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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

Το Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ 
σας προσκαλεί 

στην παρουσίαση του βιβλίου 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ 
ΜΟΝΑΧΟ. 1815 -  2021.  
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»

της Δρ. Βασιλείας Τριάρχη-Herrmann,
Προέδρου του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

 ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 

(SALVATORKIRCHE, SALVATORSTR. 17  
80333 MÜNCHEN).

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι 
ο Γεώργιος Παππάς, δημοσιογράφος, 

ανταποκριτής ΕΡΤ/ΝΕΑ. 

Για το βιβλίο θα μιλήσει  
η Δρ. Λίλια Διαμαντοπούλου,  

καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου του Μονάχου (LMU), 

ενώ η συγγραφέας θα μιλήσει για το 
περιεχόμενο του βιβλίου.

Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσουν η 
Ματίνα Τζιαφέτα και ο π. Γεώργιος Βλέτσης.

info@stiftungpalladion.org Layout ES smart graphic design - info@es-sgd.com - www.es-sgd.com
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4o Δημοτικό Σχολείο Μονάχου. Εκδήλωση καρναβάλι 
στην μεγάλη αίθουσα της Augustiner Keller (19.02.2024)

Μ Ο Ν Α Χ Ο
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Διακρίσεις για την Μαρία και Άννα Παπαδοπούλου

Οι δυο ταλαντούχες αδερφές Παπαδόπουλου Μαρία και Άννα της TS Jahn München RSG, 
έλαβαν σήμερα μέρος με μεγάλη επιτυχία στο προκριματικό τουρνουά για το Βαυαρικό 
πρωτάθλημα  ρυθμικής γυμναστικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Sport -und Freizeit-
park Haar Bezirksmeisterschaften

Oberbayern και κατέκτησαν την πρώτη και δεύτερη θέση στην κατηγορία  8-10 ετών  με 
μπάλες. 

Συγχαρητήρια και εις ανώτερα !!

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Θεατρικής παράστασης 
στο Μόναχο

Αγαπητοί φίλοι, θεατρόφιλοι και μη, η θεατρική ομάδα Μονάχου 50 
plus την Κυριακή 19. και 26. Μαρτίου 2023 θα σας παρουσιάσει στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας των Αγίων Πάντων στην Unge-
rerstr. 131 την κωμωδία: „Γαμπρός απ ́το Internet“.

Προσεχώς θα ξεκινήσει διαφημιστική καμπάνια όπως και η προπώληση 
των εισητηρίων.

Θεατρική ομάδα Μονάχου 50 plus
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Μητσοτάκης: Τι είπε στο Μόναχο για 
ψήφο αποδήμου και brain drain

Το πρώτο δημοτικό σχολείο 
Μονάχου ευχήθηκε στον 
Ελληνισμό του Μονάχου  
Τσικνοπέμπτη με αυτόν τον 
διαφορετικό τρόπο 

Σε συγκέντρωση μελών και φίλων της ΝΔ μίλησε στις 17 
Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος 
βρίσκεται στο Μόναχο γιατί συμμετέχει Διάσκεψη Ασφαλείας (το 
οποίο χαρακτήρισε ως „το σημαντικότερο γεωπολιτικό γεγονός 
στον κόσμο“

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο έργο στη κυβερνητική θητεία 
στάθηκε επίσης και στο θέματα της ψήφου του απόδημου δίνοντας 
διευκρινήσεις :

Λυπάμαι, διότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι 
θα έπρεπε. Θέλω να το εξηγήσω και πάλι, δεν φταίμε εμείς γι΄ αυτό. 
Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι διατάξεις που διέπουν την ψήφο όσων 

ζουν στο εξωτερικό, των αποδήμων μας, για να νομοθετήσουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε 
200 Βουλευτές. Οι 200 Βουλευτές βρέθηκαν δυστυχώς με τους μεγάλους περιορισμούς που 
γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχουν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ενεγράφησαν όσοι θα θέλαμε στην 
πλατφόρμα, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα μία μεγάλη προσπάθεια αυτοί που μπορούν 
να γραφτούν μέχρι που να κλείσει η πλατφόρμα να γραφτούν. Αλλά υπάρχει και ο δεύτερος 
τρόπος, ο δοκιμασμένος. Να γυρίσετε στις εκλογές και να ψηφίσετε, όπως ξέρετε να το κάνετε 
και όπως το κάνετε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Και σας ζητώ αυτό να το κάνετε.

Και με το που θα ξέρουμε την ημερομηνία εκλογών θα βάλουμε μπροστά τις οργανωτικές 
μας μηχανές, και αυτοί που θα ψηφίσουν από δω θα ψηφίσουν από δω και αυτοί που θέλουν 
να γυρίσουν στην Ελλάδα θα τους βοηθήσουμε να έρθουν να ψηφίσουν στην Ελλάδα 
και να κάνουν το καθήκον τους όπως ξέρουν να το κάνουν. Διότι, Νεοδημοκράτισσες και 
Νεοδημοκράτες, εσείς, οι απλοί αγωνιστές της παράταξης είστε αυτοί που δίνετε κάθε φορά 
τη νίκη στις εκλογές. Εσείς κινητοποιείστε. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σηκωθείς από τη 
Γερμανία, από τη Σουτγκάρδη, από το Μόναχο ή από τις Βρυξέλλες να πάρεις ένα αεροπλάνο 
και να έρθεις να ψηφίσεις, αν δεν επιλέξεις να ψηφίσεις από το εξωτερικό. Αλλά ξέρω ότι το 
έχετε κάνει και στο παρελθόν και θα το ξανακάνετε, γιατί είναι κρίσιμη αυτή η εκλογή.
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O Ελληνισμός του Μονάχου στέλνει τα δικά του μηνύματα 
Η εικόνα ενός κοριτσιού που προστατεύει στα 
χαλάσματα τον μικρότερο αδελφό της είναι μια 
από τις πολλές φωτογραφίες και εικόνες που μας 
συγκλονίζουν τις τελευταίες μέρες.

Η τραγωδία με τον σεισμό στην Τουρκία και στην 
Συρία έχει λάβει βιβλικές διαστάσεις με τους 
νεκρούς να ξεπερνούν τις 21.000  

Αυτή τη στιγμή ο Έλληνισμός του Μονάχου 
στέλνει τα δικά του μηνύματα.

Οι παρακάτω σύλλογοι/φορείς  καλούν σε έρανο 
στέλνοντας το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης 
μέσω ακόμη μιας συλλογικής και ενωτικής 
δράσης. 

Mήνυμα συμπαράστασης και σ όσους άνθρώπους 
από την Τουρκία και τη Συρία που ζουν στο 

Μόναχο και θρηνούν συγγενείς και φίλους, έχουν ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ή 
είναι άστεγοι.

Μήνυμα για την αναγκαιότητα ειρηνικής συνύπαρξης των λαών σ όλο τον κόσμο.

Μήνυμα στην τοπική κοινωνία του Μονάχου, ότι ο Έλληνισμός, οι οργανωμένοι 
φορείς του συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες της πόλης μας. (Τα χρήματα που θα 
συγκεντρωθούν θα δοθούν στο ειδκό λογαριασμό της πόλης του Μονάχου που έχει 
αναλάβει πρωτοβουλία).

