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Της σύνταξης
Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,

Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος 2023.

Και η χρονιά που φεύγει ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μετά από τα δυο 
χρόνια που επικράτησε η πανδημία του κορωνοιού φέτος είχαμε 
τον πόλεμο στην Ουκρανία γεγονός που είχε άμεση επιρροή στην 
καθημερινότητά μας.

Γεγονός πάντως είναι ότι και ο Έλληνισμός του Μονάχου άρχισε πάλι να 
επανέρχεται σε δραστηριότητες. ΄Τις μικρότερες εκδηλώσεις συλλόγων και 

διαφόρων φορέων θα ακολουθήσουν τον Γενάρη μεγάλες εκδηλώσεις από 
τους Συλλόγου Ποντίων και Κρητών. Ένα χαρούμενο γεγονός που ταυτόχρονα 

όμως θα είναι και ένα μεγάλο τεστ κατά πόσο θα ανταποκριθεί η ελληνική 
παροικία σχεδόν 3 χρόνια μετά σε μεγάλες εκδηλώσεις. 

Σ αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε επιγραμματικά και τις βασικότερες αλλαγές σε νόμους 
της Γερμανίας που αφορούν άμεσα τους εργαζόμενους. 

Όπως και σ κάθε τεύχος προσπαθούμε να προβάλουμε δράσεις σχολείων και συλλόγων 
της ευρύτερης περιοχής του Μονάχου.

Το 2023 θα διεξαχθούν στην Έλλάδα οι εθνικές εκλογές. Πολλοί Έλληνες, μόνιμοι κάτοικοι 
στο εξωτερικό, θα έχουν το δικαίωμα της εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
και να ψηφίσουν στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα που θα οριστούν από τα Έλληνικά 
Προξενεία της περιοχής. 

Φέτος ο Δορυφόρος σε συνεργασία με ελληνικούς συλλόγους και φορείς διοργάνωσε 
και πάλι τη φιλανθρωπική εκδήλωση.  Για τη συμμετοχή όλων θέλουμε να εκφράσουμε 
ένα μεγάλο «Έυχαριστώ». Όπως κάθε χρόνο θα ανακοινωθούν τόσο στην ιστοσελίδα μας 
όσο και στα κοινωνικά δίκτυα των συλλόγων αναλυτικά οι οικονομικοί απολογισμοί, ο 
κατάλογος δωρητών  και τα σχετικά παραστατικά.

Καλή χρονιά, γεμάτο από υγεία, πολλές χαρές και ευτυχισμένες στιγμές

Κώστας Τάτσης

Ύπεύθυνος έκδοσης 

Μόναχο Δεκέμβριος 2022
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Έκτός από τους συλλόγους που είχαν τραπέζια και τα μέλη τους είχαν ετοιμάσει νόστιμα 
εδέσματα από την περιοχή τους (Σύλλογοι Θεσσαλών, Ποντίων, Κρητών, Έλασσονιτών, 
Ηπειρωτική Κοινότητα, Ηπειρωτικός Σύλλογος Σούλι, Δορυφόρος) και τους καλλιτέχνες 
που πουλούσαν χειροποίητα γούρια) θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης:  

•  Τους συλλόγους Έπτανησίων και Μακεδόνων για τη στελέχωση του μπαρ / κουζίνας.  

•  Τα μέλη των συλλόγων Αιγαίου και Θρακιωτών καθώς και τα μέλη της ομάδας 
γυναικών του Έλληνικού Σπιτιού για τα εδέσματα που έφεραν.  

•  Ακόμη, το σύλλογο Φιλαρμονία, το σύλλογο Θρακιωτών, το Λύκειον των Έλληνίδων, 
το Σύλλογο Γονέων των Τμημάτων Έλληνικής Γλώσσας (ΤΈΓ) και τους ΑΧΈΠΑ 
Μονάχου για την οικονομική δωρεά.  

•  To σύλλογο γονέων, τις σχολικές επιτροπές, τους εκπαιδευτικούς, την ΈΛΜΈ, τις 
Παρχαρομάνες και φυσικά όλους τους συλλόγους μέλη της οργανωτικής επιτροπής 
για την υποστήριξη με τα κουπόνια, αλλά και τον σύλλογο «Σούλι» που ανέλαβε την 
εκτύπωσή τους.   

•  Το εστιατόριο ΜΙΝΟΑ για την προσφορά (και ψήσιμο) σουβλακιών και ζεστού κρασιού 
(Glühwein).   

•  Την εταιρεία AUDIO COM για την κάλυψη μέρους των εξόδων για την οργάνωση της 
αίθουσας (τραπεζομάντηλα, σακούλες, νερά κ.α.).  

•  Την Έλληνική Κοινότητα Haar για την κάλυψη μέρους των εξόδων στο μπαρ.  

•  Τους εθελοντές μας, που για ακόμη μια φορά υποστήριξαν τη δράση μας από την 
αρχή μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.  

•  Τους υπευθύνους της αίθουσας του Multikulturelles Jugendzentrum Westend - MKJZ.  
Bέβαια η εκδήλωσή μας δεν θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία χωρίς τη συμμετοχή των 
μουσικών σχημάτων που κάλυψαν αφιλοκερδώς το μουσικό πρόγραμμα.  

•  „Τα παιδιά του Μονάχου“, οι 

• Κώστας και ο Μενέλαος“, 

• το μουσικό σχήμα του Μάκη Δελή, 

•  του Γιάννη Φουρκιώτη, 

•  το σχήμα „τρίπτηχον“, 

•  το μουσικό σχήμα με „παιδιά του συλλόγου Ποντίων „  και τον 

•  Κώστα Παπαδόπουλο που έκλεισε το μουσικό πρόγραμμα.  

Έυχαριστούμε τον Γιώργο Σιδηρόπουλο για το συντονισμό του μουσικού προγράμματος. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Μ Ο Ν Α Χ Ο
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 Οι παραπάνω ευχαριστίες αφορούν 
αποκλειστικά την ημέρα της εκδήλωσης. 
Η επιτυχία όμως της δράσης οφείλεται 
επίσης και κυρίως στις οικονομικές δωρεές 
δεκάδων Έλλήνων (και Γερμανών) ελεύθερων 
επαγγελματιών και επιχειρηματιών που 
στήριξαν και φέτος της δράση μας.

 Η οργανωτική επιτροπή
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Οι Παρχαρομάνες του Μονάχου (του Συλλόγου Ποντίων) σε 
γεύμα εργασίας με θέμα τη φιλανθρωπική 

Η συνάντηση έγινε στην οικία της Αλεξάνδρας Σπυριδωνίδη 
που αρχικά προσφέρθηκαν ποντιακά εδέσματα σ όλα τα 
μέλη της „ομάδας“.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τον τον τρόπο 
συμμετοχής, την επιλογή εδεσμάτων που θα προσφέρουν 
στην φιλανθρωπική εκδήλωση.

Οι Παρχαρομάνες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της δράσης μας. Συμμετέχουν ανελλιπώς από την 
1η φιλανθρωπική, προσφέρουν κάθε χρόνο πολλά 
ποντιακά εδέσματα ενώ είναι αυτές που συμβάλλουν 
με το κέφι και την καλή τους διάθεση στο ευχάριστο 
κλίμα που δημιουργείται κάθε φορά στις εκδηλώσεις της 

φιλανθρωπικής.

Τις ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και κυρίως γιατί πιστοποιούν την επιτυχία της 
δράσης που είναι η συμμετοχή του Έλληνισμού !!!

Τα ονόματα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Μονάχου που 
προέκυψε από τις εκλογές στις 4.12.2022

Από αριστερά:

• Αθανάσιος Χαντζιάρας: Μέλος

• Έυανθία Κακαδιάρη: Γραμματέας

• Βαλιώτη Βάια: Πρόεδρος 

• Κων/να Μπαλή: Ταμίας

• Πηνελόπη Ντόβα: Μέλος

• Παρασκευή Μπλότσικα: υπ. χορευτικού

• Δήμητρα Καρά: Δημοσίων Σχέσεων 

• Λάζαρος Κελεπούρης: Αντιπρόεδρος

Οι Παρχαρομάνες του Μονάχου  
(του Συλλόγου Ποντίων) σε γεύμα εργασίας

Τα ονόματα του νέου ΔΣ των Θεσσαλών
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Τα φετινά Χριστούγεννα σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι γλυκό και όμορφο στο προαύλιο 
της ενορίας των Αγ. Πάντων. Ένα μέρος στο οποίο θα έχει κάποιος την ευκαιρία να 
βρεθεί με φίλους ή την οικογένειά του και να απολαύσει ζεστό κρασί, τον καφέ του και 
γλυκίσματα που θα μας πάνε πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Έκεί όπου η γλυκιά μυρωδιά 
της ζάχαρης από  „μαλλί της γριάς“, φρέσκο ψημένο πόπ κορν και η μελένια γεύση των 
μελομακάρονων θα μας κρατήσουν για λίγο νοσταλγικά σε μια άλλη εποχή. 

Ο προάυλιος χώρος θα τους περιμένει όλους φορώντας τα πιο γιορτινά, πιο καλά 
λαμπιόνια του. Ο θρόνος του Αη-Βασίλη (θα είναι μέσα σε  σπιτάκι) θα περιμένει τον 
καθένα χωριστά να φωτογραφηθεί σε αυτόν. Και ο „άγγελος προστάτης“ θα επιβλέπει 
το χριστουγεννιάτικο χωριουδάκι. Το μονοπάτι των „γυριστών τόξων“ θα οδηγήσει τους 
περαστικούς του στο εργαστήριο των βοηθών του Αη Βασίλη. 

