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Wendelsteinstr. 3 
81541 München

Telefon: 089 217656612

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, 
Pact-Photoaktivierte Therapie, 

Ozon-Therapie,  
Prophylaktische Leistungen, Bleaching

Ordinationszeiten:
Mo & Di 08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Mi & Fr 08:30 - 13:30
Do 08:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00
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Η Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης αρχής 
δημοσίων εσόδων) δημοσίευσε κωδικοποιημένες πληροφορίες που για Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη 
Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

•Δικαιούχα πρόσωπα απαλλαγής

•Όροι – Προϋποθέσεις για την χορήγησης της απαλλαγής

•Τελωνειακή παρακολούθηση και αποδέσμευση

•Ανανέωση του δικαιώματος

•Ειδικές περιπτώσεις

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Ορισμός «συνήθους κατοικίας» στην Ελλάδα

Ως «συνήθης κατοικία» νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν 
ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή 
σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν 
στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Ωστόσο, η συνήθης κατοικία ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλο, από τον τόπο 
των προσωπικών του δεσμών και το οποίο για τον λόγο αυτό, υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους 
τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του 
δεσμών, με την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτόν.

Ως ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και τον 
υπολογισμό των προθεσμιών, θεωρείται η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό μετοικεσίας 
από την οικεία Προξενική Αρχή.

TΕΛΩΝΕΊΟ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΟΝΊΜΗ 
ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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1.2 Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα απαλλαγής λόγω μετοικεσίας

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) 
δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

2. ΕΥΡΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους – ΦΠΑ και Τέλος Ταξινόμησης (ΤΤ) - προσωπικά είδη 
(οικοσκευή), συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που 
μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα.

Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό και φόρους των προσωπικών ειδών που εισάγονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις της κείμενης τελωνειακής νομοθεσίας είναι οι 
Τελωνειακές Αρχές τελωνισμού των προσωπικών ειδών.

Σημειώσεις:

Οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές απαλλαγές παρέχονται συνολικά στην οικογένεια και το 
δικαίωμα για τις απαλλαγές ασκείται μόνο μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών. Συνεπώς, 
στις περιπτώσεις όπου επιστρέφει ένα μέλος της οικογένειας στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα 
εξακολουθούν να παραμένουν στο εξωτερικό, δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν μεταφέρονται οι 
προσωπικοί του δεσμοί, δεν παρέχεται από τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα έκδοσης 
πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας, καθόσον οι προσωπικοί δεσμοί του μεταφέρονται 
μόνο εφόσον επιστρέφουν μαζί όλα τα μέλη της οικογένειας.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3.1 Προσωπικά είδη

Ως προσωπικά είδη ορίζονται είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της 
οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Αποτελούν προσωπικά είδη, ιδίως :

- Τα “είδη οικοσκευής” δηλαδή, τα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβανομένων του προσωπικού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (PERSONAL COMPUTER) και

του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός και τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού

που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της

οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του,

- οι οικιακές προμήθειες (αναλώσιμα είδη) που προορίζονται να καλύψουν

τις πρώτες συνήθεις οικογενειακές ανάγκες,

- τα οικόσιτα ζώα και

- τα ιππευόμενα ζώα.

Σημειώσεις:

Τα προσωπικά είδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε 
εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) δραστηριότητα. 
Αποτελούν πάντως προσωπικά είδη και τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι 
σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου προσώπου.

3.2 Μέσα μεταφοράς

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτελούν επίσης προσωπικά είδη τα ακόλουθα «μέσα μεταφοράς»:

- ιδιωτικής χρήσης οδικό όχημα με κινητήρα (επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο)
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- μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα

- ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί 
αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και αντίστροφα)

- ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν είναι δυνατή η παράδοση ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, εφόσον έχει παραδοθεί 
αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, και αντίστροφα)

- σκάφος αναψυχής

- ιδιωτικό αεροπλάνο

Σημειώσεις:

i. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη δασμοφορολογική απαλλαγή δεν παρέχεται σε περισσότερα 
του ενός (1) από τα παραπάνω «μέσα μεταφοράς.

ii. Δεν παρέχεται απαλλαγή για Οχήματα δημόσιας χρήσης (επιβατικό αυτοκίνητο 10 θέσεων και άνω, 
συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού), φορτηγό αυτοκίνητο για μεταφορά εμπορευμάτων , κάθε 
άλλο ειδικό όχημα.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
(ΤΤ) ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Όσο αφορά την απαλλαγή από ΤΤ το δικαιούχο πρόσωπο θα πρέπει να είχε το μέσο μεταφοράς στην κυριότητά του 
και να το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μεταφέρει τη 
συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.

H κυριότητα των μέσων μεταφοράς αποδεικνύεται από τον τίτλο κυριότητας και την άδεια κυκλοφορίας που ισχύει 
σε κάθε κράτος, ενώ η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου αποδεικνύεται από την άδεια οδήγησης. Επισημαίνεται ότι, 
για τη χορήγηση των απαλλαγών λόγω μετοικεσίας θα πρέπει η εξάμηνη κυριότητα να συνοδεύεται από ταυτόχρονη 
χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του δικαιούχου πριν μεταφέρει τη συνήθη 
κατοικία του.

Στην περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο έχει αφιχθεί στη χώρα μας για διαφόρους λόγους και εκφράζει στη 
συνέχεια τη βούλησή του να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα - μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες 
από την άφιξή του ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που συνταξιοδοτείται μέσα σε τριάντα έξι (36) μήνες - και το 
μέσο μεταφοράς παραμένει στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του - ως ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους 
κατοικίας λογίζεται η ημερομηνία άφιξης του προσώπου στη χώρα, για τον υπολογισμό της εξάμηνης κυριότητας και 
χρήσης του μέσου μεταφοράς.

H προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας και χρήσης μπορεί να συντρέχει στο σύνολο της, είτε αθροιστικά, σε 
οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας (σύζυγοι , άγαμα παιδιά) που μετοικούν μαζί, αρκεί να θεμελιώνουν 
δικαίωμα, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας να έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
παραπάνω για τα δικαιούχα πρόσωπα.

Η άδεια οδήγησης μπορεί να υφίσταται και σε άλλο μέλος της οικογένειας (σύζυγοι, άγαμα παιδιά) αυτού, στον 
οποίο ανήκει ή τελωνίζεται το αυτοκίνητο, αρκεί να μετοικούν μαζί και να θεμελιώνουν δικαίωμα.

Τα πρόσωπα που μετοικούν από χώρα της Ε.Ε. και μεταφέρουν το αυτοκίνητο τους οφείλουν να έχουν καταβάλει 
κανονικά τους φόρους που ισχύουν για την κυκλοφορία του στην χώρα αυτή και να μην τυγχάνουν απαλλαγής ή 
επιστροφής των φόρων, επειδή το μεταφέρουν εκτός της χώρας αυτής για να εισέλθει στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται τα μέσα μεταφοράς που έχουν αποκτηθεί σε κράτος της Ε.Ε.:

-> στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων

-> στα πλαίσια αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών

-> στα πλαίσια των παραχωρήσεων του Βορείου Ατλαντικού Σύμφωνου
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-> στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής.

Σημειώσεις:

Σε περιπτώσεις που ο/η ενδιαφερόμενος/-η ήταν συγκύριος/-α του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου κατά 
την χρονική διάρκεια του υπό κρίση εξαμήνου, με άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν μετοικεί μαζί του/
της στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί στις απαλλακτικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 
χρονική στιγμή της αίτησης μεταφοράς συνήθους κατοικίας, το αυτοκίνητο θα έχει περιέλθει στην 
αποκλειστική κυριότητά του/της (ποσοστό 100%).

5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρονται από την ΕΕ ή εισάγονται από τρίτη χώρα στα πλαίσια μεταφοράς της 
συνήθους κατοικίας, τα δικαιούχα πρόσωπα οφείλουν να τελωνίζονται εντός ενός (1) μηνός από την είσοδό τους 
στην χώρα.

Τα μέσα μεταφοράς μέχρι να συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τον τελωνισμό τους (από την ημερομηνία αποδοχής 
των τελωνειακού παραστατικού) δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο :

- να μεταβιβαστούν

- να εκμισθωθούν

- να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου η χρησιδανείου

- να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους

- να παραμένουν έστω και για φύλαξη σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που είναι και χώροι εμπορίας 
παρόμοιων ειδών

- να οδηγούνται έστω και για μια μόνο φορά από τρίτους ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος 
ταξινόμησης και αποδεσμεύονται, πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού 
διαστήματος, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους 
ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. 

Ειδικότερα, ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που παραλαμβάνονται με 
απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται από το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, μετά 
την παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής 
και εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσοστό του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ανάλογα με το 
διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την 
καταβολή του ποσοστού αυτού, ως ακολούθως:

α. Από 1 μέχρι 2 έτη καταβάλλεται το 50%.

β. Από 2 μέχρι 3 έτη καταβάλλεται το 40%.

γ. Από 3 μέχρι 4 έτη καταβάλλεται το 30%.

δ. Από 4 μέχρι 5 έτη καταβάλλεται το 20%.

ε. Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.

Η έγκριση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια 
Τελωνειακή Αρχή το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο.

Μετά την πάροδο πενταετίας (5 έτη) από την ημερομηνία αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού, η μεταβίβαση 
γίνεται χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου, πριν από την παρέλευση της ετήσιας προθεσμίας αίρονται οι 
περιορισμοί εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί προηγουμένως, παράβαση των περιορισμών αυτών.
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6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΕΛΗ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μεταφορικά μέσα, κλπ.) μπορούν να τελωνίζονται εφάπαξ ή τμηματικά πριν περάσει 
δωδεκάμηνη προθεσμία (12 μήνες) από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας, η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, είναι η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Το δικαίωμα για την χορήγηση απαλλαγών ασκείται μόνον μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

7.1 Αγορά καινούργιου ΙΧΕ αυτοκινήτου

Τα δικαιούχα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τις ηπείρους ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΦΡΙΚΗ, 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, καθώς επίσης και από τα κράτη ΙΡΑΚ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΪΝ, ΚΑΤΑΡ, 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ανεξάρτητα από το εάν είχαν στη κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον 
τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους ΙΧΕ αυτοκίνητο, μπορούν να αγοράσουν καινούργιο ΙΧΕ αυτοκίνητο ή 
αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό (80%) από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης με 
κυλινδρισμό έως και 2.000 κυβικά εκατοστά (κ.ε.), ενώ για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. η απαλλαγή από το τέλος 
ταξινόμησης περιορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Σημειώσεις:

Στην περίπτωση αυτή ο τελωνισμός του αυτοκινήτου θα πρέπει να γίνει μέσα σε δωδεκάμηνο (12 μήνες) προθεσμία 
από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα.

7.2 Πρόσωπα που φοιτούν ή αποκτούν ειδικότητα στην αλλοδαπή

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή της αλλοδαπής δεν συνεπάγεται 
τη μεταφορά συνήθους κατοικίας. Συνεπώς δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της Απόφασης οι Έλληνες 
υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχωρούν από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό, έστω και 
αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου οι ως άνω φοιτητές μετά τη 
λήξη των σπουδών τους, παραμένουν και εργάζονται αποδεδειγμένα στο εξωτερικό για πάνω από δύο (2) συνεχή 
χρόνια, θεμελιώνουν δικαίωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την αριθμ. 812/1989 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία 
έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, οι Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα 
που αναχωρούν για σπουδές στο εξωτερικό και παραμένουν για πρακτική εξάσκησηπρος λήψη 
μεταπτυχιακού ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου σπουδών ή απόκτηση ειδικότητας και επιστρέφουν για 
οριστική εγκατάσταση στη χώρα δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας.

7.3 Έκδοση δεύτερου συμπληρωματικού πιστοποιητικού μετοικεσίας

Το δικαίωμα για την χορήγηση απαλλαγών με τις διατάξεις της ανωτέρω ΑΥΟ ασκείται μόνον μία φορά για το 
σύνολο των απαλλαγών.

Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το ίδιο πρόσωπο να ασκήσει συμπληρωματικά το δικαίωμα δεύτερη φορά, και μόνο για 
προσωπικά είδη που δεν είχε παραλάβει την πρώτη φορά, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. Μετά την άσκηση του δικαιώματος την πρώτη φορά, το πρόσωπο ξανάφυγε για διαφόρους λόγους και παρέμεινε 
στο εξωτερικό, τουλάχιστον 2 συνεχή χρόνια, μετά τη λήξη δωδεκαμήνου από την άσκηση του αρχικού δικαιώματος. 
Τυχόν προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτών των δύο (2) ετών, δε δημιουργεί 
πρόβλημα, εφόσον η παραμονή του στη χώρα δεν ξεπερνά τις 90 ημέρες ανά δωδεκάμηνο.

β. Κατά την άσκηση του δικαιώματος τη δεύτερη φορά, το πρόσωπο να θεμελιώνει δικαίωμα ως να ήταν η πρώτη 
φορά που ασκεί το δικαίωμα και να συντρέχουν οι λοιπές απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις διατάξεις της ΑΥΟ.

γ. Η απαλλαγή παρέχεται συμπληρωματικά και μόνο για εκείνα από τα προσωπικά είδη που όμοια δεν είχε 
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παραλάβει το πρόσωπο την πρώτη φορά.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα πρόσωπα εκείνα που είχαν ασκήσει στο παρελθόν ανάλογο δικαίωμα, 
με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις και ξανάφυγαν στο εξωτερικό, από όπου επιστρέφουν επικαλούμενα τις 
διατάξεις της ΑΥΟ αυτής.

7.4 Απαγόρευση ταξινόμησης ΙΧ αυτοκινήτου EURO 1, 2, 3

Κατόπιν της ψήφισης του ν.4710/2020 (142 Α’), από τις 20/10/2020 και έπειτα δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
Πιστοποιητικό Μετοικεσίας μεταφορικά μέσα / ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα τεχνολογίας Euro 3, 2 και 1, καθώς και 
εκείνα που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων συμβατικής τεχνολογίας και 
για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (Εuro 0), δεδομένου ότι δυνάμει των 
ισχυουσών διατάξεων δεν θα δύνανται να ταξινομούνται στην χώρα μας.

8. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΊΑΣ

Η θεμελίωση δικαιώματος απαλλαγής κατά τις ισχύουσες διατάξεις, βεβαιώνεται από την ελληνική Προξενική 
Αρχή του εξωτερικού με την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων όρων και 
προϋποθέσεων κατά περίπτωση για την απόδειξη απόκτησης συνήθους κατοικίας του στο εξωτερικό. Ειδικότερα, 
για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Προξενική 
Αρχή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι είναι δικαιούχα πρόσωπα και συντρέχουν στο 
πρόσωπό τους οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Για τη χορήγηση των απαλλαγών μαζί με το πιστοποιητικό αυτό 
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και κατάσταση, στην οποία θα 
αναφέρονται αναλυτικά όλα τα προς εισαγωγή προσωπικά τους είδη συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών 
μέσων.

Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόκτηση συνήθους κατοικίας στο εξωτερικό αποτελούν 
ειδικότερα:

α) στοιχεία μόνιμης διαμονής και εργασίας,

β) υπηκοότητα της χώρας διαμονής ή άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας εκδιδόμενη από τις αρμόδιες αρχές,

γ) φορολογικά στοιχεία υποβαλλόμενα στην αλλοδαπή,

δ) στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης στην αλλοδαπή,

ε) στοιχεία φοίτησης τέκνων (εάν υπάρχουν τέκνα),

στ) στοιχεία ιδιόκτητης ή μισθωμένης οικίας, ζ) στοιχεία τρεχουσών συναλλαγών στην αλλοδαπή (λ.χ. λογαριασμοί 
κοινής ωφέλειας, κινητής τηλεφωνίας κλπ.)

Οι Προξενικές Αρχές οφείλουν να επισυνάπτουν στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά μετοικεσίας όλα τα υποβαλλόμενα 
σε αυτές δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θεμελιώνεται το δικαίωμα απαλλαγής κατά τις ανωτέρω ισχύουσες 
διατάξεις
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ΕΦΟΡΊΑ - ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΊΚΟΎ: 
ΑΦΟΡΑ ΊΔΊΟΚΤΗΤΕΣ- 
ΕΚΜΊΣΘΩΤΕΣ 

Πολλοί ιδιοκτήτες-εκμισθωτές που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι Εξωτερικού δεν έλαβαν τα ποσά των 
«μειωμένων» ενοικίων που επέστρεψε το κράτος.

Οι λόγοι είναι διάφροι όπως : 

Α. Στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στο 
taxisnet ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν εμφανίζεται ως 
κύριος δικαιούχος αλλά ως συνδικαιούχος. Σύμφωνα με 
τις

οδηγίες που έχει δώσει η Α.Α.Δ.Ε. οι πληρωμές, 
επιστροφές φόρων κλπ., γίνονται μόνο σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς όπου ο ωφελούμενος εμφανίζεται ως 
πρώτος δικαιούχος.

Β. Οι ιδιοκτήτες-εκμισθωτές που είναι κάτοικοι 
εξωτερικού, πιθανόν να μην έχουν τραπεζικό λογαριασμό 
στην Ελλάδα ή έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην 
Ελλάδα που είναι ανενεργός.

Γ. Δεν έχει υποβληθεί η δήλωση covid από τους 
ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ακινήτων, στο TAXIS. (είτε διότι 
το ξέχασαν, είτε διότι δεν είχαν ενεργό ηλεκτρονικό 
συμβόλαιο στο TAXIS, κλπ).

Δ. Οι ιδιοκτήτες-εκμισθωτές που είναι κάτοικοι 
εξωτερικού, έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους, δεν 
έχουν προβεί στις κατά νόμο τροποποιήσεις (δήλωση 
κληρονομιάς, δήλωση Ε9, υποβολή ηλεκτρονικών 
μισθωτηρίων στο TAXIS, δημιουργία ελληνικού 
τραπεζικού λογαριασμού, κλπ).

Τι ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, 
μέχρι σήμερα για τυχόν επιστροφές φόρων, κλπ.:

Βάση της ΠΟΛ.1140/2006 όπως τροποποιήθηκε με 
την ΠΟΛ.1116/2013 και την Α.1019/2020, η εξόφληση 
γίνεται στους ίδιους ή στους εξουσιοδοτημένους 
πληρεξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα 
με το ύψος του ποσού, όταν πρόκειται για φυσικά 
πρόσωπα. Επίσης, με εντολή μεταφοράς του ποσού σε 
λογαριασμούς τους σε τράπεζα του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού, αφού στην αίτηση του δικαιούχου δηλωθεί ο 
λογαριασμός και η μεσολαβούσα τράπεζα στην Ελλάδα, 
στην περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε Τράπεζα 
του εξωτερικού.

Στην περίπτωση αυτή οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού 
(ή ο πληρεξούσιος τους), πρέπει να προσκομίσουν στην 

αρμόδια εφορία τους, το «ΙΒΑΝ» του τραπεζικού τους 
λογαριασμού της άλλης χώρας, το BIC (Bank Identifier 
Code), SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), καθώς και τα ακριβή προσωπικά 
τους στοιχεία, όπως ακριβώς είναι καταχωρημένα στην 
τράπεζα του εξωτερικού. Έτσι η αρμόδια εφορία στέλνει 
λίστα προς την Τράπεζα της Ελλάδας (μεσολαβούσα 
Τράπεζα), η οποία με την σειρά της, τα στέλνει στον 
τραπεζικό λογαριασμό (του δικαιούχου) της άλλης 
χώρας.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των επιστροφών των ενοικίων 
(λόγω covid) σε φορολογικούς κατοίκους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
(που δεν τα έλαβαν) δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, αν 
ισχύσουν τα προαναφερόμενα που ισχύουν για τις 
υπόλοιπες επιστροφές φόρων, κλπ.

Υπενθυμίζουμε:

Είναι υποχρεωτική για όσους δικαιούνται επιστροφές 
φόρων κλπ., η δήλωση στο TAXISnet της ΑΑΔΕ, 
του «IBAN» τραπεζικού λογαριασμού (Ως γνωστόν 
αποτελείται από 25 αριθμητικούς χαρακτήρες, εκτός από 
τους χαρακτήρες GR).

Συμπληρώνονται δύο αριθμοί «IBAN» από τον υπόχρεο 
και τη σύζυγο/ΜΣΣ, αντίστοιχα, εφόσον έχουν ακίνητα 
και τα νοικιάζουν και οι δύο.

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού μεταξύ των συζύγων/
ΜΣΣ, δύναται να συμπληρώνεται και από τους δύο ο 
ίδιος αριθμός «IBAN».

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός δύναται να 
δηλώνεται στο TAXIS, από έως δύο δικαιούχους.

Πρέπει να διευκρινιστεί από την Α.Α.Δ.Ε., αν και πότε, 
παραγράφεται η αξίωση του δικαιούχου της επιστροφής 
των «κουρεμένων» ενοικίων (λόγω covid). Να θυμίσουμε 
την ισχύουσα τριετή παραγραφή της αξίωσης για την 
επιστροφή του φόρων.

Σε κάθε περίπτωση, πληρωμές για τα ενοίκια του 
Νοεμβρίου 2020 (όπως και του Δεκεμβρίου 2020 και 
υπολοίπων μηνών του 2021) θα γίνουν και μέσα στο 
Φεβρουάριο 2021 και επόμενους μήνες, οπότε οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να φροντίσουν να διευθετήσουν 
τις εκκρεμότητές τους.



Αρ. 73 Φεβρουάριος 2021  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

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

RKI: ΕΚΤΟΣ ΛΊΣΤΑΣ 
„ΕΠΊΚΊΝΔΎΝΩΝ 
ΠΕΡΊΟΧΩΝ“ ΘΡΑΚΗ ΚΑΊ 
ΑΝ. MΑΚΕΔΟΝΊΑ

Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών οι 
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
βγαίνουν από τις 31.01.2021 από την λίστα με τις 
„επικίνδυνες περιοχές“ για Covid-19.

Στη λίστα των επικίνδυνων περιοχών παραμένουν οι 
Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 
και η Θεσσαλία

ΣΎΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΎ ΕΜΦΑΝΊΖΟΎΝ ΟΣΟΊ ΜΟΛΎΝΘΟΎΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΊΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 

Όσοι έχουν βρεθεί θετικοί στην νέα παραλλαγή του 
κοροναϊού, που εντοπίστηκε πρώτα στη Βρετανία, είναι 
πιθανότερο να εμφανίζουν συμπτώματα όπως βήχας, 
πονόλαιμος και κόπωση, αλλά λιγότερο πιθανό να 
εμφανίσουν αγευσία και ανοσμία, όπως προκύπτει από μια 
βρετανική μελέτη.

Η παραλλαγή, η οποία εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στη 
νοτιοανατολική Αγγλία, θεωρείται ότι είναι

περισσότερο μεταδοτική και ενδεχομένως να συνδέεται με 
υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας παρότι τα στοιχεία που 

υποδηλώνουν αυξημένα ποσοστά θανάτων δεν είναι ακόμη ισχυρά και είναι αβέβαια.

Η Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχουν παρατηρηθεί και άλλες διαφορές μεταξύ εκείνων που έχουν 
μολυνθεί από την παραλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων με COVID-19.

«Η απώλεια της γεύσης και η απώλεια της όσφρησης ήταν σημαντικά λιγότερο κοινές στα θετικά τεστ που ήταν συμβατά 
με την νέα παραλλαγή παρά στα τριπλά θετικά», ανέφερε η Υπηρεσία σε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών ανθρώπων 
στην Αγγλία με COVID-19, η οποία αφορά την περίοδο από 15 Νοεμβρίου 2020 ως 16 Ιανουαρίου 2021.

Άλλα συμπτώματα

‘Ενα «τριπλά θετικό» αποτέλεσμα σε PCR τεστ (δηλαδή με την μοριακή μέθοδο ανάλυσης PCR) υποδηλώνει ότι κάποιος 
έχει μολυνθεί με τον κορονοϊό, αλλά όχι με τη βρετανική παραλλαγή.

«Άλλα συμπτώματα ήταν περισσότερο κοινά στους μολυσμένους με τη νέα παραλλαγή με τις μεγαλύτερες διαφορές να 
είναι ο βήχας, ο πονόλαιμος, η κόπωση, η μυαλγία και ο πυρετός», επισημαίνει η Υπηρεσία.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις για διαφορές αναφορικά με τα συμπτώματα του γαστρεντερικού συστήματος, της δύσπνοιας 
και των πονοκεφάλων», προστίθεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΤΊ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΗ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΒΟΛΊΩΝ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεχτεί κριτική για τον χαμηλό 
ρυθμό με τον οποίο «τρέχουν» τους εμβολιασμούς 
κατά του κορωνοϊού τα κράτη μέλη της. Τις ευρωπαϊκές 
εκστρατείες εμβολιασμού έχουν πλήξει καθυστερήσεις 
στις παραδόσεις των δόσεων, προβλήματα εφοδιασμού 
και μια αντιπαράθεση με την φαρμακοβιομηχανία Astra-
Zeneca.

Πλέον η ΕΕ απειλεί ότι θα περιορίσει

τις εξαγωγές εμβολίων που παράγονται στα κράτη μέλη 
της υποστηρίζοντας ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να 
προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες.

Περίπου 8,4 εκατομμύρια άτομα από τον πληθυσμό 448 
εκατομμύριων της ΕΕ έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το «Our World in Data».

Πώς λειτουργεί η στρατηγική εμβολίων της ΕΕ;

Η ΕΕ συντονίζει την αγορά εμβολίων και για τα 27 κράτη μέλη της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αυτή 
την κεντρική διαπραγμάτευση αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις προμήθειες εμβολίων 
καθώς όλοι έχουν πρόσβαση στα εμβόλια και  με τους ίδιους όρους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την αγοραστική 
τους δύναμη. Δηλαδή. Η Κομισιόν έχει υποστηρίξει επίσης ότι αυτού του είδους η διαπραγμάτευση για την αγορά 
μεγάλων ποσοτήτων εξασφαλίζει επίσης μείωση του κόστους.

Μόλις η ΕΕ αγοράσει τα εμβόλια, τα διανέμει μεταξύ των χωρών με βάση τον πληθυσμό τους.

Πού είναι το πρόβλημα;

Η ΕΕ ενέκρινε την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου των Pfizer / BioNTech τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι 
εταιρείες δεν μπόρεσαν να παράσχουν τα 12,5 εκατομμύρια εμβόλια που υποσχέθηκαν στην ΕΕ έως το τέλος του 
2020, λόγω ζητημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο επικεφαλής της BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν έχει εξηγήσει στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ότι η καθυστέρηση 
προκλήθηκε επειδή η ΕΕ υπέθετε λανθασμένα ότι πολλά διαφορετικά εμβόλια θα ήταν έτοιμα ταυτόχρονα.  Έτσι και 
προσάρμοσε τις συμφωνίες της με τις φαρμακοβιομηχανίες. Ο κ. Σαχίν σημείωσε επίσης ότι η εταιρεία του αυξάνει 
την παραγωγική της ικανότητα.

Άλλες χώρες που μέχρι στιγμής έχουν διαχειριστεί πιο επιτυχημένα τον εμβολιασμό των πληθυσμών τους έχουν 
εγκρίνει επίσης το εμβόλιο της Moderna ή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με την AstraZeneca.

Η ΕΕ έχει πλέον εγκρίνει το εμβόλιο Moderna και έχει διπλασιάσει τις  παραγγελίες του εμβολίου των  Pfizer / Bi-
oNTech σε 600 εκατο. Δόσεις.  Όμως, οι εμβολιασμοί στην Ευρώπη έπρεπε να φρενάρουν μετά την προσωρινή 
περικοπή των παραδόσεων της Pfizer λόγω εργασιών στο εργοστάσιο του Βελγίου για την αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας.

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε, η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi θα βοηθήσει τελικά την 
κοινοπραξία Pfizer/BioNTech παράγοντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά του Co-
vid-19 που έχουν αναπτύξει οι ανταγωνιστές της, μέχρι τα τέλη του έτους. Τα εμβόλια αυτά προορίζονται για τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του γαλλικού κολοσσού, Πολ Χάντσον, σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Figaro.

Η διαμάχη με την AstraZeneca

Αδυναμία παράδοσης των συμφωνημένων δόσεων με την ΕΕ έχει ανακοινώσει επίσης η AstraZeneca, κίνηση 
η οποία προκάλεσε την δυσφορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) 
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αναμένεται να εγκρίνει το εμβόλιο AstraZeneca, που ανέπτυξε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
μέχρι το τέλος  του μήνα. Η ΕΕ υπέγραψε τον Αύγουστο συμφωνία για 300 εκατομμύρια δόσεις τον Αύγουστο.

Όμως την περασμένη εβδομάδα, η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι λόγω «μειωμένων αποδόσεων σε ένα 
εργοστάσιο εντός της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού», ο αριθμός των αρχικών δόσεων για τα μέλη της ΕΕ θα 
ήταν σημαντικά μειωμένος.

Η ΕΕ από την πλευρά της κάλεσε την εταιρείας να τηρήσει το συμβόλαιό της προειδοποιώντας παράλληλα πως θα 
μπορούσε να περιορίσει την εξαγωγή εμβολίων που παράγονται στο μπλοκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει 
το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το βελγικό εργοστάσιο της Pfizer προμηθεύει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ΕΕ έθεσε περιορισμούς εξαγωγών σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας τον Μάρτιο 2020 που διήρκησαν περίπου 
δύο μήνες, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα είχαν επαρκή εφοδιασμό απαιτώντας την έγκριση πωλήσεων 
εκτός του μπλοκ.

Απαντώντας στην ΕΕ ο επικεφαλής της AstraZeneca υπερασπίστηκε το πρόγραμμα διάθεσης των δόσεων του 
εμβολίου κατά του  κορωνοϊού στην ΕΕ. Ο Πασκάλ Σοριό  δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι η 
ομάδα του εργάζεται 24 ώρες το 24ώρο «για να διορθώσει τα πάρα πολλά ζητήματα παραγωγής του εμβολίου». 
Όπως εξήγησε,  η παραγωγή είναι  «βασικά δύο μήνες πίσω από εκεί που θέλαμε να είμαστε».

Ο κ. Σοριό χαρακτήρισε επίσης «καθυστερημένες» τις συμφωνίες της ΕΕ, πράγμα που έδωσε  περιορισμένο χρόνο 
στην εταιρεία για να διευθετήσει την παραγγελία. Όπως είπε, η αντίστοιχη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 
υπογραφεί τρεις μήνες πριν από τη συμφωνία με την ΕΕ, δίνοντας περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν οι 
δυσλειτουργίες στον εφοδιασμό της βρετανικής παραγγελίας.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC

ΑΎΤΟ ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΕΝΤΎΠΟ / 
ΑΊΤΗΣΗ ΓΊΑ ΤΊΣ ΕΠΊΠΛΕΟΝ 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΊΑΣ - 
KINDERKRANKENGELD

Το συγκεκριμένο επίδομα λαμβάνουν κατά κανόνα από τα 
ταμεία ασθενείας οι γονείς των οποίων τα παιδιά (ως 12 ετών) 
ασθενούν και οι γονείς δεν μπορούν να εργαστούν καθώς δεν 
υπάρχει κάποιο πρόσωπο που μπορεί να μείνει στο σπίτι με 
το παιδί. Οι συγκεκριμένες μέρες αδείας για το σκοπό αυτό 
ήταν 10 ετησίως και για μονογονεϊκή οικογένεια 20 μέρες.

Η Ομοσπονδιακή Βουλή αύξησε τον αριθμό σε 20 μέρες 
ετησίως (40  για μονογονεϊκή οικογένεια).

Το επίδομα (αντιστοιχεί σε 90% του καθαρού μισθού) το 
δικαιούται ο εργαζόμενος (λόγω πανδημίας) ακόμη και αν το 
νηπιαγωγείο ή το σχολείο είναι κλειστό και ισχύει αναδρομικά 
από 5 Ιανουαρίου. Δeν πρέπει δηλ. οπωσδήποτε το παιδί να 
αντιμετωπίζει θέμα με την υγεία του.

Σημειώνουμε ότι δεν επρόκειτο για επίδομα επιπλέον του 
μισθού. Τις συγκεκριμένες μέρες ο εργαζόμενος θα πληρωθεί 
από τον ασφαλιστικό φορέα ασθενείας με το 90% του 
καθαρού μισθού του
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ΜΑΣΚΕΣ FFP2: ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΣΟΎΜΕ

Οι μάσκες FFP2 προορίζονται κατά κανόνα για μια 
χρήση. Αλλά εάν χρησιμοποιείτε τις μάσκες ιδιωτικά, 
δηλαδή όχι σε επαγγελματικό πλαίσιο θα μπορούσατε 
να την χρησιμοποιήσετε ξανά: 

Αυτό προκύπτει από έρευνα από μια επιστημονική 
ομάδα του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του Münster που εξέτασε διάφορους τρόπους 
απολύμανση; της μάσκας. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε 
από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Ναρκωτικών και 
Ιατρικών Ουσιών.

Εάν απολυμάνετε τις μάσκες FFP2 εξακολουθούν 
να λειτουργούν δηλ να προστατεύουν, αναφέρει ο 
καθηγητής

Christopher Niehues από το Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Münster . 

Επαναχρησιμοποιήστε μόνο τη δική σας μάσκα

Εάν επαναχρησιμοποιήσετε τις μάσκες FFP2 για 
δική σας χρήση, ο πρώτος κανόνας, σύμφωνα με το 

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Münster, είναι: 

μην ανταλλάσσετε μάσκες, ούτε καν μέσα σε μια οικογένεια. Κάθε φορέας αφήνει παθογόνα από τη μύτη, το 
λαιμό και το δέρμα στη μάσκα η οποία μπορεί να καθαριστεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό με τα ακόλουθα 
μέτρα. 

1. Στο φούρνο στους 80 βαθμούς

Εάν θερμάνετε τη μάσκα FFP2 σε φούρνο στους 80 βαθμούςκΚελσίου για μία ώρα, τα παθογόνα SARS-CoV-2 
είναι εντελώς ανενεργά. Αλλά και άλλα παθογόνα υποχωρούν επίσης στη θερμότητα.

Προτού θερμανθεί η μάσκα στο φούρνο, πρέπει να στεγνώσει στον αέρα για τουλάχιστον μια ημέρα. 

Σημαντικό: Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι 80 βαθμοί  διατηρούνται συνεχώς, για παράδειγμα με ένα καλό 
θερμόμετρο φούρνου. Κάτω από 80 βαθμούς π.χ.  30 ή 40 βαθμοί δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον κοροναϊό. 
Άλλα και άλλα βακτήρια ή μύκητες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε „χαμηλές „θερμοκρασίες.

Ωστόσο, ο φούρνος δεν πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά τους 80 βαθμούς. Πολλές μάσκες FFP2 
παραμορφώνονται σε πάνω από 90 βαθμούς . Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του 
Münster προτείνουν να ζεσταθεί ο φούρνος τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος. 

Μετά από κάθε θέρμανση θα πρέπει να ελέγξετε τις μάσκες FFP2 για ζημιά. Παρεμπιπτόντως η έρευνα 
επισημαίνει ότι αυτός ο τύπος απολύμανσης δεν είναι κατάλληλος για μάσκες FFP2 με αναπνευστική βαλβίδα ή 
μάσκες FFP2 σταθερά διαστάσεων („μοντέλο κυπέλλου“).

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Münster, οι μάσκες πρέπει να 
θερμαίνονται μόνο πέντε φορές στο φούρνο και μετά θα πρέπει να τις πετάμε.

2. Στεγνώστε στον αέρα του δωματίου για επτά ημέρες

Ο SARS-CoV-2 coronavirus παραμένει σε επιφάνειες ακόμη και σε θερμοκρασία δωματίου, ακόμη και σε μάσκα 
FFP2. Γι αυτό οι ξηρές μάσκες πρέπει να φορεθούν ξανά μετά την έβδομη ημέρα το νωρίτερο. 
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Μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Münster:

Κρεμάστε τις μάσκες FFP2, για παράδειγμα, σε ένα άγκιστρο ή καρφί στον τοίχο, χωριστά την καθεμιά (μην 
επιλέγετε την κουζίνα ή το μπάνιο, όπου ο αέρας στο δωμάτιο είναι συνήθως πολύ υγρός). 

Τα παιδιά πρέπει να μείνουν μακριά από τις μάσκες FFP2 που στεγνώνουν. Συνολικά, οι μάσκες που έχουν 
στεγνώσει με αυτόν τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται πέντε φορές και στη συνέχεια να πετιούνται.

Μέθοδοι που απέτυχαν στην έρευνα 

Άλλες μέθοδοι απέτυχαν αναφέρει η έρευνα του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Münster: 

Ετσι π.χ. οι μάσκες FFP2 δεν μπορούν να απολυμανθούν στην κατσαρόλα, επειδή αυτό καταστρέφει τα υλικά. 
Ο φούρνος μικροκυμάτων επίσης δεν είναι κατάλληλος, επειδή το αποτέλεσμα εξαρτάται από το πόσο υγρή 
είναι η μάσκα και αν είναι ομοιόμορφη. Δεν μπορείτε να απολυμάνετε μια μάσκα FFP2 στο πλυντήριο καθώς 
το απορρυπαντικό μειώνει την απόδοση του φίλτρου. Το πλυντήριο πιάτων δεν είναι επίσης κατάλληλο. Το 
υπεριώδες φως απενεργοποιεί το παθογόνο SARS-CoV-2, αλλά λειτουργεί μόνο όταν εκτίθεται σε άμεσο φως 
και συνεπώς μόνο στην επιφάνεια της μάσκας.

Διάφορες μάσκες υψηλού φιλτραρίσματος

Εκτός από τις μάσκες FFP2, υπάρχουν και άλλες μάσκες υψηλής φιλτραρίσματος που έχουν διαφορετική 
ονομασία: μάσκες KN95 και N95. Οι μάσκες KN95 προέρχονται από την Κίνα και αρχικά χρησιμοποιούνται 
περισσότερο σε βιομηχανικό πλαίσιο. Οι μάσκες N95 έχουν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι οι τύπου 
δηλ  FFFP2, KN95 και N95 έχουν παρόμοιο τρόπο φιλτραρίσματος και προσφέρουν έτσι την ίδια προστασία.

Συμπέρασμα

Η μάσκα FFP2 προορίζεται μόνο για μία χρήση για οκτώ ώρες (εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώνει 
διαφορετικά). Ωστόσο, μια τέτοια μάσκα, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για αγορές ή δημόσιες συγκοινωνίες, 
μπορεί να απολυμανθεί στο φούρνο ή εντός επτά ημερών, στον αέρα σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Münster.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εντελώς απαλλαγμένες από τον κορανοϊό SARS-CoV-2. Στην περίπτωση 
ασθενών υψηλού κινδύνου ή εάν κάποιος βήχει και ανησυχεί για επαφή με κοροναϊό, θα πρέπει να μην 
επανχρησιμοποιήσετε τη μάσκα FFP2. Ομοίως, εάν ανακαλύψετε ζημιά στη μάσκα ή τη χρησιμοποιήσετε σε 
επαγγελματικό περιβάλλον.

Πηγή: Στοιχεία της έρευνας δημοσίευσε η βαυαρική Ραδιοφωνία BR5

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΊΣ 
ΑΠΟΔΕΊΞΕΊΣ ΟΤΑΝ 
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΜΑΣΚΕΣ

Η απόδειξη από αγορά μάσκας που χρειάζεται κάποιος 
για να τη χρησιμοποίησει στην εργασία του μπορεί 
να κατατθεί ως έξοδο στην φορολογική δήλωση και 
συγκεκριμένα στην κατηγορία „ειδικά έξοδα“  (Sonder-
ausgaben). 

Για την αγορά προστατευτικής μάσκας για ιδιωτικούς λόγους (αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί από την

γερμανική εφορία ) υπολογίζεται ότι επίσης θα μπορούν να κατατεθούν ως δικαιολογημένη δαπάνη και αυτό κατά 
πάσα πιθανότητα στα έξοδα που αφορούν την υγεία.

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
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ΔΊΑΚΟΣΊΑ ΧΡΟΝΊΑ ΕΛΛΗΝΊΚΗΣ ΊΑΤΡΊΚΗΣ 
 

ΑΠΕ 

«Και τι δεν πάλεψαν οι προηγούμενοι, τότε που δεν υπήρχαν αντιβιώσεις κι ο κόσμος πέθαινε μαζικά από τύφο, 
χολέρα, λέπρα, σύφιλη, ελονοσία, κι άλλες ασθένειες που αποδεκάτιζαν το νεοελληνικό κράτος από τη σύσταση 
του ως τα μέσα του 20ου αιώνα» υπενθυμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής

ΕΚΠΑ, Μαριάννα Καραμάνου.

Τον αγώνα και τα επιτεύγματα της ελληνικής ιατρικής επιστήμης, εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, με 
πρωτεργάτες μεγάλες φυσιογνωμίες της ιατρικής μέσα στα 200 χρόνια εξέλιξης του νεοελληνικού κράτους θα 
αναδείξουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί επιστήμονες, σε συνέδριο που διοργανώνει το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2021, συνεχίζοντας τις πλούσιες εκδηλώσεις του για τον 
επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων της Επανάστασης του 1821.

Το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναδεικνύει πτυχές του θέματος με συνομιλήτρια την 
Μαριάννα Καραμάνου, εκ των ομιλητριών του Συνεδρίου «1821-2021: 200 χρόνια Ελληνικής Ιατρικής: 
Ορόσημα και Πρωταγωνιστές».

Ακολουθεί η συνέντευξη της Μαριάννας Καραμάνου, καθηγήτριας Επιστημολογίας, Ιστορίας και 
Ηθικής της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ στη Νατάσσα Δομνάκη και το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυρία Καραμάνου πότε ξεκινά η σύγχρονη ιατρική στο ελληνικό κράτος;

Η σύγχρονη ορθολογική ιατρική θεμελιώνεται χάρη στον Ιπποκράτη και ακολουθεί όλη αυτή τη συνέχεια μέσα 
στον χρόνο. Μετά τον Ιπποκράτη ο Γαληνός, φυσιογνωμίες στο Βυζάντιο κ.ο.κ. Κάποια στιγμή, μετά την πτώση 
του Βυζαντίου, με την έλευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και υπό την κατοχή της, η άσκηση της σύγχρονης, 
για την εποχή, ιατρικής θα λέγαμε ότι αρχίζει κι εξαφανίζεται από την τότε χώρα μας. Πολλοί Έλληνες πηγαίνουν 
να σπουδάσουν στο εξωτερικό στην Βιέννη, στο Παρίσι, σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας και της Ιταλίας αλλά 
πολλοί δεν επιστρέφουν για να ασκήσουν την ιατρική.
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Οθωμανική ιατρική υπήρχε ;

Απλά υπήρχαν πολλοί ‚Ελληνες γιατροί που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό και ασκούσαν την ιατρική 
στην οθωμανική αυτοκρατορία. Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών μοναδικές φυσιογνωμίες αλλά που μετά έγιναν 
προσωπικοί γιατροί του εκάστοτε Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη ,όπως ο Δημήτριος Ζαμπακό ή αλλιώς 
Ζαμπακό πασάς, μεγάλη προσωπικότητα της ιατρικής του 19ου αιώνα στην καταπολέμηση της λέπρας. Στην 
τότε Ελλάδα οι περισσότεροι που ασκούν ιατρική εκείνη την εποχή είναι πρακτικοί γιατροί, οι επωνομαζόμενοι 
«τζιράχηδες» ή ήταν οι κομπογιανήτες- ψευτογιατροί.

Ποια ήταν τα πιο διαδεδομένα νοσήματα αυτά τα 200 χρόνια ;

Η λέπρα, ενδημικό νόσημα στη χώρα μας από την αρχαιότητα. Λόγω έλλειψης συνθηκών υγιεινής και 
περίθαλψης στην τουρκοκρατία έφτασε να έχει πολλά περιστατικά όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε άλλα νησιά- 
Χίο, Σάμο, στην Βόρεια Ελλάδα. Υπήρχε λεπροκομείο και στο Αγ. Ορος.

Η ελονοσία, που στις αρχές του 20ου αιώνα τα κρούσματα έφτασαν τις 90 χιλιάδες άτομα, ιδίως πρόσφυγες 
από Μ. Ασία, Πόντο, Κωνσταντινούπολη που έφτασαν στην Μακεδονία, στην περιοχή του Βάλτου, γνωστή από 
την Πηνελόπη Δέλτα. Από τις ιστορικές -επιδημιολογικές μελέτες που έχω κάνει βλέπουμε την χρησιμότητα των 
νοσοκομείων που ιδρύονταν σε διάφορα μέρη, π.χ της Βέροιας, που ιδρύθηκε ακριβώς για την ελονοσία κι 
αργότερα έγινε γενικό νοσοκομείο.

Η σύφιλη και γενικότερα αφροδίσια νοσήματα. Είχαμε αρκετά κρούσματα από τα πρώτα χρόνια (1837), 
συνεχίζοντας έως το 1940 και μέχρι την ανακάλυψη των αντιβιοτικών. Στην δερματολογία ελάχιστοι γνωρίζουν 
ότι το μουσείο του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε εκθέματα κέρινων 
προπλασμάτων, μετά το Παρίσι και την Βιέννη. Τα προπλάσματα ήταν ένας τρόπος απεικόνισης του δερματικού 
νοσήματος για την εκπαίδευση των φοιτητών, καθώς δεν υπήρχαν ακόμα φωτογραφίες.

Μετά την Επανάσταση του 1821 και με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους δεν υπήρχε υγειονομικό σύστημα. 
Για παθολογικές και χειρουργικές καταστάσεις που προέκυπταν, δεν υπήρχε μια επιστημονική ιατρική να τα 
αντιμετωπίσει. Ήδη, κάποια στρατεύματα, όπως τα γαλλικά που πολεμούσαν το πλευρό των Ελλήνων είχαν 
αποδεκατιστεί από τύφο, εκτός από τραυματισμούς κ.ά. Το πρώτο μέλημα του Καποδίστρια, που ήταν και 
γιατρός σπουδασμένος στην Πάδοβα, ήταν η οργάνωση του τομέα υγείας, όπου ο ρόλος του ήταν κομβικός. 
Είχε αντίληψη της ιατρικής και της άσκησης της.

Είχε λάβει κι εκείνος μέτρα περιορισμού, αντίστοιχα με της σημερινής πανδημίας της Covid όταν είχε ξεσπάσει 
επιδημία πανώλης στον Αργοσαρωνικό. Είχε κλείσει τις εκκλησίες, είχε βάλει τον κόσμο μέσα στα σπίτια. 
Μετά τον θάνατο του Καποδίστρια , ο Όθωνας οργανώνει υγειονομικά την χώρα από το 1833 και ιδρύει το 
ιατροσυνέδριο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Μιλώντας για ορόσημα, η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής ποιες εξελίξεις έφερε στην οργάνωση της 
υγείας στην χώρα;

Ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα. Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών ( τότε Οθώνειον Πανεπιστήμιον) το 
1837 και την Ιατρική Σχολή, πολλοί Έλληνες επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να διδάξουν, φέρνοντας τη νέα 
ιατρική αφού όλα αυτά τα 400 χρόνια του οθωμανικού ζυγού οι εξελίξεις στην δυτική ιατρική ήταν τεράστιες κι 
εμείς πάρα πολύ πίσω. Άρχιζαν να θεμελιώνονται οι σύγχρονες ειδικότητες όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, και 
είχε ξεκινήσει δειλά δειλά να μπαίνει η αναισθησία στο χειρουργείο. Είχαμε μεγάλες ανακαλύψεις στην δυτική 
Ευρώπη που εδώ αγνοούσαμε εντελώς.

Γερμανοτραφείς ή Γαλλοτραφείς οι Έλληνες γιατροί;

Η κατάσταση θυμίζει σημερινό ντιμπέητ. Γιατί το πρώτο μισό του 19ου αιώνα κυριαρχούσε η γαλλική σχολή που 
δημιούργησε τις σύγχρονες ειδικότητες. Αλλά ο Όθωνας ως Βαυαρός έφερε Βαυαρούς και Έλληνες που είχαν 
σπουδάσει στα γερμανικά Πανεπιστήμια. Το ιατρικό σώμα στην Ελλάδα δημιουργήθηκε σταδιακά.

Ιδρύθηκε επίσης η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, ακολούθησαν άλλες επιστημονικές εταιρείες και εμφανίστηκαν 
ιατρικά περιοδικά.



Αρ. 73 Φεβρουάριος 2021  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

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

Πότε εμφανίζονται τα πρώτα νοσοκομεία ;

Όταν η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα δεν υπήρχαν οργανωμένες νοσηλευτικές δομές. Ιδρύθηκαν νοσοκομεία στο 
Ναύπλιο, στην Ερμούπολη της Σύρου, στην Αθήνα το δημοτικό νοσοκομείο «Ελπίς». Δηλαδή, όπου υπήρχαν 
γυμνάσια μπορούσαν οι μαθητές να συνεχίσουν και ιατρικές σπουδές.

Στην Αθήνα συστήθηκε για παράδειγμα ο σύλλογος κυριών «Ευαγγελισμός», από την βασίλισσα Όλγα 
προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για να δημιουργηθεί το ομώνυμο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να μην 
αναφερθώ στο παράδειγμα του γιατρού Θόδωρου Αρεταίου, γερμανικής σχολής, ο οποίος στην διαθήκη του 
άφησε όλη του την περιουσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την υπόμνηση ότι αφού 
δεν κατάφερε να κάνει παιδιά «υιοθετεί» με τη σύζυγο του Ελένη, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτσι, λοιπόν, ένα 
από τα αθηναϊκά νοσηλευτικά ιδρύματα, το Αρεταίειο ιδρύθηκε το 1898. Φτάνουμε, δηλαδή, στις αρχές του 
20ου αιώνα.

Μέσα στην περιδίνιση της ιστορίας των 200 χρόνων, ποιούς θεωρείτε σταθμούς για την ιατρική στην 
Ελλάδα;

Διακρίνω λοιπόν τέσσερις περιόδους, με πρώτη αναμφίβολα το 1837 και την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής.

Δεύτερη μεγάλη εξέλιξη της ιατρικής στην χώρα μας συντελείται μετά τον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο, το1950, όπου 
ιδρύονται νοσοκομεία και παγιώνεται διοικητικά και οικονομικά η λειτουργία τους. Δημιουργούνται δομές υγείας 
και ξεχωρίζουν προσωπικότητες με σημαντικό ρόλο όπως ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γαρδίκας, ο καθηγητής 
χειρουργικής Νικόλαος Χρηστέας, οι οποίοι ακολουθούν όλες τις επιστημονικές εξελίξεις από την Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ, όπου μετατοπίζεται σημαντικά η εξέλιξη της επιστήμης. Αδιαμφισβήτητη τομή για τις δομές υγείας 
είναι η δεκαετία του 1980, με την δημιουργία του ΕΣΥ. Αν θέλουμε και μια τέταρτη περίοδο, αυτή έρχεται από το 
2000 και μετά, με την εξέλιξη της γενετικής και μοριακής βιολογίας στην ιατρική όπου έχουν δοθεί λύσεις στην 
αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων και αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής

„ΔΟΡΎΦΟΡΟΣ“ : ΑΦΊΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ „ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΤΟΎ ΜΟΝΑΧΟΎ“

Κυκλοφόρησε από το „Δορυφόρο“ έντυπο -αφιέρωμα στην 
„Ελληνική εκπομπή του Μονάχου“, την εκπομπή που συνόδευσε 
για δεκαετίες του Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. 

Στην έκδοση φιλοξενούμε άρθρο του Γιώργου Παππά, συνεντεύξεις 
με τους πρώην διευθυντές του προγράμματος Κώστα Πετρογιάννη 
και Ελένη Ηλιάδου καθώς και με τον αθλητικό συντάκτη της 
εκπομπής Ασημάκη Χατζηνικολάου..

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Φανή Αθέρα για το πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό που μας διέθεσε, μέρος του οποίου 
δημοσιεύεται ως παράρτημα στο έντυπο.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαγιαννούλα 
που κάλυψε οικονομικά το κόστος της έκδοσης και έτσι μπορούμε 
να το διαθέσουμε δωρεάν στους Έλληνες της περιοχής.

Παραγγελίες στο εμαιλ : doryforos@email.de
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FAZ: ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΎΡΚΊΑ ΚΑΊ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΎΣ ΟΊ 
ΓΕΡΜΑΝΟΊ 
 

«Μέχρι πρόσφατα, μια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας φαινόταν πιθανή. Το Βερολίνο βρέθηκε 
ανάμεσα στις δύο πλευρές»

H ανταπόκριση του Michael Martens από την Βιέννη αναφέρει, μεταξύ άλλων:

Μετά από διάλειμμα σχεδόν πέντε ετών, η Ελλάδα και η Τουρκία ξεκινούν και πάλι σήμερα στην 
Κωνσταντινούπολη τις άμεσες συνομιλίες σχετικά με τις διαφορές τους στη Μεσόγειο. Οι συνομιλίες διακόπηκαν 
τον Μάρτιο του 2016 μετά από 60 γύρους. Ακόμα κι αν κανείς δεν αναμένει σημαντική πρόοδο κατά τον 61ο 
γύρο, θεωρείται πρόοδος και μόνον το γεγονός ότι η Αθήνα και η Άγκυρα συνομιλούν και πάλι μετά από σχεδόν 
μισή δεκαετία διακοπής.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν το 2002 από τους τότε Υπουργούς Εξωτερικών Ismail Cem και Γιώργο Παπανδρέου, 
οι οποίοι πραγματικά κατάφεραν να προκαλέσουν μια φάση αποκλιμάκωσης. Αυτό όμως αποτελεί μακρινό 
παρελθόν. Κατά τον περασμένο χρόνο, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών του ΝΑΤΟ σχετικά 
με τα χωρικά ύδατα και τους ενεργειακούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο επιδεινώθηκε με την αποστολή 
πολεμικών πλοίων, με αποτέλεσμα μια ένοπλη σύγκρουση να μην φαίνεται πλέον αδύνατη. Αλλά και η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, η οποία ενήργησε ως μεσολαβητής, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Γερμανικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2020, φάνηκε να αποτυγχάνει.

Στην Ελλάδα το Βερολίνο, λόγω του διαμεσολαβητικού του ρόλου, έχει γίνει τόσο μη δημοφιλές όσο ήταν 
περίπου κατά το αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης πριν από μια δεκαετία. Κατά την άποψη της Αθήνας, 
οι Γερμανοί απέτυχαν ως «έντιμοι μεσίτες» και δεν επέδειξαν την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα που είναι 
απαραίτητη μεταξύ κρατών της ΕΕ. «Η Merkel γονάτισε μπροστά στον Erdogan», ήταν ένας από τους τίτλους. 
Η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει, μεταξύ άλλων, από τη Γερμανία να μην παραδώσει έξι υποβρύχια που 
είχαν παραγγελθεί από την Τουρκία, καθώς αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας και 
της Κύπρου και να μετατοπίσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο υπέρ της Άγκυρας. Από 
την Άγκυρα λέγεται ανεπισήμως ότι τα υποβρύχια είναι σημαντικά, ούτως ώστε η Τουρκία να είναι σε θέση 
να εκπληρώσει την αποστολή της ως μέλους του ΝΑΤΟ σε σχέση με την ανάσχεση της Ρωσίας στη Μαύρη 
Θάλασσα. Το Πολεμικό Ναυτικό Τουρκίας και Ελλάδας χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες γερμανικά υποβρύχια.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι μόνον οι εξοπλιστικές συμφωνίες. Στην Αθήνα είναι διαδεδομένη η εντύπωση 
ότι η ελληνική αξίωση για αυστηροποίηση της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Τουρκίας απέτυχε κυρίως λόγω της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron ήταν σαφής έναντι της Άγκυρας, η 
Καγκελάριος προτίμησε να ακολουθήσει χλιαρή στάση. Τον Δεκέμβριο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας επέκρινε σαφώς το Βερολίνο σε σχέση με αυτό. Σε συνομιλία του με Το Βήμα, δήλωσε ότι η Ελλάδα 
ήλπιζε σε περισσότερη υποστήριξη από την ΕΕ, αλλά δεδομένης της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και 
της προσέγγισής της, κανείς δεν θα μπορούσε ρεαλιστικά να περιμένει περισσότερα.

Το Βερολίνο δεν είναι σε καμία περίπτωση απομονωμένο στην ΕΕ. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, για 



Αρ. 73 Φεβρουάριος 2021  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

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

παράδειγμα, δεν θέλουν να αποξενώσουν την Τουρκία ως σύμμαχο έναντι της Μόσχας. Μια άλλη περίπτωση 
είναι η Ισπανία. Η Τουρκία διατηρεί σημαντικό μέρος του εξωτερικού της χρέους στις ισπανικές τράπεζες, γι’ 
αυτό και η Μαδρίτη δεν έχει συμφέρον να επιδεινώσει την οικονομική κρίση στην Τουρκία με κυρώσεις που 
ενδεχομένως να την οδηγήσουν σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Όμως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η 
ιδέα της κατάρρευσης της τουρκικής Οικονομίας αποτελεί σενάριο τρόμου, κυρίως σε σχέση με το Προσφυγικό 
και το Μεταναστευτικό.

Στο Βερολίνο επισημαίνεται επίσης ότι η Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από τον Ιούνιο έως τον 
Δεκέμβριο του 2020 δεν κύλησε καθόλου προς το συμφέρον της Τουρκίας. Η Τουρκία εξακολουθεί να ελπίζει 
μάταια στην επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ. Κατά τα λοιπά το Βερολίνο, παρά την αποστροφή 
του για την στρατιωτικοποίηση της τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής, θεωρεί πως οι ελληνικές θέσεις στη διαμάχη 
με την Τουρκία είναι προφανώς μαξιμαλιστικές.

Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την εκστρατεία για αυστηρότερη πορεία. Ο Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, στέλεχος εδώ και χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι πρόσφατα υπεύθυνος ως Υπουργός 
για τη Μεταναστευτική Πολιτική και την πολιτική Ασύλου, το έθεσε πρόσφατα στη βάση ότι η πολιτική της Δύσης 
απέναντι στην Τουρκία θα πρέπει να είναι ένα «τρίπτυχο ανάσχεση, διάλογος και εταιρική σχέση», με αυτή τη 
σειρά των λέξεων.

Δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η Τουρκία, τουλάχιστον ρητορικά, εμφανίζεται πιο συμφιλιωτική εδώ 
και κάποιο καιρό. Πέρυσι, ο Tayyip Erdogan αρνείτο και να καθίσει ακόμη στο ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, έτσι το έθεσε χωρίς να διαψευστεί ο Πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας Bojko Borissow, ο οποίος διατηρεί μια μη συγκρουσιακή σχέση με τον Erdogan και κατά τη 
διάρκεια συνομιλιών του στην Άγκυρα πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Στο μεταξύ, ο τόνος έχει αλλάξει. Ο Erdogan προσκάλεσε πρόσφατα μάλιστα τον Μητσοτάκη σε συνομιλίες 
πρόσωπο με πρόσωπο στην Άγκυρα, τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε ρητά, αλλά τις 
χαρακτήρισε πρόωρες. Και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Mevlüt Cavusoglu δήλωσε επίσης σε αρκετές 
περιπτώσεις την προθυμία του να συνομιλήσει.

Το γεγονός ότι η τουρκική Εξωτερική Πολιτική εμφανίζεται σήμερα ασυνήθιστα ήπια οφείλεται στον φόβο ότι 
μετά την αλλαγή εξουσίας στην Ουάσινγκτον θα μπορούσε να υπάρξει μια κοινή γραμμή μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της ΕΕ έναντι της Τουρκίας. Ενώ ο Erdogan μπορούσε να βασιστεί στην αδυναμία του Donald 
Trump έναντι των αυταρχικών ηγετών και στην απροθυμία του να συνεργαστεί με την ΕΕ, αυτό δεν ισχύει πλέον 
με τον Joe Biden, ο οποίος είναι έμπειρος στην Εξωτερική Πολιτική. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες στα μέσα Φεβρουαρίου, είναι σημαντικό να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση η εντύπωση ότι η 
Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να συνομιλήσει.

Επιπλέον, δεν μπορούν να αγνοηθούν οι τουρκικές προσπάθειες να καταστεί περισσότερο διμερής η διαμάχη 
με την Αθήνα, δηλαδή να αποκοπεί η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε συνάντηση μεταξύ του Cavu-
soglu και των Πρέσβεων της ΕΕ στην Άγκυρα φέρεται ο Τούρκος Υπουργός να παραπονέθηκε ότι η Ελλάδα 
επιχειρεί να φέρει αντιμέτωπη την Τουρκία με άλλες χώρες της ΕΕ, μεταφέροντας τις διμερείς διαφορές στις 
Βρυξέλλες. Σε αυτό το πλαίσιο ο Cavusoglu προκάλεσε ήδη τον Δεκέμβριο τον Έλληνα ομόλογό του Δένδια. Ο 
Τούρκος έγραψε στο Twitter: «Αγαπητέ Νίκο, μια φιλική συμβουλή για την Πρωτοχρονιά: Σταματήστε να ζητάτε 
τη βοήθεια άλλων και να προσβάλλετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού». Αμέσως μετά, ο Έλληνας έδωσε 
επίσης συμβουλές στον «αγαπητό του φίλο Mevlüt»: Η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει τις πολεμικές απειλές 
εναντίον της Ελλάδας και να ξεκινήσει μια ουσιαστική αλλαγή πορείας. «Προσπαθήστε να γίνετε πιο Ευρωπαίοι. 
Λιγότερο νεο-Οθωμανοί. Αυτό θα ωφελήσει τον τουρκικό λαό. Αποφύγετε τις προκλήσεις και τις παράνομες 
πράξεις».

Όμως ο ελληνοτουρκικός διάλογος, ο οποίος θα διεξαχθεί σε υψηλό υπηρεσιακό επίπεδο, επιβαρύνεται όχι μόνο 
από την ανταλλαγή τέτοιων φιλοφρονήσεων, αλλά και από το γεγονός ότι οι δύο κυβερνήσεις δεν συμφωνούν 
καν για το ποια θέματα θα πρέπει να συζητηθούν και ποια όχι. Η Ελλάδα επιμένει ότι θα πρέπει να συζητηθεί 
μόνον η οριοθέτηση των περιοχών κυριαρχίας. Η Τουρκία δεν αποδέχεται την αθηναϊκή ερμηνεία του Δικαίου 
της Θάλασσας, γιατί διαφορετικά το Αιγαίο θα καταστεί τρόπον τινά ελληνική κλειστή θάλασσα. Όπως έχει πει 
ο Erdogan, η Τουρκία απορρίπτει όλες τις προσπάθειες «να μας κρατήσουν κρατούμενους στις ακτές μας». Η 
ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να είναι ποτέ το αποτέλεσμα μιας εξίσωσης, στην οποία δεν θα 
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εμφανίζεται η Τουρκία.

Η Άγκυρα θέλει να επεκτείνει την ατζέντα των συνομιλιών και να συνομιλήσει για την αποστρατικοποίηση των 
νησιών του Αιγαίου και για πολλά άλλα θέματα. Όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα θα πρέπει να αποτελέσουν 
μέρος των συνομιλιών, δήλωσε ο Cavusoglu. Αυτό δεν τίθεται ως ζήτημα για την Αθήνα.

Οι ελληνικές προσπάθειες καθορισμού της ημερήσιας διάταξης των συνομιλιών και εξαρχής αποκλεισμού 
ορισμένων θεμάτων είναι μάλλον απίθανο να επικρατήσουν, μεταξύ άλλων και για το λόγο ότι οι χώρες 
βρίσκονται σε μια πολύπλευρη σχέση εξάρτησης μεταξύ τους. Έτσι, η Ελλάδα ανακοίνωσε μόλις πριν από δέκα 
ημέρες ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην Τουρκία περίπου 1.500 μετανάστες από τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο 
και την Κω, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν. Αυτό προβλέπεται στη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας από 
τον Μάρτιο του 2016. Αλλά αυτή η Συμφωνία -η οποία δεν είχε σε καμία περίπτωση το καθεστώς δεσμευτικής 
συνθήκης βάσει του Διεθνούς Δικαίου- δεν εφαρμόζεται. Είναι αβέβαιο εάν μπορεί να αναβιώσει ή αν μπορεί 
να γίνει διαπραγμάτευση επί της διάδοχης συμφωνίας. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να 
συμβεί σε αυτό το ζήτημα χωρίς ή σε βάρος της Τουρκίας.

AEGEAN: VOUCHER ΓΊΑ ΕΠΊΒΑΤΕΣ ΚΑΊ ΑΣ ΜΗΝ 
ΕΧΕΊ ΓΊΝΕΊ ΑΚΎΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Η Aegean ανακοίνωσε ότι αν κάποιοι από τους 
επιβάτες -για πτήσεις από 06/11/2020 έως και 
28/3/2021 -, οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί από την 
Aegean επιθυμούν οικειοθελώς να αναβάλουν το 
ταξίδι τους λόγω των μέτρων,  μπορούν να ζητήσουν 
online και να λάβουν Voucher για τη συνολική 
αξία του εισιτηρίου τους, προκειμένου να το 
εξαργυρώσουν σε επόμενο ταξίδι για  οποιοδήποτε 
προορισμό του δικτύου της εταιρείας

μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Παράλληλα, για το ίδιο διάστημα ταξιδιού έως 28/3, 
συνεχίζει να παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του 
εισιτηρίου τους, χωρίς χρέωση διαφοράς ναύλου, 
για τον ίδιο προορισμό και για οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία (έως και 31/10/2021), ενώ διατηρείται και η 
δυνατότητα να αφήσουν το εισιτήριο τους ανοιχτό για 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης.

Φυσικά, καταλήγει η ανακοίνωση, σε περίπτωση που η Aegean προχωρήσει εκείνη σε ακύρωση πτήσης λόγω των 
περιορισμών, συνεχίζει να παρέχει την επιλογή στους επιβάτες είτε να λάβουν credit voucher αυξημένης αξίας 
(+10%) είτε να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων τους.  
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COVID - 19

 Ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ έθεσε τα ίδια τρία ερωτήματα σε Προέδρους / εκπροσώπους ελληνικών συλλογικοτήτων 
από διάφορες περιοχές της Γερμανίας με στόχο να ακούσουμε την άποψη των πρωταγωνιστών για το πόσο 
επηρέασε και για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη η πανδημία τη λειτουργία των συλλόγων και Κοινοτήτων.

Τα ερωτήματα 

α)  τι επιπτώσεις έχει η πανδημία στους συλλογικούς φορείς, σε ποιό βαθμό υπήρξαν  πρωτοβουλίες 
(διαδικτυακές) 

β) είναι αναγκαίες και σε ποιό βαθμό αποδίδουν οι διαδικτυακές δράσεις σχετικά με τη διατήρση της 
„επαφής“ των συλλογικών φορέων με τα μέλη τους

γ) οι όποιες επιπτώσεις θα κρατήσουν αρκετό καιρό και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Πάντως αν στα δυο πρώτα ερωτήματα συμφωνούν λίγο - πολύ οι απαντήσεις μεταξύ τους, διαφοροποίηση 
υπάρχει στις απαντήσεις του τρίτου ερωτήματος δηλαδή όσον αφορά το τι επιφυλάσσει στους συλλόγους η μετά 
κορωνοιό εποχή. 

Τι απάντησαν:

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΚΑΊ ΕΛΛΗΝΊΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ:  
ΤΊ ΑΠΑΝΤΟΎΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΊΑΣ
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Ελένη Ραφαηλίδου, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βάιμπλινγκεν (Waiblingen)

1. Επιπτωσεις

Η κοινότητά μας αναγκάστηκε, όπως και όλοι οι σύλλογοι , να ακυρώσει  τις  
εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει. Αυτό αφενός δυσαρέστησε τα μέλη 
μας αλλά έχει και οικονομικές επιπτώσεις για την επιβίωση της ίδιας της 
κοινότητας. Είμαστε από τις λίγες κοινότητες που διατηρούν δικούς τους 
χώρους, των οποίων τα έξοδα όλη αυτή  την περίοδο τρέχουν κανονικά. 
Για καλή μας τύχη, εμείς στο μικρό ‚χωριό‘ του Waiblingen, είμαστε μία 
μεγάλη ‚παρέα‘ που αλληλοστηρίζεται και αλληλοβοηθιέται. Δεχθήκαμε με 
μεγάλη χαρά και ανακούφιση την βοήθεια τόσο του ποντιακού συλλόγου 
Αργοναύτες Waiblingen όσο και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του ελληνικού σχολείου Waiblingen. Για εμάς είναι το μεγάλο στοίχημα 
η διατήρηση των δικών μας χώρων και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τα 
καταφέρουμε. 

2. Δράσεις

Από την αρχή της πανδημίας αυξήθηκε κατακόρυφα η επισκεψιμότητα 
του γραφείου εξυπηρέτησης που διατηρούμε και το οποίο παρέχει υπηρεσίες εντελώς δωρεάν. Η ανεργία και  
οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπατριώτες μας(και όχι μόνο) , έκανε σε όλους μας 
κατανοητό πόσο σημαντικό είναι αυτό το χέρι βοηθείας. Το γραφείο παρέμεινε ανοικτό και όλη την περίδο των 
διακοπών προσπαθώντας να εξυπηρετήσει όποιον το είχε ανάγκη. 

Την περίοδο που αυτό ήταν επιτρεπτό συνεχίστηκαν τα μαθήματα γερμανικών και για το λόγο αυτό 
ευχαριστούμε θερμά τη διακονία της εκκλησίας μας Κωνσταντίνου και Ελένης και τον πάτερ Αναστάσιο για την 
φιλοξενία στους χώρους του πνευματικού κέντρου. 

Στενή επίσης υπήρξε η συνεργασία μας τόσο την περίοδο του Πάσχα με τις διαδικτυακές μεταδόσεις των 
Λειτουργιών όσο και στη συνέχεια με το άνοιγμα των εκκλησιών με βάσει τους  κανονισμούς της Μητρόπολης 
Γερμανίας.

Η κοινότητα μας θα συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς στο εμβολιαστικό 
κέντρο της πόλης μας. Σε συνεργασία με τον δήμο  Waiblingen θα προσφέρουμε βοήθεια σε όσους επιθυμούν 
να εμβολιαστούν παρεχοντας πληροφορίες και διευθετώντας τα διαδικαστικά θέματα.

3. Μετά κορωνοιού εποχή

Θα είναι δύσκολη η εποχή του ‚ξεμουδιάσματος‘...¨όμως την περιμένουμε πως και πως. Είμαστε μία ομάδα νέων 
ανθρώπων που μόλις πριν από 2 χρόνια πηρε την σκυτάλη της κοινότητας και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το 
έργο του.  Οι Ελληνες του Waiblingen και της ευρύτερης πειροχής μας δείχνουν με κάθε τρόπο την στήριξη τους 
και είμαστε σίγουροι ότι όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα θα συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε.
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Πάνος Δροσινάκης, Πρόεδρος Κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας

Α) Τα περιοριστικά μέτρα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην λειτουργία των 
ελληνικών φορέων του Αμβούργου. Σταμάτησαν από τον περασμένο Μάρτιο 
όλες οι τακτικές συναντήσεις και ακυρώθηκαν οι 15 περίπου εκδηλώσεις, 
που είχαν διοργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια για τον Μάιο 2020, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας. Οι χώροι κοινοτήτων και διάφορες 
ομάδες (θεατρικές, χορευτικές κτλ.) δεν μπορούν να λειτουργήσουν, ενώ 
δεν πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις (εθνικές εορτές, κοπή 
της Βασιλόπιτας, κτλ.). Δεδομένου πως και στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία 
είναι περιορισμένος ο αριθμός των πιστών, που επιτρέπεται να προσέλθουν 
στις θείες λειτουργίες, όταν αυτές πραγματοποιούνται, εξέλιπε και αυτό το 
σημείο συνάντησης και επαφής, μεταξύ των μελών μας. Έτσι λοιπόν στην 
πράξη έχουν ακυρωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου οι συντονισμένες επαφές 
μεταξύ των μελών των φορέων. Εκτός αυτού σε αρκετούς συλλόγους 
ακυρώθηκαν προγραμματισμένες Γενικές Συνελεύσεις και εκλογές ή αυτές 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Πολλά Διοικητικά Συμβούλια έλαβαν 
από το Πρωτοδικείο του Αμβούργου παράταση της θητείας τους, ώστε να 

μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν οι σύλλογοι.

Β) διαδικτυακές εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί, μερικές από αυτές με πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Σε καμία 
περίπτωση, όμως, δεν είναι δυνατόν αυτές οι εκδηλώσεις να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η υπάρχουσα 
κατάσταση, κυρίως λόγω του γεγονότος, πως πολλά μέλη συλλόγων και κοινοτήτων, που είναι μεγάλης ηλικίας, 
δεν διαθέτουν τις γνώσεις ή τα τεχνικά μέσα, για να συμμετάσχουν. Ιδιαίτερα σε μοναχικούς ηλικιωμένους 
δημιουργούν, λοιπόν, οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας, μεγάλα προβλήματα, τα οποία μόνο σε ένα μικρό 
βαθμό μπορούν και λύνονται στο πλαίσιο διαπροσωπικών ή τηλεφωνικών επαφών των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων μαζί τους.

Γ) Αναμένουμε τα περιοριστικά μέτρα, όσον αφορά συναθροίσεις πολλών ατόμων (π.χ. σε γενικές συνελεύσεις), 
να συνεχίσουν να ισχύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς 
ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Δυστυχώς ο γερμανικός νόμος δεν προβλέπει (ακόμη) πιστοποιημένες 
διαδικτυακές εργασίες διενέργειας συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών για συλλόγους, που σημαίνει ότι 
οι όποιες πρωτοβουλίες για κάτι τέτοιο δεν μπορούν να έχουν επίσημο χαρακτήρα. Διαδικτυακές εκλογικές 
διαδικασίες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με επιστολική ψήφο, όπως συμβαίνει τώρα στο πολιτικό κόμμα της 
Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για κοινότητες, συλλόγους και 
ομοσπονδίες, για πρακτικούς λόγους.

Μανώλης Κουγιουμουτζής, Πρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (έδρα Μόναχο)

Α) Αυτά τελικά που συμβαίνουν σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε 
σήμερα ( Περιορισμούς και κοινωνική αποστασιοποίηση) 
κάθε άλλο πάρα βοηθά τις όποιες δραστηριότητες των Συλλόγων μας. 
Ξέρεις ότι τα πάντα ειναι συσχετισμένα με την φυσική παρουσία των 
ανθρώπων πχ. Εκμάθηση παραδοσιακών χορών και οργάνων , συνεστιάσεις/ 
χοροεσπερίδες , εορτασμοί επετείων , παρελάσεις, κτλ. 

Β) Έτσι θεωρώ την χρήση της τεχνολογίας σαν ύψιστο εργαλείο που βοηθά 
στο να διατηρηθεί η ΕΠΑΦΗ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μεταξύ των μελών μας και εμείς 
χρησιμοποιώντας την και τις δυνατότητες που μας προσφέρει το διαδίκτυο 
να διατηρούμε την επαφή και να μεταφέρουμε τις όποιες μας σκέψεις, 
στρατηγικές και προτάσεις προς τα μέλη και τους Συλλόγους μας.

Εγώ λόγω της ηλικίας μου ( 65 ) δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία, 
δυσκολεύομαι, αν και με τη πάροδο του χρόνου και με λίγη καλή διάθεση και 
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προσπάθεια τα καταφέρνω και έτσι η επικοινωνία μας, τα συμβούλια μας, οι επετειακές μας εκδηλώσεις, γενικές 
συνελεύσεις, γίνονται με την πλατφόρμα του ΖΟΟΜ,  Skype, αποκτώντας σχετικά καλή εμπειρία.

Γ) Τώρα για το πόσο θα κρατήσουν αυτές οι πρακτικές, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ πιστεύω ότι ήρθαν για να 
μείνουν....(Εργασία και εκπαίδευση από το σπίτι). Όσο για την κοινωνική αποστασιοποίηση εύχομαι να μην μας 
μείνει συνήθεια, γιατί όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.  ). 

Ειναι λοιπόν απαραίτητο για όλους μας να εξοικειωθούμε με την τεχνολογία  για να μπορέσουμε να 
συμμετέχουμε στη νέα πραγματικότητα και να έχουμε καλύτερα και επιθυμητά αποτελέσματα . Έτσι φαντάζομαι 
ότι πολλά από αυτά που γινόταν μέχρι σήμερα  μόνο με την φυσική μας παρουσία θα αντικατασταθούν από 
διαδικτυακές επαφές που ομολογώ ότι έχουν και τα  < καλά τους > , καλύτερη διαχείριση του χρόνου μας με 
γρηγορότερες επαφές. Αυτό βέβαια που θα λείπει, ειναι η ζεστασιά της χειραψίας, της αγκαλιάς και γενικότερα  
το συναίσθημα να κοιτάς τον συνομιλητή σου στα μάτια και να αισθάνεσαι και την αναπνοή του !!!!! 

Νένογλου Γρηγόρης, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Αουγκσπουργκ (Augsburg)

Α) φυσικά και οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι σοβαρές και χωρίς 
προηγούμενο, ο περιορισμός των προσωπικών επαφών έχει σαν αποτέλεσμα 
την διαταραχή της σχέσης του ατόμου με την συλλογικότητα όχι μόνο σε 
πραγματικό χρόνο αλλά και συναισθηματικό επίπεδο με απροσδιόριστη 
διάρκεια, προς το παρών η μόνη επαφή με τα μέλη είναι η εκκλησία.

Β) αν και δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό της προσωπικής επαφής το 
διαδίκτυο είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος επαφής. Εν μέσω πανδημίας 
είναι αναγκαία η διεύρυνση της χρήσης ολων των μέσων εξ αποστάσεως 
επαφής ακόμα και με τρόπους που ίσως δεν έχουμε ακόμα σκεφτεί.

Γ) είναι φυσικό οι επιπτώσεις να κρατήσουν πολύ μετά το τέλος της κρίσης. 
Είναι αδόκιμη η πρόβλεψη της διάρκειας της ιδίας αλλά και η παράλειψη των 
παράπλευρων επιπτώσεων σε εργασιακό, οικονομικό, κοινωνικό, επίπεδο.  .

Κωνσταντίνος Κάσιας, Πρόεδρος Ηπειρωτικιού Συλλόγου Ντίσελντορφ „Δωδώνη“

Α) Οι επιπτώσεις του Covid στους διάφορους φορείς και σύλλογους είναι 
σε τεράστιο βαθμό καταστροφικές. Οι αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο δεν 
επιτρέπουν την επαφή στον χώρο του κάθε φορέα, αλλά αναγκάζουν και τα 
μέλη που δεν έχουν ψηφιακή πρόσβαση να μείνουν μακριά από την επαφή 
π.χ. από διάφορες ψηφιακές ομάδες των σωματίων. 

Β) Με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα είναι εύκολο να κρατήσουμε 
μία επαφή. Όμως, δεν μπορούμε να έχουμε σωματική επαφή και άσκηση 
στα χορευτικά μας η στης ώρες κοινής συνάντησης για όσους από τα μέλη 
μας επιθυμούν την ομαλή συζήτηση με τους συνανθρώπους που γνωρίζουν 
από επαφές μέσα στον σύλλογο. Έπειτα δεν μπορεί κάποιος να σε νιώσει 
εάν δεν σε έχει απέναντι να σε παρακολούθηση στην διάρκεια μιας 
συζήτησης. 

Γ) Προσωπικά πιστεύω πως τα μέτρα θα κρατήσουν ακόμη αρκετό χρόνο και 
η κατάσταση για τους διάφορους φορείς και σύλλογους θα γίνει ακόμη ποιο 
σοβαρή. Έχει χαθεί η κεντρική και παραδοσιακή ουσία και τα νέα παιδιά δεν 

έχουν τις πολλαπλές σύνθετες επαφές που τους κρατούν στην παράδοση. 
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Παναγιώτης Ματλής, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Α) Η πανδημία επηρέασε κατά πολύ τις δράσεις μας όπως όλων των φορέων. 
Βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι  όσον αφορά τη συμβουλευτική 
(Beratungsstelle) στους χώρους της Κοινότητας (πολιτιστικό κέντρο) δεν 
κλείσαμε. Βοηθήσαμε τον κόσμο, ιδιαίτερα στο πρώτο απαγορευτικό και 
είχαμε και κινητές μονάδες από μέλη και φίλους για να εξυπηρετηθούν 
συμπατριώτες που το είχαν ανάγκη.

Β) Το διαδίκτυο είναι αλήθεια ότι είναι η μοναδική λύση που υπάρχει λόγω 
των περιορισμών και έτσι και εμείς το αξιοποιήσαμε όσο μπορούσαμε. Εκτός 
των συχνών συνεδριάσεων του ΔΣ προβλήθηκε μια θεατρική πράσταση 
(που είχαμε ετοιμάσει πριν την πανδημία ) διαδικτυακά ενώ είχαμε και το 
διαδικτυακό σεμανάριο κατά της διάκρισης, ενώ τώρα ετοιμάζουμε κάτι με 
παιδιά.

Γ) Νομίζω ότι οι Κοινότητες θα βγούν κερδισμένες από την πανδημία. 
Μετά, μόλις όλα αποτελούν παρελθόν η ελληνική παροικία θα συμμετέχει 
περισσότερο καθώς μέσα από τις δράσεις των κοινοτήτων και κυρίως την 

βοήθεια που προσφέραμε θα κατανοήσει την αναγκαιότητα ύπαρξής της,

Διαμαντής Γκίκας, Πρόεδρος Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», μέ έδρα την 
Νυρεμβέργη 

Α) Η πανδημία είναι ένα γεγονός με παγκόσμια εμβέλεια και έχειτεράστιες 
επιπτώσεις στους  εθνικοτοπικούς Συλλόγους. Για περίπου δέκα μήνες 
έχει ελαχιστοποιήσει και κατά διαστήματα μηδενίσει τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες των Συλλόγων μας. Μεγάλη ανησυχία και αβεβαιότητα 
προκαλείται εφόσον δεν είναι γνωστή η εξέλιξη και η λήξη της πανδημίας με 
αποτέλεσμα οι Σύλλογοι  να μη μπορούν να τοποθετήσουν σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν 
λόγω των συνθηκών μετάδοσης του ιού και των περιοριστικώνμέτρων 
που ισχύουν. Δεδομένης της κατάστασης που επικρατείμέχρι τώρα δεν 
έχουν άλλη επιλογή από το να περιμένουν την εξέλιξη των πραγμάτων 
και την άρση των αντίστοιχων περιορισμών. Παράλληλα  διοργανώνονται  
διαδικτυακά   όσεςεκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτό 
τον τρόποπροκειμένου να υπάρχει η επαφή των μελών. Οι Σύλλογοι μας 
ακυρώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις π.χ. η  ΠΣΘεσσαλικών Συλλόγων είχε 

προγραμματίσει το 12ο παγκόσμιο συνέδριο και αντάμωμα  Θεσσαλών να πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα 
στις 8 Αυγούστου 2020. Γεγονός που ακυρώθηκε και  μεταφέρθηκε   για   το   καλοκαίρι   2021.   Έναδεύτερο   
παράδειγμα   είναι   η   ακύρωση   του   14ου  Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης που είχε προγραμματιστεί  να 
πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2020 από  την Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης στη Νυρεμβέργη 
σε συνεργασία με τον Τρικαλινό Σύλλογο Νυρεμβέργης, που θα εόρταζε τα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του. 
Και τέλος μια σειρά πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων των Συλλόγων μελών μας όπως εορτές κρασιού, κοπή 
βασιλόπιτας, αποκριάτικες εορτές, πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες εορτές, επίσης ματαιώθηκαν.

Β) Όλες οι εκδηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκα παραπάνω είναι απόλυτα απαραίτητες για τη διάδοση  και 
τη συνέχιση της παράδοσης,του πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίαςκαι γενικότερα της Ελλάδας. 
Διατηρούμε τα ήθη και έθιμά μας καικρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις μας. Είναι πολύ βασικό για εμάςη 
νέα γενιά να έχει συνεχή επαφή, να μαθαίνει και να ενασχολείταιμε την ελληνική παράδοση. Οι Σύλλογοί 
μας αξιολογώντας τηναναγκαιότητα των δράσεων βρίσκουν εναλλακτικές  μορφές και πραγματοποιούν με 
διαδικτυακές υποδομές ανάλογες εκδηλώσεις.Πολλές εκδηλώσεις αντί να ακυρωθούν πραγματοποιούνται 
όπωςπροανέφερα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Σίγουρα δεν είναι τοεπιθυμητό και ιδανικό αλλά στα 
πλαίσια των περιορισμών είναι μιαεναλλακτική λύση η οποία κρατά ζωντανή την επαφή των μελών.Τα μέλη μας 
συναντιούνται διαδικτυακά με όλα τα μήκη και πλάτητης γης.
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Γ) Οπωσδήποτε θα υπάρξουν επιπτώσεις σε όλους τους τομείς λόγωτης πανδημίας και θα χρειαστούμε ένα 
διάστημα να επιστρέψουμεστην κανονικότητα. Πιστεύω ότι η κοινωνία συμμετέχει ενεργάστη μείωση της 
διάδοσης του ιού εφαρμόζοντας τα μέτρα πουθεσπίζονται. Η κοινωνία κατάλαβε την  αναγκαιότητα ότι η 
πανδημία μπορεί να λυθεί με μια ολική συμμετοχή. Επιπλέον ο εμβολιασμός θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση 
αυτή. Είμαι αισιόδοξος και έχω πίστη και ελπίδα ότι οι περιορισμοίθα  σταματήσουν σύντομα,  το  κύμα θα 
υποχωρήσει και η ανθρωπότητα θα βρει το βηματισμό της για να προχωρήσει σε ένακαλύτερο μέλλον. 

Χάρης Φωτιάδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Μονάχου

Α) Μετά από σχεδόν ένα χρόνο χρόνο πανδημίας και κατ‘ οίκον 
περιορισμούς, ο κόσμος νιώθει τώρα, περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για 
επαφή με τον συνάνθρωπό του. Νιώθει την ανάγκη για μια ζεστή αγκαλιά, 
ένα χαμόγελο που κρύψαμε πίσω από τις μάσκες. Καταφέραμε ίσως να 
περιορίσουμε τους κινδύνους για την σωματική-, όχι όμως και για την ψυχική 
μας υγεία.

Οι φορείς και Σύλλογοι που θα έπρεπε να συμβάλλουν αυτή την εποχή, 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε σε αυτό, έχουν τεθεί σε αδράνεια. 

Ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου μετρά περίπου 20-25 εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες τον χρόνο, τις οποίες δεν μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει 
με διαδικτυακές δράσεις. 

Δεν έχουν πάψει όμως οι προσπάθειες για διάσωση του πολιτισμού και της 
κουλτούρας στη νέα γενιά, ούτε έχει πάψει ο αγώνας για την διεκδίκηση της 

αναγνώρισης της Ποντιακής Γενοκτονίας. Έχουν όμως περιοριστεί σημαντικά.

Β) Αν και δεν γίνεται να αντικαταστήσουν οι σύλλογοι τις χοροεσπερίδες τους με την όποια διαδυκτιακή 
δράση για προφανείς λόγους, μπορούν όμως τώρα, να εστιάσουν περισσότερο στην ουσία και επίκεντρο 
της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, δηλαδή στην παρουσίαση ιστορικών και λαογραφικών φαινομένων της 
ιδιαίτερης πατρίδας τους. Κυρίως θα έπρεπε να απευθύνονται τέτοιες δράσεις στις νεότερες ηλικίες, γιατί αυτή 
είναι ή θα έπρεπε να είναι άλλωστε η αποστολή των Συλλόγων. Να παιδαγωγεί την νέα γενιά στα ήθη και έθιμα 
των προγόνων μας. 

Ο Σύλλογος μας, αυτό το διάστημα εργάζεται και μόνος, αλλά και σε συνεργασία με άλλους Συλλόγους για την 
παραγωγή τέτοιων δράσεων, τις οποίες ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε σύντομα. 

Γ) Εκεί ίσως είναι πάλι κάτι στο οποίο θα πρέπει να συμβάλλουν οι Σύλλογοι. Πρόσφατα διαβάσαμε όλοι μας, ότι 
έκλεισε η „Πολιτεία“ του φίλου Μανόλη Κουγιουμουτζή. Μια είδηση που μας συγκλόνισε όλους, αφού πρόκειται 
για έναν χώρο, που είχε και έχει μέσα του ενα τόσο μεγάλο κομμάτι ιστορίας της ελληνικής ομογένειας στο 
Μόναχο. Και δυστυχώς η „Πολιτεία“ δεν είναι το μόνο εστιατόριο που έκλεισε ή θα κλείσει ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας. Θα πρέπει λοιπόν οι σύλλογοι να αναλάβουν δράσεις οι οποίες θα στηρίξουν μεταξύ άλλων, και τους 
Έλληνες εστιάτορες
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Ευτυχία Olowson Σαβιολάκη, Πρόεδρος Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

Α) Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι τεράστιες σε όλους τους τομείς. 

Σαφώς και είναι μεγάλη η επίδραση και στους πολιτιστικούς συλλόγους και 
στις δραστηριότητές τους καθώς αναστάλθηκαν όλες οι εκδηλώσεις με φυσική 
παρουσία.

Οι σύλλογοι αντιμετωπίζουν έτσι και οικονομικό πρόβλημα (κάποιοι μεγαλύτερο  
κάποιοι μικρότερο ανάλογα με τα τρέχοντα έξοδα και τις υποχρεώσεις τους) καθότι 
τα έσοδα εκπίπτουν. 

Αυτή τη στιγμή όμως προέχει η διαφύλαξη της υγείας όλων μας και κυρίως των 
ευπαθών ομάδων.

Ελπίζουμε όταν ξεπεράσουμε πλέον το κίνδυνο να επιστρέψουμε και πάλι στη 
γνωστή μας πραγματικότητα και μάλιστα με περισσότερη όρεξη και ζήλο και να 
μην υπάρχουν μακροχρόνιες επιρροές. 

Β)  Αναζητώντας άλλους τροπους λειτουργίας και επικοινωνίας στραφήκαμε πολλοί από εμς σε διαδικτυακές 
εκδηλώσεις, Ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. 

Η παγκρητική ομοσπονδία Ευρώπης χρησιμοποίησε από πολύ νωρίς αυτό το μοντέλο εκδηλώσεων και έτσι διοργάνωσε 
τρια ζωντανα διαδικτυακά αφιερώματα για να τιμήσει έστω και με αυτό τον τρόπο τις επετείους ιστορικών γεγονότων, 
όπως τη Μάχη της Κρήτης, η Επανάσταση του Δασκαλογιάννη και το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου τα οποία και είπαν την 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν πολλοί Κρητικοί και φίλοι της Κρήτης ανά την υφήλιο. Έχουμε χρέος να θυμόμαστε και 
να τιμάμε όλους τους ήρωες της ιστορίας μας που θυσιάστηκαν στο όνομα της ελευθερίας.

Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις είναι σίγουρα μια διέξοδος από την απραξία και ένας τρόπος επικοινωνίας αλλά δεν είναι 
υποκατάστατο και δεν μπορούν να θεωρηθούν ισότιμες με τις εκδηλώσεις που έχουμε φυσική παρουσία. Πλην όμως 
ακόμη και μετά το πέρας της πανδημίας θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να συνεχιστούν ως επιπλέον προσφορά 
δράσης σε ευρύτερο κοινό. Κυρίως για δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα είναι ένας πολύ καλός τρόπος 
επικοινωνίας με τα μέλη τους καθώς ξεπερνιούνται τα σύνορα και εκπίπτουν τα διαδικαστικά εμπόδια αλλά και τα έξοδα. 

Γ) Προσωπικά πιστεύω ότι η εποχή μετά την πανδημία δεν θα είναι ίδια με την εποχή προ πανδημίας. Σίγουρα οι 
καταστάσεις που βιώνουμε και που επηρεάζουν σημαντικά και την ψυχολογική μας κατάσταση θα αφήσουν τα σημάδια 
τους τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Ελπιζω ότι η δίψα για κοινωνικές επαφές για πολιτισμό και παράδοση θα 
υπερνικήσει το φόβο και έτσι να το ξεπερασουμε γρήγορα και να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας.

Ελπιζω να χρησιμοποιήσουμε όμως την εμπειρία που αποκτήσαμε την περίοδο της πανδημίας, ώστε να διευρύνουμε 
τους ορίζοντες μας και με καλύτερες συνεργασίες και δικτύωση να πετύχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Ειδικά 
η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας είναι ένας τρόπος καλύτερης  προσέγγισης της νεολαίας στους πολιτιστικούς 
συλλόγους. Ας είμαστε αισιόδοξοι.

Μιχάλης Πατένταλης, Συγγραφέας,  Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας με 
έδρα το Ντίσελντορφ

Α. Αν κάποιος προσπαθούσε να φανταστεί την  σημερινή κατάσταση 
που βιώνουμε ως ανθρωπότητα, θα περιέγραφε ένα έργο επιστημονικής 
φαντασίας, όπου η ανθρώπινη επαφή και η πολιτιστική διάδραση, 
μεταβιβάζετε σε ένα ψηφιακό επίπεδο. Η εξάπλωση της πανδημίας μας 
έδειξε πως το σενάριο αυτό έγινε πραγματικότητα, στην οποία τόσο εμείς, ως 
ατομικές οντότητες, αλλά και ως πολιτιστικοί φορείς, είμαστε αναγκασμένοι 
να προσαρμοστούμε παρά τις αντίξοες συνθήκες, χρησιμοποιώντας τα νέα 
μέσα και τις τεχνολογίες. Ως Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας είχαμε 
δύο επιλογές. Να αναστείλουμε όλες μας τις δραστηριότητες, λογοτεχνικές 
βραδιές, συνεδριάσεις, καλλιτεχνικές συνεργασίες με άλλους φορείς, ή με 
γρήγορα αντανακλαστικά, να δημιουργήσουμε μια νέα προσβασιμότητα 
στους χώρους της ψηφιακής συνάντησης. Επιλέξαμε τον δεύτερο δρόμο 
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επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο προσέγγισης του κοινού και του ακροατηρίου μας. Βέβαια ένα ψηφιακό 
περιβάλλον, δεν μπορεί να αντικαταστήσει με τίποτα την ανθρώπινη επαφή, που είναι και η πηγή ζωής για την 
τέχνη και ιδιαίτερα για την λογοτεχνία. 

Β. Δεδομένων των συνθηκών έκτακτης ανάγκης, η ΕΕΣΓ επαναπροσδιόρισε το πρόγραμμά της, μεταφέροντας 
την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων της σε διαδικτυακή μορφή. Δημιουργήσαμε την Λογοτεχνική on-
line πλατφόρμα όπου τα μέλη μας παρουσιάζουν τα βιβλία τους. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη. 
Εκατοντάδες φίλοι της ελληνογερμανικής λογοτεχνίας παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις αυτές, σχολιάζοντας 
θετικά αυτήν μας την πρωτοβουλία. Δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικό περιοδικό «Λογογραφία», πήραμε μέρος 
στην Διεθνή έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης διαδικτυακά, συμμετείχαμε στο παγγερμανικό συνέδριο για την 
διάδοση της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στην Γερμανία, παρουσιάσαμε την δουλειά μας στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση. 

Γ. Δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις για το μέλλον. Ο φόβος και η ανησυχία για το πόσο τα περιορίστηκα 
μέτρα που πάρθηκαν θα είναι προσωρινά ή όχι, μας οδηγεί στην ανασφάλεια  και στα γρανάζια 
προδιαγεγραμμένων πολιτικών αστυνομοκρατίας. Όμως η τέχνη και ο πολιτισμός πρέπει να μεταφέρουν 
αισιοδοξία στους ανθρώπους. Η πανδημία θα λάβει τέλος και τότε θα πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται 
με τον πολιτισμό, να επαναπροσδιορίσουν το στάτους κβο που τους οδήγησε πολλές φορές σε έναν ανούσιο 
ανταγωνισμό. Οδεύουμε σε μια νέα εποχή με «μεταλλάξεις» και είναι στο χέρι μας να απαγκιλωθούμε 
από παραδοσιακές δομές και να προτείνουμε νέες. Να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία από το παρελθόν 
προσαρμόζοντάς τα στο νέο που έρχεται. Αλλά η ζωή πολλές φορές προλαβαίνει τα σχέδια μας…

 

Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, Πρόεδρος Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW

Α. Από την προσωπική μου εμπειρία σχετικά με την κοινότητα στην οποία 
είμαι μέλος και σε πολιτιστικούς συλλόγους νοιώθουμε μία σαφή μείωση 
μέχρι πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων. Ειδικά στους πολιτιστικούς 
συλλόγους όπου συναντώνται τα μέλη για να χορέψουν ή να τραγουδήσουν 
εξηπακούεται ότι αυτό είναι πλέον αδύνατο. Άρα οι επαφές αραιώνουν και οι 
δράσεις των φορέων ολιγοστεύουν. Από την άλλη η όρεξη για μιά νεά αρχή 
με συναντήσεις και δράση αυξάνει ολοένα και ελπίζω αυτό να φανεί χρήσιμο 
στην επανεκκίνηση οποιασδήποτε ενέργειας.

Β. Όσον αφορά τώρα τον Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο 
DHW οι επαφές και οι συναλλαγές γίνονται αποκλειστικά τηλεφωνικά 
ή ηλεκτρονικά/διαδικτυακά. Και αυτό σχεδόν με την ίδια ένταση όπως 
πρωτίτερα. Επίσης τέλος του περασμένου έτους πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση διαδικτυακά με θετικό επακόλουθο να 
μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν πολλά μέλη μας από όλη την Γερμανία. 

Έτσι είχαμε συμμετοχή από το Μόναχο μέχρι την Βρέμη και από την Βόννη μέχρι την Λειψία. Άρα υπάρχουν και 
τα θετικά της πανδημίας που μας αναγκάζουν να ανακαλύπτουμε και να εφαρμόζουμε νέα μέσα επικοινωνίας 
και διατήρησης των επαγγελματικών αλλά και φιλικών επαφών. Να υπογραμμίσω ότι σαν αποτέλεσμα της 
πρώτης μας διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης υπήρξε πρόταση για τακτικότερες τέτοιες συναντήσεις ώστε να 
γνωριστούν τα μέλη ακόμη καλλίτερα μεταξύ τους.

Γ. Ελπίζω όχι. Διότι με το εμβόλιο αλλάζουν τα δεδομένα. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι 
μάθαμε να ζούμε με τις πανδημίες και τις μάσκες, κάτι που μέχρι τώρα μόνο στην τηλεόραση βλέπαμε σε χώρες 
της Ασίας. Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι πανδημίες έρχονται και παρέρχονται. Απλά τώρα κάναμε και αυτήν την 
εμπειρία κι έτσι είμαστε καλλίτερα προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι. 
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Στέργιος Οικονόμου, Μέλος του προεδρείου του Συμβουλίου Κοινωνικής Ένταξης  του Δήμου 
Νυρεμβέργης  και Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης

α)  τι επιπτώσεις έχει η πανδημία στη ζωή και στη δράση των συλλογικών 
φορέων Κοινοτήτων / συλλόγων. 

Η Κοινότητα και οι σύλλογοι έχουν σταματήσει κάθε δράση  στην περιοχή μας 
από τότε που άρχισε η πανδημία. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονταν 
συνήθως πριν και μετά τα Χριστούγεννα, τα μαθήματα χορού ή γερμανικής 
γλώσσας, οι διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις κλπ. όλα έχουν  ακυρωθεί. Το 
γεγονός αυτό δεν έχει μόνο περιορίσει τις επαφές των μελών μεταξύ τους αλλά 
έχει και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στους συλλόγους. Σίγουρα τον 
απολογισμό θα τον κάνουμε στο τέλος όταν περάσει η πανδημία.  

B)  Οι διαδυκτιακές δράσεις είναι περιορισμένες και είναι ενημερωτικού 
χαρακτήρα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως πολλοί συμπατριώτες μας, 
ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας, δεν έχουν πρόσβαση στο διαδύκτιο για διάφορους 
λόγους. Σίγουρα οι διαδυκτιακές δράσεις συμβάλλουν στο να υπάρχει μια 

σχετική επαφή ιδιαίτερα μεταξύ των μελών των ΔΣ των συλλόγων για να υπάρχει σχετική ενημέρωση και για να 
παίρνονται ορισμένες αναγκαίες αποφάσεις. Το διαδύκτιο προσφέρεται μόνο για ορισμένες δράσεις όπως για 
παράδειγμα για μαθήματα γλώσσας ή για γυμναστική. Σε καμιά περίπτωση αυτές δεν αντικαταστούν τις „δια ζώσης“ 
επαφές και δραστηριότητες. 

Γ) Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα περάσει πολύς καιρός για να συνέλθουμε από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Φοβάμαι 
πως θα πρέπει να ξεχάσουμε τις γιορτές και τα πανηγύρια ή τις μαζικές συγκεντρώσεις όπως γίνονταν πριν την 
πανδημία. Ο κόσμος θα συνεχίσει να είναι προσεκτικός και θα αποφεύγει τις πολύκοσμες εκδηλώσεις.  

Σπύρος Κωσταδήμας Γεν. Γραμματέας Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικύ, Επίτιμος 
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης (με έδρα την Κολωνία)

A: Η πανδημία που έφερε τα πάντα πάνω κάτω, δημιούργησε πολλά 
προβλήματα και  στους συλλογικούς   φορείς, κοινότητες και συλλόγους. Δεν 
υπάρχει η δυνατότητα αυτό τα διάστημα να λειτουργήσουν οι χορευτικές ομάδες 
των συλλόγων και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλες εκδηλώσεις 
νεολαίας σε δημοτικό επίπεδο. Δεν μπορούν ακόμη να γίνουν έστω και οι πιο 
απλές πολιτιστικές/ χορευτικές  εκδηλώσεις που παίζουν σπουδαίο ρόλο όχι 
μόνο για τους νεολαίους  αλλά και για τους μεγάλους που τους βγάζει από 
τα σπίτια τους και τους αναγκάζει να επικοινωνούν με τους άλλους.Και κάτι 
ακόμη: Τα οικονομικά τω συλλόγων εξυπηρετούνταν από τα λίγα έσοδα που 
είχαν από τις εκδηλώσεις αυτές. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά και δημιουργούν 
αρκετά προβλήματα. Εδώ πρέπει να ψάξουν να βρουν καινούριους τρόπους 
χρηματοδότησης.

Β.. Βεβαίως στο διάστημα αυτό οι ομοσπονδίες και οι σύλλογοι (κι εγώ θα 
μιλήσω εδώ για τους συλλόγους Ηπειρωτών) προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα καινούρια μέσα και κοινωνικά 
δίκτυα που τους δίνουν την δυνατότητα να επικοινωνούν. Τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, αλλά και των 
συλλόγων γίνονται πλέον με skype  και zoom.  Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο από το καλοκαίρι και μετά όλα γίνονται με 
zoom. Με τον καιρό διαπιστώθηκε ότι μπορούν να τα χρησιμοποιούν και για άλλα θέματα π.χ. ιστορικά, κοινωνικά, 
ενημερωτικά. Τώρα που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης μπορούμε να 
κάνουμε  πολλές τέτοιες εκδηλώσεις να ενημερωθεί ο κόσμος. Εδώ πρέπει να αναφέρω την πολύ ωραία  προσπάθεια 
της Πανηπειρωτικής Ευρώπης να ενημερώσει του συλλόγους για διάφορα νομικά και διαδικαστικά θέματα.

Γ. Η πανδημία κατά τη γνώμη μου θα κρατήσει πολύ ακόμη. Αλλά και αν φύγει μερικά πράγματα θα μείνουν ή πρέπει 
να  μείνουν: Συνεδριάσεις , θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος πρέπει να μείνουν. Και κάτι τελευταίο :  Ας αφήσουμε 
τη φαντασία μας να τρέξει και να βρούμε που αλλού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες... Και να 
μη ξεχάσουμε τη διαδικτυακή εκμάθηση της γλώσσας.
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ΕΠΊΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΎ ΜΟΝΑΧΟΎ DIETER REITER 
ΚΑΊ ΑΝΤΊΔΗΜΑΡΧΟΎ KATRIN HABENSCHADEN ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΊΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΎ ΔΟΡΎΦΟΡΟΎ ΓΊΑ 
BMW

Sehr geehrter Herr Tatsis,

vielen Dank für Ihren Brief und Ihre Ausgabe „Eine Chronik der griechischen Migranten*innen bei BMW“. 
Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es ist tatsächlich sehr interessant, wie die griechischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über mehrere Jahrzehnte ihr Leben beschreiben.

Es ehrt die Teilnehmer, dass sie sich bei der Veröffentlichung ehrenamtlich beteiligt haben. Vor allem finde ich es 
super, dass griechische Jugendliche, deren Eltern/Großeltern im BMW Werk in München gearbeitet haben, bei der 
Übersetzung mitwirken durften.

Herzliche Grüße

Katrin Habenschaden 
Bürgermeisterin
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ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΧΑΡΒΑΤΗ: ΤΊΜΑΤΑΊ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΎΦΑΊΟ 
ΓΕΡΜΑΝΊΚΟ ΒΡΑΒΕΊΟ ΕΡΕΎΝΑΣ
  

Deutscher Welle

Με τις έρευνές της η 
παλαιοανθρωπολόγος Κατερίνα 
Χαρβάτη (Πανεπιστημίο 
Τίμπινγκεν) ξαναγράφει την 
ιστορία της ανθρώπινης 
εξέλιξης. Φέτος τιμάται 
με το βραβείο Leibniz, το 
σημαντικότερο γερμανικό 
βραβείο έρευνας.

Χαρτογραφεί αγεωγράφητα 
νερά της εξέλιξης του 
ανθρωπίνου είδους.

Η Κατερίνα Χαρβάτη-
Παπαθεοδώρου, καθηγήτρια 
Παλαιοανθρωπολογίας στο 
Κέντρο Ζένκενμπεργκ του 

Πανεπιστημίου Τίμπιγκεν, θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της.

Οι έρευνές της αποκάλυψαν νέες πτυχές της εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον 
άνθρωπο του Νεάντερταλ (είδος ανθρωπίδη, ο οποίος φέρει την ονομασία του από την κοιλάδα Νεάντερ κοντά 
στο Ντίσελντορφ. Εμφανίστηκε πριν 250.000-200.000 χρόνια και εξέλιπε πριν 40.000).

Στις 15 Μαρτίου η Ελληνίδα καθηγήτρια τιμάται με το σημαντικότερο γερμανικό βραβείο επιστημονικής έρευνας 
Leibniz.

Με αφορμή τη βράβευση η Κατερίνα Χαρβάτη είπε στη DW:

«Η απονομή της πιο σημαντικής επιστημονικής διάκρισης είναι για μένα τεράστια τιμή, αλλά και αναγνώριση 
για όλη τη δουλειά τα τελευταία 10-15 χρόνια.

»Είναι φυσικά και αναγνώριση για την ομάδα και τους συναδέλφους που δουλεύουμε εδώ μαζί στο Τίμπιγκεν.

»Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το βραβείο αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται και η σημασία της 
Παλαιοανθρωπολογίας και από το ευρύ κοινό».

«Ο Νεάντερταλ είναι σαν μια διαφορετική εκδοχή της ανθρωπότητας»

Από κοινού με την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας και με το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών η Κατερίνα Χαρβάτη ανέδειξε την παρουσία Νεάντερταλ και στην Ελλάδα.

Η Ελληνίδα καθηγήτρια απέδειξε εξετάζοντας απολιθώματα στη Πελοπόννησο ότι οι πρώτοι σύγχρονοι 
άνθρωποι εγκαταστάθηκαν εκεί πριν από 210.000 χρόνια.

Είχαν φθάσει δηλαδή στην Ευρώπη περίπου 150.000 χρόνια νωρίτερα από ό, τι πιστεύονταν.

«Τι κάνει για σας τόσο συναρπαστικό τον Νεάντερταλ», τη ρωτήσαμε:

«Για μένα είναι συναρπαστική συνολικά η ανθρώπινη εξέλιξη.

»O Νεάντερταλ είναι ίσως ακόμα πιο συναρπαστικός διότι είναι το αδερφό μας είδος.

»Δηλαδή είναι σαν μια διαφορετική εκδοχή της ανθρωπότητας που έζησε αρκετά πρόσφατα και συνυπήρξε και 
με τους σύγχρονους ανθρώπους.
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»Οπότε αφήνει πολλά ερωτήματα: πως ήταν αυτή η συνύπαρξη, γιατί εξαφανίστηκε ο Νεάντερταλ και γιατί 
υπερίσχυσε ο σύγχρονος άνθρωπος.

»Και επίσης τυχαίνει ο άνθρωπος του Νεάντερταλ να έχει αφήσει πολύ περισσότερα δεδομένα.

»Ίσως γιατί είναι πιο πρόσφατος σε σχέση πχ με τους αυστραλοπιθήκους και υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις, 
και αρχαιολογικές και παλαιοανθρωπολογικές, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πιο εκτεταμένες μελέτες και 
να έχουμε πιο ισχυρά στατιστικά αποτελέσματα».

«Έχουμε φέρει τον πλανήτη στα μέτρα μας»

Βάσει των ερευνών της η Κατερίνα Χαρβάτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος του Νεάντερταλ 
δεν ήταν οπωσδήποτε «υποδεέστερος» σε σύγκριση με τον homo sapiens, όσον αφορά τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές του, αλλά ότι ήταν απλά διαφορετικός.

Έτσι η DW ρώτησε την Ελληνίδα καθηγήτρια αν, έστω και θεωρητικά, θα μπορούσαμε σήμερα να συνυπάρχουμε 
στον πλανήτη με ανθρώπους Νεάντερταλ.

«Εκατομμύρια χρόνια συνυπήρχαν πολλαπλά είδη ανθρώπινα στον πλανήτη και ακόμα και στην ίδια ήπειρο, 
στην Αφρική ή ακόμα και την Ευρώπη.

»Και ξέρουμε ότι σε διαφορετικές περιόδους υπερίσχυε ή το ένα ή το άλλο.

»Δεν ήταν πάντα ο home sapiens εκείνος που υπερίσχυε.

»Οπότε θα μπορούσαμε θεωρητικά να συνυπάρχουμε.

»Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως η ανθρωπότητα με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να συνυπάρχει 
μαζί με άλλα ανθρώπινα είδη γιατί όπως βλέπουμε, σχεδόν δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με άλλα είδη 
και έχουμε φέρει όλο τον πλανήτη τα δικά μας μέτρα με την “άγρια πανίδα” να είναι πια η μειοψηφία και η 
πλειοψηφία των θηλαστικών σε μάζα πάνω στη γη να είναι τα ζώα της κτηνοτροφίας.

»Μάλλον πιο περίεργο είναι να υπάρχει στον πλανήτη μόνο ένα ανθρώπινο είδος, όπως συμβαίνει σήμερα με 
τον Homo Sapiens».

Παιδεία και έρευνα ως δημόσια αγαθά

Η Κατερίνα Χαρβάτη σπούδασε στις ΗΠΑ και εργάστηκε στη συνέχεια εκεί ως καθηγήτρια.

Από το 2009 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Τίμπινγκεν.

Της ζητήσαμε, κλείνοντας, μια σύγκριση από τη προσωπική σκοπιά και εμπειρία, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

«Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στο γερμανικό σύστημα.

