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Κυριακή 8.12.2019
Freizeitheim Westend, Westendstr 66a.
(U-Bahn 4,5 Station Schwanthalerhöhe, ή
Λεωφορείο 53 στάση Schwanthalerhöhe
ή Τραμ 18 /19 στάση Schrenkstr.)
Από ώρα 10.00 π.μ. έως 17.30

Όλα τα έσοδα της
εκδήλωσης θα
διατεθούν στο ίδρυμα
"Άσπρες Πεταλούδες"
Ίδρυμα Ειδικών Παιδιών
– Ατόμων Ν. Μαγνησίας,
Οικοτροφείο και
Σωματείο Φίλων
Ιδρύματος. Σκοπός του
Ιδρύματος είναι η
περίθαλψη και φροντίδα
παιδιών με νοητική
υστέρηση, ψυχικές
διαταραχές, επιληψία,
αυτισμό,
εγκεφαλοπάθειες,
κινητικές δυσκολίες και
αισθητηριακές
διαταραχές.
Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org
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ΠΑΡΈΛΑΣΗ ΣΥΛΛΌΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΈΩΝ ΜΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΈΣ ΦΟΡΕΣΙΈΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ
ΠΑΝΗΓΎΡΙ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ, ΤΟ OKTOBERFEST 2019
Στις 22 Σεπτεμβρίου, 40 χορευτές της ΗΚΜ συμμετείχαν στην παραδοσιακή παρέλαση συλλόγων/φορέων του
Oktoberfest.
Δήλωση Νικόλαου Σταμάτη, Προέδρου Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου:
Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για όλους μας. Θα ήθελα να επισημάνω την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή των
γερμανών συμπολιτών σ όλη τη διάρκεια της παρέλασης. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γραμματέα
μας Γιάννης Βασιλείου και στην οικογένεια του, για την χαρά που μας έδωσαν σήμερα να δούμε την Ελληνική
Σημαία και την Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου στην παρέλαση του Oktoberfest. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα
τα παιδιά του συλλόγου και στο φωτογράφο Γρηγόρη Γιάκη. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και φυσικά σ όλους
τους Έλληνες και Ελληνίδες που ήρθαν στην παρέλαση.
Φωτογραφίες για λογαριασμό του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ Γρηγόρης Γιάκης
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΤΑ ΠΡΌΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΚ ΌΤΑΝ ΈΧΕΙ ΜΠΟΤΙΛΙΆΡΙΣΜΑ
Όταν πριν δύο περίπου μήνα ένας οδηγός σε εθνικό
δρόμο (Autobahn) που είχε μποτιλιάρισμα έκανε
όπισθεν για να ξεφύγει τη κίνηση και οδηγούσε σε
αντίθετη κυκλοφορία αποτέλεσε κεντρικό θέμα της
ειδησεογραφίας.
Έτσι ένα από αυτά στο οποία έγινε ιδιαίτερη μνεία
ήταν τα πρόστιμα που περιμένει
κάποιον οδηγό όταν υποτιμήσει τη
συμπεριφορά του ως οδηγός όταν
πέσει σε μποτιλιάρισμα.
Έτσι το γράφημα που δημοσίευσε
το MDR (Mitteldeutsche Rundfunk)
αποτυπώνει με πολύ απλό τρόπο
τις ποινές.
Συγκεκριμένα :
10 € πρόστιμο ισχύει για όσους
εγκαταλείψουν το ΙΧ χωρίς να
υπάρχει κίνδυνος και ειδική
ανάγκη.
Με 75 € πρόστιμο και 1 πόντο θα τιμωρηθεί αν
κάποιος χρησιμοποιήσει την ειδική λωρίδα έκτακτης
ανάγκης
Με 100 € και 1 πόντο στο Σύστημα Ελέγχου
Συμπεριφοράς Οδηγών στο Flensburg για κατόχους

μοτοσυκλέτας που προσπαθούν να προσπεράσουν Ι.Χ.
3 πόντους, ανοιχτό υο ύψος του προστίμου και μέχρι
5 χρόνια φυλάκιση για όσους οδηγήσουν όπισθεν,
αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας ή κάνουν στροφή.
200-300 € είναι το πρόστιμο και μαζί μ αυτό 2
πόντους και μέχρι ένα μήνα απαγόρευση οδήγησης
σε όσους δεν συμμετέχουν
στη δημιουργία λωρίδας για
ασθενοφόρα (από το 2016 πρέπει
να δημιουργείται η λωρίδα στη μέση.
Έτσι τα ΙΧ πρέπει όσοι βρίσκονται
στην αριστερή λωρίδα να οδηγηθούν
τελείως αριστερά και όσοι στη δεξιά
λωρίδα τελείως δεξιά έτσι ώστε
ενδιάμεσα να δημιουργηθεί λωρίδα
για τα ασθενοφόρα/πυροσβεστικά
οχήματα. Αν υπάρχουν περισσότερες
λωρίδες τότε ισχύει ο κανόνας.
Όποιος βρίσκεται στην αριστερή
λωρίδα πηγαίνει πιο αριστερά και
όλοι οι άλλοι που βρίσκονται στις άλλες λωρίδες προς
τα δεξιά. Έτσι η λωρίδα έκτακτης ανάγκης ξεκινάει
πάντα από το τέλος της αριστερής λωρίδας προς τα
δεξιά.

ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΑ: ΣΕ 3 ΧΏΡΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΕΊΝΑΙ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ-ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΈΣΗ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΆΔΑΚΎΠΡΟΣ
Ρουάντα, Κούβα και Βολιβία είναι
οι 3 χώρες στον κόσμο με τις
γυναίκες να είναι περισσότερες των
ανδρών βουλευτών.
Τέταρτο στην κατάταξη είναι το
Μεξικό με 48,2% των μελών του
κοινοβουλίου να είναι γυναίκες.
Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις
στην112η θέση με ποσοστό 18,7%
ενώ η Κύπρος στην 116η με μόλις
το 17,9% του κοινοβουλίου να είναι
γυναίκες.
Καμία γυναίκα δεν έχουν μικρών
νησιών όπως Παπούα Νέα
Γουινέα που βρίσκεται βόρεια της
Αυστραλίας
8

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Interparlamntarische Union 2018,
η Σουηδία είναι το κράτος στην
Ευρώπη με το μεγαλύτερο ποσοστό
γυναικών (47,3%).
Ακολουθούν:
• Φινλανδία 41,5%
• Ισπανία: 41,1%
• Νορβηγία: 40,8%
• Γαλλία: 39,7%
• Βέλγιο: 38,0%
• Δανία: 37,4%
• Αυστρία: 37,2%
• Ιταλία και Πορτογαλία: 35,7%
• Ελβετία: 32,5%

•
•
•
•

Μεγάλη Βρετανία: 32,0%
Ολλανδία: 31,3%
Γερμανία: 30,9%
Σλοβενία 24,4%

Bέβαια μεταξύ της Σουηδίας που
είναι στην 5η θέση της κατάταξης
και την επόμενη ευρωπαϊκή χώρα
την Φινλανδία προηγούνται κατά
σειρά οι χώρες:
• Γρενάδα 46,7%
• Ναμίμπια 46,2%
• Κόστα Ρίκα 45,6%
• Νικαράγουα 44,6%
• Νότια Αφρική 42,7%
• Σενεγάλη 41,8%
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SZ: ΆΡΘΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΚΔΟΘΈΝ ΒΙΒΛΊΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ
ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΉ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΌΝΤΟΥ
Στις εσωτερικές
σελίδες της σημερινής
έντυπης Süddeutsche Zeitung και
στην ενότητα Literatur δημοσιεύεται
άρθρο του Stephan
Wackwitz με τίτλο
«Το χαμένο σπίτι της
γιαγιάς» και υπότιτλο
«Ο Mirko Heinemann
για την απέλαση των
Ελλήνων από την
ακτή της Μαύρης
Θάλασσας μετά τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο».
Το άρθρο αναφέρεται στο βιβλίο του Mirko Heinemann «Οι τελευταίοι Βυζαντινοί. Η εκδίωξη των
Ελλήνων από την Μαύρη Θάλασσα. Μία ιχνηλασία»,
το οποίο εκδόθηκε φέτος από τον εκδοτικό οίκο Ch.
Links Verlag με έδρα το Βερολίνο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι παρουσίαση του ίδιου βιβλίου δημοσίευσε την
περασμένη εβδομάδα η Frankfurter Allgemeine Zeitung
Παρατίθεται το πλήρες κείμενο:
// Η βίαιη μετεγκατάσταση ολόκληρων εθνών με την
αποδοχή συνθηκών που προσιδιάζουν σε Γενοκτονία
θεωρείται από την βαβυλώνια αιχμαλωσία του
λαού του Ισραήλ και μετά ως η πιο ακραία μορφή
τυραννικής βίας. Μόνο το γερμανικό Ράιχ υπό τον
Αδόλφο Χίτλερ και η Σοβιετική Ένωση υπό τον Ιωσήφ
Στάλιν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διαχειριστούν
ακόμα πιο βάρβαρα ανεπιθύμητους πληθυσμούς.
«Ποιος μιλά σήμερα πλέον για την εξόντωση των
Αρμενίων;», φέρεται να είπε το 1939 ο Αδόλφος
Χίτλερ, και παρόλο που η ιστορικότητα αυτής της
φράσης έχει τεθεί τον τελευταίο καιρό για διάφορους
λόγους εν αμφιβόλω, ωστόσο χαρακτηρίζει την
γενοκτονική λογική του Χίτλερ όπως ακριβώς και η
αποδιδόμενη στον Στάλιν αποδίδεται ρήση «ο θάνατος
ενός ατόμου είναι μια τραγωδία, αλλά ο θάνατος
εκατομμυρίων είναι μόνο μία στατιστική».
Οι αναγκαστικές εκτοπίσεις στα Βαλκάνια και τη
Μέση Ανατολή από τους Βαλκανικούς πολέμους του

