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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Το Βερολίνο πρώτο σε εγκληματικότητα το 2016 - Η πιο ασφαλής πόλη
παραμένει το Μόναχο

Το Βερολίνο πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη των πόλεων με την μεγαλύτερη εγκληματικότητα
(2016) αφήνοντας στην δεύτερη θέση την μέχρι πρότινος πρωτοπόρο Φραγκφούρτη (4η θέση).
Στην δεύτερη θέση είναι η Λειψία ενώ στην 3η το Αννόβερο.
Η πιό ασφαλής πόλη παραμένει το Μόναχο.

Σε επίπεδο κρατιδίων όπως δείχνει και το
σχεδιάγραμμα πάνω από τον μέσο όρο των
7.755
εγκληματικών
περιπτώσεων
ανά
100.000 κατοίκους είναι το Βερολίνο, η Βρέμη,
το Αμβούργο, η Σαξονία/Ανχαλντ, η Βόρεια
Ρηνανία
Βεστφαλία
και
η
Σαξονία.
Το μικρότερο αριθμό καταγράφει το κρατίδιο
της Βάδης Βυρτεμβέργης.

Ο χάρτης με τις περιοχές του Μονάχου που προκαλούν ανασφάλεια στους πολίτες
Σε διαδικτυακό πορτάλ οι πολίτες μπορούσαν τις τελευταίες μέρες να δηλώνουν σε ποιες περιοχές του
Μονάχου νιώθουν ανασφάλεια.
Συνολικά δηλώθηκαν 70 περιοχές.
Οι πρώτες 20 είναι οι ακόλουθες
1. Alter Botanischer Garten/Hauptbahnhof
2. Ostbahnhof
3. Zentraler Omnisbusbahnhof
4. General-Kalb-Weg
5. Unterführungen Riedenburger Straße, Landshuter Allee
6. Finanzgarten
7. Nussbaumpark
8. Hans-Fischer-Straße
9. Am Harras
10. Partnachplatz
11. Theresienhöhe
12. Landshuter Allee
13. Harthof
14. Neuperlach, Charles-de-Gaulle-Straße
15. Otkerstraße
16. Koppstrasse
17. Senftenauerstraße
18. Forum Westkreuz
19. Allacher Bahnhof
20. Laimer Platz
Της Sascha Karowski, tz Muenchen, Φωτογραφίες Westermann

Φωτογραφίες: Πάνω αριστερά Alter Botanischer Garten/Hauptbahnhof, κάτω αριστερά
Unterführungen Riedenburger Straße, Landshuter Allee. Πάνω δεξιά: Zentraler Omnisbusbahnhof,
κάτω δεξιά Ostbahnhof

Οδηγός αφήνει το λεωφορείο με αναμένη την μηχανή και μέσα 20 επιβάτες για να
πεταχτεί για λίγο στο σπίτι του να δώσει τα Semmeln (ψωμάκια)
Το Μεγάλο Σάββατο στην γραμμή λεωφορείου 130 με κατεύθυνση το Harras. Σταμάτησε σύμφωνα με
το δημοσίευμα της TZ 30 μέτρα μετά την στάση του λεωφορείου (Hans-Thonauer-Straße) και
ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα επανέλθει σε λίγο.
Η Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) δεν πήρε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επίσημα θέση στο τι
ακριβώς θα πράξει με τον οδηγό. Κινδυνεύει με επίπληξη έως και απόλυση.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μέχρι 7 Μαΐου του ,,ανοιξιάτικο,, πανηγύρι στην Theresienwiese

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

Καθημερινά ειδήσεις και πληροφορίες για τον Ελληνισμό στο Μόναχο και στα
περίχωρα

www.doryforos.org

Μοσούλη: Πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια οι χριστιανοί γιόρτασαν το Πάσχα
Την Κυριακή το πρωί ήχησαν στην Μoσούλη (Ιράκ) δεκάδες καμπάνες εκκλησιών ενώ εκατοντάδες
χριστιανοί πήγαν στην πασχαλινή λειτουργία.
Η πρώτη φορά μετά το 2014, από τότε που ο Ισλαμικός Στρατός είχε καταλάβει την πόλη και είχε
αναγκάσει τους χριστιανούς είτε να γίνουν μουσουλμάνοι ή να φύγουν από
την πόλη.
Στο Ιράκ ζούσαν μέχρι το 2003, χρονιά που έπεσε ο Σαντάμ, 1,5 εκ περίπου χριστιανοί.
Τον περασμένο Οκτώβριο συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν την Μοσούλη

