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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Πανηγύρι στους Αγ. Πάντες
Το χορευτικό του Ελληνικού νηπιαγωγείου έκλεψε την παράσταση

Πανηγύρι Αγ. Πάντων 3 Ιουνίου 2018

Ο π. Γεώργιος Σιώμος με το χορευτικό της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου

Πανηγύρι Αγ. Πάντων 3 Ιουνίου 2018

Χορευτικό συγκρότημα Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου

Το χορευτικό του ελληνικού νηπιαγωγείου Μονάχου

Χορευτικό συλλόγου Αιγαίου Μονάχου μαζί με π. Γεώργιο Βλέτση

Ποντιακοί χοροί στους ρυθμούς των Νίκο Μουσιάδη, Σάκη Αντωνιάδη, Άγγελου και Παύλο Χαρτοματσίδη

Χορευτικά συλλόγου Θρακιωτών Μονάχου

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΕΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΥΑΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟς ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Εορτή της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η ελληνική παροικία Μονάχου εόρτασε την εορτή των Αγίων Πάντων στον
ομώνυμο ναό, στο πνευματικό κέντρο "Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος" και στην αυλή της
εκκλησίας.
Στον εσπερινό του Σαββάτου χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος και έψαλλε
με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ο καλλιφωνότατος Μουσικοδιδάσκαλος, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ Αντώνιος Πατρώνας. Στο κήρυγμά του ο Θεοφ. Επίσκοπος αναφέρθηκε στο
γεγονός της Εκκλησίας, μάλιστα δε υπογράμμισε την παρουσία, την ενέργεια και τη δύναμη του Αγίου
Πνεύματος, που αποτελεί και είναι, ο νους και η καρδιά της Εκκλησίας. Αυτό είναι που επιτελεί το ενοποιό,
σωστικό και λυτρωτικό έργο του, κτίζοντας μέσα μας και γύρω μας τον καινούργιο κόσμο, τον οποίο
καινούργιο κόσμο εγκαινιάζει ο Θεάνθρωπος Σωτήρας μας με την Ανάστασή του. Σ΄αυτή την πορεία, σ΄ένα
τέτοιο έργο της Εκκλησίας μας διακονούμε όλοι μας, ποιμένες και ποιμενόμενοι, ο καθένας μας από τη
θέση του και με τα δωρήματα και χαρίσματά του, λαικοί και κληρικοί, έχοντες πρότυπα και δείγματα τους
Αγίους Πάντες, μάλιστα δε την ομολογία τους, τη μαρτυρία τους - μαρτυρία Ιησού Χριστού- έχοντες και
μιμούμενοι το φρόνημά τους το ορθόδοξο και το βίωμά τους το εκκλησιαστικό.

