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ΜΌΝΑΧΟ: ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉ ΔΎΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΊΚΙΑ ΑΝΆΛΥΣΗ 2020
Ανάλυση των δεδομένων του 2020 από το πορτάλ
Immowelt καταγράφουν το μέσο όρο της αγοραστικής
δύναμης των κατοίκων του Μονάχου σε 31.385 €
ετησίως. Σε ποσοστό είναι κατά 33% μεγαλύτερο από
τον πανγερμανικό μέσο όρο (23.637 €).
Όμως τα ενοίκια συνεχίζουν να βρίσκονται στα ύψη με
διάμεση τιμή
18,60 € το τ.μ. τι στιγμή που ο πανγερμανικός μέσος
όρος είναι 8 €. Δηλαδή κατά 133% υψηλότερη τιμή.
Η ανησυχία που περιγράφει η ανάλυση εστιάζεται στο
γεγονός ότι ο περιορισμένος χρόνος εργασίας (Kurzarbeit) , οι απολύσεις και οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων
λόγω της πανδημίας θα μεγαλώσουν ακόμη
περισσότερο τη διαφορά.

ΒΜW: ΘΑ ΧΑΘΟΎΝ ΑΜΈΤΡΗΤΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Αν εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή απαγόρευση παραγωγής
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων ΙΧ από το 2025
(ΕURO 7) τότε θα ζήσουμε επίπεδα ανεργίας που δεν
έχουμε γνωρίσει ποτέ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του
συμβουλίου εργαζομένων της BMW Manfred Schoch στο
Forum Autoclubs Mobil in Deutschland χθες το βράδυ,

Φοβάμαι ότι Βερολίνο και Βρυξέλλες βλέπουν
αποκλειστικά και συναισθηματικά μόνο το κλίμα αλλά
είναι εξίσου σοβαρά θέματα οι θέσεις εργασίας και η
ευημερία μιας κοινωνίας. 5 εκ. θέσεις εργασίας έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία,
τόνισε ο Manfred Schoch

Πηγή: dpa
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SAP GARDEN ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ ΠΆΡΚΟ

Τον θεμέλιο λίθο για το αθλητικό κέντρο „SAP Garden“ στο Ολυμπιακό Πάρκο τοποθέτησε η αντιδήμαρχος της
πόλης Dietl.
Το νέο αθλητικό κέντρο θα αποτελεί την έδρα της ομάδας χόκευ πάγου EHC Red Bull München καθώς και της
ομάδας μπάσκετ της FC Bayern. Επιπλέον θα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και δραστηριότητες για σχολεία και
ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Η συνολική έκταση θα είναι περίπου 70.000 τ.μ. ενώ η χωρητικότητα του αθλητικού κέντρου 11.500 θέσεων
Πηγή: Δήμος Μονάχου 24.02.2021
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ΔΩΡΕΆ ΘΡΑΝΊΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΏΝ ΣΤΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΌ
ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΟΝΆΧΟΥ

O σύλλογος αεροδρομίου Μονάχου (Flughafenverein München e.V.) προχώρησε σε δωρεά 160 θρανίων
και 200 καρεκλών στο 1ο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Μονάχου
Στην ανάρτησή του ο σύλλογος στο λογαριασμό του στο
facebook αναφέρε
Soeben haben wir der 1. griechischen Volksschule
in München 160 Tische und 200 Stühle und diverse
Schulmöbel gespendet.
Die Möbel haben wir von der Grund- und Mittelschule
in Oberding erhalten.
Mit dabei : Evi Karagiani, Schulleiterin, Nitsa Lialiagka
und Theo Kunze
Euer
Thomas Bihler
1. Vorstand
Με δική της ανάρτηση η διεύθυνση του ελληνικού σχολείου ευχαρίστησε το σύλλογο
Wir danken den „Flughafenverein München e.V.“und insbesondere Herrn Thomas Bihler, Frau Lialiagka Nitsa
und Herrn Kunze Theodor, von ganzem Herzen für das freundliche Sponsoring unserer Schule und speziell für die
160 Tische, 200 Stühle und diverse andere Schulmöbel .
Die Schulleiterin
Karagianni Evi
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MAX SEUFFERLEIN : ΑΝΤΊ ΕΠΙΚΗΔΕΊΟΥ
Του Γιώργου Μεταλληνού
Κυριακή πρωί σε ένα προάστιο της Αθήνας. Μία
ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα.
Στον επιβλητικό ναό της περιοχής εκατοντάδες πιστοί
παρακολουθούν την Θεία Λειτουργία η οποία τελείται
χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου. Οι
μυρωδιές από τις πασχαλιές και τις αμυγδαλιές μαζί
με το θυμίαμα δημιουργούν μία ιδιαίτερη γιορταστική
ατμόσφαιρα.
Στο προαύλιο της εκκλησίας, μία ομάδα ξένων
απολαμβάνει το θέαμα.
Η λειτουργία τελειώνει και ο Αρχιεπίσκοπος μοιράζει
στους πιστούς το αντίδωρο και την ευλογία του.
Όταν η ουρά των πιστών πλησιάζει προς το τέλος
αντικρύζοντας ο αρχιεπίσκοπος αυτόν που είναι
μπροστά του αναφωνεί: Μαξ εσύ εδώ; Πότε ήρθες
; Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούμε. Αύριο το πρωί
στην Αρχιεπισκοπή.
Ποιος ήταν ο Μαξ, η παρουσία του οποίου ξάφνιασε
αλλά και χαροποίησε τον Μακαριότατο;
Ο Max Seufferlein (Μαξ Ζοΰφερλαΐν) ευαγγελικός πάστορας και διευθυντής της υπηρεσίας ΕJSA του
Διακονικού Έργου της ευαγγελικής εκκλησίας που ως γνωστόν είχε αναλάβει από το 1964 την κοινωνική μέριμνα
των ελλήνων στην Γερμανία.
Με τον κ. Ιερώνυμο γνωρίστηκαν κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του στο πανεπιστήμιο του Regensburg όταν ο Max Seufferlein ήταν διευθυντής της φοιτητικής εστίας στην οποία διέμενε ο Ιερώνυμος κατά την
διάρκεια των σπουδών του.
Οι επαφές και συζητήσεις για θεολογικά, ιστορικά και κοινωνικά θέματα εξελίχθηκαν σε φιλικές σχέσεις οι οποίες
διατηρήθηκαν και μετά το τέλος των σπουδών του αρχιεπισκόπου. Αγαπούσε τον διάλογο και την οικουμενικότητα
και στις συζητήσεις τους αναζητούσαν αυτό που συνδέει τις εκκλησίες και τους ανθρώπους.
Ηταν τακτικός επισκέπτης της Μονής Οσίου Λουκά όπου ο κ. Ιερώνυμος είχε γίνει ηγούμενος.
Από την θέση του σαν διευθυντής της EJSA της οποίας αντικείμενο, στόχος και αποστολή είναι η κοινωνική
εργασία και προστασία των νέων και ειδικότερα των ΑμεΑ και με την διασυνδέσεις του στον πολιτικό και διοικητικό
χώρο ήταν σε θέση να αξιοποιεί προγράμματα και να στηρίζει δομές και οργανώσεις στο έργο τους.
Έτσι λόγω των επαφών του με τον εν τω μεταξύ Μητροπολίτη Θηβών και Λιβαδειάς Ιερώνυμο βοήθησε και στήριξε
μητροπολιτικές δομές όπως τα γηροκομεία Θηβών και Λιβαδειάς, την ομάδα γυναικών Λιβαδειάς, αλλά και
διάφορες μονές. Εδώ πρέπει να αναφερθεί, ότι όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τους ψυχικά ασθενείς της
Λέρου προσέφερε σημαντική βοήθεια στην μετεγκατάσταση των ασθενών σε δομή της Μητρόπολης Θηβών και
Λιβαδειάς.
Με τις συχνές επισκέψεις του στην Μονή Οσίου Λουκά η οποία ως γνωστόν βρίσκεται δίπλα στο μαρτυρικό
Δίστομο ευαισθητοποιήθηκε ιδιαίτερα για τα γεγονότα του Διστόμου. Συμμετείχε στην συμφιλιωτική εργασία των
ομάδων και οργανώσεων για την μνήμη των γεγονότων. Διευκόλυνε και στήριζε την ανταλλαγή ομάδων νέων
Διστόμου και Γερμανίας και συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης των γεγονότων.
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Σαν υπεύθυνος για την διαχείριση της κοινωνικής εργασίας των Ελλήνων στην Βαυαρία, φρόντιζε για την
εκπροσώπηση των φορέων κοινωνικής εργασίας σε παγγερμανικό επίπεδο, για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
των κοινωνικών λειτουργών και για την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας .
Πέρα από την βοήθεια σε τοπικό επίπεδο, διευκόλυνε και στήριζε κατά διαστήματα ενημερωτικά ταξίδια των
κοινωνικών λειτουργών στην Ελλάδα, επισκεπτόταν τις περιοχές από τις οποίες προερχόταν οι μετανάστες ώστε
να γνωρίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί από πρώτο χέρι την επικρατούσα κατάσταση και να συμβάλλουν έτσι στην
σωστή ενημέρωση σε περίπτωση επαναπατρισμού.
Επίσης οι κοινωνικοί λειτουργοί ελάμβαναν μέρος σε συσκέψεις σε υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και οργανισμούς
όπως Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και ο οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό την
ενημέρωση των για τα προβλήματα των μεταναστών στην Γερμανία και την εξεύρεση λύσεων.
Ο Max Seufferlein ήταν ένας ευχάριστος και πάντοτε ευδιάθετος άνθρωπος. Ηταν ένας αγνός Φιλέλλην.
Αγαπούσε οτιδήποτε ελληνικό. θεωρούσε την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα του και είχε μάθει ελληνικά για να
μπορεί να διαβάζει ελληνική λογοτεχνία και ιστορία. Το καλλίτερο δώρο γι αυτόν ήταν Ένα βιβλίο στα ελληνικά.
Τα συνέδρια των κοινωνικών λειτουργών της Βαυαρίας θα μείνουν αλησμόνητα. Η ενημέρωση, ο συντονισμός
εργασίας και η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, συνδυαζόταν με την ελληνική ατμόσφαιρα που επικρατούσε
στον ελεύθερο χρόνο.
Έτσι τα συνέδρια είχαν όχι μόνον τον χαρακτήρα μιας υπηρεσιακής εκδήλωσης αλλά μιας φιλικής και
οικογενειακής συνάθροισης. Για τους Έλληνες κοινωνικούς λειτουργούς της Βαυαρίας ο Max Seufferlein ήταν όχι
μόνον προϊστάμενος αλλά φίλος συμπαραστάτης προστάτης. Με λίγα λόγια ήταν ο δικός μας άνθρωπος.
Αιωνία του η μνήμη.
Μόναχο. Φεβρουάριος 2021. Γιώργος Μεταλληνός