Ο Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καλούμε να συγκεντρωθούν χρήματα 
είναι:

Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός 

Piraeus Bank Frankfurt 

Doryforos e.V.

IBAN:  DE84 5242 0600 8167 9673 35

Verwendungszweck: Erdbeben Türkei u. Syrien

Οι σύλλογοι και οι φορείς που στηρίζουν τη δράση:

IN. Αγίου Γεωργίου, Έλασσονιτών, Έπτανησίων, Ηπειρωτικής Κοινότητας, Ηπειρωτικoύ 
Συλλόγου “Σούλι”, Θρακιωτών,  Κρητών, Μακεδόνων, Πανθεσσαλικού, Ποντίων, Έλληνικού 
Σπιτιού (γυναικεία ομάδα), Γονέων και Κηδεμόνων Τμημάτων Έλληνικής Γλώσσας 
(ΤΈΓ), Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ,  Λέσχη Έλλήνων Έπιστημόνων, ΈΛΜΈ Βαυαρίας, Σύλλογος 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ,,ο Πλάτων,,, Ποδοσφαιρική ομάδα FC Hellas, 
Σύλλογος αντισφαίρισης (τέννις) TC Philathlos, Σχολή Τέννις Theodosiadis, ενημερωτικό 
πορτάλ gr-news.de, Έλληνική Κοινότητα Kάρλσφελντ, Έλληνική Κοινότητα Haar, AΧΈΠΑ 
Μονάχου, Beach Arena, Δορυφόρος
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ARD: «Ενωμένοι στην καταστροφή»

Δημοσίευμα της Verena Schälter  (ARD) 
αναφέρεται στην άμεση βοήθεια που παρείχε 
η Έλλάδα στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό 
σεισμό, κάνοντας λόγο για επαναπροσέγγιση των 
δύο χωρών, που παραμέρισαν τις προστριβές 
δεκαετιών, ενώ παρατηρεί ότι αίσθηση προκάλεσε 
ο εναγκαλισμός του Ύπουργού Έξωτερικών, 
Νίκου Δένδια, με τον Τούρκο ομόλογό του, Mev-
lüt Cavusoglu, οι οποίοι συναντήθηκαν στις 
σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.

Κατά την τελευταία τους συνάντηση, υπενθυμίζει 
η ανταποκρίτρια, είχε προκληθεί επεισόδιο, 
καθώς στην κοινή τους συνέντευξη Τύπου 
διατυπώθηκαν εκατέρωθεν κατηγορίες. Τώρα 
ωστόσο, εξαιτίας του σεισμού, ο Τούρκος ΎΠΈΞ 
ευχαρίστησε την Έλλάδα για την άμεση παροχή 

βοήθειας, δεδομένου ότι η χώρα ήταν μία από τις πρώτες που έσπευσαν να συνδράμουν 
τις πληγείσες περιοχές της ΝΑ Τουρκίας, ενώ και ο ελληνικός λαός επέδειξε αλληλεγγύη. 
Μιλώντας στο ARD ο Ύπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος 
Στυλιανίδης, τόνισε ότι δεν τέθηκε ποτέ υπό συζήτηση το αν θα προσφέρει άμεσα 
βοήθεια η Έλλάδα στην Τουρκία: «Για όλους όσοι γνωρίζουν τον ελληνικό λαό και την 
κυβέρνηση ήταν σαφές ότι θα ήμασταν οι πρώτοι που θα σπεύδαμε να βοηθήσουμε τους 
γείτονές μας», επεσήμανε ο Ύπουργός, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια καταστροφή όλα 
τα άλλα είναι δευτερεύοντα.

Η ανταποκρίτρια σημειώνει ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν ενδείξεις φιλίας και 
αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών, και εστιάζει στις ελληνο-τουρκικές διενέξεις και τις 
πρόσφατες απειλές του Τούρκου Προέδρου, Erdogan, σε βάρος της Έλλάδας. Από την 
πλευρά του ο Κωνσταντίνος Φίλης, πολιτικός αναλυτής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, 
κάνει λόγο για πολύ τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζει όμως ότι δεν 
ανέμενε τίποτα διαφορετικό από την ελληνική κυβέρνηση.

Η ανταπόκριση υπενθυμίζει στη συνέχεια τα γεγονότα του 1999, που, όπως εξηγεί ο 
κ. Φίλης, ήταν το έναυσμα για την επονομαζόμενη διπλωματία των σεισμών, η οποία 
οδήγησε σε βελτίωση του κλίματος και στην προσπάθεια Έλλάδας και Τουρκίας τα 
επόμενα χρόνια να αποκαταστήσουν τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη, ώσπου από το 2016 
και έπειτα ο Erdogan επέλεξε μια όλο και πιο εχθρική ρητορική έναντι της Έλλάδας. 
Μένει να φανεί αν και στην παρούσα συγκυρία θα υπάρξει αποκλιμάκωση, παρατηρεί 
η δημοσιογράφος, επισημαίνοντας ότι επίκεινται εκλογές και στις δύο χώρες και κυρίως 
ο Erdogan στο παρελθόν έχει εκμεταλλευτεί τις προστριβές με την Αθήνα προκειμένου 
να συσπειρώσει τους εθνικιστές. Παρόλα αυτά, όπως τονίζει ο κ. Φίλης, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολύ θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, θα ήταν επιζήμιο 
για τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο αν άρχιζε και πάλι να απειλεί την Έλλάδα, για αυτό και 
είναι πολύ πιθανό πράγματι να υπάρξει αποκλιμάκωση, χωρίς πάντως να διαφαίνονται 
μακροπρόθεσμες λύσεις σε βασικά θέματα αντιπαράθεσης
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Το νέο ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών ,ο ΠΛΑΤΩΝ,,

Το νέο ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Μονάχου ,,ο ΠΛΑΤΏΝ,, όπως αυτό συγκροτήθηκε στις εκλογές στις 5 
Φεβρουαρίου αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Θεοδώρου Έυάγγελος

Αντιπρόεδρος: Κορδολαίμης Έυάγγελος

Γραμματέας: Σαίνης Γεώργιος

Ταμίας: Τζωρτζάκη Χριστίνα

Οργανωτικός Γραμματέας: Αγάογλου Αντώνιος

Μέλος: Καραγκιαούρη Έλένη

Μέλος: Γαννουδάκη Έυσεβία

Μέλος, εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Νυρεμβέργης: Τσικαλάς Θεμιστοκλής

Έπικοινωνία: Zamdorferstr 26, 81677 München

Tel: 089 60665097, 0152 28523618, 00306944340207

E-Mail : vthv2012@yahoo.gr

Eκλογές Συλλόγου Ελλασονιτών Μονάχου
Την Κυριακή 12.02.2023 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές και η κοπή πίτας του Συλλόγου 
μας. Ο τυχερός για το 2023 είναι ο Αθανάσιος Βούβουσας „σογαμπρος σνα Αλασσόνα“. 
Έυχόμαστε στον τυχερό, τα μέλη και στους φίλους του Συλλόγου μας υγεία, ευτυχία και 
αγάπη. 

