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Τι είναι ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα - 15 ερωτήσεις-απαντήσεις 

 
Του Δημήτρη Χατζηνικόλα - δημοσιεύτηκε στο 
http://www.thetoc.gr 
 

Με τα ελληνοτουρκικά σε κρίσιμη καμπή το 
TheTOC επιχειρεί να απαντήσει σε μία σειρά 
από κρίσιμα ερωτήματα με όσο το δυνατόν πιο 
απλό και κατανοητό τρόπο. 
 

Με τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται 
για μία ακόμη φορά σε κρίσιμη καμπή, το 
TheTOC επιχειρεί να απαντήσει σε μία σειρά 
από κρίσιμα ερωτήματα με όσο το δυνατόν πιο 
απλό και κατανοητό τρόπο. 
 

Η πρόσφατη προκλητικότητα της Τουρκίας σε 
Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο εγείρει 
πληθώρα ερωτημάτων που άπτονται των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων και επαναφέρει στην 
επικαιρότητα θέματα που εκκρεμούν, όπως ο 
ορισμός της ελληνικής αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) ή ακόμη περισσότερο 
της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων και του 
ορισμού της υφαλοκρηπίδας. 
 

Το TheTOC επιχειρεί να απαντήσει σε μία σειρά 
από κρίσιμα ερωτήματα με όσο το δυνατόν πιο 
απλό και κατανοητό τρόπο. Πριν όμως από 
οποιαδήποτε ερώτηση και απάντηση, πρέπει να 
αναφερθεί ότι στην παρούσα φάση έμπειροι 
διπλωμάτες «φοβούνται» μήπως η άμεση 
αμφισβήτηση της Κυπριακής ΑΟΖ εκ μέρους 
της Τουρκίας, ανοίξει την όρεξη της γειτονικής 
χώρας να δοκιμάσει τις αντοχές της Ελλάδας 
και εντός της ΑΟΖ του Kαστελόριζου. 
 

Το Ελληνικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι βρισκόμαστε 
σε μια πολύ κρίσιμη φάση όπου απαιτούνται 
λεπτοί χειρισμοί, επιλέγοντας να κρατήσει 
χαμηλούς τόνους και να χειριστεί διπλωματικά 
το όλο θέμα. 
 

1. Τι είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ). Είναι η θαλάσσια έκταση, εντός της 
οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή 
άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων. 
 

2. Η ΑΟΖ μιας χώρας μπορεί να εκτείνεται 
πέραν των χωρικών της υδάτων; Ναι μπορεί. 
 

3. Μέχρι που φτάνουν τα χωρικά ύδατα μιας 
χώρας; Είναι η καθορισμένου πλάτους ζώνη 
περιμετρικά των ακτών μέσα στην οποία 
εκτείνεται η δικαιοδοσία ενός κράτους. Συνήθως 
είναι τα 12 μίλια. 
 

4. Ποιά είναι η διαφορά χωρικών υδάτων και 
ΑΟΖ; 

Η διαφορά χωρικών υδάτων και ΑΟΖ είναι πως 
τα χωρικά ύδατα αφορούν σε πλήρη κυριαρχία, 
ενώ η ΑΟΖ αποτελεί απλό "κυριαρχικό 
δικαίωμα", το οποίο αναφέρεται στη 
δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους μέχρι και 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η 
επιφάνεια είναι διεθνή ύδατα. 
 
 

5. Τι λέει το διεθνές δίκαιο για τα χωρικά ύδατα; 
Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τα 
χωρικά ύδατα μπορούν να επεκταθούν στα 12 
μίλια από τη βάση της ακτογραμμής μιας 
παράκτιας χώρας. 
 

6. Τι έχει κάνει η Τουρκία 
Το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε ως 
αιτία πολέμου (casus belli) την επέκταση των 
χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Παράλληλα 
υποστηρίζει ότι το Καστελόριζο και η Στρογγύλη 
δεν διαθέτουν ΑΟΖ. Ισχυρισμός αστήρικτος 
αφού κατοικούνται. 
 

7. Τι έχει κάνει η χώρα μας 
Η Ελλάδα μετά τα γεγονότα του 1987 δεν 
προχώρησε σε επέκταση των χωρικών της 
υδάτων πέρα από τα 6 μίλια ούτε προχώρησε σε 
συνομιλίες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την 
Τουρκία. Ο μόνος λόγος που η Ελλάδα δεν 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και δεν 
διακηρύσσει την υφαλοκρηπίδα της είναι η 
απειλή πολέμου από τη Τουρκία. Η Ελλάδα και 
Κύπρος επέλεξαν να ακολουθήσουν τη 
στρατηγική της εγκαθίδρυσης ΑΟΖ και όχι της 
διεύρυνσης των χωρικών υδάτων και της 
διακήρυξης υφαλοκρηπίδας. 
 

8. Τί είναι η Υφαλοκρηπίδα; 
Είναι το τμήμα του παράκτιου βυθού της 
θάλασσας. Επί της ουσίας αποτελεί την ομαλή 
προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας ως το σημείο στο οποίο αυτή 
διακόπτεται απότομα (κλίση 30-45ο). Για 
κάποιους διεθνώς η έννοια της υφαλοκρηπίδας 
έχει υπερκεραστεί από την ΑΟΖ, για κάποιους 
άλλους η αδιαμφισβήτητα ισχυρότερη ζώνη 
κυριαρχίας στη θάλασσα είναι τα χωρικά ύδατα, 
στη συνέχεια έρχεται η υφαλοκρηπίδα, η οποία 
στο διεθνές δίκαιο είναι πιο ισχυρή έννοια από 
την ΑΟΖ. 
 

9. Γιατί δεν διεξάγει έρευνες η Ελλάδα στο 
Αιγαίο; Για να γίνουν έρευνες από ελληνικής 
πλευράς θα πρέπει να οριοθετηθεί η ΑΟΖ. 
 
 

10. Γιατί είναι κρίσιμο το Καστελόριζο; Γιατί 
μόνο αν το Καστελόριζο δεν έχει δικαίωμα ΑΟΖ 
ευσταθεί ο ισχυρισμός της Τουρκίας ότι η 
Ελλάδα δεν έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με 
Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
τελευταίο διάστημα στην περιοχή όλο και 
συχνότερα χειριστές πολιτικών αεροσκαφών 
αναφέρουν ότι δέχονται τις «υποδείξεις» από 
πιλότους τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών να 
απομακρυνθούν από …τον τουρκικό εναέριο 
χώρο. 
11. Γιατί αντιδρά τώρα η Τουρκία; 
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Η γειτονική χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων 
των περιφερειακών κρίσεων και θεωρεί ότι 
μπορεί να αξιώνει κάποια διεθνή ασυλία, επειδή 
είναι κρίσιμος παράγοντας στην περιοχή. 
 

12. Τι είναι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας; Είναι η σύμβαση 
που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
κρατών, της σημαίας των πλοίων, σε διάφορες 
ναυτικές ζώνες που υπάγονται στην εθνική 
δικαιοδοσία, αλλά και εκτός αυτής, όπως είναι η 
ανοικτή θάλασσα. 
 

13. Πότε ψηφίστηκε; 
Στις 30 Απριλίου 1982 ψηφίστηκε στη Νέα 
Υόρκη η Τρίτη Σύμβαση περί Δικαίου της 
Θάλασσας, γνωστή και ως Σύμβαση Μοντέγκο 
Μπέι. Στη Σύμβαση αυτή ψήφισαν 130 κράτη 
υπέρ, 4 κατά και 17 απείχαν. Μέχρι το τέλος του 
2008 επικύρωσαν τη Σύμβαση 157 χώρες, μεταξύ 
των οποίων η Κύπρος (12 Δεκεμβρίου 1988) και 

η Ελλάδα (21 Ιουλίου 1995). Η Τουρκία και η 
Βενεζουέλα αρνήθηκαν να υπογράψουν τη 
Σύμβαση επειδή συνορεύουν με νησιά που δεν 
τους ανήκουν και έτσι εκ των πραγμάτων έχουν 
περιορισμένη ΑΟΖ. Μέχρι σήμερα έχουν 
αξιοποιήσει τη Συνθήκη περί τα 140 παράκτια 
κράτη. 
 

14. Πότε ένα νησί δεν έχει υφαλοκρηπίδα και 
ΑΟΖ; 
Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να 
συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους 
οικονομική ζωή, δεν θα έχουν αποκλειστική 
οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα. 
 

15. Τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία; 
Η Τουρκία επιδιώκει να δημιουργήσει μια 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στη 
Μεσόγειο όπως έκανε και στην Μαύρη 
Θάλασσα, αγνοώντας τη Διεθνή Συνθήκη για το 
Δίκαιο της Θάλασσας και προσπαθώντας να 
αποκόψει την Ελλάδα από την Κύπρο. 

Γερμανία: Ποιος είναι ο μέσος όρος μισθού ανά κρατίδιο της χώρας 

 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το 
πορτάλ  "Gehalt.de" και ήταν αποτέλεσμα 
ανάλυσης 492.171 μισθών εργαζομένων από όλα 
τα κρατίδια.  
 

Σύμφωνα με την έρευνα το μικρότερο μέσο όρο 
εισοδήματος έχουν οι εργαζόμενοι του 
κρατιδίου  Mecklenburg-Vorpommern με 
75,9% του παγγερμανικού μέσου όρου και 
ετήσιο εισόδημα 34.155 € (μεικτά) . 
 

Στο Sachsen-Anhalt οι εργαζόμενοι κερδίζουν 
το 78,9% του παγγερμανικού μέσου όρου που 
αντιστοιχεί σε 35.474 €. Στο ίδιο επίπεδο είναι 
και το κρατίδιο Brandenburg με 35.519 μ.ο. 
ετήσιο εισόδημα.  
 

Στην 13η θέση είναι το Sachsen με 79,9% του 
παγγερμανικού μέσου όρου και με μεικτό 
ετήσιο  εισόδημα 35.955 € 
 

81% του παγγερμανικού μ.ο. κερδίζουν οι 
εργαζόμενοι στο Thüringen, με ετήσιο μ.ο. 
36.450 €. 
 

Το κρατίδιο του Schleswig-Holstein βρίσκεται 
στην τελευταία θέση της κατάταξης όσον αφορά 
τα κρατίδια της Δυτικής Γερμανίας με 88,3% και 
39.735 € μ.ο. εισοδήματος.  
 
Στο Schleswig-Holstein οι εργαζόμενοι έχουν 
μ.ο. εισοδήματος 41.310 € δηλ. 91,8% του 
παγγερμανικού μ.ο.  
 
 

Στο Βερολίνο οι μισθοί των εργαζομένων 

φθάνουν στον μ.ο. των 42.750 € δηλ. 94,5% του 
παγγερμανικού μέσου όρου.  
 

Στο Saarland το ποσοστό φθάνει το 95% με μ.ο. 
ετήσιο μεικτό εισόδημα 42.750 €. 
 

Προηγείται το κρατίδιο της Βρέμης με 43.110 € 
και 95,8% του μεικτού εισοδήματος.  
 

Το κρατίδιο του Rheinland-Pfalz πλησιάζει με 
98,3% τον παγγερμανικό μέσο όρο και οι 
εργαζόμενοι έχουν μ.ο. μισθό  44.235 ετησίως.  
 

Το κρατίδιο που ξεπερνά τον παγγερμανικό μ.ο. 
με 100,8% είναι το Nordrhein-Westfalen. 
(ετήσιο εισόδημα  45.360 Euro).  
Το Düsseldorf (πρωτεύουσα του κρατιδίου) 
βρίσκεται στην κατάταξη των πόλεων στην 3η 
θέση με μ.ο. 52.965 €. 
 

Η Βαυαρία με 47.295 € ετήσιο μ.ο. εισόδημα 
βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης 
φθάνοντας το 105,1% του παγγερμανικού μέσου 
όρου. Η πρωτεύουσα του κρατιδίου το Μόναχο, 
βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης των 
πόλεων με 55.980 € μ.ο. ετήσιο εισόδημα .  
 

Το κρατίδιο του Αμβούργου με 105,9% του 
παγγερμανικού μ.ο. και με ετήσιο μ.ο. εισόδημα 
47.655 € βρίσκεται στην 3η θέση των κρατιδίων. 
 