Πηγή: Γερανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Spiegelonline

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------γνωστοί ηθοποιοί Τom Hanks και Rita Wilson (η
μητέρα της είχε ελληνική καταγωγή).
Φωτογραφία από Andriana Petratos

Στον Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό της Αγίας
Σοφίας στο Λος Άντζελες βρέθηκαν το Πάσχα οι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Κυριακή, 7 Μαίου 2017, ώρα 6 μμ, Πνευματικό
Κέντρο Αγίων Πάντων, Ungererstr. 131 (U-6,
Nordfriedhof) Θεατρική παράσταση με το έργο
Ελένης

Κυριακή, 21 Μαίου 2017 στον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στο Βέστεντ
(Auferstehungskirche) Gollierstr. 55, MünchenWestend, (U-4/-5, Schwanthalerhöhe & Bus 53,
Bergmannstraße)

Είσοδος: από 7 € / 3 € (για παιδιά) – Δωρεές
ευπρόσδεκτες!
Κρατήσεις/προπώληση:
0176-47179731
(κ.
Δρογγίτης) & 0176-78688718 (κ. Τσακμάκη)
Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα ΦΛΟΓΑ για
παιδιά με καρκίνο στην Ελλάδα!

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας (κατά τις
13.15) θα ακολουθήσει επίσημη Δοξολογία και
χαιρετισμός εκ μέρους του Γενικού Προξενείου
Μονάχου. Στη συνέχεια ο σύλλογός μας θα
δεξιωθεί τους καλεσμένους και τα μέλη του στην
Kulturkeller Westend (Westendstr. 76 Rgb., 5
λεπτά με τα πόδια).

Μια μελωδία
Τσακμάκη)

στη

μοναξιά

!

(της

Στην εποχή μας τα πιο πολλά νέα ζευγάρια, για
πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν 'ανέχονται'
πιά τους γονείς στο ίδιο σπίτι.
Ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει καθημερινά η γενιά των απομάχων
στη σημερινή κοινωνία.
Με το έργο αυτό θέλουμε να στείλουμε ένα
αισιόδοξο μήνυμα σε όλους τους ηλικιωμένους
πως η ζωή πάντα συνεχίζεται και η μοναξιά για
να ξεπεραστεί θέλει παρέα και συντροφιά!
Μία παραγωγή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΧΟΥ
με
την
ευγενική
υποστήριξη της ΕΝΟΡΙΑΣ των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
& του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ!
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα! Εκκλη
σιασμός / Δ ο ξ ο λ ο γ ί α
21 Μαίου 1864 – 21 Μαίου 2017
Ο Σύλλογός μας, γιορτάζοντας σήμερα την 153η
επέτειο από την Ένωση της Επτανήσου με την
Ελλάδα, καλεί τα μέλη και τους φίλους του την

Πέμπτη, 25 Μαίου 2017, αργία της Ανάληψης,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ στο Τύρολο (Αυστρία),
όπου θα επισκεφτούμε το 'αναποδογυρισμένο
σπίτι' (στο Terfens) και εν συνεχεία την
πρωτεύουσα του αυστριακού Τυρόλου το
INNSBRUCK.
Αναχώρηση: 8.00 από τον Κεντρικό Σταθμό
(Arnulfstr.) / επιστροφή: κατά τις 21.00.
Συμμετοχή: 20,- € (μέλη)/ 10,- € (για παιδιά/μέλη
του χορευτικού). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται
και η είσοδος στο 'αναποδογυρισμένο σπίτι'!
Δηλώσεις συμμετοχής (εξώφληση/προκαταβολή!)
κάθε Κυριακή απόγευμα στην Kulturkeller στον κ.
Δρογγίτη (τηλ. 0176-47179731) ή στoν κ. Ράντο
(τηλ. 13 92 93 98).
Η εκδρομή θα γίνει, εάν μέχρι τις 21.05.17
συμπληρώσουμε 50 δηλώσεις συμμετοχής!
Το ΔΣ του Συλλόγου Επτανησίων Μονάχου

Γερμανία: Μείωση διαρρήξεων το 2016
Ιδιαίτερη μείωση παρατηρήθηκε στο κρατίδιο της
Βόρειας Ρηνανίας Βετσφαλίας που έφθασε το
15,7% αλλά και στο Αμβούργο, Σάαρλαντ, Έσση
η μείωση ήταν πάνω από το 10%.
Στη Βάδη Βυρτεμβέρη η μείωση ήταν σχεδόν στο
10%.
Αντίθετα αύξηση καταγράφηκε στα κρατίδια
Σαξονία/Ανχαλτ και Σαξονία.

Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια
καταγράφηκε to 2016 μείωση των διαρρήξεων
στην Γερμανία )σύμφωνα με την έκθεση της
Αστυνομίας). Συνολικά το περασμένο έτος
σημειώθηκαν 151.000 διαρρήξεις που σημαίνει
μείωση σχεδόν 10% σε σύγκριση με το 2015.

Η αντιμετώπιση πάντως των διαρρήξεων
συνεχίζει να είναι προβληματική αφού σε
ομοσπονδιακό επίπεδο μόλις στο 20% των
περιπτώσεων βρίσκουν οι αστυνομικές αρχές του
διαρρήκτες.
Πηγή:
Έκθεση
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Αστυνομίας,

Επιμέλεια

Τα χαρακτηριστικά των συνοικιών του Μονάχου μέσα από αριθμούς
Με βάση πρόσφατη απογραφή η εφημερίδα Tz προχώρησε στην παρουσίαση των 25 συνοικιών της
πόλης του Μονάχου, σημειώνοντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της καθεμιάς

▶Altstadt - Lehel
Ο παράδεισος των γιατρών. Σε κάθε 44
κατοίκους υπάρχει κατά μ.ο. ένας γιατρός
(εκτός
οδοντιάτρων).
Συγκριτικά,
στο
Schwabing-West ο μ.ο. είναι ένας γιατρός ανά
422 κατοίκους. Στην περιοχή αυτή, οι γυναίκες
αποκτούν το πρώτο τους παιδί κατά μ.ο. στα
33,1 χρόνια και αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη
ηλικία συγκριτικά με τις άλλες περιοχές.
▶Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Εδώ ζουν κάτοικοι που μετακομίζουν συχνά.
Κατά μ.ο μένουν στην ίδια διεύθυνση μόλις 8,2
χρόνια. Στην περιοχή αυτή μόλις το 10,9%
είναι συνταξιούχοιμ αφού ο μέσος όρος ηλικίας
είναι 38,8 χρονών (μ.ο. στο σύνολο της πόλης
41,2%). Στην περιοχή αυτή οι κάτοικοι φαίνεται
ότι ζουν λιγότερα χρόνια κατά μ.ο. 73,95 για
τους άνδρες και 79,26 για τις γυναίκες (όταν ο
μέσος όρος στο σύνολο της πόλης είναι 80,15
και 84,41 αντίστοιχα για τα δυο φύλα)
▶Maxvorstadt
Λόγω και του Πανεπιστημίου είναι η περιοχή
με τους πιο νέους μ.ο. κατοίκους (38,3
χρονών). Στην περιοχή αυτή κατοικούν
ελάχιστες οικογένειες. Το 68,8% των σπιτιών
κατοικούνται από ένα άτομο, ενώ μόλις 1 στα
10 σπίτια έχουν παιδί κάτω των 18 ετών.
▶Schwabing-West
Στην περιοχή αυτή ζουν οι περισσότεροι
κάτοικοι ανά τ.μ.. Και στην περιοχή αυτή μόλις
το 13,9% είναι οικογένειες με τουλάχιστον ένα
παιδί κάτω των 18 χρονών.
▶Au - Haidhausen

Η περιοχή με τα περισσότερα νεογέννητα. Το
3,5% των κατοίκων είναι κάτω των 3 χρονών.
Λογική συνέπεια, αφού είναι η συνοικία με τις
περισσότερες γεννήσεις 13,7% ετησίως
(ολόκληρη η πόλη 11,4%)
▶Sendling
Η συνοικία με την υψηλή ανεργία. Ανέρχεται
στο 4,2% (3,7% συνολικά στη πόλη). Μόλις
14,2% των νοικοκυριών έχουν παιδί κάτω των
18 ετών, ενώ και το ποσοστό των
συνταξιούχων είναι συγκριτικά χαμηλό (14,4%)
▶Sendling-Westpark
Λόγω του πάρκου η αναλογία τ.μ. και κατοίκων
είναι μεγάλη. Υψηλό ποσοστό και σε
συνταξιούχους με 18,4%
▶Schwanthalerhöhe
Η συνοικία με τον μεγαλύτερο αριθμό
αλλοδαπών 34,5% (27,2% συνολικά στην
πόλη). 14.675 κάτοικοι ανά τ.μ., ενώ μόλις το
1/3 των κατοίκων είναι καθολικοί.
▶Neuhausen-Nymphenburg
Η περιοχή με ισορροπημένα στατιστικά. Οι
συνταξιούχοι αποτελούν το 16,6%, ο μέσος
όρος ηλικίας
φτάνει τα 41,1 χρόνια, οι
αλλοδαποί το 24,6%, η ανεργία είναι στο
3,1%,είναι
η περιοχή χωρίς στατιστικές
,,εξάρσεις,,
▶Moosach
Με υψηλά ποσοστά ανεργίας στο 4,8% . Στα
υπόλοιπα στοιχεία δεν διακρίνεται κάποια
διαφορά εκτός από το επίσης, σχετικά υψηλό,
ποσοστό των αλλοδαπών με 22,1%

▶Milbertshofen-Am Hart
Η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό
αλλοδαπών. Το 40,2% των κατοίκων δεν είναι
Γερμανοί. Επίσης σημειώνει το υψηλότερο
ποσοστό και στην ανεργία με 5,0% ενώ ο
μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που γεννούν
το πρώτο παιδί είναι 29,4 έτη, το μικρότερο
συνολικά στην πόλη.
▶Schwabing-Freimann
Με 2922 κάτοικους ανά τ.μ. είναι η περιοχή με
τη μεγαλύτερη αναλογία χώρου ανά κάτοικο.
Με 29,4% αλλοδαπούς, η περιοχή λόγω των
φοιτητικών εστιών έχει επίσης μικρό μέσο όρο
ηλικίας με 39,2 έτη.
▶Bogenhausen
Λόγω των μονοκατοικιών, η περιοχή
προσελκύει υψηλό ποσοστό συνταξιούχων
20,9%. με αποτέλεσμα να έχει μέσο όρο
ηλικίας 42,9 χρόνια. Θεωρείται κοινωνικά
αναπτυγμένη και συνεπώς η χαμηλή ανεργία
(2,8%) δεν προκαλεί έκπληξη
▶Berg am Laim
Δυο αριθμοί προκαλούν εντύπωση στη
συγκεκριμένη συνοικία. Το υψηλό ποσοστό
ανεργίας 4,6% και το γεγονός ότι το 76,5% των
μαθητών των δημοτικών σχολείων της
περιοχής, δηλ 3 στους 4, δεν έχουν ως πρώτη
τους γλώσσα τα γερμανικά. (ο μέσος όρος στο
Μόναχο σε αυτή την παράμετρο είναι 42,9%)
▶Trudering - Riem
Σημειώνεται πολύ υψηλός μέσος όρος ζωής
στις συγκεκριμένες περιοχές. Με 83,57 χρόνια
για τους άντρες και με 86,44 μ.ο. χρόνια για τις
γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη θέση όσον
αφορά την παράμετρο του χρόνου ζωής.
Μάλιστα το 25,9% στην περιοχή βρίσκεται
κάτω των 15 χρονών ηλικίας
▶Ramersdorf-Perlach
Το 7,4% του πληθυσμού του Μονάχου ζει
στο Ramersdorf και στο Perlach – σε καμία
άλλη συνοικία δεν υπάρχει τόσο μεγάλο
ποσοστό. Είναι η περιοχή όπου κάθε 5ο παιδί
λαμβάνει κοινωνικό βοήθημα (δεύτερη περιοχή
μετά το Milbertshofen με 20,4%). Χαμηλό είναι
και το ποσοστό των Γερμανών μαθητών στα
σχολεία της περιοχής με 77,5% όταν ο μ.ο.
στην πόλη συνολικά είναι 84,1 %.
▶Untergiesing-Harlaching
Με μ.ο. ηλικίας 42,7 έτη για τους κατοίκους
της βρίσκεται πάνω από το συνολικό μέσο όρο
της πόλης, Εδώ, επισημαίνει η ανάλυση ο
μέσος όρος ηλικίας μειώθηκε κατά 1,1 έτη από
το 2000 αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Με 19,2% υψηλό είναι και το ποσοστό των
συνταξιούχων, ενώ σχετικά χαμηλό το
ποσοστό αλλοδαπών με 24,2%
▶Obergiesing-Fasanengarten
Η περιοχή δεν ξεφεύγει από τον μέσο όρο
της
στατιστικής.
Μόνο
τα
νοικοκυριά
αλλοδαπών με 23,1% είναι πάνω από το
συνολικό μέσο όρο της πόλης (23,15) και κατά
συνέπεια, το ποσοστό των αλλοδαπών με
30,9% είναι πάνω από το μέσο όρος της

πόλης (27,2%). Κατά μέσο όρο στην περιοχή
οι γυναίκες γεννούν το πρώτο τους παιδί στα
30,5 χρόνια.
▶Thalkirchen-Obersendling-ForstenriedFürstenried- Solln
Η περιοχή των συνταξιούχων. Με μέσο
όρο ηλικίας 43,3 έτη βρίσκεται στην πρώτη
θέση, καθώς και στο ποσοστό των κατοίκων
άνω των 65 ετών με 21,8% . Παρότι στην
περιοχή ζει μεγάλος αριθμός κατοίκων 96 457
η αναλογία κατοίκων ανά τ.μ. είναι 5269, λίγο
παραπάνω από τον μ.ο. της πόλης
▶Hadern
Υψηλό και σ αυτήν την περιοχή το ποσοστό
των συνταξιούχων ( 21,8 %), επίσης υψηλό
ποσοστό θανάτων στην περιοχή 8,1 στους
1000 κατοίκους, ενώ αντίστοιχα ο μ.ο. της
πόλης είναι 7,6%. Τα νοικοκυριά αλλοδαπών
είναι με 18,3% κάτω από τον μέσο όρο της
πόλης.
▶Pasing-Obermenzing
Με 82,3 μ.ο. χρόνια ζωής για τους άντρες
και 86,28 για τις γυναίκες η περιοχή PasingObermenzing έχει από τα υψηλότερα ποσοστά
στη παράμετρο του ορίου ηλικίας . Επίσης
ψηλά στην κατάταξη είναι όσον αφορά τους
Γερμανούς μαθητές με το 88,4% μαθητών των
δημοτικών. Υψηλότερο από τον μέσο όρο είναι
και τα γερμανικά νοικοκυριά με 74,2%.
▶Aubing-Lochhausen- Langwied
Μόλις 1282 κάτοικοι ζουν ανά τ.μ. στη
συγκεκριμένη
περιοχή
με
τις
πολλές
μονοκατοικίες. 61 στις 1000 γυναίκες μεταξύ
15 και 45 χρονών γέννησαν το 2015 (μ.ο.
πόλης 51,4 χρόνια) ενώ το 21,6% έχει
τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18ε ετών (μ.ο.
πόλης 16,8%). Υψηλότερο από τον μέσο όρο
είναι και το ποσοστό των συνταξιούχων με
20,9%.
▶Allach-Untermenzing
Με 2063 κατοίκους ανά τ.μ. από τις πιο
αραιοκατοικημένες περιοχές. Επίσης, στην
περιοχή σημειώνεται το μικρότερο ποσοστό
αλλοδαπών (21%) . Στη συγκεκριμένη περιοχή
κυκλοφορούν τα περισσότερα ΙΧ. Στους 1000
κατοίκους έχουν ΙΧ 450,7 όταν ο μ.ο. στην
πόλη είναι 333,5 αυτοκίνητα.
▶Feldmoching-Hasenbergl
Σημειώνει υψηλό μεν το ποσοστό ανεργίας
με 4,7% , αλλά από το 2005 έχει μειωθεί στο
μισό. Εντύπωση προκαλεί ότι την περιοχή
,,αποφεύγουν,, οι οδοντίατροι. Σε 4102
κατοίκους
αναλογεί
ένας
οδοντίατρος.
Συγκριτικά, στο Berg am Laim η αναλογία είναι
ένας οδοντίατρος ανά 1801 κατοίκους.
▶Laim
Η περιοχή με τα λιγότερα παιδιά. Μόλις το
13,6% των νοικοκυριών έχουν παιδί κάτω των
18 ετών. Αντίθετα υψηλά ποσοστά έχει η
περιοχή στους εργαζόμενους (61,2%), μάλιστα
πολλοί αυτούς είναι υπάλληλοι, ενώ με 19,7%
είναι υψηλό το ποσοστό των συνταξιούχων

Διήμερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσουν στις 3
και 4 Ιουνίου από κοινού ο Σύλλογος Θρακιωτών
Μονάχου και η Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων
Ευρώπης στο Μόναχο.

ΑΣΗΜΕΝΙΟ για την παιδική χορωδία Μονάχου Μελωδία!
Στο διαγωνισμό του διεθνούς φεστιβάλ χορωδιών στην Ασίζη της Ιταλίας στέφθηκε με το
Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία G1!
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!
σε όλα τα παιδιά, στην χοράρχη κ. Μαρία Κρινίτι καθώς και στον Πάτερ Γεώργιο Βλέτση.