Την κυριώνυμο ημέρα ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος χοροστάτησε
στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία, πλαισιούμενος από τον προϊστάμενο
του Ναού Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, τον
Πρωτοπρεσβύτερο
Γεώργιο
Βλέτση,
τον
Πρεσβύτερο-Οικονόμο Πλούταρχο Κωσταντινίδη
και τον ιερολογιώτατο Διάκονο Νικόλαο Τζώρτζη,
του Πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Μαλαμούση
συμπροσευχομένου, για λόγους υγείας, εν των
ιερό Βήματι. Χιλιάδες πιστών προσήλθαν στο
Ναό για τη Θεία Λειτουργία και την
επακολουθήσασα εκκλησιαστική πανήγυρη.
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης κ.
Βασίλειος αναφέρθηκε στο κήρυγμά του στις
δυσκολίες και την απροθυμία του συγχρόνου
κόσμου ν΄ ακούει λόγους, ομιλίες και κηρύγματα.
Και απέδωσε το φαινόμενο αυτό στο γεγονός, ότι
την σήμερον ημέρα στους καιρούς μας τους
δυσχερείς και χαλεπούς, το χαρακτηριστικό και
εντυπωσιακό είναι πως μιλούν όλοι, οι πάντες
προς πάντας, όλοι προς όλους, απ΄ όλα τα
σημεία και προς κάθε κατεύθυνση, όλοι
αποβλέπουμε και επιχειρούμε να μεταβάλομε
τους άλλους με το λόγο μας και μάλιστα με την
εικόνα μας σε ακροατές και θεατές μας. Ακροατές
πια δεν υπάρχουν και πολλοί, και συνεχώς
λιγοστεύουν. Και δεν υπάρχουν, γιατί όλοι, οι
πάντες επιμένουμε να είμαστε μόνο ομιλητές
χωρίς ακροατές. Σ΄ αυτό το σύγχρονο βουητό και
θόρυβο της πληροφόρησης και πληροφορικής,
αντιμετωπίζει και η Εκκλησία μας, εδώ και
παντού δυσχέρειες στα θέματα διδαχής,
συμπαράστασης και βοήθειας στο σημερινό
άνθρωπο.
Ο Επίσκοπος Βασίλειος επικεντρώθηκε στον
τρόπο υπέρβασης όλων αυτών των σχετικών
φαινομένων μέσω της Εκκλησίας μας: Η
Εκκλησία μας σαν ζωντανός οργανισμός
συναθρισμένων πιστών με κοινή πίστη, ομόνοια ,
συνεργασία, και φιλάνθρωπη αγάπη. Οι
εκκλησιατικές μας Ενορίες στη Γερμανία, όπως
αυτές εδώ του Μονάχου, έχουν να προσφέρουν
τα καλλίτερα δυνατά, όταν λειτουργούν σωστά,
οργανικά συγκροτημένες, ως εστίες και πυρήνες
ορθής πίστης και έμπρακτης αγάπης, ομόνοιας
και συμπαράστασης.
Ο Επίσκοπος κατέκλεισε τις σκέψεις του με μια
διήγηση
κάποιου
διδακτικού
ανεκδότου.
Αναφέρθηκε σε μια γυναίκα, που μεταξύ των
άλλων, θεωρούσε τον εαυτό της πιστή και κατά
πάντα ευσεβή και σωστή χριστιανή. Εξεπλάγη
όμως η γυναίκα αυτή, όταν μετά το θάνατό της,
βρέθηκε στον τόπο της κόλασης, σε μια λίμνη του
πυρός Εκεί στον αιγιαλό της θάλασσας εκείνης

αντικρίζει τον φύλακα άγγελό της. Του φωνάζει,
του κραυγάζει και διαμαρτύρεται, πώς μια τέτοια
γυναίκα αγία, όπως νόμιζε τον εαυτό της,
βρέθηκε εσφαλμένα και άδικα στον τόπο εκείνο
της βασάνου και της τιμωρίας. Ο Άγγελος ερευνά
με προσοχή και προσπάθεια για να βρει κάποια
καλή πράξη της γυναίκας εκείνης. Και πράγματι
βρήκε μια και μοναδική. Η καλή της πράξη ήταν
πως κάποτε, μια φορά σ΄ όλη της τη ζωή, είχε
δώσει, προσφέρει, χαρίσει ένα φρέσκο κρεμμύδι
στη γειτόνισσά της, που το χρειαζόταν για τη
σαλάτα της. Αυτό μονάχα βρήκε ο φύλακας
Άγγελος στο βιβλίο της ζωής της. Και το κρεμμύδι
με το μεγάλο στέλεχος, με μεγάλη δηλαδή ουρά,
το είχε μαζί του ο Άγγελος. Το ρίχνει λοιπόν, το
πετάει στα βρασμένα νερά της λίμνης εκείνης,
όπως ρίχνομε και εμείς τον Τίμιο Σταυρό στα
νερά των ποταμών, των λιμνών και των
θαλασσών. Πιάνεται η γυναίκα από την κεφαλή
του του κρεμμυδιού και ο Άγγελος επιχειρεί να τη
σώσει, τραβώντας την προς τα έξω, κρατώντας
προφανώς την μεγάλη ουρά του κρεμμυδιού. Η
λίμνη όμως εκείνη είχε και άλλες υπάρξεις
βασανιζομένων ανθρώπων. Βλέποντες λοιπόν το
φαινόμενο αυτό,
όρμησαν μερικοί, που
μπορούσαν, να πιαστούν και εκείνοι από το
θαυματουργό εκείνο κρεμμύδι. Η γυναίκα όμως
οργίστηκε αφάνταστα, άρχισε να απωθεί, να
διώχνει με λακτίσματα (κλωτσιές) όλους,
κραυγάζοντας πως αυτή και μόνο σώζεται και σ΄
αυτή ανήκε το κρεμμύδι, αυτή δικαιούται να
διασωθεί.. Σ΄ αυτά της τα λόγια σπάει το
κρεμμύδι αυτό και η γυναίκα εκείνη βυθίστηκε και
πάλι στα φλογισμένα νερά του πόνου, στη λίμνη
του πυρός και της κολάσεως.
Ο Θεοφ. Επίσκοπος ευχόμενος, αφήκε στον
καθένα μας να εξάγει διαρκώς και από μια τέτοια
πλαστή διήγηση τα ανάλογα σωτήρια και
λυτρωτικά
συμπεράσματα
και
επωφελή
διδάγματα.
Οι ιεροψάλτες, ο Μουσικοδιδάσκαλος, Άρχων
Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης
Εκκλησίας κ Αντώνιος Πατρώνας και οι δύο
καθηγητές του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας
στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, ελλογιμώτατοι
Αθανάσιος
Βλέτσης
και
Κωνσταντίνος
Νικολακόπουλος, μαζί με τον ιεροψάλτη του ναού
Πασχάλη Δουγαλή, "γκρέμισαν" τα τείχη του ναού
με την μεγαλόφωνα τη ψαλμωδία και την άριστη
απόδοση
των
βυζαντινών
ύμνων,
που
απετέλεσαν αισθητή την παρουσία ορθόδοξης
λατρείας όχι μόνο στους ορθόδοξους πιστούς,
αλλά και στους διερχομένους από την κεντρική
οδό βαυαρούς και άλλους τουρίστες.

Μετά τη Θεία Λειτουργία έλαβε χώρα λιτάνευση
της ιεράς εικόνος των Αγίων Πάντων πέριξ του
Ναού, προεξάρχοντος του Θεοφ. Επισκόπου κ,
Βασιλείου, στην οποία έλαβε μέρος, εκτός από
τους προαναφερθέντες κληρικούς που μετείχαν
στη Θεια Λειτουργία και
ο αρχιερατικός
Επίτροπος Βαυαρίας, Αρχιμανδρίτης Πέτρος
Κλιτς. Ο π. Πέτρος τέλεσε νωρίτερα τη Θεία
Λειτουργία στον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως
Σωτήρος Μονάχου, τη γνωστή Σαλβάτορκιρχε και
ακολούθως μετέβη στον ιερό Ναό των Αγίων
Πάντων, για να λάβει μέρος στη λιτανεία. Επίσης
ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μηνάς, τέλεσε το
μεσημέρι τη Θεία Λειτουργία στην Ενορία Αγίου
Γεωργίου Μονάχου και το απόγευμα προσήλθε
στην πανήγυρη του ναού των Αγίων Πάντων.

με συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων των
ελληνικών συλλόγων Μονάχου, του Θρακικού,
της Ηπειρωτικής Κοινότητας και του Αιγαίου.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η γοητευτική χορευτική
εμφάνιση του Νηπιαγωγείου της Εκκλησίας μας
που καταχειροκροτήθηκε από όλους. Η ποντιακή
λύρα και το ποντιακό τραγούδι πλαισίωσαν
μουσικά την εορτή. Επίσης το Ελληνικό
Βιβλιοπωλείο της Νυρεμβέργης εμπλούτισε με το
περίπτερό του και την έκθεση ελληνικού βιβλίου
την εορτή της Ενορίας.
Τα νοστιμότατα ελληνικά εδέσματα, σουβλάκια,
χορτόπιτες και πολλά είδη γλυκισμάτων έτερψαν
τους επισκέπτες τα δε έσοδα διατέθηκαν για τις
πολυποίκιλες εκκλησιαστικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές ανάγκες της Ενορίας των Αγίων
Πάντων Μονάχου.

Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών
ακολούθησε, κάτω από τον γαλανόλευκο ουρανό
του Μονάχου, πολύωρο εκκλησιαστικό πανηγύρι,
Με την παρουσία τους τίμησαν την εορτή η Γενική Πρόξενος κ. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, η πρόεδρος του
ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟ Δρ. Βασιλεία Τριάρχη-Χέρμανν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μονάχου, Σταύρος
Κωσταντινίδης, η πολυβραβευμένη συγγραφέας Ελένη Τορόση, ο πρόεδρος της Ηπειρωτικής Κοινότητας, Νίκος
Σταμάτης, ο πρόεδρος των Θρακιωτών, Ηλίας Νταλακίδης, ο πρόεδρος Ποντίων Χάρης Φωτιάδης, ο πρόεδρος
του Συλλ. Επτανήσων, Δημήτρης Δρογγίτης, η αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Αργυρή
Παρασύρη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αιγαίου και από το Δ.Σ. των Κρητών Μονάχου ο Στέλιος
Μανδαλενάκης, ο γραμματέας της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων, Ρήγας Γεώργιος Ζαπουνίδης, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Γκέρετσριντ Ευάγγελος Καρασακαλίδης, ο διευθυντής του Ελληνικού Σπιτιού
Κωνσταντίνος Γιαννακάκος, ο εκδότης του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ Κωνσταντίνος Τάτσης κ.α.
Θερμά συγχαρητήρια στον προϊστάμενο της Ενορίας, Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, στον εφημέριο
πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Βλέτση, στους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους, στην Ορθόδοξη Διακονία και σε όλους
τους εθελοντές, που με περισσή φροντίδα και ορθόδοξο μεράκι προετοίμασαν και έφεραν σε πέρας την
επιτυχημένη εορτή των Αγίων Πάντων Μονάχου.
Με ευχές
π. Απόστολος Μαλαμούσης
Στη φωτογραφία 1 (από αριστερά) Ο Διάκονος Νικόλαος Τζὠρτζης, ο Θεοφ. Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος, ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης. ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κλιτς, ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ο
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης
Στη φωτογραφία 2 (από δεξιά) ο ιεροψάλτης Πασχάλης Δουγαλής, ο Μουσικοδιδάσκαλος, Άρχων Υμνωδός της Αγίας
του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ Αντώνιος Πατρώνας, οι καθηγητές του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο
Πανεπιστήμιο Μονάχου, ελλογιμώτατοι Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος και Αθανάσιος Βέτσης και ο λάτρης της
βυζαντινής μουσικής Χρήστος Μαραζίδης.
Στη φωτογραφία 4 Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος και τα παιδιά του Ελληνικού Νηπιαγωγείου της Εκκλησίας μας,
με τις νηπιαγωγούς.
Οι φωτογραφίες 1 και 2 από τον Παναγιώτη Μαραζίδη, η φωτογραφία 3 από τον Βασίλειο Αδημούδη και η φωτογραφία
4 από τον π. Γεώργιο Σιώμο, διετέθησαν ευγενώς για δημοσίευση

Πως θα πας με τα ΜΜΜ στις πισίνες και λίμνες του Μονάχου (και περιχώρων) και πως θα
βρεις τα παγωτατζίδικα. Χάρτες που δημοσιεύει κάθε χρόνο η επίσημη ιστοσελίδα του
Μονάχου

Antike am Königsplatz - Antikensammlungen und Glyptothek
Το πρόγραμμα ξεναγήσεων

13.06.2018, 18:00 Uhr
„Größer kein Ruhm“ – Idole des Sports
14.06.2018, 18:00 Uhr
Diomedes – Ein vergessener Held
20.06.2018, 18:00 Uhr
Auf den Spuren von Johann Joachim Winckelmann
21.06.2018, 18:00 Uhr
Die Macht des Mythos – Bilder der Götter
27.06.2018, 18:00 Uhr
Antike Schätze – Goldschmuck aus Griechenland, Etrurien und Rom
26.07.2018, 18:00 Uhr
Die Macht im Blick – Römische Herrscherbildnisse
Laufende Sonderausstellungen
Unter dem Dach der Athena
Eine Bildhauerschule in der Schule für Bildhauer
(Glyptothek, 14. März bis 3. Juni 2018)
Charakterköpfe – Griechen und Römer im Porträt (bis 30. September 2018)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DCS Digital Copy Systems GmbH:
Αναζήτηση υπαλλήλων σε Μόναχο και Αννόβερο
Η ελληνική εταιρεία DCS Digital Copy Systems GmbH με έδρα το Μόναχο, αναζητάει δυο
υπαλλήλους για εργασίες αποθήκης σε Μόναχο και Αννόβερο
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
Mobil: +49 176 32646873
Email: info@digitalcopysystems.de

Ο κίνδυνος για παιδιά και ζώα στα αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα

Δεν είναι, δυστυχώς, λίγα τα περιστατικά όπου
κυρίως μικρά παιδιά (αλλά και ζώα) βρίσκουν
φρικτό θάνατο όταν οι οδηγοί τα αφήνουν "για
λίγο" κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά
(αλλά ακόμη και με λίγο ανοιχτά) παράθυρα.
Η ADAC (αντίστοιχη ΕΛΠΑ) δημοσίευσε ένα
διάγραμμα με τη θερμοκρασία εκτός αυτοκινήτου
και πόσο αυτή φθάνει μετά από λίγη ώρα για
όσους είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
Έτσι σε μια εξωτερική θερμοκρασία 35 βαθμών
μέσα σε μόλις μισή ώρα η εσωτερική
θερμοκρασία στο αυτοκίνητο φθάνει τους 50
βαθμούς και σε μια ώρα ξεπερνάει τους 60 !!!
Ακόμη και με λίγο ανοιχτά τα παράθυρα ο
κίνδυνος παραμένει
Έτσι με ένα παράθυρο ανοιχτό ( 5 εκ) η
θερμοκρασία θα φθάσει τους 52 ενώ με δυο
παράθυρα λίγο ανοιχτά (5 εκ το καθένα) πάλι η

θερμοκρασία μετά από μια ώρα θα είναι κοντά
στους 50 βαθμούς κελσίου.
Δεν πρέπει να μας ξεγελάει η χαμηλή
θερμοκρασία
Ακόμη και εξωτερική θερμοκρασία 20 βαθμούς
δεν πρέπει να μας ξεγελά καθώς μετά από μια
ώρα φθάνει τους 46 βαθμούς.
Μπορώ να σπάσω το παράθυρο του αυτοκινήτου
για να βοηθήσω ;
Αν υπάρχει κίνδυνος και δεν αρκεί ένα
τηλεφώνημα στην αστυνομία - πυροσβεστική
(κρίνουμε ότι δεν προλαβαίνει) μπορεί κανείς
κατά κανόνα να σπάσει το παράθυρο για να
απελευθερωθεί άνθρωπος (ή ζώο) αλλά σ αυτήν
την περίπτωση καλό είναι να υπάρχει μάρτυρας
και ακόμη καλύτερα επιπλέον και βίντεο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Γερμανία: Αύξηση της εγκληματικότητας στους σταθμούς των τρένων

Το συνδικάτο της αστυνομίας χαρακτηρίζει τους σταθμούς υπεραστικών, προαστιακών και υπόγειων
τρένων (U-Bahn) "χώρους φόβου" καθώς σύμφωνα με την στατιστική εγκληματικότητας αποτελούν χώρο
με το μεγαλύτερο αριθμό κλοπών και βιαιοπραγιών.
Αύξηση έως 575% στις κλοπές
Στο Βερολίνο τα τελευταία 7 χρόνια αυξήθηκαν οι κλοπές στους σταθμούς των τρένων κατά 260%, στο
Αννόβερο 140%, στη Δρέσδη 440%, στη Λειψία μάλιστα 575%.
Στους ίδους αυξητικούς ρυθμούς και οι βιαιοπραγίες. Ετσι στη Λειψία ενώ το 2010 ήταν 57 τα άτομα που
έπεσαν θύμα βιαιοπραγίας ο αριθμός αυξήθηκετο 2017 στους 206 (αύξηση 360%). Στην Φρανκφούρτη τα
ποσοστά αυξήθηκαν κατα 245% αφού από 181 περιστατικά βιαιοπραγίας του 2010 καταμετρήθηκαν 445
το 2017.
Πηγή: Die Welt

Γερμανία: Τι αλλάζει από αύριο 1η
Ιουνίου
εφημερίδα "Hamburger Abendblatt" από τη
συγκεκριμένη ρύθμιση θα επωφεληθούν 278
κάτοικοι των συγκεκριμέων περιοχών.

