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ΔΩΡΕΑΝ	

DORYFOROS, ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΎ ΔΙΑΛΟΓΟΎ ΤΏΝ ΝΈΏΝ ΣΤΗΝ ΈΎΡΏΠΗ  
PARKSTR 17, 80 339 MÜNCHEN, DORYFOROS@EMAIL.DE  V.I.S.D.P. KOSTAS TATSIS

Έκθεση 
Χειροτεχνών 

Μόναχο.

Οργανωτής Με την ευγενική χορηγία Χορηγός Επικοινωνίας

Κανόνες σύμφωνα με τις οδηγίες Covid-19 - Απαραίτητη η χρήση μάσκας

 
Ανήκεις στις εικαστικές τέχνες; Γίνε εκθέτης. 

Δήλωσε συμμετοχή και παρουσίασε τα έργα σου τώρα!  

Παρακαλούμε επικοινώνησε με: 
sofiani.artcreations@gmail.com

Προσεχώς το 2022

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Μόναχο: Εορτασμός 
Τριών Ιεραρχών 

Εκθεση χειροτεχνιών 
στο Μόναχο

Tαξίδια Ελλάδα- Γερμανία - 

Ελλάδα: Τι ισχύει 



Αρ. 84 Φεβρουάριος 2022  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

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

MONAXO
Μαθητές και εκπαιδευτικοί του πρώτου Γυμνασίου 
καθώς και του Έλληνικού Λυκείου Μονάχου 
παραβρέθηκαν στον ΙΝ των Αγίων Πάντων για να 
παραστούν στην δοξολογία / εορτασμό των Τριών 
Ιεραρχών

Εορτασμός Τριών Ιεραρχών 
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Μια διαφορετική πρωτοβουλία ανέλαβαν Έλληνες του Μονάχου 
και συγκεκριμένα να οργανώσουν μια έκθεση χειροτεχνιών στο 
Μόναχο.

Μιλήσαμε με μια από τους εμπνευστές της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας την Σοφία Μισαηλίδου.

Έίδαμε το πρώτο πλακάτ που κυκλοφόρησε και προκάλεσε το 
ενδιαφέρον σε αρκετούς Έλληνες της παροικίας μας.

Τι ακριβώς σχεδιάζεται και ποιος είναι ο στόχος ;

Ύστερα από τον χρόνιο λήθαργο του περιορισμού, η ανάγκη 
για κάτι νέο, έφερε την ιδέα για μια έκθεση, που θα δώσει μια 
πνοή ανανέωσης και αισιοδοξίας στον τόπο μας. Ο στόχος της 
έκθεσης είναι να γνωρίσει ο κόσμος την δουλειά μας καθώς και να 
γνωριστούμε μεταξύ μας. Να αποτελέσει δηλαδή ένα εφαλτήριο για 
την ανάδειξη των χειροτεχνών στην ευρύτερη περιοχή του Μονάχου 
και όχι μόνο.

Δηλαδή ένας που ενδιαφέρεται τι πρέπει να κάνει;

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για να συμμετέχει κάποιος στην έκθεση. Έίτε είναι 
επαγγελματίας κάποιος, είτε ερασιτέχνης, μπορεί να παρουσιάσει τα έργα του, αρκεί να 
έχει έμπνευση για δημιουργία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει την συμμετοχή 
του ηλεκτρονικά, όπως και κάποιο φωτογραφικό υλικό από τα έργα του, όπου στη 
συνέχεια θα του δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για την έκθεση.

Θα υπάρχει κόστος για τον εκθέτη;

Ύπάρχει ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής.

Υπάρχει ήδη χώρος και θα υπάρχει είσοδος για το κοινό;

Ύπάρχει ήδη χώρος, ο οποίος θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα. Η είσοδος για την 
έκθεση θα είναι ελεύθερη.

Αν και λόγω της πανδημίας υπάρχει αδυναμία σχεδιασμού υπάρχει μια πρώτη προσέγγιση 
του χρόνου που θα πραγματοποιηθεί;

Η ημερομηνία της έκθεσης θα γίνει γνωστή στους συμμετέχοντες και στο ευρύ κοινό στις 
επόμενες ημέρες. Έκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί πριν τις ημέρες του Πάσχα.

Πιστεύετε ότι θα ανταποκριθούν οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιτέχνες σ μια έκθεση;

 Ήδη υπάρχουν συμμετέχοντες που βρήκαν άριστη την πρωτοβουλία για μια τέτοια 
έκθεση. Πιστεύω πως ο κόσμος θα αγκαλιάσει μια τέτοια κίνηση. Έίναι μια ευκαιρία να 
αρχίσουμε να δημιουργούμε ξανά, να γνωρίσουμε ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και 
να μοιραστούμε τις γνώσεις και την αγάπη μας για την τέχνη.

Κλείνοντας θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα, πως παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που 
ζούμε, δεν πρέπει να πτοούμαστε, γιατί μέσα από αυτές εξελισσόμαστε. Κάθε μορφή 
τέχνης είναι μέσο έκφρασης που μας απελευθερώνει από την καθημερινότητα και 
αναδεικνύει μια πτυχή του εαυτού μας πιο αληθινή. 

 
Εκθεση χειροτεχνιών στο Μόναχο
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Eνοίκια κατοικιών στο Μόναχο:
Σύμφωνα με την εισηγήτρια του Δήμου Μονάχου Dorothee Schiwy το ενοίκιο που 
πληρώνει το 1/3 των  νοικοκυριών είναι πάνω από το 35% του καθαρού εισοδήματος, 
ποσοστό που θεωρείται „προβληματικά“ υψηλό. 

Πηγή: Δήμος Μονάχου (18.01.2022)

Το 2021 γεννήθηκαν στο Μόναχο 
18 330 παιδιά, αριθμός κατά 223 
μεγαλύτερος από την χρονιά ρεκόρ 
που ήταν το 2016
 

 

Μόναχο: Το μεγάλο εγχείρημα κατασκευής νέων 
κατοικιών 
Ο στόχος είναι η κατασκευή ετησίως 8.500 νέων κατοικιών (εκ των οποίων 2.000 
κοινωνικές κατοικίες)

Μακροπρόθεσμα σχεδιάζονται Freiham 10.400 κατοικίες, 5.500 στην Bayernkaserne,  
2.500 στο Riemer Park, στην Paul-Gerhardt- Allee 2.400, στο Lerchenauer Feld 1.600 E, 
στο Siemens Campus 1.370 ενώ στο Kirschgelände στην Friedrich-Creuzer Straße

Oktoberfest 2G;
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Abendzeitung ο Δήμαρχος του Μονάχου αναφέρθηκε 
και στο Oktoberfest του 2022.

Σε 4 έως 5 μήνες ο Δήμος θα αποφασίσει για την  τύχη του φετινού OKTOBERFEST 
δήλωσε ο Δήμαρχος ο οποίος όμως δεν μπορεί να φανταστεί ένα „ πανηγύρι χωρίς 
ελέγχους στην πρόσβαση“ . Η αρμόδια υπηρεσία επεξεργάζεται ήδη σχέδια και ένα από 
αυτά είναι το 2G επισήμανε ο Dieter Reiter 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΟΝΑΧΟ
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Εγκαινιάστηκε Το ανακαινισμένο 
κτίριο του κεντρικού Διοικητηρίου 
της πόλης του Μονάχου (Kreisver-
waltungsreferat/ Bürgebüro) στην  
Ruppertstraße (με U-Bahn Pocci-
strasse). 03.01.2022

H Türkgücü München η τρίτη ομάδα του 
Μονάχου που παίζει στο επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο και μαζί με την 1860 Μονάχου 
είναι στην 3η κατηγορία κατέθεσε σήμερα 
αίτηση πτώχευσης.
Έίναι η δεύτερη φορά που η ομάδα που ίδρυσαν το 1975 τούρκοι μετανάστες με το όνομα  
SV Türk Gücü München καταθέτει αίτηση πτώχευσης. 

Αρχικά με την ίδρυσή της είχε ως έδρα το Dantestadion (στον αγώνα με την 1860 είχαν 
συγκεντρωθεί 12.000 φίλαθλοι) 

Το 2001 καταθέτει αίτηση πτώχευσης και έτσι επανιδρύεται την ίδια χρονιά με το όνομα 
SV Türk Gücü München. 

Το 2019 ανεβαίνει στην 4η κατηγορία ενώ ένα χρόνο αργότερα  στην 3η κατηγορία. 

Έχει ως έδρα το γήπεδο στην Grünwalder Straße καθώς και το Olympiastadion. 

Η Türkgücü München βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατηγορίας και αν της 
αφαιρεθούν βαθμοί λόγω της πτώχευσης θεωρείται σίγουρος ο υποβιβασμός της.

31.01.2021 Πηγή: Merkur

 
Μόναχο: Κεντρικές εκδηλώσεις που 
σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν 
τους επόμενους μήνες 
Sommer-Tollwood im Olympiapark (16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου) 

Kino am Olympiasee (σχεδιάζει την έναρξη στις 12 Μαίου) 

Sommernachtstraum 2022 (16 Ιουλίου) 

Maidult (30 Απριλίου έως 8 Μαίου)  

Hofflohmärkte (30 Απριλίου) 

Tennisturnier BMW Open (23 Απριλίου έως 1η Μαίου) 

29.01.2022
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ΑΓΓΕΛΙΑ:
Ζητείται ιατρός (ειδικευόμενος/-η ορθοπεδικής) για την κλινική Josephinum στο Μόναχο.

E-Mail επικοινωνίας για ενδιαφερόμενους/-ες:

Bouliopoulos.Panos@josephinum.de

https://www.josephinum.de

Ακυρώθηκε και η τουριστική έκθεση F.re.e
Ακυρώθηκε η τουριστική έκθεση Μονάχου F.re.e που ήταν προγραμματισμένη για τέλη 
Φεβρουαρίου.

Η F.re.e ήταν από τις ελάχιστες τουριστικές εκθέσεις σ όλη την Γερμανία που δεν είχε 
ανακοινώσει την ακύρωση / αναβολή.

Τελικά ανακοινώθηκε η ακύρωση καθώς οι εκθέτες που είχαν δηλωθεί ακύρωναν τη 
συμμετοχή τους

Γερμανία: Στα 520€ από 450€ το 
όριο στα Minijob

Από 1η Οκτωβρίου θα αυξηθεί το αφορολόγητο όριο για τα Mini-
job σε 520 €. Αυτό δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Ύπουργός Έργασίας 
Hubertus Heil στις εφημερίδες der Neuen Berliner Redaktionsgesell-
schaft.

Σήμερα το αφορολόγητο όριο είναι 450 €

H αύξηση θα γίνει ταυτόχρονα με την αύξηση του κατώτατου 
μισθού σε 12 € (ωρομίσθιο).

ΒΜW: Στην πρώτη θέση 
σε πωλήσεις μετά από 
χρόνια

Στην πρώτη θέση σε πωλήσεις premium 
οχημάτων αναδείχτηκε μετά από χρόνια η 
αυτοκινητοβιομηχανία BMW στη Γερμανία το 
2021, διαθέτοντας 2,21 εκατομμύρια αυτοκίνητα, 
ξεπερνώντας κατά 100.000 τον μεγάλο της αντίπαλο, Mercedes.

Η BMW επωφελήθηκε ιδιαίτερα από την υψηλή ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 
οι πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα πέμπτο. Στην Κίνα, η εταιρεία πούλησε 8,% 
περισσότερα αυτοκίνητα. Με συνολικά 846.237 πωλήσεις αυτοκινήτων, η Κίνα είναι η 
μεγαλύτερη ενιαία αγορά για την BMW. 

Στην Έυρώπη, οι πωλήσεις της, σημείωσαν αύξηση 3,9%, αλλά στην ίδια τη Γερμανία 
κατέγραψαν όμως μείωση κατά 6,8%.
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Το νέο βιβλίο της Έλένης Τσακμάκη „Mama, komm bald wieder“-«Μαμά, να 
γυρίσεις σύντομα» κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τον περασμένο 
Αύγουστο ως δίγλωσση έκδοση από τον εκδοτικό οίκο: Iris Kater Literaturverlag - 
Viersen.

„Mama, komm bald wieder“-«Μαμά, να γυρίσεις σύντομα»

ISBN 978-3-944514-36-9 στην τιμή των 12,90 ευρώ

Το βιβλίο «Μαμά, να γυρίσεις σύντομα» είναι βασισμένο στη ζωή των παιδιών 
των Έλλήνων μεταναστών της Γερμανίας. Τη δεκαετία του 1960, όπου η ανεργία, 
η φτώχια και η ανέχεια μάστιζαν την Έλλάδα, πολλοί νέοι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τα παιδιά τους και να φύγουν σε μια χώρα που 
τους πρόσφερε προσωρινή εργασία.... 

Τα παιδιά του βιβλίου ζουν σ ́ ένα χωριό πριν ακόμη μπει στη ζωή τους η 
εξέλιξη και τα υλικά αγαθά που πρόσφερε η Γερμανία. Πάνω απ ́ όλα όμως, τα 
περισσότερα από αυτά τα παιδιά, δεν χόρτασαν τη μητρική αγκαλιά και την 

πατρική νουθεσία, και ήρθαν αντιμέτωπα με τις αποφάσεις των γονιών τους, ώστε, χωρίς 
τη θέλησή τους να τα πάρουν μαζί τους και να ζήσουν κι αυτά ανάμεσα σε δύο πατρίδες.

Αποχωρίζονταν τον παππού και τη γιαγιά, τους συγγενείς και τους φίλους, τις πρώτες 
αγάπες... Έκοβαν την κλωστή με όλα τα γνώριμα και τα οικεία και πήγαιναν να ανοίξουν 
τα φτερά τους σε μια χώρα πρωτόγνωρη και φανταχτερή στα μάτια τους, κουβαλώντας 
πάντα μέσα τους την πατρίδα και το χωριό τους. Όσα καλά όμως κι αν βρήκαν εκεί, μέσα 
τους γινόταν πάντα η σύγκριση και, νομίζοντας πως θα προδώσουν την Έλλάδα, έβγαινε 
ωραιότερη πάντα η γενέτειρά τους.

Η Χρυσή Αργυριάδου-Χέρμανν, που μετέφρασε το βιβλίο, είναι παιδί μεταναστών, 
καθηγήτρια Νέων Έλληνικών και Αγγλικών στο λαϊκό πανεπιστήμιο και μεταφράστρια.

„Μετέφρασα με χαρά και αισθήματα συγκίνησης και νοσταλγίας αυτό το βιβλίο, το οποίο 
θεωρώ πως λόγω της δίγλωσσης έκδοσης του θα κινήσει το ενδιαφέρον και της νεότερης 
γενιάς των Έλλήνων που ζουν στη Γερμανία.

Έυελπιστώ ότι το βιβλίο αυτό θα συμβάλλει με το δικό του τρόπο στο να μάθουν ακόμη 
περισσότερα, να κατανοήσουν και να νιώσουν καλύτερα την καταγωγή τους οι νεότερες 
γενιές Έλλήνων στη Γερμανία. Να αφουγκραστούν τη φωνή των παππούδων και των 
γονιών τους και να αισθανθούν υπερηφάνεια και θαυμασμό για αυτούς και για αυτά που 
επιδίωξαν και κατάφεραν κάτω από δύσκολες συνθήκες σε μία ξένη χώρα που στο μεταξύ 
έγινε δεύτερη πατρίδα τους. Να εκτιμήσουν περισσότερο τους κόπους και τις προσφορές 
των απέναντί τους αλλά και να παράσχει μια μορφή εξάσκησης της ελληνικής γλώσσας 
για τους αναγνώστες του“.

Το βιβλίο της κ. Έλένης Δεληδημητρίου Τσακμάκη είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, 
μια πικρή πραγματικότητα που την έζησαν (και τη ζουν) εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνόπουλα. Όμως η συγγραφέας έχει στο γράψιμό της πολύ γερό -θετικό- ψυχικό 
υπόβαθρο. Οι άνθρωποι παλεύουν γενναία, δεν διαλύονται ψυχικά, δεν κλονίζονται, 
τα βγάζουν πέρα κι ας είναι μοιρασμένοι σε δυο Πατρίδες, που τελικά είναι και οι δύο 
ξένες!... Η γλώσσα είναι προσεγμένη, απλή, παραστατική. Κυριαρχούν η αγωνιστικότητα, 
η ανθρωπιά, οι τρυφερές οικογενειακές σχέσεις. Όμως πίσω από τη γενναιότητα της 
έκφρασης, φαίνεται καθαρά ο πόνος του ξενιτεμού, ο πόνος των παιδιών που μένουν 
πίσω, ή ο αγώνας τους να ριζώσουν σε μια ξένη χώρα... Αλλά τελικά στο βιβλίο δεν 
κυριαρχεί λύπη. Κυριαρχεί ο αγώνας και η ελπίδα για το καλύτερο!... 

«Μαμά, να γυρίσεις σύντομα» - 
 „Mama, komm bald wieder“.
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Γερμανία: Πως θα κερδίσετε μέρες αδείας  
(Brückentage)

Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας που με λίγες μέρες αδείας εργασίας μπορεί ο 
εργαζόμενος να έχει περισσότερες συνεχόμενες ελεύθερες μέρες.

Στη Βαυαρία, Βάδη Βυρτεμβέργη και Σαξονία Ανχαλντ που η μέρα των Φώτων (Heili-
gen Drei Könige) είναι αργία  αν ο εργαζόμενος πάρει κανονική άδεια στις 3,4,5 και 7 
Ιανουαρίου θα έχει συνολικά συνεχόμενες 9 μέρες ελεύθερες.

Μάρτιος (Βερολίνο)

Στο Βερολίνο η παγκόσμια ημέρα γυναίκας (8 Μαρτίου) είναι επίσημη αργία. Έτσι αν ο 
εργαζόμενος πάρει 4 μέρες κανονική άδεια δηλ. 7, 9, 10 και 11 Μαρτίου τότε φθάνει στις 
9 ελεύθερες μέρες.

