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ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
Παρουσίαση του
ελληνικού μακεδονικού
πολιτισμού και προβολή
της ελληνικής ιστορίας
στην Αυστρία και στον
ευρύτερο γερμανόφωνο
χώρο.

Σύσφιξη των
σχέσεων με
την Ελλάδα.

Αδιάπτωτη εγρήγορση
και αντίδραση απέναντι
σε πράξεις παραχάραξης
της ελληνικής ιστορίας
και ιδιαίτερα της
ιστορίαςΈ της ελληνικής
Μακεδονίας.
Έ

Στόχοι του συλλόγου
Στόχοι του συλλόγου
Προβολή ελληνικών
Ανάπτυξη της συνεργασίας
• Παρουσίαση
του
ελληνικού μακεδονικού
πολιτισμού
θέσεων και
δικαίων
με τους λοιπούς Έλληνες
πάνω σε εθνικά
θέματα
•
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ελληνικού
μακεδονικού
πολιτισμού
και συλλογικούς φορείς
της
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της ελληνικής
ιστορίας
στην Αυστρία
και
και ιδιαίτερα
στο
Αυστρίας και των ομογενειακών
και
προβολή
της
ελληνικής
ιστορίας
στην
Αυστρία
και
Μακεδονικό,γερμανόφωνο
κυρίως μέσω
οργανώσεων σε όλον τον
στον ευρύτερο
χώρο.
των πορισμάτων της
κόσμο για συντονισμό κοινών
στον ευρύτερο
γερμανόφωνο χώρο.
επιστημονικής έρευνας.
δραστηριοτήτων.
• Αδιάπτωτη εγρήγορση και αντίδραση
απέναντι σε
•
Αδιάπτωτη
εγρήγορση
και
αντίδραση
απέναντι
πράξεις παραχάραξης της ελληνικής ιστορίας
και σε
πράξεις παραχάραξης
τηςελληνικής
ελληνικήςΜακεδονίας.
ιστορίας και
ιδιαίτερα
της ιστορίας της
τηςτους
ιστορίας
της ελληνικής
Μακεδονίας.
Ωςιδιαίτερα
μέλος ενός από
πιο δραστήριους
Οι πρωτοβουλίες
και οι εκδηλώσεις του
ελληνικούς
Συλλόγους
της
Αυστρίας
Συλλόγου
προσεγγίζουν τους νέους και
• Σύσφιξη
των σχέσεων
με την
Ελλάδα.
συμβάλλετε
ενεργά των
στην σχέσεων
προώθηση των
αποσκοπούν
στην διατήρηση της πολιτιστικής
• Σύσφιξη
με την
Ελλάδα.
θέσεων του Ελληνισμού στην Αυστρία!
μας κληρονομιάς και την κληροδότησή της
• Ανάπτυξη της συνεργασίας στις
μεμελλοντικές
τους λοιπούς
Έλληνες
γενιές.
• μέλος
Ανάπτυξη
τηςτου
συνεργασίας
με τουςκαι
λοιπούς
Κάθε
έχει την στήριξη
Συλλόγου
σε Αυστρίας
και
συλλογικούς
φορείς
της
των Έλληνες
Σημ.:Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να γίνουν
όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή εδώ και
και
συλλογικούς
φορείς της Αυστρίας
και
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πατρίδα.
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σε όλον τον κόσμο για
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δραστηριοτήτων.
E-Mail:
info@interkultureller-verein-makedonien.com
συντονισμό
κοινών δραστηριοτήτων.
Website: interkultureller-verein-makedonien.at Facebook: @InterkulturellerVereinMakedonien
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SALONIKA’S WAY
Greek summer party

DJ CHRISTOFOROS
LAINAKIS

CAFΕ KREUZBERG
Neustiftgasse 103, 1070 Wien
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ

Δημιουργία του σχολείου και ο
ρόλος του σήμερα

ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΊΑ

Meldezettel
Anmeldebescheinigung

ΕΎΡΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ
Τι πρέπει να ξέρετε όταν είστε σε
αναζήτηση κατοικίας

Δίκτυο αστικών συγκοινωνιών

Ειδη Εισιτηρίων στη Βιέννη, πρόστιμα,
συγκοινωνία στα περίχωρα, εισιτήρια
για μαθητές και φοιτητες
Foto: Anargyros Lazarou

14 ΑΣ ΓΝΩΡΊΣΟΥΜΕ ΤΟΝ

Κωνσταντίνο Δημηνάκη διευθυντή της ορχήστρας
Orpheus Kammerorchester Wien

18 ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΧΡΌΝΟΣ

Προτάσεις για επίσκεψη αξιοθεάτων,
διάφορες δραστηριότητες και
ημερήσιες εκδρομές

28 ΦΟΙΤΗΤΈΣ

Σπουδές στη Βιέννη
οι συμβουλές των φοιτητών για τους
ενδιαφερόμενους - μελλοντικούς
φοιτητές

38
4

Kατάλογος Ελλήνων
Επαγγελματιών Και Επιχειρήσεων

Ο αλφαβητικός κατάλογος περιλαμβάνει
Έλληνες επαγγελματίες και επιχειρήσεις
στη Βιέννη. Θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Αγαπητοί αναγνώστες,
γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε ένα ξένο μέρος, θα ήθελα το συγκεκριμένο
περιοδικό να σας φανεί χρήσιμο.
Εύχομαι η Βιέννη να μείνει για πάντα
στην καρδιά σας.
Ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους
όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτού του περιοδικού.
Σας εύχομαι ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο, πλούσιο σε εμπειρίες και
όμορφες αναμνήσεις “ταξίδι” στην
Αυστρία !
Με αγάπη και χαμόγελα,
Ιρένα

Βασικός συντάκτης: Ιρένα Σκούτα, Συντάκτης: Νικόλαος Ζαφείρης,
Επιμέλεια κειμένων: Φάνης Πάμπας, Κώστας Μιχαλάκης & Σπύρος
Λύτρας, Design: Snezhana Spasova, Φωτογραφίες εξωφύλλου:
Κωνσταντίν Σκούτας - Roald Ausstraat, Φωτογραφίες: Ιρένα Σκούτα,
Ανάργυρος Λαζάρου, Ivaylo Galabov, Smaralada Ursu
Εκτύπωση: express2000
Αριθμός αντιτύπων: 2000

www.enimerosi.at
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Το Ελληνικό σχολείο στη Βιέννη δημιουργήθηκε πριν περίπου 200 χρόνια με
πρωτοβουλία των Ελλήνων εποίκων που
γνώριζαν τη σημασία της παιδείας για
την ομογένεια. Σε επιστολή τους προς την
ελληνική Κοινότητα της Αγίας Τριάδας
ζήτησαν την ίδρυση του σχολείου.
Στην πρώτη Γενική Συνέλευση των
μελών της Κοινότητας αποφασίσθηκε η
ίδρυση της Ελληνικής Εθνικής Σχολής.
Σήμερα το ελληνικό σχολείο συνεχίζει
να εκτελεί το έργο που ανέλαβε κάποτε
- να διδάξει τα παιδιά των ομογενών και
να τα καταστήσει πολίτες υπεύθυνους,
συνειδητοποιημένους, κριτικά σκεπτόμενους, καλλιεργημένους, κοινωνικά
ευαίσθητους, με ιδανικά, αρχές και αξίες.
Πολίτες που να αγαπούν την πατρίδα
και να νοιάζονται γι’ αυτήν. Πολίτες που
να κάνουν βίωμα τις πανανθρώπινες
αξίες της αλληλεγγύης και της ειρήνης,
που να σέβονται κάθε άνθρωπο με την
ιδιαιτερότητά του. Πολίτες με αναφορά
στις ρίζες, στις παραδόσεις, που να ξέρουν
από πού έρχονται , να κατανοούν το παρόν
και να σχεδιάζουν το μέλλον.
Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του
σχολείου είναι στα τέλη Μάϊου του 1804
με τους εξής δασκάλους: Δημήτριος
Δάρβαρης, Στέφανος Δούγκας και
Βασίλειος Παπαευθυμίου.
Η διδακτική ύλη περιλάμβανε τότε ανάγνωση, γραφή, καλλιγραφία, γραμματική,
αριθμητική, ιστορία, γεωγραφία, φυσική,
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ιστορία, θρησκευτικά και αρχαία ελληνικά.
Οι δάσκαλοι έπρεπε να γνωρίζουν την
ελληνική και τη γερμανική γλώσσα. Η
διδασκαλία γινόταν χωρίζοντας τα κορίτσια από τα αγόρια σε τετρατάξιο
σχολείο. Αργότερα, τα διδασκόμενα
μαθήματα ήταν η καθομιλούμενη και
αρχαία ελληνική γλώσσα, η αριθμητική, η
γεωγραφία, η γερμανική γλώσσα κ.α.
Σήμερα, το ελληνικό σχολείο λειτουργεί
ως ενα συμπληρωματικό σχολείο δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Τα μαθήματα
που διδάσκονται είναι τα εξής: ελληνική
γλώσσα, θρησκευτικά και στοιχεία πολιτισμού. (Τρίτη & Πέμπτη 3 - 6 μ.μ.,
Παρασκευή 2-6 μ.μ , Σάββατο 9 π.μ.-1 μ.μ.)
Το σχολείο διαθέτει 5 αίθουσες για
τους μαθητές του και 1 αίθουσα για το
νηπιαγωγείο. Οι αίθουσες βρίσκονται στο
δεύτερο όροφο του κτιρίου της μητρόπολης Αυστρίας.
Από το έτος 2018 υπάρχει το τμήμα
Χορωδίας και το τμήμα Θεάτρου, που
στοχεύουν στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των παιδιών και
στην ψυχαγωγία τους. (κάθε Σάββατο,
κόστος 25 Ευρώ / μήνα)

ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
Τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαμονή
ενός ξένου στην Αυστρία είναι η δήλωση
κατοικίας (Meldezettel) και η βεβαίωση
παραμονής (Anmeldebescheinigung)
για εγκατάσταση στην χώρα παραπάνω
από 3 μήνες.
Για τη δήλωση κατοικίας και την απόκτηση
της αντίστοιχης βεβαίωσης, απευθυνθείτε
στην υπηρεσία δήλωσης κατοικίας της δημοτικής αρχής της Βιέννης (Μeldeamt)
εντός 3 ημερών από τον ερχομό σας στην
πόλη. Αναλόγως με το που διαμένει το
άτομο εξυπηρετείται από το γραφείο του
αντίστοιχου δημοτικού διαμερίσματος.
Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωτικό να
έχετε μαζί σας то συμπληρωμένο έντυπο
αιτήσεως (Μeldezettel), ταυτότητα ή διαβατήριο (Ausweis oder Reisepass) και το
συμβόλαιο (Mietvertrag) του σπιτιού.
Το Meldezettel δε κοστίζει τίποτα και
λαμβάνεται τη στιγμή που προσκομίσει
κανείς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εντός 4 μηνών και μετά τη δήλωση της
κατοικίας, όσοι σκοπεύουν να παραμείνουν στην Αυστρία είναι υποχρεωμένοι
να παρουσιαστούν στην Magistratsabteilung 35 για την έκδοση βεβαίωσης
μόνιμης κατοικίας (Anmeldebescheinigung). Για να εκδοθεί το έγγραφο είναι
απαραίτητη η δήλωση λόγου για την παραμονή στην χώρα (εργασία/σπουδές),
δήλωση της οικονομικής κατάστασης (με
τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία) και

