν πιθανώς εξαφανιστεί.

Κατά τα εγκαίνια της εκδήλωσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
αναφέρθηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές που απειλούν ολοένα και περισσότερο 
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως η Αρχαία Ολυμπία στην Έλλάδα.

Μόλις φέτος ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στους Δελφούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις 
φλόγες ένας ελαιώνας με δέντρα ηλικίας έως 2.000 ετών. Ο Μητσοτάκης ζήτησε να 
συμβαδίζει η προστασία των μνημείων με την προστασία της φύσης.

Έκτός από την Κλιματική Αλλαγή, οι ειδικοί εξέτασαν την επιβάρυνση εξαιτίας της 
αυξανόμενης αστικοποίησης, του μαζικού τουρισμού και των ένοπλων συγκρούσεων. Όλα 
τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα, ήταν το 
μήνυμα που κυριάρχησε στο Συνέδριο.

194 χώρες έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO. Σε 167 χώρες παγκοσμίως, το χαρακτηρισμό του Μνημείου Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς έχουν λάβει 1.154 τοποθεσίες, 51 εξ αυτών στη Γερμανία. Τα περισσότερα 
από αυτά είναι πολιτιστικά μνημεία, όπως το Μαντείο των Δελφών, οι αιγυπτιακές 
πυραμίδες της Γκίζας και το Σινικό Τείχος. Στη Γερμανία έχουν μεταξύ άλλων χαρακτηριστεί 
ως Μνημεία ο καθεδρικός ναός του Άαχεν και το ανθρακωρυχείο Zollverein στο Έσσεν.

Στις 16 Νοεμβρίου 1972 η διεθνής κοινότητα ψήφισε τη Σύμβαση για την Προστασία της 
Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το έναυσμα για την υιοθέτηση της 
ήταν η κατασκευή του αιγυπτιακού φράγματος του Assuan τη δεκαετία του 1960, κατά τη 
διάρκεια της οποίας υπήρξε κίνδυνος να πλημμυρίσει ο ναός του Abu Simbel.

Κλιματική Αλλαγή: Απειλή για τα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς
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Μετά από 142 χρόνια η Deutsche Telekom θα καταργήσει και τους 
τελευταίους τηλεφωνικούς θαλάμους που έχουν απομείνει στην 
Γερμανία.

Αύριο το τέλος είναι για τους λίγους θαλάμους που ακόμη δε΄χονται 
μετρητά ενώ στις αρχές Ιανουαρίου και οι θάλαμοι με πιστωτικές κάρτες 

Πηγή: FAZ

Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Κατάρ 
φθάνει στο τέλος του. Ένα είναι σίγουρο και πέρα 
από την ποιότητα των αγώνων, των αγωνιστικών 
εκπλήξεων Ότι η κριτική και οι διαμαρτυρίες για 
μια σειρά γεγονότα - προκλήσεις και σκάνδαλα, δεν 
έχουν προηγούμενο στην ιστορία του παγκόσμιο 
πρωταθλήματος και αυτό δεν αφορά καν τους 
αγώνες και την ποιότητά τους.

Ας δούμε όμως μερικά από τα βασικά γεγονότα:

Δικαιοσύνη και ανάθεση των αγώνων στο Κατάρ

Η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγόρησε το Κατάρ 
ότι δωροδοκούσε τρεις εκλέκτορες της FIFA για να 
κερδίσουν το τουρνουά του 2022. Σύμφωνα με το 
κατηγορητήριο του Απριλίου 2020, ο διευθύνων 

σύμβουλος της FIFA της Νότιας Αμερικής Julio Grondona (Αργεντινή/ πέθανε το 2014), 
ο Nicolas Leozaus (Παραγουάη/ πέθανε το 2019) και ο Ricardo Teixeira (Βραζιλία) έλαβαν 
χρήματα. Δεν είναι σαφές το ύψος των ποσών.

Έπιπλέον, ο Γάλλος αξιωματούχος Μισέλ Πλατινί φέρεται να συναντήθηκε με τον τότε 
πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και τον Έμίρη του Κατάρ στο Μέγαρο των Ηλυσίων 
δέκα ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Μετά από αυτό ψήφισε και Κατάρ.

Συνολικά, 14 από τους 22 δικαιούχους ψηφοφόρους ψήφισαν υπέρ του Κατάρ. Οκτώ 
μέλη της Έκτελεστικής Έπιτροπής της FIFA ψήφισαν υπέρ των ΗΠΑ. Η Νότια Κορέα, η 

Τηλεφωνικοί Θάλαμοι: Τέλος μετά από 142 χρόνια

Κατάρ: Το παγκόσμιο κύπελλο των προκλήσεων

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 
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Ιαπωνία και η Αυστραλία είχαν προηγουμένως αποκλειστεί με τη ψηφοφορία.