ΒΑΥΑΡΊΑ: TΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΌ
Ο τηλεφωνικός αριθμός 089 / 122 220 της
Βαυαρικής Κυβέρνηση δίνει απαντήσεις σε
θέματα για τον κορωνοιό όπως π.χ. επαφές,
σχολεία, νηπιαγωγεία και οικονομική βοήθεια σε
ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχερήσεις.
Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά από
ώρα 8 έως 6 μ.μ.
Σάββατο από ώρα 10 έως 3 μ.μ.

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

7

Αρ. 74 Μάρτιος 2021 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

ΜΌΝΑΧΟ: ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ

Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ηπειρωτικής
Κοινότητας Μονάχου παρευρέθηκε με το λάβαρο του
συλλόγου στη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων
προκειμένου να τιμήσει συμβολικά την επέτειο.
Η πολεμική αναμέτρηση για την κατάληψη της
πρωτεύουσας της Ηπείρου που κράτησε τρεις μήνες, από
τις 29 Νοεμβρίου 1912 έως τις 21 Φεβρουαρίου 1913,
οπότε οι οθωμανικές δυνάμεις παραδόθηκαν στον διάδοχο
Κωνσταντίνο, που ηγείτο των ελληνικών όπλων.
Η δοξολογία τελέστηκε από τον αρχιμανδρίτη π. Γεώργιο
Σιώμο ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δράση των
Ηπειρωτών σ όλον τον κόσμο και στη συμβολή τους στην
ενότητα του Ελληνισμού.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με το εκκλησίασμα να ψάλλει τον
ορθόδοξο ύμνο „ Τη Υπερμάχω Στρατηγώ“
Σημειώνεται ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων η
συγκεκριμένη δράση δεν μπορούσε να ήταν „ανοιχτή“ δηλ.
δεν καλέστηκαν μέλη και φίλοι της Ηπειρωτικής Κοινότητας.
Στις φωτογραφίες ο Πρόεδρος της Ηπειρωτκής Κοινότητας
Νίκος Σταμάτης, η αντιπρόεδρος Βάσω Θανασιά, ο
γραμματέας του ΔΣ Γιάννης Βασιλείου και το μέλος του
συλλόγου Ντίνα Σιούτα, παιδιά του χορευτικού.
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MΌΝΑΧΟ: 16 ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΙΑΚΑ ΜΈΣΑ ΣΤΟ 2021 ΘΑ
ΕΊΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΉ Η ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ (STAMMSTRECKE) ΤΩΝ S-BAHN
Όλα τα Σαββατοκύριακα (Παρασκευή βράδυ έως
Δευτέρα πρωί) από 5 Μαρτίου έως 3 Μαΐου και από
16 Ιουλίου 23 Αυγούστου θα αλλάξει το πρόγραμμα
δρομολογίων των S-Bahn όσον αφορά την κεντρική
διαδρομή (Stammstrecke) δηλ. μεταξύ Hackerbrücke
και Ostbahnhof
Συγκεκριμένα:
Εισερχόμενα δρομολόγια από το ανατολικό Μόναχο
Οι γραμμές S6 και S7 θα κυκλοφορούν κανονικά τη
διαδρομή όπως και το S8 το οποίο θα έχει τερματισμό
στην Hackerbrücke.
Οι υπόλοιπες γραμμές δηλ. S2, S3 και S4 θα σταματούν
στο Ostbahnhof όπου για το κέντρο εκτός των γραμμών S6, 7, 8 θα υπάρχει και η δυνατότητα του U-Bahn 2
Εισερχόμενα δρομολόγια από το δυτικό Μόναχο
Οι γραμμές S6 και S7 θα κυκλοφορούν κανονικά τη διαδρομή. Οι γραμμές S1, S2 και S8 θα κυκλοφορούν από
Moosach/Obermenzing/Pasing χωρίς ενδιάμεση στάση μέχρι το Hauptbahnhof.
Η κυκλοφορία των γραμμών S1 και S2 θα είναι ανά 30λεπτο.
Οι γραμμές S3 και S4 θα έχουν τέρμα τη στάση Pasing.
Από το Pasing θα κυκλοφορεί εκτός από το S6 και το S20 (ανά 20λεπτο) με στάση Heimeranplatz από όπου θα
δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το S7 ή U4/U5 με προορισμό το κέντρο της πόλης.

ΒΑΥΑΡΊΑ: ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΥΠ. ΥΓΕΊΑΣ ΓΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎΣ
Από σήμερα 1η Μαρτίου λειτουργεί στη Βαυαρία επιτροπή εμβολιασμού με στόχο να εξετάζει κατά περίπτωση
αιτήματα πολιτών που ανεξάρτητα από την γενική σειρά προτεραιότητας μπορεί να πρέπει να εμβολιαστεί άμεσα
π.χ. περιπτώσεις με σπάνιες ασθένειες.
Οι πολίτες της Βαυαρίας θα μπορούν από 1η Μαρτίου να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της επιτροπής εμβολιασμού
www.impfkommission.bayern και να „κατεβάσουν“ τα απαραίτητα έντυπα. Η αίτηση εμβολιασμού μπορεί να
κατατεθεί ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν ιατρικά αντίγραφα που θα
βεβαιώνουν την ειδική περίπτωση υγείας του πολίτη.
Στόχος είναι, αναφέρει η ανακοίνωση του Βαυαρικού Υπουργείου Υγείας, ο πολίτης να λάβει μέσα σε δυο
εβδομάδες μια πιστοποίηση με την οποία θα μπορεί να απευθυνθεί στη συνέχεια στο κέντρο εμβολιασμού.
Η επιτροπή που στεγάζεται στην πανεπιστημιακή κλινική LMU έχει τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.
Marchioninistraße 15, 81377 München, Tel. 089 4400-75188, E-Mail antrag@impfkommission.bayern
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ΑΝΕΡΓΊΑ ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΊΧΩΡΑ ΤΑ ΝΈΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟ
Αύξηση κατά 0,5% παρουσίασε η ανεργία στην πόλη του Μονάχου τον μήνα Φεβρουάριο σύμφωνα με την
σημερινή ανακοίνωση της υπηρεσίας για εργασία (Agentur für Arbeit).
Συγκεκριμένα:
Δήμος Μονάχου
Συνολικά ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 47.310 δηλ. 105 περισσότεροι από τον Ιανουάριο 2021 και 14.301
περισσότεροι από τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους (2020).
Σε ποσοστά οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 0,5% φθάνοντας το 5,3%
1.513 επιχειρήσεις δήλωσαν 12.899 εργαζόμενους σε περιορισμένο χρόνο εργασίας (Kurzarbeit) ενώ τον
Ιανουάριο ήταν 2.227 οι επιχειρήσεις που είχαν δηλώσει 23.684 εργαζόμενους.
Νέοι
3.828 νέοι μεταξύ 15 και 25 ετών ήταν δηλωμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο. Αριθμός κατά 380 μεγαλύτερος από
τον αντίστοιχο του Ιανουαρίου. Αύξηση 0,3% (σύνολο 3,7%)
Περιφέρεια Μονάχου
Κατά 79 μειώθηκε ο αριθμός των ανέργων στην περιφέρεια Μονάχου (Landkreis München) συγκριτικά με τον μήνα
Γενάρη. Σε σύγκριση όμως με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 2.031 άτομα.
Landkreis Freising
Άνεργοι : 3.658 (+16 σε σχέση με τον Ιανουάριο) - Ποσοστό 3,3% ( 2020 : 2,3%)
Landkreis Erding
Άνεργοι : 2.568 (+25 σε σχέση με τον Ιανουάριο) - Ποσοστό 3,0% ( 2020 : 2,1%)
Landkreis Dachau
Άνεργοι : 2.953 (- 37 σε σχέση με τον Ιανουάριο) - Ποσοστό 3,2% ( 2020 : 2,3%)
Landkreis Ebersberg
Άνεργοι : 2.327 (- 11 σε σχέση με τον Ιανουάριο) - Ποσοστό 2,8% ( 2020 : 2,0%)
Αύξηση της ανεργίας τον Φεβρουάριο στην Γερμανία
Ενώ το μήνα Φεβρουάριο καταγράφεται κατά κανόνα μείωση της ανεργίας ο αριθμός των ανέργων όπως
παρουσιάστηκε από την αρμόδια υπηρεσία για την εργασία (Agentur für Arbeit) παρουσίασε μικρή αύξηση.
Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ανέργων έφθασε τα 2,904 εκ ανθρώπους δηλ + 4.000 περισσότεροι
από τον Ιανουάριο και + 509.000 περισσότεροι από τον αριθμό των ανέργων τον ίδιο μήνα το 2020.
Σε ποσοστό ο αριθμός των ανέργων ήταν τον Φεβρουάριο 6,3%
Εργασία περιορισμένου χρόνου (Kurzarbeit)
Μεταξύ 1η και 24 Φεβρουαρίου δηλώθηκαν στην υπηρεσία για εργασία 500.000 άτομα. Τον Δεκέμβριο του 2020 ο
συνολικός αριθμός ήταν 2,39 εκ με υψηλότερο αριθμό τον Απρίλιο του 2020 που έφθασε σχεδόν τα 6 εκ