της ασφάλειας υγείας του ατόμου όπως και
τη συμπληρωμένη αίτηση και την προσκόμιση διαβατηρίου ή ταυτότητας. Εάν
δεν τηρήσετε την προθεσμία αίτησης, θα
τιμωρηθείτε με πρόστιμο (Strafe), καθώς
η διαμονή θα θεωρείται παράνομη δλδ.
χωρίς την άδεια του αυστριακού κράτους.
Η βεβαίωσης παραμονής παραδίδεται
άμεσα στον αιτoύντα, αφού ελεγχτούν τα
διάφορα δικαιολογητικά.
Μετά από πεντάχρονη παραμονή στην
Αυστρία, μπορεί πλέον να αιτηθεί και η
έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
(Bescheinigung des Daueraufhaltes)
Χρήσιμη διεύθυνση:
Arndtstraße 67, Stiege 1,
1. Stock, 1120 Wien
E-Mail50-ref@ma35.wien.gv.at
Telefon+43 1 4000 35338
Fax+43 1 4000 35310
Δευτέρα, Τρίτη & Παρασκευή 8:00-12:00,
Πέμπτη 8:00 - 12:00 και 15:30 - 17:30
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
www.oesterreich.gv.at
www.wien.gv.at
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ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Συντάκτης:
Νίκολαος Ζαφείρης, MA

κανείς να γνωρίζει, ότι στη Βιέννη, όπως
και στις περισσότερες πρωτεύουσες στον
κόσμο υπάρχουν περιοχές, οι οποίες θεωρούνται περισσότερο “ανεβασμένες” και
αυτό φυσικά αντικατοπτρίζεται και στις
τιμές των ενοικίων (Mietpreise).
Η αναζήτηση κατοικίας (Wohnungssuche)
και η μετακόμιση (Umzug) αποτελούν ένα
ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή κάθε ανθρώπου.
Απο τη μία είναι η χαρά και η προσμονή
για μια νέα αρχή σε ένα διαμέρισμα ή ένα
σπίτι και από την άλλη είναι το άγχος της
διαδικασίας απο την αναζήτηση νέας
κατοικίας έως και την μετακόμιση σε αυτή.
Η διαδικασία αναζήτησης δυσκολεύει
περισσότερο όταν γίνεται σε μια νέα πόλη
και σε ένα ξένο κράτος.
Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες προτιμούν
τη Βιέννη ως την πόλη στην οποία θέλουν
να ζήσουν και να συνεχίσουν τη ζωή και την
καριέρα τους. Από πού όμως θα πρέπει να
ξεκινήσει κανείς, όταν μπει στη διαδικασία
να βρει ένα σπίτι για να νοικιάσει στη Βιέννη;
Καταρχάς, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τον οποίο αγνοούν πολλοί στην
αναζήτηση της νέας τους κατοικίας
στην πρωτεύουσα της Αυστρίας είναι η
τοποθεσία (Lage) του ακινήτου. Θα πρέπει
8

Η Βιέννη αποτελείται απο 23 Δημοτικά
Διαμερίσματα (Bezirke) και οι περιοχές,
οι οποίες συγκαταλέγονται στις λεγόμενες
“υποβαθμισμένες” δεν είναι πολλές. Αυτό
όμως που θα πρέπει να παίξει σημαντικό
ρόλο στην επιλογή της περιοχής είναι
οι ανάγκες του κάθε ατόμου, ζευγαριού
ή και οικογένειας. Θα πρέπει από πριν
να γνωρίζουν, αν θα ήθελαν το νέο τους
διαμέρισμα να είναι κοντά σε μετρό,
σε σούπερ μάρκετ, σε σχολεία
και
νηπιαγωγεία, εφόσον υπάρχουν παιδιά
ή ακόμα και στις δουλειές τους. Τέτοιες
λεπτομέρειες μπορούν να έχουν ως
αποτέλεσμα ένα αυξημένο ενοίκιο σε
σχέση με ένα άλλο διαμέρισμα.
Επίσης θα πρέπει να αποφασίσουν εάν
θέλουν το διαμέρισμα να είναι πάνω
σε κεντρικό δρόμο ή σε έναν δρόμο με
περισσότερη ησυχία.
Εδώ πρέπει να τονιστεί, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δουν το διαμέρισμα στο
φως της ημέρας πριν το νοικιάσουν και όχι

βράδυ, ώστε να παρατηρήσουν τη
φωτεινότητα, καθώς και την κίνηση στους
δρόμους και την φασαρία, η οποία φυσικά
είναι ανεβασμένη κατα τη διάρκεια της
ημέρας.
Στη Βιέννη υπάρχουν οι εξής κατηγορίες
κατοικιών.
1.Ιδιωτικές κατοικίες
(Privatwohnungen)
2.Kατοικίες συνεταιρισμών
(Genossenschaftswohnungen)
3.Κοινοτικές κατοικίες
(Gemeindewohnungen)
Για τις δυο τελευταίες κατηγορίες θα πρέπει
οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν κάποια
κριτήρια, όπως π.χ. ελάχιστο όριο ηλικίας,
απαγόρευση χρησιμοποίησης της κατοικίας
ως δεύτερης κατοικίας κτλ., ενώ για την
απόκτηση μιας κοινοτικής κατοικίας, η
διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα
χρονοβόρα.
Η αναζήτηση για ενοικίαση ενός ιδιωτικού
διαμερίσματος μπορεί να ξεκινήσει απο
μια αγγελία (Anzeige) στο διαδύκτιο ή και
απο μεσιτικό γραφείο.

Ο ιδιοκτήτης συνήθως ζητάει ως εγγύηση
(Kaution) 3 έως 6 ενοίκια (Mieten),
αναλόγως την ποιότητα του σπιτιού. Σε
συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη μπορεί να
καταβληθεί και μικρότερο ποσό. Σε κάθε
περίπτωση το ποσό αυτό επιστρέφεται
όταν κάποιος αποφασίσει να μετοικήσει
και δεν έχει κάνει ζημιές στο σπίτι.
Εάν το σπίτι έχει βρεθεί απο μεσιτικό
γραφείο, ο μεσίτης (Makler) θα πρέπει να
λάβει μια προμήθεια ύψους ενός ενοικίου
(+ 20% ΦΠΑ), εάν το συμβόλαιο (Vertrag) έχει διάρκεια έως τρία χρόνια και
προμήθεια ύψους δύο ενοικίων (+20%
ΦΠΑ), εάν έχει διάρκεια πάνω απο τρία
χρόνια.
Τα συμβόλαια μπορούν να είναι
περιορισμένης διάρκειας (befristet) ή και
απεριόριστης (unbefristet). Ο ενοικιαστής
(Mieter) έχει και στα δύο είδη συμβολαίων
τη δυνατότητα μετα απο ένα χρόνο και
με τήρηση της προθεσμίας ενημέρωσης
(3 μήνες) να διακόψει το συμβόλαιο της
ενοικίασης. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή
στο γεγονός, ότι η ενημέρωση για τη
διακοπή του συμβολαίου θα πρέπει να
γίνει γραπτώς.

Τα χρήματα που χρειάζονται για τη μίσθωση του ακινήτου ποικίλλουν από
διαμέρισμα σε διαμέρισμα.

Α -1010 Wien, Mahlerstraße 5
0699/13 21 01 23
office@remax-solutions.at
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ΔΙΚΤΥΟ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ένα από τα καλύτερα συστήματα αστικών
συγκοινωνιών στην Ευρώπη είναι ίσως
αυτό της Βιέννης – ένα δίκτυο με τραμ,
λεωφορεία, μετρό και τρένα. Το ίδιο εισιτήριο ισχύει για όλα τα μέσα μεταφοράς. Το
μετρό έχει 5 γραμμές. Τα τραμ έχουν 28
γραμμές και 83 τα λεωφορεία. Τα δημόσια
μέσα αστικών συγκοινωνιών διατρέχουν
181.000 χιλιόμετρα ημερησίως, απόσταση
που αντιστοιχεί σε 4,5 φορές τη διάμετρο
της γης.
Ώρες λειτουργίας:
Το μετρό λειτουργεί από 5.00 π.μ. μέχρι
0.30. Παρασκευή, Σάββατο και σε γιορτές
κινείται όλο το 24ωρο, αλλά σε πιο αραιά
χρονικά διαστήματα το βράδυ.
Τα τραμ και τα λεωφορεία είναι σε λειτουργία περίπου μέχρι τα μεσάνυχτα και τα
συγκεκριμένα δρομολόγια τους μπορεί
κανείς να τα δει σε πίνακες σε κάθε στάση ή
online. 23 νυχτερινά λεωφορεία με σήμα Ν
εξυπηρετούν βασικά δρομολόγια.

Name:

Είδη εισιτηρίων (τιμές για το 2019)
24-Stunden-Karte 8 Ευρώ
(Ημερήσιο εισιτήριο)
48-Stunden-Karte 14,10 Ευρώ
(διήμερο εισιτήριο)
72-Stunden-Karte 17,10 Ευρώ
(τριήμερο εισιτήριο)
8 -Tage Klimakarte-Karte 40,80 Ευρώ
(εισιτήριο 8 ημερών)
Wochenkarte 17,10 Ευρώ
(εβδομαδιαία κάρτα)
Monatskarte 51 Ευρώ
(μηνιαία κάρτα)
Jahreskarte 365 Ευρώ
(ετήσια κάρτα)
Einzelfahrschein 2,40 Ευρώ
(εισιτήριο μιας διαδρομής)
Εισιτήρια για μαθητές και φοιτητές
Σημείωση: Η ετήσια κάρτα μπορεί να
πληρώνεται και μηνιαίως σε δόσεις.
(περίπου 33 Ευρώ το μήνα)
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Εισιτήρια με έκπτωση για
ηλικιωμένους / παιδιά
Θα βρείτε όλα τα είδη εισιτηρίων στα
γραφεία προπώλησης (Vorverkaufsstellen) και στα αυτόματα μηχανήματα του
μετρό, online, σε πολλά περίπτερα για
τσιγάρα, ημερήσιο ή περιοδικό τύπο
(Τabak Trafik). Επίσης, στα τραμ και τα
λεωφορεία, μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο είτε από αυτόματο μηχάνημα ή από
τον οδηγό
Εισιτήριο μιας διαδρομής σημαίνει μετακίνηση σε μια κατεύθυνση μεταξύ δύο
σημείων χρονικής διάρκειας μιας ώρας, η
οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση 2
ή περισσότερων μεταφορικών μέσων (π.χ.
αλλαγή από το τραμ στο μετρό ή μετά και
σε λεωφορείο).
Ακύρωση εισιτήριων και πρόστιμα
Η ακύρωση των εισιτήριων γίνεται από
τις αυτόματες συσκευές στην είσοδο του
μετρό ή μέσα στο τραμ ή στο λεωφορείο
με εγγραφή της μέρας, ώρας και της
κατεύθυνσης. Πραγματοποιούνται συχνά
έλεγχοι κυρίως στο μετρό. Εάν δεν μπορείτε να επιδείξετε κάποιο εισιτήριο σε
ισχύ, θα πρέπει να πληρώσετε το πρόστιμο
των 105 ευρώ (τιμή για το έτος 2019).

Σύστημα προσανατολισμού στις
συγκοινωνίες
Σχεδόν όλες οι γραμμές των αστικών και
των υπεραστικών συγκοινωνιών είναι
σημειωμένες στο χάρτη της Βιέννης,
ενώ επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στη σελίδα www.wienerlinien.at.
Στην ίδια σελίδα μπορείτε να αναγράψετε
το σημείο εκκίνησης (διεύθυνση ή στάση)
και το σημείο προορισμού, όπως και την
ώρα. Το σύστημα θα σας δείξει τη διαδρομή που μπορείτε να ακολουθήσετε.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΑ ΣΤΑ ΠΕΡΊΧΩΡΑ ΤΗΣ
ΒΙΈΝΝΗΣ
Το VOR (Verkehrsverbund Ost für
Wien und Umgebung) είναι το δίκτυο
μεταφοράς που εξυπηρετεί 8 ζώνες δηλαδή της Βιέννης και των περιχώρων,
συμπεριλαμβανομένων και των ζωνών
της Κάτω Αυστρίας και του Burgenland.
Τη Βιέννη αντιπροσωπεύει η ζώνη 100,
στην οποία μπορείτε να ταξιδεύετε στο
χρονικό διάστημα μέχρι 1 ώρα μεταξύ δύο
σημείων με ένα εισιτήριο, ανεξαρτήτως
από τον αριθμό των μεταφορικών μέσων. Η συγκοινωνία στις άλλες ζώνες
είναι πολύ καλά οργανωμένη. Η τιμή
του εισιτηρίου σας εξαρτάται από τον
αριθμό ζωνών τις οποίες θα διανύσετε.
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στην τιμή των 150 Ευρώ. (Semesterticket
mit Hauptwohnsitz in Wien und Semesterticket Hauptwohnsitz außerhalb von
Wien)
Στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών
(Ιούλιος, Αύγουστος) οι φοιτητές μπορούν
να προμηθευτούν τις μηνιαίες φοιτητικές
Η ÖBB (Österreichische Bundebahnen) - κάρτες (Ferien-Monatskarte) στην τιμή
η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Σιδηροδρόμων των 29,50 Ευρώ.
Αυστρίας διαθέτει πλήθος τρένων για
μετακινήσεις εκτός Βιέννης: Schnellbahn Να σημειωθεί, ότι όταν συμπληρώνετε το
(S-Bahn), Regionalbahn (R-Bahn), Bad- έντυπο έκδοσης του φοιτητικού εισιτηρίου
ner Bahn.
είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τις
απαραίτητες πληροφορίες και με την
Για περισσότερες πληροφορίες:
υπογραφή σας φέρετε την ευθύνη για την
www.oebb.at
αξιοπιστία των πληροφοριών.
www.schnellbahn-wien.at
Μπορείτε να παραγγείλετε το φοιτητικό
ΦΟΙΤΗΤΈΣ
εισιτήριο και online στη σελίδα:
shop.wienerlinien.at.
Το δικαίωμα απόκτησης και χρησιμοποίησης φοιτητικού εισιτηρίου έχουν όλοι οι ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΈΣ
φοιτητές μέχρι 26 χρόνων. Για το σκοπό
αυτό ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει Τα παιδιά μέχρι ηλικίας 6 ετών
τα εξής έγγραφα: φοιτητική ταυτότητα, ταξιδεύουν στη Βιέννη δωρεάν με τα
βεβαίωση εγγραφής τακτικού φοιτητή μέσα αστικών συγκοινωνιών. Όλοι οι
(Inskriptionsbestätigung als ordentli- μαθητές μέχρι την ηλικία των 15 χρόνων
cher Studierende) και το συμπληρωμένο ταξιδεύουν δωρεάν τις Κυριακές και
όλες τις επίσημες αργίες ή στις διακοπές.
έντυπο έκδοσης εισιτηρίου.
Τα μεγαλύτερα παιδιά που φοιτούν σε ένα
Το φοιτητικό εισιτήριο ισχύει για ένα δημόσιο σχολείο (öffentliche Schule) ή
εξάμηνο για όλες τις γραμμές του δικτύου ιδιωτικό που λειτουργεί, όπως το δημόμεταφοράς – μετρό, λεωφορεία, τραμ, σιο, μπορούν επίσης να ταξιδεύουν στις
συγκεκριμένες μέρες δωρεάν, μέχρι το τέλος
τρένα εντός Βιέννης.
της σχολικής χρονιάς, στην οποία κλείνουν
Η τιμή του εισιτηρίου εξαρτάται από τη τα 19 τους χρόνια. Σε περίπτωση ελέγχου
πρέπει να επιδείξουν τη μαθητική τους
δήλωση τόπου κατοικίας.
Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τη Βιέννη ταυτότητα (Schülerausweis). Οι μαθητές
ως κύριο τόπο διαμονής (Hauptwohnsitz) των επαγγελματικών σχολείων (Berufsμπορούν να αποκτήσουν εισιτήριο στη schulen) δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα.
τιμή των 75 Ευρώ. Οι υπόλοιποι φοιτητές
με κύριο τόπο διαμονής εκτός Βιέννης
12

Jugendticket

Σημεία πώλησης

Για τις καθημερινές μετακινήσεις των μαθητών μέχρι το σχολείο το απλό μαθητικό
εισιτήριο (Jugendticket - 19,60 Ευρώ)
ισχύει από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο
μόνο για τη μετακίνηση από το σπίτι μέχρι
το σχολείο (von Wohnort bis Ausbildungsort). Το δικαίωμα απόκτησης αυτού του
εισιτηρίου έχουν μόνο μαθητές ηλικίας
μέχρι 24 χρόνων, που μένουν μακριά από
το σχολείο και οι γονείς τους παίρνουν
οικογενειακό επίδομα (Familienbeihilfe).

Προσωπικά μπορείτε να αγοράσετε
το Jugendticket στα εξής σημεία:

Top-Jugendticket

- Tabak Trafik

- Ταχυδρομεία
(Postfilialen & Post Partner in NÖ, BGLD)
- VOR-ServiceCenter BahnhofCity Wien
West
- Vorverkaufsstellen & Automaten der
Wiener Linien

Με το Top-Jugendticket στην τιμή των Online:
70,00 Ευρώ οι μαθητές μπορούν να - VOR-Online-Ticketshop
χρησιμοποιούν όλα τα δημόσια μέσα - Ticketshop der Wiener Linien
(Öffis/Verbundlinien) στη Βιέννη, στην
Κάτω Αυστρία και στο Burgenland, όλες τις
ημέρες του χρόνου και στις διακοπές χωρίς
περιορισμό (unbegrenzt).

Wiener Linien
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Foto: Paul Vasiliadis

ΑΣ ΓΝΩΡΊΣΟΥΜΕ
τον Κωνσταντίνο
Δημηνάκη
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Τόπος καταγωγής: Θεσσαλονίκη
Ζώδιο: Ταύρος
Επάγγελμα:Διευθυντής ορχήστρας
Στη σχέση του με τον
συνάνθρωπο του εκτιμά ιδιαίτερα:
την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια
Αγαπημένος συγγραφέας:
Πάολο Κοέλιο
Αγαπημένη ταινία:
Match point W. Allen
Στον ελεύθερο χρόνο του:
βλέπει αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε στη
Θεσσαλονίκη. Η επιλογή του επαγγέλματος του έγινε σε ηλικία 14 χρόνων,
όταν είδε για πρώτη φορά ορχήστρα με
μαέστρο.
Σήμερα, περίπου 20 χρόνια αργότερα, ο
Κωνσταντίνος είναι διευθυντής της ορχήστρας Orpheus Kammerorchester
Wien με έδρα τη Βιέννη γνωστή στους
Αυστριακούς και στους Έλληνες της
μικρής κοινότητας εδώ. Η ορχήστρα
του αποτελείται από 20 μουσικούς
διαφόρων εθνικοτήτων.

την επικοινωνία. Πρόκειται για ένα
επάγγελμα όπου η σχέση σου με
τον κόσμο είναι βασική – δεν είσαι
σολίστας - δεν εκτελείς κάτι πάνω στη
σκηνή μόνος σου, γι’αυτό πρέπει να
αναπτύξεις ιδιότητες διπλωματίας,
καλής επικοινωνίας, να αντιδράς σε
καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν
μουσικά και πάνω από όλα να μην
ξεχνάμε ότι κάνεις μουσική εκείνη τη
στιγμή – κάνεις τέχνη μαζί με άλλα άτομα.
Το να κάνεις τέχνη με 80 ανθρώπους την
ίδια στιγμή είναι κάτι μαγικό.

Αξιόλογες συναυλίες έχουν λάβει χώρα στην Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία –
Musikverein, Stephansdom, Ehrbaarsaal
Prayner Konservatorium Vienna, Rathaus
(Βιέννη), Gasteig - Carl Orf Saal-Munich,
Liederhalle – Στουτγκάρδη. Η ορχήστρα
εντυπωσιάζει με την προσέγγισή της
στην κλασική μουσική, αλλά και στους
Έλληνες συνθέτες όπως τους Ν. Σκαλκώτα, Μ. Καλομοίρη, Μ. Χατζιδάκι, Μ.
Θεοδωράκη κτλ.

