Αρ. 49 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Η Ελευθερία "ξαναχτύπησε" μετάλλιο !!!
Ή Ελευθερία Σουλεμέζη αγωνίστηκε στο Bad Kissingen στην Bayerische Meisterschaft και
πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία B-Jugend U-14
Συγχαρητήρια

Στο πρωτοσέλιδο του "glücksblatt" η ελληνική ομάδα μπάσκετ στο Μόναχο BC Hellenen.
H ελληνική ομάδα είναι μέσα στις 5 ομάδες με "καινοτόμες ιδέες για τον αθλητισμό" αναφέρει σε
υπότιτλο το εξώφυλλο
Το περιοδικό "glücksblatt" διανέμεται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα που έχουν υπηρεσία
παιχνιδιών Lotto

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ
Από τη δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων από την Οθωμανική
αυτοκρατορία.

Τη δοξολογία που έγινε στην ενορία των Αγίων Πάντων από την Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου
συνόδευσε δεξίωση στους καλεσμένους.
Χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου ενώ
τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος.
Παραβρέθηκαν ακόμη ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου Γκαρτζονίκας Ηλίας, η Πρόεδρος του
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Βασιλεία Τριάρχη, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Μανώλης
Κουγιουμουτζής, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρώπης των Κρητικών Συλλόγων Γιάννης Επιτροπάκης,
εκπρόσωπος του συλλόγου Θρακιωτών Μονάχου Βίκυ Αποστολάκη
Φωτογραφίες για το Δορυφόρο:Lakis Spiridonidis

Στις 15.03.2020 οι πολίτες του Μονάχου (και
οι Έλληνες) θα καλεστούν να εκλέξουν νέο
Δημοτικό Συμβούλιο και Δήμαρχο της πόλης.
Σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών της
Βαυαρίας ανακοίνωσε την ημερομηνία των
εκλογών που αφορά 71 περιφέρεις και 2056
πόλεις και κοινότητες στη Βαυαρία.

Η Βαυαρία σε αριθμούς
Κυκλοφόρησαν τα νέα στατιστικά στοιχεία του κρατιδίου για το 2018. Μερικά από αυτά σε γράφημα της
SZ-GRAFIK: MAINKA; QUELLE: STATISTISCHES JAHRBUCH FÜR BAYERN 2018

Ο Σύλλογος Κρητών Μονάχου και η Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου στήριξαν την παρουσία των
περιφερειών Κρήτης και Ηπείρου στην τουριστική έκθεση Free Μονάχου
φωτογραφίες : Stelios Soula Antonakis

Το Karlsfeld η ακριβότερη πόλη στα ενοίκια παγγερμανικά
Σύμφωνα με την έρευνα F+B Mietspiegelindex 2018 που δημοσίευσε το Spiegel το Karlsfeld βρίσκεται
στην 1η θέση της κατάταξης των ακριβότερων πόλεων της Γερμανίας (σε 350 πόλεις έγινε η έρευνα.
Στη 2η θέση το Μόναχο, στην 5η το Νταχάου και στην 7η το Germering
Η κατάταξη των πρώτων 10 ακριβότερων πόλεων της Γερμανίας το 2018

1 Karlsfeld
2 München1
3 Stuttgart
4 Leinfelden-Echterdingen
5 Dachau
6 Tübingen
7 Germering
8 Ditzingen
9 Ludwigsburg
10 Darmstadt

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους
Ομογενείς ή για όλους τους Έλληνες
κατοίκους του εξωτερικού, τουλάχιστον μέχρι
τέλος Σεπτεμβρίου.

Μετά τις διαμαρτυρίες κατοίκων του
εξωτερικού, τα αρμόδια Υπουργεία βλέπουν
θετικά να παραταθεί η ημερομηνία υποβολής

Αυτό προκύπτει από σχετικό δελτίο
τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών που
αναφέρεται σε συζήτηση που είχε για το θέμα
τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος
Γιώργο Δημαρά