Public Viewing και μετά τις 10.00 μ.μ.
Η παρακολούθηση του μουντιάλ ποδοσφαίρου
στη Ρωσία θα μπορεί να γίνεται σε υπαίθριους
χώρους με μεγαλοθόνες και μετά τις 10 μ.μ. Η
απόφαση αυτή πάρθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο λόγω της διαφοράς της ώρας με τη
Ρωσία.
Κατώτερος μισθός
Η επιτροπή που προσαρμόζει κάθε δυο χρόνια
τον κατώτερο μισθό (Mindestlohn) θα αποφασίσει
τον Ιούνιο το τι θα ισχύει από 1.1.2019. Η
εκτίμηση είναι ότι θα αυξηθεί από 8,84 € που
είναι σήμερα σε 9,19 €
Απαγόρευση πετρελαιοκίνητων ΙΧ στο
Αμβούργο από 1 Ιουνίου 2018
Παλιά μοντέλα πετρελαιοκίνητων ΙΧ και
φορτηγώνδεν θα μπορούν να κυκλοφορούν σε
δυο δρόμους της πόλης (Hamburg Altona-Nord ).
Θα ισχύει για τα ΙΧ που δεν έχουν τη νόρμα
"Euro-6" . Σύμφωνα πάντως με την τοπική

Ο Σταυρός στα δημόσια κτίρια της Βαυαρίας
Στην είσοδο των δημόσιων χώρων πρέπει να
υπάρχει ο σταυρός. Η ρύθμιση αυτή του νέου
Πρωθυπουργού του κρατιδίου Markus Söder δεν
θα ισχύει για Πανεπιστήμια, Μουσεία και θέατρα.
Για τους χώρους αυτούς η απόφαση αποτελεί
απλά "πρόταση".
Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα
Τρακτέρ και παρόμοιες αγροτικές μηχανές που
κυκλοφορούν με ταχύτητα τουλάχιστον 50
χλμ/ώρα θα χρειάζονται πλέον ειδική άδεια
κυκλοφορίας και θα ενταχθούν στην κατηγορία
των εμπορικών μέσω μεταφοράς.
Επίσημη έναρξη των υπαίθριων πισίνων
Στις 1 Ιουνίου ξεκινάει η μετεωρολογική θερινή
περίοδος και επίσημα θα ανοίξουν οι υπαίθριες
πισίνες,
Αύξηση μισθών σε Βάδη – Βυρτεμβέργη
Οι εργαζόμενοι σε εταιρίες προώθησης και
μεταφοράς προιόντων και αγαθών Speditionsund Logistikbranche θα λάβουν από 1 Ιουνίου
αύξηση 3,2%. Του χρόνου από 1η Απριλίου θα
λάβουν άλλη μια αύξηση 2,6%. Μαθητευόμενοι
σε επαγγελματικές σχολές θα λάβουν το
Σεπτέμβριο 2018 και 2019 κατά 40 ευρώ.

Γερμανία: Εβδομαδιαίως κακοποιούνται
σεξουαλικά 250 παιδιά

143 σκοτώθηκαν το 2017 στην πλειοψηφία
τους μικρότερα από 6 ετών !!! Στις
περισσότερες περιπτώσεις από άτομα του
στενού
ή
ευρύτερου
οικογενειακού
περιβάλλοντος.
Το διαδίκτυο
εγκλήματος

Η νέα στατιστική για την εγκληματικότητα
των αστυνομικών αρχών δείχνουν ότι η
κακοποίηση παιδιών βρίσκεται σε υψηλά
επίπεδα.
Το 2017 έζησαν 4.200 την σωματική
κακοποίηση ενώ τρεις φορές μεγαλύτερος
ήταν o αριθμός των παιδιών (13 539) που
έγιναν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
(+15% σε σύγκριση με το 2016). "Αυτό
σημαίνει 250 παιδιά εβδομαδιαίως "
επισημαίνει ο Holger Münch, Πρόεδρος της
Ομοσπονδιακής Εγκληματικής Υπηρεσίας
(BKA).
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Το ιντερνέτ αποτελεί από τους μεγαλύτερους
κινδύνους όπως π.χ. μέσω των λεγόμενων
Cyber-Grooming. Η παραπλάνηση γίνεται
μέσω Chats και Online παιχνίδια ακόμη και
σε φόρα παιχνιδιών.
Ένα νέο φαινόμενο είναι το λεγόμενο
Webcam-Sextourismus: Στην περίπτωση
αυτή οι δράστες παρακολουθούν την
κακοποίηση των παιδιών μέσω Webcam και
δίνουν
εντολές.
Συνήθως
αυτές
οι
περιπτώσεις γίνονται στη νοτιανατολική Ασία
και οι δράστες βρίσκονται στο σπίτι τους στη
Γερμανία.

Πηγή: SZ
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