Τι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παιδική σου ηλικία;

Ο νέος μαέστρος βρίσκεται στη Βιέννη
από το 2007 και η πόλη αυτή είναι η
βάση του. Τα μελλοντικά του σχέδια
περιλαμβάνουν τη συνέχιση του έργου
του με τόση αγάπη όπως τώρα και ταξίδια σε όλο τον κόσμο.
Ας δούμε τι μας είπε ο ίδιος...
Ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός μαέστρου;
Το να είναι κάποιος μαέστρος είναι μια
πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί
πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα. Δεν
είναι μόνο τα τεχνικά στοιχεία – δηλ. να
μάθει να κουνάει σωστά τα χέρια ή να
δείξει σωστά κάτι αλλά έχει να κάνει με

Το ότι πήρα όλη τη σωστή εκπαίδευση
που μπορούσα να πάρω. Ο ιδανικός
συνδυασμός – να έχεις γονείς με κατανόηση και καλούς δασκάλους που θα
σου δείξουν το σωστό δρόμο όταν
καταλάβουν τί ακριβώς θέλεις να κάνεις.
Είσαι τυχερός που είχες καλούς
δασκάλους
Ναι, για να είναι καλή μια κοινωνία
είναι σημαντικό να έχει ένα πολύ καλό
εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Ελλάδα
ακόμα υπάρχουν μονάδες που σιωπηλά
ή φωναχτά δουλεύουν προς αυτήν την
κατεύθυνση και αποτελούν τις εξαιρέσεις που βοηθούν όποιον έχει ένα
μικρό ταλέντο για να ξεκινήσει να κάνει
κάτι σε οποιονδήποτε τομέα, δίνοντας
του τις κατάλληλες συμβουλές.
Ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση
από την πόλη;
Κρύο, νυχτώνει νωρίς και ξαφνικά ενώ
ήμουν ήρεμος σαν άνθρωπος ηρέμησα
ακόμα περισσότερο. Όλα λειτουργούν
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τόσο καλά εδώ και στην ώρα τους και
όπως πρέπει αν κάνεις ότι πρέπει – αν
δεν το κάνεις, τότε έχεις πρόβλημα, αυτό
ήταν ένα θέμα που είχα να αντιμετωπίσω.
Όταν εναρμονίζεσαι με το περιβάλλον
που υπάρχει στη Βιέννη αποκτάς αυτόματα μια απίστευτη ηρεμία στη δουλειά
σου και στη ζωή σου γενικότερα διότι
όλα λειτουργούνε.
Είχες προβλήματα όταν ήρθες εδώ,
αντιμετώπισες κάποιες δυσκολίες;
Η γλώσσα ήταν ένα πολύ σημαντικό
στοιχείο. Πέρασα πολύ δύσκολους 2-3
πρώτους μήνες. Δυσκολευόμουν να
καταλάβω τί μου λέγανε, να εναρμονιστώ
γενικά στο κλίμα της κουλτούρας αυτής.
Όταν αποδεχτείς ότι όλα αυτά που
σου λείπουν δεν είναι τόσο σημαντικά
και μπορείς να προσαρμοστείς σε κάτι
διαφορετικό απ’οτι έχεις συνηθίσει
τότε όλα γίνονται πιο όμορφα και αντιμετωπίζεις τα πάντα με πιο υγιή τρόπο.
Γίνεται κάποια προσπάθεια οι Έλληνες
μετανάστες να στηρίξουν την πατρίδα
τους;
Σίγουρα, υπάρχει κάποιος λόγος που
πολλοί φεύγουν από την Ελλάδα.
Σίγουρα, κάποιοι γυρνάνε στην πατρίδα
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Foto: Maria Tsakiris

μας και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν ποτέ να
γυρίσουν. Θεωρώ, ότι καταφέραμε πάρα
πολλά σαν έθνος. Αυτό που προσπαθώ
να αλλάξω είναι το τι προσφέρουμε
– αυτό είναι που μετράει - αυτό που
θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές.
απλόχερα την εμπειρία.
Πού πρέπει να δώσουν βάση οι Έλληνες γονείς στη μόρφωση των παιδιών
τους στην Αυστρία και βοηθάει κατά
τη γνώμη σου η ελληνική κοινότητα;
Μια από τις πρώτες αγκαλιές που δέχτηκα στη Βιέννη ήταν αυτή της ελληνικής κοινότητας και της είμαι ευγνώμων.
Τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν εδώ, θα πρέπει, κατά τη γνώμη
μου να είναι ενεργά μέλη της ελληνικής
κοινότητας. Έχουμε ένα τεράστιο παρελθόν, μια ιστορία που ίσως ελάχιστα έθνη
στον κόσμο έχουν. Διαθέτουμε αξίες και
γνώσεις, ζούμε όμως σε μια κοινωνία
όπου οφείλουμε να σεβαστούμε και
τους άλλους πολιτισμούς, να παλέψουμε
για να αποδείξουμε το ποιοι είμαστε
σήμερα. Επομένως πάντα με ελληνική
καρδιά και ελληνική συνείδηση, αλλά
βλέποντας πάνω από όλα οικουμενικά
έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα
πολλά.

www.favvas-gourmet.com

Nußdorfer Str. 27, 1090 Wien
Tel.: 0676 9319899
info@favvas - gourmet.com
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Foto: Anargyros Lazarou

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Βιέννη...
μια πόλη... ένα όνειρο για τόσους πολλούς.
Μια καινούρια πατρίδα...ασφάλεια...καινούρια αρχή...
μαγική το καλοκαίρι, μυστήρια το χειμώνα...
Тι μπορείτε να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο εδώ;
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Το χειμώνα, ένα από τα εντυπωσιακά δρώμενα της Βιέννης είναι σίγουρα οι επισκέψεις
σε χριστουγεννιάτικες αγορές (Weihachtsmärkte ).
Κάποιες χριστουγεννιάτικες αγορές που θα
μπορούσατε να επισκεφτείτε και να νιώσετε
το πνεύμα της Βιέννης είναι οι εξής:
• Altwiener Christkindlmarkt auf der
Freyung
• Weihnachtsdorf Schloss Belvedere
• Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
• Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz (μπροστά απο το δημαρχείο - είναι η
μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση)

Στις αγορές θα βρείτε όμορφα δώρα πολλά από αυτά είναι χειροποίητα. Θα
μπορέσετε να γευτείτε το Glühwein,
όπως και διάφορα Punsch**. Επιπλέον,
σε κάθε χριστουγεννιάτικη αγορά
προσφέρεται μια ποικιλία γλυκισμάτων
(π.χ. Baumkuchen) και διάφορων
εδεσμάτων.

• Mittelalterlicher Adventmarkt
• Heeresgeschichtliche Museum
(μεσαιωνική χριστουγεννιάτικη αγορά)
• Art Advent – Kunst & Handwerk am
Karlsplatz (κατάλληλο για παιδιά, καθώς
μπορούν να παίζουν στο ειδικό “συντριβάνι”).
• Weihnachtsmarkt am Spittelberg
(η χριστουγεννιάτικη αγορά στην συνοικία
των καλλιτεχνών Spittelberg με είδη χειροτεχνίας). Κάθε χρόνο το Spittelberg ελκύει
περισσότερους από 500.000 ανθρώπους
και είναι ένα από τα ρομαντικά μέρη για
Glühwein*, όπου η απόλαυση συναντά την
κουλτούρα (Vergnügen begegnet Kultur).
*Glühwein: ζεστό και αρωματισμένο κόκκινο
κρασί
**Punsch: ζεστό ρόφημα συνήθως με ρούμι

Στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων
εορτών, η Βιέννη εντυπωσιάζει με την
ξεχωριστή διακόσμηση
ορισμένων
οδών. Το Δεκέμβριο μπορείτε να έχετε
μια όμορφη εμπειρία κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο και συγκεκριμένα στις
εξής οδούς: Graben, Kärtner Straße,
Rotenturmstraße, όπως επίσης και
μπροστά απο το δημαρχείο (Rathaus).
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Μέσα Νοεμβρίου ξεκινάνε οι χοροί (Ballsaison). Οι περισσότεροι από αυτούς
λαμβάνουν χώρα τον Ιανούαριο και το
Φεβρουάριο. Πολύ γνωστοί και ανάλογα
με την τοποθεσία τους, ιδιαίτερα
αγαπητοί χοροί (Ball) είναι οι εξής:
1.Wiener Staatsoper:
Opernball
2.Rathaus:
Wiener Rotkreuz Ball
Blumenball
Wiener Ball der Wissenschaften
3.Hofburg:
Jagerball
Arzteball
Juristenball
Kaffeesiederball
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Foto: Smaralda Ursu

4.Wiener Musikverein:
Ball der Wiener
Philharmoniker
5.Wiener Konzerthaus:
Bonbon Ball
6.Palais Coburg:
Ball der Wiener
Sangerknaben

Haus des Meeres - Oίκος της Θάλασσας
Ο οίκος της Θάλασσας δίνει στέγη σε
10.000 ζωϊκά είδη σε μία έκταση 5000
τ.μ. Από το 2010 ανήκει στη Stadt Wien
και είναι κέντρο έλξης για οικογένειες
με παιδιά, ειδικά, όταν ο καιρός δε δίνει
ευκαιρίες για βόλτες!

(άγρια) ζώα. Ο ζωολογικός κήπος εξαπλώνεται και σε μέρος του δάσους
Wienerwald. Στην έκταση του θα δείτε
πολλά όμορφα τοπία, ενημερωτικούς
πίνακες και διάφορα ζώα και πουλιά.
Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε την
Hermesvilla. Η βίλα - παλάτι (Schloss
im Tiergarten) κτίστηκε το 1886 και
πήρε το όνομα της από το άγαλμα
του Ερμή - τον αγγελιαφόρο των θεών
της ελληνικής μυθολογίας, το οποίο
βρίσκεται στον κήπο μπροστά από τη
βίλα. Σήμερα, η βίλα στεγάζει διάφορες
εκθέσεις σχετικά με τη ζωή μιας αυτοκρατορικής οικογένειας (Η είσοδος
στο Lainzer Tiergarten είναι δωρεάν,
η είσοδος στη βίλα είναι δωρεάν κάθε
πρώτη Κυριακή του μήνα).

Prater

Schönbrunner Zoo & Lainzer Tiergarten
Για μεγάλους και μικρούς είναι η εμπειρία
σε ένα ζωολογικό κήπο πάντα ενδιαφέρουσα επιλογή.
Η Βιέννη διαθέτει τον αρχαιότερο
ζωολογικό κήπο στην Ευρώπη - τον
Schönbrunner Zoo. Το ημερήσιο εισιτήριο για τους ενήλικες ανέρχεται στην
τιμή των 20 Ευρώ και για τα παιδιά πανω
από 6 χρόνων στα 10 Ευρώ.(2019)
To Lainzer Tiergaren είναι ένας ζωολογικός κήπος με την έννοια μιας τεράστιας
δασικής περιοχής (Naturschutzgebiet προστατευόμενο τοπίο) με ελεύθερα

Το Πράτερ αρχίζει την ιστορία του ως μια
κυνηγετική περιοχή των αριστοκρατών.
Το 1766 ο αυτοκράτορας Franz Josef II
το μετέτρεψε σε δημόσιο πάρκο.
Το Πράτερ αποτελεί το μεγαλύτερο
εθνικό πάρκο (Naturpark) και έναν
ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό αναψυχής, ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά.
Το Riesenrad (τεράστια ρόδα του πάρκου ψυχαγωγίας) ύψους 64.75 μέτρων
θεωρείται ένα από τα σύμβολα της
Βιέννης. Σήμερα περίπου 4.000.000 άτομα επισκέπτονται το Πράτερ ετησίως.
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Hermesvilla

Albertina

H Albertina κτίστηκε το 1744 ως ένα παλάτι
- δώρο της Μαρίας Θηρεσίας στο σύμβουλο
της - Emanuel Silva-Tarouca. Αργότερα,
στο παλάτι έζησε ο Albert Kasimir von
Sachsen-Teschen (πρίγκιπας της Σαξονίας,
δούκας του Teschen, κυβερνήτης των
Αυστριακών Κάτω Χωρών και σπουδαίος
συλλέκτης έργων τέχνης - Kunstsammler),
από τον οποίο πήρε και το όνομά της η
Albertina - το μουσείο τέχνης (Kunstmuseum) στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα
της Βιέννης, που μεταξύ άλλων συλλογών
φιλοξενεί και μια από τις σημαντικότερες
Foto: Ivaylo Galabov συλλογές γραφικών στον κόσμο.