10

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

Αρ. 74 Μάρτιος 2021 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2021
Neugriechisch-Prüfungen 2021
Exetaseis Pistopoiisis Ellinomatheias des Zentrums für Griechische Sprache in Thessaloniki
Das Zentrum für Griechische Sprache in Thessaloniki gibt ein Neugriechisch-Zertifikat in den 6 Stufen des Europäischen Referenzrahmens heraus: A1 für Kinder von 8 bis 12 Jahren,
A1 für Jugendliche und Erwachsene, und A2, B1, B2, C1 und C2.
Die Prüfungen sind kommunikativ und ähnlich den anderen international anerkannten Prüfungen: Sie bestehen aus
den Teilen Hörverstehen, Leseverstehen, Schriftlicher Ausdruck und eine mündliche Prüfung.
Prüfungstermine:

A1 für Kinder A1 und A2 für Erwachsene und B1: Dienstag,

18.05.2021

B2 und C1:

Mittwoch,

19.05.2021

C2:

Donnerstag,

20.05.2021

Schriftliche Prüfung: vormittags
Mündliche Prüfung: unmittelbar nach der schriftlichen Prüfung
Die genauen Zeiten der mündlichen Prüfung werden erst nach Anmeldeschluss festgelegt und den Teilnehmern
schriftlich mitgeteilt.
Prüfungsort / Εξεταστικό Κέντρο:
Volkshochschule im Lkr. Erding, Lethner Str. 13, 85435 Erding,
direkt an der S-Bahn Haltestelle Erding
Gebühren/Τέλη:
A1 für Kinder (8-12 Jahre), A1 für Erwachsene 		

75,00 Euro

A2, B1

75,00 Euro

		

B2, C1, C2

83,00 Euro

Die Volkshochschule ist nicht umsatzsteuerpflichtig.
Anmeldung vom 01. Februar bis 21. März 2021/Ημερομηνία δήλωσης:
Anmeldung via Internet unter:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Informationen zu den Prüfungen:/Πληροφορίες
- Volkshochschule Erding, Frau Eleni Lehner, Leitung Programmbereich Sprachen
08122 / 9787-2102, eleni.lehner@vhs-erding.de
- Unter dem allgemeinen Link http://www.greeklanguage.gr
des Zentrums in Griechenland können Sie sowohl nähere Informationen über den genauen Ablauf und die einzelnen Prüfungsteile entnehmen, wie auch Modelltests herunterladen.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, 551 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Tel. +30 2313331 540 / Fax +30 2313331 502
Internet-Seite: www.greeklanguage.gr/certification
Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org
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ΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΏΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΏΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΒΑΥΑΡΊΑΣ (HNBE BAVARIA)
Εκδήλωση για Έλληνες επιστήμονες στο τομέα παροχής
υπηρεσιών στη Βαυαρία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δίκτυο Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών
επιχειρήσεων Βαυαρίας (HNBE Bavaria), σε συνεργασία
με το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου και τη Λέσχη Ελλήνων
επιστημόνων, διοργάνωσε στις 28 Ιανουαρίου ψηφιακή
εκδήλωση αφιερωμένη στους Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται ως
ελεύθεροι επαγγελματίες στη Βαυαρία. Στο πάνελ των ομιλητών της εν λόγω εκδήλωσης περιλαμβάνονταν
δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επικοινωνίας, σύμβουλοι εύρεσης εργασίας, ιατροί και
φαρμακοποιοί.
Στόχος της εκδήλωσης, πέρα από τη συμβολή της στην επαγγελματική και κοινωνική δικτύωση και στην
σφυρηλάτηση δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των στελεχών της ομογένειας, ήταν να συμβάλει στην αποτελεσματική
πρόσβαση σε κάθε είδους υπηρεσίες (νομικές, φοροτεχνικές, συμβουλευτικές, αρχιτεκτόνων, ιατρών, συμβούλων
εύρεσης εργασίας) χιλιάδων συμπατριωτών μας που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια στη Βαυαρία, αλλά και
ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βαυαρία και χρειάζονται συχνά τη συνδρομή ειδικών και
προτιμούν ασφαλώς να προσφύγουν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες ελληνικής καταγωγής.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom 50 περίπου άτομα, ενώ την παρακολούθησαν
ζωντανά, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περισσότεροι από 500 ενδιαφερόμενοι ομογενείς.
Αναλυτικότερα, ομιλητές στην εν λόγω εκδήλωση ήταν οι εξής:
• Δρ. Νικόλαος Μπελιάς, προϊστάμενος Γραφείου ΟΕΥ Γενικού Προξενείου Μονάχου
• Θεόδωρος Λουπεγίδης, Σύμβουλος επιχειρήσεων και εύρεσης εργασίας, εκπρόσωπος του Δικτύου Ελλήνων
Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας (ΗΝΒΕBavaria.eu) και του Συμβουλίου Αλλοδαπών του Δήμου
Μονάχου.
• Δρ Αικατερίνη Τζούμα, Δικηγόρος, Φοροτεχνικός, εκπρόσωπος της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου
• Χρήστος Περπερίδης, Δικηγόρος
• Βίλυ Γιοβανίτη, Σύμβουλος Επικοινωνίας
• Γιώργος Ματούσης, Φοροτεχνικός
• Γιώργος Κολώβας, Φαρμακοποιός
• Δημήτρης Καλέμης, Αρχιτέκτονας
• Αθανάσιος Τσέπας, Ασφαλιστής
• Μαρία Σιακαβάρα, Ιατρός

Με εκτίμηση
Εκ της Συντονιστικής Ομάδας του Δικτύου
Εκπρόσωπος Δικτύου
Theodoros Loupegidis
Tel.:+49 (0) 179 7565 505
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Το Δίκτυο Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών
επιχειρήσεων (Hellenic Network of Business Executives of Bavaria) σε συνεργασία με το Γραφείο
ΟΕΥ του Γενικού Προξενείο Μονάχου και τη Λέσχη
ελλήνων επιστημόνων (Club Griechischer Akademiker), προγραμματίζει τη διοργάνωση στις 15 Απριλίου
διαδικτυακής θεματικής
εκδήλωσης για την ηλεκτροκίνηση με αντικείμενο
«Ηλεκτροκίνηση: τεχνολογικές εξελίξεις και προοπτικές
ελληνογερμανικής συνεργασίας».
Στην εν λόγω εκδήλωση, πέρα από τα μέλη του Δικτύου και της Λέσχης που έχουν άμεση σχέση με το εν θέματι
αντικείμενο (μεταξύ των οποίων ο καθηγητής Transportation Systems Engineering του Πολυτεχνείου Μονάχου Κ.
Αντωνίου, το στέλεχος του Data Lab της Volkswagen Α. Παπανικολάου και οι ειδικοί σε θέματα ηλεκτροκίνησης
Ε. Καρδαμίτσης και Χ. Τσέγκης), θα κληθούν να συμμετάσχουν ως ομιλητές η ΓΓ Ενέργειας κ. Α. Σδούκου,
εκπρόσωποι του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, του Δήμου Μονάχου, του ΟΑΣΑ, των Δήμων Τρικκαίων
και Αστυπάλαιας, καθώς και των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας που θα υποστηρίξουν τις υποδομές για την
κυκλοφορία και τη φόρτιση ιδιωτικών αλλά και δημοσίων ηλεκτρικών οχημάτων. Επίσης, θα κληθούν να παρέμβουν
εκπρόσωποι μεγάλων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών (BMW, Volkswagen, Next.e.GO), που έχουν αναλάβει ή
εξετάζουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στη χώρα μας.