Αλλά η διαφθορά στη FIFA πιθανότατα δεν εμφανίστηκε μόνο στις εκλογές για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ρωσίας και της Νότιας 
Αφρικής λέγεται επίσης ότι αγοράστηκε. Όπως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη 
Γερμανία

Πρώτο χειμερινό Παγκόσμιο Κύπελλο

Έίναι η πρώτη φορά από το 1930 που δεν διεξάγεται Παγκόσμιο Κύπελλο τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Ο λόγος για αυτό είναι ο καιρός στο Κατάρ. Το καλοκαίρι, εκεί μπορεί 
να σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και τώρα 
το χειμώνα αναμένονται θερμοκρασίες μεταξύ 21 και 26 βαθμών. Για το λόγο αυτό τα 
γήπεδα είναι κλιματιζόμενα.

Ενοικιαζόμενοι οπαδοί

Μερικοί επίλεκτοι θεατές θα μεταφερθούν και θα φιλοξενηθούν με έξοδα της 
διοργανώτριας επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αντάλλαγμα, οι οπαδοί θα 
πρέπει να σχολιάσουν θετικά για το τουρνουά στα social media. Θα πρέπει επίσης 
να αναφέρουν „προσβλητικά, υποτιμητικά ή βίαια σχόλια“ και ιδανικά να παρέχουν 
στιγμιότυπα οθόνης (Screenshots) ως αποδεικτικά στοιχεία. Σύμφωνα με την DFB, στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν και Γερμανοί.  Αγνωστος ια αριθμός 

Ανθρώπινα δικαιώματα

Το Κατάρ είναι μια απόλυτη μοναρχία. Ο σεΐχης είναι πάνω από όλα, δεν ελέγχεται και 
δεν λογοδοτεί.  Βασικά δικαιώματα όπως η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του Τύπου 
ή του συνέρχεσαι καθώς και οι ελεύθερες εκλογές δεν υπάρχουν ή υπάρχουν μόνο σε 
περιορισμένο βαθμό.

Οι γυναίκες βρίσκονται συστηματικά σε μειονεκτική θέση στο Κατάρ. Ο ισλαμικός νόμος, η 
Σαρία, εφαρμόζεται στο κράτος της ερήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν επιτρέπεται 
να παντρεύονται, να σπουδάζουν, να εργάζονται ή να ταξιδεύουν χωρίς την άδεια ενός 
άνδρα κηδεμόνα.

Ο πρεσβευτής του Μουντιάλ αποκαλεί την ομοφυλοφιλία «ψυχική βλάβη»

Η ομοφυλοφιλία απαγορεύεται από το νόμο στο Κατάρ και τιμωρείται με φυλάκιση 
έως και επτά ετών. Στο ντοκιμαντέρ του ZDF «Geheimsache Qatar», ο πρεσβευτής του 
Μουντιάλ Khalid Salman αποκάλεσε την ομοφυλοφιλία «ψυχική βλάβη».

15.000 νεκροί εργάτες

Το 90 % του πληθυσμού του Κατάρ αποτελείται από εργάτες μετανάστες χωρίς την 
υπηκοότητα του Κατάρ. Οι άνθρωποι προέρχονται αρχικά από το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, 
την Ινδία, τις Φιλιππίνες και το Πακιστάν. Στο Κατάρ ζουν με έναν εγγυητή από το 
λεγόμενο σύστημα kafala. Δεν μπορούν να αλλάξουν δουλειά ή να φύγουν από τη χώρα 
χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Αμνηστία (Amnesty Deutschland), αυτό το σύστημα ισοδυναμεί 
με σύγχρονη δουλεία. Οι άνθρωποι συχνά πρέπει να ζουν στοιβαγμένοι μαζί σε έναν πολύ 
μικρό χώρο, δεν τους φροντίζουν καλά, εργάζονται πολλές ώρες και σπάνια έχουν ρεπό.

Σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Αμνηστίας, περισσότεροι από 15.000 φιλοξενούμενοι 
εργαζόμενοι έχουν πεθάνει από την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010. 
Σύμφωνα με τη FIFA, ωστόσο, μόνο τρεις εργαζόμενοι πέθαναν ως αποτέλεσμα εργατικών 
ατυχημάτων κατά την κατασκευή γηπέδου.

Αγορασμένοι αγώνες 
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Ο ειδικός και διάσημος πολιτικός αναλυτής Amjad Taha αναφέρει πριν λίγες μέρες 
στο Twitter  τεράστιες καταγγελίες. Πέντε στελέχη από το Κατάρ και τον Έκουαδόρ 
επιβεβαίωσαν ότι η διοργανώτρια χώρα προσπάθησε να κερδίσει το εναρκτήριο παιχνίδι 
μέσω δωροδοκίας.