Museumsquartier
Τα βασικά κτίρια του συγκροτήματος Museumsquartier (ΜQ) κτίστηκαν το 1727
αρχικά ως αυτοκρατορικοί στάβλοι (Hofstallungen der Kaiser). Αργότερα, το 1922
το ΜQ μετατράπηκε σε παλάτι και χρησιμοποιήθηκε για διάφορες εκθέσεις (Messepalast)
Σήμερα, το MQ είναι ένα αγαπημένο στέκι,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι, το οποίο καλεί τον
κάθε περαστικό για μια μικρή στάση. Εκεί
μπορείτε να επισκεφθείτε το Leopold Museum, το MUMOK (Mουσείο σύγχρονης
τέχνης) και το Kunsthalle Wien, να συμμετέχετε σε κάποια εκδήλωση από τις πολλές
που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου ή
να απολαύσετε έναν καφέ.
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Kunsthistorisches & Naturhistrisches
Museum - Μουσείο ιστορίας της τέχνης

Μουσείο φυσικής ιστορίας. Πρόκειται για
τα “δίδυμα” μουσεία που σίγουρα αξίζουν
την προσοχή σας. Ειδικά το μουσείο φυσικής ιστορίας είναι το κατάλληλο μέρος για
γονείς και παιδάκια.

Time Travel
Το μουσείο εικονικής πραγματικότητας
Βιέννης είναι το μέρος, όπου μπορείτε
να ζήσετε την Ιστορία της Αυστρίας μέσα
σε ένα μικρό ταξίδι. Το Time Travel
βρίσκεται κοντά στην οδό Graben.
Weltmuseum
Το μουσείο του κόσμου (Welt) είναι ένα
εθνολογικό μουσείο που στεγάζεται στο
παλάτι Hofburg, το οποίο περιέχει συλλογές απ΄όλες τις ηπείρους, καθώς και μια
βιβλιοθήκη, αρχείο και μια σημαντική
συλλογή φωτογραφιών.
Lange Nacht der Museen Κάθε χρόνο οργανώνεται σε ολόκληρη
την Αυστρία η νύχτα των μουσείων
(Lange Nacht der Museen). Τότε πολλά
μουσεία και γκαλερί ανοίγουν τις πόρτες

Foto: Anargyros Lazarou

τους από τις 18.00 μέχρι 1.00 και μέ ένα
μόνο εισιτήριο μπορεί κανείς να επιλέξει
πολλά από τα Highlights της Βιέννης.
Για περισσότερες πληροφορίες:
langenacht.orf.at

Μπορείτε να επισκεφτείτε την Όπερα με
δωρεάν είσοδο την Κυριακή 1.09.2019
- Tag der offenen Tür, αφού πρώτα
προμηθευτείτε ένα δωρεάν εισιτήριο
(Kostenlose Κarte ab 1. August 2019).
Επίσης, εάν δεν έχετε την οικονομική
ευχέρεια, αλλά θα θέλατε να δείτε μια
παράσταση, μπορείτε να αγοράσετε το
εισιτήριο των ορθίων 80 λεπτά πριν την
έναρξη των παραστάσεων (Stehplätze erhältlich 80 min. vor Vorstellungsbeginn) σε προσιτές τιμές.

Wiener Staatsoper
Η κρατική όπερα χτίστηκε το 1869. Στα
χρόνια από το 1938 έως το 1945, δυστυχώς, πολλά από τα έργα απαγορεύτηκαν και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο
καταστράφηκε. Μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου πολέμου, ακολουθεί η αναδιαμόρφωση της όπερας. To 1955 ανοίγει Για περισσότερες πληροφορίες:
ξανά τις πόρτες της για το κοινό.
www.wiener-staatsoper.at
Σήμερα, η Κρατική Όπερα της Βιέννης
θεωρείται μία από τις σημαντικότερες
όπερες στον κόσμο, διότι διαθέτει
πλούσιο ρεπερτόριο (350 παραστάσεις
ετησίως).
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Donauinsel - Donauinselfest
Το Donauinselfest ξεχωρίζει, αποτελώντας το μεγαλύτερο υπαίθριο φεστιβάλ
της Ευρώπης. Λάμβάνει χώρα κάθε χρόνο
με ελεύθερη είσοδο στην τοποθεσία
ανάμεσα στη Nordbrücke και στη Reichsbrücke του Donauinsel.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.donauinselfest.at

Kino am Dach & Stadthalle
Στη στάση Burggasse όπου βρίσκεται
και μια από τις δημοτικές βιβλιοθήκες,
στον τελευταίο όροφο προβάλλονται
διάφορες ταινίες. Φέτος, το OPEN AIR
KINO ξεκινάει στις 6 Ιουνίου και διαρκεί
μέχρι 8 Σεπτεμβρίου.
Ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα - unter
Sternen - σε συνδιασμό με ένα ποτάκι σε
κάνουν να χαλαρώσεις και να ξεχάσεις τις
έννοιες της ημερας.
Επίσης, die Wiener Stadthalle βρίσκεται
πολύ κοντά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
κτίριο για όλων των ειδών εκδηλώσεις (die
größte österreichische Veranstaltungshalle). Το συγκρότημα περιλαμβάνει 6
αίθουσες ( με μεγαλύτερη τη Halle D) και
ένα κολυμβητήριο (Stadthallenbad). Το
πρόγραμμα με τα events θα βρείτε στο:
www.stadthalle.com
Filmfestival am Rathausplatz
Η πλατεία του δημαρχείου (Rathauplazt)
χειμώνα τραβάει την προσοχή σας με
το παγοδρόμιο και τα υπέροχα σπιτάκια της χριστουγεννιάτικης αγοράς,
ενώ το καλοκαίρι πάλι εντυπωσιάζει
με το Filmfestival (29.06-1.09.2019),
όπου οι κάτοικοι της πόλης μπορούν να
δουν γνωστά έργα με ελεύθερη είσοδο.
Επιπλέον, μπορεί κανείς να δοκιμάσει
πολλές διαφορετικές κουζίνες!
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Therme Oberlaa für Entspannung!
Εάν είστε σε αναζήτηση ενός μέρους
χαλάρωσης, τότε ίσως τα θερμά λουτρά
και συγκεκριμένα η Therme Wien (1100)
να είναι το κατάλληλο μέρος για ένα
διάλειμμα από τις υποχρεώσεις. Δίπλα
στα λουτρά βρίσκεται και το λεγόμενο
Kurpark με πολλούς όμορφους κήπους,
όπως επίσης και το ζαχαροπλαστείο Konditorei Oberlaa.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.thermewien.at
USI - Universitätssportinstitut
Εάν είστε σε αναζήτηση κάποιου αθλήματος ρίξτε οπωσδήποτε μια ματιά στην
ιστοσελίδα www.univie.ac.at/USI-Wien,
όπου θα βρείτε ποικίλο πρόγραμμα σε
προσιτές τιμές.

Ημερήσιες εκδρομές
Το Σαββατοκύριακο θα μπορούσατε να
αποδράσετε σε κάποιο όμορφο μέρος
μέσα στη Βιέννη ή και σχετικά κοντά σε
αυτήν:
Kahlenberg 1190
Neustift am Walde 1190
Wasserschloss Laudon 1140
Blumengarten Hirschstätten 1220

Foto: Ivaylo Galabov

Περισσότερες προτάσεις και συμβουλές
μπορείτε να βρείτε στην σελίδα:

www.austrianders.com

AustriAnders
ανακαλύψτε την Αυστρία διαφορετικά
εξερευνήστε μη τουριστικά μέρη
απολαύστε καφέ, κάστρα, φύση...

Schloss Laxendburg 15 χλμ
Burg Kreuzenstein 20 χλμ
Baden 26 χλμ
Rust - Neusidleersee 50 χλμ
Bratislava 55 χλμ
Erlaufsschlucht 118 χλμ

Erlaufsschlucht

Σημείωση: οι αποστάσεις (σε χλμ) είναι από Βιέννη
προς το σημείο προορισμού
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Σπουδές στη Βιέννη;
Αρκετοί από εσάς ίσως να ξεκίνησαν την ιστορία τους στη Βιέννη ως φοιτητές.
Γνωρίζοντας, ότι πολλοί νέοι ενδιαφέρονται για σπουδές στην Αυστρία, ζητήσαμε τις
γνώμες μερικών φοιτητών. Διαβάζοντας τις συνεντεύξεις μπορείτε να σχηματίσετε
μόνοι σας μια εντύπωση.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΘΕΡΜΆ όσους συμμετείχαν στο αφιέρωμα.
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Πώς βρίσκεις την πόλη;
Η πόλη είναι πολύ όμορφη, με πολλά
αξιοθέατα και μουσεία, φιλοξενεί πολλές
διαφορετικές κουλτούρες, έχει πολλούς
τρόπους διασκέδασης που κάνουν την
καθημερινότητα ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.
Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές;
Να ενημερωθούν σωστά για την επιλογή
των σπουδών τους, ειδικά από παλιότερους
φοιτητές. Να ξέρουν αρκετά καλά γερμανικά ακόμα και αν οι σπουδές τους είναι
στα αγγλικά. Να δικτυωθούν μέσα στο
πανεπιστήμιο.

Σχολή τηλεπικοινωνιών

Άκης

Internationale Entwicklung
(Master Uni Wien)

Κατερίνα

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης?
Η φοιτητική ζωή κατά καιρούς είναι αγχώδης λόγω μαθημάτων και εξεταστικής,
αλλά και ωραία λόγω πόλης και ανθρώπων.
Γενικά είναι πολύ σημαντικό να δικτυωθείς
στο πανεπιστήμιο και τότε είναι όλα πιο
εύκολα και ευχάριστα. (Δεν συγκρίνεται φυσικά με τη φοιτητική ζωή της Ελλάδας.)