ΜΌΝΑΧΟ: ΑΥΞΉΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΟΔΉΛΑΤΑ
Ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων μειώθηκε το 2020
γεγονός που οφείλεται και στους περιορισμούς λόγω
κορωνοιού.
Αύξηση αντίθετα παρουσίασε η καταγραφή ατυχημάτων
με ποδήλατα στο Μόναχο.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Δήμου Μονάχου
το 2020 τα τροχαία ατυχήματα στην πόλη και την γύρω
περιοχή μειώθηκαν κατά 16,8%.
Από 54.080 το 2019 σε 44.972 πέρυσι. Και αυτό παρά
το γεγονός ότι τόσο ο αριθμός των κατοίκων όσο και ο
αριθμός των ταξινομημένων μηχανοκίνητων οχημάτων
αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ο αριθμός των ποδηλατών αυξήθηκε κατά 20 %, σύμφωνα με το ADFC. (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. )
όπως όμως αυξήθηκε και ο αριθμός των ατυχημάτων με ποδηλάτες
Το 2020, 3.420 ποδηλάτες (2019: 3.161) ενεπλάκησαν σε ατυχήματα. Αύξηση της τάξεως του 8,2%.
Επτά ποδηλάτες σκοτώθηκαν, τέσσερα θύματα ήταν άνω των 65 ετών. 222 ατυχήματα σημειώθηκαν με ηλεκτρικά
ποδήλατα. Το 2019 σημειώθηκαν 176 ατυχήματα με ηλεκτρικά ποδήλατα.
.
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ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ Ε.Λ.Μ.Ε. ΒΑΥΑΡΊΑΣ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΌ
ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΖΈΤΑ ΜΑΚΡΉ
ΕΛΜΕ Βαυαρίας (συνδικαλιστικό όργανο Ελλήνων
Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ
Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ Ε.Λ.Μ.Ε.
Βαυαρίας με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζέτα Μακρή
(25.02.2021)
Σήμερα, 25.02.2021, μέλη του Δ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας
πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση με την
Υφυπουργό Παιδείας, αρμόδια για τα θέματα της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, κ. Ζέτα
Μακρή. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, είχαμε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και μια σε βάθος
ενημερωτική συζήτηση.
Θέσαμε υπόψιν της Υφυπουργού όλα τα ψηφισμένα αιτήματα της Γενικής Συνέλευσης μας και ακολούθησε
γόνιμος διάλογος. Περαιτέρω, εκθέσαμε στην κυρία Υφυπουργό όλα τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους
συναδέλφους, τόσο τα οικονομικά όσο και τα οργανωτικά, αλλά και σημαντικά θέματα που απασχολούν τους γονείς
και τους μαθητές, όπως για παράδειγμα, οι μετεγγραφές των αποφοίτων σχολείων του εξωτερικού. Η κ. Μακρή
εξέφρασε τη δέσμευση ότι θα μελετήσει τα αιτήματά μας και συμφωνήσαμε πως θα τα συζητήσουμε εκ νέου σε νέα
συνάντησή μας.
Το ΔΣ της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας

LUFTHANSA/ΕΛΛΆΔΑ: 6
ΝΈΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ
ΑΠΌ ΜΌΝΑΧΟ
Το φετινό θερινό πρόγραμμα πτήσεων της Lufthansa
από το Μόναχο περιλαμβάνει 6 νέους προορισμούς στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα :
Χανιά, Μύκονο, Κω, Καβάλα, Ζάκυνθο και Πρέβεζα
Aπό το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης η Πάφος της
Κύπρου αποτελεί νέο προορισμό του γερμανικού
αερομεταφορέα.
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ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΆΡΤΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Σχόλιο ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: Η επεξεργασία μιας κοινής
κάρτας εμβολιασμού θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί,
αναφέρεται στα κοινά συμπεράσματα της τελευταίας
Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.
Μέχρι τώρα, οι 27 χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει
μόνο ότι θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση
της πιστοποίησης εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς.
Προγραμματίζονται μια βάση
δεδομένων για την καταγραφή των εμβολιασμών και
ένας εξατομικευμένος κωδικός QR για όσους έχουν
εμβολιαστεί.
Eίναι σαφές ότι ένας μεγάλος στόχος με την κάρτα
εμβολιασμού είναι η διευκόλυνση των ταξιδιών κατά την
θερινή περίοδο.
Το τι επιπλέον ελευθερίες θα φέρει όμως η κάρτα εμβολιασμού για κάθε χώρα δεν έχει ακόμη
ξεκαθαρίσει.
Η Καγκελάριος Angela Merkel δήλωσε την Πέμπτη, μετά από την Ειδική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τον κορωνοϊό,
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να δημιουργήσει τους επόμενους τρεις μήνες τις τεχνικές προϋποθέσεις για
την διασύνδεση των εθνικών ψηφιακών καρτών εμβολιασμού.
«Όλοι επεσήμαναν ότι αυτό δεν αποτελεί ζήτημα προς το παρόν, λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού του
πληθυσμού. Αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε». Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον μόνο όσοι θα διαθέτουν
κάρτα εμβολιασμού θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν. «Δεν έχουν ληφθεί καθόλου πολιτικές αποφάσεις ως προς αυτό».
Σύμφωνα με την απόφαση της συνόδου χώρες όπως π.χ. η Ελλάδα, Βουλγαρία, Αυστρία, Ισπανία θα μπορούν να
καταργούν την καραντίνα σ όσους έχουν εμβολιαστεί.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel είπε ότι τα 27 κράτη συγκλίνουν ως προς τις ιδέες τους.
Κάθε χώρα θα αποφασίσει κατόπιν μόνη της ποια δικαιώματα θα προκύπτουν από το κοινό έγγραφο.
«Πράσινο Διαβατήριο» του Ισραήλ
Το μοντέλο για το εγχείρημα είναι το «Πράσινο Διαβατήριο» του Ισραήλ, όπως δήλωσε ο Καγκελάριος της Αυστρίας
Sebastian Kurz. Όσοι εκεί έχουν αναρρώσει από κορωνοϊό και όσοι έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού έχουν από την
περασμένη Κυριακή την δυνατότητα να επισκέπτονται γυμναστήρια, θέατρα και αθλητικές εκδηλώσεις. Στην ΕΕ
είναι κυρίως οι χώρες του Νότου που βασίζονται στα έσοδα από τον Τουρισμό.
Εμβολιασμοί επί πολλά χρόνια
Η Merkel προετοίμασε τους πολίτες της ΕΕ για το ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνονται εμβολιασμοί επί
μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω των μεταλλάξεων «ενδεχομένως θα πρέπει να είμαστε πάντοτε σε θέση να
πραγματοποιούμε εμβολιασμούς επί πολλά χρόνια», είπε. Η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία είναι οι χώρες της
ΕΕ που επί του παρόντος έχουν πληγεί από την βρετανική μετάλλαξη.
Μέρκελ: Πρώτα εμπειρία με τα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών τεστ και την ποιότητά τους, πριν συνδέσουμε
τη χρήση τους με βήματα χαλάρωσης
Η Merkel κάλεσε τα κρατίδια να αποκτήσουν πρώτα εμπειρία με τα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών τεστ και
την ποιότητά τους, πριν συνδέσουν τη χρήση τους με βήματα χαλάρωσης. Θα πρέπει να ελεγχθεί το κατά πόσον
μπορεί να δημιουργηθεί ένα «δίχτυ ασφαλείας» που θα επιτρέπει τα ανοίγματα, ακόμα και με μία εβδομαδιαία
συχνότητα πάνω από 35.
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Δεν είναι δυνατόν, πρώτα να αποφασίζεται το άνοιγμα και μετά να εξετάζεται το κατά πόσον τα τεστ παρέχουν την
απαραίτητη ασφάλεια σε σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων. «Χρειαζόμαστε ακριβείς πληροφορίες για την
αποτελεσματικότητα των γρήγορων τεστ και ως προς το εάν αυτά είναι σε θέση να σταματήσουν την αύξηση των
κρουσμάτων», δήλωσε η Merkel. Δεν είναι δυνατόν να παραβλέπεται ο έλεγχος της συχνότητας των κρουσμάτων
και επίσης δεν θα ανοίξουν τα πάντα αμέσως. «Θα πρέπει να ελέγχουμε πάντοτε την πορεία των κρουσμάτων».
Συμπέρασμα (;)
Χώρες όπως είναι η Ελλάδα και των οποίων η οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό θα
θελήσουν να αξιοποιήσουν την κάρτα εμβολιασμού για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες. Π.χ. να μην αναγκάζονται
να μπουν σε καραντίνα ή να μην πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό τεστ κατά την είσοδο ή επιστροφή στη χώρα..
Για τους υπόλοιπους, δηλ. όσους δεν εμβολιαστούν τα ταξίδια δεν θα απαγορευτούν αλλά θα συνεχίσουν να
υπάρχουν προϋποθέσεις όπως λίγο πολύ ισχύουν σήμερα.
Επίσης σίγουρο δείχνει ότι μέχρι και την πεντηκοστή (Ιούνιο) οι σημερινοί περιορισμοί τεστ, καραντίνα κλπ θα
συνεχίσουν να ισχύουν.
Η δυσκολία του εγχειρήματος:
Η δυσκολία του σχεδίου της κάρτας εμβολιασμού βρίσκεται σ αναπάντητα - μέχρι στιγμής - ερωτήματα. Π.χ. για
πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία από το εμβόλιο ; Πως εξασφαλίζεται ότι το άτομο που έχει εμβολιαστεί
δεν ανήκει στο ποσοστό αυτών που το εμβόλιο δεν ήταν αποτελεσματικό ; Με τους ρυθμούς που γίνονται στις
περισσότερες χώρες οι εμβολιασμοί δύσκολα θα έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού πριν τις θερινές
διακοπές.
Δορυφόρος

