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1ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου
Γιορτή καρναβαλιού στο σχολείο 

«Ουκρανία, Κύπρος 
και ελληνοτουρκικές 
σχέσεις»

Tαξίδια Ελλάδα- Γερμανία - 

Ελλάδα: Τι ισχύει 
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ΤΗΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ
Τη στιγμή που ετοιμάζεται το τεύχος του ΔΟΡΎΦΟΡΟΎ ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία

Η υφήλιος παρακολουθεί με δέος τις δραματικές εξελίξεις που σίγουρα θα έχουν 
επιπτώσεις στον την χώρα μας, στην Έυρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. 

Ύπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ηγέτες με αναθεωρητικές ορέξεις να „αξιοποιήσουν“ είτε τη 
νίκη, είτε την ανοχή για τις πράξεις του Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία.  

Το πιο ανησυχητικό αλλά και ανεύθυνο από πλευράς Ρωσίας, είναι ότι η ίδια είναι 
πυρηνική δύναμη και αναμετριέται – έμμεσα έστω -, με δυνάμεις της Δύσης, που επίσης 
έχουν πυρηνικά όπλα.  

Η κατάσταση αυτή, θα προκαλέσει βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες αλλαγές 
πολιτικής, σίγουρα στην Έυρώπη και όχι μόνο. 

Οι βραχυπρόθεσμες εξελίσσονται ήδη με βάση τις κυρώσεις που στόχο έχουν να 
αναχαιτίσουν ή ακόμα να αντιστρέψουν τις κινήσεις του Πούτιν. 

Οι μακροπρόθεσμες θα αφορούν κυρίως το ποια θα είναι η αμυντική πολιτική της 
ΈΈ, ποσό θα προχωρήσει η βαθύτερη ενοποίηση της Έυρώπης, όπως οι πολιτικές που 
καθιστούν λιγότερο εξαρτημένη ενεργειακά την Έυρώπη, αλλά και για άλλες ζωτικές 
ανάγκες, όπως της υγείας, της ψηφιακής προστασίας από κυβερνοπόλεμο και βέβαια, της 
διατροφικής ασφάλειας.  

Έπειδή ακριβώς, μια άλλη Έυρώπη θα αναδειχθεί από αυτήν την σύγκρουση, είναι 
απολύτως αναγκαίο η Έλλάδα να μην είναι παρατηρητής ή απλά υποστηρικτής των 
επιλογών της ΈΈ.  

Πρωτοβουλίες δικές μας είναι απολύτως απαραίτητες, ώστε να καθιστούν την Έλλάδα 
ουσιαστικό συνδιαμορφωτή των νέων αυτών πολιτικών. 

Έλπίζουμε ότι θα κρατάτε στα χέρια σας το έντυπο να έχουν τουλάχιστον σταματήσει οι 
σειρήνες του πολέμου της Ουκρανίας και ο θάνατος αμάχων αλλά και οπλιτών.

Στο σημερινό μας έντυπο υπάρχουν αναφορές στον πόλεμο αλλά είναι περιορισμένες 
καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις κινδυνεύουν να είναι ανεπίκαιρες όταν θα βρίσκεται μετά από 
10 μέρες το έντυπο στους αναγνώστες.
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Από την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 η Έλλάδα δεν θα 
θεωρείται άλλο „επικίνδυνη χώρα“ σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Robert Koch Institut.

Η αλλαγή οφείλεται στους νέους κανόνες που θα 
ισχύουν πλέον για εισερχόμενους ταξιδιώτες στην 
Γερμανία σύμφωνα με τους οποίους μια χώρα θα 
θεωρείται „επικίνδυνη“ μόνο αν η επιδημιολογική 
κατάσταση σ αυτήν είναι (όσον αφορά την 
παραλλαγή του ιού) ποιο επικίνδυνη από την 
κατάσταση που επικρατεί στην Γερμανία.

Έτσι από την Πέμπτη καμία χώρα δεν θα θεωρείται 
Risikogebiet.

Τι θα ισχύει: 

Οι ταξιδιώτες με προορισμό την Γερμανία θα πρέπει :

Να προσκομίσουν αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών ή τεστ αντιγόνων 48 ωρών) ή 
πιστοποιητικό εμβολιασμού (έως 9 μηνών-δυο δόσεις) ή πιστοποιητικό νόσησης (έως 3 
μηνών) . Aφορά επιβάτες άνω των 6 ετών.

Ώς εκ τούτου δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση συμπλήρωσης της γερμανικής φόρμας 
επιβάτη καθώς και καραντίνας.

Καταργείται από 15 Μαρτίου η συμπλήρωση της 
φόρμας επιβάτη (PLF) για ταξίδια στην Έλλάδα 
ανακοίνωσε το Έλληνικό Ύπουργείο Τουρισμού 

«Έπειτα από εισήγηση της Έπιτροπής 
Έμπειρογνωμόνων του Ύπουργείου Ύγείας, 
καταργείται από τις 15 Μαρτίου 2022 η συμπλήρωση 
της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) από τους 
επισκέπτες όλων των χωρών για  την είσοδό τους 
στην Έλλάδα. Η κατάργηση του PLF απλοποιεί 
τη διαδικασία εισόδου για τους ταξιδιώτες, 
μετακυλίοντας την έμφαση στον έλεγχο των 
πιστοποιητικών εμβολιασμού», δήλωσε ο Ύπουργός 
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

 
Η Ελλάδα δεν είναι άλλο „Risikogebiet“

Καταργείται η φόρμα PLF για την Ελλάδα
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ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Σημείωση: Oι κανόνες όσον αφορά ταξίδια προς την Έλλάδα ανανεώνονται κάθε δυο 
εβδομάδες
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1ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου

Γιορτή καρναβαλιού στο σχολείο 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής νέων του Έλληνογερμανικού Ιδρύματος 
Νεολαίας η FC Hellas Mονάχου πραγματοποίησε εκδρομή στα Γιάννενα που είναι και η 
αρχή μιας συνεργασίας με την Σχολή Ποδοσφαίρου Atlas Epirus. 

Η εκδρομή θα περιέχει κοινούς αγώνες, προπονήσεις, εκδρομές,των δύο συλλογών. 

 

Μέσω της Ακαδημίας του Ατλας έχουν προγραμματιστεί και αγώνες με τις ακαδημίες του 
Πας Γιάννενα. Μετά την Πεντηκοστή θα έρθει η Σχολή του Άτλας στο Μόναχο.

Hellas Mόναχου: Σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
νέων στα Γιάννενα 
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε 
ΒΑΎΑΡΙΑΣ

ΔΈΛΤΙΟ ΤΎΠΟΎ- Σε ιδιαίτερα ευχάριστο και θερμό κλίμα έγινε 
σήμερα, 20.02.2022, η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας για τα 
μέλη της Έ.Λ.Μ.Έ. Βαυαρίας στο εστιατόριο Μinoa, στο Neubiberg. 

Οι καθηγητές των Έλληνικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Έκπαίδευσης 
της Βαυαρίας συναντήθηκαν δια ζώσης για πρώτη φορά μετά από 
πολύ καιρό (λόγω των περιορισμών που υπήρχαν εξαιτίας του Co-
vid 19) και είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν, να διασκεδάσουν, 
αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα και τους νέους συναδέλφους από 
Έλλάδα ή αυτούς που υπηρετούν στα άλλα Σχολεία. 

Ο Πρόεδρος της Έ.Λ.Μ.Έ. Γιάννης Μανώλης προτού κόψει τη 
Βασιλόπιτα εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στη συνάδελφο κ. 
Χρυσικού και την οικογενειά της για την εκδημία του αγαπημένου 
της πατέρα. Στη συνέχεια ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους 
συναδέλφους που νοσούν και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά 
τους.

Αμέσως μετά ακολούθησε η κοπή  της βασιλόπιτας με τη βοήθεια 
της κόρης της Γραμματέα της Έ.Λ.Μ.Έ Παναγή Ρεβέκκας Μαρίνας 
και το φλουρί έτυχε στον αγαπητό συνάδελφο Καραμήτρο Δημήτρη. 
Κόπηκαν κομμάτια σύμφωνα με το έθιμο για το Χριστό, την Παναγία, 
τον Άγιο Βασίλη,τον φτωχό και στη συνέχεια, για το Συντονιστικό 
Γραφείο Μονάχου, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Μονάχου και 
Νυρεμβέργης. 

Ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του,  ευχήθηκε σε όλα τα μέλη 
υγεία , ευτυχία και αισιοδοξία για τους ίδιους και τις οικογένειές 
τους. Έπίσης, με αφορμή και την πρόσφατη γιορτή του Αγίου 
Βαλεντίνου, ευχήθηκε σε όλους τους  εκπαιδευτικούς να παραμένουν 
ερωτευμένοι και με το λειτούργημά τους, πράγμα απαραίτητο 
για όλους όσοι υπηρετούν στα ελληνικά Σχολεία της Ομογένειας, 
προκειμένου με το φιλότιμο που επιδεικνύουν να ξεπερνιούνται 
δυσκολίες ακόμα και όταν μας  ξεχνά  η Πολιτεία.

Τέλος,   θα   θέλαμε   να   ευχαριστήσουμε   από   καρδιάς   τον   κ.   
Μανώλη   Κουγιουμουτζή, ιδιοκτήτη του εστιατορίου Minoa, για την 
άψογη οργάνωση της εκδήλωσης και το ιδιαίτερα φιλόξενο κλίμα 
που μας εξασφάλισε. Και του χρόνου με υγεία!
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Στη χρυσή δεκάδα ερευνητριών του LMU Μονάχου

Του Πρωτοπρεσβύτερου 
Απόστολου Μαλαμούση

Με ιδιαίτερη χαρά λάβαμε 
ενημέρωση για μια σημαντική 
επιτυχία συμπατριώτισσάς μας 
στον τομέα των γραμμάτων και 
της επιστήμης. Πρόκειται για την 
Ιωάννα Παναγιώτου Μάμαλη 
(Johanna Panagiotou), η οποία 
ξεχώρισε ανάμεσα σε αρκετές 
εκκολαπτόμενες επιστήμονες όλων 
των μεγάλων Φιλολογικών Σχολών 
του Πανεπιστημίου του Μονάχου. 
Στο συμβόλαιο που υπέγραψε 
το Λουδοβίκειο Πανεπιστήμιο 
Μονάχου (LMU) με την κ. 
Παναγιώτου δεσμεύεται ο Φορέας 
να τη στηρίξει στα μετέπειτα 
ακαδημαϊκά της βήματα. Πρόκειται 
για ένα είδος υποτροφίας που 
φέτος δόθηκε, βάσει αυστηρών 
κριτηρίων, σε επιλεγμένες γυναίκες 

με ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Ύπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Prof. Dr. Annette Keck από τη Γερμανική 
Φιλολογία, η οποία με 5.000 φοιτήτριες και φοιτητές είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως 
Γερμανική Σχολή.

Το εν λόγω πρόγραμμα ενδυνάμωσης και προώθησης με τον τίτλο „Mentoring für 
Nachwuchsforscherinnen der Exzellenzinitiative“ (Καθοδήγηση νεαρών ερευνητριών με 
εξαιρετική επίδοση) λειτουργεί εδώ και χρόνια. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όμως έως τώρα 
Καθηγήτριες ούσες  στις πρώτες βαθμίδες καθώς και μεταδιδακτορικές ερευνήτριες στη 
δίκαιη διαδικασία ανόδου στην  ακαδημαϊκή ιεραρχία, στην κορυφή της οποίας βρίσκονται 
κατά 80% μόνο άνδρες. Απλώς φέτος – για πρώτη φορά – το Πανεπιστήμιο αποφάσισε 
να κάνει δεκτές και τις αιτήσεις υποψήφιων διδακτορικών με την «Ιωάννα μας», όπως έχει 
καθιερωθεί  στους κόλπους της ελληνικής παροικίας του Μονάχου, να „κάνει ποδαρικό“ 
ως μοναδική υποψήφια διδάκτορας από το τμήμα Αμερικανικών και Διατλαντικών 
Σπουδών. Το Γραφείο Τύπου του Πανεπιστημίου έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τη 
μεγάλη αυτή επιτυχία. Το άρθρο, αναφερόμενο στις δέκα περίπου νεοεισαχθείσες γυναίκες 
των Φιλολογικών Σχολών, αρχίζει και τελειώνει με αναφορά μονάχα στην Έλληνίδα 
ακαδημαϊκό και τη δημοσίευση σχετικής φωτογραφίας.

Παραπομπή:   www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/mentoring-fruehzei-
tig-die-entscheidenden-weichen-stellen.html

Μόλις ανακοινώθηκαν τα νέα, τηλεφώνησα αμέσως στην Ιωάννα για να την συχχαρώ για 
την επιτυχία της και την επισκέφθηκα και στο Πανεπιστήμιο.   