1912-13 και μετά, ως επακόλουθο του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου και κατά τη διάρκεια του ελληνο-τουρκικού
πολέμου 1919-1922 έγιναν αντιληπτές από τα
δεσποτικά καθεστώτα του περασμένου αιώνα ως
πρότυπο για τα κακουργήματα που είχαν διαπράξει.
Η νοοτροπία της κυριαρχίας, η οποία οδήγησε στο
Ολοκαύτωμα και στο Γολoντομόρ (σ.σ.: Μεγάλος
Λιμός της Ουκρανίας, 1932-1933) εμφανίστηκε
ήδη στην ιστορική σκηνή από τις αρχές του αιώνα.
«Εθνικές εκκαθαρίσεις» συνοδεύουν τη διάλυση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την εμφάνιση
των βαλκανικών εθνικών κρατών και τη σύγχρονη
Τουρκία. Το πρελούδιο ήταν η επανεγκατάσταση
των μουσουλμάνων από τα ταξινομούμενα ως εθνικά
κράτη στα Βαλκάνια.
Η γενοκτονική κορύφωση επετεύχθη με τις πορείες
θανάτου, στις οποίες οι στρατηγοί των «Νεότουρκων»
έστειλαν τους Αρμένιους υποτελείς της «Υψηλής
Πύλης». Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του
συμπλέγματος τραγωδιών είναι αφιερωμένο το βιβλίο
«Οι τελευταίοι Βυζαντινοί» του Mirko Heinemann, το
οποίο έχει γραφεί από την προοπτική μίας έρευνας με
βάση την οικογενειακή ιστορία. Το θέμα του είναι η
βίαιη εκδίωξη του 1,2 εκ. Ελλήνων της Μικράς Ασίας
κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του τουρκικού
έθνους-κράτους, το οποίο αναγνωρίστηκε σε διεθνές
επίπεδο με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 και
το οποίο με τη σειρά του μετεγκατέστησε 400.000
Τούρκους από την Ελλάδα εντός των συνόρων του.
Το αφηγηματικό και ερευνητικό σημείο εστίασης
του Heinemann είναι η μικρή πόλη του Ordu στις
ποντιακές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Η γιαγιά του
μεγάλωσε εκεί. Στο Ordu ξεκίνησε η τρομοκράτηση και
η εκδίωξη των Ελλήνων της Τουρκίας, ως απάντηση
στον βομβαρδισμό της πόλης από το ρωσικό Πολεμικό
Ναυτικό στις 9 Αυγούστου του 1917. Το σενάριο
ήταν παρόμοιο με αυτό που πριν από δύο χρόνια
είχε οδηγήσει στην γενοκτονία των Αρμενίων της
Τουρκίας. Η προπαγάνδα των Νεότουρκων είχε
αναπτύξει από την αρχή του πολέμου το δημαγωγικό
φάντασμα, ότι οι πολεμικές επιτυχίες των χριστιανών
Ρώσων ευνοήθηκαν από την προδοσία της πέμπτης
φάλαγγας, την οποία είχαν συνάψει οι Χριστιανοί
της Τουρκίας (κατά κύριο λόγο οι Αρμένιοι και οι
Έλληνες). Οι Αρμένιοι πολίτες του Ordu είχαν ήδη από
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το 1915 εξαναγκαστεί με αυτήν την δικαιολογία σε
πορείες θανάτου προς το εσωτερικό της χώρας.
Τώρα πια επικρατούσε πανικός στην συνοικία των
Ελλήνων, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα έχουν και οι
ίδιοι μια παρόμοια μοίρα. Στριμώχτηκαν σε βάρκες
και κατέφυγαν στα ρωσικά πολεμικά πλοία, τα οποία
φυσικά δεν μπορούσαν να τους δεχτούν όλους.
Η δεκαπεντάχρονη Αλεξάνδρα -που θα γινόταν
αργότερα η γιαγιά του Mirko Heinemann- κατάφερε να
ανεβεί τότε σε ένα πλοίο και διασώθηκε.
Ο εγγονός της περιγράφει τα ταξίδια του στους
τόπους της παιδικής της ηλικίας και της εξορίας της.
Και συσχετίζει την οικογενειακή του αφήγηση με
εκτεταμένες διαδρομές ανάγνωσης μέσα από τις
αιματηρές ιστορίες της Μικράς Ασίας στις αρχές του
20ου αιώνα και πιο πέρα στο παρελθόν. Οι «Πόντιοι
Έλληνες», στους οποίους ανήκει η οικογένεια του
Mirko Heinemann, ζούσαν από το 8ο αι. π.Χ. στις
μικρασιατικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας και
έθεσαν την έντονη πολιτιστική σφραγίδα τους σε
αυτές τις περιοχές. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το
μικρασιατικό-ελληνικό παρόν χωρίς την προϊστορία, η
οποία ανατρέχει στην αρχαιότητα.
Στις ιστορικά καθαρές και φιλικά προς τον αναγνώστη
γραμμένες παρεκβάσεις και τις ταξιδιωτικές
περιγραφές ο Heinemann οδηγεί σε τοπία, εμπόλεμες
ζώνες και τις χρονικές περιόδους, πράγματα
σχεδόν άγνωστα στους Γερμανούς αναγνώστες.
Αυτή η άγνοια είναι, μεταξύ άλλων, εξ αυτού του
λόγου εντυπωσιακή και ακατανόητη, γιατί το βιβλίο
του αναφέρεται στην ιστορία μεγάλων αριθμητικά

μειονοτήτων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Αυτά
τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι ακόμα πολύ πίσω
χρονικά. Εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μίας
ζώσας οικογενειακής μνήμης.
Ο Heinemann διηγείται μια αφανή προϋπόθεση
της δημιουργίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας ως κοινωνίας που έχει δεχθεί
μετανάστευση. «Οι Τελευταίοι Βυζαντινοί» καθιστούν
σαφές στους σύγχρονους αναγνώστες ότι το
γερμανικό Ράιχ, ως σύμμαχος της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, είχε εμπλακεί στενά, τουλάχιστον ως
παρατηρητής, στη Γενοκτονία, την τρομοκρατία και
τις διώξεις στο Μικρασιατικό «Θέατρο του Πολέμου»
κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Γερμανοί διπλωμάτες, γιατροί, νοσηλευτές και
στρατιωτικό προσωπικό άνηκαν στους πιο
ενημερωμένους μάρτυρες των γεγονότων. Ωστόσο,
οι εκθέσεις, στις οποίες πολλές φορές έκρουαν
τον κώδωνα του συναγερμού με τρόπο που δεν
μπορούσε να παραβλέψει κανείς, δεν οδήγησαν σε
αποτελεσματικές παρεμβάσεις του Βερολίνου προς
τους Οθωμανούς συμμάχους του στον πόλεμο. Κατ’
αυτό, το βιβλίο του Mirko Heinemann όχι μόνο δείχνει
στους Γερμανούς αναγνώστες την τύχη των Ελλήνων
του Πόντου, αλλά και ένα ξεχασμένο και όχι ιδιαίτερα
ένδοξο κεφάλαιο της δικής τους ιστορίας.//
Κείμενο μετάφρασης Ελληνική Πρεσβεία Βερολίνου
(ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΑΥΞΉΘΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ
ΘΑΝΑΤΗΦΌΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΏΝ
Eνώ ο συνολικός αριθμός των θανατηφόρων
ατυχημάτων στους δρόμους της Γερμανίας έχει το
πρώτο εξάμηνο του 2019 μειωθεί, ο αριθμός των
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους οδηγώντας
ποδήλατο αυξήθηκε κατά 11 %.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που
δημοσιεύτηκαν από τη στατιστική υπηρεσία στους
δρόμους της Γερμανίας έχασαν τη ζωή τους το πρώτο
εξάμηνο του έτους συνολικά 1.465 άνθρωποι που
αντιστοιχεί σε 40 λιγότερους από πέρσι (-2,7%).
Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε κατά 5,1%
φθάνοντας τους 178.544. Ο συνολικός αριθμός
ατυχημάτων (με ή χωρίς τραυματισμούς) αυξήθηκε
ελαφρά κατά 0,4% σε περίπου 1,3 εκατομμύρια.
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Όσον αφορά τους ποδηλάτες 16 άτομα περισσότερα
από όσα πέρσι το ίδιο χρονικό διάστημα έχασαν τη
ζωή τους φθάνοντας τα 158. Ποσοστό + 11,3%

Πηγή: Spiegel
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TΑ ΝΈΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΈΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΊΑ
Η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία δημοσίευσε
σήμερα τα νέα στοιχεία όσον αφορά τους αλλοδαπούς
και συγκεκριμένα τους πολίτες με μεταναστευτικό
υπόβαθρο που ζουν στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που αφορούν το 2018.
στη Γερμανία ζουν 467.000 Έλληνες με μέσο όρο
ηλικίας 41,3 χρονών
Άνδρες 259.000 με μέσο όρο ηλικίας 41,8 και
Γυναίκες 208.000 με μέσο όρο ηλικίας 40,7
Από την Ελλάδα, διαχρονικά, δηλ δεν έχουν π.χ.
γεννηθεί στη Γερμανία έχουν έρθει 298.000 Έλληνες.
Οι περισσότεροι άνδρες ανήκουν στην ηλικιακή
κατηγορία από 35 έως 40 ετών και συγκεκριμένα
42.000 Έλληνες που ζουν στη Γερμανία.
Στις γυναίκες το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην
ηλικιακή κατηγορία 45-50 (25.000)
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στις
στατιστικές όσον αφορά του Έλληνες εμφανίζεται ο
αριθμός 363205, ο οποίος αφορά όμως προφανώς
όσους έχουν μόνο ελληνική υπηκοότητα. Σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη στατιστική στη Γερμανία το 2018 ο
αριθμός των Ελλήνων αυξήθηκε σε σχέση με το 2017
κατά 960 άτομα.
Ανά κρατίδιο
459.000 Έλληνες ζουν στη Δυτική Γερμανία και 8.000
στα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.
Στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία ζουν
147.000
Στη Βάδη Βυρτεμβέργη
96.00
Στη Βαυαρία
93.000
Στην Εσση
46.000
Στην Κάτω Σαξονία (Αννόβερο)
23.000
Στο κρατίδιο του Βερολίνου
20.000
Στο Αμβούργο
9.000
Στη Ρηνανία Παλατινάτο
9.000
Διπλή υπηκοότητα δηλ ελληνική και γερμανική φέρεται
να έχουν 54.000
Παντρεμένοι είναι 216.000 (με γερμανό/ίδα 44.000),
διαζευγμένοι 30.000

Γενικά στη Γερμανία
Το 2018 ζούσαν στη Γερμανία 20,8 εκ πολίτες με
μεταναστευτικό υπόβαθρο που αντιστοιχεί σε +2,5%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Με μεταναστευτικό υπόβαθρο θεωρείται ο πολίτης
αν τουλάχιστον ένα μέρος των γονέων του δεν έχει
γεννηθεί με γερμανική υπηκοότητα.
Το 52% των πολιτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο
είναι γερμανοί. Περίπου οι μισοί (5,5 εκ. ) γερμανοί
με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν τη γερμανική
υπηκοότητα από όταν γεννήθηκαν
Από τους 20,8 εκ πολίτες με μεταναστευτικό
υπόβαθρο που ζούσαν στη Γερμανία το 2018 οι 13,5
δεν έχουν γεννηθεί στη Γερμανία. Βασικοί λόγοι
μετανάστευσης δηλώθηκαν οικογενειακοί (48%),
εργασιακοί (19%) πρόσφυγες - άσυλο (15%) και
εκπαιδευτικούς λόγους το 5%
Το 72% των πολιτών που δήλωσαν ότι ήρθαν στη
Γερμανία για οικογενειακούς λόγους ήρθαν από την
Ευρώπη όπως και 85% που δήλωσε ως λόγο την
αναζήτηση εργασίας. Αντίθετα με βασικό λόγο την
προσφυγιά και το άσυλο το 47% ήταν από αραβικές
χώρες και γενικότερα χώρες στη μέση ανατολή.
Από όσους δήλωσαν εκπαιδευτικούς λόγους το 40%
ήταν από χώρες της Ευρώπης και το 38% από χώρες
της Ασίας.
Από άλλες χώρες
Τουρκία
Πολωνία
Ρωσία
Ρουμανία
Ιταλία
Κόσοβο
Βοσνία
Κροατία
Αυστρία
Σερβία
Βουλγαρία
Ισπανία
Γαλλία
Ολλανδία
Προτογαλία
Ουκρανία
Αφρική
Αμερική
Ασία
Αυστραλία