»Όπως και σε όλα τα συστήματα Παιδείας ωστόσο υπάρχουν θετικά και αρνητικά.

»Πιστεύω ότι γενικά το γερμανικό σύστημα Παιδείας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρει πολλές 
δυνατότητες, πολύ καλές συνθήκες για έρευνα ακόμα και σε σύγκριση με την Αμερική.

»Εγώ δηλαδή δεν θα έφευγα από τη Γερμανία ποτέ πια!

»Να αναφέρω μόνο ότι τα γερμανικά πανεπιστήμια ανήκουν στη δημόσια εκπαίδευση ενώ τα πανεπιστήμια στις 
ΗΠΑ ακόμα και τα “δημόσια” βασίζονται σε χρηματοδότηση μέσω διδάκτρων ή δωρεών, άρα είναι στην ουσία 
ιδιωτικά.

»Στη Γερμανία το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό, είναι βασισμένο στην ιδέα της παιδείας και της έρευνας 
ως δημόσιου αγαθού, πράγμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Πηγή: Deutsche Welle
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ΓΊΩΡΓΟΣ ΠΑΣΤΊΔΗΣ: „Ο COVID ΑΛΛΑΞΕ ΤΊΣ ΖΩΕΣ 
ΜΑΣ ΚΑΊ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
  

Στο πλαίσιο των δημοσιεύσεών μας για Έλληνες του 
εξωτερικού που έχουν καταξιωθεί στον τομέα της 
εργασίας τους συζητήσαμε σήμερα με τον Γιώργο 
Παστίδη * που εργάζεται στο Παρίσι σε υψηλόβαθμη 
θέση της Ericsson

Κύριε Παστίδη, Σ όλον τον κόσμο υπάρχει 
μια προοτροπή για „εργασία από το σπίτι“ 
. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα προσωρινό 
μέτρο ή σε μεγάλο βαθμό θα συνεχιστεί. Ηταν 
προετοιμασμένες οι εταιρίες και πως κρίνετε το 
βαθμό που ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα;

Ο Covid άλλαξε τις ζωές μας και την εργασία. Έφερε 
πολύ γρηγορότερα πράγματα που ήταν αναμενόμενα 
αλλά όχι τόσο σύντομα και ήρθαν για να μείνουν. Στην 
Ericsson, εταιρεία που εργάζομαι, 85,000 κόσμος 
εργαζόμαστε με ασφάλεια από το σπίτι μας από τον 
Φεβρουάριο

και τα αποτελέσματα μας είναι εξαιρετικά. Υπάρχουν 
φυσικά 15,000 συνάδελφοι όπως οι field engineers 

για παράδειγμα που συνεχίζουν την εργασία τους όπως και πριν (με τα μεγαλύτερα δυνατά μέτρα ασφαλείας) 
γιατί δε γίνεται διαφορετικά. Εμείς ήμασταν έτοιμοι. Και ήταν έτοιμες οι περισσότεροι μεγάλοι πολυεθνικοί 
οργανισμοί. Πιστεύω όμως ότι δεν ισχύει το ίδιο για μικρότερες εταιρείες. Έχει ενδιαφέρον έρευνα της KPMG 
στην Ελλάδα πριν από 8 μήνες που δείχνει ότι οι Ελληνικές εταιρείες σε σχέση με τις πολυεθνικές είναι 
διστακτικές να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εργασία και προσπαθούν να επισπεύσουν την επιστροφή των 
εργαζομένων στο γραφείο.   

Ενα από τα θέματα που προκαλεί έντονη συζήτηση και μάλιστα μπήκε από διάφορους κύκλους ως 
επιχείρημα στη συζήτηση για την πανδημία ήταν τα δίκτυα 5G. Tελικά γιατί προκαλεί αντιδράσεις το 
συγκεκριμένο θέμα και πόσο βάση έχουν οι διάφορες απόψεις που „ακούγονται“. Δεν είναι απλά μια 
φυσιολογική αναβάθμιση;

Το 5G δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί εμπορικά, είναι ακόμη σε εμβρυακή κατάσταση και δεν υπάρχουν κεραίες 
στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Επίσης εκπέμπει μέσω των υφισταμένων συχνοτήτων κι εκπέμπει την ίδια 
ακτινοβολία με το 4G. Επιτρέψτε μου να αστειευτώ. Όσο πιθανό είναι να δημιούργησε ο Covid το 5G  είναι και 
να προκάλεσε το 5G τον Covid.

Δεν είναι θέμα που συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη η γρήγορη σύνδεση του διαδικτύου, 
γιατί δεν επνδύουν οι χώρες σ αυτό ; 

Έχετε δίκιο αλλά δεν είναι μόνον θέμα επενδύσεων και γι αυτό βλέπετε οικονομικά ισχυρές και τεχνολογικά 
προηγμένες χώρες να κάνουν ίσως αργά βήματα.  

Είναι και θέμα regulations που στην Ευρώπη λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ώστε να έχουμε ένα όχι μόνο γρήγορο 
αλλά ασφαλές και sustainable ψηφιακό παρόν και μέλλον. 

Σε κάποιο σημείο του πλούσιου βιογραφικού σας, διαβάζουμε οτι είσαστε μέλος στην μεγαλύτερη 
εθελοντική οργάνωση παγκοσμίως, στους Προσκόπους. Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός ειδικά στις 
μέρες μας είναι σημαντικός;

Νομίζω πως τα τελευταία συμβάντα στην Αμερική απαντούν με τον καλυτερο τρόπο την ερώτηση σας.  Ο 
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Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν παρά η αφορμή κι όχι η αιτία. Τα δημογραφικά αλλάζουν ραγδαία σε Αμερική κι 
Ευρώπη, ακόμη και στην πατρίδα μας. Ο φόβος για το διαφορετικό γίνεται φθόνος, μίσος και φανατισμός. Και η 
απάντηση δεν είναι άλλη, δεν μπορεί να είναι άλλη από την αγάπη, τη συνεργασία, το σεβασμό στη διαφορετική 
θρησκεία, χρώμα, φύλο και φυλή. Χρειάζονται τομές και μακρόπνοος σχεδιασμός στην παιδεία για να δούμε όχι 
εμείς αλλά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας τα πράγματα να αλλάζουν και να γίνονται καλύτερα. Οι εθελοντικές 
οργανώσεις θα έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές και οι Έλληνες Πρόσκοποι με την τεράστια ιστορία 
προσφοράς κι έργου μπορούν να πρωταγωνιστήσουν.

Εσεις εργαστήκατε στην Ελλάδα και μετά στη Γαλλία. Γιατί φύγατε από την Ελλάδα; Ήταν θέμα 
προοπτικής ;

Εγώ γεννήθηκα στο Λονδίνο από γονείς γεννημένους και μεγαλωμένους στο Κάϊρο που είχαν καταγωγή από 
Κύπρο, Χίο και Σάμο, και σπούδασα στις ΗΠΑ. Σας τα λέω αυτά για να δείξω ότι καταρχάς η μετανάστευση είναι 
στο DNA μου πράγμα νομίζω που επηρέασε (όχι συνειδητά ίσως) σημαντικά την απόφαση μου αυτή. 

Δεν έκανα τίποτα περισσότερο απο τους γονείς μου και τους παππούδες μου. Τελείωσα τις σπουδές μου το 
1989 και δεν πέρασε στιγμή τότε από το μυαλό μου να μείνω στην Αμερική. Μου έλειπε η πατρίδα μου, η 
οικογένεια μου, οι φίλοι μου. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησα ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν η καλύτερη με 
κριτήρια αυστηρά επαγγελματικά κι ας ήταν χρόνια καλά για την Ελλάδα. Όταν ήρθαν και τα δύσκολα χρόνια με 
την οικονομική κρίση, η επιθυμία που ήταν παλαιότερα πολυτέλεια δυνάμωσε κι έγινε επιτακτική ανάγκη ώστε 
να προσφέρω στην οικογένεια μου κι εμένα τον ίδιο ένα καλύτερο παρόν κι ένα ασφαλέστερο μέλλον. 

Θα θέλατε να επιστρέψετε πάλι πίσω ;  

Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να σας απαντήσω΄ναι΄. Αλλα δυστυχώς δεν μπορώ. Λατρεύω την εργασία 
μου και τον global ρόλο μου στον σπουδαίο οργανισμό που μου επιτρέπει να είμαι στο κέντρο των εξελίξεων 
του χώρου μου, αισθάνομαι πολύ καλά σε μια χώρα που αγκάλιασε οικογένεια μου, απολαμβάνω την εργασιακή 
ασφάλεια που μου προσφέρει η Γαλλία, νιώθω ευγνωμοσύνη που βλέπω το παιδί μου να είναι bilingual σε μια 
χώρα με παιδεία εξαιρετική. Η ζωή μας είναι σε απόλυτη τάξη, η απόσταση από την Ελλάδα είναι μικρή και ο 
νέος ψηφιακός κόσμος μικραίνει κάθε μέρα τις αποστάσεις και μας  επιτρέπει να είμαστε κοντά σε όσους και 
όσα αγαπάμε στην πατρίδα. 

*Ο Γιώργος Παστίδης  

Διηύθυνε για 9 χρόνια το business unit της εκπαίδευσης πωλήσεων των ICAP Group and Huthwaite Internatio-
nal στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εργάζεται στην Ericsson από το 2013, με έδρα το Παρίσι.  

Αρχικά επικεφαλής της εκπαίδευσης πωλήσεων του Region Mediterranean και μετά του Market Area Europe 
& Latin America. Πριν 2 χρόνια ανέλαβε τα διευρυμένα καθήκοντα του global ρόλου Head of Sales Enable-
ment Programs για το Ericsson Group. Είναι απόφοιτος του Elon University, USA όπου σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οικονομικά (BSc) και είναι κάτοχος της πιστοποίησης μεταπτυχιακού επιπέδου Advanced 
Coaching and Mentoring L7 του Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), UK.  

Είναι fellow member του Association of Professional Sales (APS), UK και τακτικός ομιλητής σε συνέδρια 
πωλήσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης.  
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΘΑ ΟΜΟΛΟΠΟΊΗΘΕΊ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΞΊΔΊΑ
  

Ο εντεταλμένος για θέματα τουρισμού της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Thomas Bareiß 
εμφανίστηκε σκεπτικός σχετικά με τους περιορισμούς 
ταξιδιών το Πάσχα (καθολικό Πάσχα 5 Απριλίου).

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό RTL/ntv δήλωσε „ Πιστεύω ότι δύσκολα τα 
ταξίδια τους επόμενους δυο - τρεις μήνες θα μπορούν 
να πραγματοποιηθούν χωρίς περιορισμούς“. 

Σε βελτίωση της κατάστασης υπολογίζει το δεύτερο 
τρίμηνο. „Από την Πεντηκοστή η κατάσταση θα είναι 
καλύτερη (23 Μαίου) και ελπίζω ότι το καλοκαίρι 
θα αποτελέσει ένα μεγάλο διάστημα ταξιδιών“ 
συμπλήρωσε ο Thomas Bareiß

ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΊΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
  

Η αρμόδια υπηρεσία για την εργασία ανακοίνωσε τα 
στοιχεία όσον αφορά την εξέλιξη της ανεργίας στο 
Μόναχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο αριθμός των ανέργων στο 
Μόναχο αυξήθηκε τον Ιανουάριο κατά 4.987 φθάνοντας 
συνολικά τους 53.891 (από 4,5% σε 5%). Η αύξηση 
όμως θεωρείται αναμενόμενη για το συγκεκριμένο 
χρονικό διάτημα. Τον αντίστοιχο μήνα το 2020 δηλ. 
από Δεκέμβριο 2019 σε Ιανουάριο 2020 ο αριθμός των 
ανέργων είχε αυξηθεί κατά 4.501.

Επίσης 1.759 επιχειρήσεις στο Μόναχο δήλωσαν στην 
αρμόδια υπηρεσία 13.445 εργαζόμενους με εργασία 
περιορισμένου χρόνου (Kurzarbeit). Τον Δεκέμβριο του 
2020 ήταν 1.672 οι δηλώσεις για 13.445 εργαζόμενους. 

Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Ζαγούρης 
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ΒΑΎΑΡΊΑ: ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ ΕΊΣΦΟΡΩΝ ΓΊΑ ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΑ
  

Την άνοιξη του 2020, η Βαυαρία είχε επιστρέψει 
τις εισφορές στους γονείς που τα παιδιά τους δεν 
επισέκφθηκαν το νηπιαγωγείο λόγω της γενικής 
απαγόρευσης .

Χθες το υπουργικό συμβούλιο της Βαυαρίας 
αποφάσισε να επιστρέψει στους γονείς την εισφορά 
και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 
2021. 

Αυτό που είναι νέο σε σύγκριση με την απόφαση 
της άνοιξης του 2020 είναι ότι την επιστροφή 
χρημάτων τη δικαιούνται και οι γονείς των οποίων 
τα παιδιά (στο πλαίσιο της λειτουργίας έκτακτης 
ανάγκης) δεν επισκέφθηκαν τα νηπιαγωγεία 
περισσότερες από πέντε ημέρες .

Σε αντίθεση όμως με την ρύθμιση της άνοιξης του 2020 η απόδοση των εισφορών δεν θα καταβάλλεται 
100% από το κρατίδιο της Βαυαρίας καθώς οι δήμοι και κοινότητες θα πρέπει να συμμετέχουν με το 30% των 
δαπανών.

Η αντιδήμαρχος του Μονάχου Verena Dietl επικρίνει τη συγκεκριμένη απόφαση „Φυσικά και είναι δίκαιο οι 
γονείς των οποίων τα παιδιά δεν πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία ή φύλαξη παιδιών να μην καταβάλουν τα τέλη. 
Ωστόσο, δεν κατανοώ ότι η κυβέρνηση της Βαυαρίας αναγκάζει τους δήμους να συγχρηματοδοτήσουν το 
συγκεκριμένο μέτρο. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του.
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ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΊ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑ ΣΕ ΒΑΎΑΡΊΑ ΚΑΊ ΒΑΔΗ 
ΒΎΡΤΕΜΒΕΡΓΗ
  

Ομιλία του Νικόλαου Μπελιά, Συμβούλου ΟΕΥ Α‘ 
(Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων)  του Γενικού 
Προξενείου Μονάχου με αρμοδιότητα στα κρατίδια 
της Βαυαρίας και Βάδης Βυρτεμβέργης στην ψηφιακή 
εκδήλωση «Greek Exports Forum & Awards 2020» 
που έγινε στις 20.01 με θέμα «Έρευνα και Καινοτομία 
σε Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη: η μετάβαση στην 
ψηφιακή οικονομία του αύριο», 

Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω 
τους διοργανωτές της σημερινής ψηφιακής μας 
εκδήλωσης και ιδιαίτερα τους οικοδεσπότες μας 
τον κ. Ουζούνη και τα στελέχη της Ethos Media.

Το θέμα της παρέμβασής μου είναι η έρευνα και 
καινοτομία σε Βαυαρία και Βάδη-Βυρτεμβέργη και το 

πως αντιμετωπίζουν στα δύο αυτά κρατίδια της Νότιας Γερμανίας, που αποτελούν την περιφέρεια αρμοδιότητας 
του Γραφείου μας, τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία του αύριο.

Η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη, που έχουν πρωτεύουσα το Μόναχο και τη Στουτγάρδη αντίστοιχα, 
αποτελούν το επίκεντρο της βιομηχανικής ισχύος της Γερμανίας και της περίοπτης θέσης που κατέχει στις 
διεθνείς αγορές.

Πράγματι, η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη είναι τα πιο πλούσια και βιομηχανικά αναπτυγμένα κρατίδια της 
Γερμανίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι 48.300 ευρώ στη Βαυαρία και 47.300 στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, είναι δηλαδή 
σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο της Γερμανίας που φθάνει τα 41.300 περίπου ευρώ.

Εκείνο όμως που είναι εντυπωσιακό είναι η συμβολή του βιομηχανικού τομέα στο ΑΕΠ που φθάνει το 27,3 % 
στη Βαυαρία και σε ύψος ρεκόρ 31,8 % στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, τη στιγμή που ο μέσος όρος στη Γερμανία είναι 
23 %, στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί το 15 % και 9,5 % περίπου στη χώρα μας.

Το Μόναχο και η Στουτγάρδη συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες βιομηχανικές μητροπόλεις της Ευρώπης. Η Άνω 
Βαυαρία κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ 
η Στουτγάρδη είναι η πιο αναπτυγμένη βιομηχανικά μητρόπολη της Ευρώπης, αφού η συμβολή της βιομηχανίας 
στην εγχώρια προστιθέμενη αξία φθάνει στο ύψος ρεκόρ του 40 %.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Βαυαρία έθεσε ως στόχο τη μετεξέλιξη της σε μια οικονομία high tech.

Σήμερα η Βαυαρία κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
ρομποτικής, μηχανοτρονικής και βιομηχανικών αυτοματισμών και μία από τις πρώτες σε νέα υλικά, 
νανοτεχνολογία και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος.

Η Βαυαρία διαθέτει πολυάριθμες νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και 17 ισχυρά και άριστα οργανωμένα 
clusters ανά κλάδο παραγωγής, τα οποία αναπτύσσουν σημαντική διεθνή δραστηριότητα.

Ο κλάδος ITC αποτελεί βασικό πυλώνα της βαυαρικής οικονομίας και επιταχύνει την αποτελεσματική διάχυση 
νέων τεχνολογιών και καινοτομίας σε όλο τον παραγωγικό ιστό του κρατιδίου.

Υπολογίζεται ότι στον τομέα ITC δραστηριοποιούνται 20.000 βαυαρικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 
300.000 εργαζόμενους. Οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι του λογισμικού και της μικροηλεκτρονικής, ενώ 
παράλληλα ιδιαίτερη άνθηση παρουσιάζουν οι κλάδοι ψηφιοποίησης της παραγωγής, τεχνητής νοημοσύνης, 
κυβερνοασφάλειας, διαδικτύου των πραγμάτων, ηλεκτρονικής υγείας και ψηφιοποίησης στον τομέα της 
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ενέργειας.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι εξαγωγικές επιδόσεις της βιομηχανίας που φθάνουν τα 204 δις στη Βάδη-
Βυρτεμβέργη και τα 190 δις στη Βαυαρία. Παρά το μεγάλο μέγεθος της εσωτερικής αγοράς, οι εξαγωγές 
καλύπτουν το 55 % του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στη Βάδη και το 53 % στη Βαυαρία, το υψηλότερο 
δηλαδή ποσοστό μεταξύ των 16 γερμανικών κρατιδίων.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών οφείλεται στους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους που έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές.

Στην Βαυαρία και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη έχουν την έδρα τους 13 από τα 30 blue chips του γερμανικού 
Χρηματιστηρίου, μεταξύ των οποίων πολυεθνικοί κολοσσοί όπως η BMW, Audi, Siemens, MAN, Daimler Merce-
des, Bosch, Bayer, SAP, Allianz, MBB, Adidas και άλλες.

Σημαντικό ρόλο όμως έχουν και οι λεγόμενες Mittelstand, οι μικρομεσαίες δηλαδή, για τα γερμανικά δεδομένα, 
επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν οι αποκαλούμενοι «κρυφοί πρωταθλητές», εξειδικευμένες δηλαδή 
εταιρείες που απευθύνονται στη διεθνή αγορά και βρίσκονται στην παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα 
ειδίκευσης τους.

Η εξαιρετικά αναπτυγμένη βιομηχανία στη Βαυαρία και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη χαρακτηρίζεται από την οργανική 
της διασύνδεση με εταιρείες παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, τόσο σε 
επίπεδο ανάθεσης σε εξωτερικούς παρόχους τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και συνοδευτικών 
υπηρεσιών και παροχών, οι οποίες προωθούν και πλαισιώνουν τα παραγόμενα αγαθά.

Παράλληλα, η στενή συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα, τοπικές και περιφερειακές αρχές 
και Επιμελητήρια, αλλά και η συνέργεια με ένα πυκνό δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπεργολάβων, 
προμηθευτών και εταιριών παροχής υπηρεσιών, μέσω υπεργολαβιών, παραγγελιών και αναθέσεων σημαντικών 
κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας, ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και διαχέει την καινοτομία σε όλο τον 
παραγωγικό ιστό της οικονομίας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Made in Germany έχει καθιερωθεί διεθνώς ως εγγύηση ποιότητας και τεχνολογικής 
υπεροχής τόσο σε καταναλωτικά αγαθά, όσο και στον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Γερμανία, στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής 
επανάστασης της περιώνυμης 4.0, είναι να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στις διεθνείς αγορές, 
επισπεύδοντας την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να καλύψει το έδαφος που έδειξε 
να χάνει τα τελευταία χρόνια σε ορισμένους τομείς έναντι ανταγωνιστών της από ΗΠΑ, Κίνα και άλλες χώρες.

Στόχος συνεπώς της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών φορέων, τόσο στη Βαυαρία όσο και στη Βάδη-
Βυρτεμβέργη, είναι να συνδυάσουν τη μακρά παράδοση βιομηχανικής αριστείας και απαράμιλλα υψηλής 
ποιότητας, με τις νέες τεχνολογίες ψηφιοποίησης της παραγωγής, ώστε να διαφυλάξουν τη θέση της εγχώριας 
βιομηχανίας στην κορυφή της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κυβέρνηση και επιχειρηματικοί φορείς επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη μετάβαση 
στα «έξυπνα εργοστάσια» του αύριο.

Στις νέες αυτές πρότυπες μονάδες, μέσω της αυτόματης και διαδραστικής σύνδεσης μηχανών, συσκευών 
μέτρησης, οργάνων ελέγχου και αισθητήρων θα επιτυγχάνεται ο ιδανικός συνδυασμός ανάλωσης υλικών, 
κατανάλωσης ενέργειας και βέλτιστου χρόνου λειτουργίας των μηχανών, για την παραγωγή εξατομικευμένων 
προϊόντων.

Το ζητούμενο, με άλλα λόγια, της βιομηχανίας 4.0 είναι η μετάβαση από την απρόσωπη μαζική παραγωγή του 
χθες στην ευέλικτη και αενάως αναπροσαρμοζόμενη και αυτορυθμιζόμενη παραγωγική διαδικασία, η οποία 
χαρακτηρίζει το «έξυπνο» εργοστάσιο του αύριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών συντείνουν στη διάχυση τεχνολογιών αιχμής 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να μετάσχουν σε ενημερωτικά εργαστήρια, εκδηλώσεις 
προβολής και πιλοτικά προγράμματα για θέματα όπως διαδραστικός σχεδιασμός, διαδίκτυο των πραγμάτων, 
ρομποτική, αυτόματη επεξεργασία εικόνων.
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Καθοριστικός παράγοντας της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Βαυαρίας και Βάδης-Βυρτεμβέργης είναι 
το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των δαπανών που αφιερώνουν για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
καινοτόμων τεχνολογικών διαδικασιών.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Βαυαρίας και της Βάδης-Βυρτεμβέργης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
απεικονίζονται ανάγλυφα στις διαφάνειες που ακολουθούν.

