EKTAKTH ΕΚΔΟΣΗ – Νοέμβριος 2020
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Όταν η θέληση είναι μεγάλη, οι δυσκολίες δεν μπορεί να είναι μεγάλες
Νικολό Μακιαβέλι, Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος

Σχόλιο: Θα επηρεάσει και πόσο η
πανδημία το μέλλον των συλλόγων ;
Υπό φυσιολογικές συνθήκες είχε ήδη
ξεκινήσει η νέα "σεζόν" των ελληνικών
συλλόγων στο Μόναχο. Ιδιαίτερα οι
σύλλογοι με χορευτικά τμήματα θα
ξεκινούσαν - αμέσως μετά το πανηγύρι
(Oktoberfest) - τις πρόβες.
Φέτος όμως όλα είναι διαφορετικά καθώς η
πανδημία έχει εδώ και 7 μήνες θέσει σε
στάση αναμονής όλες τις δράσεις
κοινοτήτων, συλλόγων και ομάδων.
Για τους συλλόγους η συγκεκριμένη εξέλιξη
δείχνει εκ πρώτης να έχει κόστος και
μάλιστα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.
Πρώτα
απ
όλα
περιορίζει
την
διαπροσωπική επικοινωνία που αποτελεί
βασικό στοιχείο για να διατηρηθεί η συνοχή
ενός συλλόγου.
Παράλληλα
αποστασιοποιείται
εξ
αντικειμένου το φιλικό περιβάλλον του
συλλόγου (μέλη-φίλοι) καθώς δεν αποτελεί
πλέον η δράση ενός συλλόγου μέρος της
καθημερινότητας, του ελεύθερου χρόνου,
της ψυχαγωγίας του.
Επίσης, προκαλεί οικονομικό πρόβλημα
αφού εδώ και τουλάχιστον ένα 6μηνο δεν
υπάρχουν έσοδα. Κυρίως για τους
συλλόγους με πάγια έξοδα αυτό αποτελεί
σοβαρό πλήγμα.
Το καλό και το λιγότερο καλό σενάριο
Κρίσιμο χρονικό διάστημα για τους
συλλόγους δείχνει να είναι το τέλος του
έτους. Αν δηλαδή θα μπορέσουν οι
σύλλογοι
να
διοργανώσουν
τις
καθιερωμένες
εκδηλώσεις
των
Χριστουγέννων και του νέου έτους. Όχι
βέβαια ότι στο σενάριο αυτό θα είναι
εξασφαλισμένη η μαζική συμμετοχή του
κόσμου καθώς αυτή θα εξαρτηθεί από
πολλούς παράγοντες όπως π.χ. εξέλιξη
της πανδημίας στη Γερμανία, όρους
διοργάνωσης εκδηλώσεων από πλευράς
του Δήμου / Πολιτείας. Κυρίως όμως θα
εξαρτηθεί από το πόσο χρονικό διάστημα
θα χρειαστεί η κοινωνία να επιστρέψει στην
"κανονικότητα"
όσον
αφορά
τη

συμπεριφορά της και αυτό άσχετα από τα
περιοριστικά μέτρα.
Το λιγότερο καλό σενάριο είναι αν οι
περιορισμοί για την πανδημία παραταθούν
και πέρα από τις αρχές του νέου έτους,
γεγονός που θα σήμαινε ότι λίγο-πολύ θα
χαθεί και η νέα σεζόν (2020/2021).
Σ αυτήν την περίπτωση η κατάσταση θα
είναι ακόμη πιο δύσκολη και ιδιαίτερα αν οι
σύλλογοι δεν σχεδιάσουν έγκαιρα ώστε να
περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του
μεγάλου "κενού"
Ανεργία και "περιορισμένος χρόνος
εργασίας" (Kurzarbeit)
H εξέλιξη της οικονομίας είναι επίσης ένα
βασικός παράγοντας που θα επηρεάσει
τους συλλόγους και αυτό ανεξάρτητα από
τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών
μέτρων. Αν τα μέλη και οι φίλοι των
συλλόγων “ χτυπηθούν” σε μεγάλο βαθμό
από την ανεργία τότε αυτό θα έχει
αναπόφευκτα επίδραση και στην πορεία
των συλλόγων αφού θα μειωθούν
αντίστοιχα τα έσοδα (συνδρομές, δωρεές,
χορηγίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις).
Η αναγκαιότητα της επανεκκίνησης
(Restart)
Οι σύλλογοι ίσως να μην πρέπει να
αναμένουν παθητικά τις εξελίξεις και να
σχεδιάσουν τρόπους για αντισταθούν στις
εξελίξεις.
Αν ένας σύλλογος στηρίζει την δράση του
αποκλειστικά και μόνο στο χορευτικό
τμήμα είναι φυσιολογική εξέλιξη -αν οι
περιορισμοί κρατήσουν για πολύ- να
βρεθεί σε μια "κωματώδη" κατάσταση.
Ίσως είναι ευκαιρία για τους συλλόγους και
τις Κοινότητες να αναζητήσουν και άλλες
μορφές δράσεων που θα μπορούν να
οργανωθούν ακόμη και εν μέσω πανδημίας
και περιοριστικών μέτρων έτσι ώστε
αφενός να δηλώνουν την παρουσία τους
στην ελληνική παροικία αφετέρου να
"επικοινωνήσουν" από την αρχή και με
νέους τρόπους με τα μέλη και φίλους τους.

www.doryforos.org

Έλληνες εξωτερικού: Τι είναι ο
αριθμός φορολογικής
ταυτοποίησης που πρέπει να
δηλώνουν από φέτος

Μία σημαντική αλλαγή στη φορολογική
δήλωση Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού
αφορά την επιβεβαίωση των στοιχείων
τους.
Στη φορολογική δήλωση που θα πρέπει να
κατατεθεί έως στις 29 Ιουλίου 2020 και
αφορά το έτος 2019, ζητείται πλέον από
τους κατοίκους εξωτερικού να δηλώσουν
εκτός απ’ τη χώρα φορολογικής κατοικίας,
την πλήρη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
τους στο εξωτερικό, όπως και τον αριθμό
φορολογικής
ταυτοποίησης
στην
αλλοδαπή.

Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με
συντάξεις από χώρα της Ε.Ε. δίχως
να τις δηλώνουν
H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
εντόπισε,
μέσω
εκτεταμένων
διασταυρώσεων περιπτώσεις "κρυμμένων"
εισοδημάτων.
Από τη διασταύρωση αυτή βρέθηκαν
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που
λαμβάνουν συντάξεις από χώρα της Ε.Ε.
δίχως να τις δηλώνουν στη φορολογική
τους δήλωση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι
10.000 από αυτές τις περιπτώσεις, των
οποίων η εκτίμηση του φόρου από τα μη
δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχεται σε 6,5
εκατ. €. Σημειώνεται, ότι εντοπίζονται ως
μη δηλωθείσες ή ανακριβώς δηλωθείσες
συντάξεις ύψους έως και 58.000 ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ

Γερμανία: Νέα αύξηση του
επιδόματος τέκνων (Kindergeld) το
2021

Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης
μπορεί να είναι ο αντίστοιχος ΑΦΜ στην
αλλοδαπή χώρα, ο αριθμός κοινωνικής
ασφάλισης, ο αριθμός ταυτότητας ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο χρησιμοποιούν
οι αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
Ο λόγος είναι προφανώς για να
διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών
και διασταύρωσής τους με τις αντίστοιχες
φορολογικές
αρχές,
στο
πλαίσιο
διακρατικών συμφωνιών που έχουν
συναφθεί, με βάση το μοντέλο του Ο.Ο.Σ.Α
και εφαρμόζονται ήδη από το 2016.
Κλειστό πλέον από σήμερα και μετά από
52 χρόνια το Karstadt στο Nordbad.
Πολλές αναμνήσεις και για μεγάλο αριθμό
Ελλήνων καθώς στην συγκεκριμένη
περιοχή ζούνε ανέκαθεν πολλοί Έλληνες

15 € θα αυξηθεί το επίδομα τέκνων
(Kindergeld) από 1.1.2021 .
Έτσι για το πρώτο παιδί και δεύτερο παιδί
το επίδομα θα φθάσει τα 219 € (για κάθε
παιδί), για το τρίτο 225 € και από το
τέταρτο 250 €
Επιπλέον θα αυξηθεί και το αφορολόγητο
όριο εισοδήματος ανά άτομο και από
9.408 € θα αυξηθεί σε 9.696 €
Πηγή: ZDF

Γερμανία: Πόσο κοστίζει η παραμονή σε οίκο ευγηρίας

Σε όσους είναι ασφαλισμένοι στην ειδική ασφάλεια περίθαλψης (Pflegeversicherung)
"επιδοτείται" η παραμονή τους σε οίκο ευγηρίας (Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων /
γηροκομείο) με έως 75% του κόστους ανάλογα με το βαθμό της ανάγκης περίθαλψης (Pflege
grad).
Τι σημαίνει όμως αυτό οικονομικά για όσους διαβιούν -και τις οικογένειές τους- σε
οίκους ευγηρίας;
Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της ομοσπονδίας συμπληρωματικών ταμείων ασφάλισης
vdek και με στοιχεία από 1η Ιουλίου 2.020 ο μέσος όρος του συνολικού κόστους που πρέπει
να αναλάβει ο ίδιος ο πολίτης σ οίκο ευγηρίας είναι 2.015 € (αύξηση κατά 124 € σε σχέση με
το 2019).
Το μεγαλύτερο κόστος έχουν οι οίκοι ευγηρίας στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία με μέσο όρο
2.405 €. Αντίθετα το χαμηλότερο κόστος επιβαρύνεται ο πολίτης στο κρατίδιο της Σαξονίας Ανχαλντ με μέσο όρο 1.436 €.
Η ιδία συμμετοχή αποκλειστικά και μόνο σε επίπεδο περίθαλψης (δηλ εκτός διαμονής και
άλλων λειτουργικών εξόδων) αυξήθηκε παγγερμανικά κατά μέσο όρο στα 786 €, από 693 €
που ήταν το 2019.
Στην κατηγορία αυτή η Βάδη Βυρτεμβέργη με μέσο όρο 1.062 € έχει την μεγαλύτερη
επιβάρυνση. Ακολουθούν το Βερολίνο και η Βαυαρία.
Και αν δεν αρκεί η σύνταξη ;
Τότε έχουν σειρά τα περιουσιακά στοιχεία και αν δεν υπάρχουν ή δεν αρκούν τότε
αναλαμβάνουν οι δημοτικές/κοινοτικές υπηρεσίες.
Πότε πρέπει να πληρώσουν τα παιδιά
Μόνο όταν το συνολικό ετήσιο εισόδημα (όχι μόνο ο μισθός) του παιδιού ξεπερνάει τις 100.000
€ (μεικτά). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διευκρινιστεί ότι αφορά το εισόδημα μόνο του
παιδιού του οποίου ο γονέας βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας δηλ. δεν υπολογίζεται το εισόδημα
του/της συζύγου.
Επιμέλεια: Δορυφόρος
Πηγή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας

Γερμανία: Ποιοι πρέπει να αλλάξουν πρώτοι τα διπλώματα οδήγησής τους

Περίπου 15 εκ διπλώματα οδήγησης που έχουν εκδοθεί έως 31.12.1998 και άλλα 28 εκ
διπλώματα που έχουν εκδοθεί από 1.1.1999 έως 18.01.2013 θα πρέπει να αλλάξουν μορφή
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προβλέπει ενιαία τράπεζα πληροφοριών από το
2033.
Επειδή η αίτηση αλλαγής του διπλώματος οδήγησης μπορεί να γίνει μόνο με προσωπική
παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία έχει γίνει καταμερισμός ανά ηλικίες με στόχο την αποφυγή
μαζικής
προσέλευσης
πολιτών.
Τα νέα διπλώματα οδήγησης θα ισχύουν για 15 έτη, το κόστος αντικατάστασής τους θα είναι
25 €.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Διπλώματα οδήγησης που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 1998
Έτσι όσοι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης στη Γερμανία έχουν γεννηθεί από το 1953 έως
το 1958 πρέπει να έχουν αλλάξει το δίπλωμά τους το αργότερο έως 19 Ιανουαρίου 2022
Όσοι έχουν γεννηθεί από το 1959 έως το 1964 πρέπει να έχουν αλλάξει το δίπλωμά τους το
αργότερο έως 19 Ιανουαρίου 2023
Όσοι έχουν γεννηθεί από το 1965 έως το 1970 πρέπει να έχουν αλλάξει το δίπλωμά τους το
αργότερο έως 19 Ιανουαρίου 2024
Όσοι έχουν γεννηθεί από το 1971 και μετά θα πρέπει να έχουν αλλάξει το δίπλωμά τους το
αργότερο έως 19 Ιανουαρίου 2025
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Διπλώματα οδήγησης που έχουν εκδοθεί από 1η Ιανουαρίου 1999
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1999 – 2001
2002 – 2004
2005 – 2007
2008
2009
2010
2011
2012 – 18.1.2013

