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ΜΉΝΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΌΠΙΤΑΣ
Δεκάδες σύλλογοι διοργάνωσαν εκδηλώσεις για τα μέλη και τους φίλους τους τις τελευταίες εβδομάδες με την
παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας.

οι μουσικοί της

ξεσαλώνουν
Dress code: ταξιδι στο χρινο!
Διαλεξτε δεκαετια και ελατε!

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ
Η προσκληση περιλαμβανει
δωρεαν είσοδο και 1 ποτό!

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΟΝΕΩΝ-Κοπή Βασιλόπιτας 2020
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Ungerer Str. 131 • 80805 Munchen
Τηλ. Κρατησεων 0176/72492039

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 κόπηκε η παραδοσιακή
βασιλόπιτα στο 1ο Γυμνάσιο Μονάχου παρουσία
εκπροσώπων της Σχολικής Επιτροπής Γονέων.
Οι βασιλόπιτες κόπηκαν για κάθε τμήμα ξεχωριστά με
παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή της τάξης και στη
συνέχεια κόπηκε και η βασιλόπιτα για το εκπαιδευτικό
προσωπικό με παρουσία όλων των καθηγητών του Γυμνασίου.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, να
έχουν μια χρονιά με υγεία, πρόοδο, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή αποδεικνύοντας τις αξίες που χαρακτηρίζουν
κάθε Ελληνικό σχολείο.
Με εκτίμηση,Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Γονέων 1ου Γυμνασίου Μονάχου

ΕΝΟΡΊΑ
ΑΓΊΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
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Άγιοι Πάντες

www.facebook.com/mpouat.de
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ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΑΊΟΥ

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΊΩΝ ΜΟΝΆΧΟΥ (01.02.2020)
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ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ 70 ΧΡΌΝΩΝ ΑΠΌ
ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΉ
Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή πραγματοποιήθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας των Αγίων Πάντων στις 2.2.2020 με κεντρικό ομιλητή τον Ομότιμο καθηγητή και
πρ. αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννη Πυργιωτάκη.
Tην εκδήλωση διοργάνωσε επιτροπή διαφόρων φορέων/συλλόγων στην οποία συμμετείχαν η Ορθόδοξη Εκκλησία,
το Ίδρυμα Παλλάδιον, Θρακικός Σύλλογος, η Ελληνική Ακαδημία, η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, τα
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου (ΤΕΓ) και το Ελληνικό Λύκειο „Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής“
Την παράσταση έκλεψε η μαθητική χορωδία του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου με την παρουσίαση τριών τραγουδιών

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ «ΣΟΎΛΙ»

Φωτογραφίες Mandalenaki Georgios Xristina Lakis Spiridonidis

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΊΩΝ ΜΟΝΆΧΟΥ – 08.02.2020

ΣΥΝΑΛΊΑ ΤΗΣ ΜΠΈΤΤΥ ΧΑΡΛΑΎΤΗ ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ
,,ΛΎΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΊΔΩΝ“ – 09.02.2020

Aπό τη συναλία της Μπέττυ Χαρλαύτη στο Μόναχο
(1.2.2020) που ήταν αφιερωμένη στη μάχη κατά του
παιδικού καρκίνου μαζί με τον πιανίστα και στενός
συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Μπελώνης.
Η Μπέττυ Χαρλαύτη ερμήνευσε σε διάφορες γλώσσες
τραγούδια από επιλεγμένους κύκλους, τραγούδια του cd,
καθώς και αποσπάσματα από τα ορατόρια Canto General
και Άξιον Εστί.
Την συναυλία διοργάνωσαν η Ενορία των Αγίων Πάντων
και η Ελληνική Κοινότητα Χααρ (Haar)
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EΟΡΤΑΣΜΌΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΗΜΈΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ (07.02.2020)
H σημερινή εορταστική εκδήλωση του Γενικού Προξενείου Μονάχου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Ελληνικής Γλώσσας στον ΙΝ της Salvatorkurche παορυσία της Αναστασίας Γκίκα. Γενική Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας
Κεντρική ομιλήτρια η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μονάχου LMU Λίλια Διαμαντοπούλου με θέμα «Η γλώσσα
ως παιχνίδι: η περίπτωση της οπτικής ποίησης»

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΊΩΝ ΜΟΝΆΧΟΥ
Μετά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, σήμερα 09.02.2020, ακολούθησε η ψηφοφορία για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο έτη. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε το εξής
αποτέλεσμα:
Πρόεδρος: Κορακιανίτη Αμαλία
Αντιπρόεδρος: Τσέλιου Αντωνία
Γραμματέας: Αντιόχου Ντίνα

Φωτο: Lakis Spiridonidis

Ταμείας Α‘: Μουζακίτη Αθηνά
Ταμείας Β‘: Ράντου Αλεξάνδρα
Μέλος Α‘: Άνθης Αλέξανδρος
Μέλος Β‘: Θωμά Μαρία
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου για την παρουσία
και την προσφορά τους. Ευχόμαστε στο Νέο ΔΣ καλή θητεία,
με όρεξη και θέληση για την ομαλή συνέχιση του Συλλόγου μας στην ανάδειξη του Επτανησιακού Πολιτισμού
στο Μόναχο.

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΈΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ ΜΟΝΆΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΏΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ HAAR –
ΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΕΚΛΟΓΈΣ

Ανακοίνωση

09.02.2020

Με την Γ. Γ. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Γκίκα,
συναντήθηκε εχτές 08/02/2020 το μεσημέρι στο Δημοτικό Σχολείο Αριστοτέλης ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων Μονάχου και περιχώρων, οι επιτροπές γονέων των σχολικών μονάδων καθώς και ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Μονάχου.

Ο πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Μονάχου Κώστας Γιαννακάκος
ενημέρωσε σ ειδική ενημερωτική εκδήλωση της Ελληνικής
Κοινότητας Haar τον ελληνισμό της περιοχής για το
εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών της Βαυαρίας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος Μονάχου Αλέξανδρος Παρασίδης καθώς και
Δήμαρχος Gabrielle Müller

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και έχουν
σκοπό την βελτίωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Η Γ. Γ του Υπουργείου Παιδείας υπήρξε αρκετά πρόθυμη και δεκτική να συνδράμει στις προσπάθειές μας έτσι
ώστε να βρεθούν λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα που απασχολούν όλες τις βαθμίδες των σχολείων μας.
Ευελπιστούμε να υλοποιηθούν άμεσα τα αιτήματά μας από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Πριν από αυτή τη συνάντηση, είχαν προηγηθεί σειρά συναντήσεων σε σχολικές μονάδες και την εκπαιδευτική
κοινότητα, έτσι ώστε η κυρία Γκίκα να αποκτήσει σφαιρική άποψη.
Ελπίζουμε σε μία αγαστή συνεργασία.

ΧΡΥΣΌ ΜΕΤΆΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΟΥΛΕΜΈΖΗ
Η Ελευθερία Σουλεμέζη (Μόναχο) συμμετείχε χθες
(02.02) στο 21ο τουρνουά ξιφασκίας (Fürther Kleeblatt
2020) και κατέκτησε στην κατηγορία U17 το χρυσό
μετάλλιο.
Θερμά συγχαρητήρια
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ΠΡΩΤΙΈΣ ΧΡΉΣΤΟ ΝΊΤΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΉΤΡΗ ΝΆΤΣΙΚΑ
(01.02.2020)
Νέες πρωτιές για Χρήστο Νίτσα και Δημήτρη
Νάτσικα στο 25ο τουρνουά παιδιών Taekwondo σήμερα στο Sindelfingen. Μάλιστα ο Χρήστος
προκρίθηκε στους τελικούς που θα γίνουν τον
Οκτώβριο στη Βοσνία

ΞΕΚΊΝΗΣΕ Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ (ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΜΌΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΏΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΊΩΝ
Σταδιακά από σήμερα ξεκίνησε η αποστολή (από την αρμόδια
επιτροπή του Δήμου) των προσωπικών εκλογικών ειδοποιητηρίων.