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΘΑ ΛΆΒΟΥΝ ΑΎΞΗΣΗ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΥ
ΦΈΤΟΣ;
Βασικό κριτήριο με το οποίο συνδέεται κάθε χρόνο
το ύψος της αύξησης των συντάξεων γήρατος στην
Γερμανία αποτελεί η εξέλιξη του γενικού μισθολογικού
εισοδήματος.
Το γεγονός ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι είναι πλέον σε
εργασία περιορισμένου χρόνου (Kurzarbeit) οδηγεί σε
μια πρώτη εκτίμηση ότι φέτος οι συνταξιούχοι στη Δυτική
Γερμανία θα περιοριστούν σε μηδενική αύξηση.
Βέβαια η απόφαση θα οριστικοποιηθεί τέλη Μαρτίου
όταν θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία και οι δείκτες.
Αντίθετα για τους συνταξιούχους στα ανατολικά
ομόσπονδα κρατίδια (πρώην ανατολική Γερμανία)
υπολογίζεται μια αύξηση της τάξεως του 0,7% . Αύξηση
που οφείλεται στο πρόγραμμα ισοδυναμίας συντάξεων
δυτικής = ανατολικής Γερμανίας που εφαρμόζεται από την ένωση των δυο χωρών
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THOMAS BAREISS: „XΩΡΊΣ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ
ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΜΑΣ ΔΙΑΚΟΠΈΣ „
Ο εντεταλμένος για θέματα τουρισμού της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας, Thomas
Bareiß, δήλωσε στην εφημερίδα „Bild“ „αναμένω ότι
παρά την πανδημία οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές
στο εξωτερικό θα μπορούν φέτος να πραγματοποιηθούν
χωρίς προβλήματα. „Ελπίζω ότι οι περισσότεροι Γερμανοί
θα εμβολιαστούν έως το καλοκαίρι και θα μπορούν να
ταξιδέψουν στο εξωτερικό“.
„Δεν μπορούμε να κρατάμε μόνιμα τους ανθρώπους στα
σπίτια τους „
Στην ίδια συνέντευξη συμπλήρωσε :
„Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί, για παράδειγμα, να μην
μπορούν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν στα νησιά της
Μεσογείου, όταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι κάτω από 35 ανά 100.000 (7ήμερο). Δεν χρειάζεται να
κάνουμε τα ταξίδια δύσκολα“

MERKUR: ΚΟΡΥΦΑΊΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ Η ΚΡΉΤΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΎΣ
Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα της πανδημίας
πολλοί Γερμανοί σκέπτονται από τώρα εάν και πού
θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Η Münchner Merkur επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα
είναι τόσο έντονο, που φέτος, για πρώτη φορά, η
Κρήτη αναμένεται να «εκθρονίσει» τη Μαγιόρκα
από το Νο 1 στην κατάταξη για τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς των Γερμανών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα του Μονάχου «αυτό
δείχνουν
οι κρατήσεις στα ταξιδιωτικά γραφεία και στην
ιστοσελίδα της TUI, του μεγαλύτερου γερμανικού
τουρ οπερέιτορ. Στην κατάταξη αυτή η Μαγιόρκα
έχει πλέον υποχωρήσει στη δεύτερη θέση.
Ο Μάρεκ Άντριζακ, επικεφαλής του γερμανικού παραρτήματος της TUI, λέει ότι ‚η Ελλάδα αρχίζει τη σεζόν με την
ευνοϊκή προδιάθεση που υπήρχε ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι‘. Με χαμηλούς αριθμούς κρουσμάτων και με
ένα συγκροτημένο σχέδιο υγειονομικών μέτρων οι Έλληνες είχαν την ικανοποίηση να υποδεχθούν την προηγούμενη
χρονιά αρκετούς επισκέπτες, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λειτούργησαν αποτρεπτικά οι υψηλοί ρυθμοί
μετάδοσης του ιού». Τέλος η εφημερίδα του Μονάχου παρατηρεί ότι σε εποχές πανδημίας αυξάνεται το ενδιαφέρον
των Γερμανών τουριστών για κοντινούς προορισμούς, όπως το Τιρόλο της Αυστρίας, οι λίμνες της Βόρειας Ιταλίας,
αλλά και η Βαυαρία, για όσους προτιμούν να περάσουν το καλοκαίρι εντός συνόρων.
Deutsche Welle
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ΌΛΗ Η ΕΛΛΆΔΑ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΠΛΈΟΝ „ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΉ“
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Robert Koch Institut
ολόκληρη η Ελλάδα (όλες οι Περιφέρειες) θεωρούνται
πλέον „επικίνδυνες“ περιοχές.
Έτσι για όλους τους εισερχόμενους ταξιδιώτες στην
Γερμανία ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.
Εισερχόμενοι στην Γερμανία από οποιαδήποτε περιοχή
της Ελλάδας θα πρέπει να συμπληρώσει το γερμανικό
έντυπο επιβάτη και να μπει σε 10ήμερη καραντίνα,
την οποία μπορεί να διακόψει μετά την 5ημέρα αν
προσκομίσει αρνητικό τέστ

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΆΕΙ ΤΟ ΤΡΆΜ ΣΤΟ STACHUS
Για τρεις μήνες (μέχρι 6 Ιουνίου) οι γραμμές του Τράμ δεν θα σταματούν στο Stachus

Αναλυτικά:

Γραμμή 16: Θα κυκλοφορεί μόνο μεταξύ Romanplatz-Hauptbahnhof
Μεταξύ Sendlinger Tor και Emmeram θα κυκλοφορεί η
γραμμή 36
Γραμμή 17: Θα κυκλοφορεί μόνο μεταξύ Amalienburgstr-Hauptbahnhof
Γραμμή 18: Θα σταματάει στο Hauptbahnhof από την
Sendliger Tor η γραμμή 38
Γραμμή 19: Δεν θα κάνει στάση σε Stachus και Hauptbahnhof
Γραμμή 20: Θα έχει τερματική στάση το Hauptbahnhof
και θα συνεχίζει ως γραμμή 27 (Petuelring)
Γραμμή 21: Δεν θα κάνει στάση στο Stachus
Γραμμές 27 και 28: Από Petuelring/Scheidplatz θα συνεχίζουν μετά την Ottostr στο Hauptbahnhof αντί για Sendliger
Tor
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉ ΔΎΝΑΜΗ 2021 ΑΝΆ ΠΌΛΗ/
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ

To ινστιτούτο GfK (Marktforschungsinstitut) παρουσίασε
τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά την αγοραστική
δύναμη ανά ομόσπονδα κρατίδια και πόλεις της
Γερμανίας.

5 (5) Schleswig-Holstein

23.462

6 (6) Nordrhein-Westfalen

23.270

7 (8) Rheinland-Pfalz

23.119

Όπως και κατά το προηγούμενο έτος, η Βαυαρία είναι
στην πρώτη θέση στην κατάταξη των ομοσπονδιακών
πολιτειών: Οι Βαυαροί έχουν κατά μέσο όρο 25.770 €
στη διάθεσή τους, που είναι 9% περισσότερο από τον

8 (7) Niedersachsen

23.112

9 (9) Saarland

22.222

10 (10) Brandenburg

21.936

πανγερμανικό μέσο όρο. Τα ομόσπονδα κρατίδια του
Αμβούργου, της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Έσσης
έχουν επίσης κατά 2%-4% πάνω από τον μέσο όρο .

11 (11) Berlin

21.829

12 (12) Bremen

21.258

13 (13) Sachsen

20.638

14 (14) Thüringen

20.519

15 (15) Sachsen-Anhalt

20.409

16 (16) Mecklenburg-Vorpommern

20.387

Σ όλα τα υπόλοιπα κρατίδια η μ.ο. αγοραστική δύναμη
των κατοίκων βρίσκεται κάτω από τον πανγερμανικό
μέσο όρο αν και τα νέα κρατίδια (πρώην Ανατολική
Γερμανία) παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην
αγοραστική τους δύναμη.
Ομόσπονδα κρατίδια (στην παρένθεση η κατάταξη το
2020)
1 (1) Bayern

25.770 €

2 (2) Hamburg

25.607

3 (3) Baden-Württemberg

25.487

4 (4) Hessen

24.648

Περιφέρειες / πόλεις
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η περιφέρεια του
Starnberg βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των
περιφερειών με την μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Με
κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη 33 363 €, οι κάτοικοι
του Starnberg έχουν 41% περισσότερα ευρώ για
δαπάνες και αποταμιεύσεις.
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Η περιφέρεια του Μονάχου (32.031 €) είναι φέτος στη
δεύτερη θέση, προσπερνώντας την περιφέρεια Hochtaunuskreis (31.873 €) που „έπεσε“ στην τρίτη θέση.
Υπάρχουν περαιτέρω αλλαγές στην πρώτη δεκάδα σε
σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και συγκεκριμένα
στις θέσεις επτά έως δέκα.
Οι περιφέρειες Fürstenfeldbruck (7η θέση) και Dachau
(8η θέση) ανταλλάσσουν θέση στην την κατάταξη, ενώ η
περιφέρεια Erlangen είναι τώρα στην πρώτη δεκάδα και
μετατόπισε την περιοχή Böblingen από την ένατη θέση
στη δέκατη.
Η περιφέρεια Gelsenkirchen στην περιοχή Ruhr
καταλαμβάνει την τελευταία θέση.
Με κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη 18.817 €, οι
κάτοικοι του Gelsenkirchen βρίσκονται κατά το 20%
κάτω από τον παγγερμανικό μέσο όρο.
Η πρώτη δεκάδα περιφερειών/δήμων με την μεγαλύτερη
αγοραστική δύναμη
1 (1) Περιφέρεια Starnberg

33.363

2 (3) Περιφέρεια München

32.031

3 (2) Περιφέρεια Hochtaunuskreis

31.873

4 (4) Δήμος München

31.385

5 (5) Περιφέρεια Main-Taunus-Kreis

30.605

6 (6) Περιφέρεια Ebersberg

30.555

7 (8) Περιφέρεια Fürstenfeldbruck

28.753

8 (7) Περιφέρεια Dachau

28.701

9 (12) Δήμος Erlangen

28.230

10 (9) Περιφέρεια Böblingen

28.182

Η αγοραστική δύναμη GfK ορίζεται ως το άθροισμα
όλων των καθαρών εσόδων του πληθυσμού με βάση
τον τόπο κατοικίας. Εκτός από το καθαρό εισόδημα από
αυτοαπασχολούμενους και μη αυτοαπασχολούμενους
στην αγοραστική δύναμη προστίθενται το εισόδημα
κεφαλαίου, κρατικά επιδόματα όπως ανεργίας, τέκνων
και συντάξεις
Ωστόσο, τα έξοδα διαβίωσης, ασφάλειες, τα ενοίκια και
τα κοινόχρηστα έξοδα όπως φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό
ρεύμα, ένδυση ή αποταμίευση δεν έχουν ακόμη
αφαιρεθεί από αυτό το διαθέσιμο εισόδημα.
Σημειώνεται πάντως ότι για τον υπολογισμό της
αγοραστικής δύναμης της GfK για το 2021, ελήφθησαν
υπόψη στοιχεία τα οποία προϋποθέτουν σταδιακή
ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, αναμένονται
διαφοροποιήσεις από τις επιπτώσεις της πανδημίας .

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΊΩΝ ΜΟΝΆΧΟΥ
...πόσο κρίμα, έφυγε για την γειτονιά των αγγέλων ένας ακόμη δικός μας
άνθρωπος, σήμερα απεβίωσε ο δικός μας ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ...καλό
παράδεισο, ελαφρύ να είναι το χώμα που θα σε σκεπάσει!
Τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του!
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΝΈΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ ΤΟ 2020
Τις τιμές πώλησης νέων κατοικιών
σε 10 ανεπτυγμένες πόλεις της
Γερμανίας το 2020 εξέτασε το
πορτάλ ακινήτων ImmoScout24.
Σύμφωνα με το κεντρικό αποτέλεσμα
το ποσοστό αύξησης των τιμών το
2020 διαμορφώθηκε συγκριτικά με
τις τιμές του 2019 μεταξύ +4,9% έως
και +17,4%
Στην πρώτη θέση με την μεγαλύτερη
αύξηση βρίσκεται η Λειψία με 17,4%
(+15,6% το 2019).
Πάνω από 10,5% ήταν η αύξηση
νέων κατοικιών στο Βερολίνο,
Φρανκφούρτη και Κολωνία.
Για την έρευνα η ImmoScout24 εξέτασε την μέσο όρο τιμή προσφοράς μιας νέας κατοικίας στις πόλεις Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München και Stuttgart.
Στην έρευνα εξετάστηκαν οι τιμές δυο κατηγορίες νέων κατοικιών.
•

80 τ.μ. διαμέρισμα με τρία δωμάτια

•

140 τ.μ. μονοκατοικία σε 600 τ.μ. οικόπεδο.

Λειψία
Αν και είχε την μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραμένει να είναι στην τελευταία θέση έχοντας ακόμη τις χαμηλότερες
τιμές. Ενα διαμέρισμα 80 τ.μ. στη Λειψία προσφέρεται 300.000 €, όσο περίπου και στη Βρέμη και στην Δρέσδη.
Σχεδόν μισό εκατομμύριο € (470.000 €) επιπλέον πρέπει να πληρώσει ένας αγοραστής για ένα αντίστοιχο
διαμέρισμα στο Μόναχο (Η πόλη του Μονάχου είχε με 4,9% την μικρότερη αύξηση τιμών το 2020).
Η Στουτγάρδη στη δεύτερη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης με τιμή περίπου 600.000 € και από κοντά η
Φρανκφούρτη με 570.000 €.
Η τιμή μιας μονοκατοικίας στη Λειψία αυξήθηκε το 2020 συγκριτικά με το 2019 κατά 2,9%, στο Βερολίνο 2,7%
ενώ η Δρέσδη ήταν η μοναδική πόλη της κατάταξης που η τιμή το τελευταίο τρίμηνο του 2020 ήταν κατά 1,9%
μικρότερη από όσο ήταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2019.
Σε € οι τιμές για μονοκατοικία ήταν:
•

Δρέσδη 430.000 €

•

Βρέμη 460.000 €

•

Λειψία 520.000 €

•

Μόναχο 1.500.000 € (χωρίς να αυξηθεί όμως ο μ.ο. τιμής το 2020)

•

Αμβούργο περίπου 720.000 € (+0,6%)

•

Στουτγάρδη 1.100.000 € (+2,6%)

•

Φρανκφούρτη 960.000 €
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΉ ΆΔΕΙΑ (ELTERNZEIT)

Επιμέλεια „ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ“
Το συμβούλιο των ομόσπονδων κρατιδίων (Bundesrat) επικύρωσε τις αλλαγές του νόμου που ψηφίστηκαν στην
Ομοσπονδιακή Βουλή και που αφορούν την «γονική άδεια» (Elternzeit) .
Ας δούμε όμως πρώτα απ όλα: Τι είναι η «γονική άδεια» (Elternzeit) και ποιους αφορά:
Η γονική άδεια είναι ουσιαστικά, το χρονικό διάστημα ανατροφής τέκνων και αφορά τους εργαζόμενους γονείς, οι
οποίοι επιθυμούν να αναθρέψουν το παιδί τους κάνοντας για μια περίοδο παύση εργασίας ή μειώνοντας τις ώρες
εργασίας τους.
Το εισόδημα που χάνεται την συγκεκριμένη περίοδο, μπορεί να καλυφθεί (μερικώς) από το επίδομα Elterngeld ή
ElterngeldPlus.
Τo δικαίωμα των γονέων για τη γονική άδεια είναι νομοθετημένο απέναντι στους εργοδότες και για το λόγο αυτό
στη διάρκειά του δεν μπορεί ο εργοδότης (εκτός εξαιρέσεων) να καταγγείλει το συμβόλαιο εργασίας.
Επίσης, με το πέρας της γονικής άδειας ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα επιστροφής στο ίδιο ωράριο εργασίας που
ήταν πριν λάβει την γονική. Η επιστροφή στην ίδια ακριβώς θέση εργασίας εξαρτάται από το συμβόλαιο εργασίας
του γονέα με τον εργοδότη.
Γονική άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος και στις περιπτώσεις που έχει περιορισμένου χρόνου συμβόλαιο, συμβόλαια
υποαπασχόλησης ή ελάχιστη απασχόληση, εργασία στο σπίτι, στη διάρκεια επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
μετεκπαίδευσης
Οι αλλαγές:
Χρόνος:
Εάν το παιδί γεννηθεί πρόωρα 8, 12 ή 16 εβδομάδες, οι γονείς λαμβάνουν δύο, τρεις ή τέσσερις μήνες πρόσθετα
γονικό επίδομα - ή, εάν επιλέξουν το γονικό επίδομα Plus, τέσσερις, έξι ή οκτώ μήνες.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ως στόχο να παρέχει οικονομική ασφάλεια στους γονείς των πρόωρων μωρών αλλά
και και να καλύψει το χρονικό διάστημα που ενδεχομένως το παιδί να παρουσιάζει αναπτυξιακή καθυστέρηση.
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Ώρες εργασίας
Μέχρι τώρα οι γονείς που ήταν σε «γονική άδεια» μπορούσαν να εργαστούν έως 25-30 ώρες εβδομαδιαίως. Με
την αλλαγή οι ώρες διαμορφώνονται σε 24-32. Ετσι θα μπορεί ένας εργαζόμενος που βρίσκεται σε «γονική άδεια»
να εργαστεί 3 ή 4 8ωρα εβδομαδιαίως συγκεντρωμένα.
Μπόνους συντρόφου (Partnerschaftsbonus)
Το μπόνους δικαιούνται γονείς που εργάζονται και οι δυο (ταυτόχρονα) με μειωμένο ωράριο εργασίας (Teilzeit).
Και στην περίπτωση αυτή προσαρμόστηκαν οι ώρες εργασίας από 25 έως 30 εβδομαδιαίως σε 24 έως έως 32
ώρες. Παράλληλα η ρύθμιση που προέβλεπε ότι για το „Μπόνους συντρόφου“ θα πρέπει και οι δυο γονείς να
εργάζονται ταυτόχρονα 4 μήνες με μειωμένο ωράριο εργασίας άλλαξε και προσαρμόστηκε σε „2 έως 4 μήνες“
Επιπλέον ρυθμίσεις
Το αίτημα για το επίδομα «γονικής άδειας» θα απαλλαγεί από διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο στο
επίπεδο της αίτησης όσο και στο επίπεδο των πιστοποιητικών.
Τέλος ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα θα αντιμετωπίζονται το ίδιο όσον αφορά το επίδομα της
„γονικής άδειας“ όπως οι εργαζόμενοι που δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Στη σελίδα μας μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ που αφορά
Επίδομα γονέων (Elterngeld) - Γονική άδεια (Elternzeit) - Επίδομα τέκνων (Kindergeld)
Σημείωση το έντυπο έχει επικαιροποημένα στοιχεία πριν την πανδημία και μπορεί να υπάρχουν αλλαγές που δεν
έχουν ενταχθεί