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΩΣ
19.1.2026
19.1.2027
19.1.2028
19.1.2029
19.1.2030
19.1.2031
19.1.2032
19.1.2033

Πηγή πληροφοριών: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών, ADAC

Γερμανία: 21 εκ άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο
21 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με την
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, η συντριπτική πλειονότητα αυτών προέρχεται από
γειτονικές χώρες ή έχουν γονείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Το 26% του γερμανικού πληθυσμού έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όπως αναφέρθηκε από
την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία βάσει της απογραφής, συνολικά 21,2 εκατομμύρια
άνθρωποι ζούσαν στη Γερμανία το 2019 που δεν γεννήθηκαν με γερμανική ιθαγένεια ή από
τους οποίους τουλάχιστον ένας γονέας δεν ήταν Γερμανός πολίτης από τη γέννησή του.
Σύμφωνα με την αρχή, αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 2,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σε μια μακροπρόθεσμη σύγκριση, αυτή είναι η ασθενέστερη ποσοστιαία αύξηση των
τελευταίων δέκα ετών. Πέρυσι, περίπου το 52% του πληθυσμού με μεταναστευτικό υπόβαθρο
είχαν και τη γερμανική υπηκοότητα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 11,1 εκατομμύρια άτομα.
Σχεδόν το 48% είχε ξένο διαβατήριο (10,1 εκατομμύρια).
Τα δύο τρίτα είναι Ευρωπαίοι
13,8 εκατομμύρια άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο (65%) μετανάστευσαν από άλλη
ευρωπαϊκή χώρα ή έχουν τις ρίζες τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότεροι από τους
μισούς έχουν τις ρίζες τους σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. 4,6 εκατομμύρια άνθρωποι
μετανάστευσαν από την Ασία ή είναι απόγονοι μεταναστών από την Ασία (22%). Σχεδόν ένα
εκατομμύριο άνθρωποι (5%) έχουν ρίζες στην Αφρική και περίπου 600.000 άνθρωποι (3%)
είναι μετανάστες (ή απόγοινοι) από τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική και την Αυστραλία.
Οι κύριες χώρες προέλευσης παραμένουν η Τουρκία (13%), Πολωνία (11%) και η Ρωσία
453.000 πολίτες που ζουν τη Γερμανία γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή γονέας τους γεννήθηκε
στην Ελλάδα
245.000 άνδρες και 208.000 γυναίκες

Γερμανία: Αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου 2021 και 2022
με την αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου
στη Γερμανία.
Η απόφαση θα οριστικοποιηθεί μεν από
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
αλλά πάντα κάνει δεχτή την πρόταση της
επιτροπής.
Έτσι η πρόταση προβλέπει:

Η ειδική επιτροπή την οποία αποτελούν
εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων,
των εργοδοτών και της ανεξάρτητα
επιτροπής ανακοίνωσης την πρότασή τους
στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχετικά

Αύξηση από 1 Ιανουαρίου 2021 σε 9,50 €
(από 9,35 €) και μετά νέα αύξηση σε τρία
χρονικά στάδια μέχρι 1 Ιουλίου 2022 που
θα αυξηθεί σε 10,45 €.
Το κατώτατο ωρομίσθιο καθιερώθηκε στη
Γερμανία το 2015 με 8,50 €

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές συλλογικές συμβάσεις το κατώτατο ωρομίσθιο είναι πολύ
περισσότερο από το επίσημο.

Γερμανία: Οι 40 πόλεις με το μεγαλύτερο μέσο όρο μισθό
Η αρμόδια ομοσπονδιακή υπηρεσία για την εργασία (Bundesagentur für Arbeit ) δημοσίευσε
τα στοιχεία για τους μισθούς των εργαζομένων το 2019.
Τα στοιχεία αφορούν τον μέσο όρο του μεικτού εισοδήματος των εργαζομένων με κανονικό
ωράριο εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία καθοριστικό παράγοντας στην διαμόρφωση της κατάταξης είναι η
αυτοκινητοβιομηχανία. Δηλαδή στις πόλεις που έχουν έδρα αυτοκινητοβιομηχανίες ο μέσος
όρος του μεικτού εισοδήματος είναι μεγαλύτερος από όσο είναι σ άλλες πόλεις.
Έτσι ενώ o παγγερμανικός μέσος όρος βασικού μεικτού μιθού είναι 3.401 € το Wolfsburg (έδρα
της VW) με 5.089 € μηνιαίο εισόδημα βρίσκεται στην 1η θέση της κατάταξης ενώ ακολουθεί
το Ingolstadt (έδρα της AUDI) με 5.004 € .
•
•
•

Στην 3η θέση είναι το Erlangen με μέσο όρο 4.907 € (έχει εργοστάσιο η Siemens)
Στην 4η θέση το Böblingen με μέσο όρο 4809 € (Daimler)
Στην 5η θέση το Ludwigshafen 4.721 € (έδρα της BASF).

Ακολουθούν
Stuttgart, 4.612 €
München, 4.470 €
München περιφέρεια, 4.440 €
Frankfurt am Main, 4.431 €
Darmstadt, 4.408 €
Leverkusen, 4.353 €
Salzgitter, 4.347 €
Main-Taunus-Kreis, 4.314 €
Dingolfing-Landau, 4.249 €
Hochtaunuskreis, 4.229 €
Schweinfurt, 4.222 €
Erlangen-Höchstadt, 4.194 €
Bodenseekreis,4.134 €
Βonn, 4.123 €
Düsseldorf, 4.062 €
Mannheim, 4.005 €
Wiesbaden, 3.974 €
Esslingen 3.974 €

Heilbronn 3.950 €
Regensburg, 3.941 €
Biberach 3.939€
Starnberg 3.924€
Rastatt 3.920€
Karlsruhe, 3.914€
Heidelberg, 3.897€
Ostalbkreis 3.895€
Ludwigsburg 3.891€
Köln, Stadt 3.881€
Ulm, Stadt 3.867€
Germersheim 3.841€
Hamburg 3.820€
Coburg, 3.800€
Emden, 3.795€
Rhein-Neckar-Kreis 3781€
Mainz, 3756€

Ο μέσος όρος αφορά τους εργαζόμενους στις παραπάνω πόλεις. Στην κατηγορία των
κατοίκων ο μέσος όρος της μισθοδοσίας είναι μικρότερος.
Οι πόλεις με το χαμηλότερο μεικτό εισόδημα είναι όλες στην ανατολική Γερμανία
Görlitz 2380 € , Erzgebirgekreis 2.390 €, Vorpommern-Rügen με 2423 € Saale-Orla-Kreis και
Altenburger Land με 2.420 €.
Γυναίκες - άνδρες
Ενώ ο μέσος όρος του εισοδήματος ανδρών ήταν το 2019 μεικτά 3.560 € στις γυναίκες ήταν
3.117 € .
Η μεγαλύτερη διαφορά στη μισθοδοσία ανδρών-γυναικών βρίσκεται στις περιοχές DingolfingLandau, Ingolstadt και Böblingen δηλαδή πόλεις έδρα αυτοκινητοβιομηχανιών όπου οι
εργαζόμενοι (άνδρες) έχουν υψηλό εισόδημα.

Συνταξιούχοι εξωτερικού: Συμφέρει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου ;
αυτοτελώς κάθε χρόνο και για 10 χρόνια αν
επιλέξει να μεταφέρει τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα. Με την καταβολή
του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε
φορολογική υποχρέωση του φυσικού
προσώπου για το εισόδημα αυτό .

"Κίνητρα σε συνταξιούχους στο εξωτερικό"
αναφέρει ότι δίνει το Ελληνικό υπουργείο
Οικονομικών με νομοσχέδιο
Συγκεκριμένα στο νέο νόμο προβλέπεται
για τον φορολογούμενο συνταξιούχο στο
εξωτερικό ο οποίος θα μεταφέρει τη
φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα ότι
θα φορολογείται με συντελεστή 7%

Συμφέρει
όμως
οικονομικά
η
συγκεκριμένη ρύθμιση ;
Ο
"Δορυφόρος"
εξέτασε
διάφορες
περιπτώσεις συντάξεων γήρατος (στη
Γερμανία) προκειμένου να καταλήξει αν
από τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα
μπορούσε να επωφεληθεί ο συνταξιούχος.
Με δεδομένο ότι στη Γερμανία η σύνταξη
φορολογείται με διαφορετικά ποσοστό ανά
έτος πήραμε διαφορετικά ποσά σύνταξης
σε διαφορετικές χρονιές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Συνταξιούχος από το 2010
Σύνταξη (μεικτά) 1.200, 00 €
Ετήσιος φόρος στη Γερμανία: 0,00 €
Φόρος με τη νέα ρύθμιση στην Ελλάδα: 84,00 € X 12 μήνες = 1.008,00 €
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Συνταξιούχος από το 2015
Σύνταξη (μεικτά) : 1.000,00 €
Σύνταξη εργοστασίου (Beitriebsrente): 200,00 €
Σύνολο συντάξεων : 1.200,00 €
Ετήσιος φόρος στη Γερμανία: 0,00 €
Φόρος με τη νέα ρύθμιση στην Ελλάδα: 98,00 € X 12 = 1.176,00 €
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Συνταξιούχος από το 2015
Σύνταξη (μεικτά) : 1.500,00 €
Σύνταξη εργοστασίου (Beitriebsrente): 200,00 €
Σύνολο συντάξεων : 1.700,00 €
Ετήσιος φόρος στη Γερμανία: 506,00 €
Φόρος με τη νέα ρύθμιση στην Ελλάδα: 119,00 € X 12 = 1.428,00 €
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Συνταξιούχος από το 2020
Σύνταξη (μεικτά) : 1.000,00 €
Σύνταξη εργοστασίου (Beitriebsrente): 200,00 €
Σύνολο συντάξεων : 1.200,00 €
Ετήσιος φόρος στη Γερμανία: 5,00 €
Φόρος με τη νέα ρύθμιση στην Ελλάδα: 98,00 € x 12 μήνες = 1.176,00 €

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Συνταξιούχος από το 2020
Σύνταξη (μεικτά) : 1.500,00 €
Σύνταξη εργοστασίου (Beitriebsrente): 200,00 €
Σύνολο συντάξεων : 1.700,00 €
Ετήσιος φόρος στη Γερμανία: 764,00 €
Φόρος με τη νέα ρύθμιση στην Ελλάδα: 119,00 €χ 12 μήνες = 1.428,00 €
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
Συνταξιούχος από το 2022
Σύνταξη (μεικτά) : 1.000,00 €
Ετήσιος φόρος στη Γερμανία: 00,00 €
Φόρος με τη νέα ρύθμιση στην Ελλάδα: 70 € χ 12 μήνες = 840,00 €
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Σε κανένα από τα παραπάνω 6 παραδείγματα δεν κερδίζει ο φορολογούμενος στη Γερμανία
με τη νέα ρύθμιση του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών.
Μόνο στην περίπτωση στο παράδειγμα 5 θα μπορεί μετά από 19 χρόνια να είναι
περισσότερο το συνολικό ποσό που θα πληρώνει στη Γερμανία δεδομένου ότι στην Ελλάδα
μετά από 10 χρόνια θα σταματάει η υποχρέωση.
Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν με λογισμικό πρόγραμμα φορολόγησης
συντάξεων και δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια, ασήμαντη όμως, διαφοροποίηση από τα
πραγματικά στοιχεία.