Μ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΠΌΛΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΤΟ
ΜΌΝΑΧΟ
Με 7 πόλεις έχει αδελφοποιηθεί το Μόναχο με πρώτη πόλη το Εδιμβούργο το 1954 για να ακολουθήσουν στη
συνέχεια Βερόνα (1960), Μπορντώ (1964), Σαπόρο (στο νησία Χοκκάιντο της Ιαπωνίας) (1972), Τσιντσινάτι ΗΠΑ (1989) Κίεβο - Ουκρανία (1989), Χαράρε Ζιμπάμπουε (1996)

Στο ειδικό εκλογικό ειδοποιητήριο αναγράφεται το εκλογικό κέντρο
που θα ψηφίσει ο εκλογέας. Ταυτόχρονα (στην πίσω σελίδα)
υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αποστολής
των ψηφοδελτίων στο σπίτι προκειμένου κανείς να ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωμα επιστολικά.
Δικαίωμα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος επιστολικά έχει ο
κάθε εκλογέας για λόγους υγείας ή αν την ημέρα των εκλογών δεν
θα βρίσκεται στο Μόναχο (ή την περιοχή μόνιμης κατοικίας του).
Η αίτηση για να παραλάβει τα ψηφοδέλτια ο εκλογέας επιστολικά
μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
https://formulare2.muenchen.de/process.php?path=kvr/komw2020/kvr_komw20
Ή μέσω επιστολής :
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, Wahlamt, 80466 München
Fax-Nummer: 089/233-45772
E-Mail: briefwahl.kvr@muenchen.de
Τα συμπληρωμένα ψηφοδέλτια πρέπει να τα στείλετε μέσω ταχυδρομείου, πρέπει όμως να είναι μέχρι την
Κυριακή των εκλογών ώρα 18.00 στην αρμόδια υπηρεσία εκλογών.

Βερόνα (1960)

Σαπόρο (στο νησία Χοκκάιντο
της Ιαπωνίας) (1972)

Κίεβο - Ουκρανία (1989)

Μπορείτε επίσης να τα ρίξετε σε ειδικά εκλογικά γραμματοκιβώτια Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11
oder 19
Rathaus, Marienplatz 8
Bezirksinspektion Ost, Trausnitzstraße 33
Bezirksinspektion West, Landsberger Straße 486
Bezirksinspektion Nord, Hanauer Straße 56

Έφυγε ο Γιώργος

Χαράρε Ζιμπάμπουε (1996)

Eδιμβούργο (1954)

Τσιντσινάτι - ΗΠΑ (1989)

Μπορντώ (1964)

8

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

Απεβίωσε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου ο φίλος Γιώργος Τσορακλίδης πρώην
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου, αντιπρόεδρος του ΣΙ του
Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ και με έντονη δραστηριότητα στον αντιδικτατορικό
αγώνα. Είχε ιδιαίτερη συμμετοχή και συμβολή στον οργανωμένο Ποντιακό
Ελληνισμό, συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποντίων Γερμανίας,
Πρόεδρος της λέσχης Ποντίων Μονάχου και με έντονη δράση στον αγώνα για
την αναγνώριση της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου.
Γιώργη καλό ταξίδι
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΆ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ
Η Χριστίνα Χατζηπαρασίδου εξηγεί τι ακριβώς είναι τα συνοικιακά
συμβούλια που θα εκλέξουμε στις 15 Μαρτίου (ταυτόχρονα με την
εκλογή Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου)

Αλεξάνδρα Γυαλίστρα
Η Αλεξάνδρα Γυαλίστρα θα είναι υποψήφια με τη Rose Liste για το Δημοτικό
Συμβούλιο στις εκλογές στις 15 Μαρτίου (80η θέση στο ψηφοδέλτιο).
Η Rose Liste έχει μια έδρα στο νυν Δημοτικό Συμβούλιο και έχει συνεργασία με το
κόμμα των Πρασίνων / Grüne

(Η Χριστίνα είναι υποψήφια στο συνοικιακό συμβούλιο της Schwanthalerhöhe για το οποίο δηλώνει ότι της αρέσει πολύ )
Η πόλη του Μονάχου έχει διάφορα διοικητικά και πολιτικά όργανα
.Ξεκινώντας με τους δημάρχους (Oberbürgermeister, Bürgermeister) και το
δημοτικό συμβούλιο.

Δημήτρης Λάσκαρης

Ένα ακόμη πολιτικό όργανο που θα ψηφίσουμε στις ερχόμενες εκλογές στις
15 Μαρτίου είναι και οι αντιπρόσωποι για τα 25 συνοικιακά συμβούλια.

Δημήτρης Λάσκαρης : Υποψήφιος με το CSU στο Karlsfeld στις Δημοτικές εκλογές
στις 15 Μαρτίου

Μέσω του ενημερωτικού μου αυτού άρθρου θα ήθελα να ενημερώσω για το
τι ακριβώς είναι τα συνοικιακά συμβούλια.

Στην θέση 22 του ψηφοδελτίου του CSU θα είναι υποψήφιος στην Κοινότητα Karlsfeld στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαρτίου ο Δημήτριος Λάσκαρης.

Συνοικιακά Συμβούλια υπάρχουν στο Μόναχο από το 1947 αλλά απ ευθείας από τους πολίτες εκλέγονται από το
1996.

Ο Δημήτρης Λάσκαρης είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Καρλσφελντ
και μέλος του ΔΣ της ποδοσφαιρκής AEG Dachau (Γαλανόλευκος). Κατάγεται
από τη Λήμνο, μεγάλωσε στη Γερμανία και επισκέφτηκε τα ελληνικά σχολεία στο
Κάρλσφλεντ/Νταχάου/Μόναχο.

Από το 2001 τα Συνοικιακά Συμβούλια έχουν δικό τους (μικρό) προϋπολογισμό από τον οποίο μπορούν να
χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες , δραστηριότητες και εκδηλώσεις στην περιοχή τους.
Ο Πρόεδρος του κάθε Συνοικιακού Συμβουλίου εκλέγεται από το ίδιο το Συμβουλίου.
Το συνοικιακό συμβούλιο είναι ο πιο άμεσος τρόπος να συμμετέχουμε και να συνδιαμορφώνουμε στον τόπο
που ζούμε. Είναι μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και της πόλης δηλ, του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το συνοικιακό συμβούλιο οργανώνει μια φορά το χρόνο ανοιχτή συνέλευση στην οποία μπορεί να συμμετέχει
κάθε κάτοικος της συνοικίας και να καταθέσει αίτημα το οποίο θα συζητηθεί.
Μπορεί να συζητάει και να προωθεί στο Δήμο θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών όπως
θέματα συγκοινωνίας, σχολείων, νηπιαγωγείων, ώρες κοινής ησυχίας, σήμανση δρόμων κλπ
Δικαίωμα ψήφου εκτός τους γερμανούς έχουν οι πολίτες με υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ που ζουν στη
συγκεκριμένη περιοχή και κατοικούν σ αυτή τουλάχιστον δύο μήνες . Ο αριθμός των εκλεγμένων αλλάζει ανά
συνοικία (με βάση τον αριθμό κατοίκων) .
Στο συνοικιακό συμβούλιο της Schwanthalerhöhe όπου είμαι υποψήφια , εκλέγονται 17 μέλη τα οποία είναι
υπεύθυνα να υλοποιήσουν και να υποστηρίξουν σε βάση κάποιου μικρού Προϋπολογισμού τις διάφορες ιδέες
και την αιτήσεις των κατοίκων, Για διαμόρφωση χώρων σχολείων παιδικές χαρές πάρκα αλλά και εκδηλώσεων.
Εγώ προσωπικά έχω μεγαλώσει με την οικογένειά μου στην περιοχή του Westend και έχω δημιουργήσει και
την δική μου οικογένεια στην ίδια συνοικία. Μια συνοικία που φημίζεται για τον ανοιχτό της χαρακτήρα ,της
ζωντανές περιοχές , τις πολλές και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όπου ακόμη γνωρίζεις τον γείτονα σου και
υπάρχει ο Μανάβης ο φούρναρης και το καφέ της γειτονιάς.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που πολλοί έλληνες έχουν επιλέξει αυτή την συνοικία για να δημιουργήσουν τις
οικογένειές τους.
Θεωρώ σημαντικό να ακούγεται και η φωνή των ελλήνων, Που αποτελούν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας
εκεί, αλλά και να δραστηριοποιούμαστε στην κοινωνία που ζούμε για να είναι αυτή που επιθυμούμε.
Γι’ αυτό να μην ξεχάσουμε να ψηφίσουμε κι εμείς στις 15 Μαρτίου στις δημοτικές εκλογές.
Με εκτίμηση
Χριστίνα Χατζηπαρασίδου
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Εργάζεται στην MAN
Στην Κοινότητα Κάρλφσλεντ, που ανήκει διοικητικά στο Νταχάου (Landkreis Dachau) ζουν περίπου 700 Έλληνες.