Στη δεύτερη θέση, με τον υψηολότερο μ.ο. 
εισοδήματος (48.870 €) βρίσκεται η Βάδη 
Βυρτεμβέργη που φθάνει στο 108,6% του 
παγγερμανικού μέσου όρου.  
Η Στουτγάρδη (πρωτεύουσα του κρατιδίου) με 
56.160 € μ.ο. ετήσιου εισοδήματος είναι πρώτη 
στην κατάταξη των πόλεων με τον μεγαλύτερο 
μ.ο. εισοδήματος 
 
Το κρατίδιο της  Hessen έχει τον μεγαλύτερο 
μ.ο. εισοδήματος εργαζομένων με 51.345 € που 
αντιστοιχεί στο 114,1% του παγγερμανικού μέσου 
όρου.  
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Γερμανία: Σε πολλές πόλεις μέχρι και το 90% δεν μπορεί να πληρώσει τα ενοίκια νέων 
διαμερισμάτων  

Έρευνα για λογαριασμό της τηλεοπτικής 
εκπομπής Panorama του πρώτου κρατικού 
ραδιοτηλεοπτικού καναλιού ARD 
καταγράφει ότι εκατομμύρια πολίτες στη 
Γερμανία δεν μπορούν οικονομικά να 
νοικιάσουν νέα διαμερίσματα. 
 

Σύμφωνα με την έρευνα πάνω από 27% του 
καθαρού μισθού πηγαίνει στο ενοίκιο. 
 

Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις η κατάσταση 
είναι "τραγική". Στο Βερολίνο π.χ. το 
ποσοστό μισθού που χρειάζεται κάποιος για 
την κάλυψη του κόστους του ενοικίου σε 
νέα κτίρια φθάνει το 41,3%, στην 
Φρανκφούρτη 40,7% ( ένα διαμέρισμα με 3 
δωμάτια νοικιάζεται μ.ο. 1450 € χωρίς τα 
κοινόχρηστα). 
 

Στη Λειψία μπορεί το ενοίκιο για ένα 3άρι 
να είναι 1.012 € αλλά καθώς οι μισθοί είναι 
στη συγκεκριμένη περιοχή χαμηλότεροι 
χρειάζεται το 37,5% του μισθού για κάλυψη 
του ενοικίου. 
 

Το Μόναχο η ακριβότερη πόλη σε 
απόλυτους αριθμούς 
 

Το Μόναχο παραμένει η ακριβότερη πόλη 
σε απόλυτους αριθμούς με 18,67 € το τ.μ. 

στο Βερολίνο 14 € τ.μ. στην Φρανκφούρτη 
14,95 € τ.μ. και στο Ντίσελντορφ 13,28 € ανά 
τ.μ. 
 

Σε Φρανκφούρτη, Αουγκσπουργκ, Λειψία, 
Jena το 90% ενός μ.ο.νοικοκυριού δεν 
μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο του 90% των 
νέων διμαερισμάτων που χτίστηκαν. 
 

Στο Βερολίνο, Μάιντς, Νυρεμβέργη, 
Regensburg, Passau, Στουτγάρδη, 
Würzburg, Μόναχο, Magdeburg, Kολωνία, 
Ηagen, Düsseldorf, Δρέσδη, Ερφούρτη, 
Gotha, Garmisch Patenkirchen το ποσοστό 
μπορεί να μην φθάνει το 90% αλλά 
ξεπερνάει το 66% των νοικοκυριών που δεν 
μπορεί με το μισθό του να καλύψει το 
ενοίκιο ενός διαμερίσματος που χτίστηκε 
πρόσφατα. 
 
Αύξηση και στο κόστος οικοδομής  
 

Επίσης, από το 2005 σύμφωνα με το 
Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) αυξήθηκε το 
κόστος οικοδομής 33%  
 

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον Johannes 
Edelhoff, NDR 

Προσοχή αν σας καλέσει ο αριθμός που ξεκινάει από 00261 ή 00231  

 
Σας κάλεσε το τηλέφωνο που ξεκινάει με τον 
αριθμό 00261 ή 00231; Τότε προσοχή. Το ότι δεν 
το προλάβατε είναι επιλογή αυτού που 
τηλεφωνεί αφού σκοπό έχει να τηλεφωνήσετε 
πίσω και να χρεωθείται με υψηλό κόστος. 
 