Mειώθηκε ο πληθυσμός στη Γερμανία
83,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν στη Γερμανία στις 30 Ιουνίου 2020,.
Έτσι, ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 40.000 άτομα το πρώτο εξάμηνο του 2020 (-0,05%).
Όπως αναφέρει επίσης η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία , τελευταία φορά που μειώθηκε
ο ήταν το 2ο εξάμηνο του 2010 (-0,1%).
Από τότε και μετά (2011) ο πληθυσμός της Γερμανίας είχε σταθερή αύξηση.
Η μεγαλύτερη αύξηση με 717.000 άτομα ή 0,9% παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2015
λόγω της μετανάστευσης. Τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του πληθυσμού επιβραδύνθηκε και
το πρώτο εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε μόνο κατά 54.000 άτομα (+ 0,1%) και το δεύτερο
εξάμηνο του 2019 ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 94.000 (+ 0,1%).
Ωστόσο, η τρέχουσα μείωση φαίνεται να σχετίζεται με τη μειωμένη μετανάστευση λόγω της
πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία

Γερμανία: Αποφασίστηκε η "βασική σύνταξη" (Grundrente). Ποιους αφορά
Η βασική σύνταξη "Grundrente" αποτέλεσε για μήνες πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των
κομμάτων της κυβέρνησης. Σήμερα ψηφίστηκε στην Ομοσπονδιακή Βουλή.
Η βασική σύνταξη θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2021. Η διαδικασία πληρωμής
μπορεί να κρατήσει έως το τέλος του 2022 αλλά οι δικαιούχοι θα λάβουν το επιπλέον επίδομα
αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2021
Το σκεπτικό του νόμου
Υπάρχουν συνταξιούχοι (κυρίως γυναίκες) που έχουν εργαστεί πάνω από 33 χρόνια. αλλά η
σύνταξη γήρατος δεν αρκεί για να ζήσουν. Το σύνολο του επιδόματος θα το λαμβάνουν
συνταξιούχοι με τουλάχιστον 35 χρόνια εργάσιμα.
Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι και οι
οποίοι θα λάβουν το επίδομα της βασικής σύνταξης. (70% θα είναι γυναίκες)
Το επίδομα αφορά συνταξιούχους που έχουν τουλάχιστον 33 εργάσιμα χρόνια, δηλαδή έχουν
εισφορές στα ταμεία συντάξεως. Στα χρόνια συνυπολογίζονται χρόνια όπως γονική άδεια π.χ.
Erziehungszeiten, καθώς και χρόνος ασθενείας.
Στα 35 εργάσιμα χρόνια ο συνταξιούχος θα λαμβάνει όλο το ποσό του επιδόματος με την
προϋπόθεση ότι το συνολικό εισόδημά του δεν θα υπερβαίνει τα 1.250 € (1.950 € για
ζευγάρια).
Το επίδομα δεν αφορά όμως συνταξιούχους με εισοδήματα από Minijobs.
Ο υπολογισμός
Ο υπολογισμός των δικαιούχων θα γίνεται συνυπολογίζοντας την συνεισφορά στα κοινωνικά
ταμεία και συγκεκριμένα θα υπολογίζονται τα ποσά των εισφορών κάτω από το 80% αλλά
πάνω από το 30% του γενικού μέσου όρου των εισφορών των εργαζομένων συνολικά.
Παράδειγμα - Ενδεικτικό παράδειγμα (ZDF)
Μια κομμώτρια με 39 εργάσιμα χρόνια και εισόδημα 60% του μέσου όρου δικαιούται 746 €
σύνταξη και θα λάβει 195 € επίδομα
Στο νόμο προβλέπεται ακόμη ότι 650 υπάλληλοι θα εξετάζουν τυχόν έσοδα στο εξωτερικό
των συνταξιούχων που θα λαμβάνουν τη βασική σύνταξη.
Πρωτοβουλία FC Hellas München για κοινή ποδοσφαιρική ομάδα νέων υπό τη
καθοδήγηση του Κριστόφ Βαζέχα
Η FC Hellas Μονάχου είναι ο πρώτος σύλλογος που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να
δημιουργήσει την μικτή Ελλήνων Μονάχου! Επικεφαλής του εν λόγω εγχειρήματος θα ο
γνωστός πρώην άσσος του Παναθηναϊκού, ιδιαίτερα αγαπητός από το μεγαλύτερο πλήθος
των φιλάθλων της χώρας και νυν τεχνικός, Κριστόφ Βαζέχα, ενώ άμεσος συνεργάτης και
προπονητής του συγκροτήματος θα είναι ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ (και άλλων ελληνικών
ιστορικών σωματείων) και νυν της FC Hellas Μονάχου, Νίκος Αραμπατζής.
Η ομάδα που θα δημιουργηθεί, από τις 16 Νοεμβρίου, θα ταξιδεύει τουλάχιστον μία φορά στην
Ελλάδα όπου και θα πραγματοποιεί φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε επαγγελματικούς
συλλόγους, ώστε να γίνεται πιο ουσιαστική και η μέτρηση των ικανοτήτων-δυνατοτήτων των
ποδοσφαιριστών αυτής. Η πρώτη ομάδα, η οποία θα συγκροτηθεί και θα αποτελεί κομμάτι και
παράλληλα ένα τμήμα της μικτής Ελλήνων του Μονάχου είναι αυτή της κατηγορίας Κ17.
Σαφέστατα πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση των παιδιών του Μονάχου σε Ελληνικούς,
Γερμανικούς και όχι μόνο συλλόγους, ώστε να αναδείξουν το πλούσιο ταλέντο τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 017610321130

Τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι για την «εργασία από το σπίτι» - Το συνδικάτο
Μετάλλου IGΜ δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα την "εργασία
από το σπίτι "
Σύμφωνα με το δημοσίευμα:
59% των εργαζομένων θέλει να καθορίζει το ίδιο τις μέρες που θα είναι στο γραφείο και τις
μέρες που θα εργάζονται από το σπίτι.
50% των εργαζομένων από το σπίτι χρησιμοποιούν και δικά τους μηχανήματα που
χρειάζονται για την εργασία (π.χ. εκτυπωτή, τηλέφωνο, οθόνη κλπ).
48% δεν έχουν ξεχωριστό χώρο εργασίας στο σπίτι. Εργάζονται δηλαδή στην κουζίνα ή στο
σαλόνι γεγονός που η ισχύουσα νομοθεσία δεν το επιτρέπει.
48%, κυρίως νέοι σε ηλικία (18 έως 29 ετών), θέλουν ξεκάθαρους όρους εργασίας π.χ. ποιες
ώρες πρέπει να είναι διαθέσιμοι. Το 42% θεωρεί πολύ σημαντικό θέμα την πληρωμή
υπερωριών
12% μόνο των εργοδοτών συμμετέχει σε έξοδα που προκαλεί η «εργασία από το σπίτι»,
όπως ρεύμα, νερό, θέρμανση και μακροπρόθεσμα ενοίκιο χώρο για τους ίδιους.
78% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα επιθυμούν και στο μέλλον να
εργάζονται από το σπίτι (τουλάχιστον μερικές μέρες). 11% θέλουν να εργάζονται
αποκλειστικά με τηλεργασία ενώ το 9% θέλει να εργάζεται αποκλειστικά στην επιχείρηση.
Την έρευνα πραγματοποίησε για λογαριασμό του συνδικάτου Μετάλλου IGM το ινστιτούτο
έρευνας της κοινής γνώμης Forsa Institut και συμμετείχαν 1.006 αντιπροσωπευτικά
εργαζόμενοι

Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε η εκλογή οργάνων του συνδικάτου
εργαζομένων Μετάλλου IGM Μονάχου
Η εκλογή του Προέδρου ( στη θέση του Horst lischka) θα πραγματοποιηθεί σ άλλη χρονική
στιγμή
Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Roberto Armelini, ενώ ταμίας η Stefanie Krammer
Eκτός των άλλων εκλέχτηκε 16μελές προεδρείο στο οποίο συμμετέχει και ο Σάκης
Στιμονιάρης

Γερμανία: Δεν θα πληρώνεται όποιος έρχεται από "επικίνδυνη" χώρα
Γερμανία: Απόφαση του Ομοσπονδιακού
Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει ότι δεν
θα πληρώνεται (μισθό) για το διάστημα
που θα βρίσκεται σε "καραντίνα" όποιος
επιστρέφει από "επικίνδυνη" χώρα.
Επίσης παράταθηκε η απόφαση του
Μαρτίου σύμφωνα με την οποία όταν ένα
παιδί βρίσκεται σε "καραντίνα" ο γονέας
έχει δικαίωμα αποζημίωσης
Πηγή: Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση

Γερμανία: Νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για φοιτητές
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το
Υπουργείο Παιδείας είχε δύο προγράμματα
οικονομικής βοήθειας για φοιτητές:
Από τη μία πλευρά, το βοήθημα
γεφύρωσης, το οποίο δεν χρειάζεται να
επιστραφεί. Καταβλήθηκε από τον Ιούνιο
έως τον Σεπτέμβριο σε όσους μπορούσαν
να αποδείξουν με τραπεζικές καταστάσεις
ότι βρίσκονταν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης που σχετίζεται με πανδημία, για
παράδειγμα επειδή δεν είχαν έσοδα από
εργασία (100 έως 500 €).
Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας θα
παρατείνει το πρόγραμμα οικονομικής
βοήθειας το οποίο έληξε τέλη
Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη δυνατότητα είναι το φοιτητικό
δάνειο KfW, το οποίο ήταν διαθέσιμο και
πριν από την κρίση, αλλά το οποίο είναι
πλέον άτοκο (από το Μάιο έως τον Μάρτιο
του 2021).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, το υπουργείο
σκοπεύει να αποκαταστήσει τους φοιτητές
με οικονομική βοήθεια για τον Νοέμβριο.

AOK:
Στοιχεία
για
όσους
νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία για
κορωνοιό

Δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ ανδρών και
γυναικών.
Στις
περιπτώσεις
όμως
όσων
νοσηλεύτηκαν χωρίς να χρειαστούν
ανεπνευστήρα η θνησιμότητα ήταν πολύ
μικρότερη φθάνοντας όμως το 16%
Σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε
νοσοκομείο προκλήθηκαν σε πολλές
περιπτώσεις παράλληλες ασθένειες.

Στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο
δημόσιος ασφαλιστικός φορέας ασθενείας
ΑΟΚ για όσους νοσηλεύτηκαν λόγω
κορωνοιού σε 920 νοσοκομεία της χώρας
στο διάστημα 19 Φεβρουαρίου έως 19
Απριλίου 2020
Τα στοιχεία:
Πάνω από τους μισούς ασθενείς (53%)
που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία και ήταν
συνδεδεμένοι
με
αναπνευστήρα
απεβίωσαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό
(63%) ήταν σε ηλικίες 70 έως 79 ετών
καθώς και πάνω από 80 ετών (72%).

24% των ασθενών (χωρίς αναπνευστήρα)
παρουσίασε αρρυθμία στην καρδιά ενώ
στους ασθενείς με αναπνευστήρα το
ποσοστό ήταν 43%.
Πάνω από τους μισούς ασθενείς ήταν
πάνω από 10 μέρες με αναπνευστήρα.
Ο μέσος όρος χρονικής παραμονής στο
νοσοκομείο ήταν 14 μέρες (12 μέρες όσοι
δεν χρειάστηκαν αναπνευστήρα, 25 μέρες
ο μέσος όρος των ασθενών που ήταν
συνδεδεμένοι με αναπνευστήρα)

RKI: Δεν αυξάνονται τα κρούσματα
μόνο από τα περισσότερα τεστ

Με πίνακες του Robert Koch Institut που
αναδημοσίευσε η Βαυαρική
Ραδιοφωνία φαίνεται ότι η αύξηση των
κρουσμάτων στη Γερμανία δεν οφείλεται
αποκλειστικά και μόνο στα περισσότερα
τεστ.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία στο
χρονικό διάστημα μεταξύ 24ης και 28η
εβδομάδας του έτους (Iούνιο - Ιούλιο) όπου
τα τεστ αυξάνονται από 300.000 σε πάνω
από 500.000 ενώ στην ίδια περίοδο τα
κρούσματα μειώνονται.
Αλλά και όταν πραγματοποιούνται (από
34η εβδομάδα) πολλά περισσότερα τεστ η
αντίστοιχη καμπύλη των κρουσμάτων δεν
αυξάνεται ανάλογα.

Εισαγωγές σε νοσοκομεία:
Άλλο ένα στοιχείο είναι και ο αριθμός των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκομείο.
Έτσι ενώ μέσα Σεπτεμβρίου (38η εβδομάδα) ο παγγερμανικός αριθμός ήταν 589, την 41η
εβδομάδα έχουμε σχεδόν διπλάσια αύξηση (1.005)

Τσιόδρας: Οι διαφορές του Μαρτίου με σήμερα. Τι γνωρίζαμε τότε, τι σήμερα
Μία σύντομη σύγκριση του πρώτου με το
δεύτερο κύμα της πανδημίας έκανε στην
χτεσινή ενημέρωση ο καθηγητής,
Σωτήρης Τσιόδρας και εξήγησε γιατί τον
Μάρτιο το lockdown που αποφασίστηκε
ήταν μονόδρομος.
Όπως ανέφερε, μέσα σε οκτώ μήνες έχουν
αλλάξει θεαματικά σχετικά με τα όσα
γνωρίζουν οι επιστήμονες για τον
κοροναϊό, ειδικότερα, κατά το πρώτο κύμα
δεν υπήρχε γνώση του πόσο επιθετικός
μπορεί να γίνει ο ιός.
Τι ΔΕΝ γνωρίζαμε στο πρώτο κύμα:
«Στην πρώτη φάση δεν γινόταν αλλιώς.
Στην πρώτη φάση δεν γνωρίζαμε σχεδόν
τίποτα. Στην πρώτη φάση λέγαμε πόσο
θανατηφόρος είναι; Είναι πιο θανατηφόρος
από τη γρίπη ή λιγότερο;», είπε χτες ο
καθηγητής προσθέτοντας πως τώρα οι
ειδικοί όχι μόνο γνωρίζουν, αλλά
γνωρίζουν και με μαθηματική ακρίβεια.
Στη συνέχεια ο καθηγητής παρέθεσε όσα
πλέον γνωρίζουν οι ειδικοί σχετικά με τον
φονικό ιό.
Τι γνωρίζουμε ΤΩΡΑ για τον φονικό ιό
Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της επιτροπής
λοιμωξιολόγων ανέφερε:
•

Ο κοροναϊός στις μικρές
ηλικίες πραγματικά
συμπεριφέρεται πολύ παρόμοια με
τη γρίπη
•
Ο κοροναϊός μπορεί να
αφήσει μακροχρόνιες επιπλοκές
και στους νέους
•
Ο κοροναϊός
συμπεριφέρεται πολύ χειρότερα
στους μεγάλους
•
Όσο περνάει η ηλικία τόσο
πιο δύσκολη είναι η νοσηλεία
•
Στους 75+ τα στατιστικά
είναι πολύ άσχημα και θέλει πάρα
πολλή προσοχή.
•
Η διασπορά του ιού είναι
ταχύτατη ανεξαρτήτως ηλικίας

•

Η πίεση του συστήματος
Υγείας για αυτή την περίοδο είναι
πρωτοφανής
Όπως τόνισε ο καθηγητής, «ποτέ άλλοτε
στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσο κόσμο σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Σεπτέμβριο
και Οκτώβριο μήνα από μια γρίπη. Ποτέ.
Από μια πνευμονία. Ποτέ».
Τσιόδρας για lockdown
Όσον αφορά ένα ενδεχόμενο lockdown, ο
καθηγητής ανέφερε πως το lockdown αυτή
τη στιγμή είναι η τελευταία των τελευταίων
επιλογή.
«Θεωρώ ότι καμία χώρα στην Ευρώπη δεν
το συζητάει αυτή τη στιγμή. Βέβαια κάποιοι
αρχίζουν δειλά-δειλά να μιλάνε όλο και
περισσότερο για αυτό. Η Ιρλανδία είναι
πολύ κοντά σε ένα πραγματικό lockdown,
σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες.
Οι άλλοι κοιτάνε να περιορίσουν την
κινητικότητα, αυτό που λέμε mobility στα
αγγλικά, γιατί φαίνεται ότι σχετίζεται.
Δηλαδή όταν περιορίζεις την κινητικότητα
ενός πληθυσμού, φαίνεται ότι η επιδημία
πέφτει», είπε χαρακτηριστικά.
Πηγή: ΕΡΤ, in.gr

Χέρενφεϊν: Μήνυμα κατά του παιδικού καρκίνου με 15.000 αρκουδάκια στις
κερκίδες

Η Ολλανδική ποδοσφαιρική ομάδα Χέρενφεϊν, το Ίδρυμα KiKa και μια φαρμακευτική εταιρεία
ήθελαν με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να υπενθυμίσουν στον κόσμο πως τα μικρά παιδιά
δεν πρέπει να νιώθουν μόνα τους στον δύσκολο αυτό αγώνα.
Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν μπροστά σε κερκίδες γεμάτες όχι από φιλάθλους, αλλά από
15.000 λούτρινα αρκουδάκια τα οποία τοποθετήθηκαν στα καθίσματα του «Abe Lenstra
Stadion», για να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Εκατό χρόνια Μελίνα Μερκούρη
εμπόδισε να κάνει το κάτι παραπάνω στον
κινηματογράφο. Θα πατήσει στο θεατρικό
σανίδι με την απελευθέρωση της Ελλάδας
το 1944, με το έργο του Αλέξη Σολωμού
"Το Μονοπάτι της Λευτεριάς". Θα
ακολουθήσουν ακόμη αρκετά έργα, ενώ το
1949 στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου
Κουν θα αναγνωριστεί ως κορυφαία
πρωταγωνίστρια στο έργο "Λεωφορείον ο
Πόθος", ερμηνεύοντας την Μπλανς
Ντιμπουά.
"Στέλλα"

Μπορεί να έχουν περάσει 26 χρόνια από το
θάνατό της, αλλά η Μελίνα Μερκούρη,
παραμένει
η
πλέον
αναγνωρίσιμη
Ελληνίδα σε όλο τον κόσμο και για σχεδόν
όλους τους Έλληνες "η Μελίνα μας". Η
παραμονή της για 10 χρόνια στο υπουργείο
Πολιτισμού,
με
τις
πολιτικές
αντιπαραθέσεις, την ανθρωποφαγία της
πολιτικής ίσως να έφθειραν
ελαφρώς τη λάμψη της, αλλά τελικά δεν
κατάφεραν να μειώσουν στο ελάχιστο τη
γενική πεποίθηση ότι η αγάπη της για την
Ελλάδα και τους Έλληνες ήταν αγνή,
ανεπιτήδευτη. Και βεβαίως το πάθος της
για τον άνθρωπο, τη ζωή, τον έρωτα, τον
πολιτισμό, που θα μεταφέρει ακόμη και στη
μεγάλη οθόνη, καθώς η ανυπότακτη
προσωπικότητά
της
μετέδιδε
έναν
πρωτοφανή ηλεκτρισμό, στα όρια της
ηλεκτροπληξίας...
Η Μελίνα Μερκούρη γεννήθηκε στην
Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου του 1920.
Καταγόταν από φημισμένη οικογένεια
πολιτικών που μπαίνει στην ιστορία από
την επανάσταση του '21. Η 20χρονη
Μελίνα θα μπει στη Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου, μαζί με τη στενή της φίλη
Δέσπω Διαμαντίδου και μερικά χρόνια μετά
στο θέατρο, το οποίο της ταίριαζε
περισσότερο, λόγω και της έμφυτης
θεατρικότητάς της- κάτι, όμως, που την

Στα κινηματογραφικά πλατό θα μπει για
πρώτη φορά 1955 -κι ενώ έχει
δημιουργήσει πλέον ένα καυτό όνομα στα
θεατρικά πράγματα- με την περίφημη
ταινία "Στέλλα" του Μιχάλη Κακογιάννη,
στον ομώνυμο ρόλο, έχοντας δίπλα της τον
Γιώργο Φούντα. Οι λαϊκοί ρυθμοί του
Μάνου Χατζιδάκι, τα σκηνικά του
Τσαρούχη, οι εκρήξεις που δημιουργεί η
Μελίνα,
το
θαυμάσιο
καστ
θα
δημιουργήσουν ένα φιλμ θρύλο, μια
τεράστια επιτυχία, που όμως θα διχάσει
κοινό και περισσότερο την κριτική της
εποχής, με την Αριστερά να κατηγορεί τον
Κακογιάννη, αλλά όλοι να συμφωνούν για
το άστρο της Μερκούρη.
Το 1957 θα παίξει στο σχετικά άγνωστο
στο ελληνικό κοινό φιλμ "Ο Χριστός
Ξανασταυρώνεται" στην πρώτη της
συνεργασία με τον Ζιλ Ντασέν. Το 1958 θα
γίνει μαυρομάλλα και θα πρωταγωνιστήσει
στην άνιση ταινία του Τζόζεφ Λόουζι "Ο
Βαρώνος και η Τσιγγάνα", ενώ την ίδια
χρονιά θα παίξει και στο δράμα του Ντασέν
"Ο Νόμος" δίπλα στους Μαρτσέλο
Μαστρογιάνι και Υβ Μοντάν.
Το γλέντι
Το 1960 έρχεται ο θρίαμβος του "Ποτέ την
Κυριακή" και πάλι από του Ντασέν, με την
Μελίνα στο ρόλο της Ίλιας, μίας πόρνης του
Πειραιά, μίας ανεξάρτητης γυναίκας.
Τεράστια επιτυχία και στο εξωτερικό, αφού
θα φτάσει και μέχρι το Μπρόντγουεϊ για να
διασκευαστεί σε μιούζικαλ. Ακόμη η ταινία

θα αγγίξει τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες,
ενώ θα μοιραστεί το βραβείο ερμηνείας η
Μερκούρη μαζί με την Ζαν Μορό. Το γλέντι
που θα ακολουθήσει θα μείνει στην ιστορία.
Το 1961 η ταινία θα προταθεί για πέντε
Όσκαρ (σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρώτου
γυναικείου ρόλου και κοστουμιών) αλλά θα
κερδίσει μόνο αυτό του τραγουδιού, με τον
Χατζιδάκι.
Το 1961 θα ξεχωρίσει στη σάτιρα του
Βιτόριο ντε Σίκα "Η Ώρα της Μεγάλης
Κρίσης". Μια απολαυστική ταινία στην
οποία κάνουν σύντομα περάσματα
τεράστια ονόματα της εποχής -από Βιτόριο
Γκάσμαν και Αλμπέρτο Σόρντι έως Λίνο
Βεντούρα
και
Τζακ
Πάλανς.
Θα
ακολουθήσει το 1962 μία από τις καλύτερες
συνεργασίες του μετέπειτα ζεύγους
Μερκούρη-Ντασέν, στο φιλμ "Φαίδρα", που
αποτελεί ελεύθερη διασκευή του μύθου του
Ευριπίδη. Τον επόμενο χρόνο θα παίξει
ένα μικρό χαρακτηριστικό ρόλο στο εξαίσιο
αντιπολεμικό δράμα του Φόρμαν "Οι
Νικητές", δίπλα στον Τζορτζ Πέπαρντ, ενώ
το 1964 θα πρωταγωνιστήσει στην πιο
διασκεδαστική ταινία που έκανε με τον
Ντασέν, στο πετυχημένο "Τοπ Καπί",
έχοντας δίπλα της τους Μαξιμίαλιαν Σελ και
Πίτερ
Ουστίνοφ.
Το
1966,
θα
πρωταγωνιστήσει στο ενδιαφέρον φιλμ
"10:30 Καλοκαίρι Βράδυ", στο οποίο ο
Ντασέν θα συνδυάσει το ερωτικό δράμα με
το αστυνομικό μυστήριο και την πολιτική
αλληγορία.

δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ "Η Δοκιμή"
του Ντασέν, που αποτελεί ένα φόρο τιμής
στην
εξέγερση
του
Πολυτεχνείου.
Τελευταία της σημαντική εμφάνιση στο
δραματικό "Κραυγή Γυναικών" (1977) του
Ντασέν και σε σενάριο Μίνωα Βολανάκη,
βασισμένο στο μύθο της Μήδειας.
Από το 1977 θα είναι βουλευτής και από το
1981 υπουργός Πολιτισμού, δίνοντας με
πάθος μάχες για πολλά και κυρίως για τα
Μάρμαρα του Παρθενώνα. Χώρος και
χρόνος για το σινεμά δεν υπήρχε. Ωστόσο,
ποτέ δεν έχασε την έγνοια της για τους
ανθρώπους του κινηματογράφου, του
σινεμά, της μουσικής. Και μαζί την...
ηλεκτρική ενέργειά της, τη ζωτικότητα, το
πάθος που μετέδιδε ακόμη και στους
απλούς ανθρώπους.
Η Μελίνα, λίγα χρόνια πριν από τη μάχη
της με τον καρκίνο και το οδυνηρό τέλος
τον Μάρτιο του 1994, είχε πει για τη ζωή
της: «Δεν προσποιήθηκα. Η προσποίηση
για μένα είναι κάτι χυδαίο. Απλά και μόνο
έζησα όπως ήθελα. Χωρίς να υπολογίσω
τίποτα και κανέναν». Και αυτό δεν ήταν
μόνο λόγια, ήταν η πραγματικότητα. Κάτι
που πρέπει να της το αναγνωρίσουμε...
Χάρης Αναγνωστάκης, δημοσιεύτηκε στη
σελίδα του ΑΠΕ/ΜΠΕ

Κραυγή Γυναικών
Από το 1967 βρίσκεται στο εξωτερικό για
καλλιτεχνικές
υποχρεώσεις
στο
Μπρόντγουεϊ,
θα
αρχίσει
έντονη
αντιδιδακτορική δράση, ενώ της αφαιρείται
και η ελληνική ιθαγένεια από το στυγνό
καθεστώς. Το 1969, στην ανάλαφρη
κομεντί "Η Βασίλισσα του Σικάγου", που
γύρισε ο Νόρμαν Τζούισον, η Μελίνα θα
υποδυθεί ιδανικά τη διευθύντρια ενός οίκου
ανοχής. Το 1974 κι ενώ πλέον η Μελίνα θα
μπει με το γνώριμο πάθος της και στην
πολιτική σκηνή, δίπλα στον Ανδρέα
Παπανδρέου, θα εμφανιστεί σε μία από τις
τελευταίες αξιόλογες ταινίες της, στο
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Αναστασία Καμτσικλή : Η 18χρονη διαιτητής της FC Bayern και
ποδοσφαιριστής στην 1.SC Gröbenzell

Η Αναστασία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Μόναχο. Αρχικά και για 10 χρόνια
ασχολήθηκε με το Taekwondo φθάνοντας
στην μαύρη ζώνη.
Ήταν από "μωρό" στα γήπεδα των
ελληνικών ομάδων του Μονάχου με τον
πατέρα και τον αδερφό της αναφέρει η
μητέρα της Γεωργία Παρλαπάνη.
Γι αυτό δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν
ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο
συμμετέχοντας στην γυναικεία ομάδα της
1.SC Gröbenzell .
Αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί.

Παράλληλα
έγινε
και
διαιτητής
ποδοσφαίρου της Μπάγερν Μονάχου.
Μάλιστα στο τουρνουά Max Klauser cup
2020
επιλέχτηκε
ως
καλύτερη
ποδοσφαιριστής.
Ένα τουρνουά που διοργανώνεται κάθε
χρόνο και συμμετέχουν όλοι οι διαιτητές
της Bayern.
Είναι 18 ετών φέτος ολοκληρώνει το
γερμανικό γυμνάσιο και με το απολυτήριό
της (Abitur) επιθυμεί να σπουδάσει
αθλητικές επιστήμες στην TU Universität.

KAΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

www.doryforos.org

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ: Ο νέος Γενικός Πρόξενος στο Μόναχο

Kαθήκοντα του νέου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Μόναχο ανέλαβε από τα μέσα
Σεπτεμβρίου ο Βασίλειος Γκουλούσης:
Ο Βασίλειος Γκουλούσης γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα
Πτυχιούχος Νομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακός (LL.M.) και
Διδακτορικός (Dr. juris) τίτλος σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης (Tübingen) με
εξειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Επαγγελματική σταδιοδρομία:

1998– 2002 Δικηγόρος, Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
2002– 2004 Εισηγητής στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
2005– 2006 Γραμματέας Πρεσβείας στην Υπηρεσία Ενημέρωσης (Γραφείο Εκπροσώπου)
του Υπουργείου Εξωτερικών
2006– 2008 Γραμματέας Πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο (Γερμανία)
2008– 2014 Πρόξενος της Ελλάδας στην Ατλάντα (ΗΠΑ)
2014– 2015 Σύμβουλος Πρεσβείας στο Διπλωματικό Γραφείο του Υφυπουργού αρμόδιου για
ευρωπαϊκές υποθέσεις
2015
Σπουδαστής στο Κολλέγιο Αμύνης του ΝΑΤΟ (Ιταλία)
2016– 2017 Τμηματάρχης ΟΗΕ στη Δ1 Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου
Εξωτερικών
2017– 2020 Σύμβουλος Πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα
2020
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Σουηδικά

Επίσκεψη Γεν. Προξένου στην Καγκελαρία της Βαυαρίας
Στις26 Οκτωβρίου 2020, ο Γενικός Πρ
όξενος της Ελλάδος στο Μόναχο, κ.
Γκουλούσης,
συναντήθηκε
στην
Καγκελαρία της Βαυαρίας με τον
επικεφαλής
αυτής,
υπουργό
για
ομοσπονδιακές και ευρωπαϊκές υποθέσεις,
κ. FlorianHerrmann.
Οι συνομιλίες τους πικεντρώθηκαν στην
περαιτέρω
ενίσχυση
των
ελληνοβαυαρικών σχέσεων καθώς και σε
επίκαιρα ζητήματα της ευρωπαϊκής και
διεθνούς πολιτικής.

Επαναπατρισμός αρχα ίων ελληνικών νομισμάτων με τη συνδρομή του
Προξενείου Μονάχου

Πέντε σπάνια αργυρά νομίσματα, τα οποία είχαν εξαχθεί παρανόμως και επρόκειτο να
δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ζυρίχης, επαναπατρίστηκαν.
Τα τρία, από αυτά, τα οποία είχαν εξαχθεί παρανόμως από την Ελλάδα, επαναπατρίστηκαν
στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από το Μόναχο. Πρόκειται για έναν στατήρα Λίνδου του πρώτου
μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οκτάδραχμο του βασιλιά των Ηδονέων Γέτα, με χρονολογία
κοπής γύρω στα 480-460 π.Χ., και έναν στατήρα Ήλιδας του 328 π.Χ. περίπου.
Τα νομίσματα παραδόθηκαν από τις βαυαρικές αστυνομικές Αρχές στο Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας στο Μόναχο, επέστρεψαν στην Αθήνα και φυλάσσονται στο Νομισματικό Μουσείο,
το οποίο συνέδραμε στην ταύτισή τους.
Φωτογραφία αρχείου

Επίσκεψη του Έλληνα Γενικού Προξένου Μονάχου στο Μουσείο του Βασιλιά
Όθωνα

Στις 22 Οκτωβρίου, με αφορμή την προετοιμασία των εκδηλώσεων που σχεδιάζει το Γενικό
Προξενείο Μονάχου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (Ελλάδα 2021), ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, Βασίλειος Γκουλούσης, επισκέφτηκε το μουσείο του βασιλιά
Όθωνα στο Ottobrunn.
Ο διευθυντής του μουσείου, καθηγητής Jan Murken, τον υποδέχτηκε και τον ξενάγησε
στους χώρους του μουσείου. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 200 εκθέματα
σχετικά με τον Φιλελληνισμό, την Ελληνική Επανάσταση καθώς και προσωπικά αντικείμενα
του Όθωνα. Επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του στο μουσείο, ο κ. Γκουλούσης είχε συνάντηση
με τον Δήμαρχο του Ottobrunn, κ. Thomas Loderer.

Κλείνει μετά από 34 χρόνια το Saturn στην Theresiehöhe στο Westend

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Abendzeitung τελευταία μέρα λειτουργίας θα είναι η 16
Ιανουαρίου 2021.
Ο ιδιοκτήτης των χώρων που στεγάζεται το Saturn σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει διαφορετικά
τους χώρους αναφέρει το δημοσίευμα

Σε τιμή ρεκόρ πουλήθηκε διαμέρισμα στο Μόναχο

Σχεδόν 8 εκ πουλήθηκε πρόσφατα διαμέρισμα στο Μόναχο (περιοχή Lehel) σύμφωνα με
την έρευνα ακινήτων της HYPOVEREINSBANK.
Συγκεκριμένα η τιμή ανά τ.μ. ήταν 26.000 € !! (συνολικά το διαμέρισμα ήταν 300 τ.μ.)

Μόναχο: Ξεκίνησε δοκιμαστικά η
κυκλοφορία
του
CapaCity
λεωφορείο που θα είναι 20 μέτρα και θα
έχει χωρητικότητα για 115 επιβάτες.

Θα συμμετέχει στις διαδρομές της γραμμής
56 και 57 (Metro) καθώς και στις γραμμές
192, 193 και 197

Δεν κλείνει το Kaufhof στο Stachus
Συμφώνησαν σε επιπλέον μείωση ενοικίου
με τον ιδιοκτήτη και έτσι το Kaufhof στο
Stachus θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2022.
Το Kaufhof Karstadt στο Stachus ήταν ένα
από τα τρία καταστήματα στο Μόναχο που
είχε ανακοινωθεί ότι θα έκλειναν φέτος τον
Οκτώβριο. Τα άλλα δυο είναι στο Nordbad
και OEZ
Πηγή: SZ

Süddeutsche Zeitung: Ο Δήμος Μονάχου προσφέρθηκε να υποδεχτεί 360 πρόσφυγες
από την Ελλάδα. Η Βαυαρική Κυβέρνηση δεν το επιτρέπει και περιορίζει τον αριθμό
στους 40
Το άρθρο του Bernd Kastner με τίτλο «"Πού είναι το ανθρωπιστικό μήνυμα;"»
«Το Μόναχο θέλει να βοηθήσει. Ο Δήμος είχε σχεδιάσει 360 θέσεις - αλλά μόνο 100 άτομα θα
γίνουν δεκτά σε όλη τη Βαυαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο το θεωρεί αυτό ‘επαίσχυντο’»
Στο ρεπορτάζ του Bernd Kastner αναφέρονται τα ακόλουθα:
Είναι ένα μεγάλο σύνολο υπολογισμών, με πισωγυρίσματα, με πάνω και κάτω. Όχι 260, όχι
360, αλλά το πολύ 40, πιθανόν ακόμα λιγότεροι. Αυτός είναι ο αριθμός των προσφύγων που
διέμεναν σε καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά και πρόκειται να έρθουν στο Μόναχο. Τα
στοιχεία βασίζονται σε συμφωνίες μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των
ομοσπονδιακών κρατιδίων και του Δήμου. Πριν από μήνες, το Μόναχο είχε δηλώσει την
προθυμία του προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δεχθεί αρκετές εκατοντάδες πρόσφυγες
από τη Λέσβο και άλλα νησιά. Μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας τον
Σεπτέμβριο, ο Δήμος ανανέωσε και καθόρισε τον αριθμό των ατόμων. Σύμφωνα με το
ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου, το Μόναχο προσφέρει 260 θέσεις - ανεπίσημα ειπώθηκε
έως και 360 θέσεις. Στον Δήμο εκφράζεται απογοήτευση για το γεγονός ότι η βοήθεια δεν
είναι επιθυμητή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το κρατίδιο της Βαυαρίας. Η Dorothee
Schiwy, αρμόδια για τον τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων αποκαλεί την πολιτική τους «ένδειξη
ανικανότητας» και ρωτά: «Πού είναι το ανθρωπιστικό μήνυμα;»
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιτρέπει σε 1553 άτομα να έρθουν στη χώρα, με τους πρώτους
να έχουν ήδη φτάσει. Για τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου
στην Ελλάδα και θα πρέπει να έχουν λάβει προστασία. Μετά από λίγες ημέρες στον
καταυλισμό διέλευσης Friedland, κατανέμονται στα ομοσπονδιακά κρατίδια, αλλά όχι
σύμφωνα με τη συνηθισμένη ποσόστωση, αλλά σύμφωνα με την προθυμία των κρατιδίων να
υποδεχθούν άτομα. Η Βαυαρία προσέφερε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 240 θέσεις,
αριθμό που αντιστοιχεί στη συνήθη ποσόστωση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της
Βαυαρίας. Ωστόσο, μόνο 100 άτομα θα έρθουν στο κρατίδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της
SZ, σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων θα πάει σε άλλα κρατίδια: 209 στο
Αμβούργο και 419 στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία είχε
προσφέρει 1000 θέσεις.
Το κρατίδιο της Βαυαρίας ζήτησε από την πρωτεύουσά του 27 θέσεις, αριθμό που αντιστοιχεί
στη συνήθη ποσόστωση. Για να αποδείξει περαιτέρω τη γενναιοδωρία του, ο Δήμος
προσφέρει τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών 40 θέσεις. Προφανώς θα έρθουν πολύ λιγότερα
άτομα, καθώς όλη η Βαυαρία δεν θα υποδεχθεί 240, αλλά μόνο 100 άτομα. Δεδομένου ότι
πρόκειται για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, δεν θα στεγαστούν σε καταλύματα ασύλου, αλλά
θα καταχωριστούν στο σύστημα παροχής βοήθειας για τους άστεγους. Δεν έχει ακόμη
αποφασιστεί ποια θα είναι τα συγκεκριμένα καταλύματα, δήλωσε η Schiwy. Αυτό εξαρτάται
από το ποιος έρχεται συγκεκριμένα, οι άνδρες που ταξιδεύουν μόνοι τους πρέπει να
φιλοξενηθούν σε διαφορετικά καταλύματα από τις οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση, είναι
βέβαιο ότι δεν χρειάζονται ελαφρές κατασκευές καταλυμάτων, οι οποίες συζητήθηκαν αρχικά
ως λύση ανάγκης. Παραμένει επίσης ανοιχτό το πώς θα υποστηριχθούν οι πρόσφυγες από
την Ελλάδα μετά την άφιξή τους. “Γνωρίζουμε ότι απαιτείται ειδική φροντίδα”, λέει ο Gerhard
Mayer, επικεφαλής του Γραφείου Στέγασης και Μετανάστευσης.
Ο Δήμος είναι απογοητευμένος για το γεγονός ότι η προθυμία του Μονάχου και πολλών άλλων
Δήμων είχε τόσο λίγη ανταπόκριση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το κρατίδιο.
«Ελπίζαμε σε περισσότερα», λέει η τρίτη δήμαρχος Verena Dietl (SPD). “Το θέμα είναι να

βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να είχαμε συνεισφέρει”. Η Schiwy που ανήκει
στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία κάνει ξεκάθαρες δηλώσεις. Αποκαλεί "επαίσχυντους τους
πενιχρούς αριθμούς υποδοχής" Παρά το πρόβλημα στη αγορά ακινήτων, το Μόναχο θα
μπορούσε να φιλοξενήσει αρκετές εκατοντάδες άτομα χωρίς μεγάλα προβλήματα.
Η Nina Klofac συμμερίζεται την ίδια άποψη. Είναι επικεφαλής του έργου "Save Me" στο
Συμβούλιο Προσφύγων του Μονάχου και φροντίζει για τους πρόσφυγες που δεν περνούν από
τη συνήθη διαδικασία ασύλου, αλλά εισέρχονται στο πλαίσιο της ποσόστωσης ή για
ανθρωπιστικούς λόγους. Η Klofac επικρίνει το “παζάρι αριθμών” σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Παρά την έλλειψη στέγης, το Μόναχο είναι ένα καλό μέρος για πρόσφυγες. Σε αντίθεση με τις
μικρές πόλεις ή το κρατίδιο, στο Δήμο υπάρχει μια καλή υποδομή που περιλαμβάνει από
συμβουλευτική για μαθήματα γλωσσών έως ιατρική περίθαλψη και καλές πιθανότητες
εύρεσης εργασίας. Η Klofac αναμένει ότι μόνο οικογένειες θα έρθουν και πιστεύει ότι είναι
«κρίμα» που το κοινωνικό τμήμα του Δήμου δεν έχει ακόμη συμπεριλάβει την τεχνογνωσία
του «Save Me» για να προετοιμάσει την υποδοχή των ανθρώπων από την Ελλάδα. Εξάλλου,
ο Δήμος έχει λίγο χρόνο ακόμα, σύμφωνα με την Klofac, καθώς τα πρώτα άτομα πιθανότατα
θα έρθουν στα τέλη Νοεμβρίου.