Ο αντίλογος

Όπως σε όλα τα θέματα έτσι και για το παγκόσμιο κύπελλο υπάρχει και ο αντίλογος, που 
θεωρεί υποκρισία τις έντονες αντιδράσεις καθώς στον κόσμο που κυριαρχούν το χρήμα 
και οι αγορές η άποψη για μποϋκοτάζ θεωρείται μεροληπτική καθώς το Κατάρ κυριαρχεί 
σε μια σειρά από ποδοσφαιρικές ομάδες ως χορηγός με τους φιλάθλους των ομάδων 
αυτών να μη δείχνουν αντίστοιχες ευαισθησίες όπως τώρα. 

ΔΟΡΎΦΟΡΟΣ

Πηγή: Τagesschau, upday,com, derwesten.de/

Μετά από 142 χρόνια η Deutsche Telekom θα καταργήσει και τους τελευταίους 
τηλεφωνικούς θαλάμους που έχουν απομείνει στην Γερμανία.

Αύριο το τέλος είναι για τους λίγους θαλάμους που ακόμη δε΄χονται μετρητά ενώ στις 
αρχές Ιανουαρίου και οι θάλαμοι με πιστωτικές κάρτες 

Πηγή: FAZ

Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα αλλά και η 
Γερμανία δεν „πάει“ καλύτερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α
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ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: ΛΑΧΑΝΟ ΜΕ ΚΡΕΑΣ

ΥΛΙΚΑ:

 1 κιλό χοιρινό μπούτι χωρίς κόκκαλο, κομμένο σε κύβους 
(μικρά κομματάκια περίπου 5χ5 εκ.)

 1 λάχανο, χοντροκομμένο

2 πράσα, χοντροκομμένα

4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

2 σκ. σκόρδο

800 ml νερό, χλιαρό

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο

3 φύλλα δάφνης

1 στικ κανέλας

1 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

200 ml χυμό ντομάτας

Αλάτι

Πιπέρι

Έλαιόλαδο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Σε μία βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε 6-7 κ.σ. ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το κρέας για 5 
λεπτά από όλες τις πλευρές.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια και τα πράσα, μαγειρεύουμε για άλλα 5 λεπτά και 
προσθέτουμε τα σκόρδα.

Ρίχνουμε το νερό, τον κύβο, την κανέλα, τις δάφνες και το χυμό ντομάτας, σκεπάζουμε με 
το καπάκι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 1 ώρα και 30 λεπτά.

Μόλις ετοιμαστεί, ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα το λάχανο και το μαϊντανό, 
ξανασκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για άλλα 30-35 λεπτά.

Όταν είναι έτοιμο το φαγητό, ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο αν χρειάζεται. 
Σερβίρουμε ζεστό.

S.A.

Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η
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Oι κεντρικοί χορηγοί της φετινής 8ης δράσης αλληλεγγύης συλλόγων και φορέων 
Μονάχου 2022

Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Ilse Vogel 

Dr. med. Irmgard Groß 
Dr. med. Makarios Paschalidis 

Ειδικοί Παθολόγοι 
Αγγειολογία - Διαβητολογία 

Ορθομοριακή Διατροφολογία 
Βοτανοθεραπεία - Βελονισμός 

Ομοιοπαθητική - Χειροθεραπευτική 
 

Allacherstr. 263 - 80997 München 
Tel.: 089 / 8 12 12 85 

 info@medizin-muenchen-west.eu 
www.medizin-muenchen-west.eu 

 
Σήμερα η ανάγκη του ασθενή δεν περιορίζεται μόνο στην 
αντιμετώπιση μιας ασθένειας, αλλά επεκτείνεται στη 
διατήρηση και τη πρόληψη της υγείας καθώς και της 
ποιότητας ζωής. 

Η σωστή ενημέρωση, μαζί με την εφαρμογή κλασσικών 
και εναλλακτικών τρόπων θεραπείας, είναι το πρώτο και 
αδιαπραγμάτευτο μέλημά μας. 

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
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www.doryforos.org
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Ο ΚΥΚΛΟΣ επεκτείνεται...

...και στα γερμανικά σχολεία. Δημιουργούνται νέα τμήματα όλων των 
βαθμίδων του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος.

089 / 55 82 05
www.cyclusonline.com

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!!

Sonnenstr. 21 / Herzog-Wilhelm-Str. 16, 80331 München

GRUNDSCHULE

MITTELSCHULE

REALSCHULE

GYMNASIUM

FOS / BOS

ZWEITER BILDUNGSWEG

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ