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης;
Δυστυχώς η φοιτητική ζωή στη Βιέννη είναι
πολύ φλατ. Αν θες να καταφέρεις κάτι στη
σχολή…. σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσεις
τελείως οτιδήποτε αφορά διασκέδαση και
να διαβάζεις μόνο (at least σε όλους τους
τεχνολογικούς κλάδους του TU). Επίσης οι
άνθρωποι εδώ είναι αρκετά απόμακροι και
είναι πολύ δύσκολο να κάνεις παρέα /φιλίες
από τη σχολή…Σημειώσεις και βοήθεια θα
σου προσφέρουν μόνο αν ζητήσεις και αν
έχεις να τους δώσεις κάτι αντίστοιχο σε
άλλο μάθημα για αντάλλαγμα...
Πώς βρίσκεις την πόλη;
Η Βιέννη είναι ωραία πόλη at least όταν δεν
παγώνεις από το κρύο και δεν πεθαίνεις
από τη ζέστη..
Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές;
Η συμβουλή μου είναι ότι αν επιλέξει κάποιος να έρθει εδώ για να σπουδάσει, να το
έχει πάρει απόφαση, ότι έρχεται μόνο για
αυτό και για το κύρος που προσφέρει ένα
πτυχίο από τα πανεπιστήμια της Βιέννης,
αλλιώς δεν αξίζει καν να προσπαθήσει.
Επίσης, καλό θα ήταν να επιλέξει να
σπουδάσει κάτι που είναι στα γερμανικά,
αφού γνωρίζει τη γλώσσα καλά, γιατί όσα
μεταπτυχιακά είναι στα αγγλικά, εκτός του
ότι είναι πολύ δύσκολα, απαρτίζονται και
από lecturers που δε μιλάνε καλά αγγλικά ή
κάνουν μάθημα μιλώντας μισά γερμανικά
και πρέπει να μαντεύεις.
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Πώς βρίσκεις την πόλη;
Το θετικό είναι το καλό εκπαιδευτικό σύστημα και η αστυνόμευση και το αρνητικό
ότι οι άνθρωποι δεν ειναι πάντα πρόθυμοι
να βοηθήσουν.
Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές?
Να κάνουν μαθήματα γερμανικών πριν ξεκινήσουν τις σπουδές, ώστε να γνωρίζουν την
γερμανική γλώσσα όσο καλύτερα γίνεται.
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Νομική Σχολή

Χρυσούλα

Σχολή φαρμακευτικής

Νίκος

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης;
Η αλήθεια είναι πως η σχολή Φαρμακευτικής
είναι πιο δύσκολη απ’ό,τι περίμενα.
Παρ’όλα αυτά καταστάσεις τύπου απεργίες
και καταλήψεις όπως στην Ελλάδα, σπάνια
λαμβάνουν μέρος εδώ.
Σε περίπτωση που δε γίνει κάποιο μάθημα
συμπληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα.
Επίσης, για κάποια μαθήματα οι εγγραφές
πρέπει να γίνουν σε δύο διαφορετικές σελίδες και αυτό μπορεί να είναι μια πολύπλοκη
διαδικασία για κάποιους.

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης?
Η φοιτητική ζωή στη Βιέννη είναι για τον
καθέναν κάτι ξεχωριστό. Όποιος θέλει να
διασκεδάσει θα το καταφέρει σίγουρα.
Όποιος πάλι προτιμάει μία πιο ήρεμη ζωή,
επίσης μπορεί να την έχει.
Πώς βρίσκεις την πόλη;
Η Βιέννη είναι μία πανέμορφη πόλη γεμάτη
ιστορία και τέχνη. Είναι μία αρκετά καλά
οργανωμένη πόλη και νομίζω πως δεν
υπάρχει άνθρωπος που να έχει έρθει στην
Βιέννη και να μην τον μάγεψε.
Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές;
Θα συμβούλευα τους καινούριους φοιτητές
να απευθυνθούν νωρίς σε κάποιον που
σπουδάζει ήδη το αντικείμενο το οποίο τους
ενδιαφέρει, ώστε να μάθουν κατευθείαν
από τις εμπειρίες των παλιών φοιτητών.

Πώς βρίσκεις την πόλη;
Η Βιέννη είναι μια όμορφη και ασφαλής
πόλη με πολλές ευκαιρίες και δραστηριότητες για όλους, γι’αυτό πιστεύω οτι είναι
κατάλληλη πόλη για να σπουδάσει κάποιος!
Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές;
Όσοι θέλουν να σπουδάσουν εδώ να μάθουν τη γλώσσα που είναι το πιο βασικό
και να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους!

Σχολή χημικών μηχανικών

Τάκης

Σχολή μουσικολογίας

Χαρούλα

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης;
H φοιτητική ζωή στη Βιέννη έχει σίγουρα
ενδιαφέρον, καθώς γνωρίζεις άτομα /φοιτητές από διάφορες χώρες, και αυτό είναι
ωραία εμπειρία κατά τη γνώμη μου.
Σίγουρα πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στο
στόχο σου, αλλά και η καλοπέραση είναι
μέσα στο πρόγραμμα! Πολλά μπορείς να
κάνεις στα διαλείμματα για να γεμίσεις τις
μπαταρίες σου!

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης;
Από άποψη σπουδών τα πανεπιστήμια
είναι πολύ καλά οργανωμένα και εξοπλισμένα. Το TU θέλει πολλή προσπάθεια
σαν πολυτεχνείο.
Πώς βρίσκεις την πόλη;
Η ζωή στη Βιέννη ειναι κάτι ξεχωριστό
και ιδιαίτερο για οποιονδήποτε. Είναι μια
απίστευτη πόλη με υπέροχα μέρη να πας,
πάρα πολλή πράσινη, έχει μια πολύ καλή
οργάνωση και τρελή νυχτερινή ζωή.
Μια πολυπολιτισμική πόλη όπου μπορείς
να συναντήσεις ανθρώπους απ’όλο τον
κόσμο. Το Gürtel για μένα προσωπικά και
το Donau Kanal είναι τα πιο ωραία μέρη
της Βιέννης.
Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές;
Τα γερμανικά ειναι μια δύσκολη γλώσσα,
αλλά με τον καιρό τη συνηθίζεις, έχοντας
διαβάσει πρώτα αρκετά. Να μαθαίνετε
από το Πονς. Είναι ό,τι καλύτερο. Στους
μελλοντικούς φοιτητές έχω να πω οτι
θα αγαπήσουνε σίγουρα την πόλη και
τη ζωή της. Θα δυσκολευτούνε με τις
σχολές τους, αλλά ό,τι πονάει και είναι
δύσκολο, αξίζει. Όποιος προσπαθεί πολύ,
τα καταφέρνει στο τέλος!
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Σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών

Ανάργυρος

Σχολή πολιτικών μηχανικών

Χριστίνα

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης;
Η φοιτητική ζωή στη Βιέννη έχει αρκετές διαφορές σε σύγκριση με αυτή της
Ελλάδας. Ωστόσο είχα την ευκαιρία να
έρθω σε επαφή με φοιτητές από διαφορετικά μέρη του κόσμου, διαφορετικές
κουλτούρες και οπτικές.
Μπορεί ένας φοιτητής να αποζητά μια
πιο έντονη ζωή τουλάχιστον στον τομέα
της διασκέδασης, ωστόσο στη Βιέννη
βιώνει κάτι το διαφορετικό ανοίγοντας
τους ορίζοντές του.

Πώς είναι η φοιτητική ζωή της Βιέννης;
Οι σπουδές στο Πολυτεχνείο (TU Wien)
είναι πολύ απαιτητικές. Ειδικά στην
Αρχιτεκτονική λόγω των διαλέξεων και
εργασιών ο προσωπικός ελεύθερος χρόνος περιορίζεται στο ελάχιστο! Το κλειδί
είναι η καλή γνώση της γερμανικής
γλώσσας. Το σημαντικότερο, είναι η
αγάπη για το αντικείμενο σου! Αν την
έχεις τότε θα το απολαύσεις!!

Πώς βρίσκεις την πόλη;
Τη Βιέννη τη βρίσκω υπέροχη! Συνδυάζει
την ιστορία - αναγέννηση και φυσικά την
καινοτομία! Έχει ένα υπέροχο ιστορικό
κέντρο, υπέροχα coffee shops που
μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικά
βιεννέζικα γλυκά. Επιπλέον, υπάρχουν
εξαιρετικά μουσεία για τους λάτρεις της
τέχνης. Η πόλη είναι πολύ εύκολη με
εξαιρετικό σύστημα συγκοινωνίας και
άφθονους ποδηλατόδρομους.

Πώς βρίσκεις την πόλη Βιέννη;
Πολυτέλεια, μεγαλοπρέπεια, μυστήριο
είναι οι τρεις πρώτες λέξεις. Κάθε φορά που κάνεις μια βόλτα στη Βιέννη
ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο. Θα την
παρομοιάσω με ένα ανοιχτό μουσείο
Μπαρόκ, Γοτθικό, Ροκοκό, αλλά η διαφορά αυτού του μουσείου είναι ότι δεν
υπάρχει καπου μια φωτεινή ένδειξη που
να γράφει «μην αγγίζετε». Εδώ μπορείς
να νιώσεις και να ακουμπήσεις τα
εκθέματά του. Η Βιέννη μας δίνει εξέλιξη
και όνειρο μαζί.

Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές;
Να προσπαθήσουν να αδράξουν αυτή
τη μεγάλη ευκαιρία που τους δίνεται, να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους και έτσι
να καλλιεργήσουν την εσωτερικότητά
τους. Δεν υπάρχει σύγκριση με την
Ελλάδα, αλλά ας συγκρίνουμε μονάχα
για να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε και να
εκτιμάμε τα καλά της κάθε επιλογής.

Τί συμβουλή θα έδινες στους μελλοντικούς φοιτητές;
Η συμβουλή μου είναι ότι πρέπει να
έχουν αγάπη και θέληση για αυτό που
κάνουν. Δεν θα τα βρούμε όλα τέλεια στη
Βιέννη. Γι’αυτό το λόγο χρειάζεται καλό
«φίλτρο» δηλ. κριτική ικανότητα για να
ξεχωρίζουμε αυτό που πραγματικά θα
μας κάνει να εξελιχθούμε. Η συμβουλή
μου – καλό κυνήγι!

Foto: Anargyros Lazarou

ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΊΑ & OI
ΟΜΆΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ (γενικές ομάδες)
Ελληνες στην Αυστρια!Griechen in Österreich
Ελληνες της Γερμανίας & Αυστρίας – Εργασία &
Ζωή
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ELLINES STIN AUSTRIA
Griechische Fachkräfte in Österreich
Griechen in Österreich/Greeks in Austria/
Austrians in Greece/Griechenland
ÖGG – Österreichisch Griechische Gesellschaft
Αλληλοβοήθεια

ΣΤΗ BIENNH
Ελληνική κοινότητα Βιέννης
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
SEFEV – Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών και
Επιστημόνων Βιέννης
Έλληνες στη Βιέννη
Griechen und Griechenlandfreunde in Wien
Griechische Jugend Wien
ellines sti biennh

ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΑΥΣΤΡΊΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΝΤΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΛΙΝΤΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩ ΑΥΣΤΡΙΑ
GRIECHEN in OBERÖSTERREICH
Greek people in Linz Έλληνες στο Λίνζ

ΣΤΟ ΓΚΡΑΤΣ
Griechen in Graz – Έλληνες στο Γκρατς

ΣΤΟ ΊΝΣΜΠΡΟΥΚ
Griechen in Innsbruck – Greeks in Innsbruck
Ellines sto innsbruck (aystria)

ΣΤΟ ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Griechen in Salzburg
Griechischer Verein Salzburg
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Spiegelgasse 10,1010 Wien
Tel.: 01 512 38 88

www.orpheas.at

ORPHEAS
RESTAURANT
CAFE
BAR
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Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΊ

ΓΙΑΤΡΟΊ

1020

1010

Go Glatt

Doris Grablowitz

Hedwiggasse 2/27
τηλ.: 0699 10999902
goglatt.at

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ
1010
Venetos Ziviltechniker GmbH
Bösendorferstraße 4
τηλ.: 01 505 04 010
email: venetos@venetos.at
www.venetos.at

Ioannou Themistoklis
Graben 10
τηλ.: 01 5136467
email: arch.ioannou@netway.at

1030
Atelier Architektur
Binopoulou
Obere Viaduktg 24
τηλ.: 01 7150916

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ξανθίππη ΤοκμακίδουΤριφούνοβιτς

email: xtokmakidou@gmail.com
xanthi-graphics.weebly.com
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Ειδικότητα: δερματολογία αφροδισιολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Seilerstätte 7
τηλ.: 01 512 91 92
email: ordi.dg@grablowitz.at
www.grablowitz.at

Anastasios Konstantinidis

Ειδικότητα: ψυχιατρική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Singerstraße 4/10
τηλ.: 01 974 3042
06509 47 34 88
email:anastasios.konstantinidis@
meduniwien.ac.at

Andreas Stavrou

Ειδικότητα: ψυχιατρική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Herrengasse 6-8/6/4
τηλ.: 01 317 7666
email: office@stavrou.at
www.stavrou.at

1020
Beatrix Kulovits

Ειδικότητα: μαιευτική
γυναικολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Vorgartenstraße 206 C
τηλ.: 01 890 4520
email: info@mediclass.com

Miranda Skyllouriotis-Lazarou

Ειδικότητα: παιδιατρική
ταμεία υγείας: GKK | BVA | VA | SVA | KFA
διεύθυνση: Praterstraße 78/2/5
τηλ.: 01 214 4475

1030
Blattny Michael

Ειδικότητα: ψυχοθεραπεία
ταμεία υγείας: διεύθυνση: Stanislausgasse 2/4A
τηλ.: 01 712 43 00
0699 17 12 43 00
www.psyonline.at/blattny

Giorgi Liana

Ειδικότητα: ψυχοθεραπεία
ταμεία υγείας: διεύθυνση: Salesianergasse 25/6
τηλ.: 0664 132 5950
www.psyonline.at/giorgi_liana

1040
Heinrich Resch

Ειδικότητα: παθολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Weyringergasse 8
2η Ειδικότητα: Γενική ιατρική
ταμεία υγείας: όλα
διεύθυνση: Rosa-Jochmann-Ring 5/4/3
1110 Wien
τηλ.: 01 768 8333
0676 3411644

Psyllou Marie

Ειδικότητα: ψυχοθεραπεία
διεύθυνση: Wiedner Hauptstraße
77/1/14
τηλ.: 0650 26 40 242
email:psyllou@hotmail.com
www.psyllou.com

1050
Ioannis Stavrou

Ειδικότητα: νευροχειρουργική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Ziegelofengasse 41
τηλ.: 0676/833 215 328
email: ordi@neuro-chirurg.at
www.neuro-chirurg.at

1060
Georgios Anagnostoudis

Ειδικότητα: ψυχοθεραπεία
ταμεία υγείας: διεύθυνση: Liniengasse 25 / 2B
τηλ.: 0699 190 51658
email: info@psyche-anagnostoudis.
com
www.psyche-anagnostoudis.com

Georgios Siakos

Ειδικότητα: νευρολογία και
ψυχιατρική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Mollardgasse 2/6
τηλ.: 01 5878165

1080
Lukas Pezawas

Ειδικότητα: ψυχιατρική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Lange Gasse 67/9
τηλ.: 01 4020585
email: lukas.pezawas@co-ordination.at
www.pezawas.at

1090

1130

Christoforos Konnaris

Severin Schwarzacher

Ειδικότητα: παθολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση:Rooseveltplatz 13/9
τηλ.: 0664 1203687
email: christoforos.konnaris@
meduniwien.ac.at

Eva-Maria Thurner

Ειδικότητα: μαιευτική
γυναικολογία
ταμεία υγείας: KFA
διεύθυνση: Widerhofergasse 2/7
τηλ.: 01 319 4574

Anna Warlamides

Ειδικότητα: Φυσική ιατρική και
αποκατάσταση/ρευματολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Lazarettgasse 25/1/1
τηλ.: 01 894 6270
0676 332 85 34
email: joh.pollak@aon.at
www.drpollak.net

1100
Yannilos Epaminondas
Ειδικότητα:
Ωτορινολαρυγγολογία
διεύθυνση: Troststraße 54
τηλ.: 01 9610205

Nikolaos Fourtis

Ειδικότητα: οφθαλμολογία
ταμεία υγείας: ALLE όλα
διεύθυνση: Hebbelplatz 3/
Stg.1/1
τηλ.: 01 603 2626
email: dr.fourtis@medway.at

Diana Jungwirth

Ειδικότητα: μαιευτική
γυναικολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Kurt-Tichy-Gasse 7/1
τηλ.: 0660 299 9739
email: ordination@frauenaerztin-jungwirth.at

Ειδικότητα:παθολογία
ταμεία υγείας: GES KFA
διεύθυνση: Altgasse 20/1/10
τηλ.: 01 879 7303
email: schwarzacher-kardio@aon.at

Nazira Pitsinis

Ειδικότητα: μαιευτική γυναικολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Lainzer Straße 6
τηλ.: 01 877 7775

Antoniades Alexandra

Ειδικότητα: ψυχοθεραπεία
ταμεία υγείας:
διεύθυνση: St.-Veit-Gasse 39/22
τηλ.: 0699 194 34 401
email: alexandra.antoniades@chello.at
www.psyche.or.at

1140
Nother-Rud Zwerina

Ειδικότητα: παθολογία
ταμεία υγείας: KEINE GES
διεύθυνση: Hadikgasse 156/4
τηλ.: 01 8947512

Johann Pollak

Ειδικότητα: παθολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Jenullgasse 2
τηλ.: 01 8946270
0676 332 85 34
email: joh.pollak@aon.at
Internet www.drpollak.net

1160
Claudia TheodoropoulosKlein

Ειδικότητα: παιδιατρική
ταμεία υγείας: ALLE όλα
διεύθυνση: Liebhartsgasse 32/1
τηλ.: 01 485 8787
email: theo-formmed@hotmail.com
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Georg Enislidis

Ειδικότητα: οδοντιατρική
ταμεία υγείας: όλα
διεύθυνση: Neulerchenfelder Str 34/1
τηλ.: 01 406 46 46
www.enislidis.at

Susanna Linsbichler

Ειδικότητα: παθολογία
ταμεία υγείας: όλα
διεύθυνση: Neulerchenfelder Straße
14/8
τηλ.: 01 406 3363
www.praxis-linsbichler.at

1170
Konstantinos Papageorgiou

Ειδικότητα: ψυχιατρική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Hernalser Hauptstraße
15/12
τηλ.: 0650 303 9085
email: k.papageorgiou.psy@gmail.
com

Christian Barbunopulos

Ειδικότητα: ορθοπεδική
ταμεία υγείας: κανέναδιεύθυνση:
Rathstraße 16
Ordinationszentrum 1. Stock.
τηλ.: 0664 1516001
email: c.barbunopulos@gmail.com
www.barbunopulos.at
διεύθυνση: Billrothstraße 14/1
τηλ.: 0664 735 15755
email: office@ortho-cb.at
www.ortho19.at

Konstantinos Hondros

Ειδικότητα: μαιευτική γυναικολογία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Billrothstraße 23/3
τηλ.: 01 369 5414

Elisabeth Zehetner

Ειδικότητα: πνευμονολογία
ταμεία υγείας: όλα
διεύθυνση: Döblinger Hauptstr. 1
τηλ.: 01 369 6899
email: elisabeth.zehetner@lungenspezialist.at

Victor Boulgaropoulos

Ειδικότητα: πλαστική χειρουργική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Währinger Straße 108/60
τηλ.: 0664 180 1899
email: info@drbo.at
www.drbo.at

1190
Michael Fleischmann

Ειδικότητα: νευρολογία
ταμεία υγείας: VA SVA KFA BVA
διεύθυνση: Ruthgasse 1/7
τηλ.: 01 237979
email: office@nerve.at
www.nerve.at

40

Eleftheria Gschait

Ειδικότητα: οφθαλμιατρική
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Heiligenstädter Straße
46-48
τηλ.: 01 360 66 8000
email: ordination@klarer-blick.at
www.klarer-blick.at

1210
Gisela Kenda

Ειδικότητα: παιδιατρική
ταμεία υγείας: VA SVA KFA BVA
διεύθυνση: Gerasdorfer Straße 139
τηλ.: 01 3321550
email: ordination@drkenda.at
www.drkenda.at

Theodorakis Michael

Ειδικότητα: Γενική Ιατρική
ταμεία υγείας: όλα
διεύθυνση: Donaufelderstraße 44
τηλ.: 01 27 11320
06991130286

Ion Skountzos

Ειδικότητα: Γενική Ιατρική
ταμεία υγείας: όλα
διεύθυνση: Brünner Straße 3438/1/1
τηλ.: 01 278 1322

Efpraxia Prapas
Ειδικότητα: ορθοδοντική
Brünner Str. 80/11,1210
τηλ.: 0680 55 444 88
email: info@prapas.at
prapas.at

1230
Vlasios Kappos

Ειδικότητα:ψυχιατρική/
ψυχοθεραπεία
ταμεία υγείας: κανένα
διεύθυνση: Pülslgasse 19/11
τηλ.: 0650 621 2032
email:praxis.kappos@gmx.at

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΈΣ
Alexandra Karakopoulou
τηλ.: 0664 911 04 99
email: artlikee@gmail.com
www.artlike.me

ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΣ/ ΟΡΚΩΤΟΊ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΈΣ
1020
Miltiades Caramanlis

Weintraubeng. 24/2/1
τηλ.: 01 216 23 46
0676 58 60 171
email: miltiades.caramanlis@gmx.at

1040
Zoe Van Der Ler-Vangelatou
Schleifmühlg. 5/11
τηλ.: 01 586 95 76 0
email: vanderlet.office@aon.at

1060
COVEOS RegRat Elisabeth
Esterhazygasse 4/4a/2/19
τηλ.: 0664 596 41 06
email: ecoveos@yahoo.com

1180
Nafsika Georgana

τηλ.: 01 489 0304
0676 587 69 74
email: office@georgana.com
georgana.com

ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ
1010
Helena Marko

Utudjian Armenak H.
Stadiongasse 2
τηλ: 01 401 170
email: utudjian@gpp.at
www.gpp.at

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΑ
lebenimLeben

1030

Nikolas Bitzios
τηλ: 0664 106 88 88
email: wir@lebenimleben.at
www.lebenimleben.at

Eleni Diamanti

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Weyrgasse 6
τηλ: 01 713 14 25
email : office@diamanti.at
www.diamanti.at

Martin Getreuer

Weyrgasse 6
τηλ:01 713 14 25
email: office@getreuer.at
www.getreuer.at

Πάνος Βλαχογιάννης

τηλ. 0660 4420280
email: panos.vlachogiannis@gmx.at

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟI
1070
Nikolaos Tsoumanis e.U

Richtergasse 9/5
τηλ.: 0699 1024 3545
email: mail@nikostsoumanis.com
Zoe Van Der Let-Vangelatou www.nikostsoumanis.com
Schleifmühlgasse 5/11
τηλ: 01 586 95 760
email: vanderlet.office@aon.at