Μόναχο: Έως 3.850 θέσεις στάθμευσης για ποδήλατα στον κεντρικό
σιδηροδρομικό σταθμό
Στο "νέο" σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 3000 θέσεις
στάθμευσης για ποδήλατα, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης. Μάλιστα εάν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για τις τέσσερις τοποθεσίες που έχουν
αποφασιστεί θα φθάσουν και έως 3850 θέσεις
Το δεύτερο υπόγειο του μελλοντικού κτιρίου υποδοχής (700 θέσεις), μια περιοχή του
Stadtwerke κάτω από το Bahnhofplatz (1500 θέσεις), ένα ακίνητο που ανήκει στον
σιδηροδρομικό σταθμό στο Arnulfstrasse (1300) και την πεζογέφυρα στην Arnulfstrasse (350)
προορίζονται για θέσεις στάθμευσης.
Όμως η πόλη θα πρέπει να πληρώσει ακριβά για αυτό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κτιρίου, ο
υπόγειος χώρος στάθμευσης στο κτίριο του σταθμού και μόνο θα κοστίσει τουλάχιστον 12
εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα η Deutsche Bahn εκτιμά ότι το κόστος θα φθάσει περίπου 19
εκατομμύρια €. Επιπλέον, θα υπάρχουν λειτουργικά κόστη άνω των 200.000 ευρώ ετησίως.
Πηγή: SZ

Βαυαρία: Κάτω από τον παγγερμανικό μέσο όρο οι συντάξεις γήρατος
Η Βαυαρία είναι στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 16 Ομόσπονδων κρατιδίων όσον αφορά το
μέσο όρο σύνταξης γήρατος.
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία στο "Χάρτη των συντάξεων" (υπολογίζεται ο μέσος όρος
συντάξεων εργαζομένων με 35 χρόνια εισφορές στο ταμείο) η Βαυαρία βρίσκεται στην 11η
θέση με 1.400 ευρώ μέσο όρο μεικτή σύνταξη.
Στην 1η θέση είναι το κρατίδιο του Σααρλνατ με 1.545 €
Και ακολουθούν:
Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία : 1.522 €
Αμβούργο: 1.486 €
Εσση: 1.473 €
Βάδη Βυρτεμβέργη: 1.464 €
Στις τελευταίες δυο θέσεις της κατάταξης είναι η το κρατίδιο της Σαξονίας Ανχαλντ με 1.299 €
και η Θουριγγία με 1.292 €.
Ο παγγερμανικός μέσος όρος είναι 1.413 €

Οι νέες τιμές στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα ισχύουν από 13.12.2020
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Einzelfahrkarte Kurzstrecke: unverändert
Einzelfahrkarte Zone M/2 Zonen: 3,40 Euro (statt 3,30 Euro plus 10 Cent)
Streifenkarte: 14,60 Euro (statt 14 Euro, plus 60 Cent)
Streifenkarte U21: 8 Euro (statt 7,70 Euro, plus 30 Cent)
Die Tageskarten werden zwischen 1,2 und 2,3 % teurer, zum Beispiel:
Gruppen-Tageskarte (Zonen M bis 5): 24,70 Euro (statt 24,30 Euro, plus 40 Cent)
Single-Tageskarte (Zone M / 2 Zonen): 7,90 Euro (statt 7,80 Euro, plus 10 Cent)
Kindertageskarte (3,20 Euro): unverändert
Fahrradtageskarte (3 Euro): unverändert
Welche Tarife gelten für Zeitkarten und Abos?
IsarCard-Monatskarten werden zwischen 3,3 und 3,5 % teurer.
z.B. für die Zone M / 2 Zonen: 57 Euro (statt 55,20 Euro, plus 1,80 Euro)
IsarCard-Wochenkarten werden durchschnittlich 3,8 % teurer.
z.B. für die Zone M / 2 Zonen: 17,80 Euro (statt 17,10 Euro, plus 70 Cent),
für die Zonen M bis 5: 60,30 Euro (statt 58 Euro, plus 2,30 Euro)
IsarCard65-Monatskarten werden durchschnittlich 3,1 % teurer.
z.B. für Zone M / 2 Zonen: 47,80 Euro (statt 46,40 Euro, plus 1,40 Euro)
IsarCardS: unverändert
IsarCard9Uhr: unverändert
Die Preisanpassungen sind gültig:
für IsarCard-Wochen- und Monatskarten ab 13.12.2020.
für Wochenkarten im Ausbildungstarif ab 14.12.2020.
für Monatskarten der Ausbildungstarife ab 1.1.2021.
für Abonnements mit monatlicher Zahlung ab 1.1.2021.
Abonnements mit jährlicher

Μόναχο: Ανανεώθηκε ο κατάλογος της πόλης του Μονάχου με περιοχές όπου
είναι υποχρεωτική η προστατευτική μάσκα
Συγκεκριμένα:
Altstadt-Fußgängerzone
(u.a.
Neuhauser Straße, Kaufinger Straße,
Theatinerstraße)
Marienplatz
Stachus και Stachus-Untergeschoss
Odeonsplatz (μπροστά στην
Feldherrnhalle)
Rindermarkt
Viktualienmarkt
Sendlinger Straße και Sendlinger-TorPlatz
Rosental μεταξύ Sendlinger Straße και
Rindermarkt
Dienerstraße
Schrammerstraße
Landschaftstraße
Στο πεζόδρομο του im Tal (1 έως 48)
Schützenstraße
27.10.2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aκυρώθηκαν όλα τα Χριστουγεννιάτικα παζάρια στο Μόναχο από
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Ο κορωνοιός δεν "χτύπησε" τα ενοίκια στο Μόναχο
Έρευνα που δημοσίευσε η τράπεζα Hypovereinsbank καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι τιμές
των ακινήτων δεν "κόλλησαν από τον ιό".
Η αύξηση των τιμών τόσο για την αγορά όσο και για ενοίκιο συνεχίζει να είναι δυσανάλογη με
την αύξηση του τιμάριθμου
Στις "καλές" περιοχές όπως Bogenhausen, Harlaching, Nymphenburg και Solln η τιμή αγοράς
(μ.ο.) ανέρχεται σε 11.000 έως 17.000 € το τ.μ.
"Καλύτερες" είναι οι τιμές σε περιοχές όπως Hasenbergl και Freimann με μ.ο. 7.000 - 9.000
€ το τ.μ. που παραμένει να είναι υψηλότερη τιμή από όσο κοστίζει ένα διαμέρισμα σε μια καλή
περιοχή στη Φρανκφούρτη ή Στουτγάρδη
Ενοίκια
Η έρευνα της Hypovereinsbank αξιολόγησε το ύψος των ενοικίων νέων διαμερισμάτων. Στις
"καλές" περιοχές όπως Bogenhausen, Harlaching, Nymphenburg και Solln το ενοίκιο
βρίσκεται μεταξύ 23 και 30 € τ.μ.. Σε περιοχές Haidhausen, Harlaching, Lehel,
Ludwigsvorstadt, Maxvorstadt, Neuhausen, Pasing, Schwabing και Trudering μεταξύ 18 και
23 € (μ.ο.)
Ενώ σε περιοχές όπως Feldmoching, Freimann, Giesing, Laim, Moosach, Neuperlach, Riem
και Sendling οι τιμές είναι μεταξύ 15 και 19 € ανά τ.μ.. Τέλος σε "απλές" περιοχές όπως
Hasenbergl και Freimann μεταξύ 13,50 και 15,50 €.
Στην έρευνα επισημαίνεται ότι στο Μόναχο υπάρχει μια αδιάκοπη υψηλή ζήτηση με
περιορισμένη όμως προσφορά. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης και
αγοράς .
Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Κατά τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης του κορωνοιού η
αγορά ακινήτων έχασε μέρος του δυναμισμού της. Με τη χαλάρωση, ωστόσο, οι πωλήσεις
έχουν αυξηθεί ξανά σημαντικά και τώρα είναι πιθανό να είναι τόσο υψηλές όσο ήταν πριν από
την κρίση.
Τέλος η έρευνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μόλις λήξουν το Φθινόπωρο τα μέτρα
προστασίας των ενοικιαστών να ξεκινήσουν καταγγελίες συμβολαίων γεγονός που μπορεί να
επηρεάσει και τις τιμές.
Μόναχο / Κάρλσφελντ: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το μέλλον της ΜΑΝ
24.10.2020. Δημοσίευμα της εφημερίδας Münchner Merkur (Bernhard Hirsch) αναφέρεται
στην έναρξη συζητήσεων μεταξύ αντιπροσωπειών των εργαζομένων που αφορά στο μέλλον
της εταιρείας ΜΑΝ.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυο ομάδες των αντιπροσωπειών
συγκροτήθηκαν και ο διάλογος ξεκίνησε. Η βαρύτητα των διαπραγματεύσεων επιβεβαιώνεται
και από τη συμμετοχή στις συζητήσεις εκπροσώπου του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου του
συνδικάτου Μετάλλου της "IG Metall".
Η συζήτηση αφορά και τις 3.000 θέσεις εργασίας (από τις συνολικά 9.000)στο εργοστάσιο
München-Ludwigsfeld για τις οποίος ο σχεδιασμός προβλέπει την κατάργησή τους.
Πρόσφατα ο εκπρόσωπος των εργαζομένων Σάκης Στιμονιάρης της ΜΑΝ είχε δηλώσει ότι ο
σχεδιασμός των απολύσεων της ΜΑΝ είναι "κατωτέρου επιπέδου"

"Pegalogos": Βαυαροί μαθητές στον φετινό διαγωνισμό για την Ελλάδα

Εδώ και δώδεκα χρόνια, o σύνδεσμος Ουμανιστικών Σχολείων Βαυαρίας (AK Humanistisches
Gymnasium) έχει καθιερώσει το βραβείο "Pegalogos" για μαθητές βαυαρικών σχολείων που
διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Ο διαγωνισμός καλεί τους μαθητές ανθρωπιστικών σχολείων να
κάνουν δημιουργικές συνεισφορές, π.χ. με τη μορφή ταινίας, έργου τέχνης ή μουσικής που
να υποστηρίζει την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Το βραβείο απονέμεται κάθε
δύο χρόνια .
Στις 12 Οκτωβρίου 2020, τα βραβεία απονεμήθηκαν στην Κρατική αρχαιολογική συλλογή
(Staatliche Antikensammlungen) στο Μόναχο..
Oμάδα επτά μαθητών του Theresien-Gymnasium κέρδισε το Pegalogos 2020.
Η ομάδα έπεισε την κριτική επιτροπή με μια παρουσίαση στον μύθο του Ορέστη. Οι μαθητές
αναδημιούργησαν τον περίφημο μύθο με φιγούρες του Playmobil και διηγούσαν την
οικογενειακή τραγωδία του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας από το στόμα του Ορέστη. Η
κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την υψηλή γλωσσική απόδοση των μαθητών.
Μια φοιτήτρια στο Wilhelmsgymnasium στο Μόναχο έλαβε ένα από τα δύο ειδικά βραβεία για
το πειστικό της δοκίμιο για τον αστρονόμο (Αρίσταρχος ο Σάμιος). Σε Έλληνα μαθητή από το
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen απονεμήθηκε επίσης ένα ειδικό βραβείο για τον
δημιουργία ψηφιακού λεξιλογίου.
Οι νικητές του βραβείου 2020:
- Βραβείο Pegalogos για το "Oρέστης - η ιστορία μου", Theresien-Gymnasium Μονάχου,
Ελληνική τάξη 8abc (σχολικό έτος 2018/19)
- Ειδικό βραβείο για ψηφιακό λεξιλόγιο (για αρχάριους), Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen,
Johanna Martin, Q11 (σχολικό έτος 2019/2020)
- Ειδικό βραβείο για το δοκίμιο για τον Αρίσταρχο τον Σάμιο και το έργο του,
Wilhelmsgymnasium Munich, Cornelia Elisabeth Repper, Q11 (σχολικό έτος 2019/20)
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας Βαυαρίας - Φωτογραφία: Υπουργείο Παιδείας Βαυαρίας

Διαδικτυακή εκδήλωση των Ελλήνων Επιστημόνων στη Βαυαρία

Διαδικτυακή εκδήλωση των Ελλήνων
Επιστημόνων & Στελεχών Επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
υψηλής τεχνολογίας στη Βαυαρία.
Την εκδήλωση, στην οποία πήραν μέρος
περισσότεροι από 50 Επιστήμονες και
Στελέχη Επιχειρήσεων, χαιρέτησαν από
την Ελλάδα ο Υφυπουργός Έρευνας &
Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας και ο Γ.Γ.
Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου
Ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης.

Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Δρ.
Βασίλειος Γκουλούσης ενώ ο επικεφαλής
της Υπηρεσίας Οικονομίας & Εργασίας του
Δήμου Μονάχου κ. Clemens Baumgärtner
εξήρε την ικανότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων και ευχήθηκε τέτοιες
εκδηλώσεις
να
λαμβάνουν
χώρα
συχνότερα.
Η εκδήλωση έγινε, εξ αιτίας των αυξημένων
υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό
της εξάπλωσης του SARS-CoV-2, με
τηλεδιάσκεψη και πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Δικτύου Ελληνικών
Επιχειρήσεων, υπό την αιγίδα του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο και
συγκεκριμένα του Γραφείου Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων, τη συμμετοχή
της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων, τη
συνεργασία του Συμβουλίου Αλλοδαπών
και την υποστήριξη της Υπηρεσίας
Εργασίας και Οικονομίας του Δήμου
Μονάχου.

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση για ελληνικά σχολεία εξωτερικού
(AΦΟΡΑ εκπαιδευτικούς ελληνικών σχολείων στις
περιοχές Βαυαρία, Βάδη Βυρτεμβέργη, Εσση,
Αυστρία, Τσεχία).

Ανακοίνωση
της
Συντονίστριας
Εκπαίδευσης του Ελληνικού Υπουργείο
Παιδείας στο Μόναχο που αφορά στην
περίπτωση που παραστεί ανάγκη
παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί του
Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου ότι στην
περίπτωση που παραστεί ανάγκη παροχής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν μέρει ή εξ
ολοκλήρου μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις ακόλουθες πλατφόρμες:
Για την παροχή σύγχρονης διδασκαλίας οι
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί καλούνται να
ενεργοποιήσουν την πλατφόρμα webex
μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν στο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αυτή τη
δυνατότητα και για αυτό μπορούν να κάνουν χρήση άλλων πλατφορμών σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης (zoom, teams, jitsi και άλλες) αρκεί να διασφαλίσουν ότι μόνο οι μαθητές τους
έχουν πρόσβαση στο link της ηλεκτρονικής τους τάξης.
Για την παροχή ασύγχρονης διδασκαλίας όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενεργοποιήσουν
την πλατφόρμα 4all eme η οποία είναι εγκεκριμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και
διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να
δημιουργούν ιδιωτικές «κυψέλες» στις οποίες οι ίδιοι εγγράφουν μαθητές ως μέλη. Με τον
τρόπο αυτό μόνο οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο υλικό που δίδεται προς επεξεργασία και
έτσι προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών του υλικού που δίδεται στους
μαθητές. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να έχουν οι εκπαιδευτικοί τα email των μαθητών
με προηγούμενη συναίνεση των γονεών-κηδεμόνων τους. Επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική
τάξη (σύγχρονη και ασύγχρονη) έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη φυσική τάξη. Σε αυτήν
συμμέτεχουν μόνον οι εγεγραμμένοι μαθητές του τμήματος.

Ελληνικό Λύκειο Μονάχου «Κων/νος Καραθεοδωρή»

Tο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου «Κων/νος Καραθεοδωρή» με την σημαιοφόρο Γιώτη
Μαγδαληνή και παραστάτες από τη τρίτη τάξη τις Παπαϊωάννου Ειρήνη-Μαρία, Καλπαδάκη
Αναστασία από την δευτέρα τις Σαρακατσάνη Δήμητρα ,Χρυσαφίνη Μαρία και από την πρώτη
Καΐρη Αλεξάνδρα-Θεοδώρα παρακολούθησε στην ιστορική Εκκλησία Salvatorkirche στο
Μόναχο την δοξολογία που τελέστηκε από τον Αρχιμανδρίτη π. Πέτρο Klitsch για την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 παρουσία του Γενικού Προξένου Β. Γκουλούση και της
Συντονίστριας Εκπαίδευσης στο γραφείο Μονάχου Σπυριδούλας Μπέση.

To Eλληνικό Λύκειο Μονάχου στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου

Με αφορμή την εθνική μας εορτή της 28ης Οκτωβρίου1940 οι μαθητές του Ελληνικού Λυκείου
Μονάχου επισκέφτηκαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου .
Με την παρουσία τους και με τα δρώμενα που είχαν ετοιμάσει απέδωσαν ελάχιστο φόρο τιμής
στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για μια καλύτερη ελεύθερη κοινωνία.

Συζήτηση με την Ελένη Πετροπούλου, συγγραφέα του παιδικού παραμυθιού
"Ένα χαμόγελο για τη Χαρά"

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του
«Δορυφόρου» να προβάλει τις συλλογικές
και προσωπικές πρωτοβουλίες των
Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής του
Μονάχου, έχουμε τη μεγάλη χαρά να
φιλοξενούμε
σήμερα
την
Λένα
Πετροπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια
ζει και εργάζεται στο Μόναχο.
Αφορμή της κουβέντας μας είναι το πρώτο
της παραμύθι για παιδιά, «Ένα χαμόγελο
για τη Χαρά» που κυκλοφόρησε μόλις τις
τελευταίες μέρες.

Αγαπητή κυρία Πετροπούλου ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στο Μόναχο πριν
τρία χρόνια;
Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για τη φιλοξενία σας στο Δορυφόρο, που
αποτελεί για όλους εμάς που μένουμε στο
Μόναχο σημαντική πηγή πληροφόρησης.
Όταν αποφάσισα να ακολουθήσω τα
όνειρα μου, είδα το Μόναχο σαν τον ιδανικό
τόπο για να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Είναι μία
ασφαλής, καθαρή και πολυπολιτισμική
πόλη. Ιδιαίτερα όσον αφορά το επάγγελμα
μου, ως νηπιαγωγός, ήταν για μένα μια
ευκαιρία να εργαστώ εδώ πάνω σε μία
διαφορετική φιλοσοφία μάθησης, με
εργαλεία που ήρθαν να συμπληρώσουν
την προϋπάρχουσα γνώση και την
εμπειρία μου.

Να υποθέσουμε ότι προσαρμοστήκατε πολύ εύκολα και γι’ αυτό μπορέσατε σχετικά
γρήγορα να εργαστείτε ως νηπιαγωγός σε δημοτικό νηπιαγωγείο της πόλης μας;
Ποιες ήταν οι δυσκολίες ένταξης στο νέο κοινωνικό περιβάλλον;
«Κάθε αρχή και δύσκολη», λέει ο λαός μας. Και εγώ δεν αποτέλεσα εξαίρεση. Στην αρχή, όλα
φαίνονται απροσπέλαστα, νιώθεις σα παιδί που πηγαίνει για πρώτη φορά σχολείο.
Για κάθε άνθρωπο που ενήλικας φθάνει σε μια νέα χώρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, όπως
η γλώσσα, η εύρεση εργασίας, η επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες, η ένταξη στο κοινωνικό
σύνολο καθώς είναι και νιώθει ξένος μεταξύ ξένων κ.ο.κ.

Όμως, η καλή διάθεση, και οι φιλόξενοι άνθρωποι που γνώρισα εδώ, που πλέον λογίζονται
στην καρδιά μου σαν μέλη της οικογένειας μου, βοήθησαν να προσπελαστούν όλες οι
τροχοπέδες της ένταξης μου στην νέα πραγματικότητα.
Όσον αφορά την εργασία μου, ο κλάδος μας εδώ στο Μόναχο και στην ευρύτερη περιοχή της
Βαυαρίας όπως πληροφορούμαστε από το Δήμο, έχει ελλείψεις. Ως εκ τούτου, η εύρεση
εργασίας στον τομέα μου ήταν άμεση, γεγονός που βάζει τη ζωή γρήγορα στην κανονικότητα
και διώχνει κάθε υπόλοιπο φόβου για τον άγνωστο νέο κόσμο.
Άλλαξε καθόλου η πρώτη εικόνα που αποκομίσατε από τον Ελληνισμό του Μονάχου
και πώς την αξιολογείτε;
Όλοι οι Έλληνες ως λαός έχουμε μοναδικά
παρουσία των Ελλήνων και η αρωγή τους
κοινά χαρακτηριστικά όπου και αν
τόσο εντός όσο και εκτός πόλης σε όλες τις
κατοικούμε στο πλανήτη. Αυτό μας δίνει τη
πτυχές της κοινωνικής ζωής.
δυνατότητα να νιώθουμε οικεία ο ένας με
τον άλλο πολύ γρήγορα. Στη Βαυαρία και
ιδιαίτερα στο Μόναχο ο ελληνισμός είναι
διάχυτος και αρκετά ενεργός σε όλους τους
τομείς της ζωής της πόλης, γεγονός που
χαίρει το θαυμασμό και της υπόλοιπης
κοινότητας γερμανόφωνης και μη. Οι
ελληνικοί πολιτιστικοί και επιστημονικοί
σύλλογοι
του
Μονάχου
προάγουν
αποτελεσματικά την ελληνική κουλτούρα
συγκεντρώνοντας μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού.
Είναι αξιοθαύμαστη η
Η δουλειά σας έχει να κάνει με μικρά παιδάκια και υποθέτουμε ότι αυτό ήταν κίνητρο
και πρόκληση μαζί να γράψετε ένα βιβλίο για παιδιά. Μιλήστε μας λίγο γι’ αυτό. Ήταν
μέσα στα πλάνα σας η συγγραφή ή προέκυψε μέσα από ένα γεγονός η ανάγκη να
γράψετε ένα παραμύθι. Ένα χαμόγελο για τη Χαρά, λοιπόν, και μάλιστα η Χαρά είναι
μια πριγκίπισσα θλιμμένη παρά το βασιλικό περιβάλλον που ζει;
Για μένα η συγγραφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, καθώς αποτυπώνω στο χαρτί
από την ηλικία των εννέα ετών περίπου όλες τις σκέψεις και τα όνειρα μου, δημιουργώντας με
τη φαντασία μου κόσμους μαγικούς. Τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μοιραστώ αυτούς τους
κόσμους με τα παιδιά που τόσο αγαπώ και που αποτελούν για μένα ανεξάντλητη πηγή
έμπνευσης. Ωστόσο, όταν γράφει κανείς για παιδικό κοινό, κρίνεται απαραίτητο να
αφουγκράζεται τις ανάγκες της ηλικίας για την οποία γράφει καθώς και τις αξίες και ιδέες που
θέλει να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά. Πάνω από όλα, ένα παιδικό βιβλίο πρέπει να είναι σε
θέση να παρακινεί τα παιδιά να ονειρεύονται και να εξάπτει τη φαντασία τους. Αυτό
προσπάθησα να κάνω κι εγώ με το βιβλίο μου. « Ένα χαμόγελο για τη Χαρά», καθώς ένα
όνομα δε συνοδεύεται απαραίτητα και από την ιδιότητα που το χαρακτηρίζει. Συγκεκριμένα,
στο παραμύθι μου, η πριγκίπισσα Χαρά έχει όλα όσα εμείς οι ενήλικες εικάζουμε ότι χρειάζεται
ένα παιδί. Παρόλα αυτά της λείπει το συναίσθημα της χαράς, το πιο βασικό συστατικό της
ζωής μας. Πολλοί επαγγελματίες θα παρελάσουν με τη σειρά στο παλάτι, προκειμένου να
εμφανίσουν το πολυπόθητο χαμόγελο στο πρόσωπο της πριγκίπισσας. Όταν όλες οι
προσπάθειες θα αποβούν άκαρπες, τότε ο βασιλιάς και μαζί του οι μικροί αναγνώστες
καλούνται να αναλογιστούν που πραγματικά πρέπει να αναζητήσουμε τη χαρά στη ζωή μας.
Γίνεται μια εσωτερική αναζήτηση για τις αξίες της ζωής, αλλά παράλληλα επιτρέπει στα παιδιά
να ανακαλύψουν την αξία του αυτοσκοπού.