Γερμανία: Περισσότεροι συνταξιούχοι στα όρια της φτώχεια από όσους δείχνει η
επίσημη στατιστική
Koblenz, δεν υιοθετούν -σύμφωνα με άρθρο
της "Süddeutschen Zeitung"- τα στοιχεία.
Και αυτό γιατί στην περίπτωση της επίσημης
στατιστικής υπηρεσία, όλοι οι συνταξιούχοι
μπαίνουν στην ίδια έρευνα δηλ τόσο οι
συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα όσο και
αυτοί του δημοσίου οι οποίοι όμως έχουν
μεγαλύτερη σύνταξη. Ετσι οι δυο ειδικοί
χώρισαν σε ξεχωριστές κατηγορίες τους
συνταξιούχους και προχώρησαν στην ανάλυση
των δεδομένων από όπου προκύπτει ότι:
Η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία δίνει το
ποσοστό του 15,8% για όσους έχουν εισόδημα
κάτω από το 60% του μ.ο. του μεσαίου
εισοδήματος και ζουν στα όρια της φτώχειας
ενώ το αντίστοιχο ποσοστόγια συνταξιούχους,
, για το ίδιο έτος, ήταν 16%.
Ομως, δυο ειδικοί ο Matthias Birkwald,
εκπρόσωπος για συνταξιούχους του κόμματος
της αριστεράς και ο Gerd
Bosbach, καθηγητής στατιστικής και
οικονομικής έρευνας στο πανεπιστήμιο του

Ο
αριθμός
των
συνταξιούχων
που
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και ζουν
στα όρια της φτώχειας φθάνει το 19,5% αφού
σχεδόν ένας στους πέντε ζει με λιγότερα από
999 €. Στα ζευγάρια μάλιστα με συνολικά
λιγότερα από 1.499 €.
Αντίθετα στους συνταξιούχους του δημοσίου
μόλις 0,9% ζει στα όρια της φτώχειας.

ING-DiBa: Σχεδόν ένα στα 3 νοικοκυριά στη Γερμανία δεν έχουν αποταμιεύσεις

Σε έρευνα μεταξύ 13 ευρωπαϊκών κρατών που δημοσίευσε σήμερα ο τραπεζικός όμιλος ING-DiBa η
Γερμανία είναι στην προτελευταία θέση όσον αφορά τις αποταμιεύσεις νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα το 27% των ιδιωτών δεν έχουν -σύμφωνα με δηλώσεις τους- αποταμιεύσεις. Μόνο η
Ρουμανία με σχεδόν 35% είναι σε χειρότερη θέση από ότι η Γερμανία.
Πρωτοπόρος το Λουξεμβούργο όπου μόνο το 12% δεν έχει αποταμιεύσεις, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος
βρίσκεται στο 25%.
Μεγάλες οι διαφορές εντός Γερμανίας
Στο Αμβούργο και στο κρατίδιο του Saarland ζουν οι περισσότεροι πολίτες που έχουν χρήματα ή άλλου
είδους αποταμιεύσεις καθώς στις περιοχές αυτές ο αριθμός φθάνει το 86%. Αντίθετα στο κρατίδιο του
Thüringen το 44% των νοικοκυριών δεν έχει δημιουργήσει κάνενα είδους αποταμίευση.
Μεγάλα τα ποσά όσων αποταμιεύουν
Η αξία των αποταμιεύσεων του 49% ξεπερνά τα 15.000 € κάτι που μεταφράζεται με την 4η θέση της
κατάταξης στις χώρες της Ευρώπης.
Πάντως, πάνω από το 50% των γερμανών που έχουν αποταμιεύσεις η αξία τους είναι 4 φορές μεγαλύτερη
από το καθαρό εισόδημά τους δηλ. περισσότερο από ότι σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα,

Ευρώπη: Δαχτυλικά αποτυπώματα από το 2020 στις νέες ταυτότητες/διαβατήρια ;
Τα κοινοβούλια και τα κράτη μέλη πρέπει να
αποφασίσουν σχετικά με την πρόταση και έτσι
κάθε νέο διαβατήριο χώρας μέλος της ΕΕ που θα
εκδίδεται από το 2020 και μετά θα πρέπει να έχει
δαχτυλικά αποτυπώματα.
Παλαιότερα διαβατήρια δεν θα ισχύουν άλλο αφού
περάσουν -το ανώτερο- 10 χρόνια από τότε που θα
εφαρμοστεί η νέα οδηγία (2020) .
Επιτροπή των ευρωπαικών θεσμών αποφάσισε
πριν από λίγο στις Βρυξέλλες ότι μεταξύ των
απαραίτητων
κοινών
δεδομένων
στις
ταυτότητες/διαβατήρια θα πρέπει να υπάρχουν και
δυο δαχτυλικά αποτυπώματα του κατόχου.

Για Ευρωπαίους πολίτες άνω των 70 ετών θα
ισχύουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Πηγή: SZ

"Έφυγε" ο ναύτης-σύμβολο της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
στο The Providence Journal ότι ο πατέρας της
πέθανε μετά από μια πτώση που είχε τη νύχτα
του Σαββάτου προς την Κυριακή στο σπίτι του
στο Μίντλεταουν, όπου ζούσε με τη σύζυγό του
70 ετών.

Ο ναύτης που καταγράφηκε από τον φακό του
Alfred Eisenstaedt να φιλάει μία νοσοκόμα στην
Times Square, στην εμβληματική φωτογραφία σταθμό που συνδέθηκε με την ημέρα που έληξε ο
Β Παγκόσμιος Πόλεμος, πέθανε σε ηλικία 95
ετών.
Ο George Mendonsa «έφυγε» το βράδυ του
Σαββάτου. Η κόρη του Mendonsa, Sharon
Molleur, δήλωσε

Στην φωτογραφία σύμβολο της λήξης του
πολέμου, ο Mendonsa φιλούσε την Greta Zimmer
Friedman, μία βοηθό νοσοκόμα στις 14
Αυγούστου 1945, γνωστή ως Ημέρα V-J, ήταν η
μέρα που η Ιαπωνία παραδόθηκε στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Η φωτογραφία του Alfred Eisenstaedt έγινε μια
από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του 20ού
αιώνα.
Η Friedman πέθανε το 2016 στην ηλικία των 92
ετών και ο Mendonsa πέθανε δύο ημέρες πριν
από τα 96α γενέθλιά του.
Alfavita.gr

Save the Children: Πάνω από 100.000 βρέφη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πολέμων
Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, τουλάχιστον 550.000
βρέφη υπέκυψαν μεταξύ του 2013 και του 2017
στις δέκα χώρες που επλήγησαν περισσότερο
από
τους πολέμους, λόγω της ασιτίας, της έλλειψης
υγιεινής ή πρόσβασης σε υγειονομική φροντίδα,
ή ακόμη λόγω της άρνησης βοήθειας.

Πάνω από 100.000 μωρά πεθαίνουν κάθε χρόνο
εξαιτίας των ένοπλων συρράξεων, τονίζει έκθεση
της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the
Children που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα
στη Γερμανία.

Ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 870.000 αν
υπολογιστούν όλα τα παιδιά κάτω των πέντε
ετών που χάθηκαν, υπολογίζει η οργάνωση, η
οποία κάνει λόγο για μια τραγωδία μάλλον
υποτιμημένη.

Συγκριτικά, περίπου 175.000 αντιμαχόμενοι
σκοτώθηκαν την ίδια περίοδο στις χώρες που
μελετήθηκαν από τη Σώστε τα Παιδιά: το
Αφγανιστάν, την Υεμένη, το Νότιο Σουδάν, την
Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία,
τη
Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, τη Συρία, το Ιράκ, το
Μαλί, τη Νιγηρία και τη Σομαλία.
«Καθημερινά, τα παιδιά δέχονται επίθεση διότι
οι ένοπλες οργανώσεις και οι στρατοί δεν τηρούν
τους διεθνούς νόμους και τις συνθήκες. Από τη
χρήση χημικών όπλων ως τη χρήση του βιασμού
ως πολεμικού όπλου, εγκλήματα πολέμου
διαπράττονται
με
απόλυτη
ατιμωρησία»,
καταγγέλλει η Χέλε Τόρνινγκ-Σμιτ, στέλεχος της
ΜΚΟ.
Τα παιδιά αυτά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα
πέθαιναν αν δεν είχαν γεννηθεί σε ζώνες που
πλήττονται από τις συρράξεις, εξηγεί η Σώστε τα
Παιδιά, η οποία δίνει στη δημοσιότητα την έκθεση
στο περιθώριο της ετήσιας Διάσκεψης του
Μονάχου για την Ασφάλεια.