Ας ξεχάσουμε το άγχος της καθημερινότητας και για τέσσερα Σαββατοκύριακα ας 
ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο παραμυθένιο.

Από τις 11.00 έως τις 20.00 μ.μ κάθε Σάββατο και Κυριακή στον προαύλιο χώρο της 
ενορίας των Αγίων Πάντων Ungererstr 131, 80805 

Σοφία Μισαηλίδου (ομάδα καλλιτεχνών)

Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι στο Μόναχο  
(έως 7 Ιανουαρίου 2023)
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Ανακοίνωση „ Λυκείου Ελληνίδων - Γραφείο 
Μονάχου“

Κλείσαμε	την	χρονιά	2022	με	πολύ	γέλιο	...

Ένα	μεγάλο	ευχαριστώ	στον	Λευτέρη	Δεληδομανίδη	που	μας	χάρισε	κι	θα	μας	χαρίζει	
αυτές	τις	όμορφες	στιγμές	με	τον	„Καραγκιόζη“,	γιατί	όπως	είπε	κι	ο	ίδιος	,	πρέπει	να	
κρατάμε	τις	παραδόσεις	μας	...

Το	Δ.Σ.	του	Επτανησιακού	Συλλόγου	ευχαριστεί	όλους	εσάς	που	βρισκόσαστε	κοντά	μας!	

	Καλές	γιορτές	σε	όλο	τον	κόσμο	κι	καλή	αντάμωση	με	υγεία	και	χαρές	τον	Ιανουάριο	
2023	στο	κελάρι	μας,	Westendstr.	76a,	80339	München

Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου (18.12.2022) 

Το Λύκειο των Έλληνίδων-Γραφείο Μονάχου ανακοινώνει:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή στις 13.11.2022 η εκλογική 
διαδικασία για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε μετά από ψηφοφορία 
μεταξύ των εκλεγμένων μελών και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πάνω αριστερά: Ασημίνα Neuhausen,

Μάγδα Κωνσταντινίδου, Αναστασία Σιμοπούλου, Ιωάννα Eisenmann, 
Δανάη Κατσάνου. 

Κάτω αριστερά: Δρ. Δόμνα Τσογκίδου-Hofmann, Χαρούλα Zwicklbauer 

Έυχαριστούμε το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο για την προσφορά 
του, καθώς και τα μέλη που μας τίμησαν με την ψήφο τους.

Έυελπιστούμε σε αγαστή συνεργασία με ελληνικούς και άλλους πολιτιστικούς φορείς. 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Lykeion Ton Ellinidon-Büro München 
c/o Danai Katsanou,  
Keplerstraße 1, 81679 München 
E-Mail: lykeion.muenchen@gmail.com 
Homepage: www.lykeionellinidon.de 
Facebook:www.facebook.com/ltemuenchen
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Το 1ο Δημοτικό σχολείο Μονάχου μας ταξίδεψε σήμερα σε όλες τις  γωνιές της Έλλάδας 
και του κόσμου τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα της Χίου, του 
Πόντου και της Ηπείρου. Παράλληλα ο δάσκαλος κ. Γιώργος Σαΐνης μας μετέφερε νοερά 
στον κόσμο  του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη αποδίδοντας με τη βαθιά φωνή του το 
διήγημα «Ανθός του γυαλού». Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές 
και στην εξαιρετική Διευθύντρια του σχολείου, κ. Έιρήνη Ντελέζου που με την παρουσία 
της και τη μουσική της έδωσε νέα πνοή στο σχολείο

1o Δημοτικό Σχολείο : Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 4ου Δημοτικού 
Σχολείου 
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Το νέο ΔΣ του συνδικαλιστικού οργάνου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στη Βαυαρία

Μετά τις εκλογές για το έτος 2022-2023 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Έ.Λ.Μ.Έ 
Βαυαρίας με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Ναίσκες Βαλάντης Πρόεδρος

2. Γάτα Έυαγγελία  Αντιπρόεδρος

3. Παναγή Ρεβέκκα Μαρίνα Γενική   Γραμματέας

4. Τυχερού Μαριάννα   Οργανωτική Γραμματέας

5. Γιαννόπουλος Γιάννης  Ταμίας

6. Λέγγα Μαρία, Μέλος 

7. Καραμούζης Kώστας, Μέλος

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Έ.Λ.Μ.Έ Βαυαρίας για την ψήφο και την 
εμπιστοσύνη τους και εκφράζει την ειλικρινή διάθεσή του για συνεργασία και διάλογο  με 
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση.

Σήμερα έκλεισε το 2022 κάπως 
διαφορετικά! 

Οι πρόβες των χορευτικών τμημάτων 
τελείωσαν για το 2022 και ανανεώνουμε 
το ραντεβού μας για την νέα χρονιά! 

📌 Μαζί με την τελευταία πρόβα, είχαμε
εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. 
Ο Αγιος Βασίλης ήρθε με την 
χριστουγεννιάτικη νταλίκα της ΜΑΝ να 
δώσει ένα γιορτινό λιθαράκι στην πρόβα 
μας! 

Σας ευχαριστούμε όλους, εκείνους που 
είναι χρόνια μαζί μας και εκείνους που 
προστέθηκαν στην μεγάλη μας οικογένεια 
που ονομάζεται Σύλλογος Ποντίων 
Μονάχου! 📌 και του χρόνου! 

Καλές γιορτές σε όλους.. και όπως είπαμε, εμείς ξανά στο MKJZ Westend στις 15 
Ιανουαρίου 2023 

Nέο ΔΣ της ΕΛΜΕ Βαυαρίας

Σύλλογος Ποντίων Μονάχου
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Το τμήμα Α 618 “Friedrich von Thiersch” της AHEPA διοργανώνει το Σάββατο, 14.01.2023, 
και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» της 
ενορίας των Αγίων Πάντων του Μονάχου (Ungererstr. 131, 80805 München/ U-Bahn: 
Nordfriedhof) Πρωτοχρονιάτικη Φιλανθρωπική Έκδήλωση με κοπή της παραδοσιακής

βασιλόπιτας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τα νέα βραβεία “Fried-
rich von Thiersch” σε προσωπικότητες που με το έργο τους συνέβαλαν στην ανάδειξη 
του Έλληνισμού στο Μόναχο. Για το έτος 2023 θα τιμηθούν ο Αρχιερατικός Έπίτροπος 
Βαυαρίας, πάτερ Απόστολος Μαλαμούσης, ο διακεκριμένος παιδαγωγός, ανθρωπολόγος 
και  ψυχολόγος, Καθηγητής Δρ. Βασίλειος Φθενάκης, και ο βουλευτής του Βαυαρικού 
Κοινοβουλίου, Δρ. Ludwig Spaenle. Το μουσικό πρόγραμμα θα καλύψουν οι μουσικοί Λ. 
Αρμύρας, Γ. Καλλίας και Κ. Κουλιανού.

Τιμή εισόδου: 45 ευρώ (κανονικό)/ 25 ευρώ (μειωμένο)

Στην τιμή περιλαμβάνεται μενού τριών πιάτων με ποτό.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του ιδρύματος

“Münchener Elternstiftung – Lichtblicke für schwerkranke und krebskranke Kinder“.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: http://bit.ly/3VJq0jX

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 017670128622 & 01792961509

Η Έπιτροπή Έπανεκκίνησης της Έλληνικής Κοινότητας στο Μόναχο, καλεί με ανακοίνωσή 
της τους Έλληνες  στην περιοχή του  Μονάχου σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: 

„Δυνατότητες και προοπτικές της επαναλειτουργίας της Έλληνικής Κοινότητας Μονάχου“

στις 15 Γενάρη 2022, στις 18:00, στη Μεγάλη Αίθουσα εκδηλώσεων του εστιατορίου Alati 
& Piperi, Riegerhofstraße 20, 80686 München, U5 Laimer Platz.

Με την εκδήλωση η Έπιτροπή Έπανεκκίνησης επιδιώκει να ξεκινήσει τον διάλογο για τις 
προοπτικές ενεργοποίησης του Έλληνικού Φορέα  στην περιοχή του Μονάχου. Έπίσης θα 
παρουσιάσει τα στοιχεία για την κατάσταση που βρίσκεται η Κοινότητα σήμερα.

Τα μέλη της επιτροπής:  Νικόλαος Παλάγκας, Αριστείδης Παπαδημητρίου, Ιωάννης 
Κούτουλας, Δημήτρης Καραβίδας, Νίκη Κουτσομητοπούλου, Σωτήρης Τσόκας, Μαίρη 
Μπολοβίνου, Στέλιος Μανδελενάκης, Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Πρόσκληση Friedrich von Thiersch” της AHEPA 
Μονάχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ 
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Στη φωτογραφία ο Γιάννης Διακογιάννης ένας από 
τους κορυφαίους αθλητικούς δημοσιογράφους (μαζί 
με τον Ασημάκη Χατζινικολάου - ελληνική εκπομπή 
Bαυαρικής Ραδιοφωνίας) μεταδίδουν απευθείας για 
λογαριασμό της ΈΡΤ τον τελικό Πρωταθλητριών 
Έυρώπης μεταξύ Nottingham Forest και Malmö το 
1979 στο Μόναχο

Ryanair: Eξι νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο του Mem-
mingen (Βαυαρία)

Η Κέρκυρα θα είναι μεταξύ των 6 νέων προορισμών που 
ανακοίνωσε η Ryanair για το θερινό της πρόγραμμα από 
το αεροδρόμιο του Memmingen.

Mια ιστορική φωτογραφία 
με το δημοσιογράφο Γιάννη 
Διακογιάννη που σήμερα 
απεβίωσε ανήρτησε ο φίλος 
Αχιλλέας Χατζηνικολάου 
Achilleas Hatzinicolaou

Ryanair: Η Κέρκυρα νέος προρισμός από το  
Memmingen (Βαυαρία)
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Οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό έχουν εφεξής τη δυνατότητα 
να δηλώνουν μέσω των έμμισθων Προξενικών Αρχών τον αριθμό του κινητού τους 
τηλεφώνου στο Έθνικό Μητρώο Έπικοινωνίας (ΈΜΈπ). Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και αν 
δεν διαθέτουν κωδικούς web banking σε ελληνική τράπεζα ή αριθμό κινητού σε ελληνικό 
πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορούν:

• να εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,

• να χρησιμοποιούν το Gov.gr Wallet, καθώς και

• να έχουν πρόσβαση σε όσες ψηφιακές υπηρεσίες απαιτούν δεύτερο επίπεδο 
αυθεντικοποίησης, με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και 
διαθέτουν ΑΦΜ. Έίναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Ύπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Greek Ministry of Foreign Affairs | Η Έλλάδα στον Κόσμο.

Η διαδικασία δήλωσης και επαλήθευσης ολοκληρώνεται με μία και μόνο επίσκεψη του 
ενδιαφερόμενου πολίτη στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του, χωρίς ραντεβού.

Πηγή ΎΠΈΞ

Έλληνες εξωτερικού και εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ 
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ
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Ο Υπουργός εσωτερικών Βορίδης 
κάλεσε τους  Έλληνες εξωτερικού 
να γραφτούν τώρα στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους και να μην 
περιμένουν την προκήρυξη των 
εκλογών

Να μην περιμένουν την τελευταία 
στιγμή, και να εγγραφούν τώρα 
στους ειδικούς καταλόγους, κάλεσε 
ο υπουργός Έσωτερικών, Μάκης 
Βορίδης, όσους κατοίκους εξωτερικού 
θέλουν να ψηφίσουν στις χώρες που 
διαμένουν.

Μιλώντας από το βήμα της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, ο Βορίδης 
είπε ότι με το προϋφιστάμενο 
καθεστώς, δινόταν η δυνατότητα 
στους κατοίκους εξωτερικού, τρεις 
ημέρες μετά την κήρυξη των 

εκλογών, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Όπως σημείωσε, 
«εάν έρθουν εκείνο το τριήμερο, 10-20.000 άνθρωποι να γραφτούν, είναι αδύνατο για 
τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τα αιτήματά τους. Πείτε ότι μια χρονική στιγμή Χ, 
αποφασίζει ο πρωθυπουργός να διαλύσει τη Βουλή προκειμένου να πάμε σε εκλογές, 
και με την υφιστάμενη διάταξη, οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν μέχρι και τρεις ημέρες 
μετά, να εγγράφονται. Έάν έρθουν 10-20.000, πότε θα εξεταστούν οι αιτήσεις; Πότε θα 
γίνουν δεκτές, όσες είναι να γίνουν δεκτές; Πότε θα απορριφθούν αυτές που είναι να 
απορριφθούν; Πότε θα πάνε στον Συνήγορο του Πολίτη για δειγματοληπτική εξέταση; 
[..] Πότε θα κριθούν οι ενστάσεις από τον Συνήγορο και από τη διακομματική, για να έχω 
οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων;» σημείωσε ο Βορίδης.

«Λέμε στους κατοίκους εξωτερικού, ότι αυτοί που θέλουν να εγγραφούν, επειδή 
πλησιάζουν οι εκλογές, να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή να ακούσουν την κήρυξη 
τους. Να πάνε να εγγραφούν τώρα, διότι τώρα πλέον η προθεσμία γίνεται μήνας, για 
λειτουργικούς λόγους» εξήγησε ο υπουργός.

«Το λέω σε όλους, και το λέω δυνατά, να το ακούσουν και από το Κοινοβούλιο, θα το 
πούμε με όσο πιο ισχυρό και δυνατό τρόπο, προς τους κατοίκους εξωτερικού, οι εκλογές 
-αντικειμενικά είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας της κυβέρνησης– πλησιάζουν. 
Έ, μην περιμένουν να ακούσουν την εξαγγελία για να πάνε να γραφτούν. Ας αξιοποιήσουν 
τώρα τη δυνατότητα» τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

Υπ. Εσωτερικών: Τώρα η εγγραφή στους ειδικούς 
καταλόγους, (Έλληνες εξωτερικού)
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Ελληνόγλωσση εκπαίδευση: Κριτήρια και οι διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων  για την πρόσληψη ομογενών

Αναλυτικά:

Άρθρο 1

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προς ενίσχυση της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. Ομογενείς ή αλλογενείς, που έχουν τα κατά νόμο 
προσόντα μπορούν να προσλαμβάνονται από τα γραφεία 
των συντονιστών εκπαίδευσης στην αλλοδαπή για να 
καλύπτουν τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρόσληψη 
αυτής της κατηγορίας διδακτικού προσωπικού λαμβάνει 

υπόψη τη νομοθεσία της χώρας στην οποία λειτουργεί η εκπαιδευτική μονάδα για 
την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Προϋπόθεση 
πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας των 
γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού αποτελεί η ανάγκη κάλυψης 
εκπαιδευτικών κενών μετά και παρά την απόσπαση εκπαιδευτικών από την Έλλάδα.

2. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται μετά από προκήρυξη και 
κατάρτιση σχετικού πίνακα κατάταξης με φθίνουσα σειρά των ομογενών ή αλλογενών 
εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται.

Η προκήρυξη εκδίδεται από το οικείο συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της αλλοδαπής με ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο 
πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Ύπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανήκουν 
στην περιοχή ευθύνης του, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Διευθυντών ή αναπληρωτών 
τους.

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, προς πρόσληψη ωρομισθίων, λαμβάνονται υπόψη 
τα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/2016

Άρθρο 2

Όργανα επιλογής

Η επιλογή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, ομογενών ή αλλογενών, προς κάλυψη τοπικών 
εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου συντονιστή εκ- παίδευσης 
ή του αναπληρωτή του βάσει της εισήγησης του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του 
της σχολικής μονάδας στην οποία θα προσφέρει υπηρεσίες ο προσλαμβανόμενος 
εκπαιδευτικός.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Όταν διαπιστώνεται από το Συντονιστή Έκπαίδευσης ή τον αναπληρωτή του αδυναμία 
κάλυψης των εκ- παιδευτικών αναγκών στις εκπαιδευτικές μονάδες με αποσπάσεις 
εκπαιδευτικών από την Έλλάδα προχωρά σε προκήρυξη για την πλήρωση των 
κενών εκπαιδευτικών θέσεων με την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών ωρομίσθιων 
εκπαιδευτικών. Η προκήρυξη δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορo μέσο και οι υποψήφιοι 
καλούνται προς εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών. 

Πρόσληψη ομογενών: Κριτήρια και διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων
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Τίθεται προς τούτο εύλογη αποκλειστική προθεσμία.

2. Τα σχετικά δικαιολογητικά με τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται 
προς έλεγχο και ακολούθως για την έκδοση της απόφασης επιλογής στα αρμόδια προς 
τούτο όργανα.

Άρθρο 4

Κριτήρια επιλογής

1. Για την επιλογή των υποψηφίων ωρομίσθιων εκ- παιδευτικών λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια μοριοδότησης που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών ως 
ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΎΔΏΝ: 

• α. Διδακτορική διατριβή/διδακτορικό δίπλωμα :50 μόρια

• β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΅: 25 μόρια

• γ. Δεύτερο Μεταπτυχιακό : 15 μόρια

• δ. Δεύτερο πτυχίο ΑΈΙ : 15 μόρια

Β. ΓΛΏΣΣΟΜΑΘΈΙΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΤΗΣ ΈΚΠ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

• α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής 50 μόρια

• β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής 30 μόρια

Γ. ΓΝΏΣΗ ΔΈΎΤΈΡΗΣ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

• α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) 30 μόρια

• β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) 20 μόρια

• γ. Καλή γνώση 10 μόρια

2. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης αποτελεί η γνώση της ελληνικής γλώσσας 
επιπέδου Γ2, η οποία αποδεικνύεται από την κατοχή απολυτηρίου ελληνικού εξατάξιου 
γυμνασίου ή λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή πτυχίου ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών 
ημεδαπού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
επιπέδου Γ2, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΈΠ.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στη συνολική βαθμολογία, για την επιλογή των ωρομισθίων 
προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν με την 
εξής σειρά:

α) Έμπειρία διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες της αντίστοιχης βαθμίδας,

β) σε χηρεία με παιδιά,

γ) μονογονεϊκή οικογένεια,

δ) σε διάζευξη, με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού,

ε) αριθμός τέκνων.

4. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής δημοσιοποιούνται με την φροντίδα του Συντονιστή 
Έκπαίδευσης ή του αναπληρωτή του στην ιστοσελίδα του οικείου συντονιστικού γραφείου 
και ισχύουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους για το οποίο εκδόθηκε η προκήρυξη.
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Münchner Merkur : Το ρεπορτάζ του Jörg Domke 
αναφέρεται στον μαθητικό διαγωνισμό υπό τον τίτλο 
„Challenge History - Remember Hellas“, που διεξήχθη 
στη Γερμανία με πρωτοβουλία του προγράμματος 
«Μνήμες από την Κατοχή στην Έλλάδα» του Έλεύθερου 
Πανεπιστημίου του Βερολίνου (FU Berlin), και υπό την 
αιγίδα της Πρεσβείας της Έλλάδος στη Γερμανία, όπως 
επίσης στο βραβείο που κέρδισε ομάδα μαθητών από 
το Franz-Marc-Gymnasium του Markt Schwaben στη 
Βαυαρία, έχοντας δημιουργήσει ένα podcast σχετικό με 
τη γερμανική Κατοχή στην Έλλάδα. 

Ο δημοσιογράφος αρχικά επισημαίνει ότι στο μάθημα 
της Ιστορίας στα σχολεία η επεξεργασία του πιο 
σκοτεινού κεφαλαίου της γερμανικής ιστορίας -δηλαδή 

της περιόδου 1933-1945- περιστρέφεται συνήθως γύρω από το Ολοκαύτωμα, ενώ 
κάποιες φορές γίνεται αναφορά και στα εγκλήματα που διεπράχθησαν στην Πολωνία και 
τη Γαλλία, σπανίως όμως βρίσκεται η Έλλάδα στο επίκεντρο, αν και εκεί η Wehrmacht 
προχώρησε σε συστηματικές καταστροφές αμέτρητων χωριών, όπου έχασαν τη ζωή τους 
πολλοί άνθρωποι.

Το δημοσίευμα αναδημοσιεύει απόσπασμα από την ιστοσελίδα του προγράμματος 
«Μνήμες από την Κατοχή στην Έλλάδα» (occupation-memories.org), όπου τονίζεται ότι 
από τον Απρίλιο του 1941 έως τον Οκτώβριο του 1944 η Έλλάδα υπέστη αναλογικά τις 
περισσότερες ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές από κάθε άλλη μη σλαβική χώρα 
και ότι οι επιπτώσεις της Κατοχής είναι ζωντανές μέχρι σήμερα στη συλλογική μνήμη των 
Έλλήνων, ενώ σημειώνεται ότι έως σήμερα αυτό δεν έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στη 
συνείδηση της γερμανικής κοινής γνώμης. Περιοχές όπως το Δίστομο ή τα Καλάβρυτα 
συμβολίζουν τα εγκλήματα των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων, σημειώνεται στη 
συνέχεια, ενώ από τα περίπου 60.000 μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης 
επιβίωσαν ελάχιστα και αμέτρητοι αγωνιστές της αντίστασης οδηγήθηκαν σε γερμανικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και στην καταναγκαστική εργασία.

«Προκειμένου ειδικά σε αυτό το θέμα να μην ξεχαστεί τελείως η Έλλάδα, η Έλληνική 
Πρεσβεία προκήρυξε φέτος έναν διαγωνισμό: „Challenge History - Remember Hellas“, που 
έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Μνήμες από την Κατοχή στην Έλλάδα’ του 
FU Berlin και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Έλλάδος», αναφέρει χαρακτηριστικά το 
δημοσίευμα της εφημερίδας του Μονάχου, συμπληρώνοντας ότι στόχος του διαγωνισμού 
ήταν να ενισχυθεί η συνείδηση της νεολαίας για τη γερμανο-ελληνική ιστορία, όπως 
επίσης να προωθηθούν η αντίληψη περί δημοκρατίας και η ανεκτικότητα από μια 
πανευρωπαϊκή προοπτική.

Το δημοσίευμα περιγράφει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου σχολείου, που μετά από 
πολύμηνη έρευνα δημιούργησε ένα podcast, στο οποίο, μεταξύ άλλων, μιλά ένας 
82χρονος Έλληνας που επέζησε από επίθεση γερμανικών δυνάμεων, κατά την οποία όμως 
έχασε συγγενείς του. Μάλιστα, οι μαθητές που δημιούργησαν το podcast σχολίασαν ότι 
ο άνθρωπος αυτός, που σήμερα ζει στην Έλβετία, δεν είχε καμία πρόθεση να στραφεί 
εναντίον των παιδιών, λέγοντάς τους ότι δεν έχει οργή εναντίον τους, αλλά ότι είναι 
καθήκον τους να αναλάβουν την ευθύνη ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.

«Μαθητές θυμίζουν με ένα podcast ένα σκοτεινό 
γερμανικό κεφάλαιο»
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Δεκατρείς θέσεις καταλαμβάνει η ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα στη λίστα της Lloyd’s List με τις 100 
προσωπικότητες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην παγκόσμια ναυτιλία για το 2022. Τρεις περισσότεροι, 
σε σύγκριση με το 2021 με σημαντική διεθνή δράση και 
αναγνώριση στην ποντοπόρο ναυτιλία και ως πρόεδροι 
θεσμικών φορέων εκπροσώπησης του εφοπλισμού.

Έντονη είναι η γυναικεία παρουσία με συνολικά έξι 
εκπροσωπήσεις.

Οι κορυφαίοι Έλληνες-Ελληνίδες:

Η Μαρία Αγγελικούση (Αngelicoussis Shipping Group), 
καταλαμβάνει τη 10η θέση, (9η πέρσι  αποτελώντας την 
κορυφαία Έλληνίδα πλοιοκτήτρια στη λίστα της Lloyd’s.

Ο Γιώργος Προκοπίου βρίσκεται στην  15η θέση  (13η θέση 
πέρσι)  Dynacom/Dynagas/Seatraders

Η Αγγελική Φράγκου στη 19η θέση Navios (18η πέρσι)

H Mελίνα Τραυλού στην 23η θέση εισέρχεται για πρώτη φορά στον κατάλογο της Lloyd’s 
List. Eίναι Πρόεδρος της Ένωσης Έλλήνων Έφοπλιστών και επικεφαλής της Neptune Lines.

Ο Πέτρος Παππάς ανέβηκε στην 29η θέση από την 32η πέρσι καταγράφοντας μία 
σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Ηγείται της μεγαλύτερης εταιρείας με πλοία 
ξηρού φορτίου, της  Star Bulk.

Ο Γιώργος Οικονόμου του TMS Group βρίσκεται στην 31η θέση από 34η πέρσι.

Ο Κωστής  Κωσταντακόπουλος της Costamare στην  37η θέση από 43η πέρσι είναι επίσης 
σε συνεχή ανοδική πορεία

Ο Πήτερ Λιβανός με τις GasLog/DryLog στην 40η θέση από 41η πέρσι

Ο  Έυάγγελος Μαρινάκης του Ομίλου Capital στην 41η θέση από 47 πέρσι ανεβαίνει 
συνεχώς

Ο Γιώργος Λογοθέτης του Libra Group στην 60η θέση

Η Σεμίραμις Παληού  στην 73η θέση από 81η πέρσι με την ναυτιλιακή Diana Shipping και 
πρόεδρος της  Helmepa,

Η Έλπη Πετράκη νεοσεισερχόμενη στην  83η θέση ως πρόεδρος της WISTA International)

Η Έλληνοαμερικανίδα  Δωροθέα Ιωάννου στην 88η θέση (CEO SCB, American P&I Club) 
Έίναι η πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος σε P&I Club.

Eπίσης στη λίστα, στην 83 θέση  είναι η Κύπρια επιχειρηματίας Δέσποινα Θεοδοσίου, τέως 
πρόεδρος της WISTA International.

Την ετήσια λίστα επιμελούνται δημοσιογράφοι και ανταποκριτές της Lloyd’s List από όλο 
τον κόσμο.

Πηγή: newmoney.gr 

Οι 13 κορυφαίοι Έλληνες στο Top 100 της 
παγκόσμιας ναυτιλίας
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Αφορολόγητο όριο για μαθητές 
σε επαγγελματικές σχολές 

Από 1η Ιανουαρίου θα αυξηθεί το 
αφορολόγητο ποσό  από 924 σε 
1.200 € ετησίως. 

Προϋποθέσεις για ένταξη του 
ποσού στη φορολογική δήλωση 
είναι: Το παιδί να είναι ενήλικο 
να βρίσκεται σε επαγγελματική 
σχολή και να μην ζει με τους 
γονείς στο ίδιο διαμέρισμα.

Έπίδομα πολίτη ( Bürgergeld)

Το επίδομα του πολίτη θα 
καταργήσει από 1η Ιανουαρίου 
2023 το Hartz IV. Για έναν 
ενήλικα που ζει μόνος του θα 
αυξηθεί το επίδομα κατά 53 € 
φθάνοντας στα 502 € μηνιαίως.

Πανγερμανικό εισιτήριο για 
ΜΜΜ

Από τον Απρίλιο / Μάιο θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πανγερμανικό εισιτήριο για τα 
ΜΜΜ που θα κοστίζει 49 € μηνιαίως και θα ισχύει για όλα τα ΜΜΜ εκτός τα υπεραστικά 
τρένα IC, ICE  δηλ θα ισχύει για τα ίδια μέσα όπως το εισιτήριο των 9 € που είχε τεθεί σε 
εφαρμογή το καλοκαίρι

Έπιδόματα για ηλεκτρονικά οχήματα 

Από το 2023 θα χρηματοδοτούνται μόνο τα ηλεκτρονικά οχήματα που κινούνται με 
μπαταρία και κυψέλες καυσίμου. Από τον Ιανουάριο του 2023, για την αγορά αμιγώς 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θα υπάρχει επιδότηση από 3.000 έως 4.500 ευρώ, ανάλογα με 
την τιμή αγοράς.

Αφορολόγητο όριο εισοδήματος 

Το αφορολόγητο όριο θα αυξηθεί για το 2023 σε 10.908 € (2022: 10.347 €. Αυτό 
σημαίνει ότι θα φορολογείται εισόδημα άνω των 10.908 €

Έργασία από το σπίτι / αφορολόγητο

Έργαζόμενοι που φορολογούνται στην Γερμανία έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στη 
φορολογική τους δήλωση 6 € για κάθε μέρα εργασίας από το σπίτι (το ποσό εκπίπτει του 

Τι αλλάζει στην Γερμανία το 2023 

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
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φόρου εισοδήματος). Το ποσό αυξήθηκε για το 2023 σε έως 1.260 € (από : 600 ευρώ). 

Η νέα ρύθμιση τον αριθμό των ημερών εργασίας από το σπίτι με φορολογική ελάφρυνση 
από 120 σε 210 ημέρες ετησίως. Ισχύει ακόμη και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γραφείο στο 
σπίτι.

Έπίδομα τέκνων / αφορολόγητο όριο παιδιών 

Το επίδομα τέκνων θα αυξηθεί στα 250 € μηνιαίως για τα τρία πρώτα παιδιά (για κάθε 
παιδί) από την 1η Ιανουαρίου 2023. Μέχρι το 2022 το επίδομα για το πρώτο και το 
δεύτερο παιδί ήταν 219 € το καθένα και 225 € για το τρίτο. Το ύψος του επιδόματος 
τέκνων για το τέταρτο παιδί δεν θα αλλάξει (είναι ήδη 250 ευρώ). 

Το αφορολόγητο όριο κάλυψης αναγκών φροντίδας, εκπαίδευσης και κατάρτισης– θα 
αυξηθεί επίσης – από τον Ιανουάριο του 2023 κατά 404 € σε 8.952 €. 

Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο όριο (Kinderfreibetrag) για δαπάνες για τα παιδιά δεν το 
δικαιούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα τέκνων (Kindergeld). Η εφορία προσαρμόζει προς 
συμφέρον του φορολογούμενου κατά την επεξεργασία της φορολογικής δήλωσης το τι 
δικαιούται ο εργαζόμενος γονέας.

Midijob (μέσο όρο μηνιαίο εισόδημα άνω των 520 €) 

Από αρχές του έτους θα αυξηθεί στα 2.000 € το όριο εισοδήματος του εργαζόμενου από 
Midijob. Οι εργαζόμενοι σε Midijob έχουν μειωμένες εισφορές στα κοινωνικά ταμεία.

Φωτοβολταίκά

Προκειμένου να προωθηθεί η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα σε μονοκατοικίες ή εμπορικά ακίνητα με ισχύ έως και 30 
κιλοβάτ (kWp) θα είναι από τον Γενάρη του 2023 αφορολόγητα.

 Όποιος τροφοδοτεί μέρος ή το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο θα λάβει επίσης υψηλότερη αμοιβή στο 
μέλλον.

Συνταξιούχοι και εφορία 

Από την 1η Ιανουαρίου θα εκπίπτουν της εφορίας οι συνταξιοδοτικές εισφορές των 
συνταξιούχων φορολογούμενων . Στο μέλλον, η Έφορία θα παρακρατεί τυχόν φόρους στις 
συντάξεις κατά τη φάση της πληρωμής.

Φόρος αποταμιεύσεων 

Τα αφορολόγητα έσοδα από αποταμιεύσεις θα αυξηθούν το 2023 σε 1.000 ανά άτομο 
(από 801 €) για ζευγάρια θα αυξηθεί στα 2.000 € ((2022: 1.602 €).

Φόρος καπνού

Αύξηση κατά μέσο όρο 10 σεντ για κάθε πακέτο θα προκαλέσει η αύξηση φόρων καπνού. 
Ο μέσος όρος της τιμής πακέτου από 7,60 € θα αυξηθεί σε 7,70 €

Έπίδομα στέγασης

Το επίδομα στέγασης θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 190 €. Δικαίωμα του επιδόματος θα 
έχουν πλέον περισσότεροι πολίτες. Οι δικαιούχοι του επιδόματος, από περίπου 600.000 
θα αυξηθούν με την νέα νομοθετική ρύθμιση σε 1,4 εκ. 
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Εγκρίθηκε σήμερα στην Ομοσπονδιακή Βουλή η 
εφάπαξ καταβολή επιδόματος 200 € σε φοιτητές στη 
Γερμανία στο πλαίσιο της υποστήριξης πολιτών για 
αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων λόγω της 
ενεργειακής κρίσης.

Το επίδομα το δικαιούνται σχεδόν 3 εκ φοιτητές 
και 450.000 σπουδαστές που 1η Δεκεμβρίου ήταν 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το 
επίδομα το δικαιούνται και οι αλλοδαποί φοιτητές με 
μόνιμη κατοικία στη χώρα αλλά όχι οι „φιλοξενούμενοι“ 
φοιτητές (Gaststudierende).

Η αίτηση για το επίδομα θα κατατεθεί μέσω ειδικής 
πλατφμόρμας που είναι όμως ακόμη σε επεξεργασία. 

Τα χρήματα θα προπληρωθούν αρχικά από τα ομόσπονδα κρατίδια στα οποία στη 
συνέχεια θα επιστραφούν από το Ομοσπονδιακό Ύπουργείο Οικονομικών.

Η απόφαση για το επίδομα των 300 ευρώ για εργαζόμενους (Σεπτέμβριο) είχε προκαλέσει 
αντιδράσεις κυρίως από συνταξιούχους και φοιτητές. Έτσι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το 
Δεκέμβριο θα επιδοτήσει τους συνταξιούχους με 300 € και φοιτητές με 200 €

Πηγή: ARD

Deutsche Welle: Κορωνοϊός, γρίπη 
και ο αναπνευστικός συγκυτιακός 
ιός (RSV) - νοσοκομεία και κλινικές 
βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και αναγκάζονται να 
ακυρώσουν επεμβάσεις.

Οι παιδιατρικές κλινικές έχουν 
ξεπεράσει εδώ και καιρό τα όριά τους

Ένα νεογέννητο μωρό σε κρίσιμη 
κατάσταση εισάγεται εκτάκτως σε 
ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, το 
οποίο όμως στην πραγματικότητα 
είναι πλήρες - αντ‘ αυτού πρέπει η 
επέμβαση καρδιάς ενός τρίχρονου 
παιδιού να μετατεθεί για τρίτη 
συνεχόμενη ημέρα... Ένα άλλο μικρό 
παιδί αναγκάζεται να ταξιδέψει 150 
χιλιόμετρα μακριά, από το Ανόβερο 
στο Μαγδεμβούργο, μέσα στη νύχτα, 
γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι 

Μέσω πλατφόρμας το επίδομα (200 €) για φοιτητές

Κλινικές σε έκτακτη ανάγκη
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στην κλινική - οι 21 κλινικές σε κοντινότερη απόσταση είναι επίσης υπερπλήρεις. Και 
βέβαια όλα εκείνα τα παιδιά, εκατοντάδες στον αριθμό, που αναγκάζονται να περάσουν 
όλη τη νύχτα στην αναμονή ή αναγκάζονται να επιστρέψουν στο σπίτι τους επειδή δεν 
υπάρχει διαθέσιμο νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία.

«Τα παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν μπορούμε πλέον να τα φροντίσουμε», προειδοποιεί 
ο Μίχαελ Ζάσα, παιδίατρος στην Ιατρική Σχολή του Ανόβερου, με αφορμή την 
καταστροφική κατάσταση που επικρατεί στα γερμανικά παιδιατρικά νοσοκομεία. Η φράση 
του μόνο ως „δραματική“ μπορεί να χαρακτηριστεί. Σύμφωνα με την παιδίατρο Μεχράκ 
Γιουσέφι,Τα λόγια γιατρού από το Ανόβερο δυστυχώς περιγράφουν με ακρίβεια την 
σκληρή πραγματικότητα. Η ίδια εργάζεται στο Charité του Βερολίνου, στο μεγαλύτερο 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Έυρώπης. «Αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιατρικά τμήματα 
λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Τα όρια έχουν εδώ και καιρό ξεπεραστεί, δεν μπορούμε 
πλέον να καλύψουμε τις ανάγκες. Πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξουν θάνατοι 
παιδιών τις ημέρες αυτές», λέει.

Άρρωστος ένας στους δέκα στη Γερμανία

Σύμφωνα με το γερμανικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ σχεδόν ένας στους δέκα ανθρώπους 
στη Γερμανία ασθενεί σήμερα από κάποια αναπνευστική νόσο. Πρόκειται δηλαδή για 
έναν αριθμό ασθενών που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια στη χώρα. Οι ιώσεις έχουν εξαπλωθεί 
ιδιαίτερα μεταξύ των μαθητών ηλικίας 5 έως 14 ετών.  Και ο λεγόμενος αναπνευστικός 
συγκυτιακός ιός, ή εν συντομία RSV, προσβάλλοντας την αναπνευστική οδό, μπορεί να 
αποδειχτεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα πολύ μικρά παιδιά και ιδίως για τα βρέφη.

Γερμανία: 300 εκατ. ευρώ για παιδιατρικά νοσοκομεία τα επόμενα δύο χρόνια

Οι πολιτικοί αντέδρασαν με καθυστέρηση, ίσως πολύ μεγάλη καθυστέρηση φέτος 
το χειμώνα. Η γερμανική Βουλή ψήφισε νόμους, οι οποίοι πρόκειται να στηρίξουν 
οικονομικά τα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας - για το 2023 και 2024 προβλέπεται 
χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ ετησίως για τα νοσοκομεία, ενώ 120 εκατ. ετησίως για 
την κάλυψη θέσεων σε μαιευτικές κλινικές.

Ώστόσο η πρόταση του Γερμανού υπουργού Ύγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ, να καταργηθούν 
άλλες θέσεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά σε παιδιατρικές και μαιευτικές κλινικές μάλλον 
περισσότερο ανησυχία προκαλούν: «Στα χαρτιά, είναι σίγουρα λογικό να μεταφερθούν 
απλώς θέσεις εργασίας από το ένα τμήμα σε κάποιο άλλο. Αλλά από πού υποτίθεται θα 
έρθουν αυτοί οι άνθρωποι; Δεν είναι ότι οι άλλοι θάλαμοι έχουν πλεονάζον προσωπικό, 
το οποίο μπορούν απλώς να στείλουν δεξιά κι αριστερά. Έξάλλου, η παιδιατρική είναι ένα 
πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ιατρικό προσωπικό που επικεντρώνεται στη νοσηλεία 
ενηλίκων συχνά νιώθει αβεβαιότητα στην παιδιατρική», τονίζει η Γιουσέφι.

Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με τον Λάουτερμπαχ, σημασία έχει η ανάγκη 
για ιατρική περίθαλψη στα νοσοκομεία – αυτή θα πρέπει στο μέλλον να είναι ο 
αποφασιστικός παράγοντας και όχι οι όποιοι οικονομικοί περιορισμοί.

Όλιβερ Πίπερ

Έπιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου
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Εγκρίθηκε σήμερα από το γερμανικό κοινοβούλιο στο εσωτερικό γερμανικό πλαφόν 
στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού από αρχές του 2023. Αποτελεί μέρος του 
πακέτου των 200 δις ευρώ.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κρίσιμο μέρος των μέτρων ελάφρυνσης των πολιτών 
στη Γερμανία, στο πλαίσιο του ογκωδέστατου πακέτου των 200 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Απώτερος στόχος η στήριξη καταναλωτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά 
και της βαριάς γερμανικής βιομηχανίας, που θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους 
λογαριασμούς για την ενέργεια με το νέο έτος.

Τι προβλέπει το γερμανικό ενεργειακό φρένο

Τα νέα μέτρα εντάσσονται στο πακέτο ελαφρύνσεων των 200 δις ευρώ

Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2023 
για ιδιώτες καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με αναδρομική ισχύ 
από τον Ιανουάριο του 2023, η ανώτατη τιμή φυσικού αερίου καθορίζεται στα 12 σεντ 
ανά κιλοβατώρα για το 80% της χρήσης βάσει της περσινής κατανάλωσης. Η δε τιμή της 
κιλοβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος θα ανέρχεται στα 40 σεντ, πάλι σε σχέση με το 80% 
της περσινής κατανάλωσης.

Για τις περίπου 25.000 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της γερμανικής βαριάς 
βιομηχανίας οι τιμές κιλοβατώρας καθορίζονται στα 7 σεντ για το φυσικό αέριο και στα 13 
για το ηλεκτρικό. Οι τιμές αυτές αναμένεται να ισχύσουν και για περίπου 1.900 γερμανικά 
νοσοκομεία.

Πηγή: Deutsche Welle 

Εγκρίθηκε το „φρένο“ σε φυσικό αέριο και 
ηλεκτρικό
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Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία στην Γερμανία είναι δηλωμένα 
(01.01.2022) σχεδόν 50 εκατομμύρια Ι.Χ. (48.540.878)

Πανγερμανικά ο μέσος όρος ηλικίας των Ι.Χ. είναι 10,1 έτη από 9,3 έτη που ήταν ο μέσος 
όρος πριν 5 χρόνια.

Στα ομόσπονδα κρατίδια έχουμε τον παρακάτω μέσο όρο (1.1.2022)

• Βάδη Βυρτεμβέργη: Μέσος όρος : 10,2 έτη 

• Βαυαρία : 9,8 έτη 

• Βερολίνο: 10,4

• Βρανδεμβούργο: 10,5

• Βρέμη: 10,6

• Αμβούργο: 9,7

• Έσση: 9,9

• Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία: 10,0

• Κάτω Σαξονία: 10,3

• Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία: 10,2

• Ρηνανία Παλατινάτο: 10,3

• Σαάρλαντ: 10,3

• Σαξονία: 10,1

• Σαξνονία - Αμχαλντ: 10,1

• Σλέσβιχ/Χολσταιν: 10,4

• Θουριγγία: 9,6

Ποια είναι η ηλικία των Ι.Χ. στην Γερμανία
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Τα κρατίδια με τα περισσότερα δηλωμένα Ι.Χ. (1.1.2022)

• Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία: 10.422.671

• Βάδη Βυρτεμβέργη: 6.838.130

• Βαυαρία : 8.228.614

• Έσση: 3.813.653

• Βρανδεμβούργο: 1.468. 651

• Βερολίνο: 1.241.793

ΙΧ με ηλικία μικρότερη των 4 ετών 

• Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία: 2.558.275

• Βαυαρία: 2.091.596

• Βάδη Βυρτεμβέργη: 1.690.348

• Έσση: 1.016.293

ΙΧ ανά κατοίκους και κρατίδια 

Στην πρώτη θέση με τα περισσότερα ΙΧ ανά κατοίκους είναι το Σάρλαντ με 658 ΙΧ ανά 
1.000 κατοίκους

Ακολουθούν:

• Ρηνανία Παλατινάτο με 632 ανά 1.000 κατοίκους

• Βαυαρία: 622

• Τα υπόλοιπα κρατίδια:

• Βάδη Βυρτεμβέργη: 613

• Κάτω Σαξονία: 609

• Έσση: 599

• Σλέσβιχ Χόλσταν: 589

• Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία: 578

• Τα λιγότερα ΙΧ ανά 1.000 κατοίκους είχαν το 2021, Σαξονία 537, Βρέμη 438, 
Αμβούργο 435 και το Βερολίνο με 337 

Το 1/4 των νοικοκυριών έχει δυο ΙΧ 

Σχεδόν τα 3/4 των νοικοκυριών είχαν το 2021 τουλάχιστον ένα ΙΧ, Λίγο περισσότερο από 
το 1/4 είχε δυο ΙΧ και το 6,1% είχε τρία ΙΧ

Βαυαρία: 

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας το Νοέμβριο του 
2022 3,8 εκατομμύρια ΙΧ ήταν άνω των 9 ετών δηλαδή το 46% του συνόλου των ΙΧ.

Πριν 4 χρόνια δηλ. το 2018 ήταν 3,35 εκατομμύρια (ποσοστό 40%).

Διαπιστώνεται μια τάση αύξησης των ΙΧ που κυκλοφορούν λιγότερο από 9 έτη. 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Ύπηρεσία, ADAC
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Αυξήθηκε ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων

Γερμανία: Δισεκατομμύρια γερμανικά Μάρκα 
βρίσκονται στα σπίτια

ifo: Οι εταιρείες χρησιμοποιούν 
τον πληθωρισμό για να 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη

Ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων θα αυξηθεί το 2022 κατά περίπου 9% σε 
σύγκριση με το 2021 (χρονιά με το χαμηλότερο αριθμό θανάτων).

Η πρόβλεψη της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Ύπηρεσίας στηρίζεται στον αριθμό των 
θανατηφόρων τροχαίων από Ιανουάριο - Σεπτέμβριο του 2022 που ήταν κατά 220 
περισσότεροι από το 2021 φθάνοντας τα 2.790 θύματα.

Αλλά και ο αριθμός των τραυματιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 9% (περίπου 30.000 
άτομα) φθάνοντας συνολικά τα 353.000 άτομα

Σχεδόν 21 χρόνια μετά την εισαγωγή των ευρώ, οι πολίτες 
εξακολουθούν να κατέχουν τεράστια χρηματικά ποσά στο παλιό 
νόμισμα, το D-Mark. 

Σύμφωνα με την Deutsche Bundesbank, η συνολική αξία των 
μετοχών που δεν είχαν ακόμη ανταλλαγεί στα τέλη Νοεμβρίου 
ήταν λίγο κάτω από τα 12,3 δισ. μάρκα (περίπου 6,29 δισ. ευρώ), 
εκ των οποίων τα 6,6 δισ. μάρκα ήταν κέρματα. 

Συνολικά περισσότερα από 49 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 
είχαν ανταλλαγεί με ευρώ το τρέχον έτος έως τα τέλη Νοεμβρίου. 
Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2018 που ο όγκος συναλλαγών 
αυξάνεται από έτος σε έτος.

Ifo: Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τον πληθωρισμό για να 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη

Σύμφωνα με το ινστιτούτο ifo Institut für Wirtschaftsforschung) 
οι τιμές καταναλωτή συνεχίζουν να αυξάνονται δραματικά. Τον 
Νοέμβριο, ο πληθωρισμός ήταν 10%. Ώστόσο ορισμένες εταιρείες 
αυξάνουν τις τιμές τους περισσότερο από ό,τι έχει πραγματικά 
αυξηθεί το κόστος τους. Ο λόγος: μεγιστοποίηση του κέρδους.
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Αύξηση των εισφορών ανεργίας

Γερμανία: 3,2 εκ πρόστιμα σε οδηγούς από το 
εξωτερικό

Για πρώτρη φορά μετά το 2011 θα αυξηθεί από τον ερχόμενο 
χρόνο η εισφορά ανεργίας . Η αύξηση θα είναι της τάξεως του 
0,2% και έτσι θα φθάσει το 2,6% του μεικτού εισοδήματος. Την 
ειφορά ανεργίας την πληρώνει από 50% ο εργαζόμενος και ο 
εργοδότης δηλ. από 1,3% του μεικτού εισοδήματος (Brutto).