Eνημέρωση :
Ο συνδυασμός ZuBa (Zusammen Bayern) συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 1.000 υπογραφές (σήμερα έληξε
η ημερομηνία) και θα συμμετέχει ως συνδυασμός στις ερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στο Μόναχο στις 15
Μαρτίου με υποψήφιο Δήμαρχο τον κούρδο Çetin Oraner (νυν Δημοτικό Σύμβουλο με το κόμμα των LINKE) ενώ
στο ψηφοδέλτιο για το δημοτικό συμβούλιο θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας Έλληνας υποψήφιος ο ιατρός Δρ
Θανάσης Μπαγκατζούνης.
Μόλις επισημοποιηθεί ο συνδυασμός και εφόσον υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες Ελλήνων θα
ανακοινωθούν.

Ομάδα Ελληνίδων και Ελλήνων Νηπιαγωγών λειτουργεί στο Μόναχο με σκοπό την μεταξύ τους
βοήθεια, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
Η ομάδα που λειτουργεί και γκρουπ στο facebook προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση
Όσοι/ες εργάζονται σε νηπιαγωγεία (νηπιαγωγοί, δασκάλες, φιλόλογοι) που ζουν στο Μόναχο είναι
ευπρόσδεκτες στην ομάδα. Η ομάδα έχει στόχο την βοήθεια, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, σε καμία
περίπτωση ΔΕΝ επιθυμεί μέλη που θα εκμεταλλευτούν το
σκοπό της ομάδας.Όποια ενδιαφέρεται και θέλει να μοιραστεί
τις εμπειρίες της, να βοηθήσει νεοφερμένους μπορεί να γίνει
μέλος και να έρθει στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί
το γρηγορότερο. Περισσότερες πληροφορίες εντός του
γκρουπ.
https://www.facebook.com/groups/517610921675111/
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ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΕΓ (ΤΜΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ
ΓΛΏΣΣΑΣ) ΜΟΝΆΧΟΥ

ΣΕ ΧΡΌΝΟΥΣ ΡΕΚΌΡ ΟΙ
ΠΤΉΣΕΙΣ ΛΌΓΩ ΤΗΣ „SABINE „

Από τη συνάντηση της Γ.Γ. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κυρίας Αναστασίας Γκίκα, με το Δ.Σ. των
Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου (ΤΕΓ) στο σχολείο
Αριστοτέλης.

Πολλές οι ακυρώσεις των πτήσεων λόγω της „Sabine“ αλλά
πτήσεις που απογειώθηκαν πραγματοποίησαν τις διαδρομές
σε χρόνο ρεκόρ.

Η Γ.Γ. ενημερώθηκε λεπτομερώς για τη λειτουργία των ΤΕΓ,
και συγχάρηκε το Δ.Σ. των γονέων που οργανώνουν μάθημα
για 508 μαθητές κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Στη συνάντηση στην οποία παρευρέθηκαν η Γενική Πρόξενος,
κ. Π. Κωνσταντινοπούλου, και ο συντονιστής εκπαίδευσης
Μονάχου, κ. Π. Χατζησαββίδης, συζητήθηκαν ποικίλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ΤΕΓ.
Η Γ.Γ. διαβεβαίωσε την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας μέσω των εκπροσώπων της στο Μόναχο για ένα
ΤΕΓ αυτού του μεγέθους.

Έτσι σύμφωνα με το πορτάλ Flightradar24 τρία αεροπλάνα
από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Λονδίνο κάλυψαν την
απόσταση των 5554 χλμ σε λιγότερο από 5 ώρες. Πιο γρήγορη
η πτήση 747-436 της British Airways που χρειάστηκε 4 ‚ώρες
και 56 λεπτά

ΚΕΡΑΜΕΙΚΌΣ: ΑΡΧΑΊΕΣ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΜΕ ΚΑΤΆΡΕΣ
ΈΦΕΡΕ ΣΤΟ ΦΩΣ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΣΚΑΠΆΝΗ

Η συνάντηση που έλαβε χώρα σε άκρως φιλική ατμόσφαιρα μετέδωσε στο Δ.Σ. των Τμημάτων Ελληνικής
Γλώσσας ένα κύμα αισιοδοξίας και επιβεβαίωσης για τις προσπάθειες των γονέων που κρατούν αυτό το κομμάτι
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ζωντανό και προσβάσιμο στα Ελληνόπουλα που φοιτούν σε γερμανικά
σχολεία.

Αρχαιοελληνικές πινακίδες, 30 συνολικά, βρέθηκαν σε πηγάδι στον
Κεραμεικό, το οποίο χρονολογείται 2.500 χρόνια πριν.
Στις πινακίδες είναι γραμμένα κείμενα με επίκληση στους θεούς του
Κάτω Κόσμου, προκειμένου να βλάψουν ανθρώπους. «Το πρόσωπο
που διέταξε μια κατάρα δεν αναφέρεται ποτέ ονομαστικά, μόνο ο
“αποδέκτης”», εξηγεί η Dr Jutta

Η προσήλωση του Δ.Σ. σ΄ αυτήν την αποστολή συνεχίζεται!

131 ΏΡΕΣ ΣΕ ΜΠΟΤΙΛΙΆΡΙΣΜΑ ΒΡΈΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΟΔΗΓΟΊ ΙΧ ΤΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ ΤΟ 2019, ΔΗΛ 5
ΜΈΡΕΣ ΚΑΙ 11 ΏΡΕΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΈΡΕΥΝΑ ΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ
„TOMTOM TRAFFIC INDEX“
Σύμφωνα με την έρευνα το Μόναχο έχει μποτιλιάρισμα μέσο όρο 30% δηλ για μια απόσταση που θα χρειάζοταν
ένα ΙΧ 60 λεπτά θα χρειαστεί τελικά 78 λεπτά.
Εξετάστηκαν συνολικά Navigation και Smartphon από 407 εκ χλμ στο Μόναχο και στα περίχωρα από τα οποία
280 εκ χλμ σε εθνική οδό
Η πόλη στην οποία οι οδηγοί χάνουν τον περισσότερο χρόνο σε μποτιλιάρισμα είναι το Αμβούργο και
ακολουθούν Βερολίνο, Βισμπάντεν, Μόναχο, Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη. Hamburg, gefolgt von Berlin, Wiesbaden, München, Nürnberg und Stuttgart

Stroszeck από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα,
επικεφαλής της έρευνας στον Κεραμεικό.
Το πηγάδι ανακαλύφθηκε το 2016, στη διάρκεια αρχαιολογικής
ανασκαφής για τη διερεύνηση της παροχής νερού των λουτρών
κοντά στο Δίπυλον. Η εκσκαφή είχε φέρει τότε, επίσης, στο φως
πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων κύπελλα, δοχεία ανάμιξης κρασιού, πήλινα κεριά, κατσαρόλες,
νομίσματα και ένα ξύλινο κουτί.
Ωστόσο, η πιο συναρπαστική ανακάλυψη ενδεχομένως ήταν οι 30 «καταραμένες» πινακίδες, όλες
κατασκευασμένες από μόλυβδο, ο οποίος θα δηλητηρίαζε το νερό. Η λεγόμενη «μαύρη μαγεία» δεν ήταν
αποδεκτή τότε στην αρχαία Αθήνα και απαγορευόταν να γραφτούν ξόρκια πάνω στους τάφους. Αυτό σήμαινε
πως οποιοσδήποτε επιθυμούσε να επικαλεστεί κάποια κατάρα, θα χρειαζόταν να βρει άλλες μεθόδους.
Σύμφωνα με την Dr Stroszeck, ένας τρόπος ήταν πετώντας πινακίδες με κατάρες μέσα στα πηγάδια.
«Το νερό, ειδικά η πόση του, ήταν ιερό. Στην ελληνική θρησκεία, προστατευόταν από τις Νύμφες που
μπορούσαν να γίνουν πολύ εχθρικές αν κάποιος δεν αντιμετώπιζε με σεβασμό το νερό τους. Για να κάνουν τις
Νύμφες χαρούμενες, συχνά πετούσαν δώρα στο νερό. Εκείνη την εποχή, πίστευαν πως το νερό έδινε πρόσβαση
στον Κάτω Κόσμο. Και ρίχνοντας μια κατάρα μέσα στο πηγάδι, το “ενεργοποιούσαν”», ανέφερε η ίδια, μιλώντας
σε ισραηλινή εφημερίδα.
Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν πως υπήρχαν τέσσερις βασικοί λόγοι για να καταραστείς κάποιον. Για νίκη σε
μια μήνυση, για επιτυχία στις επιχειρήσεις, για νίκη σε αθλητικούς αγώνες και για γενικά ζητήματα αγάπης
και μίσους. Οι Αρχαίοι Έλληνες προσλάμβαναν, συνήθως, «επαγγελματίες» που έγραφαν τις κατάρες,
πιστεύοντας πως έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Με την τοποθέτηση της πινακίδας πάνω σε έναν τάφο,
ευελπιστούσαν πως η κατάρα θα μεταφερόταν στον Κάτω Κόσμο από τις ψυχές του νεκρού.
Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΝΈΑ ΠΤΏΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ, ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΙ
ΓΟΝΕΊΣ ΜΌΝΟΙ

Η ύφεση στον γερμανικό μεταποιητικό τομέα δεν φαίνεται
να πλησιάζει προς το τέλος της, καθώς τα τελευταία
στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis έδειξαν ότι τον
Δεκέμβριο οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν με τον
ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας.

TΗΣ ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση
της εφημερίδας „ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ“

Τα στοιχεία αποτελούν πλήγμα για τη μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρώπης καθώς αποτελούν στοιχείο – κλειδί για τη
μελλοντική παραγωγή.
Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες συρρικνώθηκαν κατά 2,1%
τον Δεκέμβριο σε προσαρμοσμένους όρους, μετά από την
αναθεωρημένη μείωση του Νοεμβρίου.
Σε ετήσια βάση, οι παραγγελίες υποχώρησαν 8,7%
προσαρμοσμένες για τις ημερολογιακές επιδράσεις και τις επιδράσεις των τιμών.
Οι εγχώριες παραγγελίες αυξήθηκαν 1,4% ενώ οι παραγγελίες από το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 4,5% τον
Δεκέμβριο.