2.769.000
2.253.000
1.366.000
965.000
868.000
463.000
415.000
394.000
343.000
316.000
306.000
215.000
205.000
195.000
168.000
323.000
936.000 (συνολικά)
547.000
4.470.000
52.000

Επεξεργασία: ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
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ΚΟΙΝΉ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΏΝ ΘΕΣΣΑΛΏΝ,
ΚΡΗΤΏΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ
«Οι Παγκόσμιες Συνομοσπονδίες χτίζουν γέφυρα
συνένωσης των Ελλήνων του κόσμου»
Την Κυριακή 18 Αυγούστου 2019
πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον
Πρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών κ. Διαμαντή Γκίκα και τον Πρόεδρο του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
κ. Χρυσόστομο Δήμου, στην οποία συζητήθηκαν
και αναλύθηκαν θέματα και κοινά στοιχεία των
τριτοβάθμιων οργάνων. Για την συνάντηση
είχε ενημερωθεί σε προηγούμενο χρόνο και ο
κ. Μανώλης Κουγιουμουτζής, Πρόεδρος του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, ο οποίος με χαρά
δέχτηκε την πρόσκληση, όμως λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεών του βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα
του, την Κρήτη και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη
συνάντηση.
Οι δύο άντρες, οι οποίοι συναντήθηκαν στην
Στουτγάρδη, αναφέρθηκαν στους στόχους
των οργανώσεών τους, για την μέχρι σήμερα
δραστηριότητά τους και για μελλοντικές τους δράσεις. Στη συνέχεια αναζητήθηκαν κοινές συνεργασίες
και δράσεις μεταξύ των Συνομοσπονδιών, όπως η συνδιοργάνωση ενός κοινού συνεδρίου Ηπειρωτών και
Θεσσαλών και η συμμετοχή με αποστολή αντιπροσωπίας στα αντίστοιχα συνέδρια.
Βασικό συμπέρασμα της πολύ ενδιαφέρουσας και εγκάρδιας συνάντησης ήταν η κοινή επιθυμία για την ίδρυση
μιας οργανωτικής επιτροπής με σκοπό τη διοργάνωση μιας ημερίδας εργασίας το καλοκαίρι του 2020 στην
Αθήνα, όπου θα προσκαλεστούν να συμμετέχουν τα τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα των εθνικοτοπικών
οργανώσεων όλων των περιφερειών της Ελλάδος.
Την ίδια μέρα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον κ.
Μανώλη Κουγιουμουτζή, Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, ο οποίος δέχτηκε με χαρά να είναι
μέλος της οργανωτικής επιτροπής και να συμμετέχει στην επικείμενη συνάντηση τον Οκτώβριο.
Μέλη της οργανωτικής επιτροπής θα είναι ο κ. Διαμαντής Γκίκας (Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών), ο κ. Χρυσόστομος Δήμου (Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού) και ο κ.
Μανώλης Κουγιουμουτζής (Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών), η οποία θα συναντηθεί την πρώτη
εβδομάδα του Οκτωβρίου στη Γερμανία για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της ημερίδας εργασίας. Καλούνται
από τώρα οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής.
Χρυσόστομος Δήμου, Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
Διαμαντής Γκίκας, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
Μανώλης Κουγιουμουτζής, Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ:
1,45 ΕΚ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΙ
ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ
Αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζεται
στη Γερμανία σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Εργασίας φθάνοντας το 2018 τους 1,45
εκατομμύρια. Σε ποσοστό αντιστοιχεί στο 8% του
συνόλου των συνταξιούχων. Συγκριτικά, το ποσοστό
πριν περίπου μια 20ετία (το 2000) ήταν 3%.
Οι μισοί από τους εργαζόμενους συνταξιούχους έχουν
μερική απασχόληση, το 1/4 εργάζεται πάνω από 20
ώρες την εβδομάδα ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Ιδιαίτερη
επιλογή για τους συνταξιούχους είναι οι εργασίες
που έχουν ως ανώτερο εισόδημα τα 450 € (και δεν
φορολογούνται).
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου της
Bundesagentur für Arbeit - IAB (αντίστοιχος ΟΑΕΔ) τα
πρώτα 3 χρόνια μετά την είσοδο στη συνταξιοδότηση
συνεχίζει να εργάζεται κάθε τρίτος συνταξιούχους με
τις γυναίκες να είναι περισσότερες από τους άντρες.
Δεν είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι
Σύμφωνα με την έρευνα του IAB το 90% των
συνταξιούχων εργάζεται γιατί χρειάζεται την
επικοινωνία με τους ανθρώπους ή επιθυμούν να

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΣΧΈΔΙΟ
ΝΌΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΊ ΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΔΊΧΡΟΝΑ
ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΏΝ

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που
δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ καταργεί τα υποχρεωτικά

έχουν κάποια απασχόληση ή έχουν γενικά χαρά όταν
εργάζονται.
Περίπου οι μισοί άνδρες συνταξιούχοι και το 1/3
των γυναικών δήλωσαν στην έρευνα του ΙΑΒ ότι
το εισόδημα αποτελεί έναν επιπλέον λόγο που
συνεχίζουν την εργασία.
Το ομοσπονδιακό υπουργείο εργασίας υπολογίζει
ότι στο μέλλον θα αυξηθεί κι άλλο ο αριθμός
των συνταξιούχων που θα εργάζεται μετά τη
συνταξιοδότησή του καθώς „οι αντιλήψεις για τη
ζωή έχουν αλλάξει“. Βέβαια τα κοινωνικά σωματεία
επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι το ύψος της σύνταξης
που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ χαμηλό.
Πηγή: IAB

δίχρονα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας (και το
μετατρέπει σε ένα) καθώς και η αυτόματη ανανέωση
από ένα χρόνο που είναι σήμερα σχεδιάζεται να γίνει
για τρίμηνο. Επιπλέον η καταγγελία της σύμβασης
μπορεί να γίνεται και μέχρι ένα μήνα πριν τη λήξη του
συμβολαίου ενώ τώρα ισχύει το τρίμηνο.
Ακόμη, για τις περιπτώσεις όπου τα
συμβόλαια κλείνονται τηλεφωνικά το σχέδιο νόμου
προβλέπει την απαραίτητη πιστοποίηση και γραπτώς.
Η παραπάνω ρύθμιση θα αφορά και άλλες υπηρεσίες
όπως συνδρομές σε Fitness ή apps , συνδρομές
εφημερίδων και περιοδικών.
Πηγή: Tagesschau
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ΌΤΑΝ ΈΝΑ ΠΙΚΝΊΚ ΓΡΆΦΕΙ ΙΣΤΟΡΊΑ
Στις 19 Αυγούστου του 1989 στα αυστροουγγρικά σύνορα
ένα πικνίκ γράφει ιστορία. Χθες ήταν η επέτειος και σε ειδική
τελετή αναφέρθηκαν η Καγκελάριος της Γερμανίας και ο
πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.
Τι έγινε πριν 30 χρόνια
Η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε δυτική και ανατολική και
οι πολίτες των χωρών που ανήκαν στο σύμφωνο της
Βαρσοβίας (στρατιωτική συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα
των κομμουνιστικών κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης) δεν μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα δυτικής
χώρας χωρίς ειδική άδεια αφού το απαγόρευε το καθεστώς.
Στις 19 Αυγούστου του 1989 όμως, στα αυστροουγγρικά
σύνορα ένα „πανευρωπαϊκό πικνίκ“ αποτελεί την αρχή του
τέλους της κατάρρευσης των
συνόρων.
Ίσως έχει τη σημασία του το γεγονός ότι μόλις ένα χρόνο
νωρίτερα η Ουγγαρία επέτρεψε στους πολίτες της να
ταξιδέψουν σε δυτικές χώρες .
Κάπως οργανώθηκε ένα πανευρωπαϊκό πικνίκ στα σύνορα και συγκεκριμένα στην πύλη των συνόρων στην alten
Pressburger Landstraße μεταξύ Sankt Margarethen στο Burgenland και Sopronkőhida (Steinambrückl) στην
Ουγγαρία.
Οργανωτές εμφανίζονται σήμερα ο γιος του πρώην Βασιλιά της Ουγγαρίας Otto Habsburg και η τότε νέα
αντιπολιτευτική συμμαχία „Ουγγρικό Δημοκρατικό Φόρουμ (MDF) „
Βέβαια όλη η οργάνωση θα ήταν αδιανόητο να μην είχε στηριχτεί είτε στις μυστικές υπηρεσίες ή της ίδιας της
ουγγρικής κυβέρνησης.
Αυτό το πικνίκ οδήγησε τους πρώτους ανατολικογερμανούς που συγκεντρώθηκαν στο χώρο να ανοίγουν την
πόρτα της πύλης των συνόρων και να περνούν ανενόχλητοι στην Αυστρία.
Μόλις το γεγονός αυτό έγινε γνωστό ο αριθμός μεγάλωσε και έτσι 600-700 πολίτες της πρώην Ανατολικής
Γερμανίας πέρασαν τα σύνορα Ουγγαρίας – Αυστρίας. Ήταν και η μεγαλύτερη „‘έξοδος“ από τότε που είχε
χτιστεί το τοίχος του Βερολίνου (13 Αυγούστου 1961).
Τις επόμενες εβδομάδες ακολούθησαν χιλιάδες άλλοι Ανατολικογερμανοί, οι οποίοι αξιοποιώντας την
ανεκτικότητα τόσο της Βουδαπέστης, όσο και της Μόσχας και μέσω Ουγγαρίας πέρασαν στη Δύση.
Σήμερα βέβαια η ιστορία γράφεται από την άλλη όψη. Καθώς η Ουγγαρία κλείνει σύνορα κάτι στο οποίο
αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στην τελετή της επετείου υπερασπίζοντας απόλυτα την
πολιτική του επιλογή.
Πηγή στοιχείων : ARD, ομοσπονδιακή κυβέρνηση
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΦΌΒΟΙ ΌΤΙ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΕ
ΎΦΕΣΗ
Το 2ο τρίμηνο του έτους η οικονομική ανάπτυξη
μειώθηκε (σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο) κατά 0,1%.
Οι προβλέψεις οικονομολόγων θέλουν αν συνεχιστεί η
μείωση και στο επόμενο τρίμηνο τη χώρα να μπαίνει,
για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, σε τροχιά ύφεσης.
Μάλιστα στον πίνακα των χωρών της
ευρωζώνης η Γερμανία βρίσκεται το τελευταίο τρίμηνο
στην τελευταία θέση της κατάταξης.
Η Γαλλία και Αυστρία είχαν αύξηση 0,2%, η Ισπανία
και η Ολλανδία 0,5% ακόμη και στην πολιτικά
αναστατωμένη Ιταλία δεν υπήρξε οπισθοχώρηση
(0,0%).
Το μεγάλο πρόβλημα της Γερμανίας η βιομηχανική
ανάπτυξη.
Η βιομηχανία παρουσίασε μείωση 2% που επηρεάζει
κατά 0,6% το σύνολο της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας.
Οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν τον Ιούνιο
κατά 8% ενώ πολλές χρηματιστηριακές εταιρίες
όπως BASF, Henklel, Continental προχωρούν να
αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών τους. Εννοείται
προς τα κάτω.
Σύμφωνα με έκθεση της Commerzbank για τις 30

