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• Τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ

• Πόσοι Έλληνες ζουν στην Γερμανία.  
Τα νέα στοιχεία
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Flyer - Φέιγ βολάν
Speisekarten -  
Κάρτες Μενού Εστιατορίων
Briefpapier - Επιστολόχαρτα 
Briefumschläge - Φάκελοι 
Visitenkarten - Επαγγ. Κάρτες  
Broschüren - Ενημερωτικά Φυλλάδια
Blöcke - Μπλοκ 
Aufkleber - Αυτοκόλλητα
Labels - Επιγραφές

Plakate - Αφίσες
Post/Klappkarten -  
Δίπτυχες Κάρτες
Corporate Identity -  
Εταιρική Ταυτότητα 
Logogestaltung -  
Σχεδιασμός Λογοτύπου 
Webdesign - Ιστοσελίδες 
Innenraum Fotografie -  
Φωτογράφιση χώρου
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ΠΟΙΑ ΜΈΤΡΑ ΨΉΦΙΣΈ Ή ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΒΟΥΛΉ - 
ΤΙ ΙΣΧΥΈΙ ΣΤΉ ΒΑΥΑΡΙΑ 

Από Τετάρτη 28 Απριλίου, τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί δύο φορές δεν θα χρειάζεται να προσκομίσουν τεστ 
κορωνοιού 

Καταργείται η καραντίνα τις επαφές. δηλ. άτομα που θα έρθουν σε επαφή με άτομο μολυσμένο με τον ιό δεν θα 
πρέπει να μπουν σε καραντίνα. Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Βαυαρικής κυβέρνησης να θεωρείται το ίδιο 
ένα αρνητικό τεστ με τον εμβολιασμό. 

Οι αγορές κήπων, τα ανθοπωλεία και τα βιβλιοπωλεία θεωρούνται και πάλι καταστήματα για καθημερινές ανάγκες 
και θα είναι ανοιχτά  ανεξάρτητα από την επταήμερη επίπτωση (νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους το 7ήμερο). 

Επιπλέον επιτρέπεται να ανοίξουν οι εξωτερικοί χώροι ζωολογικών και βοτανικών κήπων σε περιοχές στις οποίες 
υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 100 όπου όμως θα απαιτείται τεστ που δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες για όλους 
τους επισκέπτες ηλικίας 6 ετών και άνω

Υπαίθρια αθλήματα

Με βάση τους κανονισμούς του „εθνικού φρένου έκτακτης ανάγκης „, επιτρέπεται το πολύ πέντε παιδιά κάτω των 14 
ετών να κάνουν υπαίθρια αθλήματα. Από την Τετάρτη θα επιτρέπεται ακόμη και σε δήμους με τιμή συχνότητας άνω 
των 100.

Εκπαιδευτές θα μπορούν να συμμετέχουν αν προηγούμενα έχουν υποβληθεί σε τεστ που δεν θα υπερβαίνει τις 24 
ώρες.

Στη Βαυαρία θα επιτρέπεται επίσης „η μη εμπορική“ επίβλεψη παιδιών κάτω των 14 ετών σε ομάδες φροντίδας εάν 
περιλαμβάνει παιδιά από ένα το πολύ δυο διαφορετικά  νοικοκυριά.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κρατίδια μετά τις 10 μ.μ. (σε περίπτωση που ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας) στη 
Βαυαρία δεν θα επιτρέπεται η κατά μόνας έξοδος π.χ. Jogging

Επίσης σ αντίθεση με το  „εθνικό φρένο έκτακτης ανάγκης „, τα σχολεία θα πρέπει να „μεταφερθούν“ σε εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση όταν σε μια περιοχή ξεπεραστεί το όριο των „100“ και όχι των „165“ που ισχύει στις άλλες 
περιοχές / κρατίδια 

Πηγή: Συνέντευξη τύπου βαυαρικής κυβέρνησης
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 ΓΈΡΜΑΝΙΑ: ΤΑ ΝΈΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ

Δημοσιεύουμε τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας στην Γερμανία 

όπως τις αποφάσισαν αρχές Απριλίου ο Ομοσπονδιακός 
και οι κρατιδιακοί Υπουργοί συγκοινωνιών και οι οποίες 
θα τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2021.

Oι νέες κυρώσεις και τα πρόστιμα του νέου ΚΟΚ 
(StVO) στην Γερμανία

• Η στάθμευση σε πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομους 
καθώς στη δεύτερη σειρά θα κοστίζει στο μέλλον 
έως και 110 €.

• Η στάθμευση σε χώρο στάθμευσης για άτομα με 
ειδικές ανάγκες θα αυξηθεί από 35 σε 55 €.

• Νέο : Όποιος σταθμεύει σε πάρκινγκ φόρτισης 
e-car (ή για οχήματα κοινής χρήσης) θα λαμβάνει 
πρόστιμο 55 €.

• Σε περίπτωση στάθμευσης σε επίσημες εισόδους 
πυροσβεστικής ή εμπόδιση οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης (πρώτων βοηθειών), το πρόστιμο πλέον θα 
φθάνει έως και 100 €.

• Το „απλό“ πρόστιμο δεν θα κοστίζει πλέον έως και 
15 € αλλά έως και 55 €.

• Οι οδηγοί που δεν σχηματίζουν διάδρομο διάσωσης 
θα πρέπει στο μέλλον να καταβάλλουν πρόστιμο 
μεταξύ 200 έως 320 € (επιπλέον απαγόρευση 
οδήγησης για ένα μήνα). Το ίδιο ισχύει όταν οι 
οδηγοί ακολουθούν τα οχήματα πυροσβεστικής ή 
πρώτων βοηθειών.

• Οι οδηγοί φορτηγών που εντός πόλεων δεν 
χαμηλώνουν στο ελάχιστο την ταχύτητα όταν 
στρίβουν δεξιά θα πληρώνουν πρόστιμο 70 €.

• Η παράνομη χρήση πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομων 
στα αριστερά (διπλής κατεύθυνσης 
ποδηλατόδρομοι) θα τιμωρείται με πρόστιμο έως 
100 € αντί για 25 €.

• Τιμωρία για τους „Auto-Posing“. Είναι οι οδηγοί που 
„θέλουν να εντυπωσιάσουν“ και με την οδήγησή 
τους προκαλούν περιττό θόρυβο και ρύπανση οι 
οποίοι θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100 € (από 20 
€). Το ίδιο θα ισχύει και για όσους οδηγούν χωρίς 
λόγο πάνω - κάτω το δρόμο ή θα περιφέρονται 
συνεχόμενα σε κυκλικές πλατείες χωρίς λόγο .

Ακολουθούν τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα:

Υπέρβαση ταχύτητας εντός πόλεων 

έως 10 χλμ : 30 € (από 15 € που είναι σήμερα)

11 έως 15 χλμ: 50 € (30 €)

16 έως 20 χλμ: 70 € (35 €)

21 έως 25 χλμ: 115 € (80 €)

26 έως 30 χλμ: 180 € (100 €)

31 έως 40 χλμ: 260 € (160 €)

41 έως 50 χλμ: 400 € (200 €)

51 έως 60 χλμ: 560 € (280 €)

61 έως 70 χλμ: 700 € (480 €)

Άνω 70 χλμ: 800 € (680 €)

Εκτός πόλεων:

έως 10 χλμ: 20 €  (10 €)

11 έως 15χλμ: 40 €  (20 €)

16 έως 20 χλμ: 60 €  (30 €)

21 bis 25 χλμ: 100 €  (70 €)

26 έως 30 χλμ: 150 €  (80 €)

31 έως 40 χλμ: 200 €  (120 €)

41 έως 50 χλμ: 320 €  (160 €)

51 έως 60 χλμ: 480 €  (240 €)

61 έως 70 χλμ: 600 €  (440 €)

Ανω των 70 χλμ: 700 €  (600 €)
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ΠΟΣΟΙ ΈΛΛΉΝΈΣ ΖΟΥΝ ΣΤΉΝ ΓΈΡΜΑΝΙΑ. ΤΑ ΝΈΑ 
ΣΤΟΙΧΈΙΑ

Την μικρότερη αύξηση αλλοδαπών της τελευταίας 
δεκαετίες κατέγραψε η Ομοσπονδιακή Στατιστική 
Υπηρεσία για το έτος 2020.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του έτους ήταν 11,4 
εκατομμύρια αλλοδαποί καταγεγραμμένοι στα μητρώα 
της χώρας. Ο αριθμός είναι κατά 204.000 (1,8%) 
μεγαλύτερος από το αντίστοιχο του 2019.

Σημαντική σημείωση: Η ομοσπονδιακή στατιστική 
υπηρεσία στη δημοσίευση αναφέρεται σε στοιχεία 
πολιτών που δεν έχουν διπλή υπηκοότητα (και τη 
γερμανική) καθώς αυτοί θεωρούνται Γερμανοί πολίτες, 

Γι αυτό και ο αριθμός των πολιτών που ζουν στην 
Γερμανία με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι 21,2 
εκατομμύρια. Κατ επέκταση και ο αριθμός των Ελλήνων 
είναι μεγαλύτερος (υπολογίζεται στους 470.000 περίπου 
χιλιάδες).