Η κα Ιωάννα Παναγιώτου ξεκίνησε τις σπουδές της το 1999, έχοντας σπουδάσει σε πολλές 
Σχολές των Θεωρητικών Σπουδών (Έπικοινωνία, Ψυχολογία, Γερμανική και Έλληνική 
Φιλολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία) για να καταλήξει το 2018 στο Τμήμα Πολιτισμικής 
Ιστορίας του Αμερικάνικου Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Έκεί εξειδικεύτηκε 
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στις διεθνείς βιογραφίες γυναικών που 
πρωτοστάτησαν στα πολιτικά δρώμενα στις 
αρχές του Ψυχρού Πολέμου. Το αντικείμενο 
της ιστορικής και κοινωνικής μελέτης 
είναι η διαμόρφωση μεταπολεμικών 
σχέσεων εξουσίας καθώς και η επούλωση 
προσωπικών, συλλογικών και διαγενεακών 
τραυμάτων. Η έρευνα διεξάγεται στην 
Ουάσιγκτον, τη Μόσχα, το Βερολίνο, την 
Αθήνα και το Βουκουρέστι. Οι καθηγητές 
που εποπτεύουν τη διατριβή της και την 
πρότειναν είναι από τα ηχηρά ονόματα 
των Αμερικανικών Σπουδών και της 
Γερμανικής Φιλολογίας/Βιογραφίας (Prof. 
Dr. Michael Hochgeschwender και Prof. Dr. 
Sven Hanuschek). Το διδακτορικό, αφού 
υποβληθεί προς έγκριση στο Πανεπιστήμιο, 
θα κυκλοφορήσει το 2023 ως βιβλίο από 
τον έγκριτο επιστημονικό εκδοτικό οίκο 
Büchner, όπου η κα Παναγιώτου Μάμαλη 
είναι εκδότρια μιας σπουδαίας σειράς 
βιογραφικών ερευνών.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι με το ξέσπασμα 
της ελληνικής/ευρωπαϊκής κρίσης το 2010, η διακεκριμένη ερευνήτρια αποφάσισε 
ν’ αφοσιωθεί σε υψηλού επιπέδου εκδοτικές και λογοτεχνικές δράσεις προβολής του 
πολιτισμικού πλούτου της Έλλάδος αλλά και της ενίσχυσης των ελληνογερμανικών 
σχέσεων και των διαπολιτισμικών ευκαιριών ενόψει των παγκοσμίων αλλαγών. Με τις 
έρευνές της η φιλομαθής Έλληνίδα ήδη έχει κάνει αίσθηση, εκτός από την Έλλάδα και τη 
Γερμανία, στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Δυτική Αφρική, ενώ τα νέα του Πανεπιστημίου 
μεταφράστηκαν στα αγγλικά και ταξίδεψαν έως την Ινδία!    Παραπομπή: indiaeducation-
diary.in/lmu-mentoring-giving-crucial-direction-from-the-start

Με την Ιωάννα έχω αρκετά κοινά σημεία, ενώ μας συνδέει μια αληθινή φιλία πολλών 
ετών. Πρωτοήρθα ως ιερέας στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων τον Σεπτέμβριο του 
1982, όταν η Ιωάννα ελάμβανε ως νήπιο από τα χέρια μου τη Θεία Κοινωνία. Έπειτα 
υπήρξε μαθήτριά μου στο Λύκειο. Το 1998 η Ιωάννα απέσπασε δύο απανωτές διακρίσεις: 
εκπροσώπησε το 2ο Λύκειο του Μονάχου στη Βουλή των Έφήβων της Έλληνικής Βουλής 
και βραβεύτηκε σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας για το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. 
Ύπήρξε συνοδοιπόρος μου σε πολλές δραστηριότητες προβολής της Έλλάδος, αλλά και 
σε αντιρατσιστικές εκδηλώσεις. Συνυπήρξαμε στην Έλληνοβαυαρική Πολιτιστική Ημέρα, 
αλλά και σε πληθώρα προγραμμάτων της Ιωάννας, όπως π.χ. το  Christmas for Αll, όπου 
εορτάσαμε Χριστούγεννα με φίλους και γνωστούς διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων 
και ψάλλαμε τα κάλαντα μέσα από μία ξύλινη βάρκα που μεταφέρθηκε από Έλλάδα και 
στήθηκε σε αθλητικό κέντρο στο Μόναχο. Αξέχαστο θα μου μείνει και το „Λογοτεχνικό 
Καφενείο“ με καλεσμένους σπουδαίους συγγραφείς όπως τη μοναδική Άλκη Ζέη. Όλα 
τα έργα της Ιωάννας, παιδί απλών εργατών πρώτης και δεύτερης γενιάς μεταναστών, 
γνώρισαν εξαιρετική επιτυχία. Αυτό συνέβη όχι μόνο με τα πολιτισμικά, αλλά και τα 
εκδοτικά, εφόσον τα περιοδικά που επιμελήθηκε, Drachme, ΤΑΎΤΟΤΗΤΑ, Ethno News 
και το βιβλίο „Δικαίωμα στη μνήμη-Recht auf Erinnerung“ κοσμούν πλέον τις μεγάλες 
βιβλιοθήκες της Γερμανίας καθώς και το Μουσείο του Μονάχου (Münchner Stadtmu-
seum). Μετά την ολοκλήρωση των επιτυχημένων προγραμμάτων, η εκδότρια συνέχισε 
στο Πανεπιστήμιο, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά έντυπα, τις ομιλίες ως ειδικός σε 
θέματα (μεταξύ άλλων) Φεμινισμού αλλά και ακαδημαϊκές δράσεις στο Προεδρείο δύο 
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Έπιστημονικών Έταιριών και… αριστεύει!

Τα αριστεία, ωστόσο, δεν δύνανται να μεταβάλλουν την ελεγχόμενη χαρά της υποψήφιας 
διδάκτoρος, η οποία παραμένει συγκρατημένα ενθουσιώδης, εφόσον οι θέσεις στο 
Πανεπιστήμιο – παρά τα προγράμματα που «τρέχουν» – παραμένουν ελάχιστες. Έλάχιστες 
είναι και οι πιθανότητες άμεσης μετάβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένει 
μέγας στόχος, εφόσον ζει μόνιμα στη Γερμανία με το σύζυγό της, τον μάχιμο και αγαπητό 
στην παροικία μας Ιατρό-Ογκολόγο Δρ. Θανάση Μπαγκατζούνη, και τα τρία της παιδιά.

Γι’ αυτό και παράλληλα κάνει αποφασιστικά βήματα και στις εφαρμοσμένες επιστήμες 
και τον τομέα της Δια Βίου μάθησης διδάσκοντας σε εργαζόμενες ενήλικες. Προσφάτως 
ανέλαβε, παράλληλα με τα μαθήματα σε δύο Λαϊκά Πανεπιστήμια της Βαυαρίας, τη 
διεύθυνση σπουδών στην Ακαδημία AFI, όπου διδάσκει την αξία των Βιογραφικών 
Αφηγήσεων σε νοσοκόμες που δουλεύουν σε γηροκομεία με ανθρώπους που πάσχουν 
από άνοια.

Η ιστορία της Ιωάννας είναι σπουδαία αντιπροσωπευτική ιστορία αρκετών Ομογενών – 
κυρίως γυναικών – που συνήθως παραμένουν στην αφάνεια, ενώ επιτελούν ένα θαυμάσιο 
έργο. Έίναι επίσης σπουδαίο να βλέπει κανείς πώς εξελίσσονται ολόκληρες γενιές που 
κάποτε μετανάστευσαν από την Έλλάδα ώστε να ριζώσουν αργότερα στη Γερμανία, όπου 
τους δόθηκαν σπουδαίες ευκαιρίες εξέλιξης και πραγμάτωσης των στόχων τους.

Το 1962, η «αγράμματη» Σοφία Ζώβληκα, γιαγιά της Ιωάννας, υπέγραφε ως ανειδίκευτη 
εργατική μετανάστρια συμβόλαιο με Βαυαρικό εργοστάσιο πορσελάνης βάζοντας 
έναν απλό σταυρό. 60 χρόνια μετά, το 2022, η εγγονή της κυρά Σοφίας, η Ιωάννα 
Παναγιώτου-Μάμαλη, υπογράφει ως επιστήμονας υψηλών προδιαγραφών συμβόλαιο με 
Βαυαρικό Πανεπιστήμιο βάζοντας το δικό της στίγμα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 
ακαδημαΪκές Σπουδές.

ANAKOIΝΩΣΗ ΣΎΛΛΟΓΟΎ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΜΟΝΑΧΟΎ (02.03.2022)

Πληροφορηθήκαμε πως πριν λίγες μέρες ότι απεβίωσε η Έυαγγελία Γαβρά, σύζυγος του 
Θόδωρου Γαβρά.

Τα συλλυπητήρια μας στους οικείους, καλόν παράδεισο να έχει! Έλαφρύ το χώμα της! 

Το Δ.Σ.

Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου
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Στις 23 Απριλίου (έως 8 Μαίου) φέτος το 
ανοιξιάτικο πανηγύρι (μικρό Oktoberfest) στην 
Theresienwiese

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γονείς που ενδιαφέρονται για εγγραφή των παιδιών τους στα Τμήματα Έλληνικής 
Γλώσσας για τη σχολική χρονιά 2022-2023 παρακαλούνται να στείλουν ήδη από τώρα 
ένα ανάλογο μήνυμα στο teg-muc@hotmail.de ώστε να εξασφαλίσουν θέση. Δεν είναι 
απαραίτητο να συμπληρωθούν έντυπα εγγραφής, προσωρινά αρκεί ένα μήνυμα με τη 
δήλωση ενδιαφέροντος.

Προϋπόθεση είναι να φοιτούν τα παιδιά στην Α΄ τάξη γερμανικού σχολείου από το 
Σεπτέμβριο 2022.

Αυτήν τη στιγμή δεν είναι ακόμη προβλέψιμο αν θα λειτουργήσει το νηπιακό/
προδημοτικό τμήμα, δηλ. για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σε εύθετο χρόνο και στην ιστοσελίδα του 
σχολείου στο www.teg-muc.de 

Το Δ.Σ.
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Tουρισμός στην Γερμανία 2021

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Στατιστική 
Ύπηρεσία ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 
σε ξενοδοχεία, ξενώνες, παραθεριστικές 
κατοικίες της Γερμανίας  το 2021 
υπολογίστηκαν σε 310,3 εκατομμύρια 
(+2,7% σε σχέση με το 2020). 

Οι διανυκτερεύσεις ήταν όμως ήταν 
κατά 37,4% κάτω από το επίπεδο έτους 
2019. Ύπολογίστηκαν 310,3 εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις (+2,7% σε σχέση με το 
2020)

Aναλυτικά:

Διανυκτερεύσεις 2021 : 310,3 εκ. 

• +2,7 % σε σχέση με το 2020

• -37,4 % σε σχέση με το 2019  

Για το μήνα Δεκέμβριο 2021 ανακοινώθηκαν 
17,5 εκ διανυκτερεύσευς 

• +162,5 % σε σχέση με το 2020

• -43,3 % σε σχέση με το 2019  

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουάριος - 
Νοέμβριος 2021 (σ.σ. δεν έχουν δημοσιευτεί 
τα αναλυτικά στοιχεία του Δεκεμβρίου) ο 
μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών ήταν από 
την ίδια την Γερμανία.

Συγκεκριμένα: Από τις 90,9 εκατομμύρια 
αφίξεις επισκεπτών τα 80,2 εκ. ήταν από το 
εσωτερικό της χώρας με 264,5 εκ από τις 
συνολικά 292,2 εκ. διανυκτερεύσεις.

Έλληνες ταξιδιώτες στην Γερμανία (δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι Έλληνες με μόνιμη 
κατοικία την Γερμανία)

• 52.930 αφίξεις και 177.805 
διανυκτερεύσεις

Οι περισσότερες αφίξεις ήταν από 
Ολλανδούς (1,8 εκ αφίξεις και 4,3 εκ 
διανυκτερεύσεις) και τους Έλβετούς με 1,1 
εκ. αφίξεις και 2,5 εκ. διανυκτερεύσεις.

Στην Βαυαρία οι περισσότεροι επισκέπτες

Το κρατίδιο της Βαυαρίας προτίμησαν οι 
περισσότεροι επισκέπτες 

• Έπισκέπτες συνολικά: 18,5 εκ

• Από Γερμανία: 9,4 εκ

• Από εξωτερικό: 2,5 εκ

• Διανυκτερεύσεις συνολικά: 57,7 εκ

Ακολουθούν:

Βάδη Βυρτεμβέργη:

• Έπισκέπτες συνολικά: 11,2 εκ

• Από Γερμανία: 9,4 εκ

• Από εξωτερικό: 1,8 εκ 

• Διανυκτερεύσεις συνολικά: 33,4 εκ

Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία:

• Έπισκέπτες συνολικά: 10,1 εκ

• Από Γερμανία: 8,7 εκ 

• Από εξωτερικό: 1,4 εκ 

• Διανυκτερεύσεις συνολικά: 27,1

Έσση:

• Έπισκέπτες συνολικά: 6,2 εκ

• Από Γερμανία: 5,2 εκ

• Από εξωτερικό: 1,0 εκ

• Διανυκτερεύσεις συνολικά: 17,4

Σλέσβιχ - Χόλστάιν: 

• Έπισκέπτες συνολικά: 6,2 εκ

• Από Γερμανία: 5,9 εκ

• Από εξωτερικό: 0,3 εκ

• Διανυκτερεύσεις συνολικά: 31,1
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Καλοκαίρι 2022: «Πόσο φυσιολογικές θα είναι 
οι διακοπές μας;»

Οι Γερμανοί έχουν περισσότερο από ποτέ διάθεση 
να ταξιδέψουν, για αυτό και οι κρατήσεις για τις 
καλοκαιρινές διακοπές αυξάνονται σημαντικά. 
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιδρύματος για 
Ζητήματα του Μέλλοντος, το 57% των Γερμανών, 
δηλαδή ποσοστό κατά 27% αυξημένο σε σχέση με 
πέρυσι, σχεδιάζουν ένα ταξίδι, με τον επικεφαλής του 
Ιδρύματος, Ulrich Reinhardt, να δηλώνει στο RND ότι 
«οι πρωταθλητές στα ταξίδια Γερμανοί επέστρεψαν». 

Αίγιο

Έν συνεχεία γίνεται λόγος για τη χαλάρωση των 
περιορισμών στα ταξίδια, ενώ επισημαίνεται δήλωση 
του επικεφαλής της Tui στη Γερμανία, Fritz Joussen, 
ότι αναμένεται μια ισχυρή θερινή σεζόν το 2022, 
καθώς διαφαίνεται όλο και πιο καθαρά η έξοδος από 

την πανδημία.

Στη δημοσκόπηση του Ιδρύματος για Ζητήματα του Μέλλοντος, το 40% των Γερμανών 
σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Έυρώπη, ενώ ο υπ’ αριθμόν ένα προορισμός είναι η 
Ισπανία (7%) και ακολουθούν η Ιταλία (5,6%), η Σκανδιναβία (4,3%) και η Έλλάδα με 3,9%. 
Σύμφωνα, πάντως, με τον Norbert Fiebig, από τον Γερμανικό Ταξιδιωτικό Σύνδεσμο, η 
Έλλάδα και η Τουρκία βρίσκονται πολύ ψηλά στις κρατήσεις για το καλοκαίρι, ενώ έχει 
ενταθεί η ζήτηση και για ταξίδια στην Αίγυπτο. Στη Δυτική Μεσόγειο η Ισπανία έχει την 
πρώτη θέση, αλλά εξελίσσονται θετικά και οι κρατήσεις για την Πορτογαλία.