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας απαρτίζεται από τους: 

 Στέφανος Ψύρρας, Σταύρος Ψύρρας, Χαρίσης Νίκου, Θεόδωρος Ψύρρας, Δήμητρα 
Καρρά, Έλεννα Αρσένη, Σταυρούλα Τζώρτζη και Έλένη Μανωλίτσα 
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε ΒΑΥΑΡΙΑΣ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Έ.Λ.Μ.Έ ΒΑΎΑΡΙΑΣ (συνδικαλιστικό όργανο εκπαιδευτικών 
ελληνικών σχολείων)

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο και θερμό κλίμα έγινε την Κυριακή,   5.2.2023, η κοπή της 
παραδοσιακής βασιλόπιτας για τα μέλη της Έ.Λ.Μ.Έ. Βαυαρίας στο εστιατόριο Poseidon, 
στην Karl-Preis-Platz.

Οι καθηγητές των Έλληνικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της Βαυαρίας 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. 

Το κέφι γρήγορα άναψε και οι καθηγητές τραγούδησαν και χόρεψαν με τη συνοδεία της 
κιθάρας του συναδέλφου, Γιάννη Γιαννόπουλου. 

Ο Πρόεδρος της Έ.Λ.Μ.Έ. Βαυαρίας, Ναίσκες Βαλάντης, έκοψε τη βασιλόπιτα και το 
φλουρί έτυχε στην οικογένεια της συναδέλφου Πένυς Περβανά και στο σύζυγό της. 

Τους ευχόμαστε υγεία και τύχη για όλη τη χρονιά! 

Ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του, ευχήθηκε σε όλα τα μέλη υγεία και ευτυχία για τους 
ίδιους και τις οικογένειές τους και τόνισε την ανάγκη να ευοδοθούν όλα τα αιτήματα   
της   Έ.Λ.Μ.Έ.   Βαυαρίας   και να μακροημερεύσουν τα ελληνικά σχολεία   στη Βαυαρία.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς το εστιατόριο Poseidon για την άψογη 
οργάνωση της εκδήλωσης και το ιδιαίτερα φιλόξενο κλίμα που μας εξασφάλισε. Και του 
χρόνου με υγεία!
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Επίσκεψη Γυμνασίου Ρόδου στο 1ο Δημοτικό 
Μονάχου

Έπίσκεψη του 6ου Γυμνασίου Ρόδου στους χώρους του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μονάχου

Έυχαριστούμε την Κ. Βιβή  Ξανθούλη, την Κ. Λόη Σπυριδούλα  και τον Κ. Μπαγάνα  Γιάννη 
για την ευχάριστη νότα που δώσανε στην καθημερινότητα μας από την αγαπημένη  μας 
Έλλάδα. 

Η Διευθύντρια κυρία Έιρήνη Ντελέζου  και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού 
σχολείου  Μονάχου  ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου 
για την προσφορά του πρωινού για τους μαθητές του  6ου Γυμνασίου Ρόδου. 

Η ενέργεια αυτή φανερώνει το εξαιρετικό ενδιαφέρον και την ευαισθησία σας για τα 
παιδιά σας. Πρωτοβουλίες τέτοιου είδους συμβάλλουν θετικά στην παροχή κινήτρων 
για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, που καταβάλλουν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

1ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου 
Το 1ο δημοτικό σχολείο Μοναχου μαζί με τα παιδιά και το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων στέκονται δίπλα στα παιδιά που δοκιμάζονται 
από τον φονικό σεισμό!!!
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 

Το εκλογικό ειδοποιητήριο (δείγμα) που θα σταλεί (στάλθηκε) 
με το ταχυδρομείο από το Δήμο Μονάχου τις επόμενες μέρες 
και αφορά τις εκλογές του Συμβουλίου Ένσωμάτωσης (Migra-
tionsbeirat).

To εκλογικό ειδοποιητήριο θα το λάβουν (και) όλοι οι Έλληνες 
(άνω των 18 ετών και κάτοικοι Μονάχου τουλάχιστον τους 
τελευταίους 6 μήνες).

 Τι είναι το εκλογικό ειδοποιητήριο και τι πρέπει να κάνω; 

Ύπάρχουν δυο επιλογές

 1) Με το εκλογικό ειδοποιητήριο πηγαίνεις την ημέρα των 
εκλογών (19 Μαρτίου) στο εκλογικό κέντρο που αναγράφεται 
στην μπροστινή σελίδα πάνω αριστερά. Συνήθως το εκλογικό 
κέντρο είναι σχετικά κοντά στη διεύθυνση κατοικίας σου.

                                                  ή 

2) Συμπληρώνεις την πίσω πλευρά του ειδοποιητηρίου και το 
στέλνεις στην αρμόδια εκλογική υπηρεσία ταχυδρομικά ( ή 
δια χειρός) για να λάβεις το ψηφοδέλτιο ταχυδρομικώς και να 
ψηφίσεις στις εκλογές με „επιστολή“. Δηλαδή να μην χρειαστεί 
να πας την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό κέντρο αλλά να 
ψηφίσεις στο σπίτι σου και να στείλεις το ψηφοδέλτιο με το 
ταχυδρομείο (δωρεάν).

 Την αίτηση να ψηφίσεις με επιστολή μπορείς να την καταθέσει ο ψηφοφόρος και 
διαδικτυακά. 

Συγκεκριμένα : 

• Ηλεκτρονικά έως 15 Μαρτίου στη σελίδα  www.briefwahl-muenchen.de 

• Με E-Mail στη διεύθυνση briefwahl.kvr@muenchen.de). Στο αίτημα πρέπει να 
αναγράφονται Έπίθετο, Όνομα, Ημ. γεννήσεως, Διεύθυνση κατοικίας.

Aπεβίωσε ο ομότιμος και πρώτος 
καθηγητής του Τμήματος 
Ορθόδοξης Θεολογίας του 
Πανεπιστημίου Μονάχου Θεόδωρος 
Νικολάου
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OEZ München
Στο εμπορικό κέντρο στην Ολυμπιάδα Μονάχου ένα αυτοκίνητο μετά από 
μια εκτός ελέγχου πορεία καρφώθηκε στις ηλεκτρικές σκάλες απέναντι 
από το σούπερ μάρκετ EDEΚA. Το γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία 
καθώς θύμισε το τρομοκρατικό χτύπημα του 2016. 

Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφριά. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση η 
οδηγός μπέρδεψε τα πετάλια και έτσι οδηγήθηκε μέσα στο OEZ

Το κτίριο του Hertie στο Schwabing

Schwabing - Για περίπου τρεις 
δεκαετίες, το πολυώροφο Hertie 
στην οδό Leopoldstraße ήταν ένα 
από τα πιο αμφιλεγόμενα κτίρια 
του Μονάχου. Του χρόνου 2024, 
το μαύρο γυάλινο παλάτι θα 
μπορούσε να γιορτάσει τα 60ά 
του γενέθλια.

Δεν ήταν απλά ένα κτήριο 
ανάμεσα στα τόσα άλλα. Ηταν ,,το 
κτήριο,, είχε μια άλλη αίγλη και 
ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο 
με τα άψυχα που το περιέβαλαν 
, όσο και με τις χιλιάδες κόσμο 
που πηγαινοέρχονταν καθημερινά 
. Να φανταστείτε ότι το  
προσωπικό του παραδοσιακού 
πολυκαταστήματος, το οποίο 
κατεδαφίστηκε το 1992, 
εξακολουθούσε  να συναντιέται 
τακτικά για να θυμάται τις 
περιπετειώδεις εποχές μέχρι 
και πρίν την πανδημία. Γιατί ο 
“ουρανοξύστης“ ήταν μέρος της 
κουλτούρας του Schwabing, όπου 
συναντιόντουσαν οι περισσότεροι 
επιφανείς της περιοχής για να 
ψωνίσουν.
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Όταν ο “ουρανοξύστης Hertie“ χτίστηκε το 1964 υπό τον τότε δήμαρχο Hans-Jochen 
Vogel, όχι πολύ μακριά από τη Münchner Freiheit, ξέσπασε θύελλα διαμαρτυριών  ότι ο 
“γίγαντας“ θα καταβροχθίσει  τους πάντες και τα πάντα. Το ογκώδες, ύψους 50 μέτρων 
οικοδομικό τετράγωνο προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και εφημερίδες όπως η 
„Die Zeit“ έγραψαν τον τίτλο: „Η γειτονιά καταστρέφεται. Όταν το ενδεκαώροφο κτίριο 
κατεδαφίστηκε το 1992, λόγω της λήξης της κληρονομικής μίσθωσης του κτιρίου (Erbbau-
recht), υπήρχε ακόμα συζήτηση για σχέδια επισκευής ή ακόμη και μερικής ανακατασκευής.

Για τους κατοίκους της περιοχής όμως  και γενικότερα του Μονάχου, όπως γίνεται τις 
περισσότερες φορές το κτίριο είχε παγιωθεί και είχε γίνει ένα από τα ορόσημα του Schwa-
bing. „Όταν χτίστηκε το κτίριο, όλοι γκρίνιαζαν - και όταν εξαφανίστηκε, όλοι έκλαιγαν“, θα 
πεί ο  Wolfgang Neumann, ο οποίος  διευθύνων συμβουλος του τμήματος τροφίμων του 
καταστήματος( 1964-1992). 

Το πολυκατάστημα ήταν τόπος συνάντησης για πολλούς καλλιτέχνες και ηθοποιούς που 
ζούσαν τότε στη γειτονιά: Με ποιό συχνούς τους Iris Berben, Uschi Glas, Gert Fröbe, Mari-
anne Sägebrecht, Ruth Maria Kubitschek, Schimanski Götz George, Nastassja Kinski κόρη 
του Αείμνηστου Κlaus Kinskiεσωρούχων,  ερχόταν συχνάπυκνά και πάντα με τη μητέρα 
της, η οποία ζούσε τότε στο Βερολίνο θα μας πούν κάποιοι που ξημερωβραδιάζονταν 
με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι, νέοι τότε δημοσιογράφοι για κάποιο ρεπορτάζ 
της εποχής. Το υποκατάστημα Hertie στο Schwabing ήταν  ένα από τα πιο επιτυχημένα 
καταστήματα. Οι πωλήσεις του ήταν υψηλότερες ακόμη και από τις  πωλήσεις του 
Kaufhaus des Westens (KaDeWe) στο Βερολίνο. Έν τω μεταξύ, ένα μεγάλο μέρος του 
προσωπικού έχει εδώ και χρόνια  συνταξιοδοτηθεί. Αλλά οι πρώην εργαζόμενοι των 
πολυκαταστημάτων δεν έχουν χάσει ο ένας τον άλλον από τα μάτια τους θα τονίσει  ο 
πρώην διευθύνων σύμβουλος όπως προείπαμε: „Ήταν μια υπέροχη εποχή που μας 
συνδέει μέχρι σήμερα“.

Έλληνισμός και Hertie 

Oμως το συγκεκριμένο κτίριο είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένο και με τον ελληνισμό  του 
Μονάχου. Στην Schwabingerbräu γινότανε δεκάδες εκδηλώσεις - μουσικοχορευτικές 
συλλόγων αλλά και πολιτικές εκδηλώσεις κομμάτων. Σύλλογοι, Κοινότητα, κόμματα 
γέμιζαν την αίθουσα. Έπίσης ακριβώς δίπλα από την αίθουσα μέσα στο κτίριο ήταν και 
η αίθουσα (disco club) Star Dash, χώρο που  σύχναζαν Έλληνες μαθητές και φοιτητές και 
αποτελούσε στέκι γι αυτούς κυρίως τις Κυριακές.

ΜΟΝΑΧΟ. Ταξίδι στο χρόνο 

Το κτίριο του Hertie στο Schwabing

Έπιμέλεια: Βασίλης Καραμαγκιόλης 

Πηγή: Πηγή: Wochenanzeige.de,  Foto: Pacifi11
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Αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από ερευνητική ομάδα του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 Ένα ποσοστό 5% των Έλλήνων του εξωτερικού (ένας στους είκοσι ερωτηθέντες σε έρευνα 
που έγινε) προγραμματίζει την επιστροφή του στην Έλλάδα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, 
ενώ ποσοστό 24% (ένας στους τέσσερις) εκτιμά ότι το ενδεχόμενο της επιστροφής είναι 
σχετικά πιθανό μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για τη στάση των Έλλήνων Μεταναστών της 
Οικονομικής Κρίσης απέναντι στην Έλλάδα, που διενεργήθηκε από ερευνητική ομάδα του 
Τμήματος Διεθνών και Έυρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων, ποσοστό 67% (περίπου επτά στους δέκα) απάντησε ότι δεν υπάρχει 
πιθανότητα επιστροφής στην Έλλάδα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προχθές σήμερα, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
στο Τμήμα Διεθνών και Έυρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ρεβέκκα 
Παιδή, ανέφερε στο ΑΠΈ - ΜΠΈ, πως το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα 
είναι η τάση ότι οι Έλληνες και οι Έλληνίδες που μετανάστευσαν από την Έλλάδα την 
περίοδο μετά το 2009, «δεν επιθυμούν να επιστρέψουν, ούτε σήμερα, ούτε σε έναν ορίζοντα 
πενταετίας και πολλοί από αυτούς ούτε σε ορίζοντα εικοσαετίας».

Τα χαρακτηριστικά της νέας διασποράς

Παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά της νέας διασποράς, επισήμανε ότι οι άνθρωποι που 
έφυγαν στο εξωτερικό από την Έλλάδα, «δεν έχουν έντονη μια εθνική ή θρησκευτική 
ταυτότητα, αισθάνονται περισσότερο πολίτες του κόσμου, είναι ικανοποιημένοι, στην 
πλειοψηφία τους, από το βιοτικό επίπεδο στη χώρα όπου διαμένουν και έχουν μια αίσθηση 
διαφορετικότητας ως προς τους συνομηλίκους τους που έχουν μείνει στην Έλλάδα, δηλαδή 
αισθάνονται ικανότεροι».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η νέα διασπορά είναι στην πλειοψηφία της μορφωμένη, πλέον 
μεταναστεύει εντός της ΈΈ καθώς με την ιδιότητα του Έυρωπαίου πολίτη είναι πιο εύκολη η 
μετακίνηση στη χώρα καταγωγής ενώ απουσιάζει από τους ανθρώπους αυτούς η αίσθηση 
νόστου που είχαν στο παρελθόν οι Έλληνες μετανάστες. Έπίσης η τεχνολογία έχει αλλάξει 
τα πράγματα λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διευκόλυνσης της κοινωνικής 
επαφής. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, οι Έλληνες και οι Έλληνίδες που μετανάστευσαν 
επιθυμούν να προσφέρουν στη χώρα μέσω της τεχνογνωσίας και των γνώσεων που έχουν 
αποκτήσει στο εξωτερικό, όμως αισθάνονται ότι δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για να 
επιστρέψουν.