Το πρόβλημα πολλές φορές είναι ότι οι αριθμοί 
εύκολα μπορούν να 
μπερδευτούν με κωδικούς πόλεων της 
Γερμανίας. 
 
Π.χ. το 00261 μπορεί εκ πρώτης να μπερδευτεί 
εύκολα με τον κωδικό του Koblenz 0261 ή ο 
κωδικός της Σερβίας με αυτόν του Rostock 
(00381 und 0381) ή της Λιβηρίας με του 
Dortmund (00231 και 0231). 

 
Η αρμόδια ομοσπονδιακή υπηρεσία είχε 
αντιδράσει στο φαινόμενο αυτό και είχε 
αναγκάσει τις εταιρείες από 56 χώρες των 
οποίων οι κωδικοί μοιάζουν με αυτούς 
γερμανικών περιοχών να ενημερώνουν για το 
κόστος των κλήσεων που γίνονται προς αυτές.  
 
Η συγκεκριμένη οδηγία όμως έληξε στις 
31.12.2018 με αποτέλεσμα τον Γενάρη του 2019 να 
καταγγελθούν 14.000 περιπτώσεις που σύμφωνα 
με την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί αριθμό 
ρεκόρ. 
Ετσι αναγκάστηκε να προχωρήσει σε νέα οδηγία 
την οποία πρέπει να εφαρμόσουν οι 
τηελφωνικές εταιρείες το αργότερο μέχρι 31 
Μαρτίου. 
 
Μέχρι τότε χρειάζεται προσοχή, και άγνωστους 
τηλεφωνικούς αριθμούς δεν χρειάζεται να τους 
τηλεφωνούμε επειδή δεν προλάβαμε να 
σηκώσουμε το τηλέφωνο όταν αυτοί μας 
κάλεσαν. 
 
Πηγή: Spiegel  



Kτηματολόγιο: Διαθέσιμη η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής δήλωσης 

 
Aπό την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, τίθεται σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για την υποβολή 
ηλεκτρονικής δήλωσης κτηματολογίου. 
 
 
Μέσω αυτής ο δικαιούχος μπορεί να καταχωρίσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση 
ιδιοκτησίας όπως τα στοιχεία του, τα 
στοιχεία του ακινήτου, των δικαιωμάτων, των συνυποβαλλόμενων στη δήλωση εγγράφων και να 
εντοπίσει το ακίνητό του στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ελληνικού Κτηματολογίου. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx 
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Griechische Vornamen sind wunderschön! 

 
Η σελίδα www.echtemamas.de πρότεινε στις 
μαμάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να βρουν 
όνομα για το παιδί τους να επιλέξουν ελληνικό 
όνομα. Με τίτλο "Selten, aber nicht zu schräg: 
Griechische Vornamen sind wunderschön!" το 
άρθρο εξηγεί και το κάθε ελληνικής προέλευσης 
όνομα. "Keine Sorge – wir hätten da ein paar 
Ideen für wunderschöne Namen für dein Baby! 
Wie wäre es denn mit einem griechischen 
Vornamen? Es muss ja nicht gleich Aristoteles oder 
Platon sein! Auch Klassiker wie Alexander und 
Jonas sind griechischen Ursprungs. Aber es gibt 
auch ausgefallenere Namen, die trotzdem schlicht 
sind. 
Griechische Namen klingen stark, stolz und edel. 
Wir finden: Perfekt für ein Baby, aus dem mal etwas 
ganz Großes werden soll. Sie sind leicht 
auszusprechen, werden genauso geschrieben und 
lassen keine Missverständnisse aufkommen. 
Hier unsere Favoriten: 
 

Alexis 
Jungs und Mädels aufgepasst, der Name 
funktioniert für beide Geschlechter. In Deutschland 
muss dazu aber ein zweiter, eindeutiger Name 
gewählt werden. Alexis kommt von dem 
griechischen Wort alexin (verteidigen) kann sehr 
cool zu „Allie“ oder „Lexi“ verkürzt werden. 
 

Aura 
Dieser sanfte Name stammt von der griechischen 
Göttin der Brise und der frischen, kühlen Luft der 
frühen Morgenstunden. Aura klingt so friedvoll, 
findet ihr nicht? …  

Cleo 
Cleo leitet sich von kleos, dem griechischen Wort 
für Ruhm, ab und ist ein strenger, aber doch 
besonderer Name, der direkt von der Muse der 
Geschichte, Clio, stammt. 
 

Effie 
Effie ist die Kurzfassung von zwei großen 
griechischen Wörtern: Euphemie und Eftychie, die 
„gut gesprochen“ bzw. „Glück“ bedeuten. Effie 
klingt absolut fröhlich und positiv. 
George 
George oder Georg ist ein weiterer klassischer 
Name, der seine Wurzeln in der griechischen 
Sprache hat. In diesem Fall kommt George aus den 
griechischen Wörtern für „Erde“ und „um zu 
arbeiten“. Super Plus: Auch im englischsprachigen 
Raum wird euer Kind damit bestens auskommen. 
 

Leander 

Leander ist die lateinische Form des griechischen 
Leandros. Es bedeutet so viel wie „Mann des 
Volkes“ und klingt einfach nur stolz und edel. 
 

Linus/Linos 
In der griechischen Mythologie ist Linos der Sohn 
des Apollon und der Bruder des Orpheus, der 
Musiklehrer des Herkules war. Wir finden, der 
Name verdient ein bisschen mehr Aufmerksamkeit 
als das! 
 

 Myles 
Obwohl viele diesen Namen für französisch und 
englisch halten, war Myles eigentlich ein 
bedeutender und antiker griechischer König. Sein 
Enkel wurde Namensgeber der legendären Stadt 
Sparta, aber wir glauben, dass Myles auch ein wenig 
Anerkennung verdient. 
 

Myron 
Myron wird von den meisten englisch 
ausgesprochen und ähnelt so dem Namen Myles. Er 
stammt aber vom griechischen Bildhauer Myron, 
der vor allem durch seine Statue des Diskuswerfers 
berühmt wurde. 
 

Otis 
Otis war einer der Riesen, eine Rasse starker und 
mächtiger griechischer Charaktere. Der Name selbst 
ist kurz und stark und einfach wundervoll. 
 

Rasmus 
Dieser stark klingende Jungenname stammt 
ursprünglich vom griechischen Erasmus ab, heute 
ist er vor allem in Skandinavien sehr verbreitet. Er 
bedeutet „Der Liebenswerte“ oder auch „der 
Anmutige“ oder „der Heißgeliebte“. 
 

Rhea 
In der griechischen Mythologie war Rhea die Mutter 
der mächtigen olympischen Götter – darunter Zeus, 
Hades und Poseidon. Ihr Name kommt vom 
griechischen Wort rhoia (fließend). Wenn das nicht 
mega schön klingt… 
 
 

Selena 
Selena kommt von der mythischen Figur Selene 
(was ebenfalls ein wirklich schöner Mädchenname 
ist!), die die griechische Göttin des Mondes war. 
Nicht zuletzt durch Selena Gomez ist der Name in 
den letzten Jahren immer bekannter und beliebter 
geworden. 
 

Thaddeus 
Thaddeus bedeutet „mutig von Herzen“ auf 
Griechisch und ist ein überragender Name, der zu 
entzückenden Spitznamen wie Tad und Teddy 
verkürzt wird. 
 

Zoe 
Ok, Zoe wird nicht genau so gesprochen, wie es 
geschrieben wird, aber der oe-Sound ist 
mittlerweile auch in Deutschland gut bekannt und 
eure kleine Prinzessin wird damit keine Probleme 
bekommen. Zoe war eine kleine Göttin, deren 
Name „Leben“ bedeutet.  

Und, war etwas für euch dabei? 
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Από τα εγκαίνια της έκθεσης ποντιακών ενδυμασιών στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας των 
Αγίων Πάντων που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου 
Εισηγητές Ιωάννης Αμαραντίδης και Ελένη Σαββίδου - Φωτογραφίες Lakis Spiridonidis  

 

 

















 

 

 





 

H ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επτανησίων και η κοπή Βασιλόπιτας

 









 





 



 



 



 



 