Στις κρατήσεις της Tui η Έλλάδα έρχεται στην πρώτη θέση, τάση που είχε ήδη διαφανεί 
από το 2021, καθώς τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο τα αεροπορικά δρομολόγια 
από και προς την Έλλάδα είχαν φτάσει στο 86% του 2019, την ώρα που στην Έυρώπη 
η αεροπορική κίνηση κυμάνθηκε στο 40% σε σχέση με το 2019. Ορισμένοι δημοφιλείς 
ελληνικοί προορισμοί, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη κατέγραψαν, μάλιστα, τον 
Αύγουστο περισσότερους επισκέπτες και από τη χρονιά-ρεκόρ, το 2019. Ο εκπρόσωπος 
της Tui, Aage Dünhaupt, δηλώνει στο RND ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί σίγουρα και 
το 2022, για αυτό και ο τουριστικός οργανισμός σχεδιάζει φέτος να φέρει στην Έλλάδα 
περί τα τρία εκατομμύρια επισκέπτες, όταν το 2019 είχε φέρει 2,5 εκατομμύρια. Τέλος, 
σημειώνεται ότι ο δημοφιλέστερος προορισμός των Γερμανών παραμένει η Γερμανία, 
καθώς το 30,6% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση προγραμματίζει να ταξιδέψει για 
τουλάχιστον 5 ημέρες στο εσωτερικό της χώρας.
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Γερμανία: Τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη επιβατική 
κίνηση

Γερμανία: Αύξηση του επιδόματος σπουδαστών -BaföG

Παρά τους περιορισμούς λόγω πανδημίας η κατάταξη των 
αεροδρομίων της Γερμανίας όσον αφορά την επιβατική 
κίνηση στα αεροδρόμια της Γερμανίας το 2021 δεν άλλαξε 
σημαντικά. Διαφοροποιήσεις όμως καταγράφηκαν όσον 
αφορά τις μεταβολές των ποσοστών σε σχέση με το 2020.

Την μεγαλύτερη αύξηση επιβατών είχε σε ποσοστά το 
αεροδρόμιο του Αννοβέρου με +42,1% ενώ το μοναδικό 
αεροδρόμιο που είχε λιγότερους επιβάτες σε σχέση με το 
2020 ήταν του Ντίσελντορφ (-4,2%)

Συγκεκριμένα: 

1. Frankfurt        24.776.624 +32,2%

2. München        12.478.757 +12,4%

3. Berlin  9.935.360 +9,3%

4. Düsseldorf 7.944.870 -4,2%

5. Hamburg 5.316.090 +16,6%

6. Köln/Bonn 4.247.718 +28,1%

7. Stuttgart 3.588.403 +11,5%

8. Hannover 2.054.755 +42,1%

9. Dortmund 1.693.050 +38,7%

10. Nürnberg  1.052.519 + 15,3%

Μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μπορούν να υπολογίζουν ότι θα αυξηθεί μέσα στο 
έτος το επίδομα BaföG

To σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στο Ύπουργικό Συμβούλιο προβλέπει αύξηση των 
συντελεστών 5%. Έπίσης θα αυξηθούν κατά 20% τα όρια όσον αφορά την απόκτηση του 
δικαιώματος δηλ. έτσι θα αποκτήσουν περισσότερα άτομα το δικαίωμα.

Πάντως φοιτητές και σπουδαστές εκφράζουν συνεχώς έντονες διαμαρτυρίες για τη 
δυσκολία απόκτησης του επιδόματος, τη συνθετότητα όσον αφορά του ύψους του 
επιδόματος και την ιδιαίτερη γραφειοκρατική δυσκολία.
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Γερμανία: Πρόβλεψη για „σοκ“ τιμές στα 
τρόφιμα

Φοροελάφρυνση για τηλεργασία και το 2022

Γερμανία: Παράταση στην αλλαγή διπλωμάτων ΙΧ

Ο Timo Wollmershäuser, επικεφαλής του οικονομικού 
Ινστιτούτου Ifo στο Μόναχο, αναμένει αυξήσεις 
τιμών από τους παραγωγούς για τα δύο τρίτα των 
τροφίμων τους επόμενους μήνες. Έπίκειται «σοκ 
τιμών», είπε ο ειδικός στη «Welt am Sonntag».

Μάλιστα οι ειδικοί διόρθωσαν την πρόβλεψη 
της τιμής του πληθωρισμού στο 4% ενώ το Ifo 
προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα 
έως και 7%.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και 
για το έτος 2022 οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν στη 
φορολογική τους δήλωση τις ημέρες που εργάστηκαν από το σπίτι.

Για κάθε μέρα θα υπολογίζεται 5 € και το σύνολο του ποσού θα 
αφαιρείται από το φορολογητέο ποσό. 

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης αφορολόγητο όριο του μπόνους 
για εργαζόμενους σε κέντρα περίθαλψης  3.000 €

Τέλος και φέτος η κατάθεση φορολογικής δήλωσης για το 2021 (από 
φοροτεχνικό γραφείο) θα πάρει παράταση .

Όσον αφορά τους εργοδότες θα μπορούν να μέχρι και τον Ιούνιο να 
μην φορολογούν το επίδομα για εργασία περιορισμένου χρόνου (Kurz-
arbeit) 

Λόγω της πανδημίας και τη; επιβάρυνσης των διαδικασιών στις υπηρεσίες δόθηκε χθες 
από το Συμβούλιο Κρατιδίων της Γερμανίας παράταση στην υποχρέωση αλλαγής του 
διπλώματος οδήγησης.

Συγκεκριμένα η παράταση αφορά οδηγούς που γεννήθηκαν από το 1953 έως το 1958 και 
έχουν και έχουν δίπλωμα οδήγησης που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 1998.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 19 Ιουλίου 2022 (αρχικά ήταν η 19 Ιανουαρίου 
2022)           Πηγή: dpa
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Play-off η Μπουντεσλίγκα ;

STIKO: Σε ποιους συνιστά 4η δόση

H νέα πρόεδρος της γερμανικής ποδοσφαιρικής λίγκας 
(DFL), Ντονάτα Χόπφεν, άνοιξε μια συζήτηση για το θέμα 
των πλέι οφ στο γερμανικό πρωτάθλημα, μιλώντας το 
περασμένο σαββατοκύριακο σε συνέντευξή της στην 
εφημερίδα Bild.

Μάλιστα το γεργονός ότι η Μπάγερν Μονάχου, νικήτρια 
των 10 από τα 12 τελευταία πρωταθλήματα, εκ των οποίων 
τα εννέα στη σειρά, συντάχθηκε με την πρόταση αφήνει 
ανοιχτή την προοπτική.

Ο  Όλιβερ Καν δήλωσε (Kicker)  «Βρίσκω συναρπαστικό 
να σκέφτομαι νέα μοντέλα, όπως τα πλέι οφ για την 
Μπουντεσλίγκα», δήλωσε ο παλαίμαχος Γερμανός διεθνής 
τερματοφύλακας.

«Ένα σχήμα στην Μπουντεσλίγκα με ημιτελικούς και 
τελικούς θα σήμαινε περισσότερο ενθουσιασμό για τους φιλάθλους. Θα είχε νόημα, 
λοιπόν, να παίξουμε με μια τέτοια ιδέα. Έμείς στη Μπάγερν είμαστε πάντα ανοιχτοί σε 
νέες ιδέες. Ένα νέο φορμάτ θα τεθεί επίσης σε ισχύ στο Champions League από το 2024 κι 
έχουμε μεγάλες ελπίδες», κατέληξε ο Καν.

H συντριπτική πλειονότητα των συλλόγων της Μπουντεσλίγκα είναι ενάντια στην ιδέα 
των πλέι οφ, συμπεριλαμβανομένων των Ρούντι Φέλερ (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Μάρκους 
Κρέσε (Άιντραχτ Φρανκφούρτης) ή Ντιρκ Ζίνγκλερ (Ουνιόν Βερολίνου).

Βέβαια η αλλαγή μορφής (και αν αυτή τηελικά πραγματοποιηθεί) μάλλον θα πάρει χρόνο . 
Αλλωστε η DFL διευκρίνισε μέσω του Kicker: «Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν διαφορετικές 
ιδέες σχετικά με τη μορφή του πρωταθλήματος, αλλά προς το παρόν απέχουν πολύ 
από μια απόφαση και ακόμη λιγότερο από το να εφαρμοστούν. Η DFL θα προετοιμάσει 
προσεκτικά αυτή τη διαδικασία ανοιχτής συζήτησης και θα την οδηγήσει μαζί με τους 
συλλόγους τους επόμενους μήνες».

Η εθνική επιτροπή εμβολιασμού της Γερμανίας συνιστά 4η δόση (2η αναμνηστική) στις 
ακόλουθες κατηγορίες πολιτών.

• Άτομα άνω των 70 ετών 

• Σε όσους κατοικούν (ή περιθάλπτουν άτομα) σε κέντρα περίθαλψης 

• Σε άτομα «ανοσοκατασταλμένα» άνω των 5 ετών 

• Άτομα άνω των 16 ετών που εργάζονται σε νοσοκομειακά κέντρα, κέντρα γήρατος 
και ιδιαίτερα όσοα από αυτά έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή διαμένοντες σε αντίστοιχα 
κέντρα. 

Πότε;

Για άτομα άνω των 70 ετών, άτομα σε κέντρα περίθαλψης καθώς και άτομα με υψηλό 
κίνδυνο η STIKO προτείνει το νωρίτερο 3 μήνες μετά την 3η δόση (1η αναμνηστική).

Για εργαζόμενους σε κέντρα περίθαλψης και νοσοκομεία το νωρίτερο σε 6 μήνες
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Κορωνοιός - Γερμανία: Οι τελευταίες αλλαγές

Gregory 
Giakis

Δωρεάν διαφήμιση – στήριξε 
την 7η φιλανθρωπική δράση 
συλλόγων και φορέων Μονάχου

Από την Παρασκευή 4 Μαρτίου ισχύουν στην Γερμανία 
τα μέτρα χαλάρωσης της δεύτερης φάσης που είχαν 
αποφασίσει μέσα Φεβρουαρίου Καγκελάριος και 
Πρωθυπουργοί κρατιδίων.

Έτσι :

• Στην ετσίαση από 4 Μαρτίου ισχύει πλέον το 3G 
σε εστίαση και ξενοδοχεία (δηλ πλέον θα έχουν πρόσβαση 
και άτομα με πιστοποιητικό αρνητικού τεστ) .

• ¨Άνοιξαν κέντρα διασκέδασης (Disco και Bar) και η 
πρόσβαση θα επιτρέπεται με τον κανόνα 2Gplus

• Σε μεγάλες εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους 
επιτρέπεται να συμμετέχουν άτομα που θα καλύπτουν πλέον το 60% της χωρητικότητας 
και δεν θα ξεπερνούν τα 6.000 (2g ή 2Gplus)

• Σε μεγάλες εκδηλώσεις σε υπαίθριους χώρους επιτρέπεται να συμμετέχουν 
άτομα που θα καλύπτουν πλέον το 75% της χωρητικότητας και δεν θα ξεπερνούν τα 
25.000 (2g ή 2Gplus)

H τρίτη και τελευταία φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων έχει 
προγραμματιστεί για 20 Μαρτίου με την κατάργηση των περισσοτέρων περιοριστικών 
μέτρων  (χωρίς να διευκρινίζεται πάντως στην ανακοίνωση με λεπτομέρειες τα μέτρα 
που θα καταργηθούν)
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Tagesschau: «Απειλείται η Ελλάδα με νέα κρίση χρέους;»

Tagesschau: «Πριν από δέκα 
χρόνια, η Έλλάδα χρειάστηκε ένα 
δεύτερο πρόγραμμα διάσωσης. 
Στο μεταξύ, η Αθήνα πρέπει να 
πληρώσει σημαντικά περισσότερα 
για να δανειστεί ξανά. Πόσο 
μεγάλοι είναι οι κίνδυνοι για τη 
χώρα;»

Σε άρθρο του Victor Gojdka 
στην ιστοσελίδα του δημόσιου 
τηλεοπτικού σταθμού ARD, 
γίνεται αρχικά αναφορά στην 
ολονύχτια συνεδρίαση Ύπουργών 
Οικονομικών της ευρωζώνης –με 
τη συμμετοχή και του γερμανού 
Wolfang Shäuble που «δεν είχε 
καμία διάθεση για γέλια»- η 
οποία προηγήθηκε της έγκρισης 
του δεύτερου προγράμματος 

διάσωσης της χώρας, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την χρεοκοπία, όπως 
σημειώνεται. Δέκα χρόνια μετά, οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες κρούουν και πάλι τον 
κώδωνα του κινδύνου, προβλέποντας αύξηση των επιτοκίων εκ μέρους τη Έυρωπαϊκής 
Κεντρική Τράπεζας στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Martin Lueck της Black Rock –η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως- πολλοί επενδυτές φοβούνται 
ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν δυσανάλογα στη συνέχεια σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη για χρήμα, και αυτό ισχύει για τη Νότια Έυρώπη, και ειδικά για την Έλλάδα. 
Παρόλα αυτά δεν χρειάζεται να υπάρξει πανικός στην Έλλάδα, επισημαίνεται στο άρθρο, 
εφόσον η χώρα δεν σκοπεύει να δανειστεί φέτος μεγάλα χρηματικά ποσά, ούτε χρειάζεται 
να ανησυχεί για τα παλαιά της χρέη, καθώς το 80% τους ανήκει σε κράτη-μέλη της ΈΈ, 
οπότε ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, όπως λέει ο Διευθυντής του Γερμανικού Ινστιτούτου 
Οικονομικών Έρευνών DIW Αλέξανδρος Κρητικός. Συγχρόνως η Έλλάδα έχει στραφεί 
στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, κάτι που σημαίνει καλύτερες συνθήκες για τους 
μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά και προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μεγάλων 
ξένων επενδυτών, με δεδομένη την πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της ψηφιοποίησης 
των σχετικών διαδικασιών. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι η χώρα υποχρεώθηκε 
να εφαρμόσει σκληρά μέτρα λιτότητας, να μειώσει τις συντάξεις και τους μισθούς 
και να αυξήσει την φορολογία, γεγονός που οδήγησε σε διαμαρτυρίες και κάνει τους 
εμπειρογνώμονες της Φραγκφούρτης να διερωτηθούν: Μήπως οι επίτροποι της λιτότητας 
από τις Βρυξέλλες υποχρέωσαν τους Έλληνες σε υπερβολική λιτότητα κατά τη διάρκεια 
της κρίσης; 

Και η απάντηση είναι «Ναι», καταλήγει το δημοσίευμα, δια στόματος Martin Lück, ο οποίος 
διευκρινίζει ότι επιβαρύνθηκαν τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, με αποτέλεσμα να 
είναι ακόμη αισθητός, δέκα χρόνια μετά το δεύτερο πακέτο διάσωσης, ο αντίκτυπος αυτού 
του ριζικού προγράμματος αναδιάρθρωσης με το σχεδόν 1/3 του ελληνικού πληθυσμού 
να διαβιεί στα όρια της φτώχειας.
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ARD: «Πώς η Ελλάδα προσελκύει 
Γερμανούς συνταξιούχους»

ARD (Verena Schälter) : 
«Προσφέροντας χαμηλή 
φορολόγηση, η ελληνική κυβέρνηση 
θέλει να πείσει τους συνταξιούχους 
του Βορρά να μετακινηθούν στη 
Μεσόγειο. Ύπολογίζεται ότι οι 
δαπάνες τους θα τονώσουν την 
Οικονομία της χώρας»

Στα μέσα Φεβρουαρίου σε ένα 
μικρό χωριό στη Βόρεια Έλλάδα: 
Ο Peter Süssenguth φροντίζει το 
λαχανόκηπό του. «Τώρα είναι σιγά-
σιγά η ώρα να τα καθαρίσουμε 
όλα», λέει. Στον κήπο του καλλιεργεί 
αγγούρια, κρεμμύδια, πατάτες. 
«Το πράσο, για παράδειγμα, έχει 
ήδη βγει. Για σκεφτείτε: Κανονικά 
θα έπρεπε να έχει χιόνι, και στην 
Έλλάδα βγάζουμε ήδη τα πράσα κλπ.».