BARMER: ΧΙΛΙΆΔΕΣ
ΠΑΙΔΙΆ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ
ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΆΝΕΙ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΕΜΒΌΛΙΑ

Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και νέοι στη Γερμανία δεν
έχουν κάνει αρκετά από τα απαραίτητα εμβόλια αναφέρει

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο (DAX) οι
προβλέψεις για κέρδη μειώθηκαν μέσα σε λίγο χρονικό
διάστημα κατά 10% . Μια ανάλογη ύφεση υπήρξε
ξανά το 2008 (στην παγκόσμια οικονομική κρίση που
προκλήθηκαν από τις τράπεζες).
Αν πράγματι η γερμανική οικονομία μπει σε
φάση ύφεσης αυτό θα έχει να κάνει ,σύμφωνα
με τους οικονομολόγους, με δυο παράγοντες.
Ο ένας είναι η διεθνής κατάσταση και ο άλλος η
αυτοκινητοβιομηχανία. Η μείωση της ζήτησης από
την Κίνα και η νέα φάση μετάβασης στα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα έχουν επηρεάσει πολύ τις εξαγωγές και
τις πωλήσεις και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
δείχνει να κάνει βήματα σημειωτόν.
Πηγή στοιχείων: Eurostat - Die WELT
(Holger Zschpitz)

έκθεση του ασφαλιστικούς φορέας ασθενείας Barmer.
Πάνω από το 50% των νεογέννητων το 2015 δεν είχε τα
πρώτα δυο χρόνια της ζωής του εμβολιαστεί για ιλαρά.
Συγκεκριμένα 166.000 δίχρονα αναφέρει η έκθεση του
ασφαλιστικού φορέα ασθενείας.
Κενό στα εμβόλια και σε μεγαλύτερα παιδιά
Στην έρευνα αναφέρεται επίσης ότι κενά υπάρχουν και
σε μεγαλύτερα παιδιά. Έτσι σε παιδιά σχολικής ηλικίας
δεν είχε γίνει επαρκής εμβολιασμός για τις 13 πιο
διαδεδομένες λοιμώξεις αφού το ποσοστό δεν φθάνει το
90%. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας
το ποσοστό εμβολιασμού που είναι απαραίτητο ώστε να
προστατεύεται η κοινωνία είναι 95%
Πρόσφατα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε αποφασίσει
σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο από τον Μάρτιο
του 2020 ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς θα είναι
υποχρεωτικός.
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ΛΊΑΜ ΝΊΣΟΝ: ΔΕΝ ΞΕΠΈΡΑΣΕ ΠΟΤΈ ΤΟΝ ΘΆΝΑΤΟ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΛΆΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ
ΝΑ ΑΓΑΠΆΣ
Λίαμ Νίσον ο ηθοποιός που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει
τον θάνατο της γυναίκας. Μιλάει για το τι σημαίνει να αγαπάς.
Ο 64χρονος ηθοποιός Λίαμ Νίσον έχασε τη σύζυγό του Νατάσα
Ρίτσαρντσον το 2009. Η 45χρονη είχε ατύχημα όταν έκανε σκι.
Η ηθοποιός είχε αρνηθεί να λάβει αμέσως ιατρική βοήθεια.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία όταν
ήταν πλέον πολύ αργά. Πέθανε στα 45 της βυθίζοντας στο
πένθος την οικογένειά της.
Ο σύζυγός της δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια της αγαπημένης
του, κατέρρευσε και έγινε αγνώριστος. Επτά χρόνια αργότερα,
δημοσίευσε ένα υπέροχο ποστ στο facebook όπου μιλάει για
την σπουδαιότητα της αγάπης και το πόσο σημαντικό είναι να
λέμε «Σ’ αγαπώ» στους αγαπημένους μας καθημερινά και να
ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι
η τελευταία μέρα μας στη ζωή. Διότι, μια μέρα, θα είναι.
«Λένε ότι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να χάσεις
κάποιον που αγαπάς. Κάποιον που μεγάλωσες μαζί του και τον
είδες να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Κάποιον που σου έδειξε
πώς να αγαπάς. Είναι το χειρότερο πράγμα που συνέβη ποτέ
σε κανέναν. Η σύζυγός μου πέθανε απροσδόκητα. Μου έφερε
τόση χαρά. Ήταν τα πάντα για μένα. Αυτά τα 16 χρόνια που
ήμουν σύζυγός μου, με έμαθαν πώς να αγαπάω άνευ όρων.
Λίαμ Νίσον : Τι σημαίνει να αγαπάς
Πρέπει να σταματάμε και να λέμε στους συντρόφους μας πόσο ευγνώμονες είμαστε. Επειδή, η ζωή είναι πολύ
σύντομη. Περάστε χρόνο με τους συντρόφους σας.
Συμπεριφερθείτε τους καλά. Διότι, μια μέρα, όταν κοιτάξετε το τηλέφωνό σας, δεν θα είναι πια στις επαφές σας.
Αυτό που έμαθε περισσότερο από όλα είναι να ζεις και να αγαπάς καθημερινά, σαν να είναι η τελευταία μέρα
σου στη ζωή. Διότι, μια μέρα, θα είναι η τελευταία.
Ρισκάρετε και ζήστε τη ζωή σας. Πείτε καθημερινά σε εκείνους που αγαπάτε, ότι τους αγαπάτε. Μην θεωρείτε
καμιά στιγμή δεδομένη. Η ζωή αξίζει να την ζεις».
Τα παραπάνω πόσταρε στο facebook ο Λίαμ Νίσον με αφορμή τον θάνατο της γυναίκας του.
Δημοσιεύτηκε στο https://www.enimerotiko.gr
Πηγή στοιχείων : ARD, ομοσπονδιακή κυβέρνηση
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΣΤO ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΆ ΝΈΩΝ ΧΩΡΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑ
Οι νέοι, σε ηλικίες 15 έως 24 ετών, που δεν είχαν εργασία το 2018 ήταν λιγότεροι από τότε που ενώθηκαν οι
δυο Γερμανίες (το 1990).
Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίες που δημοσίευσε με αφορμή την
σημερινή παγκόσμια ημέρα των νέων (12.08.).
Έτσι, στη συγκεκριμένη ηλιακή κατηγορία το παγγερμανικό ποσοστό χωρίς εργασία ήταν 6,2% με το ποσοστό
στη Δυτική Γερμανία να ανέρχεται στο 5,8% και στην Ανατολική Γερμανία 8,6% .
Το μεγαλύτερο ποσοστό νέων χωρίς εργασιακή απασχόληση είχε καταγραφεί το 2005 με το 15,2%
(παγγερμανικά) .
1,7 εκατομμύρια νέοι λιγότεροι από το 1991
Αισθητή μείωση των νέων (15 έως 24 ετών) έχει καταγραφή από το 1991 και μετά. Ενώ το 1991 η επίσημη
στατιστική αναφέρεται σε 10,3 εκ νέους στις συγκεκριμένες ηλικίες (που αντιστοιχεί στο 13% του συνόλου του
πληθυσμού) το 2018 ο αριθμός μειώθηκε στους 8,6 εκατομμύρια (10% του συνόλου του πληθυσμού).
Ρεκόρ φοιτητών το εξάμηνο 2017/2018
Το χειμερινό εξάμηνο 2017/2018 ο αριθμός των γερμανών φοιτητών έφθασε τους 2,5 εκ που αποτελεί και
αριθμό ρεκόρ. Συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο πριν 10 έτη ο αριθμός ήταν 1,7 εκ.

ΠΆΓΩΜΑ ΕΝΟΙΚΊΩΝ ΓΙΑ 5 ΧΡΌΝΙΑ ΣΕ 61.969
ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ
Με επιστολή του o Δήμαρχος Μονάχου Dieter Reiter ενημερώνει τους ενοικιαστές που κατοικούν σε
διαμερίσματα των δημοτικών εταιρειών κατοικιών Gewofag και GWG ότι τα ενοίκια θα παγώσουν με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου από 1η Αυγούστου για 5 χρόνια.
Ακόμη και οι αυξήσεις για ανανεώσεις/εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων του κτιρίου δεν μπορεί να ξεπερνούν τα
2 € ανά τ.μ.
Και οι δυο εταιρίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δήμο Μονάχου και το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών εντάσσεται
σε κοινωνικά προγράμματα κατοικιών (εργατικές ή κοινωνικές κατοικίες -Sozialwohnungen) με χαμηλά ενοίκια.
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ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΉΣ
ΚΛΙΝΙΚΉΣ „REALEYES
AUGENKLINIK„ ΣΤΗΝ
THERESIENHÖHE Ή
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΜΙΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΈΛΛΗΝΑ
ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΑ ΣΤΟ
ΜΌΝΑΧΟ

του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννη Παλληκάρη που
θεωρείται ότι ανακάλυψε τη μέθοδο LASIK ( είναι η πιο
δημοφιλής επέμβαση laser για τη διόρθωση στα μάτια
& επέμβαση για διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού &
υπερμετρωπίας).
Από το 1990 έως το 1995 βρίσκεται ως οφθαλμίατρος
με εξειδίκευση στην Πανεπιστημιακή οφθαλμιατρική
Κλινική του Πανεπιστημίου του Μονάχου (LMU)
ενώ σχεδόν ταυτόχρονα (1993-1996) κάνει στο ίδιο
πανεπιστήμιο τη διατριβή του.
Η ραγδαία ανάδειξή του τον φέρνει εισηγητή σε
μεγάλα διεθνή συνέδρια ιατρικής ενώ παράλληλα
είναι μέλος σε μια σειρά αναγνωρισμένου κύρους
οφθαλμιατρικά σωματεία όπως Deutsche und Griechiesche Ophthalmologische Gesellschaft, Member
of American Academy of ophthalmology, European
Society of ophthalmology, American Society of ophthalmology και European and American Society of
cataract and refractive surgery.
Εκπαιδευτής της Επιτροπής Διαθλαστικής
Χειρουργικής της Ένωσης Επαγγελματιών
Οφθαλμολόγων.
Ανήκει στην κατηγορία „High volume Operateur“ με
περίπου 3000 εγχειρήσεις ετησίως.
Το πρώτο του ιατρείο το ανοίγει το 1995 στο Schwabing και σήμερα έχει δική του κλινική την Realeyes
Augenklinik στην Theresienhöhe.
H κλινική του θεωρείται με βάση τις επεμβάσεις μια
από τις δυο μεγαλύτερες οφθαλμιατρικές κλινικές
στο Μόναχο. Συνδέει 15 ιατρεία οφθαλμιατρικής και
έτσι είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οφθαλμιατρικής στο
Μόναχο.