Απρίλιος - Με 8 μέρες άδεια = 16 ελεύθερες μέρες 

Οι εργαζόμενοι αν πάρουν κανονικά άδεια από 11 έως 14 Απριλίου και από 19 έως 22 
Απριλίου θα φθάσουν με τις εργίες του Πάσχα τις 16 ελεύθερες μέρες.

Το ορθόδοξο Πάσχα πέφτει φέτος στις 24 Απριλίου

Μάιος: Ημέρα της ανάληψης Πέμπτη 26 Μαίου. Προσφέρεται με μια μέρα αδείας για 
4ήμερο.

Ιούνιος: Πεντηκοστή

Όποιος πάρει άδεια στις 7 έως 10 Ιουνίου δηλ. 4 μέρες μπορεί να φθάσει τις 9 ελεύθερες 
μέρες.

Αύγουστος: (Η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου είναι αργία στο Σααρλαντ και 
σε τμήματα της Βαυαρίας)

Με κανονική άδεια από 16 έως και 19 Αυγούστου δηλ. 4 μέρες φθάνει ο εργαζόμενος σε 
9 συνεχόμενες ελεύθερες μέρες.
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Οκτώβριος 

Ένωση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα. Έτσι με μια κανονική άδεια από 4 
έως 7 Οκτωβρίου ο εργαζόμενος φθάνει στις 9 συνεχόμενες ελεύθερες μέρες.

Χριστούγεννα 2022

Η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων θα είναι φέτος Δευτέρα έτσι με κανονική άδεια από 
27 έως 30 Δεκεμβρίου (4 μέρες) ο εργαζόμενος θα έχει 9 συνεχόμενες ελεύθερες μέρες.

Οι βασικές αργίες στην Γερμανία το 2022

• Μεγάλη Παρασκευή 15 Απριλίου 

• Δεύτερη μέρα του Πάσχα 18 Απριλίου 

• 1η Μαΐου (Κυριακή)

• Της αναλήψεις 26 Μαΐου (Πέμπτη)

• Πεντηκοστή 6 Ιουνίου (Δευτέρα)

• Ημέρα της ένωσης των Γερμανιών 3 Οκτωβρίου (Δευτέρα)

• Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων 26 Δεκεμβρίου (Δευτέρα)

Έπιπλέον σε διάφορα κρατίδια υπάρχουν επιπλέον αργίες όπως πχ.

Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου Δευτέρα

Αγίων Πάντων 1η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη 

 

Βαυαρία:  
Προϋποθέσεις πρόσβασης σε χώρους 2G plus
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Έλληνες εξωτερικού - εμβολιασμοί: Τι ισχύει

Τρία σημεία είναι σημαντικά όσον αφορά την υποχρέωση 
των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού και τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό για άνω των 60 ετών.

Παραθέτουμε τα σημεία (άρθρα νόμων ή ΚΎΑ) όπως  
μας δόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Έλληνικού 
Ύπουργείου Ύγείας. 

1) Σύμφωνα με το  άρθρο 24 Ύποχρεωτικότητα εμβολιασμού 
του Ν. 4865/21 (ΦΈΚ 238/Α΄2021), όπως τροποποιημένο 
ισχύει, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία 
ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Έλληνικής Έπικράτειας 
και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961. Τα πρόσωπα 
του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή 
τη μοναδική δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε 

ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

2) σύμφωνα με το άρθρο 1  της υπ’αριθμ. Γ.Π. Οικ. 989/2021 ΚΎΑ (ΦΈΚ 46/Β’/12.1.22) 
με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/27.12.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β’ 6324)» ορίζεται ότι: «Στο άρθρο 
1 της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 81185/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 6324/2021) 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Έξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οι πολίτες που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο στην αρμοδιότητα 
της Δ.Ο.Ύ. Κατοίκων Έξωτερικού, καθώς και οι πολίτες που κατά την ημερομηνία ελέγχου 
εμφανίζονται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΈ με χώρα κατοικίας διαφορετική 
της Έλλάδας».

3) Στην πλατφόρμα gov.gr link: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koro-
noios-covid-19/anagnorisi.emvolio υπάρχει η δυνατότητα για όσους ολοκλήρωσαν 
τον εμβολιασμό τους σε κράτος μέλος της Έυρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα να 
υποβάλουν αίτηση ώστε να καταχωριστεί στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, ο πλήρης εμβολιασμός τους με αναγνωρισμένα εμβόλια από 
την Έθνική Έπιτροπή Έμβολιασμού. Μετά την καταχώρισή τους, εφόσον πληρούνται τα 
κριτήρια που έχει θέσει η Έθνική Έπιτροπή Έμβολιασμών και αυτά επαληθευτούν μέσω 
της εφαρμογής,  μπορούν είτε:

·         να λάβουν Έθνική βεβαίωση εμβολιασμού 

·         να λάβουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού

·         να προγραμματίσουν την αναμνηστική δόση εμβολιασμού τους

Τέλος, στην πλατφόρμα gov.gr link:  https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/ko-
ronoios-covid-19/katakhorise-1es-doses-emboliasmou-ektos-elladas  αναφέρεται ότι για 
όσους έχουν εμβολιαστεί με μια δόση στο εξωτερικό και θέλουν να ολοκληρώσουν τον 
εμβολιασμό τους στην Έλλάδα, υπάρχει δυνατότητα  να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης 
της 1ης δόσης, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για εξυπηρέτηση από 
υπάλληλο των Κέντρων Έξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΈΠ).
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Έρχεται το τέλος της πανδημίας;

Ο Ομοσπονδιακός υπουργός Ύγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ, 
εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για την κατάσταση του 
κορωνοϊού : «Αυτή τη στιγμή έχουμε υπό έλεγχο το κύμα της 
Όμικρον» δήλωσε στο Βερολίνο, σε κοινή συνέντευξη Τύπου 
με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI), Λόταρ 
Βίλερ.

«Ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε το κύμα με όσο το δυνατόν 
λιγότερες σοβαρές επιπτώσεις και θανάτους» πρόσθεσε ο 
Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Ύγείας. Παραδέχτηκε πάντως 
ότι η Γερμανία έχει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μη 
εμβολιασμένων ατόμων μεταξύ των ηλικιωμένων. «Αυτή η 
ομάδα χρειάζεται ειδική προστασία και αυτό δεν είναι μικρό 
πράγμα» τόνισε ο υπουργός.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, Λόταρ Βίλερ, τόνισε ότι «ο αριθμός των 
κρουσμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά στην πραγματικότητα όχι όσο περιμέναμε 
λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της Όμικρον. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων τήρησε υπεύθυνα τους κανόνες της πανδημίας» 
εξηγεί ο δρ Βίλερ. «Στην πραγματικότητα κερδίζουμε χρόνο κάθε μέρα που όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται και επίσης να κάνουν έναν ενισχυτικό εμβολιασμό» 
είπε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. «Αυτό μειώνει επίσης τον αριθμό των 
σοβαρών ασθενειών και αυτός είναι ακριβώς ο σημαντικός και σωστός στόχος».

Ο επιδημιολόγος Χάτζο Τσιμπ από το Έρευνητικό Ινστιτούτο Έπιδημιολογίας «Leibniz», 
στη Βρέμη, βλέπει «φως στο τέλος του τούνελ». «Έπειδή αυτή τη στιγμή η πορεία της 
νόσου είναι πιο ήπια, ειδικά σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, υπάρχει η ευκαιρία 
να φτάσουμε σε μια κατάσταση ευρείας βασικής ανοσοποίησης στην κοινωνία» λέει ο δρ 
Τσιμπ στη «Weser-Kurier».

Ο ελληνικής καταγωγής Κρίστιαν Καραγιαννίδης, επικεφαλής στην Πνευμονολογική 
Κλινική Κολωνίας και μέλος του Συμβουλίου Έμπειρογνωμόνων της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, δηλώνει αισιόδοξος ότι «σε λίγες εβδομάδες δύσκολα θα μιλάμε για 
κορωνοϊό, καθώς είναι μεγάλη η πιθανότητα μετατροπής του σε μια ενδημική νόσο 
το 2022. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούν όλοι, όσο πιο γρήγορα θα είμαστε εκεί» λέει 
ο Έλληνας γιατρός. Ανησυχεί όμως για το φθινόπωρο που έρχεται. «Γι αυτό πρέπει να 
προετοιμαστούμε καλά» προσθέτει.

Η Ομικρον έχει πιο ήπιες συνέπιες  από την παραλλαγή Δέλτα. «Έίναι μια ευκαιρία, αλλά 
και ένας κίνδυνος. Γιατί πολλοί αρχίζουν να υποτιμούν τον κορωνοϊό» προειδοποιεί η 
ιολόγος Σάντρα Τσίσεκ. «Η ιδέα να μολυνθούμε σκόπιμα με την παραλλαγή της Όμικρον, 
προκειμένου να αποκτήσουμε ανοσία μέσω μιας υποτιθέμενης ήπιας πορείας, είναι 
παράλογη» τονίζει. «Δεν μολύνομαι σκόπιμα με τον ιό της ηπατίτιδας C μόνο και μόνο 
επειδή μπορεί να αντιμετωπιστεί καλά» λέει η δρ Τσίσεκ. Έξηγεί μάλιστα  ότι «τα δεδομένα 
από τη Νότια Αφρική αποδεικνύουν ότι αν και οι μη εμβολιασμένοι σχηματίζουν ειδικές 
ανοσολογικές αντιδράσεις στην Όμικρον, σχεδόν ποτέ δεν αναπτύσσουν αντισώματα 
κατά της Δέλτα. «Οπότε πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να 
μολυνθούν ξανά με τη Δέλτα, αν κυκλοφορήσουν ξανά χωρίς μέτρα προστασίας» φοβάται 
η δρ Τσίσεκ.

Ο επιδημιολόγος Κρίστιαν Ντρόστεν, επικεφαλής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Carite του Βερολίνου, τόνισε, μιλώντας στο Γερμανικό Ραδιόφωνο (Dlf), ότι όσοι έχουν 
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αναρρώσει, πιθανότατα θα μπορούσαν να μολυνθούν ξανά με άλλη παραλλαγή. 
«Ύπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η Όμικρον θα μπορούσε να εξελιχθεί από 
μια μάλλον ήπια παραλλαγή, σε πιο επικίνδυνη» τόνισε ο Ντρόστεν στο Deutschland-
funk. Φοβάται έναν ανασυνδυασμό Όμικρον και Δέλτα. Κυρίως λόγω των αλλαγών στη 
λεγόμενη πρωτεΐνη ακίδας, η παραλλαγή Όμικρον είναι επί του παρόντος σε θέση να 
παρακάμψει την τουλάχιστον μερική υπάρχουσα ανοσολογική προστασία του πληθυσμού. 
«Έίναι δυνατόν να προκύψει στο μέλλον ένας ιός που, αφενός, να φέρει την πρωτεΐνη 
ακίδας της Όμικρον για να συνεχίσει να έχει αυτό το ανοσοποιητικό πλεονέκτημα, 
αλλά το υπόλοιπο γονιδίωμα να είναι της Δέλτα» λέει ο Ντρόστεν. «Η στρατηγική όλοι 
να μολυνθούμε με την ήπια Όμικρον και τότε όλοι έχουν ανοσία» είναι επομένως μια 
πλάνη, λέει ο Ντρόστεν και προσθέτει ότι «γι‘ αυτό ο εμβολιασμός εξακολουθεί να είναι η 
καλύτερη προστασία».

Γερμανία: Τρεις μήνες θα ισχύουν 
πλέον τα πιστοποιητικά νόσησης

To RKI ανακοίνωσε ότι αλλάζει η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης, 
το οποίο πλέον θα διαρκεί για 90 ημέρες (τρεις μήνες) και όχι για 6 
μήνες. 

Αν το πιστοποιητικό έχει λήξει τότε ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που 
ισχύουν σήμερα για τους ανεμβολίαστους (από 15 Ιανουαρίου) 

Γερμανία: Τον Οκτώβριο τα 12 € (κατώτατο 
ωρομίσθιο)

Τον Οκτώβριο θα υλοποιηθεί μια από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του 
Καγκελαρίου  Όλαφ Σολτς που αφορά την αύξηση του του εθνικού κατώτατου 
ωρομισθίου στα 12 ευρώ. 

Μέχρι σήμερα το κατώτατο ωρομίσθιο στη Γερμανία είναι 9,82 ευρώ και θα αυξηθεί σε 
10,45 ευρώ από τον Ιούλιο.

Ο Ομοσπονδιακός υπουργός Έργασίας Ουμπέρτους Χάιλ εκτιμά πως 6,2 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από την αύξηση, η οποία θα κοστίσει στους εργοδότες 
1,63 δισ. ευρώ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Πηγή: ARD

Βαυαρία: Tι ισχύει με Johnson & Johnson

Κάθε ομόσπονδο κρατίδιο έχει τους δικούς του κανόνες και κυρίως όσον αφορά το εμβόλιο Johnson & John-
son. Χαρακτηριστικό είναι ότι την τελευταία εβδομάδα πολλά κρατίδια την τελευταία εβδομάδα αλλάξαν 
τις προϋποθέσεις όσον αφορά το πότε ένας εμβολιασμένος με Johnson & Johnson θεωρείται ενισχυμένος 
„geboostert“. 

Bayern                  Johnson & Johnson            2χ mRNA-εμβόλια
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Κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε τις μάσκες FFP2

«Τη φοράω για μία εβδομάδα» λέει στο CNN η Linsey Marr, 
καθηγήτρια στο Virginia Tech. Όπως εξηγεί, η ικανότητα της 
μάσκας να φιλτράρει δεν μειώνεται εκτός και εάν κάποιος 
την τρίψει ή της κάνει τρύπες. «Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος 
σε πολύ μολυσμένο αέρα για αρκετές ημέρες για να χάσει 
η μάσκα την ικανότητά της να φιλτράρει τα σωματίδια. 
Έπομένως, στην πραγματικότητα μπορείς να τις φοράς για 
αρκετό χρονικό διάστημα».

«Οι άνθρωποι μιλούν για 40 ώρες – νομίζω ότι αυτό είναι 
εντάξει. Πραγματικά, θα κολλήσει στο πρόσωπό σου ή τα 
λαστιχάκια θα χαλαρώσουν πολύ ή ίσως σπάσουν πριν χάσει 
την ικανότητα φιλτραρίσματος» προσθέτει.

Όπως εξηγεί η Erin Bromage, καθηγήτρια βιολογίας του University of Massachusetts 
Dartmouth, ο λόγος για τον οποίο οι μάσκες αυτές πωλούνται ως μίας χρήσης είναι γιατί 
θεωρούνται ιατρικές μάσκες. Οι υγειονομικοί, μέσα σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, 
αλλάζουν τις μάσκες συχνότερα, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο επιμόλυνσης όταν 
κινούνται από το δωμάτιο ενός ασθενή σε εκείνο ενός άλλου.

«Το ευρύ κοινό δεν ανησυχεί για την επιμόλυνση. Απλά τη χρησιμοποιεί για τη δική του 
προστασία» σημειώνει.

Για να επαναχρησιμοποιήσετε μία μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με 
ασφάλεια, αποφύγετε να αγγίζετε με τα χέρια σας το εξωτερικό μπροστινό της μέρος 
όταν την βάζετε, λέει  η Marr. Προσπαθήστε να την ακουμπάτε μόνο στις άκρες ή στα 
λουράκια. «Σίγουρα να αποφεύγετε το σημείο που βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου αναπνέετε, 
δηλαδή μπροστά από τη μύτη και το στόμα», τονίζει.

Η Marr σημειώνει ότι οι μάσκες αυτές εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους ακόμα και 
εάν βρεθείτε σε έναν εσωτερικό χώρο με συνωστισμό, όπως στο μετρό.

Πότε πρέπει να πετάξετε τη μάσκα FFP2;

Η Bromage συστήνει να το κάνετε εάν βρεθήκατε σε επαφή με κάποιον που διαπιστώθηκε 
θετικός. Όπως για παράδειγμα εάν εντοπίστηκε κάποιο κρούσμα στον χώρο εργασίας σας. 
Αυτή η μάσκα έκανε τη δουλειά της, «παγίδευσε» τον ιό, άρα δεν θέλετε να κινδυνεύσετε 
να τον μεταφέρετε στα χέρια σας.

Έάν η μάσκα υγρανθεί, είναι εμφανώς βρώμικη, έχει χάσει το σχήμα της ή έχει 
καταστραφεί με άλλους τρόπους (όπως εάν έχει λερωθεί με makeup), τότε πρέπει να την 
αντικαταστήσετε, γιατί όλα αυτά μειώνουν την αποτελεσματικότητά της.

«Όσο περισσότερο τη φοράτε, τόσο περισσότερα σωματίδια παγιδεύει  – και αυτό 
σημαίνει ότι η ικανότητά της να αναπνέει αρχίζει να μειώνεται. Ένα από τα πρώτα 
σημάδια ότι πρέπει να την αλλάξετε, ακόμα και εάν φαίνεται καλή και καθαρή οπτικά, 
είναι εάν δυσκολεύεστε περισσότερο να αναπνεύσετε μέσα από αυτήν. Έάν φαίνεται ότι η 
αντίσταση μεγαλώνει με κάθε αναπνοή σας» σημειώνει η Bromage.

Πώς να την αποστειρώσετε

Έπειδή οι μάσκες N95 έχουν αυτό το ειδικό στατικό φορτίο που βοηθά στο φιλτράρισμα 
των ιών, δεν πρέπει να πλένετε τις μάσκες, καθώς το νερό θα διαλύσει το φορτίο, λέει η 
Μαρ.
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Συνολικά, ο κίνδυνος μόλυνσης στην επαναχρησιμοποίηση μασκών N95 είναι «μικρότερος, 
πολύ μικρότερος, από τον κίνδυνο να μην φοράτε N95 και να αναπνέετε σωματίδια», 
προσθέτει.

Οι ειδικοί συνιστούν, μετά τη χρήση της KN95, να βγάλετε τη μάσκα και να 
την τοποθετήσετε σε μια χάρτινη σακούλα, ώστε να «αναπνέει». Προσοχή: Μη 
χρησιμοποιήσετε πλαστική σακούλα. Κλείστε και αφήστε την σακούλα σε θερμοκρασία 
δωματίου. Πλύνετε καλά τα χέρια σας. Αφήστε την μάσκα στη σακούλα για διάστημα 
τριών- τεσσάρων ημερών, που θεωρείται αρκετό για να έχουν πεθάνει όλοι οι ιοί που 
βρίσκονταν σε αυτή. Την 4η-5η μέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Πηγή: Β SCIENCE in.gr

Κορωνοϊός: Σχεδόν οι 
μισοί Γερμανοί υποφέρουν 
οικονομικά

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Süddeutsche Zeitung» 
το 43% όλων των νοικοκυριών δήλωσαν ότι έχασαν 
εισόδημα ή αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας ενώ σύμφωνα με την  έρευνα του Κέντρου 
Έυρωπαϊκών Οικονομικών Έρευνών (ZEW), ένα στα 
έξι νοικοκυριά δεν έχει λάβει καμία κρατική ενίσχυση, 
αν και θα έπρεπε να την είχε ανάγκη.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε παράσχει 
εκτεταμένα κοινωνικά επιδόματα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, από αυξημένα επιδόματα περιορισμένου 

χρόνου εργασίας έως μπόνους παιδιού. 

Ώστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, πολλά νοικοκυριά δεν υπέβαλαν αίτηση γιατί δεν 
θεωρούσαν ότι δικαιούνται, αρκετοί δεν είχαν πληροφορίες ή απέτυχαν λόγω της 
γραφειοκρατίας. 

Ορισμένοι ντρέπονταν να δεχτούν οφέλη, όπως έδειξε η κοινή μελέτη με το Πανεπιστήμιο 
του Mannheim και το Ινστιτούτο Leibniz για Έρευνα Ανθεκτικότητας (LIR).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι νεότεροι εργαζόμενοι μεταξύ 30 και 39 ετών και οι 
μονογονεϊκές οικογένειες,  υπέστησαν οικονομικές απώλειες άνω του μέσου όρου. 
Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι σε minijobs. 

Ώς εκ τούτου, όσοι εργάζονται στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής, της ψυχαγωγίας 
και της τέχνης έπρεπε να κάνουν χρήση των κοινωνικών παροχών συχνότερα από τον 
μέσο όρο.

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022
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Βαυαρία: Ποιοι απαλλάσσονται από 
την καραντίνα 

Η Βαυαρία προσάρμοσε τους κανόνες της καραντίνας για τις 
„στενές επαφές „

Έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ανήκουν στην 
υποχρέωση καραντίνας όσοι:

• έχουν εμβολιαστεί με δυο δόσεις και με την αναμνηστική („Ge-
boosterte“),

• έχουν νοσήσει και στη συνέχεια έχουν εμβολιαστεί (δυο δόσεις) ή 
έχουν εμβολιαστεί και έχουν νοσήσει 

• έχουν εμβολιαστεί με δυο δόσεις και δεν έχουν περάσει 90 μέρες από τη δεύτερη δόση 

• έχουν νοσήσει και από το αρνητικό τεστ έχουν περάσει 28 μέρες αλλά όχι παραπάνω 
από 90 μέρες.

Γερμανία: Παράταση του „Kurzarbeit“

Ο Ύπουργός Έργασίας Hubertus Heil ανακοίνωσε ότι η 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να θέσουν 
εργαζομένους τους σε περιορισμένο χρόνο εργασίας (Kurz-
arbeit) θα επεκταθεί και πέρα από τα τέλη Μαρτίου, ενώ θα 
αυξηθεί και ο χρόνος λήψης του επιδόματος από 24 σε 28 
μήνες. 

Η αύξηση των παροχών για ολιγόωρη εργασία μετά από 
τέσσερις και επτά μήνες θα παραταθεί εκ νέου, δήλωσε ο Heil 
στο Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας RND. 

Αρκετές επιχειρηματικές ενώσεις είχαν προηγουμένως ταχθεί 
υπέρ της διατήρησης των ειδικών κανόνων σε σχέση με την 
ολιγόωρη εργασία που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. 

Ο Πρόεδρος των Έργοδοτικών Οργανώσεων Rainer Dulger δήλωσε παρ’ όλα αυτά ότι 
τα επιδόματα ολιγόωρης εργασίας «δεν αποτελούν μόνιμη βοήθεια» και ότι απαιτείται 
στρατηγική εξόδου. Μέχρι στιγμής, περίπου 42 δις Έυρώ έχουν δαπανηθεί για επιδόματα 
βραχυχρόνιας εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, εν μέρει από τα 
φορολογικά έσοδα.
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Τον ιδρυτή και επί σειράς ετών πρόεδρο του, θρηνεί ο 
σύλλογος Λόγου, Τέχνης και Ελληνικού πολιτισμού της 
Βαυαρίας.

Τον ιδρυτή και επί σειράς ετών πρόεδρο του, θρηνεί ο σύλλογος Λόγου, 
Τέχνης και Έλληνικού πολιτισμού της Βαυαρίας.

Ο Χρήστος Χατζησπυρίδης έφυγε για το αιώνιο ταξίδι στις 20 Ιανουαρίου 
το 2022 αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό τόσο στην οικογένεια 
του όσο και στο σύλλογο Λόγου, Τέχνης και Έλληνικού πολιτισμού της 
Βαυαρίας τον οποίο ίδρυσε στο Μόναχο πριν από 21 χρόνια με σκοπό την 
προβολή του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Βαυαρίας και την 
φιλία μεταξύ των διαφόρων φυλών.

Ο Χρήστος είχε γεννηθεί στην πόλη της Δράμας αλλά έζησε με τους 
γονείς του στη Θεσσαλονίκη όπου και σπούδασε Μηχανολόγος 
Μηχανικός. Στην Δράμα επέστρεψε για να κάνει την πρακτική του στην 
εταιρεία «Α.Έ. Μεταλλεία Βωξίτου Έλευσίνος -Σκαλιστήρη». 

Έκεί γνώρισε την γυναίκα του Γεωργία Γεωργιάδη από το χωριό Ανθοχώρι 
Δράμας. Ένα πιστολάκι μαλλιών που η Γεωργία έδωσε για επισκευή σε 
έναν κοινό γνωστό τους ηλεκτρολόγο στάθηκε η αφορμή της γνωριμίας 
του με την Γιωργία. Ο Χρήστος την ερωτεύτηκε και της ζήτησε να 
μοιραστεί την ζωή της μαζί του εντυπωσιάζοντας την όταν μαζί με τον 
αρραβώνα της μετέφερε και τα ευχάριστα νέα της επιτυχής αποφοίτησης 
της από το γυμνάσιο, καθώς είχε φροντίσει να μάθει πριν από εκείνη τα 
αποτελέσματα των εξετάσεών της. 

Ο γάμος τους έγινε το 1981 στην Θεσσαλονίκη. Έκεί γεννήθηκαν και τα 
δυο παιδιά τους, ο Όμηρος και η Μαρία. Το 1990 η οικογένεια ήρθε στο 
Μόναχο της Γερμανίας όπου ο Χρήστος άφησε και την τελευταία του 
πνοή.

 Ο Χρήστος αγαπούσε πολύ ότι έχει σχέση με τη λογοτεχνία, τις 
τέχνες, την παράδοση. Ήταν γνώστης της ελληνικής μυθολογίας και 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας, φιλοτελιστής με μια μεγάλη συλλογή 
γραμματοσήμων, συλλέκτης αντιτύπων αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, 
ποιητής και λογοτέχνης. Έχει εκδώσει 17 λογοτεχνικά βιβλία και 
ποιητικές συλλογές με το ψευδώνυμο Χρήστος Ομήρου και έχει πολλές 
περισσότερες ανέκδοτες. 

Στο Μόναχο ασχολήθηκε με τα κοινά, τόσο με την συμμετοχή του σε 
διάφορους εθιμοτυπικούς συλλόγους όπως ό σύλλογος Ποντίων και ο 
σύλλογος Δραμινών,

όσο και με την ίδρυση του συλλόγου Λόγου και Τέχνης και ελληνικού 
Πολιτισμού της Βαυαρίας με τον οποίο συμμετείχε και στο διασυλλογικό 
της κοινότητας Μονάχου.

Με τον σύλλογο, από την ίδρυση του ως σήμερα, οργάνωσε πολλές 
θεατρικές παραστάσεις, παγκόσμιους ποιητικούς διαγωνισμούς, 
παρουσιάσεις λογοτεχνών, εκδηλώσεις και διάφορες εκδρομές.

 Γνωστές τακτικές εκδηλώσεις του συλλόγου στο Μόναχο υπήρξαν η κοπή 
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της βασιλόπιτας, το αφιέρωμα στην Έρωτική Ποίηση, η εκδήλωση στην 
γιορτή της μητέρας, η αναπαράσταση της αφής της ολυμπιακής φλόγας 
στις γυμναστικές επιδείξεις των ελληνικών σχολείων Μονάχου, καθώς και 
το ετήσιο μνημόσυνο στον τάφο του Λεωνίδα Ανδρούτσου. Ένός τάφου 
που ανακάλυψε ο Χρήστος εγκαταλειμένο και ξεχασμένο μέσα στο χρόνο.

Σε πολλούς διαφεύγει το γεγονός πως ο γιός ενός ήρωα της ελληνικής 
επανάστασης είναι θαμμένος στο Μόναχο της Βαυαρίας.  Ο Χρήστος, 
γνωρίζοντας ότι ο γιός του Οδυσσέα Ανδρούτσου φυγαδεύτηκε ως 
παιδί με την μητέρα του από την Αθήνα στο Μόναχο για να σωθεί 
από τους εχθρούς του πατέρα του, έψαξε και βρήκε τον τάφο του στο 
παλιό νεκροταφείο του Μονάχου. Μαζί με την γυναίκα του Γεωργία τον 
περιποιήθηκαν και από τότε ο σύλλογος τον τιμά με μνημόσυνο παρουσία 
εκπροσώπων της εκκλησίας, του προξενείου, ελληνικών συλλόγων και 
φορέων καθώς και διαφόρων ελλήνων πατριωτών.

Έκδηλώσεις επίσης πραγματοποιήθηκαν και στην κοινότητα Χάαρ με 
θέμα την αρχαία Έλλάδα στα γερμανικά και ελληνικά όπως η εκδήλωση 
«το μεγαλείο της Αρχαίας Έλλάδας» με παραστάσεις από την ζωή και 
οικογένεια των αρχαίων Έλλήνων καθώς και η παρουσίαση 90 αντιτύπων 
αρχαίων ελληνικών νομισμάτων από την προσωπική συλλογή του 
Χρήστου. Η παρουσίαση των νομισμάτων ήταν μια μεγάλη επιθυμία του 
Χρήστου και υπήρξε μία ιδιαίτερη εκδήλωση γιατί εκτός από το ιστορικό 
και πολιτιστικό της περιεχόμενο έφερε για πρώτη φορά μετά από πολλά 
χρόνια όλους σχεδόν τους συλλόγους  και φορείς του Μονάχου κάτω 
από μία στέγη καθώς πήραν όλοι μέρος με ομιλίες και παρουσίαση των 
χορευτικών τους.

Η σορός του Χρήστου μεταφέρθηκε στις 30 Ιανουαρίου από το Μόναχο 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δράμα και τοποθετήθηκε σε οικογενειακό 
τάφο στο χωριό της γυναίκας του, το Ανθοχώρι. Χωριανοί, φίλοι και 
συγγενείς ήρθαν από διάφορα μέρη για να πουν το τελευταίο αντίο 
στον Χρήστο και να συμπαρασταθούν στην γυναίκα του, τα παιδιά και 
την αδερφή του. Παρούσα ήταν και η γραμματέας του συλλόγου Ρένα 
Τσόγκα, η οποία μετά την επικήδεια τελετή απηύθυνε χαιρετισμό στους 
παρευρισκομένους αναφερόμενη στην πολιτιστική και λογοτεχνική δράση 
του Χρήστου, μεταφέροντας και τα συλληπητήρια των λοιπών μελών του 
ΔΣ του συλλόγου, στην οικογένεια του.

Ο Χρήστος αναπαύεται πλέον με «θέα τον μεγάλο κάμπο» όπως είπε στην 
σύζυγό του όταν επέλεξαν μαζί τον τόπο που θα γινόταν η τελευταία τους 
κατοικία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει…

Ρένα Τσόγκα

για τον σύλλογο Λόγου Τέχνης και Έλληνικού πολιτισμού της Βαυαρίας. 
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Γερμανία: Τα αεροδρόμια με τις περισσότερες 
πτήσεις για Ελλάδα

Berlin Brandenburg

Συνολικά	2.603	πτήσεις	(1.131	ηπειρωτική	
Ελλάδα	και	1.472	νησιά)

Bρέμη	

Συνολικά:	65	πτήσεις	(	4	+	61)

Ντόρτμουντ	

Συνολικά:	410	πτήσεις	(245	+	165)

Δρέσδη:

Συνολικά	175	πτήσεις	(3	+	172)

Ντίσελντορφ

Συνολικά:	3.077	πτήσεις	(1.053	+	2.024)

Ερφούρτη

Συνολικά:	86	πτήσεις	(1+85)

Φρανκφούρτη

Συνολικά:	3.943	πτήσεις	(1.987	+	1.956)

Friedrichshafen

Συνολικά:	66	πτήσεις	(8	+	58)

Φρανκφούρτη	Hahn

Συνολικά	202	πτήσεις(92	+	110)

Αμβούργο

Συνολικά:	1.147	πτήσεις	(	397+750)

Αννόβερο

Συνολικά:	748	πτήσεις	(	57	+	691)	

Καρλσρούη	

Συνολικά:	205	πτήσεις	(116	+	89)

Κολωνία	

Συνολικά:	1.110	πτήσεις	(233	+	877)

Λειψία

Συνολικά:	861		πτήσεις	(	333	+	528)	

Memmingen	-	Μόναχο	

Συνολικά:	230	πτήσεις	(130	+	100)

Μόναχο

Συνολικά:	4.174	πτήσεις	(2.094	+	2.080)

Μίνστερ

Συνολικά:	154	πτήσεις	(3	+	151)

Niederrhein

Συνολικά:	183	πτήσεις	(80	+	103)

Νυρεμβέργη	

Συνολικά:	506	πτήσεις	(143	+	363)	

Paderborn

Συνολικά:	41	πτήσεις	(1+40)

Rostock

Συνολικά:	6	πτήσεις	(0+6)	

Saarbrücken

Συνολικά:	87	πτήσεις	(8	+	79)

Στουτγάρδη	

Συνολικά:	1.668	πτήσεις	(731	+	937)

Πηγή:	Ομοσπονδιακή	Στατιστική	Υπηρεσία	

Gregory 
Giakis

21.747	πτήσεις	πραγματοποιήθηκαν	το	2021	από	τα	
γερμανικά	αεροδρόμια	με	προορισμό	την	Ελλάδα.	8.850	
είχαν	προορισμό	αεροδρόμια	στην	ηπειρωτική	Ελλάδα	
ενώ	12.897	στα	νησιά	της	χώρας		μας.

Οι	περισσότερες	πτήσεις	πραγματοποιήθηκαν	από	
το	αεροδρόμιο	του	Μονάχου	τόσο	με	προορισμό	την	
ηπειρωτική	Ελλάδα	όσο	και	τα	νησιά	και	ακολουθούν	τα	
αεροδρόμια	της	Φρανκφούρτης	και	του	Ντίσελντορφ

Αναλυτικά	οι	πτήσεις	το	2021	από	τα	αεροδρόμια	της	
Γερμανίας		
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Aλλάζει όνομα η Daimler Mercedes-Benz

Η αλλαγή αυτή είναι η 
τελευταία σε μια σειρά 
δομικών ανακατατάξεων για 
την αυτοκινητοβιομηχανία που 
ξεκίνησε ως Daimler-Benz AG το 
1926.

Η Daimler AG θα μετονομαστεί 
επίσημα σε Mercedes-Benz Group 
AG και θα λέγεται έτσι, από 
την Τρίτη, την πρώτη μέρα του 
Φεβρουαρίου, σε μια κίνηση που 
έχει ως στόχο το «ξεκλείδωμα» 
της δυναμικής των μετοχών της 
εταιρείας.

Η αλλαγή αυτή είναι η 
τελευταία σε μια σειρά 
δομικών ανακατατάξεων για 
την αυτοκινητοβιομηχανία που 

ξεκίνησε ως Daimler-Benz AG το 1926.

Η μάρκα Mercedes είναι το σημαντικότερο κομμάτι της εταιρείας και λόγω αυτής της 
ιδιαιτερότητας, πιστεύεται πως μπορεί να «ξεκλειδώσει» όλη τη δυναμική της μετοχής 
της εταιρείας.«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να πολλαπλασιάσουμε την αξία της 
εταιρείας», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ola Kaellenius, πριν λίγεςμέρτες. 
Ο στόχος που έχει τεθεί για την αξία της εταιρείας, δεν έχει ανακοινωθεί αλλά αξίζει να 
θυμίσουμε πως αυτή τη στιγμή η αποτίμηση της εταιρείας βρίσκεται λίγο κάτω από τα 77 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αρχή στη λογική της αλλαγής του ονόματος, έγινε από την Daimler Truck AG, που από 
τον περασμένο Δεκέμβριο που αποσπάστηκε από τη νέα Mercedes-Benz, έχει σημειώσει 
ήδη μια μικρή αύξηση. Η μετοχή της Mercedes-Benz, έχει σήμερα φτάσει έως και τα 74,25 
ευρώ– που είναι τιμή ρεκόρ για τα δεδομένα της εταιρείας από το 2015 έως τώρα.