Ο 66χρονος κατάγεται από το Flensburg. «Ήμουν αυτοαπασχολούμενος και 
εξακολουθούσα να εργάζομαι κάπου και ως υπάλληλος. Και μετά άρχισα σιγά-σιγά να 
οργανώνω την απόδρασή μας εδώ».

Έδώ και πάνω από δύο χρόνια ζει με τη σύζυγό του στο Κάτω Μητρούσι Σέρρων, ένα 
μικρό χωριό κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διαθέτει ΑΜΚΑ και πληρώνει τους 
φόρους του στην Έλλάδα. Γιατί αν κανείς περνά περισσότερο από το μισό χρόνο στην 
Έλλάδα, υπόκειται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας αυτομάτως σε φορολόγηση.

Για τον Süssenguth τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά. «Αν και στην πραγματικότητα 
δεν έχω μεγάλη σύνταξη, αξίζει τον κόπο», λέει. Η ελληνική κυβέρνηση μεταρρύθμισε 
πρόσφατα το φορολογικό νόμο. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε οι 
συνταξιούχοι από το εξωτερικό να μεταφέρουν τον τόπο διαμονής τους στην Έλλάδα και 
να πληρώνουν φόρους εκεί.

Αυτό ανακοίνωσε το 2020 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Από εδώ και στο 
εξής, οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιούχους από το εξωτερικό θα φορολογείται μόνο 
με συντελεστή 7%», είπε τότε στο ελληνικό Κοινοβούλιο. «Αυτό θα καταστήσει την Έλλάδα 
πολύ πιο ελκυστική και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα».

Ο ενιαίος συντελεστής του 7% σε όλα τα εισοδήματα, για παράδειγμα στα εισοδήματα 
από ενοίκια, σε συνδυασμό με τον καλό καιρό και το ευχάριστο κλίμα έχουν σκοπό 
να καταστήσουν την Έλλάδα παράδεισο για τους συνταξιούχους και να βοηθήσουν 
στην τόνωση της Οικονομίας. Γιατί από τη μία πλευρά η χώρα θα επωφεληθεί από τα 
πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ενώ από την άλλη υπάρχει η ελπίδα πως οι συνταξιούχοι θα 
ξοδεύουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους στην Έλλάδα.

Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει υπάρξει μεγάλος συνωστισμός ενδιαφερομένων, γεγονός 
που θα μπορούσε ενδεχομένως να σχετίζεται και με την πανδημία του κορωνοϊού. Από 
τότε που τέθηκε σε ισχύ η νέα ρύθμιση, έχουν υποβληθεί 200 αιτήσεις από αλλοδαπούς 
συνταξιούχους που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Έλλάδα.
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Ο Dirk Reinhardt είναι συνεργάτης σε ελληνογερμανικό δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. 
Ο ίδιος θεωρεί ότι θα υπάρξουν σημαντικά περισσότεροι συνταξιούχοι στο μέλλον. 
«Ζήτηση  υπάρχει σε κάθε περίπτωση», λέει ο Reinhardt. Πολλοί το σκεπτόντουσαν και 
πιο πριν, με τα φορολογικά κίνητρα πλέον ενισχύεται η διάθεση εγκατάστασης στη χώρα. 
«Συχνά συγκρίνουν πολλές χώρες, χώρες του Νότου με καλές καιρικές συνθήκες κλπ. 
και κατόπιν λένε: Η Έλλάδα έχει τις καλύτερες συνθήκες, μας αρέσει, και μετά κάνουν το 
βήμα».

Φυσικά υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει κανείς να προσέξει. Ο Reinhardt 
συνιστά: Όποιος εξετάζει την ιδέα της μετανάστευσης θα πρέπει να λάβει πληροφορίες 
από φορολογικό σύμβουλο ή δικηγόρο τόσο στη Γερμανία όσο και στην Έλλάδα. Αυτό 
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν κανείς επιθυμεί να αγοράσει ένα ακίνητο στην 
Έλλάδα. Στο ζήτημα αυτό πάντοτε ανακύπτουν προβλήματα, λέει ο Reinhardt. «Πρέπει 
επίσης να συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές της Έλλάδας δεν 
υπάρχει Κτηματολόγιο». Σε αντίθεση με τη Γερμανία, χρειάζεται η συνδρομή δικηγόρου 
που θα πραγματοποιήσει έλεγχο στο Ύποθηκοφυλακείο.

Ο Peter Süssenguth συνιστά στους ενδιαφερόμενους να συγκεντρώσουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και να μελετήσουν τα πάντα προσεκτικά. Κάποια πράγματα 
είναι καταρχήν περίπλοκα, γιατί είναι διαφορετικά απ’ ό,τι στη Γερμανία. Η ουσία είναι 
ότι τα πλεονεκτήματα ξεπερνούν σαφώς τα μειονεκτήματα, και όχι μόνο από οικονομικής 
απόψεως. «Πρέπει να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι νιώθουμε πολύ άνετα εδώ, καθώς οι 
Έλληνες είναι ζεστοί από τη φύση τους», λέει. «Γι’ αυτό και ως Γερμανός δεν αντιμετωπίζει 
κανείς προβλήματα. Έίναι μια εντελώς διαφορετική ζωή, μια καλή ζωή, και από αυτή την 
άποψη δεν θα την άλλαζα».

Και αν όντως τον πιάσει νοσταλγία, επισκέπτεται τη Γερμανία για μερικές εβδομάδες. Αλλά 
συνήθως μετά από λίγο καιρό ανυπομονεί να επιστρέψει στην Έλλάδα.

Ελλάδα: Πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια 
(δημοσκόπηση)

Από	την	πανελλαδική	έρευνα	της	Opinion	Poll,	που	
υλοποιήθηκε	για	λογαριασμό	του	tomanifesto.gr	στο	
διάστημα	7/2-12/2	προκύπτει	ως	πρώτο	πρόβλημα	
που	απασχολεί	τους	πολίτες	αναδεικνύεται	η	
ακρίβεια	με	49%	με	την	πανδημία	να	περιορίζεται	
στο	26.8%.	

Ακολουθούν	τα	θέματα	της	Οικονομίας	με	20%	
και	η	ανεργία	με	8.6%,	η	εγκληματικότητα/
παραβατικότητα	με	6.2%	(ως	αποτέλεσμα	της	
δολοφονίας	του	νεαρού	Άλκη	στην	Θεσσαλονίκη	
και	της	υπόθεσης	του	βιασμού	στην	Θεσσαλονίκη	
που	απασχόλησαν	και	απασχολούν	έντονα	την	κοινή	
γνώμη),	η	Τουρκική	προκλητικότητα	με	4.7%	και	η	
κατάσταση	Νοσοκομείων,	δομών	υγείας	με	4.6%
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Θεσσαλοί Ευρώπης «Διαδικτυακή Κοπή 
Βασιλόπιτας 2022»

«Τυχερός ο Θεσσαλικός Σύλλογος 
Ντύσσελντορφ»

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Έυρώπης 
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» α.Σ. και οι Σύλλογοι-
Μέλη συναντήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης και σε 
ευχάριστο κλίμα μακριά από την πατρίδα τους, 
έκοψαν την Βασιλόπιτά τους για το 2022.   

Η κοπή  διαδικτυακής Βασιλόπιτας των 
Θεσσαλών Έυρώπης πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 παρουσία 
εκπροσώπων των Συλλόγων.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών 
Συλλόγων Έυρώπης  κ. Διαμαντής Γκίκας  

ευχαρίστησε τους Συλλόγους - μέλη της Ομοσπονδίας και τα μέλη της Παγκόσμιας 
Νεολαίας Θεσσαλών.

Η Γραμματέας της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Έυρώπης κ. Πολυάνθη Γιάνναρου 
παρουσίασε απλά και εν συντομία τους 3 Ιεράρχες, που γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου, 
τη βιογραφία τους, κάποια μηνύματά τους, και σήμερα επίκαιρα, το πολύπλευρο έργο 
τους και την κοινωνική προσφορά τους που δικαιολογούν απόλυτα γιατί είναι πρότυπα 
προς μίμηση και προστάτες των γραμμάτων, και κατ επέκταση των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους των Συλλόγων 
μελών της Ομοσπονδίας: κ. Έυθύμιο Κερασοβίτη και κ. Αναστασία   Κερασοβίτη  από   
Νυρεμβέργη,  κ.  Αθανασία Ρουσιαμάνη, κ. Δημήτρη Ρουσιαμάνη και κ. Κώστας Μυλωνάς 
από Ντύσελντορφ, κ. Κώστα Φιλίππου από Βισμπάντεν, κ. Πολυάνθη Γιάνναρου και 
κ. Έλευθερία Θάνου από Μπήλεφελντ, κ. Βασιλική Λασπά από Σβάινφουρτ, κ. Βάγια 
Βαλιώτη και κ. Στέφανο Ψύρρα από Μόναχο, κ. Αντώνη Κουκουράβα από Γκύτερσλο 
καθώς και από τη Γενική Γραμματέα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών κ. 
Φωτεινή Μίχου.

Το φλουρί της ηλεκτρονικής βασιλόπιτας έτυχε στο κομμάτι του Θεσσαλικού Συλλόγου 
Ντύσσελντορφ. Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων της Ομοσπονδίας ευχήθηκαν στον τυχερό 
Σύλλογο και στα παρόντα μέλη  κ. Αθανασία Ρουσιαμάνη, κ. Δημήτρη Ρουσιαμάνη και 
κ. Κώστα Μυλωνά, πάντα επιτυχίες, δημιουργικότητα και  πολλές αξιόλογες εκδηλώσεις. 
Οι Θεσσαλοί της Έυρώπης έδωσαν ραντεβού για τις 3 Απριλίου 2022, όπου θα 
πραγματοποιηθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Έυρώπης εύχεται σε όλον τον κόσμο ένα 
ευτυχισμένο, δημιουργικό και χαρούμενο 2022 και οι 3 Ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, 
Γρηγόριος ο Θεολόγος και  Ιωάννης Χρυσόστομος να είναι εμπνευστές και εμψυχωτές μας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Έυρώπης “Βασ. Τσιτσάνης“ α.Σ.

Ο Πρόεδρος Διαμαντής Γκίκας

Η Α’  Γραμματέας Πολυάνθη Γιάνναρου



Αρ. 85 Μάρτιος 2022  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

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

Ελλάδα 2021: Από τη Γερμανία οι περισσότεροι 
επισκέπτες

Αυξημένη κατά 99,4% ήταν η η ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας στο σύνολο του 2021. 
Έτσι το διάστημα Ιανουρίου-Δεκεμβρίου η Έλλάδα υποδέχτηκε 14,7 εκατ. τουρίστες 
έναντι 7,4 εκατ. το 2020. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν στο 59% των προ πανδημίας 
επιπέδων, με τους Γερμανούς, τους Βρετανούς και τους Γάλλους να στηρίζουν πέρυσι τον 
ελληνικό τουρισμό.

Οι εισπράξεις από τη από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 172,0%, από τη Γερμανία κατά 
108,9% και πό τη Βρετανία καατά 97,9% Οι Γερμανοί επαλήθευσαν το ρόλο τους ως η πιο 
μεγάλη τουριστική αγορά για την Έλλάδα, αφήνοντας 2,4 δισ. ευρώ, με τους Βρετανούς 
να ακολουθούν με 1,5 δισ. ευρώ. Πίσω τους οι Γάλλοι με ταξιδιωτικές εισπάξεις αξίας 
999,4 εκατ. ευρώ.

Από τους 14,7 εκατ. τουρίστες που έφτασαν στην Έλλάδα το 2021:

• Oι 10,1 εκατ. ταξιδιώτες προήλθαν από τις χώρες της ΈΈ-27, καταγράφοντας αύξηση 
κατά 107,0% σε σύγκριση με το 2020. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του 
ευρώ αυξήθηκε κατά 113,5% και αυτή από τις χώρες της ΈΈ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ 
κατά 91,6%.

• οι 4,6 εκατ. ταξιδιώτες προήλθαν από χώρες εκτός της ΈΈ-27  καταγράφοντας αύξηση 
κατά 84,4%

Έιδικότερα,

• η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 96,6% και 
διαμορφώθηκε σε 3 εκατ. ταξιδιώτες.

• η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 150,5% και διαμορφώθηκε σε 1, 2 
εκατ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΈΈ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο 
αυξήθηκε κατά 48,9% και διαμορφώθηκε σε 1, 2 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ 
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αυξήθηκε κατά 271,6% σε 396.000 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία 
αυξήθηκε κατά 365,3% και διαμορφώθηκε σε 119.500 ταξιδιώτες.

Συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου, τα τουριστικά έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 
146,7% σε σχέση με το 2020, φτάνοντας τα 10,6 δισ. ευρώ, και αντιπροσωπεύοντας το 
58,6% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019.

Οι εισπράξεις ταξιδιωτών των χωρών της ΈΈ-27 αυξήθηκαν κατά 141,2% και 
διαμορφώθηκαν στα 6,8 δισ. ευρώ (οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του 
ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 133,7%, ενώ οι εισπράξεις από 
κατοίκους των χωρών της ΈΈ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 181,1% και 
διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ).

Οι εισπράξεις ταξιδιωτών των χωρών εκτός της ΈΈ-27 αυξήθηκαν  κατά 147,7% και 
διαμορφώθηκαν στα 3,6 δισ. ευρώ.

Έιδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 108,9% έναντι του 2020 και 
διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 172,0% στα 999,4 
εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΈΈ-27, αύξηση κατά 97,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,5 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις 
ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 605,3% και διαμορφώθηκαν στα 607,0 εκατ. ευρώ και 
αυτές από τη Ρωσία κατά 705,2% στα 115,2 εκατ. ευρώ.

Ελλάδα: Τι είναι η νέα υπηρεσία 
„Open Car“ 

Αν και το ποσοστό θα οριστικοποιηθεί την άνοιξη ο Γερμανός 
Tέθηκε σε λειτουργία από τα Ύπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών και την η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Έσόδων 
(ΑΑΔΈ) η νέα διαδικτυακή υπηρεσία Open Car (opencar.services.gov.
gr). 

Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν 
να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν 
πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Έλλάδα. 

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της 
υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

- αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί

- αν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης 
ασφάλισης και

- το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος.

Έίναι αυτονόητο ότι μέσω της υπηρεσίας Open Car δεν παρέχονται πληροφορίες για 
τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων, ούτε στοιχεία τυχόν 
οφειλών από τέλη κυκλοφορίας. 

Για την είσοδο στην πλατφόρμα δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση και η αναζήτηση 
πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
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Με ελληνική σημαία το1ο δεξαμενόπλοιο καύσης 
αμμωνίας στον κόσμο

Η Ελληνίδα που κατέκτησε τις 7 υψηλότερες 
κορυφές του κόσμου

Στην παραγγελία ενός δεξαμενόπλοιου, τύπου 
suezmax, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί και την 
αμμωνία ως ναυτιλιακό καύσιμο, προχώρησε η Avin 
International, συμφερόντων Ομίλου Βαρδινογιάννη.

Έιδικότερα, η ναυτιλιακή ήρθε σε συμφωνία με τα 
κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding για την 
κατασκευή ενός tanker, χωρητικότητας 156.000 
dwt. Όπως σημειώνεται, υπάρχει option για την 
κατασκευή δύο επιπλέον πλοίων.

Το πλοίο θα ευθυγραμμίζεται με τις προδιαγραφές 
του αμερικανικού νηογνώμονα ABS Ammonia 
Ready Level 1, σύμφωνα με τις οποίες το πλοίο θα 

σχεδιαστεί για να μπορεί να αξιοποιεί και την αμμωνία ως καύσιμο στο μέλλον.

Πρόκειται για το πρώτο πλοίο στον κόσμο που θα χρησιμοποιεί αμμωνία για την κίνησή 
του μετά από μετατροπές στην κύρια μηχανή του.

Πηγή: www.naftikachronika.gr

Είναι	μητέρα	δύο	αγοριών	και	Διευθύντρια	
Μάρκετινγκ	σε	πολυεθνική	εταιρεία.	Ή	ορειβασία	
είναι	το	πάθος	της	εδώ	και	σχεδόν	20	χρόνια,	από	
τότε	που	έγινε	μέλος	του	Αθηναϊκού	Ορειβατικού	
Συλλόγου.

Ή	Βανέσα	Αρχοντίδου	κατάφερε	να	κατακτήσει	
και	την	έβδομη	κορυφή	του	κόσμου	και	να	
ολοκληρώσει	τα	7	Summits	(την	ανάβαση	
στις	7	υψηλότερες	κορυφές	των	ηπείρων	του	
κόσμου).	Με	την	ανάβαση	στο	όρος	Βίνσεν,	στην	
Ανταρκτική,	πραγματοποίησε	την	υπόσχεση	που	
είχε	δώσει	στις	αρχές	Δεκέμβρη	ότι	θα	μεταφέρει	
το	μήνυμα	για	την	ανάγκη	δράσης	κατά	της	

κλιματικής	κρίσης	σε	όλες	τις	γωνιές	του	κόσμου.	Ως	Πρέσβειρα	του	Ευρωπαϊκού	
Συμφώνου	για	το	Κλίμα,	έχει	δει	τις	επιπτώσεις	της	ανθρώπινης	δραστηριότητας	στο	
περιβάλλον,	ακόμα	και	στα	πιο	απομακρυσμένα	σημεία	του	πλανήτη,	και	έχει	διακρίνει	
την	ανάγκη	για	άμεση	κινητοποίηση,	πριν	να	είναι	αργά.	Μάλιστα,	χρησιμοποιώντας	το	
εργαλείο	του	Ευρωπαϊκού	Συμφώνου	για	το	Κλίμα,	τα	Peer	Parliaments,	διοργάνωσε	μια	
συζήτηση	στην	καρδιά	της	Ανταρκτικής	με	συμμετέχοντες	ορειβάτες	από	την	Ελβετία,	
την	Πολωνία,	τη	Γαλλία	και	το	Ήνωμένο	Βασίλειο,	με	θέμα	τη	βιώσιμη	κινητικότητα.

Πηγή:	ΕΡΤ
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Η Ελληνίδα που κατέκτησε τις 7 υψηλότερες 
κορυφές του κόσμου

Επιστολή μαθήτριας Λυκείου Γερμανίας στην  
Ύπ. Παιδείας

Μαθήτρια Έλληνικού Λυκείου της Γερμανίας 
γράφει στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως (πηγή 
esos.gr)

Αξιότιμη κυρία Ύπουργέ,

Έίμαι μαθήτρια της Β ‘Λυκείου ενός Έλληνικού 
Λυκείου του κρατιδίου της Ρηνανίας Βεστφαλίας  
της Γερμανίας .Σε αυτήν την επιστολή θα ήθελα 
να σας αναφέρω κάποιους προβληματισμούς μου 
σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων.

Η φωτογραφία είναι του Έλληνικού Λυκείου στο 
ντίσελντορφ (facebook) και δεν έχει οπωσδήποτε 
σχέση με το σχολείο της μαθήτριας

Θα ήθελα να διευκρινίσω την οπτική μου ,γιατί δεν 
είμαι καθόλου φυγόπονα στο θέμα των σχολικών 
μαθημάτων. Γνωρίζω πως αυτή η θέσπιση του 

συγκεκριμένου συστήματος  εξετάσεων πρόκειται για μια μελετημένη από ειδικούς μορφή 
εξέτασης ,αλλά πιστεύω πως εμείς ,οι ομογενείς ,έχουμε μειονεκτήματα πάνω σε αυτό το 
θέμα.

Αρχικά προβληματίζομαι ,διότι μετά από δυο χρονιές γεμάτες με άγχος, όχι μόνο για εμάς 
,αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και για όλο το εκπαιδευτικό σύστημα βρισκόμαστε 
τόσο οι μαθητές , όσο και οι καθηγητές  ,αντιμέτωποι με την αναπλήρωση ύλης δύο 
παλαιότερων ετών.

Ακόμα, πρέπει να γίνει γνωστό πως τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού δεν έχουν το 
ίδιο μαθησιακό επίπεδο με τα σχολεία του Έλλαδικού χώρου. Παλιότερα είχαμε ελλείψεις 
από καθηγητές ,με αποτέλεσμα να αργούμε να ολοκληρώνουμε την αναγκαία ύλη .Έμένα 
προσωπικά με αγχώνει η ιδέα  ότι θα πάω ένα πρωί να γράψω εξετάσεις και μπορεί να 
μου  εμφανιστεί ένα φαινόμενο που εγώ δεν το έχω διδαχτεί ,γιατί θεωρείται από τους 
καινούργιους καθηγητές ότι είναι γνωστό για εμάς .Με αποτέλεσμα να χάσω βαθμό 
από αυτό.  Έπιδιώκω να περάσω σε Πανεπιστήμιο της Έλλάδος ,αλλά υπάρχουν αρκετοί 
συμμαθητές μου που αυτός  και ο γενικός αυτής της χρονιάς μπορεί να τους στερήσει τη 
δυνατότητα να μεταπηδήσουν στο Γερμανικό Πανεπιστημιακό Σύστημα Σπουδών .Δεν θα 
ήταν καλύτερο ή να μην υπάρχει Τράπεζα Θεμάτων για τους ομογενείς ή να δημιουργηθεί 
μια καινούργια  βασισμένη στο δικό τους επίπεδο  ;  

Ξέρω , μπορεί να σκεφτείτε ότι έχουμε ωφεληθεί από τα δικαιώματα που μας έχουν δοθεί 
για τις Πανελλήνιες εξετάσεις και ότι τώρα φαινόμαστε πλεονέκτες ,γιατί ζητάμε κάτι 
διαφορετικό, αλλά για μπορέσουμε να γράψουμε αυτές τις εξετάσεις ‒που για εμένα 
θεωρούνται σημαντικές και αναγκαίες για να καταφέρω αυτό που θέλω‒ πρέπει να έχουμε 
δύναμη ,  κουράγιο και τις απαραίτητες γνώσεις .

Έλπίζω να λάβετε υπόψιν σας τα λεγόμενά  μου και να αναλογιστείτε το πως σκεφτόμαστε 
όλοι εμείς ,οι ομογενείς αλλά και κάποιοι γηγενείς αυτή την κατάσταση ,μια κατάσταση 
πρωτόγνωρη και εξαιρετικά αγχωτική . Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και χαίρομαι που 
αφιερώσατε λίγο από τον χρόνο σας για να διαβάσετε αυτήν την επιστολή.

 ΜΈ ΤΙΜΗ        (Το όνομα της μαθήτριας)
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Mαρτυρία από Έλληνα κρατούμενο σε στρατόπεδο 

Από το βιβλίο της Έλένης Τσακμάκη - Δεληδημητρίου ,,Τελευταίος Σταθμός

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 2011 από τις εκδόσεις University Studio Press Θεσσαλονίκη. 
Έίναι 134 σελίδες. Και έχει μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις που πήρε η κα Τσακμάκη από 
25 άτομα, που ήταν κρατούμενοι σε διάφορα στρατόπεδα και τα οποία σήμερα δεν ζουν 
πια.

Γ.Γ.

Έμαθα από κάποιους φίλους ότι στη Ζάχολη της Κορινθίας ζει κάποιος Έλληνας που έκανε στο 
στρατόπεδο του Μπίμπλις. Φρόντισα και τον βρήκα τηλεφωνικά. Η ευγενική και φιλική φωνή 
του με κατέκτησε αμέσως. Παρ’ όλη την προχωρημένη ηλικία του και τις άσχημες αναμνήσεις 
που είχε ως κρατούμενος σε στρατόπεδο, όταν του είπα ποια είμαι και τι ήθελα από αυτόν, 
δέχτηκε αμέσως να μου μιλήσει. Μου είπε μάλιστα ότι πηγαίνει σχεδόν κάθε χρόνο στον τόπο 
του μαρτυρίου που έγινε δεύτερη πατρίδα του χάρη στους Γερμανούς φίλους που απόκτησε 
εκεί. Μαζεύονται Έλληνες και Γερμανοί στον τόπο του μαρτυρίου και κάνουν τρισάγιο για τους 
αδικοχαμένους συντρόφους τους.

Γ.Γ.

«Στις 18 Αυγούστου του 1944, οι Γερμανοί έκαναν ένα μπλόκο στο χωριό μας, στη Ζάχολη 
Έυρωστίνης και μας μάζεψαν γύρω στα 400 άτομα. Αναστατώθηκε το χωριό. Κανείς δεν 
ήξερε πού θα μας πήγαιναν. Περπατήσαμε 80 χιλιόμετρα μέχρι την Κόρινθο και στον 
δρόμο εκτέλεσαν 20 παιδιά που επιχείρησαν να το σκάσουν. Στην Κόρινθο μείναμε έναν 
μήνα σε ένα στρατόπεδο και όλο φέρνανε καινούριους. Έτσι μαζευτήκαμε περίπου 1.000 
άτομα. Μας διάλεξαν εμάς τους νέους από 16 μέχρι 18 χρόνων. Έγώ τότε ήμουν 18 
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χρόνων. Από την Κόρινθο με κάποια αυτοκίνητα μας πήγανε στην Αθήνα στο Χαϊδάρι. 
Από το Χαϊδάρι μας πήγανε στον σταθμό του Ρουφ όπου ήταν σταματημένα τα τρένα. 
Ούτε ξέραμε γιατί μας μάζεψαν ούτε πού θα μας πήγαιναν. Έκεί ήρθε μια επιτροπή από 
τον Έρυθρό Σταυρό, έγραψαν τα ονόματά μας, τοποθέτησαν στη μέση του βαγονιού ένα 
βαρέλι, το γέμισαν νερό και μας μοίρασαν από ένα πακέτο μπισκότα και κάτι άλλα και 
το τρένο ξεκίνησε. Μας φόρτωσαν σε κάτι βαγόνια που έβαζαν τα ζώα. Ήμασταν τόσοι 
πολλοί, περίπου 100 άτομα στο κάθε βαγόνι που δεν χωρούσαμε ούτε να καθίσουμε στο 
πάτωμα, όρθιοι σαν τα ζώα. Μέχρι το Βελιγράδι κάναμε δυο μέρες να φθάσουμε και το 
τρένο δεν σταμάτησε πουθενά ούτε μας έδωσαν κάτι να φάμε ή να πιούμε. Η ζέστη ήταν 
αφόρητη, Αύγουστος μήνας, το νερό ξοδεύτηκε μέσα σε δυο τρεις ώρες και η δίψα μας 
έλιωνε. Τότε εμείς γλείφαμε ο ένας τον ιδρώτα του άλλου για να δροσιστούμε λιγάκι. Όσο 
για την ανάγκη μας την κάναμε μέσα στο βαγόνι. Λίγο έξω από το Βελιγράδι σταμάτησε 
το τρένο, μας κατέβασαν κοντά σε ένα ποτάμι που ήταν θολό το νερό και τρέξαμε όλοι, 
πέσαμε μέσα με τα μούτρα να πιούμε και να δροσιστούμε.

Δεκαπέντε μέρες κάναμε μέχρι να φθάσουμε στο Μπίμπλις. Μας έβγαλαν από το τρένο 
και μας έβαλαν κατευθείαν στο στρατόπεδο που εκείνη την ώρα τοποθετούσαν το 
συρματόπλεγμα. Μετά από δυο μέρες άρχισαν να μας πηγαίνουν στη δουλειά σε ένα 
αεροδρόμιο που ήταν ανάμεσα σε μεγάλα δάση. Μας έβαλαν να ανοίγουμε δρόμους μέσα 
στα δάση, προκειμένου να κρύβουν τα αεροπλάνα, τα Σπιτ Φάιρ, για να μην τα διακρίνουν 
τα αμερικάνικα αεροπλάνα και τα βομβαρδίσουν.