Γεννήθηκε στο Μόναχο και πήγε στα ελληνικά σχολεία
της πόλης σ όλες τις βαθμίδες (Δημοτικό. Γυμνάσιο,
Λύκειο).
Για ένα χρόνο παρακολουθεί την φαρμακευτική σχολή
στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να ακολουθήσει
στη συνέχεια Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου
της Κρήτης. Εκεί έρχεται σε πρώτη επικοινωνία με
τον Καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Τμήμα Ιατρικής
18
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Η κλινική του Σωκράτη Δημητρίου ήταν η δεύτερη
κλινική στη Γερμανία που έκανε επέμβαση καταρράκτη
με laser ( Lens ex Alcon ) και έχει την εξουσιοδότηση
της μετεκπαίδευσης, δηλαδή δηλαδή γιατροί μπορούν
να κάνουν στην κλινική και ένα μέρος από την
ειδικότητάς τους.

Μάλιστα Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η
Ελβετία και το Βέλγιο, η δοκιμή αυτή αντικαθιστά την
εθνική εξέταση πιστοποίησης.)

Ο Σωκράτης Δημητρίου και στο Παρίσι.
Κάθε Μάιο συμμετέχει ως εξεταστής στις
πανευρωπαϊκές εξετάσεις ειδικότητας ( FEBO )
που γίνονται μια φορά τον χρόνο στο Παρίσι.
(FEBO = Ιδρύθηκε το 1992 στο Λονδίνο και είναι
μια εξειδικευμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS) και έχει
στόχο να ενοποιήσει τα εκπαιδευτικά πρότυπα στην
οφθαλμολογία στην Ευρώπη και να διασφαλίσει την
ποιότητα της. Η εταιρία απονέμει τον τίτλο „Fellow του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας» (FEBO)
μετά από μια εξειδικευμένη εξέταση.

Ο Σωκράτης Δημητρίου δεν περιορίζεται μόνο στην
ιατρική. Στηρίζει τη διοργάνωση Basketball Adidas
Next Generation Tournamentim που πραγματοποιείται
τα τελευταία χρόνια στο Audi Dome με συμμετοχή των
νέων των ελληνικών ομάδων μπάσκετ του Ολυμπιακού
και του Παναθηναϊκού ενώ πέρσι ήταν εκ των βασικών
χορηγών της εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου που διοργάνωσε το ελληνικό Προξενείο
Μονάχου στο Nymphenburger Schloß.
Μάλιστα όσον αφορά το μπάσκετ, είναι φροντιστής
του ανδρικού τμήματος μπάσκετ της Bayern München
εδώ και πολλά χρόνια και έχει χειρουργήσει πολλούς
από τους παίκτες και το προσωπικό (εδώ και ένα
χρόνο και από το τμήμα ποδοσφαίρου)
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ΗΡΆΚΛΕΙΟ: ΠΛΉΘΟΣ ΚΌΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΎΡΓΟΥ Γ. ΜΕΪΜΑΡΆΚΗ

Mε μεγάλο ενδιαφέρον και προσέλευση κόσμου
καθώς και με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και
πρακτικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε η ομιλία του
Αγγειοχειρούργου Dr. Dr. h. c. Γεώργιου Μεϊμαράκη
στο Πνευματικό Κέντρο Καλεσσών, τη Παρασκευή 26
Ιουλίου 2019.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο κ.
Μανώλης Κουγιουμτζής / Πρόεδρος Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών και ο κ. Αντώνης Βασιλάκης /
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καλεσσών του
Δήμου Μαλεβιζίου.
Ο καθηγητής Γεώργιος Μεϊμαράκης, προϊστάμενος
του Τμήματος Aγγειακής και Eνδοαγγειακής
Xειρουργικής στο Βαυαρικό Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο LANDSHUT Μονάχου και αναπληρωτής
ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, με καταγωγή
από τα Καλέσσα, διατηρεί στενούς δεσμούς με τον
τόπο καταγωγής τους και τήρησε την υπόσχεση
που είχε δώσει στους συντοπίτες του για μια σειρά
διαλέξεων στον τόπο του, κατόπιν της πρόσκλησης
που του έγινε από το Πνευματικό Κέντρο Καλεσσών.

το πρόβλημα της Αθηροσκλήρωσης ενώ η εκδήλωση
έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα με τις συνεχόμενες
ερωτήσεις του κοινού και τη δια-δραστικότητα της
εκδήλωσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο καθηγητής Γεώργιος Μεϊμαράκης είναι
προϊστάμενος του Τμήματος Aγγειακής και
Eνδοαγγειακής Xειρουργικής στο Βαυαρικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο LANDSHUT
Μονάχου και αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής του
νοσοκομείου.
Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian στο Μόναχο συνέχισε να ειδικεύεται
πρώτα στην Γενική και Επανορθωτική Χειρουργική
και στη συνέχεια στην Αγγειοχειρουργική στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου στο Campus Grosshadern, όπου έγινε ανώτερος σύμβουλος
του Τμήματος Αγγειοχειρουργικής το 2004,
Αναπληρωτής Υπεύθυνος το 2008 και επικεφαλής
σύμβουλος το 2011.

Στην ομιλία του ανέπτυξε λεπτομερώς και με έμφαση
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Ειδικεύεται στην ιατρική έκτακτης ανάγκης και είναι
διαχειριστής ιατρικής ποιότητας. Ως εκπαιδευτής
επιπέδου ΙΙΙ για τη ζάχαρη και για το αγγειακό
υπερηχογράφημα κατέχει ηγετική θέση στον
Γερμανικό Σύνδεσμο Υπερήχων στην Ιατρική.
Ήταν 2007-2015 Επικεφαλής του διεπιστημονικού
κέντρου υπερήχων στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Έχει εξαιρετική εμπειρία και εξειδίκευση στην
αγγειοδιαγνωστική διάγνωση υπερήχων και εφαρμόζει
σύγχρονες τεχνικές, όπως η υπερηχογραφική
υπερηχογραφία για προσεκτική χρήση σε αγγειακούς
ασθενείς.

LANDSHUT του Μονάχου.
Επιπρόσθετα, από το 2016 είναι και ο αναπληρωτής
ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου.
Ως πιστοποιημένος ενδαγγειακός χειρούργος
και ενδαγγειακός ειδικός, είναι αναγνωρισμένος
εμπειρογνώμονας στον τομέα της αγγειακής
χειρουργικής. Οι τομείς εμπειρογνωσίας του
περιλαμβάνουν την ελάχιστα επεμβατική ενδαγγειακή
χειρουργική των αρτηριών, συμπεριλαμβανομένης της
σύνθετης χειρουργικής επέμβασης αορτής, καθώς
και την πλήρη σειρά συμβατικών ανοιχτών αγγειακών
επεμβάσεων. Η εξειδίκευσή του στη φλεβολογία
επίσης τον καθιστά ειδικό στο θέμα της διαχείρισης
χρόνιων πληγών.
Ο κατάλογος των δημοσιεύσεών του περιλαμβάνει
53 πρωτότυπα έγγραφα με συνολικό συντελεστή
επίπτωσης 202 και δείκτη επιστημονικών αναφορών
13 από το Web of Science. Τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα είναι η υπερηχογραφική
υπερηχογραφία, η χειρουργική της καρωτίδας, το
ανεύρυσμα της αορτής και η ανοσολογία του όγκου.
Έχει λάβει πολλά βραβεία για την ερευνητική του
εργασία.

Από το 2015 ο Καθηγητής Γεώργιος Μεϊμαράκης
είναι Επικεφαλής του Τμήματος Αγγειακής και
Ενδοαγγειακής Χειρουργικής και από το 2019
Επικεφαλής του πιστοποιημένου Διεπιστημονικού
Αγγειακού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Από το 2013 είναι αναπληρωτής καθηγητής αγγειακής
χειρουργικής και από το 2017 επίτιμος γιατρός του
Κρατικού Ιατρικού Πανεπιστημίου της Γεωργίας.
Πηγή: cretalive.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από το 2023 παγγερμανικό δοκιμαστικό πρόγραμμα στο Μόναχο
στη στάση Οlympiazntrum. Θα τοποθετηθεί τζάμι ασφαλείας και
δεν θα υπάρχει κενό μεταξύ μετρό και πλατφόρμας. Το κόστος
υπολογίζεται σε 1 εκ € ενώ συνδέεται άμεσα με τα ατυχήματα και
τους τραυματισμούς. Η φωτογραφία είναι φωντομοντάζ της msw