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΠΠΆΣ: ΕΠΑΝΕΞΕΛΈΓΗ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΩΝ
ΞΈΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΏΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ
O Γιώργος Παππάς, ανταποκριτής των ΝΕΩΝ, επανεξελέγη
για δεύτερη θητεία πρόεδρος της «Ένωσης Ξένου Τύπου»
(VAP), της οργάνωσης των ξένων ανταποκριτών στη
Γερμανία.
Η Ένωση «VAP» είναι η αρχαιότερη δημοσιογραφική
ένωση της Γερμανίας, ιδρύθηκε το 1906 και έχει
σήμερα στις γραμμές της 445 μέλη, ανταποκριτές των
σημαντικότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης από 60 και
πλέον χώρες. Στο νέο προεδρείο της Ένωσης εξελέγησαν
επίσης :
ΝataliiaFiebrig (Ουκρανία), RosaliaRomaniec (Πολωνία),
GayChazan (FinancialTimes), TanyaFirsova (Ρωσία), RobSavelberg(DeTelegraph), MelissaEddy (NewYorkTimes).
Ο Γιώργος Παππάς είναι ο τρίτος Έλληνας πρόεδρος της Ένωσης VAP, μετά τον Τάσο Τέλλογλου το 1996 και τον
Βασίλη Μαθιόπουλο το 1969.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ „BAUKINDERGELD“ ΜΈΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΊΟΥ
Παράταση κατάθεσης αιτήματος για Baukindergeld μέχρι 31 Μαρτίου αποφάσισε η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση
To συγκεκριμένο επίδομα αφορά οικογένειες με
παιδιά που θα χτίσουν ή θα αγοράσουν σπίτι για
ιδιοκατοίκηση.
Τι είναι το νέο επίδομα „Baukindergeld „
τo συγκεκριμένο επίδομα ξεκίνησε να καταβάλλεται
από τον Μάρτιο του 2019 και αφορά οικογένειες
με παιδιά που θα χτίσουν ή θα αγοράσουν σπίτι
για ιδιοκατοίκηση. Η κατάθεση αιτήσεων (μόνο
ηλεκτρονικά) ξεκίνησε από την προηγούμενη
εβδομάδα.
Το συγκεκριμένο επίδομα των 1.200 € ετησίως ανά
παιδί και για 10 χρόνια
μπορούν να λάβουν οικογένειες με ένα τουλάχιστον παιδί κάτω των 18 ετών. Το δικαίωμα διατηρείται και αν το
παιδί είναι άνω των 18 ετών, αλλά λαμβάνει επίδομα τέκνων (Kindergeld).
Υπάρχουν όμως εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να αποκτηθεί το δικαίωμα του επιδόματος και συγκεκριμένα.
• Οικογένειες με ένα παιδί κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα πάνω από
90.000 €
• Οικογένειες με δυο παιδιά κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα πάνω από
105.000 €
• Οικογένειες με τρία παιδιά κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα πάνω από
120.000 €
Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και αναδρομικά για αγορά ή χτίσιμο κατοικίας από 1.1.2018
Αίτηση και περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του αρμόδιου Υπουργείου
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Zuschussportal/Online-Antrag-Baukindergeld/
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„ΈΝΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΉΣ ΧΏΡΑΣ“
Της Ειρήνης Αναστασοπούλου, Deutsche Welle
Είχε μόνο επτά λεπτά στη διάθεσή του για τη
συνέντευξη με την καγκελάριο, μια από τις επτά
που είχε δώσει μέχρι τότε σε διεθνή μέσα. Ήταν το
2011, παραμονές της συνάντησής της με τον τότε
πρωθυπουργού Γιώργο Παπανδρέου στο Βερολίνο.
Η Μέρκελ είχε αποφασίσει να μιλήσει στην ελληνική
δημόσια τηλεόραση και στον ανταποκριτή της Γιώργο
Παππά. “Μου διηγήθηκε μιαν ιστορία για τη σχέση
της με την Ελλάδα, ότι όταν μαθήτρια στην τότε
Ανατολική Γερμανία, μαζί με την μητέρα της που ήξερε
Αρχαία Ελληνικά και φίλες της, έστελναν κάρτες στην
Ελλάδα για την απελευθέρωση του φυλακισμένου
Μίκη Θεοδωράκη. Όταν έφυγε ο Θεοδωράκης από
την Ελλάδα, έδωσε την πρώτη του συναυλία στην
τότε Δυτική Γερμανία, και όχι στην Ανατολική. Ήταν η
μεγάλη απογοήτευση της Μέρκελ από την Ελλάδα, αργότερα ακολούθησαν και άλλες”, θυμάται χαμογελώντας ο
ανταποκριτής της ΕΡΤ και των ΝΕΩΝ στο Βερολίνο.
„Χρειάζεται να ‚σιδερώσω‘ την είδηση“
Τα χρόνια πέρασαν, η Ελλάδα βγήκε από την κρίση, η Μέρκελ διανύει τους τελευταίους μήνες στην καγκελαρία
και ο Γιώργος Παππάς επανεξελέγη την Πέμπτη, 25.02, πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου (VAP) στο Βερολίνο.
Από την ίδια θέση πέρασαν ο Βάσος Μαθιόπουλος το 1969 και ο Τάσος Τέλλογλου το 1996. Πρόκειται για
την αρχαιότερη δημοσιογραφική ένωση της Γερμανίας με έτος ίδρυσης το 1906 και σήμερα αριθμεί 445 μέλη,
ανταποκριτές από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης από 60 χώρες. Μια εκδήλωση
μεγάλης τιμής για το δημοσιογραφικό ήθος, τη δουλειά στην Ένωση αλλά και τη συνολική παρουσία του Παππά
όλα αυτά τα χρόνια ως δημοσιογράφου στη Βαυαρική Ραδιοφωνία στο Μόναχο, μετά στη Deutsche Welle στη
Βόννη και στη συνέχεια ως ανταποκριτή στη γερμανική πρωτεύουσα. Ιδιαίτερα η δεκαετία της δημοσιονομικής
και οικονομικής κρίσης ήταν πολύ δύσκολη “Λειτούργησαν δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα σχήματα
και στερεότυπα, όπως του γερμανοτσολιά, και είχαμε τεράστια δυσκολία, εμείς οι Έλληνες ανταποκριτές, να
διατηρήσουμε τη δημοσιογραφική μας ανεξαρτησία παρουσιάζοντας όσο πιο αντικειμενικά μπορούσαμε μια εικόνα,
που στην Ελλάδα μεταφράζονταν στο ότι δήθεν δεν στηρίζαμε αρκούντως τις ελληνικές θέσεις. Αυτό ήταν λάθος,
γιατί η δουλειά του ανταποκριτή είναι να μεταφέρει αυτό που βλέπει και όχι να κάνει προπαγάνδα”.
Ο Γιώργος Παππάς εντοπίζει τη δυσκολία και σε μια ιδιαιτερότητα. Στην πρόσληψη της γερμανικής πολιτικής
στην Ελλάδα κυρίως μέσω αγγλοσαξονικών μέσων ενημέρωσης, από τα οποία αναδύεται κλίμα αντιγερμανικό,
ελλείψει ικανού αριθμού Ελλήνων ανταποκριτών στο Βερολίνο. “Πολλές φορές ακόμη και τώρα υπάρχει η δυσκολία
να πρέπει να ‘σιδερώνουμε’ την είδηση, εγώ μπαίνω πολύ συχνά στον ρόλο να πρέπει να ‘σιδερώνω’ κάτι που
μεταδίδεται στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει αποδοθεί έτσι όπως θα έπρεπε”. Η δια της τεθλασμένης και όχι απαραίτητα
σωστά αποτυπωμένη εικόνα της Γερμανίας στον ελληνικό χώρο αναδεικνύει και το πόσο σημαντικό είναι για τα
ελληνικά ΜΜΕ να έχουν ανταποκριτές στη Γερμανία. “Είτε το θέλουμε, είτε όχι θα παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο
στο εξής, γιατί το ειδικό της βάρος έχει αυξηθεί, ειδικά μετά το Brexit. Κι αυτό έχει σχέση με τη δουλειά μας ως
ανταποκριτές».
«Έργο δεκαετιών, αν όχι του αιώνα”
Με αυτήν την εμπειρία λοιπόν, ως πρόεδρος και πάλι της Ένωσης Ξένου Τύπου, θέλει να ενισχύσει και να
διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη δουλειά των συναδέλφων του. Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες. Όταν
πρωτοεξελέγη, μόλις ξεκινούσε το πρώτο κύμα της πανδημίας, και από τη μια μέρα στην άλλη η Ένωση δεν
μπορούσε να οργανώσει συναντήσεις με αξιωματούχους της πολιτικής και οικονομικής ζωής μέσω φυσικής
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παρουσίας. “Υπήρχε η εξής επιλογή: Ή θα σταματούσαμε τις δραστηριότητες μέχρις ότου αποκατασταθούν οι
ομαλές συνθήκες, ή θα βρούμε άλλο τρόπο για να συνεχίσουμε την προσφορά μας στους συναδέλφους. Και
επιλέξαμε το δεύτερο. Κινηθήκαμε αμέσως, καταφέραμε πολύ γρήγορα να μπούμε στη διαδικασία της ψηφιακής
εκδοχής αυτών των συζητήσεων και πολύ νωρίς η ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν πάρα πολύ μεγάλη, κι αυτό
συνεχίστηκε και σε όλην τη διάρκεια της χρονιάς” θυμάται ο Γιώργος Παππάς. Η ανταπόκριση ήταν άμεση όμως
και από την πλευρά των πολιτικών, που αντελήφθησαν ότι θα πρέπει να μπουν στο νέο παιγνίδι της ψηφιακής
επικοινωνίας, ειδάλλως θα έμεναν εκτός. Ο Παππάς θυμίζει μάλιστα την περίπτωση του Φρίντριχ Μερτς, που
διεκδικούσε την προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Τον Απρίλιο του 2020 ήταν ένας από τους
πρώτους που κατάλαβε τη σημασία της νέας μορφής επικοινωνίας και δέχθηκε αμέσως να συμμετάσχει σε τέτοια
συζήτηση.
Συνολικά στη δύσκολη πρώτη χρονιά της πανδημίας έγιναν πάνω από 70 συναντήσεις με υψηλά ιστάμενους
εκπροσώπους της πολιτικής, οικονομικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής. Αλλά φέτος ο βασικός στόχος του
Γιώργου Παππά είναι η νέα ιστοσελίδα της Ένωσης, “έργο δεκαετιών, αν όχι του αιώνα”. Πώς όμως προσλαμβάνει
ο ίδιος την επανεκλογή του, και μάλιστα με ένα ποσοστό βορειοκορεατικών διαστάσεων; “Σημαίνει καταρχήν
προσωπική ικανοποίηση και αναγνώριση της δουλειάς που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο των
ανταποκριτών. Γιατί δεν προέρχομαι ούτε από μεγάλη χώρα, αν και γνωστή, ούτε έχω πίσω στην πλάτη μου μεγάλα
μέσα παγκοσμίου βεληνεκούς, όπως ο Γκάρντιαν ή οι New York Times. Το γεγονός ότι ένας ανταποκριτής μιας
μικρής χώρας εκλέγεται σε αυτήν τη θέση και αναγνωρίζεται η δουλειά του μέσω του αποτελέσματός της, νομίζω
ότι μιλά από μόνο του”. Μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο ο Γιώργος θα έχει όλο το χρόνο να συνεχίσει το σπουδαίο
του έργο για την Ένωση και για τα ελληνικά ΜΜΕ, με τα οποία συνεργάζεται. Καμιά φορά αρκούν μόνο επτά λεπτά.
Όπως το 2011 με τη Μέρκελ.