Μια premium αυτοκινητοβιομηχανία, φαίνεται εξ ορισμού μικρή και ξεπερασμένη και οι 
αναλυτές εκτιμούν πως με την αλλαγή του ονόματος, οι επενδυτές μπορούν να δουν την 
«ηλεκτρική προοπτική» της Mercedes, δίνοντας την απαραίτητη σημασία στη μετοχή της. 
Αυτό θα φέρει τη Γερμανική εταιρεία σε πλεονεκτική θέση, καθώς θα μπορεί να «κλέψει» 
την προσοχή που απολαμβάνουν αυτή την περίοδο εταιρείες όπως η Tesla και η Lucid 
Motors, που κάνουν πολύ δυνατές χρηματιστηριακές πορείες.
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Eurostat: Πόσος είναι o κατώτατος μισθός στην Ε.Ε.

Τα	επίσημα	στοιχεία	για	το	ύψος	
του	κατώτατου	μισθού	στις	χώρες	
Ευρωπαϊκής	Ένωσης	ανακοίνωσε	
σήμερα	(28/1)	η	Eurostat.	
Συγκεκριμένα,	τον	Ιανουάριο	του	
2022,	13	κράτη	μέλη	της	ΕΕ	που	
βρίσκονται	στην	ανατολική	και	
νότια	Ευρώπη,	είχαν	κατώτατους	
μισθούς	κάτω	από	τα	1.000	τον	
μήνα.	Ανάμεσά	τους	φυσικά	και	η	
Ελλάδα.

Από	τα	στοιχεία	προκύπτει	επίσης	
ότι	21	από	τις	27	χώρες	της	ΕΕ	
είχαν	τον	θεσμό	του	κατώτατου	
μισθού	την	1η	Ιανουαρίου	του	
2022,	με	την	Ιταλία,	τη	Δανία,	
την	Κύπρο,	την	Αυστρία,	τη	
Φινλανδία	και	τη	Σουηδία	να	
αποτελούν	τις	εξαιρέσεις.

Πιο	αναλυτικά,	σύμφωνα	με	τη	Eurostat,	ο	κατώτατος	μισθός	στην	Ελλάδα,	προτού	
αφαιρεθούν	τυχόν	φόροι-εισφορές	κοινωνικής	ασφάλισης	και	παίρνοντας	το	άθροισμα	
των	14	μισθών	δια	του	12,	διαμορφώθηκε	στα	774	ευρώ	τον	Ιανουάριο	του	2022.	

Οι	υπόλοιπες	χώρες	με	κατώτατο	μισθό	κάτω	των	1.000	ευρώ	είναι:	

•	 Βουλγαρία	με	332	ευρώ

•	 Λετονία	με	500	ευρώ	

•	 Ρουμανία	με	515	ευρώ	

•	 Ουγγαρία	με	542	ευρώ	

•	 Κροατία	με	624	ευρώ	

•	 Σλοβακία	με	646	ευρώ	

•	 Τσεχία	με	652	ευρώ	

•	 Εσθονία	με	654	ευρώ	

•	 Πολωνία	με	655	ευρώ	

•	 Λιθουανία	με	730	ευρώ	

•	 Μάλτα	με	792	ευρώ	

•	 Πορτογαλία	με	823	ευρώ	

Αντίθετα,	η	απόσταση	από	τις	χώρες	της	Κεντρικής	και	Δυτικής	Ευρώπης	είναι	τεράστια.

Έξι	χώρες	με	κατώτατο	μισθό	πάνω	από	1.000	και	δύο	των	οποίων	οι	κατώτατοι	μισθοί	
κυμαίνονταν	λίγο	πάνω	από	1.000	ευρώ	το	μήνα.	Έτσι,	στη	Σλοβενία	ο	κατώτατος	
μισθός	διαμορφώθηκε	στα	1.074	ευρώ,	στην	Ισπανία	στα	1.126	ευρώ,	ενώ	οι	χώρες	με	
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μισθό	πάνω	από	1.000	ευρώ	το	μήνα	είναι	οι	εξής:	

•	 Γαλλία	με	1.603	ευρώ

•	 Γερμανία	με	1.621	ευρώ

•	 Βέλγιο	με	1.658	ευρώ

•	 Ολλανδία	με	1.725	ευρώ

•	 Ιρλανδία	με	1.775	ευρώ

•	 Λουξεμβούργο	με	2.257	ευρώ

Σε	σύγκριση	με	την	άλλη	πλευρά	του	Ατλαντικού,	ο	κατώτατος	μισθός	στις	Ήνωμένες	
Πολιτείες	ήταν	1.110	ευρώ	τον	Ιανουάριο	του	2022.

Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	ανάμεσα	στα	21	κράτη	μέλη	που	περιλαμβάνονται	στην	
ανάλυση,	ο	υψηλότερος	κατώτατος	μισθός	ήταν	σχεδόν	7	φορές	πιο	πάνω	από	τον	
χαμηλότερο.

Ωστόσο,	οι	διαφορές	είναι	αρκετά	μικρότερες	εφόσον	ληφθούν	υπόψη	οι	διαφορές	που	
προκύπτουν	από	το	επίπεδο	πληθωρισμού	σε	κάθε	χώρα.

Δηλαδή,	ο	κατώτατος	μισθός	του	Λουξεμβούργου	είναι	επταπλάσιος	από	αυτόν	της	
Βουλγαρίας,	αλλά	αν	υπολογισθεί	η	αγοραστική	δύναμη,	το	χάσμα	περιορίζεται	αλλά	
παραμένει	πολύ	μεγάλο,	καθώς	για	τον	εργαζόμενο	στο	Λουξεμβούργο	είναι	τριπλάσια	
από	αυτή	για	τον	Βούλγαρο.

Γερμανία: Αύξηση 4% στις συντάξεις 

Αν και το ποσοστό θα οριστικοποιηθεί την άνοιξη ο Γερμανός 
Ύπουργός Έργασίας δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι 
οι συντάξεις θα „έχουμε γενναία αύξηση στις συντάξεις φέτος“ ένω 
αναφέρθηκε σε ποσοστό πάνω από 4%.

Οι ααναμόρφωση των συντάξεων πραγματοποιείται πάντα με τη 
σύνταξη γήρατος του Ιουλίου.
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Διπλωμάτες:«9.973 κλήσεις:  
Όλες χωρίς καμία ποινή»

BILD:	«9.973	κλήσεις:	Όλες	χωρίς	καμία	ποινή!	Έτσι	
οι	θρασείς	διπλωμάτες	τρέχουν	με	υπερβολική	
ταχύτητα	στο	Βερολίνο»

Το	ρεπορτάζ	(Boris	Dombrowski)	αναφέρει:

//Διπλωμάτες-τροχαίοι	παραβάτες:	Όρια	ταχύτητας,	
απαγόρευση	στάθμευσης,	εγκατάλειψη	τόπου	
ατυχήματος	-αυτά	δεν	φαίνεται	να	ενοχλούν	
πολλούς	εξ	αυτών.	Μόνο	τον	περασμένο	χρόνο,	
έπεσαν	βροχή	οι	9.973	κλήσεις	εις	βάρος	μελών	του	
Διπλωματικού	Σώματος	στο	Βερολίνο	για	τροχαίες	
παραβάσεις!

Αυτό	δείχνει	η	αδημοσίευτη	ακόμη	απάντηση	της	
Γερουσίας	σε	γραπτό	αίτημα	του	ειδικού	σε	θέματα	

Εσωτερικής	Πολιτικής	του	CDU	Frank	Balzer.

Σύμφωνα	με	αυτή,	2.550	διπλωματικά	οχήματα	με	ειδικές	πινακίδες	κυκλοφορούν	αυτή	
τη	στιγμή	στην	πρωτεύουσα	της	Γερμανίας.	Κατά	μέσο	όρο,	καθένα	από	αυτά	βρέθηκε	
στο	στόχαστρο	των	γερμανικών	Αρχών	επιβολής	του	νόμου	τέσσερις	φορές	εντός	του	
2021.

Συνηθέστερες	παραβάσεις:	Υπερβολική	ταχύτητα,	παράνομο	παρκάρισμα.	Οι	πιο	συχνοί	
παραβάτες	είναι	από	τη	Σαουδική	Αραβία,	την	Ελλάδα	και	τις	ΉΠΑ.

Ωστόσο,	τα	μέλη	της	Διπλωματικής	Υπηρεσίας	δεν	τρέχουν	μόνο	με	υπερβολική	
ταχύτητα	στους	δρόμους	του	Βερολίνου,	αλλά	συχνά	εξαφανίζονται	και	από	τον	τόπο	
του	ατυχήματος:	Σε	συνολικά	46	ατυχήματα	μέχρι	το	τέλος	Νοεμβρίου	(δεν	υπάρχουν	
ακόμη	διαθέσιμα	στοιχεία	για	τον	Δεκέμβριο)	με	15	ελαφρούς	τραυματισμούς,	απλώς	
εγκατέλειψαν	τον	τόπο	του	ατυχήματος	σε	28	περιπτώσεις.

Ποσοστό	εγκατάλειψης	του	τόπου	ατυχήματος:	60,86%!	Το	πρόβλημα:	Λόγω	της	
διπλωματικής	τους	ιδιότητας	απολαμβάνουν	ασυλίας,	πράγμα	που	σημαίνει	ότι	
αποκλείεται	η	δίωξή	τους!

Έτσι,	το	Βερολίνο	έχασε	πέρυσι	μέσα	από	τα	χέρια	του	201.098,50	Ευρώ	σε	πρόστιμα.	
Καταγράφηκαν	σχεδόν	10.000	πρόστιμα	για	τροχαίες	παραβάσεις.	Το	2019	ο	αριθμός	
τους	ήταν	διπλάσιος.

«Στο	σημείο	αυτό	μπορεί	να	φανεί	ξεκάθαρα	ότι	η	δράση	των	μελών	της	Διπλωματικής	
Υπηρεσίας	πλήττεται	επίσης	σοβαρά	από	την	πανδημία	του	κορωνοϊού»,	δήλωσε	ο	Bal-
zer	στη	BILD.

Αυτό	που	είναι	τρομακτικό	για	τον	πολιτικό	του	CDU,	ωστόσο,	είναι	ότι	το	ποσοστό	
όσων	φέρονται	να	έχουν	εγκαταλείψει	τόπο	ατυχήματος	είναι	«σχεδόν	σταθερά	πάνω	
από	το	60%	από	το	2009	και	μετά».	«Ή	Γερουσία	θα	πρέπει	για	ακόμα	μια	φορά	να	
απευθύνει	έκκληση	στις	διπλωματικές	αποστολές	να	βελτιώσουν	την	κατάσταση»,	ζητά	
ο	Balzer.

Διότι:	«Αν	και	οι	οδηγοί	μένουν	ατιμώρητοι	λόγω	ασυλίας,	για	τον	εμπλεκόμενο	στο	
ατύχημα	αυτό	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	σημαντικές	περιπλοκές	όσον	αφορά	ασφαλιστικά	
θέματα».//
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Fahimi: Η ιρανογερμανίδα Πρόεδρος του DGB

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων 
(DGB) που εκπροσωπεί 8 συνδικάτα (μεταξύ αυτών την 
IGM, Verdi) και περίπου 6 εκατομμύρια μέλη πρότεινε 
σήμερα ομόφωνα την Yasmin Fahimi για νέο Πρόεδρο.

Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία τον Μάιο στο 
συνέδριο της Ομοσπονδίας όπου και θα ολοκληρωθεί η 
θτεία του  Reiner Hoffmann.

Η Yasmin Fahimi εργάστηκε ως υφυπουργός στο 
Ύπουργείο Έργασίας ενώ το 2017 εκλέχτηκε στην 
Ομοσπονδιακή Βουλή. Για δυο χρόνια περίπου 
(Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριο 2015) είχε εκλεγεί 
Γενική Γραμματέας του SPD.

Η καταγωγή της Yasmin  Fahimi είναι από το Ιράν (ο 
πατέρας της Ιρανός και η μητέρα της Γερμανίδα).

Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδερφό της στο Ανόβερο με τη μητέρα της (κοινωνική 
λειτουργό). Ο πατέρας της, χημικός από το Ιράν, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν 
εκείνη γεννηθεί. 

Η Fahimi παρακολούθησε το δημοτικό σχολείο στο Altwarmbüchen από το 1974 έως το 
1978 και το γυμνάσιο στο Isernhagen από το 1978 έως το 1987. Σπούδασε ηλεκτρολόγος 
μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου από το 1987 έως το 1989 και χημεία από το 
1989 έως το 1998 όπου ολοκλήρωσε και τις σπουδές της .

Κόντρα Lufthansa-Ryanair για 
πτήσεις φάντασμα

Προκειμένου να διατηρήσει τα time slot η Lufthansa έχει πρόφατα 
ανακοινώσει 18.000 πτήσεις με ελάχιστους ή καθόλου επιβάτες. 
Γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της  Ryanair.

Η Ryanair κάλεσε χθες την Έυρωπαϊκή Έπιτροπή να αγνοήσει τους 
ψευδείς ισχυρισμούς της Lufthansa σχετικά με την πραγματοποίηση 
«πτήσεων-φαντάσματα» μόνο και μόνο για διατηρήσει τα σλοτ της 
και να προστατευθεί από τον ανταγωνισμό από τις εταιρίες χαμηλού 

κόστους.

Η λύση είναι απλή, επισημαίνει η Ryanair μέσω twitter τρολάροντας της LH. H Lufthan-
sa θα πρέπει να πουλήσει τις θέσεις σε αυτές τις πτήσεις σε χαμηλούς ναύλους και να 
ανταμείψει τους καταναλωτές της ΈΈ,
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Γερμανία: Τα νέα στοιχεία για τη μετανάστευση

Ή	μετανάστευση	στη	Γερμανία	χαρακτηρίζεται	έντονα	από	την	εισροή	ανθρώπων	από	
άλλα	κράτη	μέλη	της	ΕΕ	και,	ταυτόχρονα,	από	τη	μετανάστευση,	από	τις	υπόλοιπες	
άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες.	

Αυτό	είναι	το	αποτέλεσμα	της	Έκθεσης	Μετανάστευσης	2020,	την	οποία	εκπονεί	
ετησίως	για	λογαριασμό	της	ομοσπονδιακής	κυβέρνησης	η	Ομοσπονδιακή	Υπηρεσία	
Μετανάστευσης	και	Προσφύγων	της	Νυρεμβέργης	(BAMF)	.	

Στην	κορυφή	βρίσκονται	η	Ρουμανία,	η	Πολωνία	και	η	Βουλγαρία:	οκτώ	από	τις	δέκα	
κύριες	χώρες	προέλευσης	των	μεταναστών	στη	Γερμανία	το	2020	ήταν	χώρες	της	ΕΕ.

Κύρια χώρα προέλευσης Ρουμανία με 15,7 %

Σε	περισσότερα	από	τα	δύο	τρίτα	της	εγγεγραμμένης	εισερχόμενης	μετανάστευσης	και	
εξερχόμενης	μετανάστευσης,	οι	μετανάστες	προέρχονταν	από	άλλη	ευρωπαϊκή	χώρα	
(69,1	%)	ή	μετακόμισαν	από	τη	Γερμανία	σε	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες	(67,4	%).

	Όπως	και	τα	προηγούμενα	χρόνια,	η	Ρουμανία	ήταν	η	κύρια	χώρα	προέλευσης	(15,7%	
των	μεταναστών),	ακολουθούμενη	από	την	Πολωνία	(8,7	%)	και	τη	Βουλγαρία	(6,1	%).	

Ή	Ρουμανία,	η	Πολωνία	και	η	Βουλγαρία	ήταν	επίσης	οι	σημαντικότεροι	προορισμοί	
εξερχόμενης	μετανάστευσης.	Ένας	μεγάλος	όγκος	μετανάστευσης	είναι	εμφανής	σε	
αυτές	τις	χώρες	εδώ	και	πολύ	καιρό:	Αυτό	σημαίνει	ότι	πολλοί	άνθρωποι	μετακινούνται	
από	εκεί	στη	Γερμανία	καθώς	και	επιστρέφουν	σε	αυτές	τις	χώρες.	Ή	μετανάστευση	στη	
Γερμανία	έχει	αλλάξει	σημαντικά	από	το	2015,	τόσο	ως	προς	το	εύρος	όσο	και	ως	προς	
τη	σύνθεσή	της.	Το	2020,	διαμορφώθηκε	επίσης	από	την	πανδημία	COVID-19.

Η ανθρωπιστική μετανάστευση μειώθηκε

Μια	τάση	που	παρατηρεί	η	Ομοσπονδιακή	Υπηρεσία	εδώ	και	πολλά	χρόνια	συνεχίστηκε:	
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η	ενδοευρωπαϊκή	μετανάστευση	αποκτά	μεγαλύτερη	σημασία.	Το	2020,	περισσότεροι	
από	τους	μισούς	μετανάστες	ήταν	υπήκοοι	της	ΕΕ.	Την	ίδια	στιγμή,	η	ανθρωπιστική	
μετανάστευση	μειώθηκε	ξανά.	Σε	σύγκριση	με	το	2019,	η	Ομοσπονδιακή	Υπηρεσία	
κατέγραψε	μείωση	28	%	στις	αρχικές	αιτήσεις	ασύλου	το	2020.	Παρά	τους	αυστηρούς	
περιορισμούς	λόγω	της	πανδημίας	COVID-19	και	τα	μέτρα	που	ελήφθησαν	για	τον	
περιορισμό	της	-ιδίως	τους	ταξιδιωτικούς	περιορισμούς-	η	μετανάστευση	δεν	σταμάτησε	
το	2020:	Περίπου	1,19	εκατομμύρια	άνθρωποι	μετακόμισαν	στη	Γερμανία,	ενώ	966.451	
αναχώρησαν	από	αυτήν.	Αυτό	σημαίνει	ότι	η	μετανάστευση	έχει	μειωθεί	κατά	23,9	%	σε	
σύγκριση	με	το	2019	και	η	εηερχόμενη	μετανάστευση	κατά	21,5%.	

Συνολικά,	220.000	περισσότεροι	άνθρωποι	μετανάστευσαν	στη	Γερμανία	από	
όσους	έφυγαν.	Το	μεταναστευτικό	ισοζύγιο,	δηλαδή	η	διαφορά	μεταξύ	εισερχόμενης	
μετανάστευσης	και	εξερχόμενης	μετανάστευσης,	μειώνεται	συνεχώς	από	το	2016.

Μετανάστευση ειδικευμένων εργαζομένων στη Γερμανία

Ή	πανδημία	του	COVID-19	επιδείνωσε	αυτό	το	φαινόμενο:	Σε	σύγκριση	με	το	2019,	το	
θετικό	ισοζύγιο	μετανάστευσης	μειώθηκε	κατά	32,7%.	Ένας	άλλος	λόγος	για	τη	μείωση	
της	θετικής	καθαρής	μετανάστευσης	είναι	το	γεγονός	ότι	η	ανθρωπιστική	μετανάστευση	
ήταν	και	πάλι	χαμηλότερη:	ενώ	συνολικά	υποβλήθηκαν	142.509	αιτήσεις	ασύλου	για	
πρώτη	φορά	το	2019,	ο	αριθμός	ήταν	μόνο	102.581	το	2020.	Ή	Συρία,	το	Αφγανιστάν	
και	το	Ιράκ	παραμένουν	οι	σημαντικότερες	χώρες	προέλευσης.	Άλλες	σημαντικές	
μορφές	μετανάστευσης	περιλάμβαναν	την	άφιξη	ξένων	φοιτητών,	την	οικογενειακή	
επανένωση	και	την	απασχόληση.	Για	παράδειγμα,	29.747	υπήκοοι	τρίτων	χωρών	ήρθαν	
στη	Γερμανία	το	2020	και	έλαβαν	άδεια	διαμονής	για	απασχόληση.	Με	την	εισαγωγή	
του	νόμου	περί	μετανάστευσης	ειδικευμένων	εργαζομένων	την	1η	Μαρτίου	2020,	
τέθηκε	σε	ισχύ	μια	σημαντική	νομική	αλλαγή	για	την	εργασιακή		μετανάστευση	στη	
Γερμανία.	Ωστόσο,	οι	διεθνείς	περιορισμοί	κινητικότητας	που	προκλήθηκαν	από	την	
πανδημία	επιβράδυναν	αρχικά	την	εισροή	ειδικευμένων	εργαζομένων	από	τρίτες	χώρες.

Το 26,7 % του πληθυσμού έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο

Συνολικά,	περισσότερο	από	το	ένα	τέταρτο	του	πληθυσμού	στα	γερμανικά	νοικοκυριά	
έχει	μεταναστευτικό	υπόβαθρο.	Το	μερίδιό	τους	στο	συνολικό	πληθυσμό	αυξήθηκε	
ελαφρά	το	2020,	κατά	0,7	μονάδες	σε	26,7	%.	

Πάνω	από	τα	μισά	άτομα	με	μεταναστευτικό	υπόβαθρο	στη	Γερμανία	είναι	Γερμανοί	
πολίτες	(52,8%),	σχεδόν	τα	δύο	τρίτα	μετανάστευσαν	οι	ίδιοι,	ενώ	το	37,9	%	γεννήθηκαν	
στη	Γερμανία.

Έλληνες

Σύμφωνα με την έκθεση 291.000 Έλληνες που ζουν στην Γερμανία έχουν γεννηθεί 
στην Ελλάδα (εξωτερικό) ενώ 175.000 εμφανίζονται να μην έχουν μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. Σύνολο 466.000 στο ίδιο δηλ επίπεδο όπως το 2019.

Επίσης το 2020 εμφανίζονται στην έκθεση 2.650 Έλληνες να έχουν αποκτήσει την 
γερμανική ιθαγένεια. 
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Τα 5 κράτη παράδεισος για τους Γερμανούς 
συνταξιούχους

Handelsblatt:	«3.000	ώρες	ηλιοφάνειας	τον	χρόνο,	σχεδόν	καθόλου	
φόροι:	Αυτά	τα	πέντε	κράτη	είναι	παράδεισος	για	τους	Γερμανούς	
συνταξιούχους»

Το	άρθρο	στην	ιστοσελίδα	της	ε/φ	αναφέρεται	στη	μετανάστευση	
Γερμανών	που	έχουν	συνταξιοδοτηθεί	στο	εξωτερικό,	μια	τάση	που	
δεν	κατάφερε	να	ανακόψει	ούτε	η	πανδημία.	Στους	πιο	δημοφιλείς	
προορισμούς	για	τους	συνταξιούχους	που	θέλουν	να	περάσουν	το	
υπόλοιπο	της	ζωής	τους	στο	εξωτερικό	συγκαταλέγονται	η	Ελλάδα,	
η	Καμπότζη,	η	Τουρκία	και	το	Μεξικό,	ενώ	η	ε/φ	συνιστά	και	τη	
Γεωργία.	Όπως	αναφέρεται	εισαγωγικά,	περίπου	248.000	Γερμανοί	

έλαβαν	τη	σύνταξή	τους	το	2020	μακριά	από	την	πατρίδα	τους,	που	αποτελεί	νέο	ρεκόρ,	
όπως	αναφέρεται,	καθώς	το	ποσοστό	των	συνταξιούχων	που	επέλεξε	να	ζήσει	σε	χώρα	
του	εξωτερικού	αυξήθηκε	κατά	20%	σε	σχέση	την	προηγούμενη	δεκαετία.

Σε	ό,τι	αφορά	την	Ελλάδα,	στο	κείμενο	που	επιμελήθηκε	ο	ανταποκριτής	της	ε/φ	
στην	Αθήνα,	Gerd	Höhler	και	φέρει	τον	επιμέρους	τίτλο	«Ελλάδα:	Ή	Αθήνα	ποντάρει	
στην	‘Silver	Economy’»,	η	χώρα	μας	χαρακτηρίζεται	ως	η	«Florida	της	Ευρώπης»,	ενώ	
επισημαίνεται	ότι	ο	Πρωθυπουργός,	Κυριάκος	Μητσοτάκης,	επιδιώκει	να	καταστήσει	
την	Ελλάδα	παράδεισο	για	τους	συνταξιούχους.	Δεν	είναι	μόνο	οι	περίπου	3000	ώρες	
ηλιοφάνειας	ετησίως	στα	ελληνικά	νησιά,	όπως	τη	Ρόδο	και	την	Κρήτη,	αλλά	και	το	
γεγονός	ότι	όποιος	επιλέξει	την	Ελλάδα	ως	φορολογική	του	κατοικία,	καταβάλλει	φόρο	
εισοδήματος	μόλις	7%.	Ο	συντελεστής	αυτός	ισχύει	για	15	χρόνια	επί	του	συνόλου	των	
εισοδημάτων	που	διαθέτει	κάποιος	στο	εξωτερικό,	δηλαδή	όχι	μόνο	στη	σύνταξη,	όπως	
διευκρινίζει	στην	ε/φ	ο	Dirk	Reinhardt,	συνεργάτης	του	δικηγορικού	γραφείου	‘MStR	
Law’	στην	Αθήνα.

Ή	αίτηση	για	αλλαγή	της	φορολογικής	κατοικίας	μπορεί	να	υποβληθεί	μέχρι	τις	31	
Μαρτίου	του	εκάστοτε	φορολογικού	έτους	στην	αρμόδια	ΔΟΥ,	η	οποία	απαντά	εντός	
60	ημερών,	σημειώνει	το	δημοσίευμα,	που	προσθέτει	ότι	προϋπόθεση	είναι	να	διαμένει	
κανείς	τουλάχιστον	183	ημέρες	του	χρόνου	στην	Ελλάδα.	Σύμφωνα	με	τον	κ.	Rein-
hardt,	ο	ενδιαφερόμενος	συνταξιούχος	δεν	θα	πρέπει	να	είναι	φορολογικός	κάτοικος	
της	Ελλάδας	τα	τελευταία	πέντε	από	τα	έξι	έτη	πριν	από	τη	μεταφορά	της	φορολογικής	
του	κατοικίας	στην	Ελλάδα.	Ή	μεταφορά	της	φορολογικής	κατοικίας,	παρά	τον	
χαμηλό	φορολογικό	συντελεστή,	συμφέρει	οικονομικά	το	ελληνικό	κράτος,	καθώς	οι	
συνταξιούχοι	δαπανούν	μεγάλο	μέρος	του	εισοδήματός	τους	στην	Ελλάδα	και	πιθανόν	
να	αγοράσουν	και	κατοικία,	αναφέρει	στη	συνέχεια	το	δημοσίευμα,	που	προσθέτει	ότι	
όποιος	αγοράσει	στην	Ελλάδα	νεόδμητο	σπίτι	μέχρι	το	2024,	απαλλάσσεται	από	το	
ΦΠΑ.	Επιπλέον,	η	Ελλάδα	προσελκύει	αλλοδαπούς	συνταξιούχους	με	το	χαμηλό	κόστος	
διαβίωσης,	καθώς,	σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	της	ομοσπονδιακής	Στατιστικής	Υπηρεσίας	
από	τον	Σεπτέμβριο	του	2021,	το	επίπεδο	των	τιμών	στην	Ελλάδα	είναι	κατά	23%	
χαμηλότερο	σε	σχέση	με	τη	Γερμανία.

Τέλος,	επισημαίνεται	ότι	μελέτη	του	think	tank	DiaNEOsis,	συμπεραίνει	πως	η	Ελλάδα	θα	
μπορούσε	με	την	επονομαζόμενη	‘silver	economy’	να	αποκομίσει	ετησίως	μέχρι	και	πέντε	
δις.	ευρώ	από	τους	αλλοδαπούς	συνταξιούχους,	καθώς	και	να	επιτύχει	τη	δημιουργία	
60.000	νέων	θέσεων	εργασίας.	Αλλά	και	το	Ελληνογερμανικό	Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	
Επιμελητήριο	βλέπει	την	Ελλάδα	ως	δημοφιλή	προορισμό	ευκατάστατων	Γερμανών	
συνταξιούχων,	καταλήγει	το	δημοσίευμα,	που	επισημαίνει	ότι	το	Επιμελητήριο	έχει	
δημιουργήσει	τον	ιστότοπο	happyretirement.gr	για	τους	ενδιαφερόμενους.
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Οι ομιλητές της Romeyka

Στις	ακτές	της	Μαύρης	Θάλασσας,	μία	
απομονωμένη	φυλή	μιλάει	μέχρι	και	σήμερα	
τη	διάλεκτο	Romeyka	(Ρωμέϊκα),	που	θυμίζει	τα	
Αρχαία	Ελληνικά.

Οι	γλωσσολόγοι διαπίστωσαν	πως	η	διάλεκτος	
αυτή	είναι	μια	ποικιλία	από	Ποντιακά,	με	δομικές	
ομοιότητες	ως	προς	την	Αρχαία	Ελληνική	γλώσσα,	
οι	οποίες	όμως	δεν	παρατηρούνται	στα	νέα	
Ελληνικά.

Τα	παραπάνω	στοιχεία	δημοσιεύτηκαν	στη	
Βρετανική	εφημερίδα	«Independent»

Τα Ρωμέϊκα

Ή	φυλή	–	κοινότητα	των	5000	ατόμων	ζει	σε	ένα	
σύμπλεγμα	χωριών	κοντά	στην	Τραπεζούντα,	
όπου	κάποτε	ήταν	η	περιοχή	του	αρχαίου	Πόντου.	

Μιας	Ελληνικής	αποικίας	όπου	ο	Ιάσωνας	και	οι	Αργοναύτες,	σύμφωνα	με	τον	μύθο,	
επισκέφθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	του	επικού	τους	ταξιδιού	από	την	Θεσσαλία	για	την	
ανεύρεση	του	Χρυσόμαλλου	Δέρατος	από	την	Κολχίδα	(η	σημερινή	Γεωργία).

Στη	κοινότητα	αυτή	οι	άνθρωποι	μιλούν	τα	«Ρωμέϊκα»,	μια	διάλεκτο	που	οι	γλωσσολόγοι	
πιστεύουν	ότι	είναι	η	κοντινότερη	–	ζωντανή	γλώσσα	στα	αρχαία	Ελληνικά.	Ή	οποία	
μπορεί	να	προσφέρει	μια	πρωτοφανή	οπτική	γωνία	της	γλώσσας	του	Σωκράτη	και	του	
Πλάτωνα	και	πως	αυτή	εξελίχθηκε.

Η Δρ. Ιωάννα Σιταρίδου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, σημειώνει:

«Τα	Ρωμέϊκα	διατηρούν	έναν	εντυπωσιακό	αριθμό	γραμματικών	γνωρισμάτων,	τα	οποία	
προσθέτουν	ένα	αρχαίο	Ελληνικό	άρωμα	στη	δομή	της	διαλέκτου.

Τα	χαρακτηριστικά	αυτά	έχουν	εξαφανισθεί	τελείως	από	άλλες	μοντέρνες	παραλλαγές	
της	σύγχρονης	Ελληνικής	γλώσσας»

«Ή	χρήση	του	απαρεμφάτου	έχει	χαθεί	σε	όλες	τις	άλλες	γνωστές	Ελληνικές	διαλέκτους	
σήμερα.	Π.χ.	οι	ομιλητές	των	νέων	Ελληνικών	θα	έλεγαν	«Δεν	μπορούσα	να	πάω»	αντί	
«Δεν	μπορούσα	πηγαίνειν».	Αλλά	στα	Romeyka,	όχι	μόνο	διατηρείται	το	απαρέμφατο,	
αλλά	συναντάμε	ιδιόρρυθμες	απαρεμφατικές	δομές,	οι	οποίες	δεν	έχουν	παρατηρηθεί	
ποτέ,	παρά	μόνο	στις	λατινικές	γλώσσες».

Μελέτες	της	γραμματικής	των	Romeyka	έδειξαν	ότι	μοιράζεται	έναν	εντυπωσιακό	
αριθμό	ομοιοτήτων	με	την	δημώδη	κοινή	των	ελληνιστικών	και	ρωμαϊκών	χρόνων,	η	
οποία	ομιλούνταν	κατά	την	ελληνική	επιρροή	σε	όλη	την	Μικρά	Ασία	μεταξύ	4ου	αιώνα.	
π.Χ.	και	4ου	αιώνα	μ.Χ..	Το	λεξιλόγιο	της	Romeyka	έχει	επίσης	πολλούς	παραλληλισμούς	
με	την	αρχαία	γλώσσα.

Τα	Ρωμέϊκα	θεωρούνται	περισσότερο	μια	γλώσσα	κληρονομιάς	παρά	μια	ομιλούμενη	
γλώσσα

Τα	επαναλαμβανόμενα	κύματα	μετανάστευσης,	η	κυρίαρχη	επιρροή	της	πλειοψηφίας	
στη	Τουρκία	και	η	απόλυτη	απουσία	της	Romeyka	από	την	κοινή	γνώμη	της	χώρας,	την	
έχουν	τοποθετήσει	στην	παγκόσμια	λίστα	των	υπό	εξαφάνιση	γλωσσών.
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Η Δρ. Σιταρίδου επισημαίνει:

«Με	μόλις	5000	άτομα	να	παραμένουν	στη	περιοχή,	τα	Ρωμέϊκα	θεωρούνται	
περισσότερο	μια	γλώσσα	κληρονομιάς,	παρά	μια	ομιλούμενη	γλώσσα.	Με	την	
εξαφάνιση	της	θα	χαθεί	μια	μοναδική	ευκαιρία	να	ξεκλειδώσουμε	την	εξέλιξη	της	
Ελληνικής	γλώσσας»

Οι	ομιλητές	της	Romeyka

Οι	χωρικοί	που	μιλούν	Ρωμέϊκα,	η	οποία	δεν	έχει	γραπτή	μορφή,	παρουσιάζουν	άλλα	
σημάδια	γεωγραφικής	και	πολιτισμικής	απομόνωσης.	Σπανίως	παντρεύονται	εκτός	της	
κοινότητάς	τους	και	παίζουν	την	παραδοσιακή	τους	μουσική	με	ένα	ειδικό	όργανο,	την	
λύρα.

Οι	ομιλητές	της	Romeyka	σήμερα	είναι	ευσεβείς	μουσουλμάνοι,	που	τους	επιτράπηκε	να	
παραμείνουν	στην	Τουρκία	το	1923,	με	την	συνθήκη	της	Λωζάνης.	Με	την	ανταλλαγή	
Χριστιανικών	και	Μουσουλμανικών	πληθυσμών	μεταξύ	Ελλάδας	και	Τουρκίας.

Ή	μουσική	τους	είναι	χαρακτηριστική	και	δεν	μπορεί	να	μπερδευτεί	με	τίποτα	άλλο.	Είναι	
πραγματικά	μοναδική	για	τους	ομιλητές	της	Romeyka.

Μια	πιθανότητα	είναι	ότι	οι	σημερινοί	ομιλητές	της	Romeyka	είναι	οι	άμεσοι	απόγονοι	
των	αρχαίων	Ελλήνων	που	έζησαν	στην	ακτή	της	Μαύρης	Θάλασσας	για	χιλιάδες	
χρόνια.	Ίσως	από	τον	6ο	ή	7ο	αιώνα	π.Χ.	όταν	η	περιοχή	κατοικήθηκε	για	πρώτη	φορά.

Αλλά	είναι	επίσης	πιθανό,	να	είναι	οι	απόγονοι	γηγενών	πληθυσμών	ή	μιας	φυλής	
μεταναστών,	οι	οποίοι	ενθαρρύνθηκαν	ή	αναγκάστηκαν	να	μιλήσουν	την	γλώσσα	των	
αρχαίων	Ελλήνων	εποίκων.

Πηγή:lelevose.gr

Tαξίδια Ελλάδα- Γερμανία - Ελλάδα : Τι ισχύει 

Ταξιδιώτες από Έλλάδα στην Γερμανία (μέχρι την επόμενη ανανέωση του καταλόγου από το 
RKI και εφόσον δεν προκύψει έκτακτη αλλαγή)

• Να προσκομίσουν αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών ή τεστ αντιγόνων 48 ωρών) ή 
πιστοποιητικό εμβολιασμού (έως 9 μηνών) ή πιστοποιητικό νόσησης (έως 3 μηνών) . 
Aφορά επιβάτες άνω των 6 ετών.

• Nα συμπληρώσουν τη γερμανική φόρμα επιβάτη (einreiseanmeldung.de).

• Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει πρέπει να μπουν σε 10ήμερη καραντίνα η οποία 
μπορεί με νέο τεστ να διακοπεί μετά την 5η μέρα (η πρώτη μέρα δεν προσμετράται)

• Παιδιά έως 6 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να διακόψουν την καραντίνα 
μετά την 5η μέρα χωρίς να υποβληθούν σε τεστ .

• •Eπιπλέον όσοι επιστρέφουν με πλοίο μέσω Ιταλίας πρέπει να συμπληρώσουν και την 
ιταλική φόρμα (PLF) - κάθε ενήλικας συμπληρώνει ξεχωριστή φόρμα.

Tαξιδιώτες από Γερμανία προς Έλλάδα 

Να συμπληρώσουν την ελληνική φόρμα επιβάτη travel.gov.gr

Να προσκομίσουν αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών ή τεστ αντιγόνων 24 ωρών) - από 5 ετών και 
άνω μόνο όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
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Ποιος είναι ο πιο εμπορικός δρόμος της Ευρώπης

Ή	οδός	Όξφορντ	(Oxford	
Street)	του	Λονδίνου	είναι	ο	πιο	
δημοφιλής	εμπορικός	δρόμος	
στην	Ευρώπη,	σύμφωνα	με	την	
πιο	πρόσφατη	πανευρωπαϊκή	
έκθεση	της	BNP	Paribas	Real	
Estate.

Ή	ετήσια	έκθεση	παρέχει	«εικόνα»	
της	κυκλοφορίας	των	πεζών	σε	
κορυφαίες	οδούς	με	καταστήματα	
λιανικής	σε	34	ευρωπαϊκές	
πόλεις,	συμπεριλαμβανομένων	
των	20	πρωτευουσών	χωρών	της	
Ευρώπης.

Ή	Oxford	Street	στο	Λονδίνο	
κατέλαβε	την	πρώτη	θέση	με	
72.700	επισκέπτες,	ξεπερνώντας	

τη	Γκραν	Βία	(Gran	Via)	της	Μαδρίτης	κατά	περίπου	12.000	επισκέπτες	την	ημέρα,	με	
ημερήσιο	ρυθμό	60.800	επισκεπτών,	ενώ	η	Κόρσο	Βιτόριο	Εμανουέλε	ΙΙ	(Corso	Vittorio	
Emanuele	II)	στο	Μιλάνο	συγκεντρώνει	54.600	επισκέπτες	και	η	Λεωφόρος	των	Ήλυσίων	
Πεδίων	(Champs-Elysées)	στο	Παρίσι	είναι	στην	πέμπτη	θέση	με	45.500	επισκέπτες.

Ή	Regent	Street	του	Λονδίνου	εντάχθηκε	επίσης	στη	γενική	λίστα,	καταλαμβάνοντας	
την	τρίτη	θέση	αφού	προσέλκυσε	56.900	επισκέπτες	και	ανακηρύχθηκε	επίσης	ο	πιο	
δημοφιλής	προορισμός	πολυτελών	καταστημάτων	λιανικής	στην	Ευρώπη.

«Το	Λονδίνο	είναι	ένας	εξαιρετικός	προορισμός	για	το	λιανικό	εμπόριο.	Ή	μακροχρόνια	
φήμη	του	ως	κορυφαίου	κέντρου	αγορών	ενισχύεται	από	την	ευρύτερη	πολιτιστική	
προσφορά	της	πόλης	που	περιλαμβάνει	περιοχή	με	θέατρα,	ιστορικά	ορόσημα	
και	μερικά	από	τα	πιο	υπέροχα	πάρκα	στην	Ευρώπη»	ανέφερε	ο	Γκάβιν	Ρέντραπ,	
εκπρόσωπος	στο	Λονδίνο	της	εταιρείας	συμβούλων	ακινήτων,	BNP	Paribas	Real	Estate.

«Γνωρίζουμε	ότι	ο	τομέας	του	λιανικού	εμπορίου	επλήγη	περισσότερο	κατά	τη	διάρκεια	
της	χειρότερης	περιόδου	της	πανδημίας,	αλλά	παρά	τις	προκλήσεις,	η	Oxford	Street	
και	η	Regent	Street	παραμένουν	προορισμοί	που	πρέπει	να	επισκεφτείτε.	Ως	εκ	τούτου,	
και	οι	δύο	συνεχίζουν	να	προσελκύουν	ισχυρά	brand,	τα	οποία	είναι	πόλος	έλξης	για	
επισκέπτες»	σημείωσε.

«Τα	ευρήματα	υποδηλώνουν	ότι	έχει	αποκατασταθεί	κάποιο	επίπεδο	κανονικότητας	
σε	κορυφαίους	ευρωπαϊκούς	προορισμούς:	οι	φυσικές	επιχειρήσεις	εξακολουθούν	να	
προσελκύουν	,	τα	κέντρα	των	πόλεων	αποδεικνύουν	την	ελκυστικότητα	τους,	μαζί	με	
μερικά	νέα	μοντέλα	λιανικής	που	εισάγονται	με	επιτυχία»	ανέφερε	ο	Πάτρικ	Ντελκόλ	
στέλεχος	της	BNP	Paribas	Real	Estate.

Πηγή:	ΑΠΕ-ΜΠΕ



Αρ. 84 Φεβρουάριος 2022  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

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

«Η Ελλάδα θα είναι σύντομα ‘το πιο γερασμένο 
έθνος’ της Ευρώπης»

ARD:	«Ή	Ελλάδα	θα	είναι	σύντομα	‘το	πιο	γερασμένο	έθνος’	της	
Ευρώπης»

«Σύμφωνα	με	προβλέψεις,	οι	Έλληνες	μέχρι	το	2030	θα	ξεπεράσουν	
τους	Ιταλούς	ως	‘ο	γηραιότερος	λαός’	στην	Ε.Ε.	Από	τη	χώρα	
λείπουν	οι	νέοι	άνθρωποι	και	οι	απόγονοί	τους.	Ακόμα	και	με	το	
επίδομα	γέννησης	φαίνεται	ότι	μέχρι	στιγμής	δεν	έχει	αλλάξει	κάτι»

Το	δημοσίευμα	στην	ιστοσελίδα	του	δημόσιου	τηλεοπτικού	σταθμού	
ARD,	που	υπογράφει	η	ανταποκρίτρια	στην	Αθήνα,	Verena	Schäl-
ter,	αναφέρει	ότι	το	τελευταίο	μεγάλο	κύμα	μετανάστευσης	από	
την	Ελλάδα	άρχισε	το	2010,	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης,	κατά	
τη	διάρκεια	της	οποίας	εγκατέλειψαν	τη	χώρα	περίπου	μισό	
εκατομμύριο	Έλληνες.	«Πρέπει	να	σταματήσουμε	τη	μετανάστευση	

των	νέων	ανθρώπων	μας,	γιατί	είναι	σημαντικοί	για	την	οικονομία.	Επιπλέον	είναι	σε	
ηλικία	τεκνοποίησης»,	δηλώνει	στην	ανταποκρίτρια	ο	δημογράφος	Βύρων	Κοτζαμάνης,	
από	το	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας.

Συνεπώς,	σχολιάζει	το	δημοσίευμα,	η	Ελλάδα	δεν	έχει	χάσει	μόνο	εργατικό	δυναμικό,	
αλλά	και	τους	απογόνους	του,	ενώ	την	κατάσταση	δυσχεραίνει	το	γεγονός	ότι	και	οι	
Έλληνες	που	παραμένουν	στη	χώρα	αποκτούν	όλο	και	λιγότερα	παιδιά.	Σύμφωνα	με	τον	
κ.	Κοτζαμάνη,	εξαιτίας	της	οικονομικής	κρίσης	πολλοί	Έλληνες	ανέβαλαν	τη	δημιουργία	
οικογένειας	για	αργότερα.	Ή	ανταπόκριση	αναφέρει,	εν	συνεχεία,	ότι	το	2020	οι	θάνατοι	
στην	Ελλάδα	ήταν	46.000	περισσότεροι	από	τις	γεννήσεις,	τάση	που	θα	συνεχιστεί,	ενώ	
η	ΕΛΣΤΑΤ	προβλέπει	ότι	ανά	δεκαετία	ο	πληθυσμός	της	Ελλάδας	θα	συρρικνώνεται	
κατά	450.000.	Την	ίδια	ώρα	ο	μέσος	όρος	ηλικίας	αυξάνεται	ολοένα	και	περισσότερο,	με	
τον	κ.	Κοτζαμάνη	να	επισημαίνει	ότι	περισσότερο	από	το	ένα	τέταρτο	του	πληθυσμού	
είναι	άνω	των	65	ετών	και	σε	20	χρόνια	οι	άνω	των	60	θα	συνιστούν	το	ένα	τρίτο	του	
πληθυσμού	στην	Ελλάδα.	Το	δημοσίευμα	επικαλείται,	επίσης,	στοιχεία	της	Eurostat,	
σύμφωνα	με	τα	οποία	οι	Έλληνες	το	2030	θα	έχουν	το	προβάδισμα	έναντι	των	Ιταλών	
ως	ο	«γηραιότερος	λαός»	της	Ε.Ε.

Δεδομένων	των	παραπάνω,	η	ελληνική	κυβέρνηση	προσπαθεί	να	λάβει	μέτρα,	και	
μάλιστα	από	τις	αρχές	του	2020	το	κράτος	καταβάλλει	επίδομα	ύψους	2.000	ευρώ	για	
κάθε	νεογέννητο,	ενώ	πρόκειται	να	δημιουργηθούν	50.000	νέες	θέσεις	σε	παιδικούς	
σταθμούς	και	νηπιαγωγεία.	Ένα	περαιτέρω	μέτρο	στήριξης	αποτελεί	η	γονική	άδεια	που	
δικαιούνται	πλέον	και	οι	δύο	γονείς.	Ωστόσο,	σχολιάζει	η	δημοσιογράφος,	προκειμένου	
να	είναι	κανείς	δικαιούχος	κάποιων	από	αυτές	τις	παροχές,	πρέπει	να	έχει	-καταρχάς-	
σταθερή	δουλειά.	Ειδικά	οι	νέοι	άνθρωποι	όμως	εργάζονται	συχνά	υπό	επισφαλείς	
συνθήκες	και	με	συμβάσεις	εργασίας	ορισμένου	χρόνου.	Ή	ανεργία	στους	νέους	αγγίζει	
το	40%,	όπως	αναφέρεται,	ενώ	πολλοί	Έλληνες	μεταξύ	18	και	34	ετών	ζουν	ακόμη	με	
τους	γονείς	τους.

Ο	κ.	Κοτζαμάνης	επισημαίνει	ότι	οι	δημοσκοπήσεις	δείχνουν	ότι	οι	Έλληνες	είναι	από	
τους	λιγότερο	αισιόδοξους	λαούς	σε	ό,τι	αφορά	το	μέλλον.	Καταλήγει,	δε,	λέγοντας	ότι	
από	δημογραφικής	άποψης	η	εισερχόμενη	μετανάστευση	συνιστά	τη	μόνη	δυνατότητα	
για	να	μετριαστούν	οι	αρνητικές	επιπτώσεις	της	γήρανσης	του	πληθυσμού.
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 «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022», για τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Άνοιξε	σήμερα	η	πλατφόρμα	για	την	ηλεκτρονική	
υποβολή	προτάσεων	στο	πρόγραμμα	«Όλη	η	
Ελλάδα	ένας	Πολιτισμός	2022»,	αφιερωμένο	εφέτος	
στα	100	χρόνια	από	τη	Μικρασιατική	Καταστροφή.

Οι	προτάσεις	θα	υποβληθούν	μέσω	του	Μητρώου	
Πολιτιστικών	Φορέων	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	
https://drasis.culture.gr/index.php/allofgreeceone-
culture-gno	έως	και	την	Πέμπτη	17	Φεβρουαρίου	
2022.	Ή	ανοιχτή	πρόσκληση	που	απευθύνει	το	
υπουργείο	Πολιτισμού	απευθύνεται	σε	πολιτιστικούς	
φορείς	που	λειτουργούν	με	τη	μορφή	Αστικών	μη	
Κερδοσκοπικών	Εταιρειών	(ΑΜΚΕ)	και	οι	προτάσεις	
θα	επιλεγούν	από	Ειδική	Επιτροπή	του	υπουργείου	

Πολιτισμού.	Οι	ενδιαφερόμενοι	φορείς	μπορούν	να	εγγραφούν	στο	Μητρώο	
Πολιτιστικών	Φορέων	του	υπουργείου	Πολιτισμού	έως	και	τις	11/02/2022.

Το	πρόγραμμα	και	οι	δράσεις	που	θα	προκύψουν	από	τις	επιλεγμένες	προτάσεις	θα	
είναι	εφέτος	αφιερωμένες	στα	100	χρόνια	από	την	Μικρασιατική	Καταστροφή	και	οι	
συμμετέχοντες	καλούνται	να	διερευνήσουν,	μέσω	των	προτάσεών	τους,	ολόκληρο	
το	φάσμα	των	επιδράσεων	του	ιστορικού	πλέγματος	του	1922	στα	πεδία	της	ζωής,	
της	σκέψης	και	του	πολιτισμού,	καθώς	και	τις	άνευ	προηγουμένου	ωσμώσεις	και	
μετατοπίσεις	που	έθεσε	σε	λειτουργία.

Την	διοικητική	και	οργανωτική	ευθύνη	του	προγράμματος	για	το	2022	θα	αναλάβει	και	
πάλι	η	Εθνική	Λυρική	Σκηνή,	σε	συνεργασία	με	το	υπουργείο	Πολιτισμού.

Κάθε	πρόταση	που	θα	κατατεθεί	πρέπει	να	συνδυάζει	τουλάχιστον	δύο	από	τους	έξι	
τομείς	ενημερώνει	το	υπουργείο	Πολιτισμού:	όλα	τα	είδη	μουσικής,	θεάτρου,	χορού,	
μουσικού	θεάτρου(προαπαιτούμενο	η	πρωτότυπη	μουσική),	όλα	τα	είδη	εικαστικών	
τεχνών,	η	έκθεση	μπορεί	να	καλύπτει	και	ολόκληρη	την	περίοδο	λειτουργίας	του	
προγράμματος,	ενώ	η	δεύτερη	απαραίτητη	τέχνη	θα	παρουσιάζεται	μέχρι	δύο	φορές.	
Και	επίσης	περιλαμβάνονται	παραστάσεις	και	δράσεις	για	παιδιά	και	εφήβους.

«Ή	Αττική	δεν	συμπεριλαμβάνεται	στο	πρόγραμμα	του	θεσμού	για	το	2021.	Ωστόσο,	
ΑΜΚΕ	με	έδρα	την	Αττική	μπορούν	να	υποβάλλουν	πρόταση.	Για	τη	μεγαλύτερη	
ωφέλεια	και	συμμετοχή	των	τοπικών	κοινωνιών,	μετά	από	την	επιλογή	των	
αρχαιολογικών	χώρων,	μουσείων	και	μνημείων	από	την	Ειδική	Επιτροπή	Αξιολόγησης,	
προβλέπεται	συνεργασία	με	τους	τοπικούς	φορείς	(Δήμους,	Περιφέρειες,	ΔΉΠΕΘΕ,	
τοπικά	Φεστιβάλ	κ.ο.κ.),	για	την	υλοποίηση	των	εκδηλώσεων.	Το	πλαίσιο	της	
συνεργασίας	αυτής	θα	καθοριστεί	από	το	ΥΠΠΟΑ	και	την	ΕΛΣ»	επισημαίνει	η	σχετική	
ανακοίνωση	του	υπουργείου	Πολιτισμού.

Αναλυτικότερες	πληροφορίες	για	τη	συμμετοχή	στο	πρόγραμμα	«Επέτειος	Μνήμης	-	
100	χρόνια	από	την	Μικρασιατική	Καταστροφή»	στην	ιστοσελίδα	www.culture.gov.gr
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«Ο σωτήρας της Θεσσαλονίκης»

Süddeutsche	Zeitung	(Christiane	Schlötzer)	«Ο	Georg	Eckert	ήταν	αξιωματικός	της	Wehr-
macht	στην	κατεχόμενη	Ελλάδα.	Άλλαξε	κρυφά	πλευρά	και	βοήθησε	να	σωθεί	η	πόλη	
από	την	καταστροφή.	Ή	ιστορία	ενός	σχεδόν	ξεχασμένου	Γερμανό	αντιστασιακού»

Ο	γεννημένος	στο	Βερολίνο	Georg	Eckert	έγινε	στη	μεταπολεμική	Γερμανία	ένας	πολύ	
σεβαστός	επιστήμονας,	ένας	εκπαιδευτικός	και	ιστορικός	με	προσανατολισμό	στις	
μεταρρυθμίσεις,	ενώ	διετέλεσε	και	Πρόεδρος	της	Γερμανικής	Επιτροπής	της	UNESCO.	
Το	Ινστιτούτο	Εκπαιδευτικών	Μέσων	Leibniz	στο	Braunschweig	ονομάζεται	σήμερα	
Ινστιτούτο	Georg	Eckert.	Ο	ίδιος	δεν	αναφέρθηκε	σχεδόν	ποτέ	στο	γεγονός	ότι	υπήρξε	
«λιποτάκτης»,	και	μέχρι	σήμερα	η	ιστορία	του	αποτελεί	μέρος	ενός	σχεδόν	ξεχασμένου	
κεφαλαίου	του	πολέμου.

Όταν	ο	τότε	28χρονος	Georg	Eckert	επιβιβάστηκε	σε	τρένο	στο	Βερολίνο	το	πρωί	της	
11ης	Ιουλίου	1941,	το	ταξίδι	του	στον	πόλεμο	αρχικά	του	φαινόταν	σαν	εκδρομή.	Μετά	
από	τρεις	μέρες,	τρεις	νύχτες	και	περίπου	2.000	χιλιόμετρα	έφτασε	στη	Θεσσαλονίκη,	
τη	δεύτερη	μεγαλύτερη	πόλη	της	Ελλάδας,	η	οποία	είχε	καταληφθεί	από	τη	Wehr-
macht.	Ο	Eckert	υπηρέτησε	ως	μετεωρολόγος	στον	Ναυτικό	Μετεωρολογικό	Σταθμό	
Θεσσαλονίκης	για	τα	επόμενα	τριάμισι	χρόνια.	Ο	Eckert	είχε	την	αποστολή	να	
παρακολουθεί	τον	καιρό	στο	Αιγαίο	και	να	παρέχει	την	ακριβέστερη	δυνατή	πρόγνωση.

Ο	Eckert	εργαζόταν	πολύ	κοντά	στο	μεγάλο	εβραϊκό	νεκροταφείο	της	Θεσσαλονίκης	με	
τους	περισσότερους	από	300.000	τάφους,	μερικοί	εκ	των	οποίων	από	τα	τέλη	του	15ου	
αιώνα.	Τότε	η	Θεσσαλονίκη	είχε	ακόμη	το	προσωνύμιο	«Ιερουσαλήμ	των	Βαλκανίων».	Ή	
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εβραϊκή	κοινότητα	της	πόλης	ήταν	μια	από	τις	πιο	σημαντικές	στην	πρώην	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία,	καθώς	εκεί	βρήκαν	καταφύγιο	οι	Σεφαραδίτες	Εβραίοι	που	είχαν	
εκδιωχθεί	από	την	Καθολική	Ισπανία	το	1492.	Το	Δεκέμβριο	του	1942,	το	νεκροταφείο	
καταστράφηκε	ολοσχερώς	με	εντολή	του	διαβόητου	Γερμανού	Διοικητή	Max	Merten.	Ο	
Eckert	δεν	έγραψε	τίποτα	γι’	αυτό	στις	πολλές	επιστολές	προς	τη	σύζυγό	του	Magda	στο	
Βερολίνο.	Οι	επιστολές	διαβάζονταν	από	τους	λογοκριτές	και	η	κριτική	θα	μπορούσε,	
στη	χειρότερη	περίπτωση,	να	τιμωρηθεί	με	θάνατο	ως	«υπονόμευση	της	δράσης	του	
στρατεύματος».	Σίγουρα	αυτός	ήταν	επαρκής	λόγος	για	να	συγκρατηθεί.

Ή	καταστροφή	του	τεράστιου	ταφικού	χώρου	δεν	πρέπει	να	πέρασε	απαρατήρητη	από	
τον	Eckert.	Οι	μαρμάρινες	στήλες	χρησιμοποιήθηκαν	για	την	κατασκευή	κολυμβητηρίου	
από	τους	κατακτητές	ή	στα	πεζοδρόμια.	Ή	Ελληνίδα	ιστορικός	Ρένα	Μόλχο,	η	οποία	
κατάγεται	από	τη	Θεσσαλονίκη,	ανακάλυψε	δεκαετίες	αργότερα	επιτύμβιες	στήλες	
σε	μπαρ	και	ιδιωτικά	κτίρια	που	χρησιμοποιήθηκαν	ως	διακόσμηση.	Σήμερα	το	
Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	είναι	κτισμένο	πάνω	στο	πρώην	νεκροταφείο.

Είναι	ο	δραματικός	παραλληλισμός	των	γεγονότων	που	κάνει	κάποιον	να	κρατάει	την	
ανάσα	όταν	διαβάζει	τη	βιογραφία	του	Eckert	που	έχει	συγγράψει	η	Heike	Christina	
Mätzing:	Από	τη	μια	είναι	η	καθημερινότητα	του	αξιωματικού	της	Wehrmacht,	του	
«μετεωρολόγου»	και	παράλληλα	η	λειτουργία	της	μηχανής	εξόντωσης	των	Εβραίων	της	
Θεσσαλονίκης	που	δρούσε	με	ολοένα	και	μεγαλύτερη	ταχύτητα.	Ή	εβραϊκή	κοινότητα	
ταπεινώθηκε,	στερήθηκε	των	δικαιωμάτων	και	των	περιουσιών	της.	Όλοι	οι	άντρες	
μεταξύ	18	και	45	ετών	κλήθηκαν	να	παρουσιαστούν	στην	Πλατεία	Ελευθερίας	ένα	
Σάββατο	του	Ιουλίου	του	1942,	εξαναγκάστηκαν	να	σταθούν	όρθιοι	επί	ώρες	στην	
απίστευτη	ζέστη	και	να	κάνουν	γυμναστικές	ασκήσεις	υπό	τα	ειρωνικά	σχόλια	των	
κατακτητών.	Ή	Ελληνίδα	συγγραφέας	Νίνα	Ναχμία	έγραψε	ότι	«Έλληνες	κατάσκοποι»	
και	«αξιοπρεπείς»	Γερμανίδες	«δεσποινίδες»	συνόδευσαν	με	χειροκροτήματα	τις	
εκδηλώσεις	«από	τα	μπαλκόνια	των	γύρω	σπιτιών».

Από	τον	Μάρτιο	έως	τον	Αύγουστο	του	1943,	οι	σχεδόν	50.000	Εβραίοι	που	είχαν	
παραμείνει	στη	Θεσσαλονίκη	και	δεν	είχαν	καταφέρει	να	διαφύγουν	οδηγήθηκαν	στα	
στρατόπεδα	συγκέντρωσης	με	19	εμπορικά	τρένα.	Ή	ιστορικός	Μόλχο	αναφέρει:	«Από	
τα	46.061	άτομα,	37.387	δολοφονήθηκαν	σε	θαλάμους	αερίων	μόλις	έφτασαν	στο	
Birkenau».	Οι	περισσότεροι	από	τους	υπόλοιπους	πέθαναν	αργότερα	στο	Auschwitz.	
Ελάχιστοι	επέζησαν,	και	ακόμη	λιγότεροι	επέστρεψαν	στη	Θεσσαλονίκη.

Μερικές	από	τις	επιστολές	του	προς	τη	Γερμανία	δίνουν	τουλάχιστον	μια	ιδέα	ότι	ο	
Eckert	δεν	έμεινε	ανεπηρέαστος	από	αυτό	που	συνέβη.	«Αν	κερδίσουμε	τον	πόλεμο,	θα	
είναι	αδύνατο	να	επιστρέψουμε	στον	αστικό	τρόπο	ζωής»,	έγραψε	τον	Νοέμβριο	του	
1942.	Τον	Μάρτιο	του	1944	ήταν	βέβαιος	ότι	η	Γερμανία	βρίσκεται	αντιμέτωπη	με	μια	
στρατιωτική	και	ηθική	καταστροφή.	Μετά	το	τέλος	του	πολέμου,	η	χώρα	του	θα	πρέπει	
πρώτα	να	ανακτήσει	«το	σεβασμό	των	άλλων	λαών»,	είπε	σε	ένα	έμπιστό	του	πρόσωπο	
στη	Θεσσαλονίκη.

Το	συναισθηματικό	δέσιμο	του	Eckert	με	την	κατεχόμενη	χώρα	έχει	ήδη	αλλάξει	ριζικά,	
τόσο	που	σκέφτεται	να	ζήσει	και	να	εργαστεί	στη	Θεσσαλονίκη	μετά	τον	πόλεμο.	Αυτό	
οφείλεται	στις	προσωπικές	συναντήσεις	και	τις	βαθιές	φιλίες	με	τους	Έλληνες.	Αυτοί	οι	
φίλοι	του	προσέφεραν	βαθιές	γνώσεις	για	την	καθημερινή	ζωή	στην	Ελλάδα	και	για	τη	
δυστυχία	της	Κατοχής.	Βίωσε	πώς	λιμοκτονούσαν	οι	Έλληνες,	έμαθε	για	τους	φόβους	
τους.	Οι	φίλοι	τον	έφεραν	τελικά	σε	επαφή	με	την	αριστερή	ελληνική	Αντίσταση,	με	τον	
αντάρτικο	στρατό	του	ΕΛΑΣ.

Ο	Eckert	πήρε	τότε	μια	απόφαση	που	ήταν	τόσο	σοβαρή,	όσο	και	θαρραλέα.	Λίγο	πριν	
την	αποχώρηση	της	Wehrmacht	προσχώρησε	στον	ΕΛΑΣ	μαζί	με	μια	μικρή	ομάδα	
Γερμανών	έμπιστων.	Έγινε	λιποτάκτης.	Αν	συλλαμβανόταν,	θα	ήταν	αντιμέτωπος	
με	το	θάνατο.	Το	δελτίο	ταυτότητας	που	εκδόθηκε	στον	Eckert	από	τον	ΕΛΑΣ	φέρει	
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ημερομηνία	18	Νοεμβρίου	1944.	Δεν	ήταν	σε	καμία	περίπτωση	ο	μόνος	Γερμανός	
που	αποτόλμησε	αυτό	το	βήμα	στην	Ελλάδα.	Δεν	υπάρχουν	ακριβή	νούμερα,	όμως	
ο	δημοσιογράφος	και	ειδικός	σε	θέματα	Ελλάδας	Eberhard	Rondholz	εκτιμά	ότι	
ήταν	μερικές	εκατοντάδες.	Ο	Eckert	διαδραμάτισε	όμως	και	έναν	ιδιαίτερο	ρόλο:	Σε	
συνεννόηση	με	τους	αντάρτες	χρησιμοποίησε	την	επιρροή	του,	την	οποία	προφανώς	
εξακολουθούσε	να	έχει	ως	αξιωματικός	της	Wehrmacht	με	βαθμό	Ταγματάρχη,	για	να	
αποτρέψει	την	περαιτέρω	καταστροφή	της	Θεσσαλονίκης	από	τους	υποχωρούντες	
κατακτητές.	Σε	αντάλλαγμα,	ο	ΕΛΑΣ	δεν	θα	προέβαινε	σε	επιθέσεις	εις	βάρος	των	
ηττημένων	γερμανικών	στρατευμάτων.	Αυτό	ανέφεραν	αργότερα	και	ελληνικές	πηγές.

Ωστόσο,	η	αποχώρηση	δεν	έγινε	αθόρυβα:	Δεξαμενές	πετρελαίου	τυλίχθηκαν	στις	
φλόγες,	πλοία	βυθίστηκαν.	Όμως,	ζωτικής	σημασίας	υποδομές,	όπως	ο	σταθμός	
ηλεκτροπαραγωγής,	η	ύδρευση	και	μια	σημαντική	αποβάθρα	στο	λιμάνι	διασώθηκαν,	
«ως	αποτέλεσμα	των	διαπραγματεύσεων	του	Eckert	με	την	ΕΛΑΣ»,	υποστηρίζει	η	Mät-
zing.

Ο	Eckert	παρέμεινε	στενός	φίλος	μέχρι	τον	θάνατό	του	με	τον	σύνδεσμό	του	με	την	
κομμουνιστική	Αντίσταση,	Γιώργο	Δημητράκο,	ο	οποίος	αργότερα	έγινε	Διευθυντής	
της	Γερμανικής	Σχολής	στην	Αθήνα.	Όμως	ο	Eckert	δεν	μίλησε	ποτέ	στη	Γερμανία	
για	τη	συμμετοχή	του	στην	ελληνική	Αντίσταση	-με	εξαίρεση	τη	«Διαδικασία	
Αποναζιστοποίησης».	Τότε	παρουσίασε	επιστολές	Ελλήνων	φίλων	του,	όπως	ο	τότε	
Διευθυντής	της	Πανεπιστημιακής	Βιβλιοθήκης	Θεσσαλονίκης,	οι	οποίοι	βεβαίωναν	
τη	δράση	του	στην	Αντίσταση:	«Πάνω	από	20	Έλληνες	φυλακισμένοι	σε	γερμανικά	
στρατόπεδα	συγκέντρωσης»	του	οφείλουν	τη	ζωή	τους.

Όταν	η	Mätzing	πήρε	συνέντευξη	από	πρώην	μαθητές	του	Eckert	στο	πλαίσιο	της	
έρευνάς	της	για	τη	βιογραφία	του	και	τους	μίλησε	για	την	εποχή	του	στην	Ελλάδα,	
όλοι	εξεπλάγησαν:	«Έπεσαν	από	τα	σύννεφα».	Γιατί	ο	άνθρωπος,	ο	οποίος	αποτέλεσε	
πρότυπο	για	πολλούς	από	τους	μαθητές	του,	σιωπούσε	για	την	περίοδο	στη	
Θεσσαλονίκη;	«Δεν	ήθελε	να	θέσει	σε	κίνδυνο	τους	Έλληνες	φίλους	του»,	λέει	η	Mät-
zing.	Στην	Ελλάδα,	τον	Β’	Παγκόσμιο	Πόλεμο	ακολούθησε	ένας	αιματηρός	εμφύλιος,	
αριστερές	και	συντηρητικές	αντιστασιακές	ομάδες	πολεμούσαν	μεταξύ	τους	για	σχεδόν	
τέσσερα	χρόνια.	Ο	Eckert	δεν	θέλησε	να	βρεθεί	εγκλωβισμένος	ανάμεσα	στα	δύο	αυτά	
μέτωπα	στην	Ελλάδα.	Τελικά	εγκατέλειψε	τον	ΕΛΑΣ	και	στράφηκε	στους	Βρετανούς	
τον	Φεβρουάριο	του	1945,	ελπίζοντας	να	επιστρέψει	στη	Γερμανία	όσο	το	δυνατόν	
γρηγορότερα	και	με	ασφάλεια.

Όμως	ο	Eckert	είχε	και	άλλους	λόγους	που	τον	υποχρέωσαν	να	σιωπήσει.	Φοβόταν	για	
τη	φήμη	του.	Το	κοινωνικό	κλίμα	στη	μεταπολεμική	Γερμανία	σφραγίστηκε	από	τον	
Ψυχρό	Πόλεμο.	Επιπλέον,	τα	πρώτα	χρόνια	μετά	τον	πόλεμο,	βίωσε	φοιτητές	στο	Braun-
schweig	που	εξέφραζαν	και	πάλι	ξεκάθαρα	τον	ακροδεξιό	εξτρεμισμό.	Από	μια	συνομιλία	
που	κρυφάκουσε	κατέγραψε	την	πρόταση:	«Στο	Γ’	Ράιχ	δολοφονήθηκαν	οι	λάθος	
άνθρωποι,	δεν	έπρεπε	να	επιβιώσει	η	δημοκρατική	διανόηση!».

Ο	Eckert	έγινε	μέλος	του	SPD,	όπως	ήταν	και	πριν	από	το	1933.	Οι	γονείς	του	ήταν	
αριστεροί	φιλελεύθεροι	άνθρωποι	και	ως	μαθητής	συμμετείχε	στη	Σοσιαλιστική	
Εργατική	Νεολαία.	Μετά	την	απαγόρευση	του	SPD	το	1933,	προσχώρησε	σε	αυτό	που	
αργότερα	περιέγραψε	ως	καμουφλάζ,	στην	Εθνικοσοσιαλιστική	Γερμανική	Φοιτητική	
Ένωση	και	το	1937	στο	NSDAP.	Ήταν	πραγματικά	απλώς	κάλυψη	για	τις	παράνομες	
δραστηριότητές	του;	Ή	δεν	ήθελε	να	βάλει	εμπόδια	στην	προοπτική	ακαδημαϊκής	
καριέρας	ασκώντας	ανοιχτή	κριτική	στο	καθεστώς;	Ο	Mätzing	θεωρεί	ότι	ο	Eckert	κινείτο	
μεταξύ	«προσαρμογής	στις	συνθήκες	και	αντίστασης».

Όταν	ο	Eckert	πέθανε	τον	Ιανουάριο	του	1974,	σε	ηλικία	μόλις	61	ετών,	ήταν	ένας	
άνθρωπος	μεγάλου	κύρους.	Οι	εμπειρίες	στην	Ελλάδα	τον	είχαν	ωθήσει	με	πολλούς	
διαφορετικούς	τρόπους	να	εργαστεί	για	την	κατανόηση	μεταξύ	των	λαών	της	Ευρώπης.	
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Το	Ινστιτούτο	που	ίδρυσε	συνέβαλε	καθοριστικά	στην	εξάλειψη	των	στερεοτύπων	και	
των	εχθρικών	περιγραφών	από	τα	προγράμματα	σπουδών	και	τα	σχολικά	βιβλία	σε	
πολλές	ευρωπαϊκές	χώρες.	Ο	Eckert	ξεκίνησε	ακούραστα	τη	διοργάνωση	Συνεδρίων	για	
τα	σχολικά	βιβλία	σε	συνεργασία	με	δασκάλους	από	τη	Μεγάλη	Βρετανία,	τη	Γαλλία,	την	
Πολωνία,	τη	Δανία,	τη	Νορβηγία,	την	Αυστρία	και	ακόμη	και	την	τότε	Γιουγκοσλαβία.	Ή	
Ελλάδα	δεν	περιλαμβάνεται	στις	χώρες	αυτές.	Μήπως	επειδή	προτίμησε	τη	σιωπή	για	το	
παρελθόν	του;

Ίσως	και	να	μην	είχε	τη	δυνατότητα	να	συνεργαστεί	με	τους	κατάλληλους	συνεργάτες	
στην	Ελλάδα.	Το	1967	οι	συνταγματάρχες	κατέλαβαν	την	εξουσία	μετά	από	
πραξικόπημα	και	μόλις	το	1974	η	χώρα	έγινε	ξανά	Δημοκρατία.	Ο	Eckert	πλέον	όμως	
δεν	ήταν	στη	ζωή.	Ο	Rondholz	ανακάλυψε	ότι	ο	Eckert	και	ο	φίλος	του	από	τις	ημέρες	
της	αντίστασης,	Γιώργος	Δημητράκος,	σκέφτονταν	λίγο	πριν	τον	θάνατο	του	Eckert	να	
οργανώσουν	Συνέδριο	για	τα	σχολικά	βιβλία.	Εκείνη	την	εποχή	μάλλον	δεν	φοβόταν	ότι	
θα	του	ασκηθεί	έντονη	κριτική	στη	Γερμανία,	καθώς	οι	παλιοί	ναζί	που	κατείχαν	θέσεις	
εξουσίας	ή	είχαν	συνταξιοδοτηθεί	ή	δεν	ήταν	πια	στη	ζωή.	Ο	Δημητράκος	αναφέρθηκε	
στο	ζήτημα	μόλις	το	1988	μιλώντας	στην	εφημερίδα	Εθνική	Αντίσταση.

Τον	προηγούμενο	χρόνο	είχε	διοργανωθεί	στο	Πολεμικό	Μουσείο	στην	Αθήνα	μια	
έκθεση	αφιερωμένη	στην	αντίσταση	των	Γερμανών	στρατιωτών	στην	Ελλάδα,	ένα	
κεφάλαιο	που	ήταν	σε	μεγάλο	βαθμό	άγνωστο	εκείνη	την	εποχή.	Ο	ρόλος	του	Eckert	
τεκμηριώθηκε	και	στο	πλαίσιο	της	έκθεσης	αυτής,	η	οποία	απετέλεσε	μέρος	ενός	
μεγαλύτερου	σχεδίου	του	Ινστιτούτου	Εξωτερικών	Σχέσεων	με	στόχο	να	παρουσιαστεί	
στον	κόσμο	από	το	Όσλο	μέχρι	το	Παρίσι	μια	«διαφορετική	Γερμανία».	Ή	έκθεση	στην	
Αθήνα	οργανώθηκε	από	τον	εξέχοντα	Ελληνο-γερμανό	ιστορικό	Hagen	Fleischer	και	
προβλήθηκε	μόνο	στην	Ελλάδα,	θυμάται	ο	Rondholz.

Στη	Γερμανία	οι	λιποτάκτες	έπρεπε	να	περιμένουν	τον	Μάιο	του	2002	για	να	ανακαλέσει	
το	Bundestag	όλες	τις	δικαστικές	αποφάσεις	των	ναζί.	Πολλοί	από	τους	κατηγορηθέντες	
δεν	ήταν	πλέον	στη	ζωή.

Έλληνες εξωτερικού: Καταχώριση 
ληξιαρχικών πράξεων στις 
Προξενικές Αρχές

Με νέα, απλουστευμένη και πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία 
εφαρμόζεται πλέον η καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων των 
Έλλήνων του εξωτερικού. Από την 1η Ιανουαρίου  2022 οι 
υπάλληλοι των Προξενικών Αρχών συντάσσουν και καταχωρούν 
τα ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή, 
απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών». Αυτό 
σημαίνει ότι η μέχρι τώρα ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, η οποία 
διαρκούσε πολλούς μήνες, θα ολοκληρώνεται πλέον απευθείας, 
χωρίς την μεσολάβηση άλλων υπηρεσιών και σε πραγματικό χρόνο.  
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Ενημερωτικό σημείωμα 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 

Δεχόμαστε, απόλυτα δικαιολογημένα, πολλά ερωτήματα από 
αναγνώστες για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους κανόνες που 
ισχύουν για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την πανδημία (τεστ, 
καραντίνα, ενισχυμένους εμβολισμούς κλπ).

Για τη διευκόλυνση όλων μας πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε δυο κεντρικούς κανόνες που ισχύουν στην Γερμανία. 

α) Άλλο οι ρυθμίσεις που αφορούν π.χ. εισερχόμενους ταξιδιώτες 
(που είναι μια πανγερμανική απόφαση που ισχύει έως τον Μάρτιο 
του 2022) και άλλο οι ρυθμίσεις ανά κρατίδιο. Έτσι θα δούμε 

διαφορές στις μέρες της καραντίνας ή τις ώρες που αναγνωρίζονται τα τεστ (24 ή 48 
ωρών)

β) Πολλές από τις ρυθμίσεις διαφέρουν από Ομόσπονδο κρατίδιο σε Ομόσπονδο κρατίδιο. 
Ένδεικτικό παράδειγμα είναι π.χ. προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους που ισχύει το 2G. 
Σχετικά δημοσιεύσαμε την τελευταία εβδομάδα πίνακα με το τι ισχύει ανά κρατίδιο.

Ο Δορυφόρος, ως μη κερδοσκοπική σελίδα, θα συνεχίσει να αναζητά απαντήσεις σε 
ερωτήματα αναγνωστών 

Καλή συνέχεια σ όλους μας 

Γερμανία: Σε τιμή ρεκόρ βενζίνη και 
πετρέλαιο

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ADAC (02.02.2022) η μέση 
τιμή πανγερμανικά του λίτρου βενζίνης Έ10 έφθασε στο ιστορικό 
ρεκόρ του 1,709 €, υψηλότερη τιμή από τις 13 Σεπτεμβρίου 2012 
που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης έφθασε επίσης σε τιμή ρεκόρ με το 
λίτρο να κοστίζει μ.ο. πανγερμανικά 1,640 €.

Συγκριτικά με τις τιμές του προηγούμενου Γενάρη (2020) η αύξηση 
στην τιμή λίτρου βενζίνης Έ10 είναι +33 σεντς ενώ στην τιμή 
πετρελαίου +38 σεντ. 
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Οι 140 ημέρες της Μάχης του Στάλινγκραντ

Στις		2	Φεβρουαρίου	1943	τελείωσε	μετά	από	140	
ημέρες	η	Μάχη	του	Στάλινγκραντ,	η	φονικότερη	
στην	ανθρώπινη	ιστορία

Πηγή:	Associated	Press

Ήταν	η	μάχη	την	οποία	Στάλιν	και	Χίτλερ	είχαν	πάρει	
προσωπικά.	Κανείς	από	τους	δυο	δεν	υποχωρούσε.	
Κράτησε	140	ημέρες,	αγριότητας	και	απίστευτης	
βίας.	Υπολογίζεται	ότι	πάνω	από	1.500.000	
άνθρωποι	(στρατιώτες	και	πολίτες)	έχασαν	τη	ζωή	
τους.

Αν	κάποιος	κάνει	μια	διαίρεση	θα	διαπιστώσει	κάτι	
τρομακτικό.	Στις	140	ημέρες	που	κράτησε	η	Μάχη	

του	Στάλινγκραντ	κάθε	ημέρα	που	περνούσε	έχαναν	τη	ζωή	τους	(κατά	μέσο	όρο)	πάνω	
από	10.700	άνθρωποι!	Πρόκειται	για	ένα	νούμερο	συγκλονιστικό.	Ένα	νούμερο	που	
προκαλεί	ανατριχίλα	και	δείχνει	το	μέγεθος	της	φρίκης.

Ή	ιστορικότερη	μάχη	του	Β	Παγκοσμίου	Πολέμου	και	η	φονικότερη	στην	ιστορία	της	
ανθρωπότητας	τελείωσε	μια	ημέρα	σαν	σήμερα	το	1943	με	τη	νίκη	των	Σοβιετικών	
δυνάμεων.

Γιατί	το	Στάλινγκραντ;

Κάποιος	θα	μπορούσε	να	αναρωτηθεί	γιατί	Σοβιετικοί	και	Ναζί	έδωσαν	τόση	βαρύτητα	
στην	κατάκτηση	της	συγκεκριμένη	πόλης	της	ΕΣΣΔ.	Ή	απάντηση	είναι	διπλή.	Πετρέλαιο	
και	Γόητρο.

Ο	Χίτλερ	έβαλε	στο	μάτι	τη	συγκεκριμένη	πόλη	γιατί	οι	οικονομολόγοι	του	Γ	Ράιχ	του	
εξήγησαν	πως	είναι	ζωτικής	σημασίας	να	καταφέρει	να	θέσει	υπό	τον	έλεγχο	του	τις	
πετρελαιοφόρες	περιοχές	του	Καυκάσου.	

Με	τον	τρόπο	αυτό	θα	είχε	όσο	πετρέλαιο	χρειαζόταν	για	να	συνεχίσει	τον	πόλεμο.	
Επιπλέον,	

Ο	ποταμός	Βόλγας	ήταν	ο	δρόμος	που	ένωνε	την	Κασπία	θάλασσα	με	τη	βόρεια	
ενδοχώρα	και	η	κατοχή	του	θα	εξασφάλιζε	τα	νώτα	των	Γερμανών	που	εξορμούσαν	στον	
Καύκασο.

Όπως	ήδη	αναφέρθηκε,	όμως,	ήταν	και	θέμα	γοήτρου.	Ή	κατάκτηση	της	πόλης	αυτής	
θα	ήταν	το	απόλυτο	προπαγανδιστικό	όπλο	στα	χέρια	του	Χίτλερ.	Το	Στάλινγκραντ.	Ή	
πόλη	του	Στάλιν.	Του	αρχηγού	των	αντιπάλων.	

Τα	ίδια,	βέβαια,	ισχύουν	αντίστροφα	και	για	τους	Σοβιετικούς.	Κανείς	δεν	μπορούσε	να	
διανοηθεί	πως	θα	χαθεί	αυτή	η	πλούσια	σε	πετρέλαιο	περιοχή	που	είχε	και	το	όνομα	του	
Στάλιν.	

Οι	διαταγές	τόσο	του	Χίτλερ	όσο	και	του	Στάλιν	ήταν	ξεκάθαρες.	Πρέπει	να	κερδίσουμε	
το	Στάλινγκραντ	πάση	θυσία	και	με	οποιοδήποτε	κόστος.

Ή	Μάχη	ξεκίνησε	στις	23	Αυγούστου	1942	με	τον	καταιγιστικό	βομβαρδισμό	της	
Λουφτβάφε.	Ήταν	τέτοιο	το	μένος	που	μέσα	σε	λίγα	24ωρα	είχε	καταστραφεί	το	80%	
των	κτιρίων	στην	πόλη.

Μάχες	μέχρις	εσχάτων
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Μέσα	σε	αυτό	το	φονικό	τρίμηνο	που	κράτησε	η	Μάχη	του	Στάλινγκραντ,	Σοβιετικοί	και	
Ναζί	πολεμούσαν	πόντο	–	πόντο	για	να	καταφέρουν	να	επικρατήσουν.	

Είναι	ενδεικτικό	πως	υπάρχουν	μαρτυρίες	που	αναφέρουν	πως	για	να	κατακτηθεί	
ένα	ερειπωμένο	διαμέρισμα	οι	μάχες	ήταν	ανελέητες.	Για	μια	κουζίνα	που	δεν	είχε	
καταστραφεί	μπορεί	να	έπεφταν	νεκροί	δεκάδες	στρατιώτες	και	από	τις	δύο	πλευρές.

Ο	Σεπτέμβρης	κύλησε	με	διαδοχικές	νίκες	για	τους	Ναζί.	Τον	Οκτώβριο	οι	Σοβιετικοί	
ήταν	στριμωγμένοι	αλλά	και	οι	Ναζί	βίωναν	τις	πρώτες	σημαντικές	ήττες	ενώ	είχαν	να	
αντιμετωπίσουν	και	το	μεγαλύτερο	από	τα	προβλήματα:	τους	ελεύθερους	σκοπευτές	
που	τους	σάρωναν.	

Ο	στρατιώτης	Ιβάν	Σιντορένκο	του	1122ου	Συντάγματος	Τυφεκιοφόρων	σκότωσε	πάνω	
από	500	Γερμανούς	στρατιώτες.	Ακολούθησε	ο	διάσημος	Βασίλι	Ζάιτσεφ	από	την	ίδια	
μονάδα	με	242	σκοτωμούς.

Το	Νοέμβριο	το	90%	της	πόλης	ήταν	ερείπια	αλλά	οι	δύο	πλευρές	συνέχιζαν	τις	μάχες	
δίχως	κανένα	έλεος.	Στο	τέλος	εκείνου	το	μήνα	η	πλάστιγγα	άρχισε	να	γέρνει	υπέρ	των	
Σοβιετικών	καθώς	με	εντολή	του	Στάλιν	ξεκίνησε	η	επιχείρηση	«Ουρανός».	

Οι	Γερμανοί	εγκλωβίστηκαν	και	μέσα	σε	μια	περιοχή	λίγων	τετραγωνικών	χιλιομέτρων	
βρέθηκαν	περικυκλωμένοι	250.000	στρατιώτες.	Σε	εκείνο	το	χρονικό	σημείο	ήταν	η	
πρώτη	φορά	που	οι	δύο	πλευρές	ήρθαν	σε	επαφή	καθώς	οι	Σοβιετικοί	ζήτησαν	από	τους	
Γερμανούς	να	παραδοθούν.	Ή	εντολή	του	Χίτλερ,	ωστόσο,	ήταν	ξεκάθαρη.	«Πόλεμος	
μέχρις	εσχάτων».	

Ο	Φύρερ	θεώρησε	πως	θα	μπορεί	να	ανεφοδιάσει	από	αέρος	τους	εγκλωβισμένους	
Γερμανούς	στρατιώτες,	ωστόσο,	η	απόφαση	αυτή	έφερε	την	ήττα	πιο	γρήγορα.	Ή	
σοβιετική	αντιαεροπορική	άμυνα	κατέρριψε	490	αεροπλάνα	της	«Λουφτβάφε»	που	
επιχείρησαν	τον	ανεφοδιασμό!

Από	εκεί	και	έπειτα	και	μέχρι	την	παράδοση	της	2ας	Φεβρουαρίου	οι	Ναζί	έχαναν	
πολύτιμες	δυνάμεις	που	της	στοίχισαν	για	τη	συνέχεια	του	πολέμου.	Ο	στρατάρχης	Φον	
Πάουλους	ήταν	ο	αξιωματικός	με	τον	υψηλότερο	βαθμό	που	παραδόθηκε	σε	ολόκληρη	
την	ιστορία	του	Γερμανικού	στρατού.	

Μαζί	του	παραδόθηκαν	22	στρατηγοί	και	οι	εναπομείναντες	91.000	στρατιώτες	της	
6ης	Στρατιάς.	Λίγοι	επέζησαν	για	να	επιστρέψουν	πολλά	χρόνια	αργότερα	στη	Γερμανία	
ενώ	ο	στρατάρχης	Φον	Πάουλους	αποκήρυξε	το	παρελθόν	του	και	στη	δίκη	της	
Νυρεμβέργης	κατέθεσε	σαν	μάρτυρας	κατηγορίας	κατά	του	Χίτλερ.

1  

S A L VA T O R K I R C H E  – 
Π Ρ Ο Π ΎΛ Α Ι Α

Ελληνο-Βαυαρικές συναντήσεις 
στην ιστορία και τον πολιτισμό

Μ Α Ρ Ι Α  Λ Ι Α Ν Ο Ύ
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Γερμανία: Σε τιμή ρεκόρ βενζίνη και πετρέλαιο
Ποιοι	θα	λάβουν	το	επίπεδο	
θέρμανσης	

115	€	φοιτητές	και	σπουδαστές	
που	λαμβάνουν	επίδομα	Bafög	
ή	επίδομα	σπουδών	

Σύμφωνα	με	νομοσχέδιο	που	
επεξεργάζεται	η	υπουργός	
Υποδομών	και	Κατοικίας	
Κλάρα	Γκέιβιτς,	νοικοκυριά	
με	δύο	άτομα	θα	μπορούν	
να	λάβουν	εφάπαξ	175	
ευρώ,	συν	35	ευρώ	για	κάθε	
επιπλέον	μέλος,	ενώ	όσοι	ζουν	
μόνοι	θα	δικαιούνται	εφάπαξ	
καταβολή	135	ευρώ.	Αφορά	
μόνο	νοικοκυριά	που	ζουν	σε	
επιδοτούμενες	κατοικίες

Με μια νέα έκδοση ξεκίνησε ο 
Δορυφόρος το 2022

Αυτή τη φορά ένα συνοπτικό λεύκωμα με τίτλο «Salvatorkirche – 
Προπύλαια: Έλληνο-Βαυαρικές συναντήσεις στην ιστορία και τον 
πολιτισμό».

Στην προσπάθειά μας αυτή απευθυνθήκαμε στην αρχαιολόγο 
και φιλόλογο κ. Μαρία Λιάνου η οποία πάνω από 25 χρόνια 
είχε την ευθύνη και τον συντονισμό πολυάριθμων πολιτιστικών 
προγραμμάτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς για μνημεία και 
μουσεία της πόλης. 

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Μαρία 
Λιάνου για την συμμετοχή της στο συγκεκριμένο εγχείρημα, που 
αφιλοκερδώς επιμελήθηκε, και πιστεύουμε   ότι   αποτελεί   ένα   
λεύκωμα,   το   οποίο   πολλοί   μαθητές   και εκπαιδευτικοί θα 
αγκαλιάσουν με ενδιαφέρον. 

Έπίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Ιωάννη 
Παπαγιαννούλα, ελεύθερο επαγγελματία, που ανέλαβε να στηρίξει  
οικονομικά ένα ακόμη projekt του «Δορυφόρου»

1  

S A L VA T O R K I R C H E  – 
Π Ρ Ο Π ΎΛ Α Ι Α

Ελληνο-Βαυαρικές συναντήσεις 
στην ιστορία και τον πολιτισμό

Μ Α Ρ Ι Α  Λ Ι Α Ν Ο Ύ
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Έκθεση 
Χειροτεχνών 

Μόναχο.

Οργανωτής Με την ευγενική χορηγία Χορηγός Επικοινωνίας

Κανόνες σύμφωνα με τις οδηγίες Covid-19 - Απαραίτητη η χρήση μάσκας

 
Ανήκεις στις εικαστικές τέχνες; Γίνε εκθέτης. 

Δήλωσε συμμετοχή και παρουσίασε τα έργα σου τώρα!  

Παρακαλούμε επικοινώνησε με: 
sofiani.artcreations@gmail.com

Προσεχώς το 2022