LUFTHANSA: ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ-ΜΌΝΑΧΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΚΤΏΒΡΙΟ
Ένα νέο δρομολόγιο που θα προσφέρει απευθείας πτήσεις για
Θεσσαλονίκη από το Μόναχο πρόκειται να ξεκινήσει για τη
χειμερινή περίοδο 2020 η Lufthansa, η κορυφαία αεροπορική
εταιρεία του Ομίλου Lufthansa.
Η λειτουργία της νέας γραμμής θα ξεκινήσει στις 27
Οκτωβρίου, με τρεις
πτήσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, με
αεροσκάφη A320.
Το νέο αυτό δρομολόγια είναι διαθέσιμο προς κράτηση
από αρχές Φεβρουαρίου, στο lufthansa.com ή μέσα από τα
συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία.
Με την προσθήκη αυτή, η λίστα των προορισμών που προσφέρει η Lufthansa στην Ελλάδα επεκτείνεται
ακόμη περισσότερο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, τη Σαντορίνη, το Ηράκλειο και την Κέρκυρα,
εξυπηρετώντας πολλούς δημοφιλείς καλοκαιρινούς και city break προορισμούς.
Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/
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Την απόσταση των 8.000 χιλιομέτρων που χωρίζει το
Μίσιγκαν από τον Θεσσαλικό Κάμπο δεν τη διανύεις εύκολα.
Ο 52χρονος χρηματοοικονομικός σύμβουλος Τζορτζ
Παπαδόπουλος, όμως, έχει συνηθίσει το μακρύ ταξίδι. Εχουν
περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που έφυγε για τις
ΗΠΑ για σπουδές, όπου και παρέμεινε δημιουργώντας μια
επιτυχημένη καριέρα και μια ευτυχισμένη οικογένεια. Oμως, η
σκέψη δεν ξεμακραίνει από τη Λάρισα, όπου ζει η μητέρα του.
Είναι καλά; Πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο για κάτι επείγον;
«Ολοι οι Ελληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό,
αφήνοντας τους γονείς τους πίσω στην πατρίδα, ζουν με την
ενοχή ότι δεν μπορούν να τους φροντίσουν με τον τρόπο που
θα ήθελαν» λέει στην «Κ»
ο κ. Παπαδόπουλος, που ταξιδεύει στην Ελλάδα πολύ συχνά.
«Εγινε πολύ χειρότερο από τότε που η μητέρα μου έμεινε
μόνη μετά τον θάνατο του πατέρα μου, πριν από 11 χρόνια.
Και φυσικά όσο περνούν τα χρόνια είναι όλο και δυσκολότερο,
αφού η υγεία της γίνεται όλο και πιο εύθραυστη».
Είναι μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία. Σε μια χώρα όπου η οικογένεια ήταν ο βασικός
πυλώνας φροντίδας των ηλικιωμένων, σήμερα πολλοί γονείς γερνούν μόνοι, μακριά από τα παιδιά τους τα
οποία έχουν στήσει τις ζωές τους στο εξωτερικό. Ο καθηγητής Ψυχιατρικής στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του
ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και υπεύθυνος της Μονάδας Ψυχογηριατρικής κ. Αντώνης Πολίτης, παρατηρεί
τα τελευταία χρόνια να εμφανίζονται στο νοσοκομείο και τα ειδικά ιατρεία όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι
με προβλήματα μνήμης, οι οποίοι είναι μόνοι. «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι εκτός από τους ανθρώπους που
είναι μοναχικοί, αυτούς που για παράδειγμα δεν έχουν παντρευτεί ποτέ, υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός
ανθρώπων που είναι μόνοι γιατί τα παιδιά τους έχουν φύγει στο εξωτερικό».
Πρόκειται για παιδιά του λεγόμενου brain drain, τη διαρροή εγκεφάλων που βέβαια είχε ξεκινήσει «στάγδην»
πολύ πριν από την οικονομική κρίση, τα οποία μετανάστευσαν πριν από 20-30 χρόνια για σπουδές ή δουλειά
και παρέμειναν στο εξωτερικό. Σήμερα, οι γονείς αυτών των παιδιών αρχίζουν να γερνούν, πλησιάζοντας ή
ξεπερνώντας τα 80, εμφανίζοντας πια προβλήματα νοητικής και σωματικής έκπτωσης. «Αρχίζουν να γεννώνται
δυσκολίες το πώς τα παιδιά θα φροντίζουν αυτούς τους γονείς. Εχει δημιουργηθεί ένα κενό φροντίδας» λέει ο
κ. Πολίτης στην «Κ», που τονίζει ότι το φαινόμενο θα ενταθεί καθώς θα μεγαλώνουν οι γονείς των μεταναστών
της κρίσης. «Μαζί με το brain drain, υπάρχει και το care drain. Την περίοδο της κρίσης, εκτός από ένα μεγάλο
κομμάτι εξειδικευμένου προσωπικού, έφυγε από τη χώρα και ένα κομμάτι της φροντίδας. Σε βάθος χρόνου,
όταν οι γονείς τους φτάσουν τα 80, θα δημιουργηθεί ένα κενό φροντίδας που δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να
καλύψουμε».
Την ίδια στιγμή, τα παιδιά αναπτύσσουν έντονα αισθήματα ενοχής. «Και η απόσταση λειτουργεί
πολλαπλασιαστικά, επιτείνοντας την αγωνία τους», εξηγεί ο έμπειρος ψυχίατρος. Ο Τζορτζ Παπαδόπουλος,
όταν είδε ότι η μητέρα του έφτασε τα 80 και δεν μπορούσε πλέον να ζει μόνη, αποφάσισε να οργανώσει τη
μετακόμισή της σε έναν καλό οίκο ευγηρίας στην περιοχή, όπου θα είχε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και
παρέα.
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Τα γηροκομεία
«Τουλάχιστον είμαι βέβαιος ότι κάποιος θα με πάρει τηλέφωνο αμέσως εάν υπάρξει ανάγκη», μας είπε ο ίδιος.
Οπως αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ)
κ. Στέλιος Προσαλίκας, στα γηροκομεία παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των μοναχικών γερόντων.
«Είναι είτε άνθρωποι που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ ή που έχουν κάνει μόνο ένα παιδί ή που το παιδί τους ζει
στο εξωτερικό». Οπως λέει, πάντως, λόγω κόστους ο οίκος ευγηρίας είναι λύση πολυτελείας. «Δεδομένου ότι
δεν υπάρχουν δημόσιες δομές, οι περισσότεροι καταφεύγουν στη λύση της βοήθειας στο σπίτι, συνήθως με
την πρόσληψη κάποιας αλλοδαπής κυρίας, η οποία όμως δεν μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς τα προβλήματα
υγείας του ηλικιωμένου. Αν ρωτήσετε τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες της Αθήνας, θα έχουν όλοι να
σας διηγηθούν από μια τέτοια περίπτωση. Είναι φαινόμενο των καιρών». Και ο κ. Προσαλίκας θεωρεί ότι
βρισκόμαστε μόλις στην απαρχή του φαινομένου. «Παλιότερα οι οικογένειες έκαναν πολλά παιδιά, τα οποία
αργότερα μοιράζονταν το κόστος της φροντίδας των ηλικιωμένων. Σήμερα, όταν μετά βίας υπάρχει ένα παιδί, τα
πράγματα δυσκολεύουν. Το πρόβλημα θα φανεί περισσότερο όταν οι γονείς των νέων μεταναστών θα πατήσουν
τα 85. Μέχρι τα 80 όλοι είναι καλά...».
Η νέα πρόκληση
Η κοινωνία, οι δομές, οι ειδικοί βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πρόκληση, τη φροντίδα όσων γηράσκουν
εκτός του μοντέλου φροντίδας της οικογένειας. «Θα πρέπει να υπάρξει οργάνωση» σημειώνει ο Αντώνης
Πολίτης. «Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος μητρώου, οι μοναχικοί άνθρωποι να είναι καταγεγραμμένοι,
να γνωρίζει ο κάθε δήμος πόσοι και ποιοι είναι. Να γνωρίζεις ποιον θα ενημερώσεις ότι ο μπαμπάς έχει άνοια
και διαταραχές στη συμπεριφορά, ποιος θα κινητοποιηθεί να τον προστατεύσει όταν φεύγει από το σπίτι».
Γιατί όπως εξηγεί ο ίδιος, τα προβλήματα υγείας παραμένουν. Οι άνθρωποι ζουν πλέον περισσότερο, άρα
αυξάνονται πληθυσμιακά οι ηλικιωμένοι με προβλήματα άνοιας. «Η άνοια δεν επιφέρει μόνο μια δυσκολία
στη μνήμη. Υπάρχουν διαταραχές στη συμπεριφορά, η λειτουργικότητα εκπίπτει εντελώς και υπάρχει μεγάλη
συννοσηρότητα, εμφανίζονται δηλαδή παράλληλα προβλήματα υγείας. Ενας φροντιστής στο σπίτι δεν μπορεί να
τα καταφέρει, ενώ ούτε το παιδί από μακριά μπορεί να τα διαχειριστεί».
Οι ειδικοί θεωρούν κρίσιμο να μην υπάρχει απομόνωση αυτών των ανθρώπων. «Είναι σημαντικό να στήνονται
γέφυρες επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία και πρέπει αυτές οι γέφυρες να χτίζονται από νωρίς ώστε μετά
να υπάρχει η δυνατότητα πρόληψης. Τα ΚΑΠΗ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό, όπως και οι
δήμοι. Να μην απομονώνονται οι ηλικιωμένοι στο σπίτι. Η απομόνωση στο σπίτι λειτουργεί πάντα αρνητικά. Μια
υπηρεσία που θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί είναι η φροντίδα κατ’ οίκον», καταλήγει ο κ. Πολίτης.
Οταν ο Τζορτζ Παπαδόπουλος προσανατολίστηκε στη λύση του οίκου ευγηρίας ένιωσε ενοχές. «Ομως τα
αισθήματα αυτά υποχώρησαν μετά που γνώρισα ορισμένους από τους ηλικιωμένους που ζούσαν εκεί, πολλοί
μάλιστα συντοπίτες της μητέρας μου. Σε κάθε περίπτωση, σχεδιάζω να τη φέρω στο σπίτι μου στο Μίσιγκαν
φέτος τουλάχιστον για δύο μήνες, ώστε να βρίσκεται κοντά μας και φυσικά να δει τα εγγόνια της».
Η Ελλάδα γερνάει με ταχείς ρυθμούς
Τα συστηματικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής μετασχηματίζουν τη σύνθεση
της ηλικιακής πυραμίδας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα, πάντως, βρίσκεται ανάμεσα στα τρία κράτη
με τον υψηλότερο δείκτη γήρανσης στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι άνω των
65 ετών αντιπροσωπεύουν το 21,8% του πληθυσμού της Ελλάδας, με το ποσοστό να έχει αυξηθεί κατά 3,1
ποσοστιαίες μονάδες από το 2008 (18,7%). Σύμφωνα με στοιχεία του καθηγητή Δημογραφίας και διευθυντή του
Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βύρωνα Κοτζαμάνη
(«Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφικές προκλήσεις»), στην Ελλάδα το ποσοστό των 85+ αγγίζει
το 3,5% (0,04% το 1951), ενώ ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 0-14 ετών από τα τέλη της δεκαετίας του 1990
υπολείπεται αυτού των 65 ετών και άνω (το 2018 οι 65 ετών και άνω ήσαν κατά 800.000 περισσότεροι από τα
άτομα 0-14 ετών).
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΥΠΈΡ ΤΗΣ
ΚΑΤΆΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΆΤΩΝ ΕΝΌΣ ΚΑΙ
ΔΎΟ ΛΕΠΤΏΝ CDU, SPD
ΚΑΙ ΠΡΆΣΙΝΟΙ
Υπέρ της κατάργησης των νομισμάτων ενός και δύο
λεπτών του ευρώ τάσσονται τα κυβερνητικά κόμματα
(CDU/CSU,SPD) και οι Πράσινοι, ενώ η Αριστερά
προειδοποιεί για τον κίνδυνο αύξησης των τιμών και οι
Φιλελεύθεροι (FDP) τονίζουν ότι «τα μετρητά αποτελούν
εμπεδωμένη ελευθερία του ατόμου».
Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung μεταξύ κορυφαίων στελεχών των
κοινοβουλευτικών κομμάτων, δεν αναμένεται σημαντική
αντίδραση από την Γερμανία στα σχέδια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για κατάργηση των μικρών νομισμάτων.
«Μπορούμε άνετα να εγκαταλείψουμε τα νομίσματα ενός
και δύο λεπτών, αλλά όχι φυσικά και τα μετρητά μας»,
δήλωσε η ‚Αντγιε Τίλεμαν από το Χριστιανοδημοκρατικό
Κόμμα (CDU), απαντώντας σε όσους πιστεύουν ότι πίσω
από το σχέδιο υποκρύπτεται σταδιακή κατάργηση των
μετρητών και πρόσθεσε ότι η κατάργηση των μικρών
νομισμάτων είναι λογική, καθώς η κατασκευή τους
έχει, λόγω και της εκτεταμένης χρήσης ηλεκτρονικού
χρήματος, καταστεί ασύμφορη.
Εκ μέρους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο
Λόταρ Μπίντινγκ τόνισε ότι η διαχείριση των μετρητών
θα πρέπει να είναι «όσο το δυνατόν περισσότερο
αποτελεσματική».
Ο Όλιβερ Κρίσερ από τους Πράσινους χαρακτήρισε
«τρομερά περιττή και ακριβή σπατάλη πόρων» την
κυκλοφορία σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου νομισμάτων
ενός και δύο λεπτών ετησίως. «Έπειτα από λίγα
χρόνια, όλα αυτά τα νομίσματα θα καταλήξουν σε
κάποιο συρτάρι», πρόσθεσε. Σύμφωνα μάλιστα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε πολίτης της Ευρωζώνης έχει
στην κατοχή του κατά μέσο όρο περίπου 181 τέτοια
νομίσματα.
Τόσο οι Φιλελεύθεροι, όσο και η Αριστερά και η
Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) αντιτίθενται στην
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ότο Φρίκε,
από το FDP, χαρακτήρισε «ριψοκίνδυνο» το σχέδιο,
καθώς, όπως εξήγησε, υπάρχει κίνδυνος «αθόρυβου»
τέλους των μετρητών, τα οποία, δήλωσε, αποτελούν
«εμπεδωμένη ελευθερία του πολίτη». Μαζί του συμφωνεί
και η Μπεατρίξ φον Στορκ από την AfD, ενώ ο Φάμπιο

ντε Μάσι από την Αριστερά προειδοποίησε για τον
κίνδυνο αύξησης των τιμών των προϊόντων, μέσω
«στρογγυλοποίησης» προς τα πάνω και χαρακτήρισε τα
μετρητά πιο σίγουρα από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

BREXIT: ΤΙ ΣΧΕΔΙΆΖΕΙ
Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΊΑΣ ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΈΣ
Περισσότεροι από 61.000 Έλληνες πολίτες έχουν
υποβάλει αίτηση για άδεια παραμονής στο υπουργείο
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας για την μετά Brexit εποχή μέχρι σήμερα που σφραγίζεται η έξοδος των
Βρετανών από την Ενωμένη Ευρώπη.
Aπό δω και μπρος θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει τη
Βρετανία όπως αντιμετωπίζει τη μετανάστευση στις ΗΠΑ
και στην Αυστραλία.
Σύμφωνα με το μοντέλο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση
Τζόνσον, όσοι Ευρωπαίοι (άρα και Έλληνες) έχουν
συμπληρώσει στη Βρετανία μέχρι την 31 Ιανουαρίου
πέντε χρόνια παραμονής και πάνω, αυτόματα μπαίνουν
σε μια κατηγορία «εγκατεστημένοι»-«μόνιμου κατοίκου».
Αυτοί μπορούν να παραμείνουν στον Ηνωμένο Βασίλειο
αφού περάσουν μια διαδικασία εγγραφής σε έναν
κατάλογο και διατηρούν όλα τα δικαιώματα που είχαν ως
σήμερα.
Όσοι μετακομίσουν στη Μεγάλη Βρετανία από σήμερα
μέχρι και το τέλος του 2020, οπότε λήγει η μεταβατική
περίοδος, τότε θα πρέπει να κάνουν μία αίτηση για να
εγγραφούν σε έναν ξεχωριστό κατάλογο προκειμένου να
αποκτήσουν το δικαίωμα-στάτους «προεγκατάστασης».
Αυτή η δεύτερη κατηγορία επιτρέπει στους Έλληνες
πολίτες να παραμείνουν 36 μήνες στη Βρετανία, ενώ στο
τέλος αυτής της περιόδου όσοι έχουν δουλειά διατηρούν
τραπεζικούς λογαριασμούς και πληρούν τις προϋποθέσεις
θα μπορούν να κάνουν αίτηση βάσει των αρχών και των
κανονισμών που θα ισχύουν τότε για μόνιμη εγκατάσταση.
Η τρίτη κατηγορία αφορά μετανάστες οι οποίοι θα
θελήσουν να μετακομίσουν στη Μεγάλη Βρετανία μετά
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η
μεταβατική περίοδος. Εκεί δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση
στην αντιμετώπιση των Ευρωπαίων από πολίτες τρίτων
χωρών. Πηγή: in.gr
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“ΤΑ ΝΈΑ” : Η VOLKSWAGEN ΕΠΈΛΕΞΕ ΤΗ ΘΆΣΟ ΓΙΑ
ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΈΝΔΥΣΗ
Μεγάλη επένδυση στη χώρα μας και ειδικότερα στο νησί της Θάσου
αναμένεται να πραγματοποιήσει η Volkswagen, ο μεγαλύτερος
κατασκευαστής οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

σε ένα ολόκληρο νησί, βάζει τη χώρα μας στο χάρτη των φιλικών προς τις νέες τεχνολογίες αυτοκίνησης χωρών.
Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας για επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης
και μάλιστα σε τεχνολογίες αιχμής. Με μισθούς, πιθανώς, όχι Ελλάδας, αλλά Γερμανίας.
Δευτερευόντως, το πανέμορφο νησί της Θάσου δεν θα περιμένει το καλοκαίρι για να φιλοξενήσει επισκέπτες,
αλλά θα προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας όλο το χρόνο σε εκατοντάδες εργαζομένους της VW. Εκ των οποίων
ένα σημαντικό μέρος δεν θα είναι ντόπιοι και ίσως ούτε καν Έλληνες.
Η MAN δοκιμάζει αυτόνομα κινούμενα φορτηγά, προς το παρόν μόνο σε κλειστούς στην κυκλοφορία δρόμους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γιώργου Παππά στην
εφημερίδα “Τα Νέα”, οι συζητήσεις σχετικά με την επένδυση αυτή
βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και σύντομα, μέσα στο Μάρτιο,
αναμένεται να υπογραφεί η σχετική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του
VW Group με την ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα με τα παραπάνω, εφ‘ όσον η ελληνική κυβέρνηση δημιουργήσει το κατάλληλο νομοθετικό και
υποστηρικτικό πλαίσιο και η VW με την MAN ανοίξουν το δρόμο, τότε είναι περισσότερο από πιθανό να
ακολουθήσουν κάποιες ή και πολλές ακόμα αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης, προμηθευτές συστημάτων της
αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίο επενδύουν δις ευρώ στην ανάπτυξη στοιχείων hardware και software για την
ανάπτυξη της αυτόνομης κίνησης των οχημάτων.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ με στοιχεία από δημοσίευμα της gazzetta.gr

Στη Θάσο η VW επιθυμεί να δημιουργήσει μια υποδομή τηλεματικής με
τεχνολογία αιχμής, δημιουργώντας ένα “έξυπνο νησί” το οποίο
θα μπορεί να υποστηρίξει δοκιμές οχημάτων που κινούνται αυτόνομα,
δηλαδή χωρίς οδηγό.
Σε πρώτη φάση, το ενδιαφέρον προέρχεται από τον κλάδο φορτηγών και λεωφορείων του ομίλου, δηλαδή
την ΜΑΝ. Αυτή πρόκειται αρχικά να δημιουργήσει την ιδανική υποδομή στη Θάσο για την υποστήριξη και την
επικοινωνία των αυτόνομα κινούμενων οχημάτων και στη συνέχεια να ξεκινήσει τις δοκιμές.
H VW πραγματοποιεί δοκιμές αυτόνομα κινούμενων οχημάτων σε δημόσιους δρόμους, πάντα όμως με την
παρουσία οδηγού.
Η Θάσος μπήκε στο στόχαστρο της VW καθώς συνδέεται πολύ εύκολα με την ηπειρωτική Ελλάδα και το
αεροδρόμιο της Καβάλας. Ταυτόχρονα έχει μεγάλη έκταση και οδικό δίκτυο, καθώς και σύγχρονες τουριστικές
υποδομές. Το σημαντικότερο τέλος στοιχείο που διαθέτει είναι ότι μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ακριτικής
περιοχής και να υπερκεράσει το πρόβλημα των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας αυτόνομα κινούμενων
οχημάτων στο δημόσιο δρόμο, χωρίς την παρουσία του οδηγού.
Από την Ελλάδα το ζητούμενο είναι να δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στο νησί να φιλοξενεί
νόμιμα αυτοκίνητα που θα κινούνται όχι μόνο αυτόνομα, αλλά ακόμα και χωρίς οδηγό. Το τελευταίο, προς το
παρόν απαγορεύεται σε δημόσιους δρόμους, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων κυρίως στις ΗΠΑ.
Τα πρόσωπα κλειδιά
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππά, οι συζητήσεις στελεχών του ομίλου της VW σχετικά με την
επένδυση στη Θάσο είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά προφανώς δεν ευοδώθηκαν. Στη
συνέχεια, το θέμα αυτό χειρίστηκε ζεστά η νέα διακυβέρνηση, ενώ κάποιοι άνθρωποι κλειδιά στην VW και την
MAN υποβοήθησαν και στήριξαν την περίπτωση της Θάσου. Αυτοί ήταν οι Αθανάσιος Στιμονιάρης, πρόεδρος
των εργατικών επιτροπών και μέλος του Εργατικού Συμβουλίου στον όμιλο της VW, καθώς και ο Αθανάσιος
Κρίκης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο συμβούλιο της ΜΑΝ. Ταυτόχρονα, η γενική πρόξενος Μονάχου,
Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, στάθηκε αρωγός καθ‘ όλη τη διάρκεια των προκαταρκτικών συζητήσεων για
την επένδυση.

„FRAUEN-NACHT-TAXIS“ AΠΌ ΤΟΝ ΜΆΡΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΜΌΝΑΧΟ. ΕΠΙΔΟΤΟΎΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΜΕ ΤΑΞΊ ΓΙΑ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΑ ΒΡΆΔΙΑ
Η ιδέα ξεκίνησε το 1983 στο δυτικό Βερολίνο μετά από ένα
βιασμό μιας φοιτήτριας τη νύχτα όταν πήγαινε στο σπίτι της
από τον κατά συρροήν δολοφόνο Thomas Rung. Η ιδέα που
προέκυψε από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ήταν γυναίκες
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μπορούν με την
αντίστοιχη τιμή εισιτηρίου των ΜΜΜ να χρησιμοποιούν ταξί.
Πρώτη πόλη που το καθιέρωσε ήταν το Tübingen και
ακολούθησαν και άλλες πόλεις.
Από τον Μάρτιο θα καθιερωθεί και στο Μόναχο.
Μόλις ξεκινήσει τον Μάρτιο το „Frauen-Nacht-Taxis“ θα
μπορεί κάθε γυναίκα άνω των 16 ετών να παίρνει έως 3
κουπόνια αξίας 5 ευρώ στα αρμόδια γραφεία του Δήμου (
Bürgerbüros, Sozialbürgerhäusern, Gleichstellungsstelle) .
Δεν θα υπάρχει περιορισμός. Δηλαδή θα μπορεί κάθε γυναίκα όσες φορές θέλει να λαμβάνει 3 κουπόνια των 5
ευρώ.
Ένα κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιεί για κάθε διαδρομή με ΤΑΞΙ με προορισμό τη διεύθυνση κατοικίας της.
Το κουπόνι θα ισχύει για διαδρομές μεταξύ 10 το βράδυ έως στις 6 το πρωί.

Εκ μέρους της κυβέρνησης το θέμα χειρίστηκε με πολύ ζέση ο υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για την
οικονομική διπλωματία κ. Κώστα Φραγκογιάννης, ενώ η σειρά των αρχικών επαφών κορυφώθηκε με την έλευση
στην Ελλάδα του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου της VW, Χέρμπερτ Ντις, ο οποίος είχε άμεσες συνομιλίες
με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Τι σημαίνει η επένδυση αυτή για τη χώρα μας
Κατ‘ αρχάς, η έλευση της MAN και της VW στη χώρα μας με ένα ερευνητικό και δοκιμαστικό κέντρο “απλωμένο”
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10 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΝΈΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑΝ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 3 ΧΡΌΝΙΑ ΣΤΟ ERASMUS+

ΟΙ 12 ΧΏΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ
ΣΟΚΟΛΆΤΑΣ

Την τελευταία τριετία περισσότερα από 10 εκατομμύρια
άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 2018,
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που δημοσιεύτηκε σήμερα.

H στατιστική υπηρεσία με έδρα τη Γερμανία – Statista.com – δημοσίευσε λίστα με τις χώρες με τη μεγαλύτερη
κατά κεφαλήν κατανάλωση σοκολάτας το 2017.

«Το Erasmus+ είναι μια καταπληκτική κοινή επιτυχία, αλλά
θα πρέπει να θέσουμε τον πήχυ ακόμη πιο ψηλά. Πρέπει να
επιδιώξουμε μεγαλύτερη

Στην πρώτη θέση βρίσκεται φυσικά η Ελβετία καθώς τρώνε κατά κεφαλήν σχεδόν 9 κιλά σοκολάτας τον χρόνο.
Η Ελβετία έχει μακρά παράδοση στη σοκολάτα: το πρώτο εργοστάσιο σοκολάτας άνοιξε στη χώρα το 1819.
Το 1875, οι Ελβετοί Ντάνιελ Πέτερ και ο Χένρι Νεστλέ δημιούργησαν την πρώτη σοκολάτα γάλακτος (και στη
συνέχεια την πασίγνωστη εταιρεία Nestle). Ακολουθεί η Αυστρία με 8,1 κιλά σοκολάτας αντίστοιχα.

συμμετοχή, μεγαλύτερη κινητικότητα, μεγαλύτερη ποικιλομορφία και περισσότερες ευκαιρίες», δήλωσε ο
Μαργαρίτης Σχοινάς, Aντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας.

Τρίτη στη λίστα είναι η Γερμανία με 7,9 κιλά, η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής σοκολατών από
την Ελβετία σε όλον τον κόσμο.

«Οι δράσεις που πραγματοποιούνται σ‘ ολόκληρη την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και
του αθλητισμού αποτελούν ευκαιρία αλληλεπιδράσεων, ανταλλαγών και γνώσεων», πρόσθεσε.

Την «σοκολατένια» πεντάδα ολοκληρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία.

«Για τις νεότερες γενιές μας, το Erasmus+ αποτελεί πλέον μια πύλη προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Είναι ένα
από τα πιο απτά επιτεύγματα της ΕΕ: ενώνει τους ανθρώπους σε ολόκληρη την ήπειρο, δημιουργεί την αίσθηση
του ανήκειν και της αλληλεγγύης, αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και βελτιώνει τις προοπτικές των
ατόμων που συμμετέχουν», υπογράμμισε στις Βρυξέλλες κατά την έναρξη εκδήλωσης για το νέο πρόγραμμα
Erasmus+, η Eπίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρία Γκαμπριέλ,
Το 2018 υπήρξε ένα ακόμη έτος-ρεκόρ, καθώς ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε σε 2,8 δισ. ευρώ,
ποσό που συνιστά αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10 % σε σύγκριση με το 2017.
Το Erasmus+ χρηματοδότησε πάνω από 23.500 έργα και, συνολικά, υποστήριξε την κινητικότητα περισσότερων
από 850.000 σπουδαστών, μαθητευομένων, εκπαιδευτικών και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας το 2018.
Σχεδόν το 10 % των 470.000 σπουδαστών, ασκουμένων και μελών του προσωπικού της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που έλαβαν υποτροφία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ταξίδεψαν από και προς χώρες
εταίρους ανά τον κόσμο.
Εκτός από τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και το προσωπικό των πανεπιστημίων, το Erasmus+ στήριξε 40.000
εκπαιδευτικούς και μέλη προσωπικού σχολείων, 148.000 εκπαιδευόμενους/-ες επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, 8.400 μέλη του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων και 155.000 νέους και νέες και άτομα που
εργάζονται στον τομέα της νεολαίας.
ΑΠΕ/ΜΠΕ

EΌΡΤΑΣΜΌΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΉΜΕΡΑΣ ΤΉΣ
ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΌ ΜΌΝΑΧΌ (07.02.2020)
Eορταστική εκδήλωση πραγματοποίησε το Γενικό Προξενείο Μονάχου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της
Ελληνικής Γλώσσας στον ΙΝ της Salvatorkurche παορυσία (υπάρχει αναγραμματισμός στη λέξη παρουσία) της
Αναστασίας Γκίκα. Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδεία

Αν και είναι εξίσου διάσημο με την Ελβετία για τις σοκολάτες του, το Βέλγιο είναι αρκετά χαμηλότερα στη λίστα,
με κατανάλωση 5,6 κιλών σοκολάτας τον χρόνο.
Τέλος, στην 12η θέση βρίσκεται η Κίνα, ενώ η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.
Οι αναλυτές του Statista εκτιμούν ότι η παγκόσμια κατανάλωση σοκολάτας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο και
αναμένεται το 2019 να αγγίξει τους 7,7 εκατομμύρια τόνους.
www.in.gr, statista.com

Η ΤΑΙΝΊΑ ΠΡΟΦΉΤΗΣ ΤΟΥ 2011 ΠΟΥ ΜΙΛΆΕΙ ΓΙΑ ΙΌ
ΑΠΌ ΝΥΧΤΕΡΊΔΑ [VID]
Κορονοϊός 2020 «Contagion»: Η έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού, έφερε στην επικαιρότητα την ταινία
«Contagion». Στο θρίλερ του 2011, με πρωταγωνιστές τους Gwyneth Paltrow και Matt Damon, τα Αμερικανικά
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών προσπαθούν να αποτρέψουν έναν ταχύτατα εξαπλωμένο ιό. Η ταινία
καταγράφει την ταχύτατη εξάπλωση του ιού, τις προσπάθειες των ερευνητών για το
εμβόλιο αντίδοτο, το χαμό που προκαλεί στην ανθρωπότητα και την αντίδραση αυτής μπροστά σε μια πανδημία.
Το εκπληκτικό που αναφέρεται και στην ταινία ότι έξαρση του ιού που μεταδόθηκε στον άνθρωπο στο Χονγκ
Κονγκ έγινε από μία μολυσμένη ...νυχτερίδα. Οι επιστήμονες σήμερα αναφέρουν ότι η επιδημία του κορονοϊού
ξεκίνησε από την πόλη Γιουχάν της Κίνας μετά από κατανάλωση νυχτερίδας σε παράνομη αγορά εξωτικών
ζώων.
Όσοι έχουν δει την εν λόγω ταινία, ένιωσαν ότι οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της εξάπλωσης του ιού κάτι τους
θυμίζουν, για αυτό και χαρακτηρίστηκε ως «προφητική», όπως μεταδίδει η New York Post.
Στην ταινία επιστημονικής φαντασίας πρωταγωνιστούν οι: Μαριόν Κοτιγιάρ, Ματ Ντέιμον, Λώρενς Φίσμπερν,
Τζουντ Λο, Γκουίνεθ Πάλτροου και Κέιτ Γουίνσλετ. Η γρήγορη πλοκή της ταινίας δείχνει με τι ταχύτητα
μπορεί ένας ιός να προκαλέσει παγκόσμια πανδημία. Στην ταινία, ο χαρακτήρας που υποδύεται η Γκουίνεθ
Πάλτροου έρχεται σε επαφή με την μόλυνση που την καθιστά την πρώτο ασθενή του ιού. Τελικά, η ανακάλυψη
του εμβολίου σταματά την εξάπλωση. Ο κορονοϊος επανέφερε οδυνηρές μνήμες από μια ακόμα ιογενή
αναπνευστική νόσο που προκάλεσε παγκόσμιο χάος και έπληξε την εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες
υγείας της χώρας, το 2003. Τότε η Κίνα κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να συγκαλύψει την επιδημία του
Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS), έναν προηγουμένως άγνωστο ιό που πιστεύεται ότι
εμφανίστηκε στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ από την κατανάλωση ενός είδους ποντικιού. Τότε 774 άνθρωποι
πέθαναν σε εκείνη την επιδημία που εξαπλώθηκε σε σχεδόν 30 χώρες.
Πηγή: flash.gr
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ΞΕΚΙΝΉΣΕ Ή ΑΠΌΣΤΌΛΉ (ΑΠΌ ΤΉΝ ΑΡΜΌΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΌΠΉ ΤΌΥ ΔΉΜΌΥ) ΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΙΚΩΝ
ΕΚΛΌΓΙΚΩΝ ΕΙΔΌΠΌΙΉΤΉΡΙΩΝ
Σταδιακά ξεκίνησε η αποστολή (από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου) των προσωπικών εκλογικών
ειδοποιητηρίων. Υπουργείου Παιδεία

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ – ΠΟΛΛΈΣ ΣΚΈΨΕΙΣ
Του Κώστα Τάτση
Φέτος στις 30 Μαρτίου συμπληρώνονται 60 χρόνια από την
υπογραφή της Γερμανοελληνικής „Σύμβαση Περί Επιλογής
και Τοποθετήσεως Ελλήνων εργατών εις γερμανικάς
επιχειρήσεις“
Από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η μετανάστευση εκατοντάδων
χιλιάδων Ελλήνων εργατών στη Γερμανία.
Ίσως φέτος να είναι από τις τελευταίες φορές που θα γίνει
αναφορά στη συμπλήρωση δεκαετίας στο συγκεκριμένο
γεγονός. Η πρώτη γενιά, αυτοί δηλαδή που μετανάστευσαν
πρώτοι, στην πλειοψηφία της έχει επιστρέψει στην Ελλάδα ή
δεν ζει πλέον ανάμεσά μας, η δεύτερη γενιά, τα παιδιά τους,
αρχίζει και αυτή να φθάνει σιγά- σιγά σε ηλικία σύνταξης ενώ
για την 3η γενιά οι δεκαετίες του 60 και 70 είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια «μακριά».

FÜR EINE GEZIELTE
WERBUNG!

Άλλωστε η νέα – μαζική – μετανάστευση την τελευταία δεκαετία αποτελεί πλέον το θέμα επικαιρότητας όσον
αφορά τον Ελληνισμό της διασποράς.
Στην προσπάθεια να κάνουμε μια ξεχωριστή αναφορά σ όλους αυτούς τους Έλληνες που μέσα από αντίξοες
συνθήκες μετανάστευσαν και κατόρθωσαν τόσο πολλά όχι μόνο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους
αλλά συνολικά για τον Ελληνισμό δημοσιεύουμε τη φωτογραφία από το 1962 στο σταθμό του Μονάχου, μια
φωτογραφία που μας πλημμυρίζει με χιλιάδες σκέψεις από το παρελθόν και ταυτόχρονα εκδηλώνει ένα μεγάλο
σεβασμό και μια ιδιαίτερη εκτίμηση στους γονείς μας, στους παππούδες μας.
Η φωτογραφία μπορεί να μας συνοδεύσει στα μεγάλα εργοστάσια του Μονάχου όπου εργάστηκαν χιλιάδες
Έλληνες όπως π.χ. της Siemens, BMW, MAN, Metzeler, Zettler, Agfa στα δεκάδες σχολεία Agilolfinger schule,
Torquato-Tasso, Bad Soden, Farinelli, Scheidplatz, Alte Heide, Rhiem, Arabella, Alfons, Thelott, Erich Braun
Weg, Icho, Bernerstr, Laim κλπ.
Στις δεκάδες ταβέρνες με ελληνική ζωντανή μουσική, τις ποδοσφαιρικές ομάδες που δημιουργήθηκαν την
Ελληνική Κοινότητα και τους δεκάδες συλλόγους που αποτέλεσαν και το βασικό δίκτυο σύνδεσης των Ελλήνων
μεταξύ τους.
(Την φωτογραφία μας την παραχώρησε ο Αχιλλέας Χατζηνικολάου Achilleas Hatzinicolaou στο χθεσινό
αφιέρωμα για τον πατέρα του, του ανθρώπου που υποδεχόταν τους μετανάστες στο σταθμό του Μονάχου
https://www.doryforos.org/60/asimakis/ )
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