Ώς λόγος για την αύξηση αναφέρεται η αυξημένη μειωμένου 
χρόνου εργασία (Kurzarbeit) στη διάρκεια της πανδημίας. 

Πηγή: Tagesschau

Tο 2021 καταγράφηκαν 3,2 εκατομμύρια 
παραβάσεις του ΚΟΚ στην Γερμανία που 
είχαν πινακίδες εξωτερικού, αριθμός που 
ήταν 10% περισσότερο από ό,τι το 2020 (2,89 
εκατομμύρια) και περισσότερο από ποτέ. 

Ο αριθμός των αλλοδαπών οδηγών (από το 
εξωτερικό) που παραβιάζουν τους κανο\όνες 
οδικής κυκλοφορίας έχει τετραπλασιαστεί από 
το 2015. Οι περισσότερες από τις παραβάσεις  
αφορούσαν πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα. 

Από το 2013 επιτρέπεται σε επίπεδο ΈΈ η δίωξη 
αλλοδαπών παραβατών τροχαίας και εκτός της 
χώρας που διαπράτεται μια ιδιαίτερα σοβαρή 
παράβαση.

 Αυτό ισχύει π.χ. υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβιάσεις του 

σηματοδότη .

Σε τέτοιες περιπτώσεις η αρμόδια Ομοσπονδιακή Αρχή  διαβιβάζει τα ερωτήματα 
αναζήτησης στις ξένες αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες οχημάτων στις 
χώρες καταγωγής τους.

Πηγή: Kraftfahrtbundesamt- BILD
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Ε Λ Λ Α Δ Α

Tο gov.gr άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2020. Ο αριθμός 
των ψηφιακών υπηρεσιών τον Μάρτιο του 2020 ήταν 501 
φτάνοντας τον Νοέμβριο του 2022 τις 1.490, ενώ ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο αριθμός των πολιτών (συνολικά 8.134.174) που 
έχουν χρησιμοποιήσει την Ένιαία Ψηφιακή Πύλη και έχουν 
εξυπηρετηθεί τουλάχιστον μια φορά, εκδίδοντας ένα τουλάχιστον 
έγγραφο ή υποβάλλοντας μια ηλεκτρονική δήλωση. Όσο για τα 
έγγραφα ή δηλώσεις που έχουν εκδοθεί ή υποβληθεί ηλεκτρονικά 
από την αρχή λειτουργίας του gov.gr μέχρι σήμερα αριθμούν τα 
227.585.781.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης οι δέκα πιο δημοφιλείς υπηρεσίες που 

συγκεντρώνουν τα περισσότερα «κλικ» είναι: 

1) οι άυλες συνταγές που φτάνουν τις 73.731.324, 

2) τα άυλα παραπεμπτικά που αριθμούν τα 32.994.635, 

3) στην τρίτη θέση κατατάσσονται οι υπεύθυνες δηλώσεις με 10.263.690 συνολικά από 
την αρχή λειτουργίας του gov.gr μέχρι σήμερα, 

4) έπονται τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που αγγίζουν τα 5.233.952 και 

5) στην πέμπτη θέση βρίσκονται οι ενεργοποιήσεις άυλης συνταγογράφησης που 
φτάνουν τις 4.159.272. 

Ακολουθούν 

6) οι εξουσιοδοτήσεις που αγγίζουν τις 3.220.021, 

ενώ 7) 1.219.866 πιστοποιητικά γέννησης εκδόθηκαν ψηφιακά, 8)στην όγδοη θέση των 
προτιμήσεων των πολιτών βρίσκεται η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου που αγγίζει τις 
856.410. 

Στην ένατη θέση βρίσκονται 9) οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έφτασαν συνολικά τις 
752.780 και τέλος, 

10) στην δέκατη θέση των «κλικ» των πολιτών βρίσκονται τα αντίγραφα ποινικού μητρώου 
που υπολογίζονται στα 503.982.

Στο σύνολό τους τα πιστοποιητικά δημοτολογίου (οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, 
ιθαγένειας, εγγυτέρων) φτάνουν τα 6.730.705, ενώ οι ληξιαρχικές πράξεις (γάμου, 
γέννησης, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου) φτάνουν τις 1.285.942. 

πηγή: ΑΠΈ

Ποιες είναι οι δέκα πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του 
gov.gr
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Δυο ιστορικοί παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί του 
Δεκαπενταύγουστου, εντάχθηκαν στην Άυλη Παγκόσμια 
Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO.

ayla.culture.gr

Ο λόγος για τον Τρανό χορό της Βλάστης Κοζάνης και 
το φεστιβάλ Συρράκου στα Ιωάννινα.

Ιστορικά, αυτές οι ορθόδοξες γιορτές με καταγωγή 
τη Βλάστη και το Συρράκο σηματοδοτούσαν την 
ετήσια επανένωση των ποιμενικών κοινοτήτων πριν 
οι κτηνοτρόφοι προβάτων ή βοοειδών μετακομίσουν 
στα χειμερινά τους βοσκοτόπια, αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση της UNESCO.

Ο Τρανός χορός της Βλάστης Κοζάνης

ayla.culture.gr

Ο Τρανός Χορός είναι ένα χορευτικό δρώμενο με δομικά 
στοιχεία το δίπτυχο «τραγούδι-κίνηση» (φωνητικό 
τραγούδι-χορός), χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. 
Έχει τελετουργικό χαρακτήρα και μεταδίδεται από γενιά 
σε γενιά κυρίως με τη συμμετοχή στο δρώμενο.

Ο όρος «τρανός» υποδηλώνει τη σχεδόν καθολική 
συμμετοχή της κοινότητας στην επιτέλεσή του και τη 
σημασία του για την κοινότητα. Για τους Βλατσιώτες 
αποτελεί τον «τρανό», δηλαδή τον σημαίνοντα, τον 
σπουδαίο χορό, το σύμβολο της πολιτισμικής τους 

ταυτότητας.

Το παραδοσιακό πανηγύρι του Συρράκου

Το παραδοσιακό πανηγύρι του Συρράκου είναι μια κοινωνική – τελετουργική πρακτική και 
ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο που αναγνωρίζεται από όλους εμάς τους Συρρακιώτες ως 
σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αποτελεί μια ζωντανή και σύγχρονη παράδοση που συνδέει το παρόν με το παρελθόν και 
το μέλλον. Η γνώση του μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, ενώ ενδυναμώνει την αίσθηση 
της κοινής ταυτότητας και της συνέχειας.

Συνδέεται διαχρονικά με το τοπίο, τη φύση και την ιστορία μας και αποτελεί μοναδική 
ευκαιρία ανανέωσης των δεσμών του «ομού ανήκειν» όλων των διασκορπισμένων σήμερα 
Συρρακιωτών.

Το πανηγύρι του Συρράκου συνιστά ένα σύνολο συμβολικών πράξεων με καθιερωμένο 
τυπικό, ενταγμένο στον κύκλο του χρόνου που ενισχύει τη συλλογική έκφραση της 
κοινότητας των Συρρακιωτών. Έίναι ταυτισμένο με τον δημόσιο χορό που οργανώνεται σε 
δύο ή και περισσότερους ομόκεντρους ανοικτούς κύκλους. Στους εσωτερικούς κύκλους 
χορεύουν οι γυναίκες και στους εξωτερικούς οι άνδρες. Στην πρώτη θέση χορεύουν όλοι 
με τη σειρά που έχουν πιαστεί στον κύκλο, ο καθένας με τον χορό-τραγούδι της επιλογής 
του, , που προέρχεται από αυτό που αναγνωρίζεται ως «συρρακιώτικο» ρεπερτόριο.

πηγή: :ayla.culture.gr, cnn.gr, 

Δυο ελληνικοί χοροί στην Άυλη παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά
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Ε Υ Ρ Ω Π Η

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο 
ειδήσεων, ύποπτος για κατασκοπεία για 
λογαριασμό της  ρωσικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας πληροφοριών GRU θεωρείται 
39χρονος Έλληνας ρωσικής καταγωγής, 
σύμφωνα με πρωινή ανακοίνωση του 
αυστριακού Ύπουργείου Έσωτερικών που

αναφέρει ότι ο άνδρας –ο οποίος 
φαίνεται ότι βρισκόταν στη Μόσχα 
λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία 
από τις ρωσικές δυνάμεις- φέρεται 
να παρείχε πληροφορίες σχετικά με 
συζητήσεις πολιτικού και κοινωνικού 
περιεχομένου στην Αυστρία σε 
συνάρτηση με τον ρωσικό επιθετικό 
πόλεμο στην Ουκρανία, να έχει λάβει 

ειδική στρατιωτική εκπαίδευση στη Ρωσία και να είχε επαφή με διπλωμάτες και διάφορες 
υπηρεσίες πληροφοριών προκειμένου να παρέχει ενδεχομένως πληροφορίες ως προς την 
αξιολόγηση των ξένων αντιδράσεων στην εισβολή.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι στον ύποπτο -ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, 
αλλά έχουν κατασχεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές 
με δέκα εκατομμύρια αρχεία- βρέθηκε ανιχνευτής σήματος για τον εντοπισμό συσκευών 
ακρόασης και κρυφών καμερών καθώς και αντιβομβιστική στολή για την προστασία 
από θραύσματα, ενώ σύμφωνα με το αυστριακό Ύπουργείο κίνησε τις υποψίες λόγω 
των πολλών ταξιδιών του, καθώς από το 2018 έως τις αρχές του 2022 πραγματοποίησε 
συνολικά 65 ταξίδια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε Ρωσία, Λευκορωσία, Τουρκία 
και Γεωργία και απέκτησε αρκετά ακίνητα σε Βιέννη, Ρωσία και Έλλάδα, αν και επίσημα είχε 
μόνο χαμηλά εισοδήματα.