Στο ερώτημα, άλλωστε, κατά πόσο θα ήθελαν να συμμετέχουν σε ένα σχέδιο στήριξης 
της χώρας στο εξωτερικό, ποσοστό 55% των ερωτηθέντων απάντησε με θετικό τρόπο 
ενώ 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θα μπορούσε να στηρίξει μια χώρα με τα 
χαρακτηριστικά της Έλλάδας στο εξωτερικό.

1 στους 20 προγραμματίζει επιστροφή

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ 
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ
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Η ταυτότητα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν 565 άνθρωποι που διαμένουν στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
τις ΗΠΑ, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Έμιράτα και άλλες χώρες. Η 
βιβλιογραφική έρευνα ξεκίνησε το 2020, προ πανδημίας, ενώ το ερωτηματολόγιο διατέθηκε 
στο κοινό από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022.

«Κεφάλαιο» το μισό εκατομμύριο Ελλήνων και Ελληνίδων στο εξωτερικό

Η κ. Παιδή υπογράμμισε ότι «υπάρχει μισό εκατομμύριο Έλλήνων και Έλληνίδων στο 
εξωτερικό», χαρακτήρισε τον πληθυσμό αυτό ως «κεφάλαιο για την Έλλάδα» και εκτίμησε ότι 
το ζητούμενο πλέον είναι να υπάρξει μια νέα σχέση της Έλλάδας με αυτούς τους ανθρώπους. 
«Χρειάζεται αναδιαμόρφωση του πλαισίου επικοινωνίας με τη διασπορά» είπε και σημείωσε 
την ανάγκη «να διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές για να αποκατασταθεί η σχέση 
αυτών των ανθρώπων με τη χώρα».

«Κυρίως θα πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση της πολιτείας μαζί τους. Θα πρέπει να 
υπάρξει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα κίνητρα όχι μόνο αν γυρίσουν αλλά και τώρα 
σχετικά με την κατάσταση των φορολογούμενων του εξωτερικού. Θα πρέπει να υπάρξει 
ενημέρωση για την Έλλάδα καθώς βρήκαμε ότι δεν ενημερώνονται αρκετά και από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, και από τους πολιτικούς φορείς, και από τα κόμματα. Θα πρέπει να 
φροντίσουμε να υπάρξουν κανάλια επικοινωνίας με τους Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού 
και η χώρα μπορεί να δημιουργήσει τους κατάλληλους δεσμούς ώστε να τους αξιοποιήσει» 
πρόσθεσε.

Ένα νέο ερευνητικό πεδίο

Η κ. Παιδή σχολίασε ότι ως το 2022 υπήρχε ένα κενό στα ερευνητικά δεδομένα σχετικά 
με τους ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό, ενώ ανέφερε ότι πέρσι έγινε έρευνα στο 
πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τις επιπτώσεις της κρίσης στη διασπορά και συγκεκριμένα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Γενικότερα για τη διασπορά της κρίσης υπάρχουν κάποιες 
πρόσφατες μελέτες για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία που επίσης αντιμετώπισαν 
οικονομική κρίση, λιτότητα και μνημόνια όμως τα συμπεράσματά τους είναι ανάλογα, δεν 
διαφέρουν και πολύ από την έρευνα που διενεργήσαμε» σημείωσε και πρόσθεσε: «είναι ένα 
φαινόμενο που δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Τώρα οι εξελίξεις είναι δυναμικές και μελετώνται 
και σε άλλες χώρες».

Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από το Έλληνικό Ίδρυμα για την Έρευνα και την 
Καινοτομία (ΈΛΙΔΈΚ).

Έιδικότερα, για τις μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ελληνικού 
στοιχείου και θα στηθούν εκλογικά κέντρα, οι δηλώσεις εγγραφής έχουν ως εξής:

Βερολίνο 198, Μόναχο 187, Στουτγάρδη 142, Φρανκφούρτη 114, Ντίσελντορφ 84, 
Αμβούργο 68, Αννόβερο 12.

Συνολικά σ ολόκληρο τον κόσμο έχουν έως τώρα υποβληθεί 8.335 αιτήσεις και 
εγκρίθηκαν 5.581, με τις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να είναι το Ηνωμένο 
Βασίλειο με 1.700 συμμετοχές, η Γερμανία με 1.200, το Βέλγιο με 700, η Ολλανδία με 
600, η Γαλλία με 400, η Κύπρος με 350 και η Σουηδία με 236.

Σημειώνεται ότι όταν δεν εγκριθεί εκ πρώτης μια αίτηση εγγραφής στους εκλογικούς 
καταλόγους μπορεί να γίνει ένσταση και στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται αποδεκτή 
καθώς η απόρριψη οφείλεται σε κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα.

Ψήφος αποδήμων: Πόσοι έχουν εγγραφεί στους 
καταλόγους
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Ο σύγχρονος ταξιδιώτης πλέον χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 
να μοιραστεί με τους υπόλοιπους χρήστες την εμπειρία του σε 
έναν ταξιδιωτικό προορισμό, μέρος της οποίας αποτελεί και το 
αεροδρόμιο κάθε περιοχής. 

Η έρευνα της Tourix για τα αεροδρόμια της Έλλάδας 
αποτυπώνει ποια είναι αυτά που έχουν την καλύτερη 
βαθμολογία αξιολόγησης από τους ταξιδιώτες και ποια την 
χαμηλότερη. Έπίσης γίνεται ειδική αναφορά στα σημεία εκείνα 
που συγκεντρώνουν τα περισσότερα θετικά και αρνητικά 
αντίστοιχα για κάθε αεροδρόμιο που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Αναλυτικότερα:

Τα τοπ 8 αεροδρόμια στην Έλλάδα με βάση τις καλύτερες βαθμολογίες

Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,5 από 172 αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: σύγχρονες εγκαταστάσεις, ευγενικό/βοηθητικό προσωπικό, καθαριότητα, 
εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ, γρήγορη εξυπηρέτηση, καλή τοποθεσία για μετάβαση σε γύρω 
προορισμούς.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,4 από 
29.853 αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: συγχρονο-μεγάλο αεροδρόμιο, πολλές πτήσεις, ευγενικό προσωπικό, πληθώρα 
μαγαζιών, σωστή πληροφόρηση/εξυπηρέτηση, πρόσβαση με μετρό/λεωφορείο/αυτοκίνητο/
προαστιακό, καθαροί χώροι.

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,4 από 
598 αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: τους περιποιημένους χώρους, το ευγενικό προσωπικό, την οργάνωση και τη 
γρήγορη εξυπηρέτηση. 

Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,3 από 308 
αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: καθαριότητα του χώρου, ευγενικό/εξυπηρετικό προσωπικό, εύκολη στάθμευση. 

Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,2 από 
9.832 αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: το κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, οργάνωση, καθαριότητα. \

Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,2 
από 123 αξιολογήσεις

Tαξιδιώτες: Πώς αξιολογούν τα ελληνικά αεροδρόμια.  
Τα καλύτερα και τα χειρότερα

E Λ Λ Α Δ Α
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Θετικές αναφορές για: Σύγχρονες εγκαταστάσεις, καθαριότητα χώρων, δωρεάν πάρκινγκ, βοηθητικό 
προσωπικό

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,2 
από 621 αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: Ασφάλεια και εξυπηρέτηση, ευγενικό προσωπικό, ήσυχο, εύκολη περιήγηση

Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 4,2 
από 380 αξιολογήσεις

Θετικές αναφορές για: Καθαριότητα, γρήγορο check in, δωρεάν πάρκινγκ, ευγενικό προσωπικό, μικρή 
αναμονή, ήσυχο, ασφαλές

Τα 7 αεροδρόμια στην Ελλάδα με τις χειρότερες βαθμολογίες από τους ταξιδιώτες

•  Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» - μέσος όρος Google βαθμολογίας 2,7 από 
14.335 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: Έλλειψη καθαριότητας, βρωμικες τουαλέτες, ελλιπές/αγενές προσωπικό, 
μικρό σχετικά με τον κόσμο που εξυπηρετεί, χωρίς κλιματισμό, αναμονή check-in

•  Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης  - μέσος όρος Google βαθμολογίας 3 από 5.112 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: Λίγα καταστήματα και duty free, πολύ μικρό σχετικά με την κίνηση του 
νησιού, αγενές προσωπικό, περιορισμένο πάρκινγκ

•  Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου „Μαντώ Μαυρογένη“ - μέσος όρος Google βαθμολογίας 3,2 από 
1.906 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: Ουρές αναμονής σε καταστήματα/check-in, έλλειψη καθισμάτων στην 
αίθουσα αναμονής, κακή οργάνωση ασφάλεια και εξυπηρέτηση  

•  Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου - μέσος όρος Google βαθμολογίας 3,2 από 469 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: Έλλειψη λεωφορείων προς και από το αεροδρόμιο, παλιές εγκαταστάσεις, 
έλλειψης καθαριότητας στους χώρους, έλλειψη κλιματισμού

•  Κρατικός Αερολιμένας Κω «Ιπποκράτης»  - μέσος όρος Google βαθμολογίας 3,3 από 3.096 
αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: Μικροί χώροι αναμονής,συνωστισμός, μη εξυπηρετικό προσωπικό

•  Κρατικός Αερολιμένας Πάρου - μέσος όρος Google βαθμολογίας 3,4 από 404 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: Έλλιπή δρομολόγια λεωφορείων, συνωστισμός σε μικρό χώρο, κακοί χώροι 
αναμονής, έλλειψη καθαριότητας στους χώρους

•  Κρατικός Αερολιμένας Μήλου - μέσος όρος Google βαθμολογίας 3,4 από 174 αξιολογήσεις

Αρνητικές αναφορές για: Διαδικασία check-in, ωράριο, τουαλέτες, ελλιπείς/εγκαταλελειμμένες 
εγκαταστάσεις, κλειστό κυλικείο,  έλλειψη κλιματισμού

Μεθοδολογία: Για την διεξαγωγή της έρευνας αναλύθηκαν σχόλια αεροδρομίων της Έλλάδας, όπως 
αυτά αποτυπώθηκαν από χρήστες στην πλατφόρμα της Google. Έξαιρέθηκαν στρατιωτικές βάσεις και 
αεροδρόμια τα οποία είναι κλειστά στην παρούσα περίοδο. Ακόμη, για την διασφάλιση της βαρύτητας 
των αξιολογήσεων στην λίστα συμπεριλήφθηκαν αποκλειστικά αεροδρόμια με 100+ αξιολογήσεις 
στην Google.

Σχετικά με την έρευνα

Η έρευνα αποτελεί εγχείρημα της εταιρείας Tourix, που εξειδικεύεται στο Digital Tourism Marketing, με 
σκοπό την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με τον κλάδο 
του τουρισμού...
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Η μεγαλύτερη τεκμηριωμένη Faschings-Polonaise πραγματοποιήθηκε στις 11 
Φεβρουαρίου στο Hirschau στην περιοχή Amberg-Sulzbach. 

Συνολικά 1.197 άτομα παρατάχθηκαν στη σειρά το απόγευμα μετά το παιδικό καρναβάλι, 
μετά από κάλεσμα της Narhalla Hirschau.

Η προύπόθεση για το ρεκόρ ήταν η συμμετοχή τουλάχιστον 250 ατόμων, οι οποίοι έπρεπε 
να εμφανιστούν όλοι υποχρεωτικά μεταμφιεσμένοι με κοστούμια.

Η Laura Kuebecker από το Γερμανικό Ινστιτούτο καταμέτρησης ρεκόρ, μέτρησε όλους τους 
μεταμφιεσμένους και έλεγξε ότι η Faschings-Polonaise  δεν είχε „σπάσει“. Μετά από 25 
λεπτά ήταν ξεκάθαρο: το παγκόσμιο ρεκόρ πηγαίνει στο Άνω Παλατινάτο.

Πηγή: Βαυαρική Ραδιοφωνία

Ρεκόρ - η μεγαλύτερη τεκμηριωμένη  
Faschings-Polonaise

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
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Frankfurter Rundschau: «Φορολογικοί 
παράδεισοι: Σε ποιες χώρες δεν χρειάζεται 
οι συνταξιούχοι να πληρώσουν σχεδόν 
καθόλου φόρους»

Το δημοσίευμα που υπογράφει ο Johan-
nes Nuß αναφέρει αρχικά ότι το επίπεδο 
διαβίωσης των Γερμανών συνταξιούχων 
συνεχώς υποβαθμίζεται, για αυτό και μία 
εναλλακτική λύση είναι η εγκατάσταση στο 
εξωτερικό, καθώς ανά τον κόσμο υπάρχουν 
πολλοί «φορολογικοί παράδεισοι», τους 
οποίους έχει συγκεντρώσει και δημοσιεύσει 
ο ιστότοπος hamburg.24.de.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στην 
Έλλάδα ως «έναν από τους καλύτερους 
φορολογικούς παραδείσους για 
συνταξιούχους» που βρίσκεται εντός της 
Έυρωπαϊκής Ένωσης, και «συνεπώς είναι 
εύκολα προσβάσιμος». Οι συνταξιούχοι που 

εγκαθίστανται εδώ και βρίσκονται στην χώρα περισσότερες από 183 ημέρες τον χρόνο, 
απολαμβάνουν γενναία μείωση του φόρου εισοδήματος στο 7%  -ναι μεν «μόνο» για 15 
χρόνια, είναι όμως και αυτό κάτι, όπως αναφέρει σχετικά το περιοδικό Focus.

Έίναι πολύ δελεαστικό να περνά κανείς τη ζωή του ως συνταξιούχος κοντά στην Ακρόπολη 
ή σε κάποιο ελληνικό νησί, σχολιάζει το δημοσίευμα, προσθέτοντας στα θετικά της 
Έλλάδας την ηλιοφάνεια που διαρκεί μέχρι και 3.000 ώρες κατ’ έτος, καθώς και την 
«ελληνική ευκολία με την οποία αντιμετωπίζεται η ζωή». Έπιπλέον, όποιος αγοράσει 
νεόδμητο ακίνητο, δεν καταβάλλει ΦΠΑ μέχρι το 2024.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για την Τουρκία, όπου επίσης υπάρχει άφθονος 
ήλιος, το κόστος ζωής είναι χαμηλό και δίδεται βίζα ή άδεια παραμονής σε συνταξιούχους 
από το εξωτερικό, ενώ είναι συμφέρουσες και οι τιμές αγοράς ακινήτων. Για την απόκτηση 
της βίζας για συνταξιούχους δεν χρειάζεται να προσκομίσει κανείς πολλά έγγραφα, 
σημειώνει το δημοσίευμα, που προσθέτει ότι το θετικό με την Τουρκία είναι το καλό 
σύστημα υγείας και ότι σε λίγες μόνο ώρες μπορεί κανείς να φτάσει αεροπορικώς στη 
Γερμανία.

Συνταξιούχοι: Χώρες που δεν χρειάζεται να 
πληρώσουν σχεδόν καθόλου φόρους
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Το τεστ προσωπικότητας «Blob tree» δημιουργήθηκε 
από τον Βρετανό ψυχολόγο Pip Wilson. Αρχικά, 
χρησιμοποιήθηκε σε παιδιά δημοτικού για να δουν 
την πορεία τους στα πρώτα χρόνια του σχολείου. Στη 
συνέχεια όμως, φάνηκε ότι λειτουργεί εξίσου καλά και 
στους ενήλικες.

Αποτελείται από 21 φιγούρες πάνω ή γύρω από ένα 
δέντρο. Το δέντρο αντιπροσωπεύει ένα σκηνικό, όπως 
μια ομάδα σχολείου, οικογένειας, χώρου εργασίας ή 
φίλων, και οι φιγούρες αντιπροσωπεύουν διαφορετικά 
συναισθήματα.

Κοιτάξτε καλά την εικόνα και συγκεντρωθείτε σε 
αυτήν. Στη συνέχεια, επιλέξτε το άτομο που σας 
αντιπροσωπεύει καλύτερα αυτή τη στιγμή, Αυτό που 
νιώθετε ότι αντηχεί περισσότερο στα συναισθήματά 
σας.

Μετά από αυτό, το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε 
το άτομο με το οποίο θα θέλατε να έχετε απήχηση 
στο μέλλον. Κατόπιν, διαβάστε τι αντιπροσωπεύει η 
φιγούρα που επιλέξατε.

Αποτελέσματα

Αν επιλέξατε το άτομο 2 ή 3, τότε είστε ένα άτομο φιλόδοξο και με αυτοπεποίθηση. Ξέρετε 
ότι θα τα καταφέρετε ανά πάσα στιγμή και ότι πάντα θα υπάρχουν καταστάσεις που θα σας 
βοηθήσουν στην εξέλιξή σας.

Η φιγούρα με τον αριθμό 1 αντιπροσωπεύει ένα άτομο με αυτοπεποίθηση, χαρούμενο και 
αισιόδοξο. Έίναι ένα έξυπνο άτομο, ικανό να δει τη «μεγάλη εικόνα».

Η φιγούρα νούμερο 21 είναι ένα άτομο που προσπαθεί αλλά δεν ξέρει πώς να βρει τις 
καλύτερες λύσεις για τη ζωή του. Έίναι ένα άτομο που πρέπει να μάθει να ζητάει βοήθεια 
από τους γύρω του και να πάψει να είναι καχύποπτος.

Αν επιλέξατε τις φιγούρες 9, 19 ή 4 είστε ένα άτομο αντικοινωνικό, καχύποπτο και 
δεν δείχνετε εμπιστοσύνη στους γύρω σας. Το άτομο με τον αριθμό 19 μπορεί να έχει 
ναρκισσιστικές κλίσεις και να ζηλεύει την επιτυχία των άλλων. Ο αριθμός 4 εγκαταλείπει 
πολύ γρήγορα, δεν εμπιστεύεται τις εξαιρετικές δυνατότητές του. Και το άτομο με τον 
αριθμό 9 θα έκανε τα πάντα για να αποδείξει ότι είναι επίσης υπέροχο, αλλά είναι πιο 
εύκολο να κρατηθεί μακριά από τους άλλους και να μείνει μόνος γιατί με αυτόν τον τρόπο 

Διάλεξε μία φιγούρα και 
δες τι σημαίνει για τον 
χαρακτήρα σου

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι K A
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δικαιολογεί τη δυσπιστία του προς τους άλλους.

Οι φιγούρες 7, 11, 12 χαρακτηρίζουν επικοινωνιακά άτομα που ξέρουν πώς να 
υποστηρίξουν τους φίλους τους. Αυτά τα άτομα χαρακτηρίζονται από υψηλή 
συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία τους βοηθά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία 
καταστάσεις της ζωής. Έχουν ομαδικό πνεύμα, βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο  και βρίσκουν 
πάντα λύσεις.

Το νούμερο 5 είναι δημιουργικό, αγαπά τη ζωή, απολαμβάνει κάθε στιγμή και ξέρει πώς να 
είναι ευγνώμων για όλα τα καλά πράγματα γύρω του. Αυτό τον βοηθά να διατηρήσει μια 
θετική προοπτική για τη ζωή.

Ο αριθμός 6 πρέπει να νιώθει ότι το αγαπούν, το προστατεύουν και το ασφαλίζουν. Έίναι 
το είδος του ανθρώπου που πάντα ερωτεύεται το λάθος άτομο, λόγω της ανεξάντλητης 
ανάγκης του για στοργή και αγάπη. Πρέπει να μάθει να ψάχνει πιο προσεκτικά για εκείνους 
τους ανθρώπους που μπορούν να τον βοηθήσουν στην εξέλιξή του και όχι για εκείνους που 
δεν καταλαβαίνουν την ευαοσθησία του.

Ο αριθμός 13 είναι γεμάτος απόγνωση και απώλεια ελπίδας. Πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο 
μπορεί για να βαθμονομηθεί εκ νέου στο δέντρο της ζωής και ο πιο εύκολος τρόπος είναι να 
ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του, αναζητώντας την υποστήριξη αγαπημένων προσώπων.

Τα άτομα 16, 17 και 18 είναι αισιόδοξα, γεμάτοι ζωή, με ομαδικό πνεύμα, αποδίδουν σε 
οποιονδήποτε τομέα και βλέπουν τις προκλήσεις με ουδετερότητα. Ο αριθμός 18 θέλει 
να νιώθει ότι τον αγαπούν και τον εκτιμούν, και όταν το κάνουν αυτό, γίνεται ο καλύτερος 
φίλος σας!

Ο αριθμός 14 είναι μια αδελφή ψυχή, ένας φιλάνθρωπος, θα έκανε τα πάντα για να 
βοηθήσει τους άλλους. Χαρακτηρίζεται από πολλή ενσυναίσθηση και είναι συνήθως 
«μεγάλη ψυχή». Αλλά αυτό το άτομο πρέπει να μάθει να φροντίζει πολύ τον εαυτό του, όχι 
μόνο τους άλλους!

Οι αριθμοί 10, 15 και 20 είναι νικητές. Αγαπούν τη γεύση της επιτυχίας, ακόμα κι αν ο 
καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους για να την πετύχει. Το άτομο με τον αριθμό 20 είναι 
φιλόδοξο, γεμάτο αυτοπεποίθηση και γεμάτο ζωή, είναι καινοτόμο και δεν φοβάται να 
ρισκάρει. Η αποστασιοποίηση και το πάθος του φέρνουν πολλές επιτυχίες και ικανοποιήσεις.

Ο αριθμός 10 είναι φιλόδοξο, αλλά και πολύ προσεκτικό άτομο. Έίναι εργατικός και 
αποφασιστικός, γι’ αυτό πετυχαίνει σχεδόν σε όλα. Οι ιδέες του πάντα ξεχωρίζουν και 
εκτιμώνται από τους γύρω του.

Ο αριθμός 15 παρακινείται από την ομορφιά της πορείας προς την επιτυχία παρά από την 
ίδια την επιτυχία. Έίναι περίεργος να μάθει νέα πράγματα, να αποκτήσει νέες εμπειρίες, να 
γνωρίσει ανθρώπους και να μάθει κάτι από τον καθένα.

Το νούμερο 8 είναι ονειροπόλο και ρομαντικό. Του αρέσει να έχει  κάποιες στιγμές μόνο 
για τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο ανακτά την ενέργεια και το κέφι του για ζωή και 
κοινωνικοποίηση. Καλό είναι τα αγαπημένα του πρόσωπα να κατανοούν την ανάγκη του για 
απομόνωση και να μην την παρερμηνεύουν, και να του δίνουν τον χώρο που χρειάζεται.

Δημοσιεύτηκε στο in.gr
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Η οδήγηση έχει εξελιχθεί να είναι – σε αρκετές περιπτώσεις- μια 
ψυχοφθόρα και επικίνδυνη διαδικασία. Σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό 
η αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά αρκετών οδηγών, όπως 
επίσης και η παντελής άγνοια βασικών κανόνων ασφαλούς οδήγησης 
και συμβίωσης με τους άλλους χρήστες του δρόμου είτε πρόκειται για 
πεζούς είτε για ποδηλάτες και δικυκλιστές. Ιδιαίτερα εκνευριστικές είναι 
οι παρακάτω κατηγορίες οδηγών, που επιλέξαμε και είναι ικανές να 
σπάσουν τα νεύρα των υπολοίπων σε χρόνο μηδέν

1. Ο εξυπνάκιας

Κάνει μπαμ από μακριά. Χώνεται μπροστά στα φανάρια, επειδή δεν είναι 
βλάκας να περιμένει στην ουρά, μπλοκάρει τη διάβαση και κάνει συνεχώς 

σφήνες, για να μη χάσει ο ίδιος χρόνο, ενώ αφήνει το αυτοκίνητό του όπου τον βολεύει. Αν 
μάλιστα διαμαρτυρηθείς επειδή σε έκλεισε –πάντα ‘’για δύο λεπτά’’- θα τα ακούσεις κι από 
πάνω.

2. Ο πιεστικός

Τον βλέπεις να πλησιάζει με φόρα να κολλάει πίσω από το αυτοκίνητό σου, για να του κάνεις 
ΑΜΈΣΏΣ χώρο να περάσει. Αν δεν υποκύψεις στην πίεσή του, αρχίζει να παίζει τα φώτα, 
να μαρσάρει το αυτοκίνητό του σαν να θέλει να περάσει από πάνω σου και να κορνάρει 
συνεχώς. Το τελετουργικό ολοκληρώνεται με επιθετικές χειρονομίες και βρισιές την ώρα της 
προσπέρασης. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, αυτό θα τον βγάλει ακόμη περισσότερο έξω 
από τα ρούχα του.

3. Ο αντικοινωνικός

Δεν διευκολύνει ποτέ κανέναν άλλον, όταν έχει ο ίδιος προτεραιότητα και κλείνει αμέσως 
κάθε κενό, για να μην περάσει άλλο όχημα μπροστά του. Συνήθως κοιτάζει μόνο μπροστά, 
σαν να μην σας έχει δει και επιλέγει την αριστερή λωρίδα κίνησης, γιατί τη θεωρεί πιο άνετη 
και ασφαλή.

4. Ο ξεχασιάρης

Οι ελληνικοί δρόμοι είναι γεμάτοι με οδηγούς, που ‘’ξεχνούν’’ να βγάλουν έγκαιρα 
φλας όταν πρόκειται να στρίψουν ή να αλλάξουν λωρίδα. Ύπάρχει και η άλλη πλευρά 
του νομίσματος με τους οδηγούς που βγάζουν φλας και πιστεύουν, ότι αυτό τους δίνει 
αυτομάτως προτεραιότητα και το δικαίωμα να μπαίνουν σφήνα, χωρίς να λογαριάζουν τους 
υπόλοιπους.

5. Ο επικοινωνιακός

Η χρήση του κινητού κατά την οδήγηση έχει εξελιχθεί σε μάστιγα.Και μόνον η τηλεφωνική 
επικοινωνία αποσπά την προσοχή του οδηγού από την κυκλοφορία, όμως τα πράγματα 
γίνονται πολύ πιο επικίνδυνα με τους ασυνείδητους, οι οποίοι πληκτρολογούν και 
διαβάζουν μηνύματα την ώρα που βρίσκονται στο τιμόνι.Κορυφαίας επικινδυνότητας είναι ο 
συνδυασμός κινητού και καφέ ή τυρόπιτας κατά την οδήγηση.

6. Ο εκδικητικός

Όταν νιώθει ότι θίγεται από τη συμπεριφορά κάποιου άλλου οδηγού, τότε προσπαθεί να 
τον βάλει στη θέση του κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς για να τον φρενάρει, προκαλώντας 
με χειρονομίες και βρισιές, προσπερνώντας και κόβοντας επίτηδες ταχύτητα, κλπ. Γίνεται 
ακόμη επιθετικότερος, αν έχει απέναντί του μία γυναίκα, επειδή πληγώνεται ο ανδρικός 
εγωισμός του. Μη μπλέκετε μαζί του και κρατήστε σε κάθε περίπτωση την ψυχραιμία σας.

Οι 8 τύποι οδηγών που μας σπάνε τα νεύρα
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7. Ο αργοκίνητος

Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να κινείται γρήγορα, όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
τιμωρεί και εκείνους, οι οποίοι πηγαίνουν αργά σαν χελώνες και καθυστερούν χωρίς λόγο 
την κυκλοφορία, αντί να επιλέγουν τη δεξιά λωρίδα και να διευκολύνουν την προσπέραση. 
Δείξτε πάντως απεριόριστη κατανόηση σε αργούς νέους οδηγούς, κάπως έτσι ξεκινήσαμε 
όλοι.

8. Ο επιδειξίας

Θέλει να τον βλέπουν και προσπαθεί να το πετύχει ανεβάζοντας στα ύψη τα ντεσιμπέλ του 
ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου που οδηγεί. Για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα κατεβάζει 
φυσικά και τα παράθυρα, ώστε να ακούγεται όσο το δυνατόν πιο μακριά. Μία άλλη 
υποκατηγορία επιδειξία είναι οι αναβάτες δικύκλων και παπιών με κομμένες εξατμίσεις για 
περισσότερο θόρυβο.

Δημοσιεύτηκε στο eidiseis.gr
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