1040

1060
Konstantinos Apostolopoulos

Stumpergasse 14
τηλ. 01 526 38 97
email: apostolopouloslaw@gmail.
com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ
ΕΛΑΙΟΛΆΔΟΥ

Χρυσοσθένης Τaσλής

Ελαιόλαδο από τη Λέσβο
τηλ: 0676 719 2511
email: contact@thebestoilproducer.
com
thebestoilproducer.com

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1060
Florian Neumayr

ARES-Tower 1220 Wien
τηλ: 01 260 50 206
email: florian.neumayr@bpvhuegel.com
www.bpv-huegel.com

Νίκος Κουτουκάλης

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- συντήρηση -επισκευή
- συναρομολόγηση αποσυναρμολογηση
τηλ: 0650 844 39 31 (Νίκος)
0676 673 68 53 (Μαρίνος)
email: nikos.koutoukalis@hotmail.com

Mahlerstraße 12/6
τηλ.: 01 997 16 40
0 664 313 83 51
email: marko@marko.law
www.marko.law
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ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ
1010
Artemis

Griechengasse 3
τηλ.: 01 5354169

Ellas

Judenplatz 9-10
τηλ.: 01 5351577
www.ellas.at

Kostas Oyzerie Kafe
Friedrichstraße 6
τηλ.: 01 5863729

Ouzeri Bistro Ellas
Wollzeile 21
τηλ.: 01 5123542

Orpheus

Spiegelgasse 10
τηλ.: 01 5123888
neu.orpheas.at

O Boufes

Dominikanerbastei 17
τηλ.: 01 5122229
www.konstantinfilippou.com

1030
Irodion

Landstraßer Hauptstraße 71
τηλ.: 01 7102454
irodion.jimdo.com

To Ellinikon

Am Heumarkt 5
τηλ.: 01 7137102
www.restaurant-ellinikon.at
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ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ

Orientalisches Restaurant Epos

Marcos Fresh Greek

1080

Ungargasse 31
τηλ.: 01 9292431
www.taverna-santorini.at

Landstraßer Hauptstraße 73
τηλ.: 0664 493 0004
marcos.at

1040

Siebensterngasse 13
τηλ.: 01 5260219
www.restaurantepos.at

Trilogie

Lange G. 25
τηλ.: 01 4082716
www.trilogie.at

Art-Corner

Prinz Eugen-Straße 56
τηλ.: 01 5051821
www.restaurant-art-corner.at

Sokrates

Wiedner Hauptstraße 60B
τηλ.: 01 5874111
www.restaurant-sokrates.at

1050
To Syrtaki

Wimmergasse 36
τηλ.: 01 5457871
www.syrtaki.at

1060
Mythos

Webgasse 45
τηλ.: 01 5952562
www.mythos-restaurant.at

1070
Dionysos-Nosh

Kochgasse 9
τηλ.: 01 4057083
www.dionysos-nosh.at

1090
Rembetiko
Porzellangasse 38
τηλ.: 01 3176493
www.rembetiko.at
1100
Taverna Takis

Wienerbergstraße 11
Τηλ: 0660 4734294

1140
Odysseus

Penzinger Str. 57
τηλ.: 01 8942801
www.restaurant-odysseus.at

Taverna Agora

Linzer Str. 369
τηλ.: 0664 1956243
www.taverna-agora.at

1160
Achillion

Ottakringer Str. 233
τηλ.: 01 4810507
achillion.at

1170
Alexis Sorbas

Lobenhauerngasse 16-18,
τηλ.: 01 4892726
alexissorbas.wien

Apollon

Hernalser Hauptstraße 171
τηλ.: 01 4803088
www.restaurant-apollon.at

Taverna Kreta

Wattgasse 73
τηλ.:01 480 33 88
www.taverna-kreta.at

1180
Aphrodite

Gentzgasse 23
τηλ.: 01 4780455
www.aphrodite1180.at

Rembetiko

Copa Kagrana
τηλ.: 01 2636633
www.rembetiko.at

Sokrates

Donauinsel 1220 Wien
0650 5874111
www.restaurant-sokrates.at

Villa Maria

Speisinger Str. 201
τηλ.: 01 8881075
www.restaurant-ambrosia.at

Josefstädter Str. 69
τηλ.: 01 411 54 75
www.villamaria.at

Athos

1090

Ketzergasse 80, 1230 Βιέννη
τηλ.: 01 9445168
www.restaurant-athos.at

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Olivenhain

Prager Straße 14
τηλ.: 01 272 93 05
www.akropolis-wien.at

1220
Argo
Wagramer Strasse 17-19
τηλ.: 01 263898964
Akropolis

Vini Per Tutti

Ambrosia

Athene

Akropolis

Lerchenfelder Str. 26, 1080
τηλ.: 01 4059102
www.lagrece.at

1230

1020

1210

La Grèce

Lerchenfelder Str. 44
τηλ.: 0664 22 64 526
www.vinipertutti.at

1190
Grinzinger Str. 71-73
τηλ.: 01 3200590
www.restaurant-athene.at

1080

Paris Priskomatis
Taborstraße 8b
τηλ.: 0660 6730109
www.olivenhain.at

Mediterraneo

Alserstraße 39
τηλ.: 0664 6120597

Favvas Gourmet

Nußdorfer Str. 27
τηλ.: 0676 9319899
www.favvas-gourmet.com

Mawridis

1060

Obst und Gemüse
Hoßplatz 15, 1210 Wien
τηλ.: 01 272 2714

Rosmarin

ΚΑΤΆΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΊΠΛΩΝ

Barnabitengasse 6
τηλ.: 01 58 12 840
www.rosmarin.wien

1070
Die Griechin

Schottenfeldgasse 24
τηλ.: 0664 925 83 22
www.diegriechin.com

1090
Fabbrica

Nußdorfer Str. 8
τηλ.: 01 3103406
fabbrica.at

Stadlauer Straße 26
τηλ.: 01 285 71 37
www.akropolis-wien.at
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΩΝ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1160

1220

Kafeneon

1030

Payergasse 7
τηλ.: 0664 799 037 0
info@cafeneon.at

Steinplex Handels u. Bau
GesmbH

Zikos Pelze GmbH

Ungargasse 60
Imperial Riding School
www.zikos.at

ΚΑΦΈ & ΜΠΑΡ
1010
LETO

Schwertgasse 3
τηλ.: 01 399 5846
www.restaurantleto.at

ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΑ
1070
A & P HAIRSTYLING

Erdberger Laende 26
τηλ.: 01 8900512
brassmonkeyvienna.com

Public

Landstraßer Hauptstraße
173-175
τηλ.: 01 9451784

1040

1120

LATO Reisen GmbH

BeYoutiful

Zelegorgasse 28
τηλ.: 01 974 34 29

ΜΕΣIΤΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ
1010
RE/MAX Solutions

Mahlerstraße 5
Christian Nowotny
τηλ.: 0699 13 21 01 23

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ
1060
Brass Monkey

Gumpendorfer Strasse 71
τηλ.: 01 8908335

1090
Auszeit

Kinderspitalgasse 11
τηλ.: 01 925 2575

Σίμος Μπατζάκης
Simos Batzakis
Film&video production services
sbatzakis@gmail.com
τηλ.: 0660 837 5573

ΠΛΑΚΑΔΕΣ
1100
Christos Altiparmakis
Platten- und Fliesenleger
Alxingergasse 92/8
τηλ.: 0664 2345 248
email: altiparmakis@aon.at
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑ

Burggasse 84
τηλ.: 01 526 33 36

1030
Brass Monkey

Katsionis Ilias
Süssenbrunner Platz 20
τηλ.: 01 2583222
0664 7817293
www.steinplex.at

Wiedner Hauptstraße 16
τηλ.: 01 585 77 99
email: office@lato.at

1140
Elenas Zypern Reisen e.U.
Kienmayergasse 22
τηλ.: 01 5127148
0699 104 50 401
email: office@elenaszypern.at
www.elenaszypern.at

ΣΙΆΤΣΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
1020
Penny Florou

Wehlistraße 226
τηλ.: 0699 1230 89 4
email: praxis@sias-shiatsu.at

ΣΎΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

1210

DIALOGICA
Fournarakis

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(στον τομεα τραπεζικων συστηματων)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(για τεχνικό εξοπλισμό)

SARRAS E.U.

Ignaz Koeck Str. 10
τηλ.: 01 272 6579 575
email: office@sarras-shop.com
www.sarras-shop.com

ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Χρύσα Αλεξίου

τηλ.: 0699 11314761
email: alteka1@yahoo.gr
www.viennalife.info

TAXI
Γιώργος Κεφαλάς

τηλ: 0699 10 31 46 62
email: kefalasgeorg@hotmail.com

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΊ - ΛΟΓΙΣΤΈΣ
1040
Romberg Steuerberatung GesmbH
Taubstummengasse 15
τηλ.: 01 5059222

1100

Favoritenstraße 111/7
τηλ.: 01 603 88 83
email: office@dialogica.at

1210

Schloßhoferstraße 11-15
τηλ.: 01 271 36 00
email: office21@dialogica.at
www.dialogica.at

ΦΟΎΡΝΟI
1010
ΠΝΥΚΑ

Landskrongasse 3
τηλ.: 01 3470737

ΦΩΤΟΓΡΆΦΟΙ
Christina karagiannis

τηλ.: 0650 99 20 466
email: info@christinakaragiannis.com
www.christinakaragiannis.com

Σίλια Ελευθεριάδου

www.siliaeleftheriadou.com
email: vassiliaeleftheriadou@hotmail.com

ΧΟΡΕΥΤΕΣ
(Δάσκαλοι χορού)
1020
Alexandros Bauchtanz

email: oriental.s@hotmail.com
τηλ: 06763340493
bauchtanzwien.wixsite.com/alexandros-bauchtanz
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Argentinierstrasse 14, 1040
τηλ.: 01 50615
email: gremb@griechischebotschaft.at
gremb.vie@mfa.gr

ΠΡΟΞΕΝΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ
Favoritenstraße 7, 1040
τηλ.: 01 5127148
email: grconsulate@utanet.at

MEDIEN
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EΛΛΗΝΟΡΘΌΔΟΞΗ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ
ΑΥΣΤΡΊΑΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΌΣ ΝΑΌΣ ΑΓΊΑΣ
ΤΡΙΆΔΟΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΘΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ
ΒΙΈΝΝΗΣ
Fleischmarkt 13, 1010
τηλ. μητρόπολης: 01533 38 89
τηλ. σχολείου: 01 533 29 65
email: kirche@metropolisvonaustria.at
www.metropolisvonaustria.at

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

austrianders.com
enimerosi.at
hephaestuswien.com
servushellas.com

Ασθενοφόρο
Αστυνομία
Γιατροί (έκτακτη ανάγκη)
Πυροσβεστική
ÖMTC οδική βοήθεια
ARBÖ οδική βοήθεια

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

zursonne.at

apotheker.or.at

144
133
141
122
120
123

Zikos Pelze GmbH
Ungargasse 60, Imperial
Riding School, 1030 Wien
https://www.zikos.at/

Α -1010 Wien, Mahlerstraße 5
0699/13 21 01 23

CHRISTIAN NOWOTNY