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Aπό 1η Αυγούστου ισχύει ολοήμερη απαγόρευση αλκοόλ στον
κεντρικό σταθμό. Μέχρι πρότινος η απαγόρευση ήταν από τις
10 το βράδυ έως στις 6 το πρωί. Από σήμερα η απαγόρευση θα
ισχύει για ολόκληρο το 24ωρο.
Η απαγόρευση ισχύει τόσο στη χρήση αλκοόλ όσο και
στη μεταφορά αλκοόλ για χρήση στο χώρο του κεντρικού
σιδηροδρομικού σταθμού του Μονάχου και στους γύρω δρόμους.
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Ο ΜΑΝΏΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΉΣ ΜΙΛΆΕΙ ΣΤΟ
CRETALIVE.GR ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΉ ΤΟΥ
Συνέντευξη στον
Αντώνη Παντινάκη
στην ιστοσελίδα
της Κρήτης www.
cretalive.gr έδωσε
ο Πρόεδρος του
Παγκοσμίου
Συμβουλίου
Κρητών Μανώλης
Κουγιουμουτζής
„Οι 365 μέρες ή
αλλιώς 12 μήνες,
που είχε υποσχεθεί
στην μητέρα
του ότι θα λείψει στην ξενιτιά, έγιναν 40 χρόνια. Για
πότε πέρασαν. Ήταν ίσως η μοναδική φορά που ο
Μανώλης Κουγιουμουτζής αναγκάστηκε να αθετήσει
τον λόγο του: Λιβάδια Μυλοποτάμου, Ηράκλειο και
μέχρι σήμερα Μόναχο.
Αναζητώντας μία καλύτερη τύχη, ένα καλύτερο
ριζικό, προσπάθησε να συνδυάσει τις αρετές των δύο
λαών: Την εργατικότητα και την μεθοδικότητα των
Γερμανών με το φιλότιμο και την ανοιχτοκαρδοσύνη
των Ελλήνων. Στην “Αθήνα του Ίζαρ”, εκεί όπου “η
φιλελληνικότητα που ζούμε δεν υπάρχει πουθενά
αλλού στον κόσμο!”.“
Ούτε που λογαριάζει τους λίγους – ευτυχώς –
Βαυαρούς που τον κοιτούσαν με καχυποψία και
προκατάληψη τον πρώτο δύσκολο καιρό της κρίσης.
“ Αποδείχθηκε ότι εμείς, ούτε τεμπέληδες είμαστε,
ούτε κλέφτες, ούτε προσπαθήσαμε να εξαπατήσουμε
κάποιον”, μπορεί πλέον και υπερηφανεύεται.
Το εισιτήριο της οριστικής επιστροφής δεν κόπηκε
ποτέ, αν και ουδέποτε έπαψε να φλερτάρει με την ιδέα
του επαναπατρισμού...
Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
έχει ως αρχή, μέση και τέλος τον τόπο του: “Ο,τι
κάνουμε, το κάνουμε και για την Κρήτη, με κατάθεση
ψυχής!”. Πριν αρχίσει να “προβάλει” το φιλμ της
ζωής του στο Cretalive, χρειάστηκε να περιμένουμε
μερικά λεπτά. Το κινητό του χτύπαγε συνεχώς, στους
ρυθμούς... της Κρήτης, όπως και η καρδιά του!
Μπαινόβγαινε στις αίθουσες του Πολιτιστικού για να
22

ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την αποψινή
έναρξη του 9ου συνεδρίου των απόδημων συντοπιτών
μας.
Με το που πατήθηκε παύση στις εργασίες προετοιμασίες, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
του διασταυρώθηκαν μπροστά μας...
“Τους σπουδαγμένους νέους ανθρώπους, τους
περιμένει κόκκινο χαλί στρωμένο...”
Αν άκουσα καλά, το κινητό σας “χτύπησε” με
κρητική μουσική;
Ναααιιι! Ακούω συνέχεια! Μα θα ήταν λάθος αν δεν
χτυπούσε έτσι! Οι Κρήτες έχουμε μία ιδιαιτερότητα σε
σχέση με άλλους Συλλόγους Ελλήνων στη Γερμανία.
Είμαστε λιγότεροι, και γι’ αυτό προσπαθούμε να
είμαστε πιο εργατικοί! Έτσι λοιπόν οι Κρητικοί
Σύλλογοι, δουλεύουν πολύ, δουλεύουν καλά,
με μέλημα να διαιωνιστεί η παράδοσή μας, να
μεταλαμπαδευτεί στα παιδιά που είχαν την τύχη ή την
ατυχία να γεννηθούν αλάργο από την πατρίδα μας. Για
να θυμούνται, ποιοι ήταν οι πρόγονοί τους. Μια χαρά
είναι εκεί που ζούμε. Δεν είμαστε στην εξορία. Είναι
επιλογή όλων μας. Αλλά αγαπάμε την Κρήτη! Ακούμε,
χορεύουμε και σκεφτόμαστε κρητικά!
Πόσο σας βοηθάει αυτή η στάση ζωής στην
καθημερινότητά σας;
Μας βοηθάει πάααρα πολύ! Πάαρα πολύ! Αν εντάξεις
στη ζωή σου και τα καλά στοιχεία των Γερμανών και
μπορέσεις και κάνεις ένα κοκτέιλ, μία μείξη, γίνεσαι
άριστος πολίτης! Γίνεσαι παράδειγμα προς μίμηση!
Σε τι ηλικία φύγατε από εδώ;
Έφυγα σε ηλικία 23 ετών, αμέσως μετά την απόλυσή
μου από τον στρατό. Επέλεξα να πάω στη Γερμανία,
θέλοντας να συνεχίσω τις σπουδές που είχα ξεκινήσει
εδώ, ως ξενοδοχοϋπάλληλος – έχω τελειώσει τη σχολή
Τουριστικών Επαγγελμάτων - και να μάθω γερμανικά.
Αυτή ήταν η αιτία του ταξιδιού, το οποίο διήρκησε
πολλά χρόνια, 40 μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η
αναχώρησή μου ήταν προσωρινή. Δηλαδή, φεύγοντας
είπα στη μάνα μου, ένα χρόνο χρειάζομαι για να
μάθω γερμανικά. Αρχικά ήθελα να γυρίσω πίσω και
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να συνεχίσω να εργάζομαι εδώ, στον ξενοδοχειακό
κλάδο.
Επιλέξατε επομένως τη Γερμανία επειδή ήταν μία
ελκυστική τουριστική αγορά για την Ελλάδα...
Έτσι ακριβώς! Αυτή ήταν η αιτία. Θυμάμαι τότε
το 1974-75, που άρχισα εγώ να εντάσσομαι
στο τουριστικό επάγγελμα, οι καλύτεροι και οι
περισσότεροι τουρίστες ήταν οι Γερμανοί. Θέλω να
πιστεύω ότι κάτι τέτοιο ισχύει ακόμα και σήμερα.
Νομίζω ότι η Κρήτη είναι η πρώτη επιλογή των
Γερμανών.

ευκολότερη η ένταξή τους στις κοινωνίες. Με όλα αυτά
που έχουμε, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη
συνεχή ενημέρωση, ξέρουν τη νοοτροπία του λαού
της Γερμανίας. Άρα, είναι ευκολότερο. Δυσκολότερο
σήμερα εκεί είναι να βρεις ένα σπίτι, κατάλληλο να
σε φιλοξενήσει, να μείνεις. Ιδιαίτερα στην περιοχή
του Μονάχου που ζω εγώ και στις μεγαλουπόλεις
γενικότερα, τα ενοίκια είναι ακριβά. Δουλειές όμως
υπάρχουν. Ειδικά τους σπουδαγμένους νέους
ανθρώπους, τους περιμένει κόκκινο χαλί στρωμένο...
“Τι ζηλεύω στους Γερμανούς”
Τι σας έκανε εντύπωση το πρώτο διάστημα;

Πώς ήταν αυτά τα χρόνια;
Ομολογώ ότι δεν έχω κανένα παράπονο. Ήταν
ευχάριστα τα χρόνια αυτά. Το πρώτο μου μέλημα
ήταν να μάθω γερμανικά, επομένως έμαθα αμέσως
τη γλώσσα κι έτσι εντάχθηκα στην κοινωνία τους.
Μπορούσα να παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεών τους,
μπορούσα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου.
Αντίθετα με άλλους συμπατριώτες, οι οποίοι έκατσαν
40 και 50 χρόνια εκεί χωρίς δυστυχώς να μάθουν
γερμανικά, γιατί δεν εντάχθηκαν στη γερμανική
κοινωνία. Εγώ το θεώρησα πολύ σπουδαίο και
προτεραιότητά μου. Κι έτσι, ασχολούμουν με τα κοινά
των Κρητών και των Ελλήνων. Από την πρώτη μέρα
που πήγα εκεί είμαι αναπόσπαστο μέλος του Κρητικού
Συλλόγου Μονάχου. Βρήκα έναν πολύ ωραίο, μεγάλο
και ενεργό σύλλογο, με περήφανους Κρήτες.
Σιγά σιγά με την πάροδο των ετών, άρχισε να
εξασθενεί, γιατί πολλοί συμπατριώτες μας επέλεγαν
την επιστροφή. Οι συμπατριώτες μας, οι Κρητικοί,
είχαν ως πρώτο μέλημά τους την επιστροφή τους στην
Κρήτη. Και το’ χω κι εγώ ακόμη...
Θέλετε να γυρίσετε;
Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι
θα γίνει πολύ γρήγορα. Εντάξει, 63 χρονών είμαι, θα
πάρω και σύνταξη μεθαύριο, επομένως είναι μία αιτία
να ξαναγιαγείρω πίσω.
Πιο εύκολα ήταν εκείνα τα χρόνια για έναν
Έλληνα στο εξωτερικό ή τώρα; Πείτε μας και για
τη Γερμανία συγκεκριμένα...
Θεωρώ ότι είναι σήμερα ευκολότερα, διότι οι
άνθρωποι που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τον
τόπο αυτό μιλάνε αγγλικά, μιλούν σίγουρα μία – δυο
ξένες γλώσσες. Μπορεί και γερμανικά. Έτσι είναι

Έχω γεννηθεί κι έχω ανατραφεί στα Λιβάδια
Μυλοποτάμου, σε ένα ορεινό χωριό. Έκανα έξι
χρόνια στο Ηράκλειο, όπου φοιτούσα στο Γυμνάσιο.
Ήταν τελείως διαφορετικό κι άγνωστο σε εμένα
αυτό που συνάντησα στη Γερμανία. Μου έκανε
εντύπωση η τάξη των ανθρώπων, η οργάνωση της
κοινωνίας, ο σεβασμός που έδειχνε ο ένας στον
άλλον, χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μέχρι σήμερα
οι Γερμανοί – αν και πάνε να χαλάσουν λιγάκι με την
πάροδο των ετών. Η γερμανική κοινωνία δεν είναι
αυτή που γνώρισα τότε. Έχει αλλοιωθεί.
Αυτή η οργανωτικότητα των Γερμανών, που είναι
χαρακτηριστική τους...
(Μας διακόπτει) ... Αυτή ζηλεύω και θα ήθελα να
υιοθετήσουμε κι εμείς στην Ελλάδα. Εδώ είσαι ότι
δηλώσεις! Τη μία μέρα λες ότι είσαι υδραυλικός και
την άλλη είσαι ηλεκτρολόγος! Εκεί για να πεις ότι είσαι
υδραυλικός, πρέπει να είσαι όντως υδραυλικός.
Υπάρχει κάποιο αντιπροσωπευτικό στοιχείο
των Ελλήνων που θα θέλατε να βλέπατε στους
Γερμανούς;
Τη φιλοξενία μας θα ήθελα να έβλεπα. Την αγάπη
που δείχνουμε ο ένας στον άλλον. Τα συναισθήματά
μας. Εμείς είμαστε πιο ανοιχτοί. Αυτοί είναι πιο
κλειστοί. Αλλά κι αυτός είναι ένας τρόπος ζωής
που τον μαθαίνεις, τον συνηθίζεις. Δεν είναι κακός.
Ο κοινωνικός τους κύκλος περιορίζεται σε πολύ
μικρό αριθμό, ενώ εμείς κάνουμε γάμο με 2-3.000
ανθρώπους! Όταν το ακούνε οι Γερμανοί αυτό, δεν το
πιστεύουν! Άμα το δούνε, λένε “τι γίνεται; Είναι λαϊκό
πανηγύρι, προσκύνημα!”. Στην Ελλάδα συμμετέχεις
στον πόνο και στην χαρά του άλλου. Αυτά δεν τα
έχουν οι Γερμανοί.

Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

23

Αρ. 59 Οκτώβριος 2019 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο
“Όταν είσαι Έλληνας χαίρεις μίας ιδιαίτερης
συμπεριφοράς κι εκτίμησης από τους Γερμανούς”
Τελικά, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας; Μήπως είναι
μύθος ότι οι σχέσεις των δύο λαών είναι κακές;
Η φιλελληνικότητα που ζούμε ιδιαίτερα στο κρατίδιο
της Βαυαρίας, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον
κόσμο! Η πόλη του Μονάχου, η ίδια αυτή καθεαυτή,
έχει ένα δεύτερο όνομα καταχωρημένο στο
Πρωτοδικείο. Την λένε και “Αθήνα του Ίζαρ!” Αθήνα,
λόγω της δικής μας Αθήνας – Ίζαρ είναι ο ποταμός
που διασχίζει την πόλη.
Την περίοδο που της βασιλείας του Λουδοβίκου,
ο οποίος αργότερα έστειλε τον γιο του τον Όθωνα
στην Ελλάδα, υπήρχε μία τεράστια επιρροή από την
κλασική Ελλάδα, του “χρυσού αιώνα” του Περικλέους.
Ο Λουδοβίκος λοιπόν τότε γέμισε την πόλη του με
αντίστοιχα μνημεία, όπως για παράδειγμα στην
κεντρικότερα πλατεία του Μονάχου, την πλατεία των
Βασιλέων, όπου υπάρχει κι ένα μνημείο αφιερωμένο
στους αγωνιστές της επανάστασης του 1821! Τα
ονόματα του Κανάρη, της Μπουμπουλίνας, του
Κολοκοτρώνη κι όλων αυτών, είναι γραμμένα με
χρυσά γράμματα! Εμείς δεν φτιάξαμε κάτι παρόμοιο
για αυτούς τους αγωνιστές, που θυσιάστηκαν την
ελευθερία μας! Κι όμως, έφτιαξαν οι Γερμανοί στο
Μόναχο.
Σε επίπεδο εκπαίδευσης, τι περιλαμβάνει η ζωή
των Ελλήνων στη Βαυαρία;
Απολαμβάνουν δικά τους σχολεία, 100%
χρηματοδοτούμενα από το βαυαρικό κράτος. Το
ελληνόπουλο μπορεί να σπουδάσει μέχρι και το
Λύκειο στο Μόναχο – έχουμε δύο Λύκεια, τρία με
τέσσερα Γυμνάσια και τέσσερα δημοτικά. Όλα
χρηματοδοτούμενα από το βαυαρικό κράτος κι όλα
αυτά στο πλαίσιο της ελληνοβαυαρικής φιλίας. Οι
Τούρκοι δεν έχουν σχολεία, ούτε οι άλλες εθνότητες.
Έχουμε εμείς. Υπάρχουν συνεπώς όλες οι προοπτικές
ένταξης, στο βαθμό που είσαι ένας τίμιος και καλός
πολίτης, το απολαμβάνεις αυτό. Κι όταν είσαι Έλληνας
χαίρεις μίας ιδιαίτερης συμπεριφοράς κι εκτίμησης
από τους Γερμανούς.
Και οι Γερμανοί όμως απ’ ότι ξέρουμε μαθαίνουν
αρχαία Ελληνικά...
Και αρχαία ελληνικά και λατινικά. Στο Μόναχο έχουμε
τέσσερα κλασικά γυμνάσια.
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Η Μέρκελ και οι δύο μπίρες που έγιναν... μία!
Την περίοδο της κρίσης, ειδικά τα πρώτα
δύσκολα χρόνια, πώς αντιμετώπιζαν τους
Έλληνες; Δεν υπήρχε καχυποψία απέναντί μας;
Σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, υπήρχε ναι. Λένε
“καλύτερα να σου βγει το μάτι, παρά το όνομα”.
Βεβαίως, μας αντιμετώπισαν με τρόπο ανάλογο
απ’ αυτόν που τους υποδείκνυαν τα ΜΜΕ τους.
Ασχολούμαι με την εστίαση. Θυμάμαι και είχε έρθει
πελάτης τότε, εκείνο τον πρώτο καιρό, ο οποίος
άκουγε από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Σόιμπλε και
διάβαζε διάφορες φυλλάδες που δεν μας ήθελαν
καθόλου. Μου έλεγε λοιπόν, “Σήμερα δεν θα πιω δύο
μπίρες, θα πιω μόνο μία, γιατί την άλλη μας την πήρε η
Μέρκελ και την έστειλε στους συμπατριώτες σου στην
Ελλάδα”. Είχαμε τέτοια, αλλά αυτά ήταν λιγοστά.
Σήμερα πώς είναι τα πράγματα;
Σήμερα δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. 5-6 χρόνια
αργότερα αποδεικνύεται ότι ήταν ψευδείς όλες
αυτές οι ειδήσεις. Δεν έστεκαν. Αποδείχθηκε ότι
εμείς, ούτε τεμπέληδες είμαστε, ούτε κλέφτες, ούτε
προσπαθήσαμε να εξαπατήσουμε κάποιον. Αντίθετα,
ήταν πολιτικά και τραπεζικά – οικονομικά όλα αυτά τα
παιχνίδια που έπαιξαν στην πλάτη του ελληνικού λαού.
Για να είμαστε ειλικρινείς, κι εμείς είχαμε παραμελήσει
αρκετά βασικά πράγματα. Δυστυχώς, όπως είναι τα
πράγματα σήμερα, οι ευαισθησίες των ανθρώπων
τελειώνουν στο χρήμα. Οι Γερμανοί πολιτικοί δεν μας
βρίζουν πλέον. Δεν ασχολούνται με αυτές τις ψευτιές,
γιατί αποδείχτηκαν ψευτιές όλα αυτά και το λένε και
οι ίδιοι. Εκείνη την πρώτη περίοδο μας θεωρούσαν
όντως έτσι όπως σας είπα προηγουμένως. Εύχομαι η
κρίση αυτή να μας έκανε σοφότερους, γιατί η Ελλάδα
αιμορραγεί. Εξαφανίζονται οι νέοι άνθρωποι, αυτοί
που θα πάνε την πατρίδα μας λίγο παραπέρα. Εύχομαι
να ξεπεράσουμε οριστικά αυτό που ονομάσαμε κρίση.
Πιστεύω ότι πλέον πάμε καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο.
Η προεδρία, οι επαφές με φορείς κι άλλους λαούς, και
οι Τούρκοι που είναι σχεδόν “ίδιοι με εμάς”
Πόσο καιρό είστε στην προεδρία του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών και κατά πόσο και πώς έχετε
ωφεληθεί;
Η προεδρία μας εναλλάσσεται, σύμφωνα με το
καταστατικό μας, κάθε τρία χρόνια. Στο μεσοδιάστημα
της κάθε προεδρίας καλούμαστε να διοργανώσουμε
ένα συνέδριο, αυτό που θα κάνουμε κι εδώ στο
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Ηράκλειο. Είμαι ήδη δύο χρόνια πρόεδρος – αυτή
την περίοδο την προεδρία την έχει η Ομοσπονδία της
Ευρώπης. Εναλλάσσεται με τις άλλες Ομοσπονδίες
μας, κάθε τρία χρόνια. Δεν μπορεί ευτυχώς κανένας
μας να κάνει δεύτερη θητεία, ούτε ως άτομο, ούτε ως
Ομοσπονδία. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και δίκαιο.
Χρήματα σίγουρα δεν κέρδισα! Κέρδισα πολλές
όμορφες εμπειρίες, κι από τις συναναστροφές μου με
τους φορείς. Από την αρχή της θητείας μου, έχουμε
εντεταλμένο αντιπρόσωπό μας στην Περιφέρεια, την
κ. Χναράκη. Έχουμε την στήριξη του Περιφερειάρχη
μας, του κ. Αρναουτάκη, που είναι δίπλα μας σε όλες
τις δραστηριότητές μας, τις οποίες συγχρηματοδοτεί.
Έχουμε πάντα κοντά και τους Δήμους – εφέτος είναι ο
Δήμος Ηρακλείου που μας παραχώρησε το Πολιτιστικό
Κέντρο.
Εφέτος είναι η χρονιά του συνεδρίου σας...
Κάθε τρία χρόνια γίνεται. Ερχόμαστε και μιλάμε για
τις εμπειρίες που φέρνουμε από τις χώρες που ζούμε.
Παίρνουμε όμως περισσότερα. Παίρνουμε πολιτιστικά
στοιχεία της πατρίδας μας και τα πάμε όξω. Εμείς
ο,τι κι αν κάνουμε έχουμε αφετηρία την Κρήτη. Ο,τι
κάνουμε, το κάνουμε και για την Κρήτη, με κατάθεση
ψυχής! Η οργάνωση των συνεδρίων μας δεν γίνεται
σε μία μόνο πόλη της Κρήτης. Εναλλάσσονται και οι
νομοί. Επιλέγουμε συνήθως την πρωτεύουσα πόλη του
κάθε νομού, που έχει και τον περισσότερο πληθυσμό.
Στο προηγούμενο ωστόσο συνέδριό μας, που ήταν
ο κ. Βελιβασάκης στην θέση μου, είχαμε επιλέξει το
Αρκάδι. Η επιλογή ήταν πολύ ωραία, σ’ ένα πολύ
ιστορικό μνημείο.

Οι Κρητικοί του εξωτερικού γίνονται “δυο φορές”
Κρητικοί; Ενισχύεται η αγάπη τους για το νησί;
(Συγκινείται) Αυτό συμβαίνει σε όλους! Ο,τι αδειάζει
φεύγοντας, αφήνοντας την Κρήτη, γεμίζει με αγάπη
ιδιαίτερη για το νησί εκεί που βρίσκεσαι! Δηλαδή,
εγώ όταν έμενα εδώ μέχρι τα 23 μου, δεν θυμάμαι
πόσες φορές γιόρτασα το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου
κι άλλα ιστορικά γεγονότα της Κρήτης – αν και
τώρα τελευταία υπάρχει μία τέτοια τάση. Εκείνη
την περίοδο, δεν υπήρχε. Εμείς πάντα γιορτάζουμε
αυτές τις εθνικοτοπικές μας ιστορικές επετείους.
Γίνονταν και γίνονται αιτία για να συζητήσουμε, να
καλέσουμε ομιλητές από εδώ, να μας ακούσουν οι
νέοι και οι φίλοι μας στους τόπους που ζούμε. Γιατί
δεν συναναστρεφόμαστε μόνο με Κρήτες! Αυτό θα
ήταν αμαρτία! Το στοίχημα είναι να πάρεις μαζί σου
και ανθρώπους από εκεί που ζεις! Εγώ για παράδειγμα
έχω πολλούς Τούρκους φίλους!
Έχουμε κοινά στοιχεία με τους Τούρκους;
Πάρα πολλά, πάρα πολλά! Μετά από τόσα χρόνια
εδώ στην Ελλάδα, άφησαν πολλά τα οποία και
διατηρούμε. Η διατροφή μας μοιάζει, κι αυτοί
ντολμαδάκια φτιάχνουν, μπακλαβά και κανταΐφι. Και
στην νοοτροπία μοιάζουμε. Κι αυτοί είναι ντόμπροι και
ωραίοι άνθρωποι. Όταν ζουν και οι δύο στη Γερμανία,
και οι Έλληνες και οι Τούρκοι, δεν μας χωρίζει τίποτα.
Αν είχαν τη ίδια θρησκεία με εμάς, θα ήμασταν 100%
ίδιοι!

ΠΡΟΣΟΧΉ ΓΙΑΤΊ ΑΚΌΜΗ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΊ
Κυκλοφορούν επίσημα από τις 15 Ιουνίου δηλ. λιγότερο από δυο μήνες.
Κι όμως στην έκθεση της αστυνομίας καταγράφονται ήδη 22 ατυχήματα
από τα οποία τα 12 με τραυματισμούς ανθρώπων και 3 με σοβαρούς
τραυματισμούς.
Σε 418 άτομα δεν επέτρεψε η αστυνομία να συνεχίσουν τη διαδρομή
τους καθώς βρισκόταν υπό την επιρροή αλκοόλ (δηλ πάνω 0.3 χιλιοστά
του γραμμαρίου). Οι μισοί μάλιστα από αυτούς είχαν 0,5 έως 1,1 χιλ.
Μάλιστα, την προηγούμενη Πέμπτη σε ειδικό έλεγχο της αστυνομίας
στο Μόναχο σε 123 E-Scooter διαπιστώθηκε ότι , πολλοί οδηγούσαν
με κινητό, δεν χρησιμοποιούσαν την λωρίδα ποδηλάτων και δεν
σταματούσαν στο κόκκινο φανάρι. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώθηκε σε
δεκάδες περιπτώσεις αναφέρει η αστυνομία.
Κάτι που κοστίζει για τους οδηγούς των ηλεκτρονικών πατινιών από 60
έως 180 ευρώ.
Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org
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O χειρούργος ορθοπεδικός στο Μόναχο, Πάνος Μπουλιόπουλος, μας έστειλε αυτές τις φωτογραφίες από
το αρχαιολογικό μουσείο της Πέλλας.και προτείνει „στους αναγνώστες του „Δορυφόρου“ που θα κάνουν
διακοπές στη Μακεδονία να το επισκεφτούν“ γιατί όπως επισημαίνει „αξίζει“.
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Starnberger See - Η 5η μεγαλύτερη λίμνη της Γερμανίας (και δεύτερη μεγαλύτερη σε ποσότητα νερού)
βρίσκεται μόλις 25 χλμ μακριά από το Μόναχο
Λόγω του βάθους της η Starnberger See είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Γερμανίας σε ποσότητα
νερού (η μεγαλύτερη σε έκταση και σε ποσότητα νερού είναι η Bodensee) .
Το βαθύτερο σημείο της λίμνης είναι 127,8 μ ενώ ο μ.ο. όρος 53,2 μέτρα ενώ η έκτασή της είναι 56,36 χλμ²
Η λίμνη γίνεται παγγερμανικά γνωστή από το θάνατο (πνιγμό;) του βασιλιά Λουδοβίκου του δεύτερου το
1886 (γι αυτό υπάρχει και ο ξύλινος σταυρός στην παραλία της λίμνης μπροστά από στο παλάτι Berg)
Το όνομά της λίμνης ως Starnberg καθιερώνεται μόλις από το 1962. Μέχρι τότε ονομαζόταν Wirmsee
Φωτογραφίες: «Δορυφόρος»
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Σε 40 εκτάρια μεταξύ Laim και Nymphenburg βρίσκεται ο κήπος των ελαφιών στο Μόναχο.
Ήταν ο κήπος που συγκεντρωνότανε η „υψηλή“ κοινωνία της εποχής.
Το 1780 ο πρίγκιπας Carl Theodor (Kurprinz δηλ ένας εκ των δέκα εκλεκτόρων του βασιλικού θρόνου)
έφτιαξε έναν ζωολογικό κήπο με διαφόρων ειδών ελάφια που στη συνέχεια ήταν ανοιχτό και για τον κόσμο.
Σήμερα ο χώρος έχει παιδότοπο, χώρο για ψήσιμο, 2 εκτάρια για περπάτημα, με τις περισσότερες καστανιές
να είναι πάνω από 150 ετών και το χώρο να προσφέρεται και το χειμώνα για παιχνίδια με το χιόνι.
Στο Hirschgarten βρίσκεται με 8.000 θέσεις και ο κήπος μπυραρίας „Biergarten im Königlichen Hirschgarten“. Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος της Βαυαρίας
και αξίζει την επίσκεψή μας
Φωτογραφίες ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
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ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΜΟΝΆΧΟΥ
Η Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου ξεκίνησε σήμερα την χρονιά της 2019/2020 με μια ξεχωριστή δράση ....
Στείλαμε το 1ο φορτίο πλαστικά καπάκια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Συμφωνική Ορχήστρα Νέων
Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να είναι αρκετά για την χρηματοδοτηση τουλάχιστον 2 αναπηρικών
αμαξιδίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που στήριξαν και αγκάλιασαν απο την αρχή την κοινωνική μας
δράση και συγκέντρωσαν μαζί μας καπάκια . Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην μεταφορική εταιρεία του
Γιωργος Σαρικος για την στήριξη της δράσης μας με το να αναλάβει την μεταφορά τους. Σύντομα θα σταλθεί
και 2ο φορτίο. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ για την στήριξή σας....

Ο σύλλογος Αιγαίου Μονάχου συμμετέχει στην 3η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση στη Σάμο που
διοργανώνει ο χορευτικός Ομίλος Σάμου – ΧΟΡ.Ο.Σ
Το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου που βρίσκεται ήδη απο προχτές στο νησί θα παρουσιάσει χορούς
από το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μικρά Ασία (επιμέλεια χορών Σύλβια Sandow και Μάκης Καρβούνης)
Η εκδήλωση ξεκίνησε ήδη και πραγματοποιείται στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου
Συγχαρητήρια στο σύλλογο και ιδιαίτερα στην Σύλβια Sandow και στο Mάκη Καρβούνη
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ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΌΡΟΥ)

farbkopierer-mieten.de
Sparen an
der richtigen
Stelle

D

Beratungsgespräch

Individuelles
Angebot

Installation und
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas
Landsberger Str. 428
81241 München
info@farbkopierer-mieten.de
Tel.: 089/3795046

Z

ΧΟΡΗΓΟΙ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΌΡΟΥ)

HEIZUNG & SANITÄR VASILIS
KLIMA & KÄLTETECHNIK

Bioresonanztherapie, Lasertherapie,
Pact-Photoaktivierte Therapie,
Ozon-Therapie,
Prophylaktische Leistungen, Bleaching
Wendelsteinstr. 3
81541 München
Telefon: 089 217656612
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

INH. VASILEIOS VASILEIADIS
INSTALLATEUR &
HEIZUNGSBAUERMEISTER

Landsbergerstr. 285A
80687 München
Tel.: 089 321 324 51
Fax: 089 321 324 52
Mobil: 0176 707 883 05
E-Mail: info@hs-vasilis.de
www. hs-vasilis.de
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ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΉ
ΕΚΔΉΛΩΣΗ
F Ü R EI NE GEZ I E LTE
W ERB UNG!

P
HW
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
HELENA WULGARI-POPP
ΟΡΚΩΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Das Größte und Schönste dem
Zufall zuzuschreiben, wäre gar
zu leichtfertig. Aristoteles

Beeidigte Übersetzerin & Dolmetscherin
Konferenzdolmetscherin

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
GRIECHISCH - ENGLISCH - DEUTSCH

T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com
www.es-sgd.com

Barbarossastr. /. Stock,
 München, U Böhmerwaldplatz
Tel.:  , Fax:  
Mobil:  
E-Mail: Helena.W-Popp@t-online.de
Web: www.translations-hwp.de

Dr. med. Argiri Parasiri-Bauer

Internistin, Diabetologin DDG,
Homöopathie, Ayurveda,
Psychoso. Grundvers., Hypnose,
schamanische Heilverfahren

ΧΟΡΗΓΟΙ
(δωρεάν διαφήμιση
ΔΟΡΥΦΌΡΟΥ)

Freischützstr. 9, 81927 München
Tel.: 089 / 93 93 18 19, Fax: 089 / 93 93 18 20
email: drparasiribauer@icloud.co
Logo 2

Spaß

Ziele erreichen

Sicherheit

DeltaDrive
Fahrschule

Logo 3

Erfolg

Unterstützung

DELTA - DRIVE

DeltaDrive
Fahrschule
Logo 5

DeltaDrive

οικ. Μαναδαλενάκη

Fahrschule

Inhaber: P. Dimitriadis
Steinstraße 46 / 81667 München (Haidhausen)
Tel. 089/ 44
45 44 59 - Fax: 089/ 44 11 95 08
DeltaDrive
Mobil: 0172/ 83 73 155 - E-Mail: info@delta-drive.de

Προσφέρουν και φέτος 500
μπουκαλάκια νερό στην 5η
φιλανθρωπική εκδήλωση.
(Δωρεάν διαφήμιση του
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

DeltaDrive

Fahrschule

Fahrschule

Bürozeiten / Montag bis Freitag: 15:00-18:30
Auch nach Vereinbarung möglich
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Planung

Time to
drive
Logo 1
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Breakfast, Sandwiches, Pitas, Light meals - Gifts, Wine cellar, State-of-the-art Products

Zwergerstraße 28
85579 Neubiberg
T.: 089 60666652
E.: minoa-neubiberg@web.de
www.restaurant-minoa.com

Baldestraße 21
80469 München
Tel.: 089-66549777
E-Mail: info@chocolab.eu
www.chocolab.eu

Θα προσφέρει και θα ψήσει
και φέτος δωρεάν 500 σουβλάκια
στην 5η φιλανθρωπική εκδήλωση
(Δωρεάν διαφήμιση του
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Προσφέρουν γλυκά στην 5η
φιλανθρωπική εκδήλωση.
(Δωρεάν διαφήμιση του
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Bäckerei Konditorei Palios

Είμαστε ανοιχτά - Öffnungszeiten:

Δευτέρα - Σαββάτο: 07:00 –20:00 Κυριακή: 09:00 –12:00
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Schleißheimer Str. 203 80809 München
Tel.: 089 51089601 Mobil: 0176 24612870
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