Η επεξεργασία του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ που ακολουθεί 
στηρίχτηκε στη νέα δημοσίευση της Ομοσπονδιακής 
Στατιστικής Υπηρεσίας

Έλληνες κάτοικοι στην Γερμανία: 

364.285 Έλληνες κατοικούσαν στην Γερμανία  ( στις 
31.12.0219 ήταν  363 650)

Από τους οποίους ήταν : Άνδρες 196.715, Γυναίκες 
167.570

Hλικίες: 

Μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων ήταν 44,7 έτη

Αναλυτικά

• κάτω των 5 ετών : 9.980

• 5-10 ετών: 10.385

• 10-15 ετών: 11.485

• 15-20 ετών: 12.485

• 20-25 ετών: 20.365

• 25-30 ετών: 27.025

• 30-35 ετών: 28.530

• 35-40 ετών: 29.635

• 40-45 ετών: 31.065

• 45-50 ετών: 35.025

• 50-55 ετών: 34.605

• 55-60 ετών: 27.780

• 60-65 ετών: 23.320

• 65-70 ετών: 16.755

• 70-75 ετών: 16.735

• άνω των 75: 29.110

Οικογενειακή κατάσταση των Ελλήνων που ζουν 
στην Γερμανία 

Συνολικά:

Ανύπαντροι: 154.675

παντρεμένοι: 159.010 (από αυτούς 8.690 είναι 
παντρεμένοι με γερμανό/ίδα)

διαζευγμένοι:  20 530 - χήροι: 10.565

Άνδρες: Από τους 196.715 ανύπαντροι ήταν οι 91.720 
ενώ παντρεμένοι οι 81.170

Γυναίκες: Από τις 167.570 ανύπαντρες ήταν 167.570 
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ενώ παντρεμένες 77.840

Πόσοι Έλληνες έχουν γεννηθεί στην Γερμανία

73.850 Έλληνες έχουν γεννηθεί στην Γερμανία με τους 
περισσότερους να είναι στην κατηγορία ηλικιών μεταξύ 
45-55 (14.970) 

Από τα ελληνόπουλα που στις 31.12.2020 ήταν κάτω 
των 6 ετών είχαν γεννηθεί στην Γερμανία 9.460 

Υψηλοί αριθμοί είναι και στις ηλικίες

25-30 ετών έχουν γεννηθεί στην Γερμανία 9.770

21-25 ετών  έχουν γεννηθεί στην Γερμανία 8.020

40-45 ετών έχουν γεννηθεί στην Γερμανία 7.910

30-35  ετών έχουν γεννηθεί στην Γερμανία 6.820

Χρόνια διαμονής στην Γερμανία

25,1 έτη είναι ο μέσος όρος παραμονής των Ελλήνων 
που ζούσαν τέλος του 2020 στην Γερμανία

99.045 ζούσαν στην Γερμανία πάνω από 40 χρόνια ενώ  
132.310 λιγότερα από 10 χρόνια

Ελληνισμός ανά Ομόσπονδο Κρατίδιο

Δεν άλλαξε η σειρά της κατάταξης και όπως τα τελευταία 
χρόνια οι περισσότεροι Έλληνες ζούσαν τέλος του 2020 
στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και 
ακολουθούν Βάδη Βυρτεμβέργη και Βαυαρία

Αναλυτικά

• Baden-Württemberg  81 370

• Bayern  76 875

• Berlin  16 665

• Brandenburg  1 600

• Bremen  2 115

• Hamburg  6 265

• Hessen  36 655

• Mecklenburg-Vorpommern  1 185

• Niedersachsen  18 695

• Nordrhein-Westfalen  100 755

• Rheinland-Pfalz  9 555

• Saarland  1 475

• Sachsen  3 275

• Sachsen-Anhalt  1 685

• Schleswig-Holstein  4 920

• Thüringen  1 195

17.170 Έλληνες ήρθαν στην Γερμανία το 2020 από τους 
οποίους 11.060 ήρθαν για πρώτη φορά. Στο συνολικό 
αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι γεννήσεις

Αντίστοιχα 16.665 ήταν οι αποχωρήσεις 
(συμπεριλαμβάνονται και οι θάνατοι) 

Τόσο στις αποχωρήσεις όσο και στην εισερχόμενη 
μετανάστευση Ελλήνων οι μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες 
ήταν οι ηλικίες 25-30 και 20-25 

Επιμέλεια: ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Το 1/3 των πολιτών στην Βαυαρία που απέκτησαν 
την γερμανική ιθαγένεια το 2020 ήταν από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι περισσότεροι ήταν Ρουμάνοι (2.257) και ακολουθούν 
οι Ιταλοί (942), Πολωνοί (679), Βούλγαροι (519), 
Ούγγροι (506), Έλληνες (492) και Κροάτες (452).

Κάτοικοι της Βαυαρίας με καταγωγή από χώρα 
εκτός Ε.Ε. που απέκτησαν την γερμανική ιθαγένεια 
ήταν κυρίως Τούρκοι 1.636, από χώρες της πρ. 
Γιουγκοσλαβίας 1.699 και το Ιράκ 1.487.

Αν και το 2020 υπήρξε μια μικρή μείωση στον αριθμό 

των πολιτών της Βαυαρίας που απέκτησαν την 
Γερμανική ιθαγένεια οι αριθμοί την τελευταία τετραετία 
παραμένουν αυξητικοί.

Συγκεκριμένα:

• 2017 : 15.638

• 2018: 18.062

• 2019: 20.977

• 2020: 20.192

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών της Βαυαρίας

BΑΥΑΡΙΑ: ΠΟΣΟΙ ΈΛΛΉΝΈΣ ΠΉΡΑΝ (ΚΑΙ) ΓΈΡΜΑΝΙΚΉ 
ΙΘΑΓΈΝΈΙΑ
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ΜΈ ΤΟΝ «ΣΤΑΥΡΟ ΤΉΣ ΑΞΙΑΣ» ΤΙΜΉΘΉΚΈ Ή  
ΒΑΣΙΛΈΙΑ ΤΡΙΑΡΧΉ 

Με τον «Σταυρό της Αξίας» (Bundesverdienst-
kreuz am band) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας για την επί ετών προσφορά της 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη στήριξη των 
ελληνοβαυαρικών σχέσεων και την δράση της μέσω 
του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ τιμήθηκε η Δρ. Βασιλεία 
Τριάρχη.

Η Βασιλεία Τριάρχη είναι απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου του Μονάχου, στο οποίο έκανε τις 
μεταπτυχιακές της σπουδές ως υπότροφος της DAAD. 
Το 1984 έγινε διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστημίου. 
Εργάζεται ως Σύμβουλος στο Βαυαρικό Κρατικό 
Ινστιτούτο για τη Σχολική Ποιότητα και Εκπαιδευτική 
Έρευνα (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung) με έδρα το Μόναχο. Από το 1994 είναι 
καθηγήτρια της Ακαδημίας για τη Μετεκπαίδευση και 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Διοίκησης 

Dillingen. 

Για πάνω από 30 χρόνια δίδαξε ως επιστημονική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου στην Έδρα 
της Ειδικής Αγωγής Λόγου, όπου και διεξήγαγε διάφορες ερευνητικές μελέτες σε θέματα διγλωσσίας/
πολυγλωσσίας στην παιδική ηλικία και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στους χώρους αυτούς επικεντρώνεται κυρίως 
η επιστημονική της δραστηριότητα και η σειρά μονογραφιών και άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική 
και γερμανική γλώσσα.

Η Βασιλεία Τριάρχη είναι από το 2012 Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος „ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ“ στο Μόναχο, θέση 
στην οποία ορίστηκε από συλλόγους και φορείς που αποτελούν το Συμβούλιο Ιδρυτών του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα στη διάρκεια της θητείας της επικεντρώθηκε στη στήριξη της εκπαίδευσης και αγωγής των μαθητών 
των ελληνικών σχολείων και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη Βαυαρία. 
Ένα σημαντικό επίτευγμα του Ιδρύματος είναι ότι από το 2017 τα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας λειτουργούν 
ως κέντρα κατάκτησης του πιστοποιητικού γερμανομάθειας της συνόδου των Υπουργών Παιδείας της Γερμανίας 
(DSD). Ταυτόχρονα, έχει επιτευχθεί με τη στήριξη του Βαυαρικού Υπουρείου Παιδείας μια σειρά συνεργασιών 
με τα ουμανιστικά Γυμνάσια της Βαυαρίας, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιούνται ανταλλαγές επισκέψεων 
μαθητών από σχολεία της Ελλάδας και της Βαυαρίας καθώς και επιμορφώσεις σε Βαυαρούς εκπαιδευτικούς 
πάνω στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. 

Η επιλογή της από την Προεδρεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να τιμηθεί με τον «Σταυρό 
της Αξίας» δεν αποτελεί δικαίωση μόνο για την ίδια την Βασιλεία Τριάρχη για το επιστημονικό της έργο και την 
προσφορά της στην διαπολιστική εκπαίδευση αλλά και του ίδιου του οργανωμένου Ελληνισμού στο Μόναχο. 

Η Βασιλεία Τριάρχη έχει γεννηθεί στην Καβάλα ενώ η καταγωγή της είναι από το Παλαιό Φάληρο Αθηνών. 
Ζει στην Γερμανία από το 1977. Είναι παντρεμένη με τον Winfried Herrmann με τον οποίο έχει αποκτήσει την 
Μαρία.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια !!!

Σημείωση: Λόγω της πανδημίας η εκδήλωση παρασημοφόρησης έχει μετατεθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. 
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ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΈΛΜΈ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΜΈ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΉΣ

Την Πέμπτη 18/3/2021 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
μελών του Δ.Σ.ΕΛΜΕ ΒΑΥΑΡΙΑΣ με 
την κα Σπυριδούλα Μπέση, Αναπλ. 
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Μονάχου 
και  Πρόεδρο της επιτροπής, η 
οποία συστάθηκε για την υποβολή 
φακέλου αίτησης έγκρισης της 
άδειας λειτουργίας του υπό 
ανέγερση σχολείου στο Berg am 
Laim.

 Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα 
καλό κλίμα. Η Αν. Συντονίστρια 
τόνισε πως η Επιτροπή δεν θα 

προτείνει την κατάργηση όσων ισχύουν στα Ελληνικά Σχολεία ή  τυχόν αλλαγές σε βάρος του Ελληνικού 
Προγράμματος Σπουδών.

Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται και το Δ.Σ. θα επιδιώξει νέα επαφή με την Αν. Συντονίστρια και 
Πρόεδρο της Επιτροπής μόλις υπάρξουν νέα δεδομένα.

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας από την πλευρά της τονίζει πως θα είναι υπέρ οποιασδήποτε πρότασης εξασφαλίζει τα 
υπάρχοντα  προνόμια των Ελληνικών Σχολείων στη Βαυαρία. Ταυτόχρονα θα στηρίξει οποιαδήποτε πρόταση 
θα οδηγήσει σε ενίσχυση των Ελληνικών Σχολείων, ενώ είναι κάθετα αντίθετη με οποιαδήποτε προσπάθεια 
συρρίκνωσής τους.

Το ΔΣ της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας

Η Βαλιώτη Βάια και ο Ψύρρας Στέφανος στο Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Θεσσαλών Ευρώπης

H Πρόεδρος του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Μονάχου Βαλιώτη Βάια και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελασσονιτών 
Μονάχου Ψύρρας Στέφανος εκλέχτηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων 
Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» 

Θερμά συγχαρητήρια
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200η ΈΠΈΤΈΙΟΣ ΜΝΉΜΉΣ ΤΟΥ ΈΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ 
ΟΙΚΟΥΜΈΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΉ ΓΡΉΓΟΡΙΟΥ Έ΄ΣΤΟ 
ΜΟΝΑΧΟ

Με αφορμή τα διακόσια χρόνια από την θλιβερή επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε΄, ο οποίος ως γνωστό απαγχονίστηκε με διαταγή του Σουλτάνου στις 10 Απριλίου 1821 και το τίμιο 
σώμα του κρεμάστηκε στην κεντρική Πύλη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, η Εκκλησία μας τέλεσε μια 
σύντομη ακολουθία στα Προπύλαια του Μονάχου, όπου είναι γραμμένα ονόματα των αγωνιστών και ηρώων της 
επανάστασης 1821 και ως πρώτο το όνομα του Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄

Την ακολουθία τέλεσαν ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, και ο 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης, με τροπάρια από την ακολουθία του Αγίου Εθνομάρτυρα Γρηγορίου Ε΄και 
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρώων του 1821. Έψαλλε ο πρόεδρος του Τμήματος Ορθοδόξου 
Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, ελλογιμώτατος κ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος.

Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος Μονάχου κ. Βασίλειος Γκουλούσης και η αρχαιολόγος-φιλόλογος 
κ. Μαρία Λιάνου. Λόγω των προστατευτικών μέτρων της Βαυαρικής Πολιτείας για την προστασία από τον 
κορωνοιό δεν κατέστη δυνατό να παραστούν περισσότερα μέλη της Παροικίας μας στην τελετή.

Ο παριστάμενος εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Σιώμος αποθανάτισε την εκδήλωση αυτή με τις συνημμένες 
φωτογραφίες.

Με ευχές

π. Απόστολος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
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TRAVELBOOK: ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΘΈΝΩΝΑ ΣΤΉ ΒΑΥΑΡΙΑ

ΜΟΝΑΧΟ: ΈΠΈΚΤΑΣΉ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΈΣΤ ΣΤΉΝ 
THERESIENWIESE

Η τουριστική ιστοσελίδα travelbook έχει αφιέρωμα στο 
αντίγραφο του Παρθενώνα στην πόλη Regensburg στη 
Βαυαρία 

Το κατάλευκο αντίγραφο του Παρθενώνα / Walhalla 
-, κοντά στις όχθες του Δούναβη, πάνω σε ένα λόφο, 
135 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μονάχου. Ακόμη 
και οι διαστάσεις είναι οι ίδιες: μήκος 48,5

μέτρα, πλάτος 14 και ύψος 15,5 μέτρα (49Χ14Χ16 
στον Παρθενώνα)

Αποτελείται από 52 κίονες και διακοσμείται από 
ζωφόρους, αγάλματα της Νίκης, ιωνικούς κίονες, 
ακόμη και Καρυάτιδες στο εσωτερικό. 

Χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα με εντολή του 
πατέρα του Όθωνα, φιλέλληνα Λουδοβίκου Α΄, ο 
οποίος ήθελε να συγκεντρώσει σε ένα κτήριο όλες 
τις προτομές των ηρώων της γερμανικής ιστορίας. 
Αρχιτέκτονας ήταν ο Λέο Φον Κλενζ, ο οποίος 

χρειάστηκε 12 χρόνια για να ολοκληρώσει τον ναό δωρικού ρυθμού, βάζοντας τη σφραγίδα του αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού στο Μόναχο. Βαλχάλα ήταν ο ναός του Όντιν στη γερμανική μυθολογία, όπου οι νεκροί 
πολεμιστές ζούσαν πλούσια ως ανταμοιβή της προσφοράς τους. Η σύγχρονη Βαλχάλα δεν είναι το μόνο κοινό 
σημείο αναφοράς ανάμεσα στη γερμανική και την ελληνική μυθολογία....

Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου, η πόλη επεκτείνει το 
Δημοτικό κέντρο για τεστ στην Theresienwiese. Οι 
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα τόσο για δωρεάν τεστ 
PCR όσο για δωρεάν γρήγορα τεστ.

Από τις 3 Μαΐου θα προσφέρονται  έως και 2.000 
γρήγορα τεστ και συγκεκριμένα από  Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. και το 
Σαββατοκύριακο από τις 8 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (μετά 
από προηγούμενη εγγραφή στο www.corona-testung.
de). 

Μέχρι να εγκατασταθεί πλήρως η νέα σκηνή θα 
πραγματοποιούνται 300 τεστ την ημέρα σε έναν 
προσωρινό σταθμό στο Theresienwiese. 
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ΈΡΈΥΝΑ: ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΔΟΣΉ ΈΜΒΟΛΙΟΥ ΜΈΙΩΝΈΙ 
ΚΑΤΑ 65% ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΟΛΥΝΣΉΣ

Η πιθανότητα να μολυνθεί κάποιος από 
κορονοϊό μειώνεται σημαντικά κατά περίπου 
65%, μετά την πρώτη δόση εμβολίου 
Οξφόρδης/Astra Zeneca ή Pfizer/BioNTech, 
δείχνει νέα βρετανική μελέτη.

Επίσης τα εμβόλια „δουλεύουν“ εξίσου 
καλά τόσο στους ανθρώπους άνω των 75 
ετών, όσο και σε εκείνους που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα.

Ακόμη, οι ερευνητές του Γραφείου 
Εθνικών Στατιστικών της Βρετανίας και 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης βρήκαν 
ισχυρή ανοσιακή αντίδραση και παραγωγή 
αντισωμάτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 
και για τα δύο διαφορετικά είδη εμβολίων. 
Τα στοιχεία αυτά, τα οποία περιέχονται σε δύο μελέτες που έχουν προδημοσιευθεί, σύμφωνα με το BBC και 
τη „Γκάρντιαν“, βασίζονται σε περίπου 370.000 ανθρώπους και παρέχουν περαιτέρω βάσιμες ενδείξεις πως τα 
εμβόλια προστατεύουν από την Covid-19.

Η πρώτη μελέτη βρήκε ότι οι άνθρωποι που εμβολιάσθηκαν με μία δόση AstraZeneca ή Pfizer, ήταν κατά 65% 
λιγότερο πιθανότερο να μολυνθούν. Τρεις εβδομάδες μετά τον πρώτο εμβολιασμό τους (μεταξύ Δεκεμβρίου 
2020-Απριλίου 2021), οι νέες λοιμώξεις με συμπτώματα είχαν πέσει κατά 74%, ενώ οι ασυμπτωματικές κατά 
57% (μέσος όρος μείωσης περίπου 65%), σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους.

Όσοι είχαν κάνει και τη δεύτερη δόση Pfizer, είχαν 90% μικρότερη πιθανότητα μόλυνσης με συμπτώματα και 
70% μικρότερο κίνδυνο ασυμπτωματικής λοίμωξης. Για την AstraZeneca, επειδή οι δύο δόσεις απέχουν αρκετά 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση μετά και τη δεύτερη δόση. 
Και τα δύο εμβόλια εμφάνισαν αποτελεσματικότητα έναντι της „αγγλικής“ παραλλαγής Β.1.1.7 του κορονοϊού. 
Οι ερευνητές πάντως επεσήμαναν ότι, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, παραμένει πιθανό ένας εμβολιασμένος 
να μολυνθεί από τον ιό και να τον μεταδώσει σε άλλους, γι‘ αυτό πρέπει να συνεχιστεί η χρήση μάσκας και η 
τήρηση αποστάσεων.

Η δεύτερη μελέτη σε σχεδόν 46.000 άτομα που είχαν κάνει μία δόση εμβολίου, βρήκε ισχυρή αντίδραση 
αντισωμάτων στον οργανισμό του 95% των εμβολιασμένων ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα αντισώματα παρέμεναν 
ισχυρά δέκα εβδομάδες μετά. Μολονότι τα επίπεδα των αντισωμάτων αυξάνονταν πιο αργά και σε χαμηλότερα 
επίπεδα μετά από μία δόση AstraZeneca, μειώνονταν πιο γρήγορα μετά από μία δόση Pfizer, ιδίως στους 
ηλικιωμένους.

Καλύτερη είναι η ανοσιακή αντίδραση στους νεότερους σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας εμβολιαζόμενους 
(άνω των 60 ετών) και στα δύο είδη εμβολίων. Απρόσμενο πάντως, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι 
μετά τη δεύτερη δόση Pfizer η ανοσιακή αντίδραση στους άνω των 80 ετών είναι πιο έντονη σε σχέση με τους 
νεότερους.

Η καθηγήτρια Σάρα Γουόκερ της Οξφόρδης επεσήμανε ότι „δεν ξέρουμε ακόμη πόση ακριβώς αντίδραση 
αντισωμάτων και για πόσο καιρό χρειάζεται, προκειμένου να προστατευθούν οι άνθρωποι από την Covid-19 σε 
βάθος χρόνου, κάτι που αναμένουμε να απαντήσουμε τον επόμενο χρόνο“.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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ΓΈΡΜΑΝΙΑ: Ή ΠΑΝΔΉΜΙΑ „ΧΤΥΠΉΣΈ“ ΤΟΥΣ 
ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ ΜΈ MINIJOB

Παγγερμανικά το 2020 έχασαν πάνω από 1 εκ εργαζόμενοι τη θέση εργασίας τους (από τον Μάρτιο 2020 - 
Δεκέμβριο 2020). 

Από αυτούς οι 526.000 ήταν εργαζόμενοι με Minijob (geringfügige Beschäftigung) ενώ 477.000 εργαζόμενοι 
μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σε ερώτημα του κόμματος της Αριστεράς „DIE 
LINKE“.

Εστίαση / ξενοδοχεία

398.000 εργαζόμενοι που έχασαν τη θέση εργασίας τους το 2020 είναι από το χώρο της εστίασης και των 
ξενοδοχείων. Είναι ο κλάδος με το μεγαλύτερη πλήγμα.

Στο αποκορύφωμα της κρίσης  το 2020, περίπου έξι εκατομμύρια εργαζόμενοι ήταν σε „εργασία περιορισμένου 
χρόνου‘ (Kurzarbeit). 

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός έχει μειωθεί σημαντικά: Σύμφωνα με υπολογισμούς του ινστιτούτου οικονομικής 
έρευνας ifo, τον Μάρτιο του 2021 ήταν 2,7 εκ. άτομα σε εργασία περιορισμένου χρόνου, που αντιστοιχεί στο 
8,0% των εργαζομένων που υπόκεινται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Τον Φεβρουάριο, το ποσοστό ήταν 8,7%.

Ο κλάδος της εστίασης και ξενοδοχείων συνεχίζει να έχει πολύ μεγάλο αριθμό εγραζομένων σε περιορισμένο 
χρόνο εργασίας με το ποσοστό τον Μάρτιο του 2021 να φθάνει το 50,8% στο σύνολο των εργαζομένων στους 
συγκεκριμένους κλάδους.

Foto: Gregory Giakis
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ΈΓΚΡΙΘΉΚΈ ΑΠΟ ΤΟ ΈΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ 
„ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟ“
Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι οι 
κανόνες για το νέο «πιστοποιητικό της 
ΕΕ για τη νόσο COVID-19» θα πρέπει να 
τεθούν σε ισχύ το πολύ για 12 μήνες.

Το έγγραφο, το οποίο θα μπορεί να 
διατίθεται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, 
θα βεβαιώνει ότι ένα άτομο είτε έχει 
εμβολιαστεί κατά του κοροναϊού, είτε 
έχει λάβει αρνητική διάγνωση μετά από 
διεξαγωγή τεστ στο πρόσφατο παρελθόν, 
είτε έχει

αναρρώσει από τη νόσο. 

Η νομοθετική πρόταση που αφορά τους 
υπηκόους της ΕΕ εγκρίθηκε με 540 
ψήφους υπέρ, 119 κατά και 31 αποχές, 
ενώ η πρόταση για τους υπηκόους τρίτων χωρών εγκρίθηκε με 540 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 70 αποχές. Η 
ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το πρωί. Το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο είναι πλέον σε θέση να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν την 
έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, οι κάτοχοι πιστοποιητικού της ΕΕ για τη νόσο COVID-19 δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται σε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως καραντίνα, αυτοαπομόνωση ή διεξαγωγή 
διαγνωστικών τεστ. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη διακριτική 
μεταχείριση εις βάρος όσων δεν έχουν εμβολιαστεί και για οικονομικούς λόγους, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει «να 
εξασφαλίζουν την διεξαγωγή καθολικών, εύκολα προσβάσιμων, έγκαιρων και δωρεάν διαγνωστικών τεστ».

Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό θα είναι παράλληλα συμβατό με οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία ληφθεί από τα κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει επίσης να τηρεί το ίδιο κοινό νομικό πλαίσιο.

Τα κράτη μέλη πρέπει να δέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη για άτομα 
που έχουν εμβολιαστεί με εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων («EMA») εμβόλια στην ΕΕ 
(προς το παρόν έχουν εγκριθεί αυτά των Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca και Janssen), υπογραμμίζουν 
οι ευρωβουλευτές. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα δέχονται επίσης πιστοποιητικά 
εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη και αφορούν εμβόλια που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για επείγουσα χρήση.

Τα πιστοποιητικά θα ελέγχονται για την πρόληψη περιστατικών απάτης και πλαστογράφησης, ενώ θα ελέγχεται 
επίσης και η γνησιότητα των ηλεκτρονικών σφραγίδων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που θα βρίσκονται στα πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να αποθηκευτούν στα κράτη 
μέλη προορισμού και δεν θα δημιουργηθεί κεντρική βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Ο κατάλογος των φορέων 
που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα θα είναι δημόσιος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά 
τους όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, βάσει του γενικού κανονισμού για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων («GDPR»).

Πάντως τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε να 
αποτελούν προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Πηγή δημοσίευσης: in.gr
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RKI: ‚TO ΈΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΈΝΙΣΧΥΈΙ ΤΉΝ ΈΞΑΠΛΩΣΉ 
ΑΣΘΈΝΈΙΩΝ“
 

Δεν είναι δυνατή η εξάλειψη τoυ κορονοϊού και η ανθρωπότητα θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια μακροχρόνια 
συμβίωση μαζί του, σύμφωνα με τον Λόταρ Βίλερ, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

«Ένας ιός ο οποίος μπορεί να μολύνει μεγάλο αριθμό ειδών ζώων δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Δεν είναι δυνατή, 
επομένως, η εξάλειψη τoυ

κορονοϊού και η ανθρωπότητα θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια μακροχρόνια συμβίωση μαζί του», είπε σήμερα 
ο Λόταρ Βίλερ, προέδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, στο 127ο συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Εσωτερικής 
Παθολογίας στη Στουτγκάρδη.

«Γενικώς, η κτηνοτροφία και το εμπόριο ζώων πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθεί η 
εξάπλωση ασθενειών. Ιδίως το παράνομο εμπόριο ζώων είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα», τόνισε o Βίλερ, ο οποίος 
είναι κτηνίατρος.

Προειδοποίησε επίσης για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής: «Παθήσεις όπως το θερμικό στρες, τα προβλήματα 
ψυχοκοινωνικής υγείας και ο καρκίνος του δέρματος αυξάνονται ήδη, αλλά και ασθένειες που μεταδίδονται από τα 
έντομα, όπως είναι για παράδειγμα τα κουνούπια και τα τσιμπούρια θα γίνουν επίσης πιο συχνές ως αποτέλεσμα των 
αλλαγών στους βιοτόπους και της μικρότερης βιοποικιλότητας. Αναμένω επίσης προβλήματα εάν η κλιματική αλλαγή 
καταστήσει δυσκολότερη την παροχή πόσιμου νερού. Επίσης και η μειωμένη ποιότητα του νερού στα κολυμβητήρια 
οδηγεί σε γαστρεντερικά προβλήματα», πρόσθεσε.

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού λοιμώξεων κορονοϊού, οι γερμανικές κλινικές αναμένουν νέο υψηλό των ασθενών 
που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ήδη από τον Απρίλιο.

«Εκτιμούμε ότι στο εξής θα δεχόμαστε 50 έως 100 νέους ασθενείς Covid 19 στις μονάδες εντατικής θεραπείας 
καθημερινά σε όλη τη Γερμανία», δήλωσε ο πρόεδρος της Γερμανικής Διεπιστημονικής Ένωσης Εντατικής και 
Επείγουσας Ιατρικής (Divi) Γκέρνοτ Μαρξ, σε συνέντευξή στην εφημερίδα «Augsburger Allgemeine».

Ο πρόεδρος της Divi προειδοποίησε ότι ο αριθμός των ασθενών Covid 19, οι οποίοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, 
είναι πιθανό να αυξηθεί σε περίπου 6.000 τον Απρίλιο. Επί του παρόντος είναι πάνω από 4.600. Ενόψει αυτής της 
δραματικής εξέλιξης, ο Μαρξ ζήτησε «να επιβληθεί αυστηρό lockdown το συντομότερο δυνατό. Η κατάσταση είναι 
πραγματικά, πολύ πιεστική», τόνισε.

«Η θερμή παράκλησή μας είναι να υιοθετήσουν οι πολιτικά υπεύθυνοι τις προγραμματισμένες αλλαγές στον νόμο 
για την Προστασία των Λοιμώξεων ει δυνατόν αυτήν την εβδομάδα». Χρειάζονται 12 έως 14 ημέρες έως ότου γίνουν 
αισθητά στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας τα μέτρα τα οποία θα προβλέπει ο νόμος. Εάν ο αριθμός των ασθενών 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας συνεχίσει να αυξάνεται, αυτό θα ήταν ένα τεστ αντοχής όχι μόνο για τις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, αλλά και για ολόκληρο το σύστημα υγείας», προειδοποίησε ο Μαρξ.

Τόνισε επίσης, ότι «εισάγονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία κατά πολύ νεότεροι ασθενείς με κορονοϊό από ό,τι σε 
προηγούμενες φάσεις της πανδημίας. Πολλοί άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών υποφέρουν από την σοβαρή 
εξέλιξη της νόσου. Στο πρώτο κύμα, οι ασθενείς κάτω των 50 ετών εξακολουθούσαν να αποτελούν εξαίρεση», 
πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γερμανικής Διεπιστημονικής Ένωσης Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής.

Υποστήριξε τέλος το αίτημα για διεύρυνση του χρονικού ορίου μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εμβολιασμού: 
«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ορισμένη προστασία για περίπου 12-14 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό. 
Περισσότεροι πρώτοι εμβολιασμοί σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν επομένως να σημαίνουν μια σαφή 
ανακούφιση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, εάν αυτά τα συμπεράσματα των μελετών επιβεβαιωθούν στην 
πράξη».
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ΓΈΡΜΑΝΙΑ: ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΈΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΈΞΉΝΤΑΡΉΔΈΣ

Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των υπερηλίκων 
και των ευπαθών ομάδων ξεκινά στη Γερμανία αυτό 
το Σαββατοκύριακο ο εμβολιασμός των ατόμων άνω 
των εξήντα ετών, ανακοίνωσε το βράδι στο Βερολίνο 
η καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ. Προηγουμένως είχε 
πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη δυόμιση ωρών με τους

πρωθυπουργούς των 16 γερμανικών κρατιδίων όπου 
συζητήθηκε μεταξύ άλλων η πορεία της εκστρατείας των 
εμβολιασμών κατά το κορωνοϊού. Επειδή το δεύτερο 
εξάμηνο θα διατεθούν γύρω στα 80 εκ. δόσεις εμβολίων 
και στη συνέχεια οι παρασκευαστικές εταιρείες θα 
παραδίδουν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες, το 
αργότερο τον Ιούνιο θα καταργηθεί, σύμφωνα με την 

καγκελάριο, η λίστα προτεραιότητας. Ο καθένας που επιθυμεί να εμβολιαστεί θα μπορεί από τον Ιούνιο και μετά να 
δηλώνεται είτε στα κέντρα εμβολιασμού είτε σε 65.000 οικογενειακούς γιατρούς.

Αναφερόμενη στο ρωσικό παρασκεύασμα Sputnik V η καγκελάριος τόνισε ό,τι προϋπόθεση για την κυκλοφορία του 
στη Γερμανία είναι η αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Εκτός αυτού επισήμανε πως 
το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι ενδιαφέρον για τη Γερμανία τους άμεσα επόμενους μήνες. Για αργότερα η γερμανική 
κυβέρνηση έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ποσότητες για να εμβολιαστεί ολόκληρος ο πληθυσμός της χώρας.

Πηγή: Deutsche Welle

AOK: „Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΔΈΝ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΛΈΙΤΟΥΡΓΈΙ 
ΈΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΩΝ ΈΞΈΤΑΣΈΩΝ ΠΡΟΛΉΨΉΣ“

Η έκθεση της ΑΟΚ για το 2020 καταλήγει σε έκκληση 
προς τους πολίτες ο κορωνοιός να μην αποτελεί 
εμπόδια στο να πηγαίνουν για εξετάσεις πρόληψης 
ιδιαίτερα εξετάσεις για καρκίνο. Επίσης κάλεσε τους 
πολίτες να επισκέπτονται ιατρούς όταν διαπιστώσουν 
συμπτώματα εγκεφαλικών ή καρδιακής προσβολής.

Η έρευνα της AOK για το 2020 καταγράφει πολύ 
λιγότερους ασθενείς με καρδιακά ή εγκεφαλικό 
προβλήματα στα νοσοκομεία της χώρας (-16%, -13% 
αντίστοιχα) γεγονός που το εξηγεί - κατά κύριο λόγο - 
με το φόβο των πολιτών να επισκεφτούν νοσοκομεία εν 
μέσω της πανδημίας.

Ασθενείς με καρδιακά προβλήματα συχνά καθυστερούν τις επισκέψεις σε κλινικές με αποτέλεσμα να έχει 
επιδεινωθεί η κατάσταση ενώ ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια κατέληξαν περισσότερο από τον μέσο όρο 
άλλων ετών (λόγω της καθυστέρησης) αναφέρει η έκθεση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα ασθενείας της 
Γερμανίας.
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«Ή ΛΙΝΤΑ ΖΈΡΒΑΚΉ ΑΠΟΧΩΡΉΣΈ ΑΠΟ ΤΟ 
TAGESSCHAU»

«Στις 26 Απριλίου είχε την τελευταία της εκπομπή στο 
Tagesschau: Όπως ανακοίνωσε το NDR, η Linda Zer-
vakis δεν θα δουλέψει μετά άλλο ως εκφωνήτρια του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων»

Όπως αναφέρει η σχετική είδηση:

O αρχισυντάκτης του ARD Aktuell, Marcus Bornheim, 
αποχαιρετά την Ζερβάκη με μια δήλωση: «Το „Tages-
schau“ λυπάται πολύ που πρέπει να στερηθεί την Λίντα 
Ζερβάκη. Όλη η ομάδα την εκτιμούσε

πολύ ως άνθρωπο και συνάδελφο. Η Λίντα Ζερβάκη 
επιθυμεί να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Της 
ευχόμαστε κάθε καλό στον δρόμο της». Περισσότερα 
για τα μελλοντικά της σχέδια δεν έχουν γίνει γνωστά 
μέχρι τώρα.

Η Linda Zervakis εργάστηκε αρχικά ως συντάκτρια 
διαφημιστικών κειμένων και το 2001 ξεκίνησε την 
καριέρα της στο NDR (Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο Βορείου 
Γερμανίας). Επί πολλά χρόνια διετέλεσε συντάκτρια  και 
εκφωνήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού N-Joy. Το 2009 
εκφωνούσε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων (»Nachtmaga-
zin«) και ένα χρόνο αργότερα έγινε τελικά εκφωνήτρια 
του κεντρικού δελτίου ειδήσεων (»Tagesschau«).

Με καταγωγή από την Κρήτη, η Λίντα Ζερβάκη είναι η πρώτη αλλοδαπή κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου 
ειδήσεων των 8, στην κρατική τηλεόραση της Γερμανίας. 

Οι γονείς της βρέθηκαν μετανάστες στη Γερμανία στη δεκαετία του εξήντα. Είχαν ένα περίπτερο που δούλευε μαζί 
με τα αδέρφια της. Μάλιστα ακόμη και μετά το σχολείο όταν άρχισε να δουλεύει σε μια διαφημιστική εταιρεία ως 
συντάκτρια κειμένων, κάθε Κυριακή δούλευε στο περίπτερο εναλλάξ με τον αδερφό της μέχρι που έγινε 28 χρονων.

Ξεκίνησε στο ραδιόφωνο προκειμένου να μπει στο νόημα των ειδήσεων, ενώ λίγο καιρό αργότερα ήρθε και η 
τηλεόραση. Ωστόσο η ίδια παραδέχεται, πως αν κάποιος της έλεγε πριν από δέκα χρόνια, ότι κάποια μέρα θα 
εργαστεί στη σημαντικότερη ειδησεογραφικη εκπομπή της Γερμανίας, δεν θα το πίστευε.

Foto copyright Markus Höhn
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ΑΥΞΉΣΉ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ 
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ 
ΝΟΣΉΛΈΥΤΈΣ ΣΈ 
ΓΉΡΟΚΟΜΈΙΑ

14% ΑΥΞΉΣΉ ΈΞΑΓΩΓΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
ΣΤΉ ΓΈΡΜΑΝΙΑ ΤΟ 2020

Από 1η Απριλίου αλλάζει το κατώτατο ωρομίσθιο για 
εργαζόμενους (νοσηλευτικό προσωπικό) σε κέντρα 
περίθαλψης και φροντίδας καθώς και γηροκομεία

Για πρώτη φορά θα διαφοροποιηθεί ο εργαζόμενος στον 
τομέα της περίθαλψης ανάλογα με την εκπαίδευση.

Για εργαζόμενους χωρίς ολοκληρωμένη εκπαίδευση το

κατώτατο ωρομίσθιο στα κρατίδια της Ανατολικής 
Γερμανίας και το Βερολίνο θα αυξηθεί από 11,60 € σε 
11,80 € ενώ στα κρατίδια της Δυτικής Γερμανίας από 
11,20 € σε 11,50 €.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της περίθαλψης με 
τουλάχιστον ένα χρόνο επαγγελματική εκπαίδευση 
θα δικαιούνται από 1η Απριλίου 12,20 € (ανατολικά 
κρατίδια) και 12,50 € (κρατίδια στη δυτική Γερμανία).

Την προτροπή να συνεχίσουν να αυξάνονται οι ελληνικές 
εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς τη Γερμανία, 
εξέφρασε ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχελ μετά τη 
συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής και Τροφίμων 
Σπήλιο Λιβανό.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ο Έρνστ Ράιχελ χαρακτήρισε θερμή και 
ρεαλιστική τη συνάντηση με τον Σπήλιο Λιβανό.

Επίσης, επεσήμανε πως ενάντια στην υφιστάμενη 
γενικότερη τάση, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων 
και ποτών προς τη Γερμανία αυξήθηκαν το 2020 
σχεδόν 14%. «Να συνεχίσουμε έτσι!» προσέθεσε 
χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΥΞΉΣΉ ΈΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (WOHNGELD)

DEUTSCHE BAHN: ΑΛΛΑΓΉ ΤΉΛΈΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
ΓΙΑ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΈΣ

ΓΈΡΜΑΝΙΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΞΈ ΑΠΟ 1Ή ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΑ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΧ

Την αύξηση του επιδόματος κατοικίας (Wohngeld) από 
1.1.2022 αποφάσισε το Ομοσπονδιακό Υπουργικό 
Συμβούλιο.

Η αύξηση αφορά πολίτες με χαμηλό εισόδημα και στο 
πρόγραμμα υπολογίζεται (από την Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση) ότι θα ενταχθούν 30.000 επιπλέον 
νοικοκυριά. 

Συνολικά από την νέα ρύθμιση θα επωφεληθούν 
συνολικά 640.000 νοικοκυριά δήλωσε ο εκπρόσωπος 
της Κυβέρνησης  Steffen Seibert. Ο μέσος όρος αύξηση 
μηνιαίως θα είναι 13 €.

Πηγή: Tagesschau

Άλλαξαν από 1η Απριλίου οι τηλεφωνικοί αριθμοί 
πληροφοριών η Deutsche Bahn 

Ο νέος αριθμός για πληροφορίες όσον αφορά τις τιμές και τα 
δρομολόγια θα είναι : 030 / 297 - 0 

Ο τηλεφωνικός αριθμός για παράπονα, δικαιώματα, 
αποζημιώσεις και επιστροφές χρημάτων:

030 / 58 60 20 920 

Υπηρεσία Απολεσθέντων 030 / 58 60 20 909

Για την προσβασιμότητα χωρίς εμπόδια  030 / 65 21 28 88

Μέχρι σήμερα όποιος έχει κάνει την εξέταση για να αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης με αυτόματο αυτοκίνητο δεν 
είχε το δικαίωμα να οδηγήσει αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Από 1η Απριλίου αλλάζει η συγκεκριμένη ρύθμιση με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός να έχει οδηγήσει στη σχολή 
οδηγών τουλάχιστον 10 ώρες ΙΧ με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων καθώς και 15 λεπτο τεστ στη διάρκεια της 
εξέτασης .
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ΙΑΤΑ: ΜΈΧΡΙ ΠΟΤΈ ΘΑ ΦΟΡΑΜΈ ΜΑΣΚΈΣ ΣΤΑ 
ΑΈΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

„ΔΡΑΜΑΤΙΚΉ“Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΉΣ ΠΟΛΉ

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης 
Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) Αλεξάντρ ντε Ζινιάκ, 
σε συνέντευξή του στην Sueddeutsche 
Zeitung προβλέπει ότι τουλάχιστον για τους 
επόμενους 18 μήνες τα αεροπορικά ταξίδια 
θα είναι περίπου όπως σήμερα.

«Ελπίζουμε με κάποια ψηφιακά βήματα, μέσω 
των οποίων θα πιστοποιείται η κατάσταση 
της υγείας των επιβατών και ενδεχομένως με 
μάσκες», δηλώνει ο επικεφαλής της ΙΑΤΑ.

Σε συνέντευξή του στην Sueddeutsche 
Zeitung, ο κ. ντε Ζινιάκ τονίζει ότι η άρση 
περιορισμών και υποχρεώσεων για τους 

επιβάτες, οι οποίοι επιβλήθηκαν λόγω του κορονοϊού, δεν θα είναι εφικτή στο άμεσο μέλλον. «Ελπίζουμε με κάποια 
ψηφιακά βήματα, μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η κατάσταση της υγείας των επιβατών και ενδεχομένως με 
μάσκες», δηλώνει ο επικεφαλής της ΙΑΤΑ.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές εξελίξεις στις αερομεταφορές, ο Ζινιάκ δεν περιμένει ταχεία ανάκαμψη. «Βλέπουμε 
κάποια μικρά βήματα στην Βόρεια Αμερική και στην Ασία, αλλά όλα βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο», 
σημειώνει.

„Δραματική“ χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση 
στην πόλη ο επικεφαλής της υπηρεσίας ,,Εργασία 
και Οικονομία, του Δήμου Μονάχου Clemens Baum-
gärtner 

Στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης επισήμανε 
ότι το 1/3 των εργαζομένων στην πόλη βρίσκεται σε 
„εργασία περιορισμένου χρόνου‘ (Kurzarbeit) ενώ οι 
άνεργοι στο Μόναχο αυξήθηκαν το τελευταίο 12μηνο 
13.500 . 

Η μείωση του τζίρου πολλών κλάδων επηρεάζει 
και τα έσοδα και κατ επέκταση την οικονομική 
κατάσταση του ίδιου του Δήμου με τους αριθμούς 
να είναι δραματικοί κυρίως για την έκθεση (Messe 
München) όπως και για το αεροδρόμιο (Flughafen München) επισήμανε ο  Baumgärtner.

Foto: Konstantinos Zagouris
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ΔΙΑΝΈΟΣΙΣ: ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΟΙ ΈΛΛΉΝΈΣ ΤΉΝ ΈΠΟΧΉ ΤΉΣ 
ΠΑΝΔΉΜΙΑΣ

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις καταγράφει τις αλλαγές 
στη στάση των πολιτών απέναντι στην κρίση, και τις 
συνέπειες της πανδημίας στη ζωή τους.

Από τον Απρίλιο του 2020 η διαΝΕΟσις έχει ξεκινήσει 
έναν κύκλο πανελλαδικών ερευνών κοινής γνώμης, για 
να καταγράψει τις απόψεις και τις στάσεις των Ελλήνων 
μέσα στην πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Στη νέα, την πέμπτη στη σειρά τέτοια έρευνα, που 
διεξήχθη και πάλι σε συνεργασία με τη Metron Analysis 
σε πανελλαδικό δείγμα 1.100 ατόμων ηλικίας 17 και άνω 
στις αρχές Μαρτίου 2021, χαρτογραφούμε μια εντελώς 
διαφορετική κοινωνία από αυτή που είδαμε στην αρχή 
της πανδημίας.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της πρώτης μας έρευνας εκείνο τον δραματικό Απρίλιο, ήταν μια θεαματική 
έκρηξη αισιοδοξίας και θετικής προοπτικής.

Το 86% τότε θεωρούσαν ότι τα πράγματα στη χώρα „πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση“, το κυρίαρχο συναίσθημα 
ήταν η αισιοδοξία, ενώ στην ερώτηση για το πότε εκτιμούν ότι θα επανέλθουμε σε μια „κανονική καθημερινότητα“, 7 
στους 10 Έλληνες απαντούσαν „μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020“.

Πλέον, φυσικά, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι πάμε προς τη σωστή 
κατεύθυνση είναι πια το 46%. Έχει ενδιαφέρον το ότι η ομάδα του πληθυσμού που θεωρεί περισσότερο ότι πάμε 
προς τη σωστή κατεύθυνση είναι οι ηλικίας άνω των 65, που συμφωνούν σε ποσοστό 59,2%. Αντίθετα, οι νέοι 
ηλικίας 17-24 πιστεύουν το αντίστροφο.

Μαζί με την υποχώρηση της αισιοδοξίας εδραιώνεται και ο ρεαλισμός. Οι προσδοκίες των Ελλήνων, πια, είναι 
εντελώς διαφορετικές από ό,τι ένα χρόνο πριν, όταν οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι αντιμετωπίζουμε ένα 
φαινόμενο που θα διαρκέσει μόνο λίγους μήνες. Πλέον η πλειοψηφία των Ελλήνων (54,4%) θεωρούν ότι η 
κανονικότητα θα επανέλθει από κάποια στιγμή μετά το 2021.

Η αισιοδοξία, δε, δεν είναι το συχνότερο συναίσθημα που δηλώνουν οι Έλληνες ότι νιώθουν πιο έντονα. Η 
αβεβαιότητα είναι. Η αισιοδοξία είναι έκτη στη λίστα.

Παρ’ όλα αυτά, πλέον για πρώτη φορά οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι „τα χειρότερα έχουν περάσει“. Στην 
ερώτηση για το στάδιο της κρίσης στο οποίο, κατά τη γνώμη τους βρισκόμαστε, από τον Σεπτέμβριο του 2020 και 
μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο, οι περισσότεροι απαντούσαν ότι „τα χειρότερα είναι μπροστά μας“. Η επιτυχημένη 
έναρξη των εμβολιασμών φαίνεται πως άλλαξε αυτή την εικόνα. Πλέον μια (όχι πολύ μεγάλη, αλλά σαφής) 
πλειοψηφία, το 54,5%, λένε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας.

Κατά τα άλλα, οι Έλληνες επιβεβαιώνουν και σε αυτή την έρευνα ότι παίρνουν την απειλή του κορωνοϊού πολύ στα 
σοβαρά. Στην ερώτηση για το αν η πανδημία είναι μια σοβαρή απειλή για τους ανθρώπους, μόνο το 20% απαντούν 
πως όχι, „είναι μια συνηθισμένη, απλή ασθένεια“ - το 76,9% τη θεωρούν σοβαρή απειλή.

Ένα 52,3% θεωρούν πιθανό ή πολύ πιθανό να προσβληθούν οι ίδιοι από τον ιό, ενώ δύο στους τρεις (65,5%) 
θεωρούν ότι κάποιος που έχει προσβληθεί από τον ιό κινδυνεύει „πολύ“ ή „αρκετά“ από τη νόσο Covid-19. Αυτά τα 
ποσοστά παραμένουν σχετικά σταθερά τους τελευταίους μήνες, και δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
αντιμετωπίζει το φαινόμενο με φόβο.

Ένα 4,1%, πια, δηλώνουν πως έχουν προσβληθεί οι ίδιοι από τον ιό και ένα 8% πως έχει προσβληθεί κάποιο μέλος 
της οικογένειας τους. Σε αυτό το 8%, δε, ένα 9,2% δηλώνουν ότι το μέλος της οικογένειας που νόσησε, τελικά 
κατέληξε. 
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Όσον αφορά την καθημερινότητα, καθώς από το Νοέμβριο και μετά η χώρα είναι σε μια σχετικά συνεχή 
„καραντίνα“, οι ζωές των πολιτών έχουν „παγώσει“. 7 στους 10 λένε ότι οι ζωές τους έχουν αλλάξει „πολύ“ ή „πάρα 
πολύ“ -στους νέους ηλικίας 17-24 είναι σχεδόν 9 στους 10.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, εκτός καραντίνας, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, καθότι η ζωή και η δραστηριότητα 
δεν είχαν σταματήσει εντελώς. Αξίζει να δούμε μερικές καθημερινές δραστηριότητες και το κατά πόσο τις κάνουν 
περισσότερο ή λιγότερο από πριν την πανδημία οι πολίτες σήμερα. Σε παρένθεση βλέπετε το αντίστοιχο ποσοστό 
από το Σεπτέμβριο του 2020, όταν καταστήματα, εστιατόρια κλπ ήταν ανοιχτά:

• Το 94% (από 62,9%) ότι τρώνε λιγότερο συχνά σε εστιατόρια και ταβέρνες.

• Το 90% (από 54,3%) ότι ψωνίζουν σπανιότερα σε εμπορικά καταστήματα.

• Το 90% (από 60,5%) ότι βγαίνουν σπανιότερα σε μπαρ.

• Το 88% (από 76,3%) δηλώνουν ότι πηγαίνουν σε λιγότερες κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσια) από ό,τι 
πριν από την πανδημία.

• Το 87% (από 56%) ότι συναντούν λιγότερο τους φίλους τους.

• Το 68% (από 59,5%) ότι ταξιδεύουν σπανιότερα με αεροπλάνο.

• Το 68% (από 53,8%) ότι ταξιδεύουν σπανιότερα με πλοίο.

• Το 61% (από 29%) ότι βλέπουν σπανιότερα μέλη της οικογένειας τους.

• Το 59% (από 51,3%) ότι χρησιμοποιούν λιγότερο τα ΜΜΜ.

Όσον αφορά την εργασία, ωστόσο, τα πράγματα έχουν ενδιαφέρον από διαφορετική άποψη.

Στην καραντίνα του Απριλίου 2020 δήλωναν πως δούλευαν κανονικά στο χώρο εργασίας τους μόνο 1 στους 4 
εργαζόμενοι (25,4%), με τους υπόλοιπους να κάνουν τηλεργασία ή να βρίσκονται σε κάποια μορφή αναστολής 
εργασίας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, εκτός καραντίνας πια, 3 στους 4 (72,7%) εργάζονταν κανονικά.

Έκτοτε ξαναμπήκαμε σε καραντίνα, αλλά δεν επιστρέψαμε στην προηγούμενη κατάσταση.

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι μισοί εργάζονταν κανονικά (48%).

Τον Μάρτιο του 2021, πια, το 53,9% εξακολουθούν να εργάζονται κανονικά.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, που έχουν προχωρήσει αρκετά σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, η καθολική 
αποδοχή της διαδικασίας και των εμβολίων εν γένει από τους πολίτες εξακολουθεί να ισχύει.

81,1% αξιολογούν ως θετική εξέλιξη την έναρξη των εμβολιασμών, 72% είναι ικανοποιημένοι με την 
προτεραιοποίηση όπως έχει οριστεί από την αρμόδια επιτροπή -αλλά μόνο 1 στους 3 είναι ικανοποιημένοι με τον 
ρυθμό των εμβολιασμών έως τώρα.

Το 9,4% του δείγματος για πρώτη φορά από τότε που αρχίσαμε της έρευνες δηλώνουν ότι έχουν ήδη κάνει 
τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου, ενώ 28,7% δηλώνουν ότι κάποιο μέλος της οικογένειας τους το έχει κάνει. Από 
το 9,4% που έχουν εμβολιαστεί, το 99% δήλωσαν ικανοποιημένοι από τη διαδικασία του εμβολιασμού.

Και, βέβαια, η στάση των υπολοίπων απέναντι στον εμβολιασμό είναι πλέον εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν 
το Σεπτέμβριο του 2020, όταν κάναμε για πρώτη φορά τη σχετική ερώτηση. Τότε μόνο το 49,5% δήλωναν ότι θα 
κάνουν το εμβόλιο αλλά μετά τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις για την αποτελεσματικότητα πολλών διαφορετικών 
εμβολίων και την επιτυχημένη έναρξη των εμβολιασμών σε πολλές (κυρίως τις πλούσιες και ανεπτυγμένες) χώρες 
του κόσμου, το ποσοστό αυτό άλλαξε. Πλέον το 68% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα κάνουν το εμβόλιο -και 
επιπλέον, όπως είπαμε, άλλο ένα 9,4% το έχουν κάνει ήδη.

Από αυτό το 68%, δε, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θα εμβολιαστούν όταν έρθει η σειρά τους, αλλά ένα 22% 
ότι θα ήθελαν να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό. Αυτοί που απαντούν „σίγουρα ναι“, δε, από 32,5% του 
συνόλου των πολιτών τον Δεκέμβριο του 2020, έχουν φτάσει το 47% σήμερα.
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ΤΑ ΑΛΉΘΙΝΑ ΈΠΩΝΥΜΑ 3 ΔΙΑΣΉΜΩΝ ΈΛΛΉΝΩΝ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ

ΣΤΉΝ ΈΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΟ ΈΝΥΔΡΈΙΟ 
ΟΛΟΚΛΉΡΉΣ ΤΉΣ ΜΈΣΟΓΈΙΟΥ

Η εκπομπή „Μega Star“ του Mega, έσπευσε να 
βάλει στη σειρά γνωστούς καλλιτέχνες που άλλαξαν 
τα επώνυμά τους και συγκεκριμένα τι συνέβη με τις 
Άλκηστις Αττικιουζέλ, Δέσποινα Μαλέα και Χαρούλα 
Ρουπάκα!

Έτσι μάθαμε πως η Άλκηστις Αττικιουζέλ υιοθέτησε το 
„Πρωτοψάλτη“ ως κάτι πιο οικείο

και εύκολο στο να το θυμούνται οι ακροατές της. 
Παράλληλα ήταν κι ένα ψευδώνυμο που παρέπεμπε στο 
θρησκευτικό υπόβαθρο του πατέρα της. 

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Μάλέα ξεκίνησε να τραγουδάει ως „Έλλη Μαρά“ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να 
μην γίνει αντιληπτή από τους γονείς της. Για τους ίδιους λόγους, υιοθέτησε τελικά το „Δέσποινα Βανδή“, που την 
ακολουθεί ως και σήμερα με μεγάλη επιτυχία. 

Η Χαρούλα Ρουπάκα έγινε „Χάρις Αλεξίου“ όταν μετακόμισε στην Αθήνα από την Θήβα, ώστε να είναι κοντά στην 
αγαπημένη γιαγιά της. Το „Χάρις Αλεξίου“ ως ένα πιο εύηχο και όμορφο όνομα, υπέγραψε τις θρυλικές επιτυχίες 
της.

Είναι ήδη γνωστή η ιστορία του Δημήτρη Μπίμπαση, που υιοθέτησε το „Μπάσης“ και του Αντώνη Πασχαλίδη που 
θρυλείται πως έγινε „Ρέμος“, δανειζόμενος το επώνυμο ενός fan που τον είχε επισκεφθεί στα καμαρίνια λαϊκού 
κέντρου της Θεσσαλονίκης για να του αποσπάσει το αυτόγραφο.

Στα 60 – διαφόρων μεγεθών – ενυδρεία του, με 
συνολικό όγκο 1.700.000 λίτρων θαλασσινού νερού, 
φιλοξενεί 2000 θαλάσσιους οργανισμούς από 
200 διαφορετικά είδη της μεσογειακής θάλασσας, 
αναπαριστώντας με την κατάλληλη σκηνογραφία τους 
κρητικούς και μεσογειακούς θαλάσσιους βυθούς.

Tο CRETΑquarium βρίσκεται στην περιοχή των 
Γουρνών – μόλις 15χλμ. μακριά από το κέντρο της 
πόλης του Ηρακλείοτ Κρήτης 

Ο Θαλασσόκοσμος, όπως είναι το όνομά του, 
αποτελεί έμπνευση των υπαλλήλων του πρώην 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και σήμερα 
λειτουργεί με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
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TO MICROSOFT EDGE ΞΈΠΈΡΝΑΈΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΉ ΦΟΡΑ 
ΤΟ FIREFOX

O Microsoft Edge browser (πρόγραμμα περιήγησης) ξεπερνάει για πρώτη 
φορά τον Firefox σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η StatCounter δημοσίευσε μια νέα έρευνα που παρουσιάζει πως το Mi-
crosoft Edge συνεχίζει να κινείται ανοδικά από την ημέρα που έκανε την 
εμφάνισή του, καταφέρνοντας πλέον να ξεπεράσει και τον Mozilla Firefox.

H νέα έκδοση του προγράμματος που έχει δημιουργήσει η Microsoft 
καταλαμβάνει ένα μερίδιο κοντά στο 8,03% της αγοράς για τον μήνα 
Μάρτιο, αφήνοντας πίσω τον Firefox και έχοντας ξεπεράσει και Internet Ex-
plorer και τον Opera.

Επόμενος στόχος του είναι ο Safari browser που βρίσκεται κοντά στο 10% 
και φαίνεται πως η μάχη θα είναι σκληρή τους επόμενους μήνες. Την άνεση 
της κορυφής απολαμβάνει ο Google Chrome με 67%.

Η κατάσταση στην Ελλάδα πάντως είναι διαφορετική, με τον Firefox να παραμένει στη δεύτερη θέση. Όπως 
μπορείτε να δείτε και στον παρακάτω πίνακα, ο Google Chrome βρίσκεται πρώτος με 68,62%, ενώ ακολουθούν 
ο Firefox με 17,27%, ο Microsoft Edge με 5,74%, ο Safari με 3,53%, ο Opera με 3,44% και ο Internet Explorer με 
0,8%.

Πηγή: gazzetta.gr
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ΣΧΟΛΙΟ „ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ“ ΓΙΑ ΤΉ „ΨΉΦΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟΔΉΜΟΥ“
Και να που ξεκίνησε εκ νέου η συζήτηση για τη „ψήφο του απόδημου“. 

Και ξεκίνησε για ακόμη μια φορά υποβαθμίζοντας το πραγματικό στόχο που θα έπρεπε να είχε μια ουσιαστική 
κοινοβουλευτική και δημόσια διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα.

Μια συζήτηση που έπρεπε να ενταχθεί στο σχεδιασμό μιας ευρύτερης συζήτησης εθνικής στρατηγικής για την 
Ελλάδα και τον Ελληνισμό και όχι να περιορίζεται -απλουστευμένα μάλιστα - στην τυπική διαδικασία της „ψήφου“.

Το τυπικό και το ουσιαστικό ζητούμενο αναφορικά με την „ψήφο του απόδημου“

Κατά πρώτον η συζήτηση, για μια ακόμη φορά, στηρίζεται σε λανθασμένη βάση δημιουργώντας αρνητικές 
εντυπώσεις σ αρκετούς Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. 

Και αυτό καθώς η συζήτηση δεν αφορά την απόκτηση δικαιώματος ψήφου των αποδήμων Ελλήνων στις εθνικές 
εκλογές της Ελλάδας αλλά την διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.  Έτσι και ενώ το 
δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές εκλογές το έχουν οι απόδημοι, τουλάχιστον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον 
εθνικό εκλογικό κατάλογο, με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση αλλά και η ανάπτυξη επιχειρημάτων από διάφορα 
κόμματα δημιουργείται λανθασμένα η εντύπωση ότι στρατιές Ελλήνων θα έρθουν στις επόμενες εθνικές εκλογές να 
αλλοιώσουν τα εκλογικά δεδομένα.

Το δεύτερο θέμα όσον αφορά το τυπικό της διαδικασίας είναι ότι η συζήτηση για ένα τόσο μεγάλο θέμα ξεκίνησε 
„κατά λάθος“.

Η εκπρόσωπος του ενός κόμματος „ξέχασε“ τι είχε ψηφίσει το δικό της κόμμα πριν 11/2 χρόνο και υποσχέθηκε 
αλλαγές ενώ το άλλο κόμμα „άρπαξε“ την ευκαιρία να καταθέσει νέο σχέδιο νόμου.

Το πόσο μακριά από την πραγματικότητα ζουν μερικά κοινοβουλευτικά κόμματα της πατρίδας μας το διαπιστώνει 
εύκολα κανείς από το γεγονός ότι δεν έχουν διαπιστώσει ότι τόσο οι Έλληνες μετανάστες της πρώτης και δεύτερης 
γενιάς (Ευρώπη) όσο και αυτοί που ήρθαν την τελευταία 10ετία στο εξωτερικό έχουν περιορισμένο ενδιαφέρον να 
συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή της Ελλάδας.  

Και σ αυτό το σημείο ξεκινάει η αναγκαιότητα να χαραχθεί ένας εθνικός σχεδιασμός. Γιατί στόχος της Πολιτείας 
θα έπρεπε να ήταν το πως θα εντάξει σε έναν εθνικό στόχο τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Να αξιοποιήσει 
την ύπαρξή τους σε επίπεδο εθνικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό και πολιτικό. Να δημιουργήσει πραγματικές γέφυρες 
σύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και του Ελληνισμού. 

Να πειστεί ο Έλληνας που ζει στο εξωτερικό ότι μπορεί να συμμετέχει ή να προσφέρει σε έναν εθνικό στόχο. Να 
διατηρήσει η Ελλάδα την „επαφή“ με το ελληνόπουλο που γεννήθηκε ή μεγάλωσε στο εξωτερικό και το οποίο δεν 
είναι απλά - τυπικά -  Έλληνας αλλά νιώθει Έλληνας.

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει από ελληνικής Πολιτείας ένας στρατηγικός σχεδιασμός που θα 
απαντάει σε δυο ερωτήματα:

α) Τι σημαίνουν για την Ελλάδα οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό 

β) Σε ποιους εθνικούς στόχους θέλει η  Ελλάδα να εντάξει τον απανταχού Ελληνισμό  και τι πρέπει να σχεδιάσει για 
να πετύχει την ένταξή τους.

γ) Τι και πως η Ελλάδα θα βοηθήσει να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η παρουσία του Ελληνισμού στις χώρες που 
ζει.

Έτσι καταλήγουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι ένας νόμος που θα διευκολύνει τους Έλληνες στο εξωτερικό να 
ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας τους θα πρέπει να αποτελεί απλά ένας 
μέρος - εργαλείο- που θα αξιοποιείται για να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος που περιγράφεται παραπάνω.

Τα υπόλοιπα, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, είναι απλά. 
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Δικαίωμα να ψηφίσουν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας έχουν όλοι οι Έλληνες που είναι στον εθνικό εκλογικό 
κατάλογο.

Με μια απλή αίτηση (ηλεκτρονική ή έντυπη) και με βάση τον ειδικό εκλογικό του αριθμό  δημιουργείται ειδικός 
εκλογικός κατάλογος εθνικών εκλογών (στα πρότυπα των ευρωεκλογών).

Αξιοποιείται, όπως προβλέπει και το σύνταγμα, η επιστολική ψήφος σ όσους το επιθυμούν -με αναφορά τις 
προξενικές αρχές που θα είναι και τα εκλογικά κέντρα στις περισσότερες χώρες.

Και κάτι τελευταίο για να „καθησυχάσουν“ λίγο τα κόμματα που χρησιμοποιούν δικαιολογίες γιατί  φοβούνται ότι τα 
αποτελέσματα θα είναι εις βάρος τους και προσπαθούν ανεπιτυχώς, να ιδεολογικοπιήσουν τη διαφωνία τους. 

Τις δεκαετίες που κυριαρχούσαν έντονες δράσεις στον χώρο του απόδημου με αναφορά το πολιτικό γίγνεσθαι της 
χώρα μας ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές δεν ήταν ποτέ 6ψηφιος. Και τα αποτελέσματα που 
προκύπταν δεν είχαν για κανένα κόμμα μεγάλη διαφορά  από το ποσοστό που έλαβε εντός της επικράτειας. 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Κυκλοφόρησε ο 11ος ΟΔΗΓΟΣ του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ με χρήσιμες πληροφορίες  
για τον Ελληνισμό στη Γερμανία

Σ αυτό το τεύχος: Η ασφάλεια περίθαλψης – δικαιώματα για άτομα που έχουν ανάγκη περίθαλψης

Πληροφορίες doryforos@email.de
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