στρατιωτικών και επιστημόνων από περίπου
σαράντα χώρες.
«Όταν οι κανόνες του πολέμου παραβιάζονται,
η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι σαφής και να
ξεκαθαρίζει πως αυτό δεν είναι ανεκτό και οι
δράστες αυτών των πράξεων θα λογοδοτούν»,
προσθέτει η Τόρνινγκ-Σμιτ.
Περίπου 420 εκατομμύρια παιδιά, ή το 18% του
συνόλου των παιδιών στον πλανήτη, ζούσαν σε
περιοχές που πλήττονταν από τις ένοπλες
συρράξεις το 2017, αριθμός υψηλότερος κατά 30
εκατομμύρια από την αμέσως προηγούμενη
χρονιά.
Η ΜΚΟ προτρέπει μεταξύ άλλων τις
κυβερνήσεις αλλά και τις ένοπλες οργανώσεις να
δεσμευθούν να μη στρατολογούν μαχητές κάτω
των 18 ετών και να αποφεύγουν τη χρήση
εκρηκτικών σε κατοικημένες περιοχές.
APE-MPE

Η Διάσκεψη θα διαρκέσει ως την Κυριακή με τη
συμμετοχή εκατοντάδων πολιτικών, διπλωματών,

Γερμανία: Στα πόσα χρόνια βγαίνουν οι εργαζόμενοι στη σύνταξη
χωρίς περικοπές (για όσους έχουν 45 έτη
εργάσιμα) αυξήθηκε και ο αριθμός των αιτήσεων.
Έτσι ενώ το 2014 ο αριθμός των αιτήσεων στα
63 χρόνια ήταν 206.328 δηλ 20,9% του συνόλου
των αιτήσεων, αυξήθηκε το 2015 στις 246.843, το
2016 είχε μια μικρή μείωση στις 241.419 αιτήσεις
για να αυξηθεί και πάλι ο αριθμός το 2017 και
2018 σε 258.521 και 251.223 αντίστοιχα που
ισοδυναμεί με ποσοστό 30% του συνόλου των
αιτήσεων (837.155).
Σύμφωνα
με
στοιχεία
της
Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) o μέσος όρος
ηλικίας των εργαζομένων που βγαίνουν στη
σύνταξη γήρατος αυξήθηκε τη δεκαετία 20072017 κατά 1 χρόνο.
Συγκεκριμένα, ενώ το 2007 ο μ.ο. ήταν 63,1 έτη
ακολούθησε προοδευτική αύξηση και το 2017 ο
μέσος όρος ηλικίας ήταν 64,1 έτη.
Αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων στα 63
μετά το νόμο του 2014
Από το 2014, που η σημερινή Πρόεδρος του
SPD και τότε Υπουργός Εργασίας Andrea
Nahles, καθιέρωσε την πρόωρη σύνταξη στα 63

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη του Υπουργείου
Εργασία το 2014 ήταν για 200.000 αιτήσεις ανά
έτος.
Αυτό, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ifo, προκάλεσε
επιπλέον δαπάνες για τα ταμεία σύνταξης για τα
έτη 2014-2016 της τάξεως των 6,5 δισ € .
Κάθε 5ος εργαζόμενος στη Γερμανία είναι
άνω των 55 ετών
Σύγκριση με ευρωζώνη
Ενώ το 1997 το ποσοστό των εργαζόμενων άνω
των 55 ετών ήταν στην Γερμανία 13,1% και στην
ευρωζώνη 9,6% το 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι 20,0% και 17,1%.

Γερμανία: Περίπου 43 εκατομμύρια πολίτες πρέπει να αντικαταστήσουν τα
διπλώματα οδήγησης
που εκδόθηκαν σε χαρτί μέχρι τις 31.12.1998
καθώς και 25 εκατομμύρια διπλώματα που
εκδόθηκαν σε μορφή πιστωτικής κάρτας από
1.1.1999 έως 18.1.2013.
Το σχέδιο νόμου θέτεις ως κριτήρια τις ηλικίες
του κατόχου και την ημερομηνία έκδοσής τους.
Το σχέδιο νόμου που θα ψηφιστεί από το
συμβούλιο κρατών (Bundesrat) την Παρασκευή,
αφορά 15 εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης
Διπλώματα που έχουν εκδοθεί έως και 31.12.1998