Όπως δείχνει η διαφάνεια 1, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη αντιστοιχεί το 28 % και στη Βαυαρία το 18,8 % των 
συνολικών δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στη Γερμανία. Με σύνολο 28 και 17,8 δις ευρώ αντιστοίχως τα 
δύο κρατίδια της Νότιας Γερμανίας καλύπτουν δηλαδή αθροιστικά το ήμισυ σχεδόν των συνολικών δαπανών 
ύψους 100 δις της Γερμανίας για έρευνα και ανάπτυξη.

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στη Βάδη-Βυρτεμβέργη ανέρχονται στα 5,6 % του ΑΕΠ, που είναι 
το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των 97 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανόν στον κόσμο. Το 
αντίστοιχο ποσοστό στη Βαυαρία ανέρχεται σε 3,1 %, έναντι 3 % κατά μέσο όρο στη Γερμανία και 2,2 % για το 
σύνολο της Ε.Ε.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι Βαυαρία και Βάδη-Βυρτεμβέργη κατέχουν τις δύο κορυφαίες θέσεις, σε σύνολο 78 
κρατών και περιφερειών της Ε.Ε. στο δείκτη ευρωπαϊκής καινοτομίας (innovation index) που καταρτίζεται με 
βάση ένα σύνθετο σύστημα πολυπαραγοντικών κριτήριων.

Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι το ήμισυ περίπου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται στη Γερμανία 
προέρχονται από επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα της Βαυαρίας και Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, για παράδειγμα, αντιστοιχούν 133 καταθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά 100.000 
κατοίκους ετησίως, αριθμός διπλάσιος από το μέσο όρο της Γερμανίας και τετραπλάσιος από το μέσο όρο της 
Ε.Ε.

Το θεσμικό πλέγμα υποστήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη περιλαμβάνει:

9 διεθνούς φήμης πανεπιστήμια με μακρά παράδοση θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας

7 ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

8 κλαδικά και επαγγελματικά ερευνητικά κέντρα που αποβλέπουν κυρίως στον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

14 ινστιτούτα Fraunhofer

2 ερευνητικά κέντρα του δικτύου Helmholtz που ειδικεύονται στη θεμελιώδη έρευνα και τη μεταφορά 
τεχνολογίας

Ίδρυμα Steinbeis, το οποίο διαθέτει 300 κέντρα μεταφοράς τεχνογνωσίας και διάχυσης καινοτομιών για την 
υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αντίστοιχοι φορείς λειτουργούν και στη Βαυαρία.

Οι σημαντικότεροι τομείς όπου διοχετεύεται η χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη αφορούν την τεχνητή 
νοημοσύνη, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ρομποτική, μηχανοτρονική, ψηφιοποίηση και 
βιομηχανικοί αυτοματισμοί, βιώσιμη κινητικότητα, μετάβαση στην πράσινη οικονομία, βιοτεχνολογία και ιατρικό 
εξοπλισμό.

Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ συνοπτικά και στις δυνατότητες διμερούς συνεργασίας στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας.

Βασικός μας στόχος πρέπει να είναι η διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και νεοφυούς 
τεχνολογικής επιχειρηματικότητας με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα Βαυαρίας και Βάδης-Βυρτεμβέργης, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν συνέργειες και να προκύψουν συνεργασίες σε ερευνητικό και επιχειρηματικό 
επίπεδο.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο οργάνωσε ήδη πρόσφατα ψηφιακή επιχειρηματική αποστολή ελληνικών start-
up επιχειρήσεων στη Βόρεια Ρηνανία και θα πρέπει να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες και στη Νότια Γερμανία 
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που διαθέτει, όπως είδαμε, ισχυρό υπόβαθρο σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Επισημαίνουμε ότι διαθέτουμε ως χώρα ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Εκατοντάδες έλληνες επιστήμονες και 
ερευνητές εργάζονται και κατέχουν συχνά σημαντικές θέσεις σε ερευνητικά ιδρύματα καθώς και σε καινοτόμες 
και νεοφυείς επιχειρήσεις στα κρατίδια αρμοδιότητας μας, αλλά και σε ολόκληρη τη Γερμανία, και μπορούν να 
αποτελέσουν μια φυσική γέφυρα για διασύνδεση με ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς.

Το Γραφείο μας έχει ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, με τη συνεχή χαρτογράφηση των 
ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών και τη συστηματική συνεργασία με clusters, Επιμελητήρια και φορείς όπως 
ο Δήμος Μονάχου.

Τον Οκτώβριο του 2019, το Γραφείο μας σε συνεργασία με το Δήμο Μονάχου, οργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης 
και δικτύωσης με θέμα «Έλληνες επιχειρηματίες στο Μόναχο».

Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του Γραφείου μας, από τις αρχές του περασμένου έτους, δημιουργήθηκε ένα 
Δίκτυο ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, το οποίο έχει ήδη 100 περίπου μέλη, μεταξύ των 
οποίων μεγάλος αριθμός επιστημόνων και ερευνητών.

Το Δίκτυο αυτό είναι ιδιαίτερα δραστήριο, έχει ήδη διοργανώσει 3 εκδηλώσεις και προγραμματίζει τη 
διοργάνωση το επόμενο τετράμηνο 2 διαδικτυακών θεματικών συζητήσεων με αντικείμενο την ηλεκτροκίνηση 
(με αφορμή και τις πρόσφατες γερμανικές πρωτοβουλίες στη χώρα μας) και την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2020, εξάλλου, το Γραφείο μας διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Δίκτυο που 
προαναφέραμε και το Δήμο Μονάχου, ψηφιακή εκδήλωση με συμμετοχή 15 ομιλητών υψηλού επιπέδου, με 
θέμα «έλληνες επιστήμονες και ερευνητές που εργάζονται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας στη Βαυαρία».

Παράλληλα, το Γραφείο μας πρότεινε τη διοργάνωση ελληνοβαυαρικού επιχειρηματικού Φόρουμ στον τομέα IT 
και ψηφιοποίησης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μονάχου και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Η εκδήλωση αυτή έχουμε προτείνει να πραγματοποιηθεί τέλη Ιουνίου (μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή και με 
φυσική παρουσία, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση που θα πραγματοποιηθούν στο Μόναχο.

Για να έχει επιτυχία η εκδήλωση αυτή, και η διοργάνωση B2B συναντήσεων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
η συμμετοχή, από ελληνικής πλευράς, νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών (spinoff) 
επιλεγμένων ερευνητικών κέντρων, φορέων υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Προς τούτο, προσβλέπουμε στη συνδρομή της ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας, της Β8 Δ/νσης και όλων των άλλων 
αρμόδιων φορέων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

MΟΝΑΧΟ: MΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΊΚΟ Η ΔΊΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΊΑΑ
  

Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης ( Διεθνές 
Σαλόνι Αυτοκινήτου) … μετακόμισε στο Μόναχο. Από το 2021, 
η IAA, μετά από 70 χρόνια άλλαξε τόπο διεξαγωγής και είχε 
σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από 6 έως 12 
Σεπτεμβρίου.

Αν και οι συμμετέχοντες δηλώνουν αισιόδοξοι για την 
πραγματοποίησή της ο Δήμαρχος του Μονάχου δήλωσε ότι „ είναι 
νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για το Φθινόπωρο. Υπάρχουν δυο 
πολύ μεγάλες „εκδηλώσεις“ τον Σεπτέμβριο στο Μόναχο. Αυτή 
της έκθεσης αυτοκινήτου και το Oktoberfest. Δύσκολα μπορώ να 
σκεφτώ ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο μια από τις δυο“.  Πηγή: SZ
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„ΕΎΧΑΡΊΣΤΗΡΊΑ ΕΠΊΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΊΕΎΘΎΝΤΡΊΑΣ 
ΤΟΎ 1ΟΎ ΔΗΜΟΤΊΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΎ ΜΟΝΑΧΟΎ Κ. 
ΕΎΜΟΡΦΊΑΣ ΚΑΡΑΓΊΑΝΝΗ „
  

Αγαπητοί αποδέκτες της παρούσας επιστολής,

Όπως όλοι γνωρίζετε, οι απαιτήσεις του τρέχοντος 
σχολικού έτους έχουν διαφοροποιηθεί αισθητά 
συγκριτικά με αυτές παρελθόντων ετών. Η πανδημία 
έχει ανατρέψει δυστυχώς όχι μόνο την προσωπική 
ζωή έκαστου /-ης αλλά και αυτή της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες 
που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, νιώθω την ανάγκη 
να απευθύνω σε όλους σας ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
για τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε ένας έχει συμβάλει 
ξεχωριστά στην άψογη λειτουργία της σύγχρονης εξ΄ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Μονάχου.

Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω : 

Α. Το Σύλλογο διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μονάχου και τον κάθε ένα/μία προσωπικά για τον 
αγώνα που καταβάλλει καθημερινά προκειμένου να εξασφαλίσει και να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την 
ποιότητα παροχής του εκπαιδευτικού έργου κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
σχολική μας μονάδα  βρέθηκε από την πρώτη ημέρα 11.01.2021 πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση 
που ονομάζεται τηλεκπαίδευση κα τα κατάφερε με εξαιρετικά αποτελέσματα. Με την άψογη συνεργασία όλων 
των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Μονάχου, διατηρείται ζωντανή η σχέση των μαθητών μεταξύ τους αλλά και  η σχέση των μαθητών με τους 
εκπαιδευτικούς. 

Β. Τους  Γονείς, που παρά τις αντίξοες  συνθήκες που επικρατούν, στέκονται  δίπλα στα παιδιά τους και τα 
βοηθούν  με κάθε τρόπο να εξοικειωθούν στην σύγχρονη εκπαίδευση, υποστηρίζοντας παράλληλα και  το έργο 
των εκπαιδευτικών. 

Γ. Τους  Μαθητές, για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν να γνωρίσουν αυτόν το νέο και μέχρι 
πρότεινως άγνωστο  κόσμο της τηλεκπαίδευσης, αλλά και για την υποδειγματική συνέπειά τους.  Μην ξεχνάμε 
ότι πρόκειται για μικρής ηλικίας παιδιά και αυτό από μόνο του, του δίνει πάρα πολύ μεγάλη αξία. 

Επίσης θα ήθελα να εκφράσω ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από καρδιάς στην Αν. Συντονίστρια Εκπαίδευσης 
Μονάχου, κ. Μπέση Σπυριδούλα, για την έμπρακτη και ανεκτίμητη στήριξή της, με την χρηματοδότηση της 
αγοράς δεκατεσσάρων  (14) καινούριων λάπτοπ για τους μαθητές του σχολείου μας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ρουζβανίδη Γεώργιο, ο οποίος αφιλοκερδώς πραγματοποίησε την 
ενεργοποίηση, παραμετροποίηση , τις αναβαθμήσεις του λειτουργικού, εγκατέστησε τους οδηγούς  και  την 
πλατφόρμα του Microsoft Teams σε όλα τα λάπτοπ.

Και η προσπάθεια συνεχίζεται ...

 

Με εκτίμηση 

Η Διευθύντρια 
Ευμορφία Καραγιάννη
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„ΟΊ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ“
  

Της Ευαγγελίας Παπαθανασίου * με αφορμή το ηλεκτρονικό άλμπουμ του Δορυφόρου με σχολικές φωτογραφίες 
από το Μόναχο και τα περίχωρα

(Φωτογραφία, Γ3  Λυκείου 1979, Arabella Schule)

Ετοιμαζόμουν να πέσω για ύπνο, είχα μιλήσει και με τα παιδιά και ήμουν ήρεμη και  πέφτει το μάτι μου σε μία 
ανάρτηση. Παλιές φωτογραφίες λέει, συλλογή από τα  χρόνια εκείνα, φωτογραφίες με σχολικές  τάξεις. 

Δυο ώρες τις κοίταζα. Μου βγήκαν τα μάτια να τις κοιτάζω μία - μία, να ψάχνω γνωστά πρόσωπα. Και να οι 
μεγάλοι γιακάδες, τα φουντωτά μαλλιά, ψηλόλιγνα κορμιά, αδύνατα, καμπάνα παντελόνι, πουκάμισα ριγέ 
με πουλοβεράκι από πάνω, παλτά με μεγάλα πέτα, φούστες κλοςκαρό,μακριά μαλλιά. Πώς γίνεται να μου 
φαίνονται όλοι γνωστοί; Και οι πιο παλιοί και οι πιο μετά από μένα; 

Δεν θα αρχίσω να σας λέω για τα υπέροχα παιδικά και σχολικά χρόνια. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι τέτοιο να 
ρωτήσετε άλλους. Δεν το αγαπούσα το σχολείο. Πήγαινα πάντα με έναν αδιόρατο φόβο που δεν με εγκατέλειψε 
ποτέ.  Αλλά  ήταν ο κόσμος  μου όλος.   

Δεν είχα άλλον. Νομίζω ότι συνέβαινε σε όλους μας, στις δικές μας τις παλιές Φουρνιές. Ίσως περισσότερο στα 
κορίτσια και λιγότερο  στα αγόρια.  

Τα αγόρια έβγαιναν και καμιά βόλτα, κάποια δούλευαν τα απογεύματα βοηθούσαν τους γονείς στις δεύτερες 
δουλειές ή τα Σάββατα στη BildZeitung. Εγώ ήμουν  από τα  κορίτσια που δεν είχαμε τέτοιες ελευθερίες. 
Σχολείο-σπίτι, σπίτι - σχολείο. Καμιά Κυριακή στην εκκλησία,  καμιά επίσκεψη σε συγγενείς – και κατηχητικό 
που πήγα κάτι φεγγάρια, για να βλέπω τις φίλες πήγα. Διάβασμα, τηλεόραση  και στις 8 το βράδυ το ελληνικό 
ραδιόφωνο με ηχητικό σήμα τη Γερακίνα. 

Ετσι το σχολείο αποκτούσε άλλη διάσταση. Δεν προλαβαίναμε να τα πούμε όλα, γιατί κάναμε και μάθημα.  
Ευτυχώς που είχαμε και μεγάλες διαδρομές προς αυτό. Πάνω από   δύο συγκοινωνίες αλλάζαμε οι 
περισσότεροι.    

Χαλούσαμε  τον κόσμο με τις φωνές  μας μέσα στα στράσενμπαν και στα ούμπαν. Μας άρεζε να βλέπουμε να 
ξινίζουν ταμούτρα τους οι Γερμανίδες γριές, να μας κουνάνε το δάχτυλο, να μας κάνουν παρατηρήσεις κι εμείς 
να σκάμε στα γέλια από τα σχόλια που ακούγονταν σε όλο το μήκος του τραμ στα ελληνικά. Είχαμε, βλέπετε,την 
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ασφάλεια της γλώσσας μας. Επιβεβαιώναμε έτσι ό,τι ακούγαμε και από τα σπίτια μας: Δεν μας θέλουν οι 
Γερμανοί.        

Μια ανήσυχη, ατίθαση, ιδρωμένη εφηβεία ξεπηδούσε από όλες τις φωτογραφίες. Και αυτό που με καθήλωσε 
ήταν τα βλέμματα. Δεν μπορώνα το προσδιορίσω και δεν θέλω να κάνω την ψυχολόγο, ούτε να φανώ  αγενής, 
ούτε και γλυκανάλατη.   

Τι κρύβανε όμως αυτά τα βλέμματα; Μοναξιά; Πόνο; Νοσταλγία; Ανασφάλεια; Αβεβαιότητα; 

Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή αργότερα είπα στον εαυτό μου ότι εκείνα τα σχολικά χρόνια έψαχνα να βρω τη 
«χαμένη μου ταυτότητα».  Άραγε να συνέβαινε αυτό και σε άλλους; Γιατί ποιοι ήμασταν; Παιδιά από όλες τις 
άκρες τηςΕλλάδας, από χωριά, από πόλεις και κωμοπόλεις, μακριά από συγγενείς, από παππούδες, μακριά από 
τον τόπο μας, μακριά από τον δικό μας ήλιο.

Εκεί στο Μόναχο ήμασταν τα Ελληνάκια.  Τα καλοκαίρια στα χωριά μας ήμασταν τα Γερμανάκια.  

Μιλούσαμε ανακατεμένες και τις δύο γλώσσες. Το θυμάστε αυτό; Εμένα δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Μέχρι τώρα 
όταν βρίσκομαι με τους παλιούς, λυγάει η γλώσσα και το μυαλό πετάει από τη μια στην άλλη.  Κάποια στιγμή 
αργότερα στις σπουδές μου συνάντησα έναν πανεπιστημιακό που είχε κάνει τη διατριβή του πάνω στα παιδιά 
των μεταναστών, αυτές τις περίφημες δεύτερες γενιές και στηγ λώσσα που χρησιμοποιούσαν.   

Είχα εντυπωσιαστεί. Γιατί μέχρι τότε ένιωθα ότι αυτή η γλώσσα ανήκει σε «μας» και την κρύβουμε από τους 
«άλλους»,  πρώτον γιατί δεν μας καταλαβαίνουν φυσικά και δεύτερον γιατί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα μια κάποια 
ντροπή γι’ αυτή. Τι στο καλό, δεν μπορώ να μιλήσω μόνο στη μία γλώσσα; Φυσικά και μπορούσα. Αλλά με τους 
κολλητούς ήταν αλλιώς.        

Πολλοί από εμάς έμειναν κάποια χρόνια, άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα, μακριά από   τους γονείς τους. 
Εκείνοι ήρθαν με την πολυπόθητη σύμβαση στην τσέπη, μετά από μήνες αναμονής, γραφειοκρατίας και ιατρικών 
εξετάσεων. Να δούνε λέει πρώτα πώς θα πάνε τα  πράγματα. 

 Άσε που τότε στην αρχή ελληνικά σχολεία δεν υπήρχαν. Πού θα τα πήγαιναν τα παιδιά; Ο δικός μου πατέρας 
ήρθε πρώτα μόνος του. Έξι μηνών με άφησε και την αδερφή μου τριών χρονών. Όταν γεννήθηκα, λέει, έγινε 
στουπί  στο καφενείο που δούλευε από τον καημό του, ότι είχε και δεύτερο κορίτσι και τι θα απογίνει τώρα ο 
δόλιος. Το ίδιο βράδυ  με  αρραβώνιασε με τον γιο συγχωριανού μας, που κέρναγε το μαγαζί επειδή είχε κάνει 
γιο.  Το άλλο πρωί πήρε την απόφαση  να φύγει στη Γερμανία. Λίγο είπε θα μείνει, ίσα να μαζέψει λεφτά να 
πάρει μηχανάκι για να πηγαίνει στα γύρω χωριά να πουλάει τα παγωτά. Είχε μάθει μόνος του την τέχνη του 
παγωτατζή και τραβολογούσε το καρότσι με το ποδήλατο. Αν είχε το μηχανάκι ποιος τον έπιανε μετά. Ένα χρόνο 
μετά ακολούθησε η μάνα.Τρία χρόνια μετά πήραν κι εμάς. Ο πατέρας  έμεινε τριάντα πέντε χρόνια.

Δεν πήρε ποτέ του μηχανάκι. Κι εγώ δεν γνώρισα ποτέ μου εκείνον τον αρραβωνιαστικό.   

*Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
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Η ΠΟΛΗ ΧΩΡΊΣ „ΠΟΛΊΤΕΊΑ“
  

Του πατήρ Γεώργιου Βλέτση

Δύο βδομάδες μέσα στο Νέο Χρόνο, 2021 χρόνια μετά 
Χριστό και 200 χρόνια από  την  λαχτάρα των Ελλήνων 
για Λευτεριά, και η Πόλη του Μονάχου κλεισμένη στα 
τείχη της.

Εμείς οι κάτοικοι τούτης της πόλης του Μονάχου 
κάποιοι κλεισμένοι, κάποιοι φοβισμένοι, κάποιοι 
ταραγμένοι, κάποιοι ησυχασμένοι,κάποιοι 
αναζητώντας αγγελιοφόρους για καλά νέα διεξόδου 
από τούς τοίχους μας ... Και η „Πολιτεία“ στα  
προάστια της, απέδρασε (μήπως από την μοναξιά της;) 
μετά από δέκα χρόνια έντονης δράσης.

«Μα ποια  „Πολιτεία;“»

«Για ποια „Πολιτεία“ μιλάμε;Του Πλάτωνα;» Όχι 
βέβαια... του Unterföhring... εκείνου του εστιατορίου 

που βρισκόταν στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου του ομωνύμου Δήμου και μπόρεσε μαζί με την αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, που αποτελούσε ουσιαστικά τη συνέχεια του εστιατορίου, να χρησιμεύσει 
όχι απλά ως ένας χώρος εστίασης για επώνυμους και λιγότερο γνωστούς Έλληνες και Γερμανούς φίλους, αλλά 
και ως ένας ουσιαστικός τόπος συνάντησης για τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της παροικίας μας στο 
Μόναχο.     

Σ αυτόν το συλλογικό τόπο είναι αφιερωμένες αυτές οι σειρές. 

Ναι σ’ αυτό το εστιατόριο, το φιλόξενο τούτο τόπο, που τρώγαμε, πίναμε και μιλούσαμε για τον Πλάτωνα και 
τον Αριστοτέλη, τον Απόστολο Παύλο και τον Μέγα Βασίλειο τον Κολοκοτρώνη και τον Μέγα Αλέξανδρο, τον 
Διονύσιο Σολωμό και τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον  Καζαντζάκη  και  τον Θεοτοκόπουλο (ELGRECO) και για 
πολλούς άλλους επώνυμους και ανώνυμους.  

Και όταν κουραζόμασταν από τις κουβέντες τραγουδούσαμε Τσιτσάνη και Θεοδωράκη, Χατζιδάκι και 
Ξαρχάκο, Κρητικά και Ηπειρώτικα, Μακεδονικά και Θρακιώτικα, τα τραγούδια της Πόλης και της Σμύρνης και 
θυμόμασταν τον Ξυλούρη και τον Καζαντζίδη, τον Μπιθικώτση  και την Αλεξίου, κι αν μαζευόμασταν πολλοί 
νοματαίοι πηγαίναμε στην μεγάλη αίθουσα του κτηρίου του Δήμου, δίπλα στο εστιατόριογια να μπορέσουμε 
και να χορέψουμε. «Σαν να χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κ ́οι καϋμοί του κόσμου», όπως μας γράφει και ο κυρ 
Αλέξανδρος.

Ναι σ ́αυτό τον τόπο που συναντούσε η ελληνική παροικία μέσα από τους συλλογικούς φορείς την πολιτιστική 
έκφρασή της. Δεν ήταν λίγες οι φορές που συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις των συλλόγων, του Ιδρύματος 
Παλλαδίου της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων, του Κρητικού Συλλόγου,του Λυκείου Ελληνίδων, του Συλλόγου 
Μακεδόνων του Συλλόγου  ́ ́Αριστοφάνης ́ ́.

Ναι σε τούτο το εστιατόριο που τέτοιες  ημέρες, αρχή του χρόνου ευλογούσαμε κόβαμε και  μοιραζόμασταν την 
Βασιλόπιτα αφού ψάλαμε το τροπάριο του Αγίου Βασιλείου και τραγουδούσαμε τα Κάλαντα.

Ναι σ’ αυτό τον τόπο, που μοιραζόμασταν τις χαρές μετά από την Βάπτιση και τον Γάμο των παιδιών μας και 
μετά από τις γιορτές μας, ονομαστικές και γενέθλιες, αλλά μοιραζόμασταν και τις λύπες από τη μνήμη των 
αγαπημένων προσώπων μας μετά την εκδημία τους. 

Ναι σ’ αυτό τον χώρο, που αντάμωναν τα παιδιά που ψηλαφούν την ελληνική παιδεία μαζί με εμάς τους 
μεγαλύτερους, όταν χαιρόμαστε π.χ. τις συναντήσεις της Μουσικοθεατρικής Ομάδας ́ ́Μελωδία ́ ́με την 
καθοδήγηση των δασκάλων τους Μαρία Κρινίτι και Ηρώ Κωστράκη να μας μαγεύουν με Θέατρο και Μουσική, 
με Μιούζικαλ και Μελοποιημένη Ποίηση.  Κάποια άλλα παιδιά να μας διασκεδάζουν με  χορούς μοντέρνους και 
κλασικούς με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Ελίνας Πέτρου.
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Ναι σε τούτο το εστιατόριο που γευόμασταν την αρχοντιά της φιλοξενίας και τις γεύσεις της ελληνικής και 
μεσογειακής κουζίνας, πολλές φορές με τους υψηλούς επισκέπτες ή καλεσμένους της ομογένειάς μας στο 
Μόναχο, όπως με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ  Βαρθολομαίο και  τον Μητροπολίτη Γερμανίας κ.κ  
Αυγουστίνο, με τους καλεσμένους του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας του L.M.U από διάφορες πόλεις και 
κράτη, με Δημάρχους και Προξένους, με  Επισκόπους και Πολιτικούς, από Γερμανία και Ελλάδα, με δεξιώσεις 
πολλών φορέων, όπως και  της Ελληνικής Ακαδημίας αλλά και με τους ξεχωριστούς μας φίλους ο καθένας. Ναι 
σε τούτο το χώρο, που συναντήσαμε την κυρία Ουρανία Ξυλούρη και τον Ψαραντώνη  να  μας  ταξιδεύει  με  
την  λύρα του, συγγραφείς με παρουσιάσεις βιβλίων  τους, όπως την Βασιλική  Νευροκοπλή, ζωγράφους και 
καλλιτέχνες  με  εκθέσεις  τους,  συναντούσαμε μουσικούς και συγκροτήματα, όπως την Μαρία Κωστράκη και 
τον Κωνσταντίνο Δημηνάκη με την «Orpheus Kammerorchester Wien», τους Στρατάκηδες του Νίκου και του  
Γιώργη και το „Εν Χορδαίς“ του Κυριάκου Καλαϊτζίδη, την „Μπουάτ“ και τα νέα ταλέντα από τις μουσικές σχολές 
Γέννημα (Genima), Κάλλιτον  (Kalliton), και άλλους πολλούς που ζητώ να με συγχωρέσουν, αφού  στις  λίγες 
αυτές σειρές δεν μπορώ όλους να αριθμήσω. Αλλά αν αυτός ο χώρος είχε το όνομα „Πολιτεία“ ποιο είναι το 
όνομα του προσώπου που το ενεργοποιούσε και του έδινε ζωή; 

Το πρόσωπο είναι ο Μανώλης Κουγιουμτζής, ο Έλληνας από την Κρήτη, ένας πολεμιστής της ζωής, και στον 
νου μου έρχονται τα λόγια του Καζαντζάκη από  την «Αναφορά στο  Γκρέκο» ... Ένας Κρητικός μου λέγε: «Όταν 
παρουσιαστείς ομπρός στην πόρτα της Παράδεισος και δεν ανοίξει, μην πιάσεις το κρικέλι της πόρτας να 
χτυπήσεις. Ξεκρέμασε από τον ώμο σου το τουφέκι, ρίξε μια τουφεκιά-Θαρρείς, είπα εγώ, θα φοβηθεί ο Θεός 
και θ’ανοίξει; – Όχι, βρε παιδί, δε θα φοβηθεί μα θ’ανοίξει γιατί θα καταλάβει πως γυρίζεις από πόλεμο». Ο 
Μανώλης που εδώ και σαράντα χρόνια, ζώντας στην πόλη του Μονάχου, την πλουτίζει με γεύσεις, με χρώματα, 
αρώματα και πολιτισμό που κομίζει από την γενέτειρα του πατρίδα.

Ο Μανώλης είναι αυτός που κάνει ένα χώρο από απρόσωπο προσωπικό, τόπο συνάντησης και σχέσης 
ανθρώπων και πολιτισμών, τόπο συλλογικό. Σε αυτή του την πορεία έχει κοντά  την  συμβία του Σοφία 
που τον εμπνέει και τον στηρίζει, και δίδουν στον τόπο την ομορφιά και την αρχοντιά που του πρέπει, 
συνεπικουρούμενοι και με τους εκλεκτούς συνεργάτες τους. Λυπούμαστε Μανώλη και Σοφία που δεν θα σας 
συναντάμε πλέον στην «Πολιτεία», αλλά  χαιρόμαστε που σας έχουμε δίπλα μας στο στασίδι της Εκκλησίας των 
Αγίων και στις άλλες  εκδηλώσεις της παροικίας μας στο Μόναχο, και μέσα από  τον  άλλο χώρο της  δράσης 
σας, τον «Μίνωα» να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε το ταξίδι του Οδυσσέα για την Ιθάκη του ο καθένας, όπως 
χιλιάδες  χρόνια τώρα κάνουν οι προγονοί μας, και όπως μας γράφει και ο έτερος Οδυσσέας ο Ελύτης στο 
«Άξιον Εστί»: « Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, / όπου και να θολώνει ο νους σας / μνημονεύετε 
Διονύσιο Σολωμό / και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη»,... για να συνεχίζουμε να πορευόμαστε 200 
χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, δημιουργώντας καινούρια κινήματα «Φιλελληνισμού». 

 

Μόναχο  18 Ιανουαρίου 2021

Πατήρ Γεώργιος Βλέτσης

 

1. Τη ρίζα της λέξης ἑστιατόριο κάποιοι την αναζήτησαν στο (αρχαίο ελληνικό) ρήμα ἐσθίω(τρώω). 
Ουσιαστικά προέκυψε όμως από ένα άλλο αρχαίο ελληνικό ρήμα το «ἑστιάω» = φιλοξενώ, που πήρε 
αργότερα την έννοια «φιλοξενώ σε γεύμα, συμπόσιο» κι έτσι προέκυψε η λέξη «ἑστιά-τωρ», (με το επίθημα 
-τωρ στο τέλος, ποὺδηλώνει το πρόσωπο που φιλοξενεί).

2.Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,  ́ ́το Μοιρολόγι της Φώκιας ́ ́ Σκιάθος, 4 Μαρτίου  1851- Σκιάθος 3 
Ίανουαρίου 1911

3. Νίκος Καζαντζάκης Ηράκλειο Κρήτης, 18 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου 1883–Φράιμπουργκ, Γερμανία, 26 
Οκτωβρίου 1957

4. Οδυσσέας Ελύτης ( πραγματικό όνομα: Οδυσσέας Αλεπουδέλης) Ηράκλειο Κρήτης, 2 Νοεμβρίου 1911 
-Αθήνα, 18 Μαρτίου 1996
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΎΜΠΕΡΑΚΗΣ ...“ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ“ ΣΤΟ 
ΜΟΝΑΧΟ
  

Με αφορμή την παραλαβή του βιβλίου «Το χρονικό των Ελλήνων Μεταναστών στηνBMW, 1960-2018».

Εκείνες τις μέρες του Αυγούστου 2003 φτάσαμε οικογενειακώς στο Μόναχο με μόνο εφόδιο τη γνώση της 
γερμανικής γλώσσας από τη γυναίκα μου (παιδί ομογένειας και η ίδια).

Είμαστε με δύο μικρά παιδιά 12 και 8 ετών και με ορίζοντα δυσκολιών που πρόβαλε λιγάκι σκοτεινός και 
ακαθόριστος. Φυσικά και είχαμε τη σιγουριά του μισθού του εκπαιδευτικού. Αλλά λίγο η άγνοια του τρόπου 
ζωής και της γερμανικής νοοτροπίας, λίγο η ανωνυμία στο πλήθος μιας γερμανικής μεγαλούπολης και λίγο η 
πλήρης έλλειψη προσώπων- γνωστών για να μας εντάξουν, κάπως ομαλά, στις πρώτες μέρες δημιουργούσαν 
αβεβαιότητα και έναν συγκρατημένο φόβο.

Τα υπόλοιπα πέρασαν από πάνω μας σαν νερό. Σταγόνες που ύγραιναν τις μέρες μας στο Ελληνικό σχολείο, 
τις πρώτες συντροφιές μας, την αγάπη που μοιράστηκα με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τη γνωριμία με τους 
Ελληνες της Ελληνικής κοινότητας Μονάχου, τα ταξίδια μας στη Γερμανία και την Ευρώπη.

Αυτόν τον βηματισμό μνήμης θέλω να καταθέσω με αυτό το σημείωμα. Με αφόρμηση «Το χρονικό των 
Ελλήνων μεταναστών στην BMW,1960-2018» που παρέλαβα από τον καλό φίλο Κώστα Τάτση μόλις χτες και 
ξεφυλλίζοντάς το κατακλύστηκα από μνήμες της δικής μου 5χρονης παραμονής στο Μόναχο, ως αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός στο 2ο ΓΕΛ Μονάχου.

Όσο κι αν το πέρασμα του χρόνου θαμπώνει τις στιγμές που βιώνουμε και τις κάνει να χάνουν τη γυαλάδα τους, 
είναι και κάποιες φορές που λες και αναδύονται από τα αυλάκια του νου φωνές και χρώματα ως τα μόνα διαυγή 
από τότε που προσδιορίζαμε το χρόνο.

Ζεστές κουβέντες, ίσο το μερτικό στη φιλία, περίσσιο πολλές φορές  το απόσταγμα της καλοσύνης κατάφερνε 
να μας χωρά όλους. Μαθήτριες και μαθητές με περίσσευμα ευγένειας και με πλατιά χαμόγελα της εφηβείας μου 
δίδαξαν τον αυτοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση κου ξεφυλλίσαμε μαζί τα πολλά εξώφυλλα της νοσταλγίας 
μιας πατρίδας δίχως σχήμα γι αυτούς αλλά με ισχυρό συναισθηματικό εκτόπισμα.
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Το καθηγητικό «κατεστημένο» κουβαλούσε τις παθογένειες της μητροπολιτικής πατρίδας με μικροκομματικά 
τερτίπια και τακτικισμούς αλλά είχε και γνήσια τη διάθεση για εισχώρηση στο αξιακό σύστημα των παιδιών και 
σμίλεμα των ημιτελών ιδεολογικών σχημάτων, που σαν παρατημένους χαρταετούς είχαν σε κάποια γωνιά της 
ψυχούλας τους. Κι απέναντί μας η θηριώδης γερμανική υπολογιστική εκπαιδευτική πολιτική που προσπερνούσε 
τις ψυχές και στόχευε διαρκώς στον έλεγχο του νου και τη διαμόρφωση πολιτών χρήσιμων για την παραγωγή και 
μόνο. Νικήσαμε άραγε; Ποιος ξέρει…  

Ελληνική κοινότητα και οι γνωστές αντιπαραθέσεις, ασθένεια κληρονομική της φυλής. Με δημαγωγούς και 
ορθολογιστές, με λαικισμούς και ουτοπικές αυταπάτες κτίσαμε, στο βαθμό που μου αναλογούσε, ένα μικρό 
περβαζάκι πολιτικής συνεισφοράς . Δίχως έντονες αντιπαλότητες και με σεβασμό στην αντίπαλη ιδεολογία. 
Αξέχαστες οι στιγμές που ψήφισα στις εκλογές για την ανάδειξη δημάρχου στο Μόναχο και αξέχαστη η 
απογοήτευσή μου που είχαν προσέλθει στις κάλπες ελάχιστοι Ελληνες, απαξιώνοντας την ίδια την αυτοδιοικητική 
τους αξία.

Σύλλογοι πολιτιστικοί και χορευτικοί, Ελληνική Εκκλησία,  Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και κουβέντες, 
ατελείωτες κουβέντες για τα άλλοθι που μας είχαν τελειώσει, τα όνειρά μας που τα είχαμε παγιδέψει στα 
χρηματιστήρια, για το απογειωμένο παρελθόν μας που μας οδήγησε σε μικροαστισμούς και εξαρτήσεις. Μας 
έτρωγε η περιέργεια να δούμε τι θα γίνει παρακάτω.. ως παρατηρητές φυσικά κι όχι ως πάσχοντες. Μας βόλευε 
να μας χαιδεύουν άλλοι τα αδιέξοδά μας και να παίζουν με τη γραφικότητά μας πολλές φορές. Δύσκολο πολύ ρε 
σύντροφοι να ανατρέψουμε τον εφησυχασμό μας, την απραξία μας, τη δήθεν λαική φυσιογνωμία, το χτύπημα 
στην πλάτη, τις τρύπιες σημαίες του μετασχηματισμού της κοινωνίας μας.

Γι αυτό σου λέω  φίλε μου Κώστα Τάτση! Χαρμολύπη από το ξεφύλλισμα του βιβλίου που μου έστειλες. 
Προσωπικές μαρτυρίες, καημοί, όνειρα, κόποι ζωής, ιδρώτας, ελπίδες, στόχοι, όλα ανάκατα, να θυμίζουν τη 
μεγάλη πορεία των Ελλήνων εργατών προς τη βελτίωση της καθημερινότητάς του. Με συγκίνησες, με κλόνισες, 
μου γκρέμισες τη βεβαιότητα μιας ζωής παραδομένης στα «πρέπει» και τα «δήθεν».

Διαδρομή μιας Ελλάδας με χιτώνες και παρατημένα ιμάτια, με πουκάμισα αδειανά. Μιας Ελλάδας ακόμη 
ερωτεύσιμης, που δε χωρά όμως στις παλάμες μας, έτσι που στένεψε από αισθήματα. Μιας Ελλάδας που 
αποδέχτηκε την ήττα της, που άφησε να σκορπίσουν τα παιδιά της, που ακόμη έχουν ανάγκη το λιγοστό γάλα 
της, το χάδι και τον γλυκό λόγο της. Αυτά τα παιδιά που μετρούν τις ανάσες τους, προσμένοντας την επόμενη 
μεγάλη αποστολή που η πατρίδα  θα τους αναθέσει, αν φυσικά το τολμήσει.

Αυτά τα παιδιά γνώρισα κάποτε στο Μόναχο. Μ αυτά έγινα συνταξιδιώτης στα μεγάλα και όμορφα της παιδείας. 
Αυτά τα παιδιά μου εμπιστεύθηκαν τους φόβους και τις ελπίδες τους. Αυτά τα παιδιά συμβούλευσα, ως 
παιδαγωγός κι ως πατέρας κι ως φίλος. Κι όταν έφτανε η σχολική χρονιά στο τέλος της, τα αποχαιρετούσα με 
τη σιγουριά ότι το σκαρί τους θα έχει καλή πλεύση στα ταξίδια του μέλλοντός τους αλλά και με την προσμονή 
να στρέφουν κάποιες στιγμές στη ζωή τους το βλέμμα και τον νου τους σε κείνες τις σχολικές αίθουσες του 
2ου ΓΕΛ Μονάχου , όπου θα μπορούν να βλέπουν, σαν σε ταινία, τους δασκάλους τους να τους χαμογελούν 
με ικανοποίηση, γιατί κατόρθωσαν και τους μετέδωσαν έννοιες όπως ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΑΓΑΠΗ, ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ.

Σ ευχαριστώ Κώστα για την εμπειρία της συμμετοχής, έστω πνευματικής, σ αυτόν τον διάπλου της Αργοναυτικής 
εκστρατείας των Ελλήνων του Μονάχου. Συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα! Εύχομαι να συνεχίσεις και να 
συνεχίσετε να φυλάτε εκεί τα θεμέλια του ελληνισμού και να παράγετε έργο αντάξιο της προσωπικότητας και 
του χαρακτήρα σας . Ελπίζω ότι αυτό το σημείωμα θα αποτελέσει ένα τρόπο νοητής και συναισθηματικής 
επανασύνδεσης με τους ωραίους κι ευγενείς ανθρώπους που συνάντησα στο Μόναχο.

 

Καλή χρονιά με υγεία και καλή δύναμη!

Λυμπεράκης  Δημήτρης,

Πρώην εκπαιδευτικός του 2ου ΓΕΛ Μονάχου, νυν Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Καβάλας και Περιφερειακός 
Σύμβουλος Καβάλας   
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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΎ: 4 ΎΠΟΤΡΟΦΊΕΣ ΓΊΑ ΜΟΎΣΊΚΟΎΣ/
ΜΟΎΣΊΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
  

Και το 2021, η πόλη του Μονάχου θα απονείμει 
τέσσερις υποτροφίες για μουσική  6.000 ευρώ η 
καθεμία 

Μέχρι τη Δευτέρα, 15 Μαρτίου, τόσο άτομα όσο 
και τα μουσικά σχήματα από όλους τους τομείς και 
είδη μουσικής που κατοικούν στο Μόναχο και στην 
περιφέρεια (με βάση το MVV)μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στο πολιτιστικό τμήμα του Δήμου. 

Οι υποτροφίες προορίζονται να υποστηρίξουν 
καλλιτέχνες που ακόμη δεν έχουν καθιερωθεί 

Στα τέλη Μαρτίου θα εκδοθεί ξεχωριστή πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη παραγωγών 
μουσικών άλμπουμ ή βίντεο στον τομέα της ποπ 
μουσικής, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου

Αναλυτικές πληροφορίες www.muenchen.de/kultur-
ausschreibungen

ΜΟΝΑΧΟ: ΤΊ ΑΛΛΑΖΕΊ ΣΤΑ ΤΑΞΊ ΑΠΟ 1Η ΜΑΡΤΊΟΎ
  

Περίπου 2.000 ταξί υπάρχουν στο Μόναχο με 8.000 
εργαζόμενους. Μια ειδική επιτροπή (Taxikommission) 
αποφασίζει για τον τιμοκατάλογο, ενώ τους γενικούς 
κανόνες τους αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο της 
πόλης. Στην ειδική επιτροπή συμμετέχουν αυτοδίκαια και 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως προκύπτει από το σχέδιο απόφασης, από 1η 
Μαρτίου έχουν συμφωνηθεί μερικές αλλαγές : 

1. Καταργείται η χρέωση για αποσκευή (0,70 €) 

2. Καταργείται η χρέωση για τη μεταφορά ζώων (0,70 €) 

3. Καταργείται το κόστος τηλεφωνικής παραγγελίας ή 
μεσω εφαρμογής/App (1,40€)

4. Θα αυξηθεί η αρχική χρέωση σε 4,50 € (από 3,50 €) ενώ από τον Ιανουάριο του 2022 θα αυξηθεί άλλα 0,10 €

5. Επιπλέον θα αυξηθεί η τιμή χιλιομέτρου. Θα είναι δύο ευρώ (μέχρι τώρα η τιμή ήταν 1,80 από τα πέντε χιλιόμετρα 
και 1,70 ευρώ από τα δέκα χιλιόμετρα.)

6. Τα ΤΑΞΙ θα είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής

7. Θα ελέγχεται η ποιότητα των υπηρεσιών των ΤΑΞΙ (όσων αφορά τα νέα μέτρα) με τη δημιουργία επιτροπής ελέγχου. 

Τα μέτρα θα οριστικοποιηθούμ στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά ήδη υπάρχει συμφωνία από το συνδικάτο των ταξι αλλά 
και τις παρατάξεις του Δήμου

Πηγή: Abendzeitung
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ΤΕΛΊΚΟΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΊΣΜΟΣ 6ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
  

Η 6η δράση αλληλεγγύης 
(φιλανθρωπική) συλλόγων και 
φορέων Μονάχου αποτέλεσε 
για ακόμη μια χρονιά τη 
συλλογική και ενωτική 
παρέμβαση του Ελληνισμού 
στο Μόναχο και στα περίχωρα.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες 
που επικρατούν λόγω της 
πανδημίας η συμμετοχή όλων 
έφερε ένα αποτέλεσμα που 
ελάχιστοι περίμενεναν. Χωρίς 
την καθιερωμένη εκδήλωση, 

χωρίς το παζάρι βιβλίου και χωρίς τη δυνατότητα προσωπικής επαφής κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε το 
ποσό „έκπληξη“ των 21.090,60 € ((20.560,60 € εμβάστηκαν στο ορφανοτροφείο Ο ΣΩΤΗΡ + 530,00 € στο 
ίδρυμα Off Road Kids).

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια των διαδικασιών και γι αυτό 
δημοσιεύουμε τα παραστατικά και συγκεκριμένα :

α) Το αντίγραφο της απόδειξης/βεβαίωσης παραλαβής της δωρεάς από το ορφανοτροφείο Ο ΣΩΤΗΡ 

β) το δελτίο του τραπεζικού λογαριασμού του ορφανοτροφείου όπου καταγράφεται η δωρεά μας

γ) την ευχαριστήρια επιστολή του Ορφανοτροφείου 

δ) αντίγραφο της εντολής πληρωμής  της δωρεάς στο ίδρυμα Off Road Kids)

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας, τη στήριξη και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά 
υπό αντίξοες συνθήκες μας εμπιστευτήκατε.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΧΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
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