Τελικά τι μας κάνει ευτυχισμένους, και
κυρίως τι πρέπει να προσέξουμε για να
είναι το παιδί μας ευτυχισμένο;
Στο μυαλό του καθένα από εμάς την
ευτυχία αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό
σύνολο
πραγμάτων,
όπως
υγεία,
επαγγελματική επιτυχία, οικογενειακή
γαλήνη, πλούτος κλπ. Πιστεύω ότι η
πραγματική ευτυχία για όλους μας και
ιδιαίτερα για ένα παιδί πρέπει να
αναζητείται στα απλά καθημερινά αγαθά,
όπως η φροντίδα, η αγάπη, η ελεύθερη
έκφραση των συναισθημάτων και των
επιθυμιών, η συναναστροφή με άλλα
άτομα.
Αρκούν μόνο οι πολλές και ακριβές
υλικές παροχές προς στα παιδιά μας
για να δούμε τη χαρά στο πρόσωπό
τους; Υπάρχει κάποια μαγική συνταγή
που να εξασφαλίζει τη χαρά σε ένα
παιδί; Σίγουρα εσείς ξέρετε καλύτερα
αφού έχετε συνεχή τριβή και σχέση με
μικρά παιδάκια αλλά είστε και εσείς που
δώσατε «χαρά» στην πριγκίπισσα σας.
Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι υπάρχει
μαγική συνταγή που να εξασφαλίζει στο
ελάχιστο τη Χαρά. Σας διαβεβαιώ, ωστόσο,
από την πολυετή παρατήρηση των
παιδιών, ότι τις περισσότερες φορές που
είδα να ανθίζει αληθινό χαμόγελο χαράς
στα πρόσωπα τους δεν ήταν απόρροια
κανενός υλικού αγαθού. Τα παιδιά
χρειάζονται το χρόνο μας και την έκφραση
της αληθινής αγάπης μας γι’ αυτά. Κανείς
δεν αμφισβητεί ότι η κάλυψη των αναγκών
τους σε υλικές παροχές, είναι απαραίτητη
και τα ικανοποιεί. Όμως, μόνο αυτό δε
φτάνει, καθώς στερείται ενός βασικού
συστατικού, που είναι η παρουσία μας στη
ζωή τους.
Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια μας ως
γονείς όταν θέλουμε να επιλέξουμε ένα
παιδικό βιβλίο; Υπάρχει κάποιος
κανόνας;
Πρέπει
να
εξυπηρετεί
κάποιους σκοπούς ένα παραμύθι για
μικρά παιδιά και αν ναι ποιοι είναι
αυτοί. Σίγουρα μέσα στο μεγάλο σωρό

των παιδικών βιβλίων υπάρχουν
και σκουπίδια και διαμαντάκια. Τι
πρέπει να κάνουμε για να ξεχωρίσουμε
τα διαμαντάκια και να τα δώσουμε στα
παιδιά μας;
Κάθε βιβλίο έχει να προσφέρει κάτι, αρκεί
να βρεθεί στα χέρια του κατάλληλου
αναγνώστη που το έχει ανάγκη.
Είναι μια όμορφη διαδικασία να επιλέγουμε
βιβλία για τα παιδιά μας, μαζί με τα παιδιά
σε ένα βιβλιοπωλείο. Έτσι, θα έχουν την
ευκαιρία τα ίδια τα παιδιά να έρθουν σε
επαφή με πληθώρα διαφορετικών βιβλίων
και
να
επιλέξουν
εκείνα
που
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους
και που τους κίνησαν τη περιέργεια. Ακόμη,
είναι πολύ πιθανό να ανακαλύψουν βιβλία
που θα τους παρουσιάσουν καινούργιους
κόσμους που προηγουμένως δε γνώριζαν.
Πρέπει, ωστόσο να είμαστε προσεκτικοί ως
γονείς, ώστε τα βιβλία να απευθύνονται
στην εκάστοτε ηλικία και τις δυνατότητες
των παιδιών, ώστε να ενθαρρύνουν την
αναζήτηση στη γνώση και την απόλαυση
της
αφήγησης.
Διαφορετικά,
το
αποτέλεσμα θα είναι αποτρεπτικό για την
ενασχόληση των παιδιών με τη λογοτεχνία.
Κυρία Πετροπούλου, γράφετε στα
ελληνικά. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό
για τα Ελληνόπουλα που μεγαλώνουν
σε ένα δίγλωσσο και πολυπολιτισμικό
περιβάλλον να ακούνε παραμύθια στην
μητρική τους γλώσσα, τα βοηθά στην
κοινωνικοποίηση τους περισσότερο
από ότι αν άκουγαν μόνο λ.χ. γερμανικά
παραμύθια;
Ναι, είναι σημαντικό τα παιδιά που
μεγαλώνουν σε ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον, να έρχονται σε επαφή και με
την μητρική τους γλώσσα σε προφορικό
και γραπτό λόγο. Κατά αυτό το τρόπο
ενισχύεται η προσωπική τους ταυτότητα
αποκτώντας ένα αίσθημα πληρότητας που
τους επιτρέπει να αναπτύξουν την
προσωπικότητα τους ως ισάξιο μέλος του
κοινωνικού συνόλου.

Στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης μου δόθηκε στο παρελθόν η δυνατότητα να
φέρω στην τάξη μου βιβλία σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.
Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς και τα ελληνόπουλα αλλά και τα γερμανόφωνα
παιδιά απόλαυσαν εξίσου τα βιβλία, ανεξαρτήτως γλώσσας. Επιπλέον, αποτέλεσαν έναυσμα
για εποικοδομητικές συζητήσεις και περαιτέρω δραστηριότητες που ένωσαν την ομάδα.
Γεγονός που δείχνει ότι η γλώσσα δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά ευκαιρία.
Ποια είναι τα συγγραφικά σας σχέδια για το μέλλον και από πού μπορεί κάποιος να
προμηθευτεί το βιβλίο σας;
Με το παραμύθι «Ένα χαμόγελο για τη
Χαρά» έχω κάνει το πρώτο βήμα ενός
δημιουργικού ταξιδιού στη συγγραφή
ιστοριών που απευθύνονται σε παιδιά και
όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή το δεύτερο
παραμύθι μου αρχίζει να παίρνει μορφή
στο χαρτί.
Προς το παρόν το «Ένα χαμόγελο για τη
Χαρά» μπορείτε να το αναζητήσετε στην
σελίδα του εκδοτικού οίκου iwrite στον
οποίο ανήκει, σε βιβλιοπωλεία με ελληνικά
βιβλία και όποιος αντιμετωπίσει τυχόν
δυσκολίες στην εύρεσή του μπορεί να
επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου. Σε κάθε
περίπτωση θα χαρώ να ακούσω τις
σκέψεις κάθε αναγνώστη για το βιβλίο μου,
καθώς και ιδέες, απόψεις και προτάσεις.
10.
Κλείνοντας θα θέλαμε να ακούσουμε από σας αν έχουμε και εμείς οι ενήλικες
την ανάγκη ενός παραμυθιού, ή αν τα παραμύθια απευθύνονται μόνο σε παιδιά. Η
ζωή παρά την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και την πρόσβαση σε περισσότερα
αγαθά, παραμένει δύσκολη. Η πανδημία μας φοβίζει και μας κλείνει μόνους στα
σπίτια μας. Πρέπει να διαβάζουμε και εμείς παραμύθια ή για να το θέσουμε αλλιώς
υπάρχουν παραμύθια για ενήλικες;
Σήμερα παρά ποτέ κρίνεται απαραίτητο να αναζητούμε κι εμείς ως ενήλικες την παρέα των
παραμυθιών για να ισορροπήσουμε τις δυσκολίες της σύγχρονης ζωής. Άλλωστε, δε θεωρώ
ότι παύουμε ποτέ να είμαστε παιδιά. Απλά, καμιά φορά στη δίνη της καθημερινότητας το
λησμονούμε. Τα παραμύθια μπορούν να αποτελέσουν μια πηγή συναισθηματικής
αναζωογόνησης και πνευματικής εξέλιξης. Προτείνω να τα εμπιστευθούμε κι εκείνα θα μας
δείξουν είτε φωτεινούς δρόμους μέσα στη σκληρή πραγματικότητα είτε καινούργιων
ευκαιριών στη ζωή μας. Ιδιαίτερα, σε εποχές όπως η σημερινή, που η πανδημία μας έχει φέρει
αντιμέτωπους με τους φόβους και τη μοναξιά, τα παραμύθια είναι ο μόνος αέρας που δε
χρειάζεται να καλύψουμε με τη μάσκα. Κάθε παραμύθι είναι μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει
κάτι να μας προσφέρει, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Απλά, αγαπήστε
τα.
Καλοτάξιδο το βιβλίο σας και ευχόμαστε η χαρά να μην λείπει από κανένα παιδικό
προσωπάκι.

Στην ιστορική Εκκλησία Salvatorkirche στο Μόναχο τελέστηκε δοξολογία για
την εθνική επέτειο παρουσία μαθητών του ελληνικού δημοτικού σχολείου
"Πυθαγόρας"

Στην Εκκλησία των Αγίων Πάμτων στο Μόναχο τελέστηκε δοξολογία για την
εθνική επέτειο παρουσία μαθητών του ελληνικού δημοτικού σχολείου
"Αριστοτέλης"

Φωτογραφίες από Αγ. Πάντες για
Δορυφόρο Λάκης Σπυριδωνίδης

Τι ισχύει τον Νοέμβριο στο Μόναχο
ευεξίας, μουσεία , Ζωολογικοί κήποι και
παρόμοιες εγκαταστάσεις

Δεν επιτρέπονται οι συναθροίσεις 10 και
πέρα ατόμων σε κλειστούς και ανοιχτούς
χώρους . Τα άτομα επιτρέπεται να
προέρχονται μόνο από δύο διαφορετικά
νοικοκυριά (του νοικοκυριού σας και ενός
άλλου νοικοκυριού)
Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγονται όλα τα
ιδιωτικά ταξίδια. Οι διανυκτερεύσεις στη
Γερμανία επιτρέπονται
μόνο
για
απαραίτητους και ρητά μη τουριστικούς
σκοπούς.
Γαστρονομία:
Θα είναι κλειστά: Καταστήματα εστίασης,
Μπαρ, κλαμπ, ντίσκο παμπ και παρόμοιες
εγκαταστάσεις
Εξαίρεση: επιτρέπεται παράδοση και
παραλαβή γευμάτων για κατανάλωση στο
σπίτι (to go) και η λειτουργία κυλικείων
Απαγορεύεται η πώληση αλκοολούχων
ποτών μετά τις 9 μ.μ. στο Μόναχο,
συμπεριλαμβανομένης της πώλησης to go
Απαγορεύονται κάθε είδους εκδηλώσεις
(Εξαιρούνται εκκλησιαστικές λειτουργίες)

Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εμπορικών
εκθέσεων,
συνεδρίων
και
άλλες
παρόμοιες δραστηριότητες.
Απαγορεύεται ο ερασιτχενικός
αθλητισμός με εξαίρεση τα ατομικά
αθλήματα, (και σε ζευγάρια από το ίδιο
νοικοκυριό) σε όλες τις δημόσιες και
ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Υπηρεσίες
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον
τομέα της προσωπικής φροντίδας, όπως
στούντιο καλλυντικών, πρακτικές μασάζ,
στούντιο
τατουάζ
και
παρόμοιες
επιχειρήσεις δεν θα λειτουργούν
Θα λειτουργούν απαραίτητες ιατρικές
θεραπείες (π.χ.
φυσιοθεραπεία,
εργασιακή
θεραπεία,
λογοθεραπεία,
ποδιατρική / φροντίδα ποδιών)
Τα κομμωτήρια παραμένουν ανοιχτά
Θα λειτουργούν τα σχολεία και τα
νηπιαγωγεία
Από την 5η τάξη και μετά, οι μαθητές
πρέπει να φορούν μάσκα στις σχολικές
εγκαταστάσεις. Οι μαθητές των δημοτικών
σχολείων
Μονάχου
δεν
είναι
υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα (έως τις
11.11.)

Πολιτιστικά κέντρα, φορείς, ιδρύματα και
εγκαταστάσεις
που
διοργανώνουν
ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις
και
δραστηριότητες θα είναι κλειστά

Τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και
κοινωνικής συμβουλευτικής των νέων και
συγκρίσιμα
συμβουλευτικά
ιδρύματα
παραμένουν ανοιχτά

Συγκεκριμένα: θέατρα, όπερες, αίθουσες
συναυλιών και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
κινηματογράφοι, λούνα παρκ κέντρα
αναψυχής
(σε
εσωτερικούς
και
εξωτερικούς χώρους), καζίνο, γραφεία
στοιχημάτων
και
παρόμοιες
εγκαταστάσεις, πισίνες, σάουνες, ιαματικά
λουτρά,
γυμναστήρια,
εγκαταστάσεις

Τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν
ανοιχτά
Ωστόσο, μόνο ένας πελάτης ανά 10
τετραγωνικά μέτρα έκτασης μπορεί να
βρίσκεται στα καταστήματα.
Πηγή: Δήμος Μονάχου
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