Ετος γεννήσεως του κατόχου
Τελευταία ημέρα που πρέπει να γίνει αλλαγή του
διπλώματος
διπλώματος
πριν 1953
19.1.2033
1953 - 1958
19.1 2022
1959 - 1964
19.1.2023
1965 - 1970
19.1.2024
1971 ...
19.1.2025
Διπλώματα οδήγησης που εκδόθηκαν μετά τις 1.1.1999
Έτος έκδοσης
Τελευταία ημέρα αλλαγής διπλώματος
1999 - 2001
19.1.2026
2002 - 2004
19.1.2027
2005 - 2007
19.1.2028
2008
19.1.2029
2009
19.1.2030
2010
19.1.2031
2011
19.1.2032
2012 - 18.1.2013
19.1.2033
Πηγή: ADAC

Γερμανία: Οι γονείς εργάζονται περισσότερο από όσο οι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά
Στις μητέρες δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές.
Έτσι ενώ στις ηλικίες 18 εώς 64 οι εργαζόμενες
μητέρες ήταν το 71% , το ποσοστό για τις
εργαζόμενες γυναίκες που δεν είχαν παιδιά ήταν
74%.

91% των ανδρών γονιών μεταξύ 18 και 64 ετών
είχαν σχέση εργασίας το 2017 σύμφωνα με την
ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.
Αντίθετα, το ποσοστό των εργαζομένων ανδρών
που δεν είχαν παιδιά ήταν μικρότερο και
συγκεκριμένα 77%.

Επίσης, οι άνδρες γονείς εργάζονται σε ποσοστό
94% σε πλήρες ωράριο εργασίας ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες χωρίς παιδιά
ήταν 88%.
Στις εργαζόμενες μητέρες με πλήρες ωράριο
εργασίας το ποσοστό ήταν 34% ενώ στις
γυναίκες χωρίς παιδιά 67%

Bloomberg: Oι πιο υγιείς λαοί του κόσμου - Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα
Η λίστα του πρακτορείου κατατάσσει
οικονομίες, με βάση παράγοντες
που συμβάλλουν στη συνολική υγεία.
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Η Ιαπωνία έχει τον πιο υγιή πληθυσμό στην
Ασία, και κάνοντας άλμα τριών θέσεων
υψηλότερα
φτάνει
στην
τέταρτη
θέση,
αντικαθιστώντας τη Σιγκαπούρη, που έπεσε στην
όγδοη.
Η Αυστραλία και το Ισραήλ βρίσκονται στην
έβδομη και δέκατη θέση.
Κατάλογο με τους πιο υγιείς λαούς για το 2019,
δημοσίευσε το Bloomberg. Σύμφωνα, λοιπόν, με
τον Bloomberg Global Health Index, η Ισπανία
φέτος παίρνει τα σκήπτρα από την Ιταλία.
Τέσσερα
ακόμη
ευρωπαϊκά
κράτη
συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

O κατάλογος βασίζεται σε μεταβλητές που
περιλαμβάνουν το προσδόκιμο ζωής και τους
κινδύνους από καπνό
και παχυσαρκία.
Εξετάζεται επίσης και ο περιβαλλοντικός
παράγοντας, όπως η πρόσβαση σε καθαρό νερό
και οι συνθήκες υγιεινής.

Η Ισλανδία στην τρίτη θέση, η Ελβετία στην
πέμπτη, η Σουηδία στην έκτη και η Νορβηγία
στην ένατη θέση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση στον
κατάλογο, σημειώνοντας πτώση κατά έξι θέσεις το 2017 που δημοσιεύθηκε η προηγούμενη λίστα
του πρακτορείου ήμασταν στην 20η.

Στη Βόρεια Αμερική, ο Καναδάς στη 16η θέση ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, που
υποχώρησαν στη 35η και 53η θέση αντιστοίχως. Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ κινείται αρνητικά λόγω των
θανάτων από υπερβολική χρήση ναρκωτικών και των αυτοκτονιών.
Η Κούβα βρίσκεται πέντε θέσεις υψηλότερα από τις ΗΠΑ, η Βόρεια Κορέα βελτιώθηκε κατά επτά θέσεις, στη
17η, ενώ η Κίνα ανέρχεται τρεις βαθμίδες, στη 52η.
Οι υποσαχάριες οικονομίες αντιπροσωπεύουν τις 27 από τις 30 με τη χειρότερη θέση στον κατάλογο. Η Αϊτή,
το Αφγανιστάν και η Υεμένη είναι οι υπόλοιπες τρεις.
Δημοσιεύτηκε: nooz.gr