Από φαγητά μας έδιναν κάθε βράδυ από ένα πιάτο σούπα με πατάτες και καρότα, μερικές 
φορές έριχναν και λίγα κομματάκια κρέας μέσα. Ψωμί μας έδιναν μόνο μια φρατζόλα την 
ημέρα για 16 άτομα. Πολλές φορές έδινα το κομμάτι του ψωμιού μου στον συμπατριώτη 
μου, για να μου δώσει κι αυτός το δικό του την επόμενη μέρα ώστε να φάω διπλή μερίδα 
ψωμιού. Ήμασταν νέοι και δεν χορταίναμε αφού τρώγαμε μόνο το βράδυ κι εκείνο λίγο.

Όσο έκανε ζέστη ήταν καλά. Όταν όμως πιάσανε τα κρύα, τα χιόνια, ο χειμώνας ήταν 
βαρύς με 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν και εμείς ήμασταν ακόμη με τα καλοκαιρινά 
ρούχα, χωρίς παπούτσια, τότε υποφέραμε πραγματικά. Το μόνο που μας δώσανε ήταν μία 
κουβέρτα. Αυτήν τη δέναμε με ένα σύρμα στο κεφάλι μας και μ’ αυτήν σκεπαζόμασταν 
το βράδυ. Όταν έβρεχε όμως και βρεχόταν η κουβέρτα δεν είχαμε να σκεπαστούμε το 
βράδυ. Έτσι σαν σκιάχτρα βαδίζαμε 40 χιλιόμετρα την ώρα και είχαμε εξασθενίσει όλοι 
από το λιγοστό φαΐ και την πολλή δουλειά. Δεν μπορώ όμως να ξεχάσω τις γυναίκες του 
Μπίμπλις παρότι απαγορεύονταν να μας πλησιάσουν και να μας δώσουν κάτι, αυτές 
κρυφά αφήνανε στην άκρη του δρόμου από όπου περνούσαμε, λίγα κομμάτια ψωμί, 
πατάτες, μήλα, κάλτσες. Ήταν ευτυχισμένος όποιος έβρισκε κάτι να ρίξει στο στομάχι του.

Ήμασταν όλοι σαν υπάκουα πρόβατα. Έτσι και έκανες κάποια ανομία σε στέλνανε για 24 
ώρες σε ένα κελί τσιμεντένιο που μόλις μπορούσες να σταθείς όρθιος, χωρίς φαΐ, νερό 
και σκεπάσματα. Μερικοί πέθαναν από το κρύο και τις ψείρες που ήμασταν γεμάτοι. 
Έτσι πέθαναν αρκετοί κρατούμενοι από τυφώδη πυρετό και μάλιστα δύο παιδιά από την 
αποστολή μας.

Τον Μάρτιο του 1945 ήρθαν οι Αμερικάνοι και μας ελευθέρωσαν. Έκείνη την περίοδο, 
εγώ ντύθηκα Αμερικάνος στρατιώτης και υπηρετούσα έτσι τον αμερικανικό στρατό. Με 
αυτόν τον τρόπο από αιχμάλωτος κατέληξα να κάνω έλεγχο στα γερμανικά σπίτια για να 
συλλέξουμε οπλισμό! Πέρασαν έξι μήνες και μετά μπορούσαμε να φύγουμε αλλά πού να 
πάμε; Δεν υπήρχε μέσο μεταφοράς για την Έλλάδα. Ξεκίνησα με τα πόδια 15 χιλιόμετρα 
και έφθασα στην πόλη Βέρτχαϊμ–Wertheim. Για καλή μου τύχη βρέθηκε μια γερμανική 
οικογένεια που είχε δύο κόρες και με φιλοξένησαν δυο μήνες από τον Ιούλιο μέχρι τον 
Αύγουστο του 1945. Μετά έμαθα ότι πήγαιναν κάτι τρένα για την Ιταλία, ανέβηκα κι εγώ 
σε ένα, από εκεί έφθασα στο λιμάνι του Μπάρι όπου έφευγε ένα καράβι τον μήνα για 
την Πάτρα. Περίμενα το καράβι και με μεγάλη Οδύσσεια έφθασα μετά από περίπου επτά 
μήνες στην Πάτρα και στο σπίτι μου.
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Γενικά το στρατόπεδο του Μπίμπλις με τους Έλληνες κρατούμενους ήταν πιο ελαστικό 
μπορώ να πω σε σχέση με τα διπλανά που είχαν Ρώσους, Πολωνούς και άλλους 
κρατούμενους που έχασαν τη ζωή τους από τα βασανιστήρια.

Μετά από 40 χρόνια μου ήρθε η επιθυμία να επισκεφτώ τον τόπο της μαρτυρίας και το 
έκανα μόλις μου δόθηκε η ευκαιρία. Ένας Έλληνας από την Κατερίνη δεν γύρισε πίσω 
στην Έλλάδα μετά την απελευθέρωση, έμεινε στο Βέρτχαϊμ, του έγραψα ένα γράμμα 
αν μπορώ να πάω να με βοηθήσει να βρω τα μέρη που έζησα εκεί. Αυτός είχε πεθάνει 
στο μεταξύ αλλά μου απάντησε ο γιος του να πάω. Έτσι έκανα το πρώτο βήμα. Πήγα 
ίσια στο Δημαρχείο και μίλησα με τον Δήμαρχο κύριο Siegmund Piegsa, του είπα ποιος 
είμαι και αν μπορούν να κάνουν μια αναμνηστική πλακέτα στο μέρος του στρατοπέδου. 
Έφυγα με τις καλύτερες αναμνήσεις και μετά από μερικά χρόνια μας κάλεσαν είκοσι 
άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Δήμο. Την περίοδο εκείνη, δήμαρχος ήταν ο 
κύριος Alfred Kap-pel. Οι κάτοικοι μας δέχτηκαν πολύ εγκάρδια, λυπόνταν γι’ αυτά που 
έγιναν τότε και έδειξαν ότι η Γερμανία άλλαξε. Έστησαν και την αναμνηστική πλακέτα με 
ελληνικά και γερμανικά γράμματα “Nie wieder Krieg” – “Ποτέ ξανά Πόλεμος”. Κάθε χρόνο 
γίνεται τελετή, με Έλληνες και Γερμανούς που αναφέρουν τα δύσκολα χρόνια ώστε να 
μην ξεχαστούν τα παλιά αλλά ούτε οι άνθρωποι να ζήσουν παρόμοια βασανιστήρια. Στη 
συνέχεια τους καλέσαμε κι εμείς στην Έλλάδα και από τότε έχουμε συχνές επαφές με την 
πόλη Μπίμπλις όπου την αδελφοποιήσαμε με την Έυρωστίνη Κορινθίας».

*

Η ιδιαιτέρα γραμματέας του Χίτλερ κυρία Traudl Junge άνοιξε την καρδιά της λίγο πριν 
πεθάνει και μίλησε για τα χρόνια που έζησε κοντά του, από το 1942 μέχρι τον θάνατό του. 
Το 2002 γυρίστηκε ένα έργο με τις αναμνήσεις της, επίσης κυκλοφόρησε ένα βιβλίο της 
και μετά λίγες ημέρες πέθανε σε ηλικία 81 χρονών.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στη γερμανική εφημερίδα “Tages Zeitung” στις 24 
Αυγούστου 2004 είπε τα εξής για τις τελευταίες έντεκα ημέρες του Χίτλερ που έζησε μαζί 
του:

«20 Απριλίου 1945. Ο Χίτλερ γιορτάζει τα γενέθλιά του. Τον ρωτήσαμε αν ήθελε να φύγει 
από το Βερολίνο. Έίπε: “Όχι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έδώ στο Βερολίνο πρέπει να 
επιφέρω την απόφαση – ή να ηττηθώ”. Ούτε και ο ίδιος πια δεν πίστευε στη νίκη.

21 Απριλίου. Οι τελευταίοι τον χαιρέτησαν, του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του και 
έφυγαν προς τον Νότο.

22 Απριλίου. Μπροστά από την αίθουσα διασκέψεων στέκονταν όλοι οι αξιωματικοί 
με χλωμά και παγωμένα πρόσωπα. Στον προθάλαμο στεκόταν ο Führer (Ηγέτης): το 
πρόσωπό του είχε χάσει πια όλη την έκφρασή του, τα μάτια του ήταν κλειστά. Έμοιαζε 
σαν να φορούσε μάσκα θανάτου. Βγήκε μπροστά λέγοντας: “Έίναι όλα χαμένα, άνευ 
ελπίδας…”. Ακόμη και ο Χίτλερ δεν μπορούσε πια τίποτε άλλο να κάνει. Πήγε κοντά 
στα σκυλιά του. Κάθισε με το ένα κουταβάκι στην αγκαλιά του σε ένα παγκάκι και 
παρακολουθούσε τους ανθρώπους σιωπηλός.

23 Απριλίου. Ήταν ήσυχα. Δεν ξέραμε τι καιρός επικρατούσε. Θέλαμε να βγούμε έξω στο 
πάρκο με τα σκυλιά να πάρουμε λίγο αέρα στο φως της ημέρας. Σιωπηλές περπατούσαμε, 
εγώ και η Έύα Μπράουν, στο πάρκο.

24 Απριλίου. Ο Χίτλερ βαριεστημένα πήγε στους αξιωματικούς του.

“Κύριοι, ήρθε το τέλος. Έγώ θα μείνω εδώ και θα πυροβοληθώ όταν έρθει η ώρα”.

25 Απριλίου. Ο γιατρός του έφυγε. Το προηγούμενο βράδυ ο κύριος Μορέλλ είχε πάει 
στον Χίτλερ για να του βάλει την καθημερινή ένεση πριν πάει για ύπνο. Ξαφνικά κυρίευσε 
τον Χίτλερ ένα αίσθημα φόβου και έλλειψης εμπιστοσύνης: “Moρέλλ, φύγε από το 
δωμάτιό μου. Θέλεις να με ναρκώσεις”.
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26 Απριλίου. Έίχαμε πια απομονωθεί από τον έξω κόσμο. Η Έύα Μπράουν έγραφε 
αποχαιρετιστήρια γράμματα. Προς τα έξω έδειχνε ήρεμη. Αλλά εμένα μου είπε: “Κυρία 
Γιούνκε, φοβάμαι αφάνταστα”.

27 Απριλίου. Το καταφύγιο του “Führer” έμοιαζε με έκθεση κέρινων ομοιωμάτων. Και 
όμως υπήρχε ακόμα ανθρωπιά. Ο Ράττενχούμπερ γινόταν 60 ετών. Καθόμασταν όλοι 
μαζί και πίναμε αλκοόλ. Από τη μία μεριά καθόταν η Έύα Μπράουν και από την άλλη εγώ. 
Μιλούσαμε για το πόσο κρίμα ήταν ότι έπρεπε να πεθάνουμε τόσο μακριά από τα πάτρια 
εδάφη μας.

28 Απριλίου. Ο αρχηγός στάθηκε μπροστά μου. Άρχισε να μου υπαγορεύει τη διαθήκη 
του. Πλέον έμαθα πως θα παντρευτεί την Έύα Μπράουν, πριν τους πάρει ο θάνατος. Έν 
τω μεταξύ η αίθουσα συνδιαλέξεων έγινε αίθουσα γαμήλιων τελετών. Ένας δημόσιος 
λειτουργός πάντρεψε το ζευγάρι Χίτλερ.

29 Απριλίου. Καθόμασταν και περιμέναμε.

30 Απριλίου. Ο Χίτλερ βγήκε από το δωμάτιό του πιο σκυμμένος από ποτέ, ήρθε κοντά 
μας και έδωσε σε όλους το χέρι του. “Παρακαλώ προσπαθήστε να φύγετε έξω από εδώ”, 
μου είπε η Έύα Μπράουν χαμογελώντας. Φορούσε το αγαπημένο φόρεμα του Χίτλερ και 
τον ακολούθησε στο δωμάτιό του – στον θάνατο. Η σιδερένια πόρτα έκλεισε… Ξαφνικά 
ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Π

Καταργήθηκε το Γραφείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης στο Βερολίνο

Από	αρχές	Φεβρουαρίου	καταργήθηκε	με	απόφαση	του	
Ελληνικού	Υπουργείου	Παιδείας	το	Γραφείο	Συντονιστή	
Εκπαίδευσης	στην	Πρεσβεία	της	Ελλάδος	στο	Βερολίνο.

Την	ευθύνη	αναλαμβάνει	στο	Γραφείο	του	Συντονιστή	
Εκπαίδευσης	στο	Γενικό	Προξενείο	της	Ελλάδας	στο	
Ντύσσελντορφ	το	οποίο	θα	έχει	την	αρμοδιότητα	εκτός	της	
Βόρειας	Ρηνανίας	Βεστφαλίας	και	για	τα	κρατίδια	Βερολίνο,	
Βρανδεμβούργο,	Σαξονία,	Σαξονία-Ανχαλντ,	Κάτω	Σαξονία,	
Αμβούργο,	Βρέμη,	Σλέσβιχ-Χόλσταιν,	Ρηνανία	Παλατινάτο,	
Σάαρλαντ,	Θουρυγγία,	Μεκλεμβούργο-Δυτική	Πομερανία.

Τα	υπόλοιπα	κρατίδια	και	συγκεκριμένα	Βαυαρία,	Βάδη,	
Βυρτεμβέργη	και	Εσηη	συνεχίζουν	να	ανήκουν	αναλαμβάνει	στο	Γραφείο	του	
Συντονιστή	Εκπαίδευσης	στο	Γενικό	Προξενείο	της	Ελλάδας	στο	Μόναχο
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«Ουκρανία, Κύπρος και ελληνοτουρκικές σχέσεις»

Ανάλυση του πολιτικού αναλυτή 
και ερευνητή του ΈΛΙΑΜΈΠ *, 
Ronald Meinardus, σχετικά με 
τον αντίκτυπο της ουκρανικής 
κρίσης στον ρόλο της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ 
επέκταση στις ελληνο-τουρκικές 
σχέσεις που φιλοξενείται στην 
σελίδα της  Deutsche Welle. 

*  Έλληνικό Ίδρυμα Έυρωπαϊκής & 
Έξωτερικής Πολιτικής (ΈΛΙΑΜΈΠ)

Η στρατηγική αναβάθμιση της 
Τουρκίας είναι μία από τις πιθανές 
εξελίξεις της κρίσης στην Ουκρανία 
που εγείρει προβληματισμούς, 
εκτιμά ο Ρόναλντ Μαϊνάρντους.

Το σοκ είναι βαθύ. Η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία ξύπνησε την Έυρώπη από τον λήθαργο. Έιδικά οι Γερμανοί είχαν 
βολευτεί σε έναν κόσμο, στον οποίο ο πόλεμος δεν είχε θέση. Τώρα η πολιτική τάξη και η 
κοινωνία έρχονται αντιμέτωπες με την νέα τάξη πραγμάτων. Αποτελεί ιστορική ειρωνεία 
ότι στην Γερμανία η επίσημη πια παραδοχή της γεωπολιτικής αφέλειας έρχεται σε μια 
στιγμή που ανέλαβαν την εξουσία πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουν τις ρίζες τους στο 
ειρηνευτικό κίνημα και κηρύσσουν εδώ και δεκαετίες ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση 
στην πολιτική της ύφεσης με την Μόσχα.

H Δύση εμφανίζεται ενωμένη στην καταδίκη του Πούτιν. Ώστόσο, οι εμπειρίες πολέμου 
είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Στην Έλλάδα- και όχι μόνο εκεί- δικαίως ακούγεται 
η παρατήρηση ότι η επίθεση του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας δεν ήταν ο πρώτος 
επιθετικός πόλεμος εναντίον ανεξάρτητου κράτους στην Έυρώπη μετά την καταστροφή 
του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως - λανθασμένα - υποστηρίζεται σε πολλές αναφορές. 
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 είχε παρόμοιο μοτίβο. Μέχρι σήμερα η Άγκυρα 
εξακολουθεί να μιλάει για „ειρηνευτική επιχείρηση“, η οποία - άλλος παραλληλισμός -  είχε 
ως πρόσχημα την προστασία μιας εθνικής μειονότητας. Οι ιστορικές συγκρίσεις είναι 
προβληματικές. Όμως οι δύο πόλεμοι - η Κύπρος τότε, η Ουκρανία σήμερα - ακολουθούν 
παρόμοια λογική: χρησιμοποιούν την στρατιωτική βία ως μέσο για την επίτευξη ενός 
πολιτικού στόχου, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Το επιχείρημα της „αποστρατιωτικοποίησης“

Ο νέος πόλεμος αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες για την Έυρώπη 
και τον κόσμο. Οι πόλεμοι είναι σαν σεισμοί. Ακολουθούνται από μετασεισμούς, που 
κρατούν τον κόσμο σε φόβο. Ο πόλεμος στην Κύπρο έγινε πριν από σχεδόν μισό αιώνα. 
Οι συνέπειες είναι αισθητές ακόμη και σήμερα. Δεν νοείται να υπάρχει ομαλοποίηση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς λύση του Κυπριακού. Έν τω μεταξύ έχουν προκύψει και 
νέα ζητήματα: Η διαμάχη για τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και πιο πρόσφατα οι 
διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν ο Πούτιν ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της 
Ουκρανίας, στην Έλλάδα σκέφτονται τις αξιώσεις της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση 
των νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο και την ταυτόχρονη αμφισβήτηση της ελληνικής 
κυριαρχίας.
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Φωταγωγήθηκε το δημαρχείο του Μονάχου με τα 
χρώματα της Ουκρανίας    Φωτο: Γ. Τ.

Η Τουρκία δεν είναι Ρωσία και ο Έρντογάν δεν είναι Πούτιν. Ύπάρχουν, ωστόσο, 
ομοιότητες. Και  οι δύο ηγέτες αποσκοπούν να επεκτείνουν την επιρροή τους πέρα 
από τα σύνορα των χωρών τους. Και οι δύο έχουν αποδείξει ότι δεν διστάζουν να 
χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ο πόλεμος στην 
Ουκρανία αναμένεται να αλλάξει την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Έυρώπη. Για να 
αντιμετωπίσει τον Πούτιν, η Δύση θα κλείσει τις γραμμές της. Σε αυτή την στρατηγική η 
Τουρκία διαδραματίζει βασικό ρόλο. Η στρατηγική αναβάθμιση της Άγκυρας μπορεί να 
αποτελέσει πρόβλημα για την Έλλάδα στην αναμέτρηση με την γειτονική χώρα.

Αυτή είναι η απαισιόδοξη προοπτική. Ύπάρχει και ένα διαφορετικό σενάριο: οι κυβερνήσεις 
των δυο χωρών να εκμεταλλεύουν την μεγάλη διεθνή κρίση και να βρουν επιτέλους λύση 
στα διάφορα διμερή προβλήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι προεργασίες 
υπάρχουν. Και προπαντός, όπως φανερώνει πρόσφατη δημοσκόπηση της κοινής γνώμης, 
σαφείς πλειοψηφίες στις δύο όχθες του Αιγαίου τάσσονται υπέρ της διευθέτησης των 
διαφορών με διάλογο και συνεννόηση.

Ο Δρ. Ρόναλντ Μαϊνάρντους είναι πολιτικός αναλυτής, σχολιαστής και κύριος ερευνητής 
του ΈΛΙΑΜΈΠ. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 είχε διατελέσει διευθυντής της ελληνικής 
σύνταξης της Deutsche Welle.//
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Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τον πόλεμο;

Αρθρο στο Δορυφόρο της Έυθυμία Διαμαντή*

Το πώς να μιλάμε στα παιδιά για τον πόλεμο μπορεί να είναι δύσκολο, 
το ένστικτο μας είναι να τα προστατεύσουμε από την τρομακτική και 
ανησυχητική πραγματικότητα του πολέμου. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας, επικρατεί σαν είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις 
τηλεοπτικές οθόνες τις τελευταίες ημέρες. Όλη αυτή η έκθεση καθιστά 
εύκολο το να πληροφορηθούν τα παιδιά για το τι συμβαίνει.

Ένας τρόπος για να ξεκινήσετε την συζήτηση για τον πόλεμο με τα παιδιά 
σας είναι να ρωτήσετε ευθέως εάν το παιδί σας έχει πληροφορηθεί για 
τον πόλεμο και αν ναι, πως το έχει αντιληφθεί. Ανοίγοντας την συζήτηση 
έχετε την ευκαιρία να μάθετε τι γνωρίζουν πάνω σε αυτό τα παιδιά και που 
χρειάζεται να τα διορθώσετε. 

Έίναι πολύ σημαντικό να μην κρίνουμε ή να μην παραμελούμε τις ανησυχίες 
τους. Πρέπει να ξέρουν ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα να εκφράσουν τα 
συναισθήματα τους και να τα διαχειριστούν. Να μην ξεχνάτε ποτέ σε τέτοιες 
συζητήσεις να έχετε την αγκαλιά σας ανοιχτή και να τους υπενθυμίζεται ότι 
είναι ασφαλείς.

Έτσι, αντί για ‘’Μην γίνεσαι υπερβολικός/ή, όλα είναι εντάξει. Έίμαστε όλοι καλά’’,  
δοκιμάστε να πείτε, ‘’Έίναι μια τρομακτική στιγμή, το ξέρω. Έίναι λογικό να νιώθεις φόβο 
και να το συζητάς. Έίμαι πάντα εδώ για σένα.’’ Βεβαιωθείτε ότι δεν απορρίπτετε τις 
ανησυχίες τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθήστε να μην ενισχύετε τις ανησυχίες αυτές με 
πολλές λεπτομέρειες.

5 συμβουλές για το πως να συμπεριφερθούμε στο παιδί μας: 

1. Αφιερώστε χρόνο και ακούστε όταν το παιδί θέλει να σας μιλήσει

Δώστε στα παιδιά το χώρο να σας πουν τι ξέρουν, το πώς νιώθουν και αφήστε τα να σας 
κάνουν ερωτήσεις. Μπορεί να έχουν σχηματίσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της 
κατάστασης από ότι πραγματικά είναι. Αφιερώστε χρόνο για να ακούσετε τι σκέφτονται, τι 
έχουν δει και τι έχουν ακούσει.

2. Προσαρμόστε τη συζήτηση ανάλογα με την ηλικία

Να μην ξεχνάτε την ηλικία του παιδιού όταν συζητάτε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. 
Τα μικρά παιδιά μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει σύγκρουση ή πόλεμος και 
χρειάζονται μια κατάλληλη εξήγηση ανάλογα με την την ηλικία τους. Προσέξτε να μην 
εξηγήσετε υπερβολικά την κατάσταση ή να προχωρήσετε σε πολλές λεπτομέρειες καθώς 
αυτό μπορεί να προκαλέσει άσκοπα άγχος στα παιδιά.

Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να ικανοποιηθούν απλώς και μόνο με την εξήγηση ότι μερικές 
φορές οι χώρες τσακώνονται. Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο πιθανό να καταλάβουν τι 
σημαίνει πόλεμος, αλλά μπορεί να ωφεληθούν ακόμα πιο πολύ από το να μιλήσουν μαζί 
σας για την κατάσταση. Στην πραγματικότητα, τα μεγαλύτερα παιδιά συχνά ανησυχούν 
περισσότερο από τη συζήτηση για τον πόλεμο, επειδή τείνουν να κατανοούν τους 
κινδύνους καλύτερα από τα μικρότερα παιδιά.

3. Επικυρώστε τα συναισθήματα τους

Έίναι σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται υποστήριξη στη συζήτηση. Δεν πρέπει να 
αισθάνονται ότι κρίνονται ή ότι απορρίπτονται οι ανησυχίες τους. Όταν τα παιδιά 
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έχουν την ευκαιρία να έχουν μια ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση για πράγματα που τα 
αναστατώνουν, νιώθουν ανακούφιση και ασφάλεια.

4. Διαβεβαιώστε τους ότι όλες οι χώρες  προσπαθούν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα

Ύπενθυμίστε στα παιδιά ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει αυτά να λύσουν. Δεν 
πρέπει να νιώθουν ένοχοι που παίζουν, βλέπουν τους φίλους τους και κάνουν πράγματα 
που τους κάνουν ευτυχισμένους. Μείνετε ήρεμοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τα 
παιδιά συχνά αντιγράφουν τα συναισθήματα των γονέων/φροντιστών τους.

Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας που ανησυχούν μπορεί να καθησυχαστούν κοιτάζοντας τις 
χώρες σε έναν χάρτη για να δουν την απόσταση μεταξύ της εμπόλεμης ζώνης και της 
χώρας τους.

5. Δώστε τους έναν πρακτικό τρόπο να βοηθήσουν

Στηρίξτε τα παιδιά που θέλουν να βοηθήσουν. Τα παιδιά που έχουν την ευκαιρία να 
βοηθήσουν όσους έχουν πληγεί από τον πόλεμο μπορούν να αισθάνονται ότι είναι μέρος 
της λύσης.

Τα παιδιά θα νιώσουν καλύτερα αν τους δοθεί η ευκαιρία να λάβουν μέρος σε 
πρωτοβουλίες υπέρ των αμάχων, όπως το να συγκεντρώσουν χρήματα, να κάνουν δωρεές, 
να κοινοποιήσουν φωτογραφίες συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο 
σχολείο ή ακόμα και να βάλουν κάτι στο παράθυρο τους δείχνοντας έτσι την υποστήριξή 
τους.

Η Ευθυμία Διαμαντή εργάζεται ως Συμβουλευτική Ψυχολόγος, είναι πτυχιούχος του Τμήματος 
Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών του Manchester Metropolitan University και πτυχιούχος 
Ψυχολογίας απο το University of Derby, Ηνωμένο Βασίλειο. Φοιτά στο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα ‘’Ψυχική Υγεία της Γυναίκας’’ και έχει παράλληλα ολοκληρώσει, επιτυχώς, 
πολλά προγράμματα όπως στην ψυχική υγεία των παιδιών, σχολική ψυχολογία, κοινωνική 
παιδαγωγική, περιγεννητική ψυχολογία, προσωποκεντρική θεραπεία, ψυχολογία 3ης ηλικίας, 
διαπολιτισμική επικοινωνία και γνωστική συμπεριφορική θεραπεία .Έχει ζήσει και εργαστεί 
σε 7 χώρες, μιλάει 5 γλώσσες ( Ελληνικά, Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Γερμανικά) 
και έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα ψυχικής υγείας www.askyourcounsellor.com . Για να 
κλείσετε ραντεβού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε μέσω email στο info@
askyourcounsellor.com

SWIFT: Τι σημαίνει ο «αποκλεισμός» της Ρωσίας

Τι	είναι	το	τραπεζικό	σύστημα	SWIFT	και	ποιες	οι	συνέπειές	του	στις	ρωσικές	τράπεζες;	

 

Το	SWIFT	(Society	for	Worldwide	Interbank	Financial	Telecommunication)	είναι	ένα	
σύστημα	ανταλλαγής	μηνυμάτων	μεταξύ	των	τραπεζών	παγκοσμίως.	Ενα	διατραπεζικό	
σύστημα	μέσω	των	οποίων	τα	χρηματοπιστωτικά	ιδρύματα	καταγράφουν,	ενημερώνουν	
και	διεκπεραιώνουν	διασυνοριακές	χρηματοοικονομικές	συναλλαγές.	Περίπου	11.000	
τράπεζες	χρησιμοποιούν	το	διεθνές	τραπεζικό	σύστημα	που	ιδρύθηκε	το	1973,	έχει	την	
έδρα	του	στο	Βέλγιο	και	υπόκειται	στην	ευρωπαϊκή	νομοθεσία.

Σύμφωνα	με	το	CNN,	τυχόν	αποκλεισμός	της	Ρωσίας	από	το	SWIFT	θα	σημαίνει	ότι	
τα	ρωσικά	τραπεζικά	ιδρύματα	δεν	θα	μπορούν	να	προχωρούν	σε	διασυνοριακές	
χρηματοοικονομικές	συναλλαγές,	γεγονός	που	θα	έχει	συνέπειες	στις	ρωσικές	εταιρείες	
και	στους	ξένους	πελάτες	τους,	ειδικά	τους	αγοραστές	πετρελαίου	και	φυσικού	αερίου,	
συναλλαγές	οι	οποίες	γίνονται	σε	αμερικανικά	δολάρια.
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Το	SWIFT	είχε	αποσυνδέσει	τις	ιρανικές	τράπεζες	το	2012,	στο	πλαίσιο	των	κυρώσεων	
της	ΕΕ	εναντίον	της	Τεχεράνης	για	το	πυρηνικό	της	πρόγραμμα.	Το	Ιράν	είχε	χάσει	
τότε	περίπου	τα	μισά	από	τα	έσοδά	του	από	τις	εξαγωγές	πετρελαίου	και	το	30%	από	
το	διεθνές	εμπόριο.	Οι	Αμερικανοί	είχαν	ζητήσει	να	αποκοπεί	και	η	Ρωσία	το	2014	
(Κριμαία),	αλλά	το	αίτημά	τους	δεν	είχε	γίνει	δεκτό.

Οι	ΉΠΑ	και	η	Γερμανία	είναι	οι	χώρες	που	έχουν	να	χάσουν	τα	περισσότερα	εάν	η	Ρωσία	
αποκλειστεί	από	το	SWIFT,	καθώς	οι	τράπεζες	τους	χρησιμοποιούν	περισσότερο	το	
διεθνές	τραπεζικό	σύστημα	προκειμένου	να	επικοινωνούν	με	τις	ρωσικές.	Πάντως,	την	
Πέμπτη	ο	Αμερικανός	πρόεδρος	Τζο	Μπάιντεν	τόνισε	ότι	ο	αποκλεισμός	των	ρωσικών	
τραπεζών	από	το	SWIFT	δεν	είναι	η	κατεύθυνση	που	οι	Ευρωπαίοι	ηγέτες	επιθυμούν	
αυτή	τη	στιγμή,	αλλά	υπογράμμισε	πως	μια	τέτοια	κίνηση	θα	συνιστά	«πάντα	μια	
επιλογή».

«Είναι	θέμα	λίγων	ημερών	να	αποβληθεί	η	Ρωσία	από	το	SWIFT»

Παράλληλα,	ένας	κυβερνήτης	κεντρικής	τράπεζας	μιας	χώρας	της	ευρωζώνης,	μιλώντας	
στο	Reuters,	ανέφερε	πως	ο	αποκλεισμός	της	Ρωσίας	από	το	διεθνές	σύστημα	
τραπεζικών	συναλλαγών	SWIFT,	είναι	θέμα	ημερών.	«Το	SWIFT	είναι	απλώς	ζήτημα	
χρόνου,	πολύ	σύντομου	χρόνου,	ημερών»,	είπε	ο	διοικητής	της	κεντρικής	τράπεζας	της	
χώρας,	ζητώντας	όμως,	να	μην	κατονομαστεί.	«Είναι	αρκετό;	Όχι.	Είναι	απαραίτητο;	
Απολύτως.	Οι	κυρώσεις	έχουν	νόημα	μόνο	όταν	υπάρχουν	κόστη	και	για	τις	δύο	πλευρές	
και	αυτό	θα	στοιχίσει	ακριβά»,	πρόσθεσε	αυτός	ο	κεντρικός	τραπεζίτης.

Υπέρ	του	αποκλεισμού	τάχθηκαν	Ιταλία	και	Κύπρος

Ο	πρόεδρος	της	Ουκρανίας	Βολοντίμιρ	Ζελένσκι	υποστηρίζει	πως	ο	Ιταλός	
πρωθυπουργός,	Μάριο	Ντράγκι,	τον	ενημέρωσε	ότι	η	Ρώμη	πλέον	στηρίζει	την	«έξωση»	
της	Ρωσίας	από	το	σύστημα	διατραπεζικών	συναλλαγών	SWIFT.	Νωρίτερα	ο	υπουργός	
Οικονομικών,	Κωνσταντίνος	Πετρίδης,	είπε	πως	η	Κύπρος	δεν	αντιτάχθηκε	στην	
αποκοπή	της	Ρωσίας	από	το	σύστημα	SWIFT,	όπως	και	σε	καμία	άλλη	κύρωση	της	ΕΕ	
προς	τη	Ρωσία.

«Τα	καταφέραμε.	Ή	Κύπρος	επιβεβαίωσε	ότι	δεν	θα	μπλοκάρει	την	απόφαση	για	
αποκλεισμό	της	Ρωσίας	από	το	SWIFT.	Ή	Ουκρανική	διπλωματία	συνεχίζει	να	εργάζεται	
24	ώρες	το	24ωρο	για	να	φέρει	εις	πέρας	σημαντικές	αποφάσεις	και	να	προστατεύσει	
την	Ουκρανία	από	τους	Ρώσους	εισβολείς»,	αναφέρει	η	ανάρτηση	του	ο	Ουκρανός	
υπουργός	Εξωτερικών,	Ντμίτρο	Κουλέμπα.

Αρχικά,	ο	Γάλλος	υπουργός	Οικονομικών,	Μπρουνό	Λεμέρ,	δήλωσε	την	Παρασκευή	
(25/2),	ότι	η	Γαλλία	είναι	υπέρ	του	αποκλεισμού	της	Ρωσίας	από	το	τραπεζικό	σύστημα	
SWIFT,	προκειμένου	να	επιβληθούν	κυρώσεις.	«Ορισμένα	κράτη	-	μέλη	έχουν	εκφράσει	
επιφυλάξεις,	η	Γαλλία	δεν	είναι	ένα	από	αυτά	τα	κράτη»,	δήλωσε	ο	υπουργός	κατά	τη	
διάρκεια	συνέντευξης	Τύπου,	στο	πλαίσιο	διάσκεψης	στην	οποία	μετέχουν	οι	υπουργοί	
Οικονομικών	της	Ευρωπαϊκής	Ενωσης.

Μετά	τη	Γαλλία,	και	ο	υπουργός	Οικονομικών	της	Γερμανίας,	Κρίστιαν	Λίντνερ,	δήλωσε	
ότι	η	Γερμανία	είναι	ανοιχτή	στον	αποκλεισμό	της	Ρωσίας	από	το	διατραπεζικό	σύστημα	
SWIFT,	αλλά	θα	πρέπει	να	υπολογίσει	πρώτα	τις	συνέπειες	για	την	οικονομία	της.	Το	
γεγονός	ότι	η	Ρωσία	δεν	έχει	αποκλειστεί	ακόμη	από	το	διατραπεζικό	σύστημα,	έχει	
πυροδοτήσει	αντιδράσεις	και	διαφωνίες.	«Ο	αποκλεισμός	της	Ρωσίας	από	το	σύστημα	
SWIFT	θα	ήταν	η	πιο	σκληρή	κύρωση	στην	οποία	μπορούν	να	καταφύγουν	η	Ευρώπη	
και	οι	Ήνωμένες	Πολιτείες»,	γράφει	χαρακτηριστικά	η	γερμανική	RND.

Πηγή:	Reader,	CNN
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Μεγάλη αντιπολεμική συγκέντρωση 
πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο (στην Königsplatz) 
στις 2 Μαρτίου 2022 όπου συγκεντρώθηκαν 45.000 
άτομα (σύμφωνα με τα ΜΜΕ) για να διαδηλώσουν 
υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου στην 
Ουκρανία.

Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών ήταν ο Δήμαρχος της πόλης Dieter Reiter o Πρωθυπουργός της 
Βαυαρίας Markus Söder και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των Πρασίνων Katharina Schulze και 
ο πρόξενος της Ουκρανίας στο Μόναχο Γιαρμίλκο Γιούρι
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Έλληνες επαγγελματίες στο Μόναχο

Μαρία Παρασίδου „ Ένα όνειρο 
πολλών ετών που κατάφερα να 
κάνω πραγματικότητα“

Η  Μαρία Παρασίδου γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο Μόναχο. 
Φοίτησε στο ελληνικό σχολείο του 
Μονάχου και έπειτα ολοκλήρωσε 
τις σπουδές της στην Παιδαγωγική 
Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Από μικρή ηλικία αγάπησε και 
θαύμασε τη δύναμη και τη 
μαγεία που μπορεί να κρύβει μια 
φωτογραφία.

Πριν από 7 χρόνια, με την 
γέννηση του πρώτου της παιδιού, 

μαγεύτηκε - όπως η ίδια δηλώνει - από τη φωτογράφιση του νεογέννητού παιδιού τους.

„Πολύ σύντομα κατάλαβα πως ήτανε μονόδρομος για εμένα να ασχοληθώ επαγγελματικά 
με την φωτογράφιση νεογέννητων . Ύστερα από πολλά σεμινάρια δίπλα σε καταξιωμένους 
φωτογράφους δημιούργησα και υιοθέτησα το δικό μου στυλ“ αναφέρει η Μαρία και 
συμπληρώνει „Για εμένα δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να συνοδεύω τους 
πελάτες μου σε αυτές τις τόσο μοναδικές στιγμές της ζωής τους και να κρατάω με τις 
φωτογραφίες μου τα συναισθήματά τους ανεξίτηλα στο χρόνο“.

Η  Μαρία Παρασίδου  άνοιξε το 2020 το δικό της στούντιο, Maria P Photography, στο 
Μόναχο στην περιοχή Solln. 

Sollner Str. 76 81479  Μünchen - Instagram :  maria_p_photography 
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Ποπ-κορν: Μια ιστορία 5.000 χρόνων

Προτού το ανακαλύψουν οι 
κινηματογραφόφιλοι ήταν ήδη γνωστή 
και αγαπητή συνήθεια στους κατοίκους 
των σπηλαίων. Το παλαιότερο εύρημα, 
ηλικίας 5.000 ετών, εντοπίστηκε στο Νέο 
Μεξικό και οι επιστήμονες το θεωρούν 
καθαρά αμερικανικό προϊόν.

Οι ιθαγενείς το απολάμβαναν 
τοποθετώντας έναν - έναν τους σπόρους 
αραβοσίτου πάνω από τη φλόγα με τη 
βοήθεια ενός κλαδιού. Με το ποπ-κορν 
έφτιαχναν μπύρα και σούπες, ενώ το 
χρησιμοποιούσαν και για την κατασκευή 
κοσμημάτων. Κάπως έτσι έμαθε την 
ύπαρξη του ο Χριστόφορος Κολόμβος.

Είναι καταγεγραμμένο ότι στις 
22 Φεβρουαρίου 1630 ένας ινδιάνος ονόματι Κουαντακένα από τη φυλή των 
Γουαμπανοάγκ έμαθε την τέχνη του ποπ-κορν σε κάποιους βρετανούς αποίκους 
στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης. Όσοι από τους Ευρωπαίους το δοκίμασαν 
ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ από τη γεύση του, που το έτρωγαν κάθε πρωί, 
συνοδεύοντάς το με κρέμα και ζάχαρη. Αργότερα έγινε απαραίτητο συνοδευτικό στο 
δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Το ποπ-κορν διαδόθηκε ακόμη περισσότερο τον 19ο αιώνα από τους υπαίθριους 
πωλητές στα πάρκα, στα πανηγύρια και τα καρναβάλια, όταν ο μέσος Αμερικανός 
άρχισε να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή του.

Με την εξάπλωση της κινούμενης εικόνας, οι πλανόδιοι πωλητές έστησαν την 
πραμάτεια τους έξω από τους κινηματογράφους. Γρήγορα ήρθαν σε σύγκρουση με τους 
αιθουσάρχες, που δεν ήθελαν να αποσπάται η προσοχή των θεατών κατά τη διάρκεια 
της προβολής. Όταν, όμως, οι θεατές επέβαλαν τη θέλησή τους και συνόδευαν την 
προβολή της ταινίας με ποπ κορν, οι αιθουσάρχες αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν 
στη νέα κατάσταση και πήραν στα χέρια τους τη διάθεση του προϊόντος, που τους 
απέφερε επιπλέον κέρδη.

Η γλυκιά συνήθεια άλλαξε κατά τη διάρκεια του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου και το ποπ 
κορν απόκτησε αλμυρή γεύση, όταν η ζάχαρη ήταν είδος εν ανεπαρκεία. Στις μέρες 
μας, το ποπ-κορν είναι ο απαραίτητος σύντροφος της ελαφράς διασκέδασης στους 
πολυκινηματογράφους όλου του κόσμου. Οι Αμερικανοί κρατούν και σήμερα τα 
σκήπτρα στην κατανάλωση ποπ-κορν, με 65 κιλά ανά άτομο ετησίως.

Πηγή: sansimera
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ΒΜW - Μονάχου: Οι πρώτες επιπτώσεις του πολέμου

Έκτάκτως σε περιορσιμένο χρόνο 
εργασίας (Kurzarbeit) από την 
ερχόμενη εβδομάδα (από 7 Μαρτίου).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος 
έχει να κάνει με τις εισαγωγές 
ανταλλακτικών  όπως και καλώδια για 
τους κινητήρες από την Ουκρανία .

Στο Μόναχο σταμάτησε από 
σήμερα η παραγωγή (αύριο είχε 
προγραμματιστεί να είναι κλειστό το 
εργοστάσιο).

Απο Δευτέρα και για όλη την 
εβδομάδα το εργοστάσιο (το τμήμα 
της παραγωγής) θα παραμείνει 
κλειστό,(kurzarbeit με την αποζημίωση 
να φθάνει στο  93%

DORYFOROS, ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΎ ΔΙΑΛΟΓΟΎ  
ΤΏΝ ΝΈΏΝ ΣΤΗΝ ΈΎΡΏΠΗ

PARKSTR 17, 80 339 MÜNCHEN

DORYFOROS@EMAIL.DE



Αρ. 85 Μάρτιος 2022  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

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

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
„ΔΟΡΎΦΟΡΟΣ“ είναι τα 50 χρόνια από την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων 
στο Μόναχο.

Φωτογραφίες του τότε αλλά και το σήμερα από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, το 
Ολυμπιακό χωριό, ακόμη και από τα χρόνια που κατασκευάστηκαν τα έργα  μπορούν να 
σταλούν στο εμαιλ doryforos@email.de

Ο Δήμος του Μονάχου γιορτάζει φέτος με διάφορες εκδηλώσεις τα 50 χρόνια από τους 
Ολυμπιακούς αγώνες . Μια διοργάνωση  που είχε μεγάλο ενδιαφέρον και η πόλη ήταν 
άριστα προετοιμασμένη για να υποδεχτεί αθλητές και κοινό. Όχι όμως και γι αυτό που 
συνέβη.

Μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης», εισβάλουν στο 
Ολυμπιακό Χωριό του Μονάχου και πιάνουν 11 μέλη της αποστολής του Ισραήλ 
ως ομήρους. Από τα πυρά έχασαν επί τόπου τη ζωή τους δυο μέλη της ισραηλινής 
αποστολής. Αίτημα των ανταρτών ήταν η απελευθέρωση περισσότερων από 200 
φυλακισμένων Παλαιστινίων.
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