«Έλληνας ύποπτος κατάσκοπος για τη Ρωσία στη 
Βιέννη»
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Η Αννα Παυλίδου θα εκπροσωπήσει την 
Έλλάδα στον μεγάλο τελικό για την ανάδειξη 
της Miss World.

Η Σταρ Έλλάς 2021 δήλωσε υπερήφανη 
που θα εκπροσωπήσει την Έλλάδα, 
τιμώντας μάλιστα «την ιδιαίτερη πατρίδα 
των προγόνων μου» όπως υπογράμμισε, 
ποστάροντας μια φωτογραφία της με 
παραδοσιακή φορεσιά, τη «Ζουπούνα», από 
τον Πόντο.

«Αύριο είναι ο μεγάλος τελικός και είμαι πολύ 
περήφανη που εκπροσωπώ την χώρα μου 
Έλλάδα.

Αυτή είναι η εθνική μου φορεσιά, με το 
όνομα «Ζουπούνα» και έχει την προέλευσή 
της από τη νότια πλευρά της Μαύρης 
Θάλασσας.

Αυτό ήταν το μέρος που έφευγαν οι 
πρόγονοι των Έλλήνων μου πριν έρθουν ως 
πρόσφυγες στη μητέρα Έλλάδα.

Φορούσαν αυτή τη φορεσιά σε ειδικές εκδηλώσεις όπως γάμοι και βαπτίσεις, αλλά τώρα 
φοριέται μόνο σε αξέχαστες εκδηλώσεις.

Έίναι φτιαγμένη από συνδυασμό υφασμάτων όπως βαμβάκι, μετάξι, βελούδο και ζακάρ.

Έπέλεξα να φορέσω την συγκεκριμένη εθνική φορεσιά γιατί θέλω να τιμήσω την ιδιαίτερη 
πατρίδα των προγόνων της οικογένειας μου!

Τέλος θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Παραδοσιακές Φορεσιές Ζερζελίδη που 
έφτιαξαν αυτό την καταπληκτική φορεσιά για αυτή την ξεχωριστή στιγμή

Πηγή: https://epontos.blogspot.com/

Με Ποντιακή φορεσιά στον διαγωνισμό Miss World 
η Ελληνίδα Σταρ Ελλάς

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
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Τι προβλέπει η σελίδα www.astrology.gr/ για το 2023:

Το 2023 θα είναι μια νέα χρονιά, με νέα ξεκινήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φέρει 
πολλά, άλλοτε καλά και άλλοτε όχι τόσο... καλά. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να είμαστε 
αισιόδοξοι και να περιμένουμε τα θετικά που μας επιφυλάσσει το νέο έτος για να χαρούμε. 
Λίγο πιο κάτω μπορείς να διαβάσεις τον μήνα κατά τον οποίο ευνοείσαι περισσότερο και 
αν θέλεις, μπορείς να κάνεις τα σχέδιά σου από τώρα. Ξεκίνα να οργανώνεσαι!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Κριοί και Ζυγοί ο Ιανουάριος για εσάς πραγματικά θα είναι ένας μήνας… όνειρο! Γιατί; 
Μα επειδή θα είστε τα αγαπημένα παιδιά του Δία. Ο μεν Κριός θα τον έχει στον πρώτο 
οίκο του και ο Ζυγός στον έβδομο. Χαρές και πανηγύρια, τύχη και έρωτας και… λίγα λέμε. 
Φροντίστε να τον εκμεταλλευτείτε στο έπακρο γιατί Δίας είναι αυτός και δεν θα μείνει για 
πάντα στον Κριό.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ο μήνας των ερωτευμένων θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για του Παρθένους και τους Ιχθύς. 
Και εσείς τον Δία θα πρέπει να ευχαριστείτε. Οι μεν Παρθένοι επειδή θα τον έχετε στον 8ο 
οίκο σας που έχει να κάνει και με χρήματα, αλλά και σεξ και οι δε Ιχθύς επειδή θα τον έχετε 
στον 2ο οίκο που έχει να κάνει με τα οικονομικά σας, αλλά και τον ερωτικό σας τομέα. 
Έίναι που είναι μικρός ο Φλεβάρης, φροντίστε να τον «ξεζουμίσετε»!

ΜΑΪΟΣ

Ταύροι, Σκορπιοί και Αιγόκεροι πάρτε σαμπάνιες και ετοιμάστε το μεγαλύτερο και πιο 
έξαλλο πάρτι της ζωής σας τον Μάιο. Ο Δίας μπαίνει στον Ταύρο και θα σας έχει υπό την 

2023: O καλύτερος μήνας για το ζώδιό σου
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προστασία του, ενώ παράλληλα θα σας δίνει «δώρα» με το τσουβάλι. Σεξ, αυτοπεποίθηση, 
έρωτες, φλερτ, διασκέδαση, επισημοποίηση σχέσης. Τι θέλετε και δεν θα το έχετε…

ΙΟΥΛΙΟΣ

Αγαπητέ Καρκίνε ο Ιούλιος σου ανήκει! Θα κάνεις… θραύση! Και πώς θα μπορούσε 
να γίνει αλλιώς, όταν από τη μια, ο Ιούλιος είναι ο μήνας των γενεθλίων σου και από 
την άλλη θα έχεις και την Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχεις 
τεράστια εύνοια και στα οικονομικά σου, αλλά και στα ερωτικά σου. Μήπως να έκλεινες 
καλοκαιρινές διακοπές τον Ιούλιο φέτος;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Λέοντες και Ύδροχόοι, ετοιμαστείτε για τον καλύτερο Σεπτέμβριο που έχετε ζήσει τα 
τελευταία χρόνια. «Έυγενικός χορηγός» για την τόση τύχη και ευτυχία σας δεν είναι άλλη 
από την Αφροδίτη, η οποία θα βρίσκεται στον Λέοντα και θα σας δίνει όλα τα καλά! Θα 
σας φέρει έρωτες, φλερτ, αυτοπεποίθηση, σεξ, αλλά και επισημοποίηση σχέσης αν αυτό 
επιθυμείτε. Enjoy! Και να τον χαρείτε τον Σεπτέμβρη όσο περισσότερο μπορείτε!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Δίδυμοι και Τοξότες, ο Νοέμβριος για σας ντύνεται Άγιος Βασίλης και έχει… πολλά να σας 
φέρει. Καταρχάς η Αφροδίτη θα περάσει στον Ζυγό και αυτό για τους Διδύμους σημαίνει 
φλερτ, έρωτες, διασκέδαση, καλοπέραση, χαρές, αυτοπεποίθηση ή μια νέα ερωτική 
σχέση. Για τους Τοξότες, ο Νοέμβρης εν μέρει είναι και μήνας των γενεθλίων τους, αλλά η 
Αφροδίτη από τον Ζυγό θα τους κάνει ακόμα πιο κοινωνικούς, χαρούμενους, party animals, 
εξωστρεφείς και… full flirty. Καλά να περάσετε!

BOOM!
BOOM!

Visitenkarten 
Briefpapier 
Briefumschläge
Broschüren 
Blöcke/  
Quittungsblöcke 
Kataloge 
Umschläge/Tüten 
Flyer 

Gutscheine 
Aufkleber 
Labels/Etiketten
Bücher 
Lieferscheine/ 
Rechnungen
Urkunden/ 
Zeugnisse
Speisekarten 

PVC Poster 
Plakate 
Post/Klappkarten 
Corporate Identity  
Logogestaltung 
Webdesign  
Innenraum  
Fotografie 
Werbeartikel

F Ü R  E I N E  G E Z I E L T E
W E R B U N G . . .

ES smart graphic design - T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com - www.es-sgd.com 

 ES smart graphic design
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Μια πανέμορφη φωτογραφία μας έστειλε ο 
αναγνώστης Janni από το πρώτο χιόνι στη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το 
Δημαρχείο της πόλης του Μονάχου
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Χριστουγεννιάτικο 
Παραμύθι

Στον προάυλιο χώρο της ενορίας 
των Αγίων Πάντων σας περιμένει 
ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο 
παραμύθι καθώς και ζεστό κρασί 
και κουλουράκια για μικρούς και μεγάλους.

και κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι 
7 Ιανουαρίου 2023

Είσοδος ελεύθερη

Έναρξη 
17 Δεκεμβρίου 2022

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Ο ΚΥΚΛΟΣ επεκτείνεται...

...και στα γερμανικά σχολεία. Δημιουργούνται νέα τμήματα όλων των 
βαθμίδων του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος.

089 / 55 82 05
www.cyclusonline.com

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ!!!

Sonnenstr. 21 / Herzog-Wilhelm-Str. 16, 80331 München

GRUNDSCHULE

MITTELSCHULE

REALSCHULE

GYMNASIUM

FOS / BOS

ZWEITER BILDUNGSWEG

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ