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE:
„ΘΕΤΙΚΑΣΤΌΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΉΤΑ
ΤΩΝ ΕΜΒΌΛΙΩΝ“
Το αμερικανό ιατρικό περιοδικό „New England Journal of Medicine“ δημοσίευσε αποτελέσματα έρευνας που αφορά
την αποτελεσματικότητα του εμβολίου Biontech / Pfizer και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα σε 1,2 εκατομμύρια
εμβολιασμούς στο Ισραήλ. Από την έρευνα προκύπτει ότι η αποτελεσματικίτητα όσον αφορά την προστασία από
τον ιό φθάνει και ως 94%
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 20 Δεκεμβρίου - 1 Φεβρουαρίου δηλ. στο διάστημα που είχε ήδη η
μετάλλαξη (βρετανική)
Johnson & Johnson
Και η έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του FDA (Vaccines and Related Biological Products Advisory
Committe) για το εμβόλιο της Johnson & Johnson που αφορά αποτελέσματα μεγάλης κλινικής έρευνας αναφέρει
ότι το εμβόλιο ήταν 85% αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών, χωρίς να παρατηρούνται διαφορές
στις οκτώ χώρες που περιλαμβάνονται στη μελέτη.
Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE) Ηλίας
Μόσιαλος με ανάρτησήτου για τη συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο παρέχει 100%
προστασία από νοσηλεία για Covid-19
Όπως επισημαίνει ο κ. Μόσιαλος, «ο χρόνος παρακολούθησης είναι περιορισμένος και τα αποτελέσματα δεν
προκύπτουν από ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή. Θα περιμένουμε την τελική ανάλυση, αλλά είναι μία πρώτη
ένδειξη πιθανής αποτελεσματικότητας έναντι ασυμπτωματικής λοίμωξης 29 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Να
θυμίσω πως το εμβόλιο της J&J είναι το πρώτο εμβόλιο για το οποίο έχουμε στοιχεία αποτελεσματικότητας με μία
δόση. Η J&J διεξάγει, επίσης, μία κλινική δοκιμή 30.000 ατόμων στις ΗΠΑ με δύο δόσεις και μεσοδιάστημα οκτώ
εβδομάδων και δεν αναμένονται νωρίτερα από τον Μάιο. Αναμένουμε τη δημοσίευση και νέα για την πορεία της
αδειοδότησης του εμβολίου στην Ευρώπη».
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HANDELSBLATT: «KΑΛΎΤΕΡΑ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ ΑΠ ΌΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΊΑ»
«Πού ο εμβολιασμός λειτουργεί καλύτερα: Μυστικά επιτυχίας από τέσσερις χώρες»
Υπότιτλος: «Στην Γερμανία επικρατεί χάος σε όσον αφορά τα ραντεβού για εμβολιασμό. Πώς τα πράγματα θα
μπορούσαν να είναι καλύτερα φαίνεται από το Ισραήλ, την Γαλλία, την Δανία και την Ελλάδα»
Το ρεπορτάζ του ανταποκριτή στο Ισραήλ Pierre Heumann, του ανταποκριτή στην Ελλάδα Gerd Höhler, της
ανταποκρίτριας στην Γαλλία Tanja Kuchenbecker και του συντάκτη για θέματα των χωρών της Βόρειας Ευρώπης
Helmut Steuer αναφέρει εισαγωγικά:
//Για τους περισσότερους επιδημιολόγους, ο εμβολιασμός θεωρείται το πιο ισχυρό όπλο για την καταπολέμηση
της πανδημίας του κορωνοϊού. Αλλά τα παράπονα στην Γερμανία σχετικά με την οργάνωση των ραντεβού για
εμβολιασμό δεν σταματούν. Μερικές φορές όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν δεν μπορούν, λόγω της πληθώρας
των αιτημάτων, να πιάσουν γραμμή ή να κλείσουν ραντεβού διαδικτυακά. Ακόμα και μετά από μακρά αναμονή,
συχνά οι πολίτες πληροφορούνται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία.
Επιπλέον, τα μεμονωμένα ομοσπονδιακά κρατίδια ρυθμίζουν πολύ διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο χορηγούν
τα ραντεβού. Δεν υπάρχει κεντρική Υπηρεσία που να οργανώνει τον εμβολιασμό. Ειδικά πολλοί ηλικιωμένοι, οι
οποίοι μάχονται για ένα ραντεβού σε μία αυστηρά καθορισμένη ακολουθία εμβολιασμών, φτάνουν στα όριά τους
λόγω του χάους. Το αποτέλεσμα: Ο τόσο σημαντικός ταχύς εμβολιασμός του πληθυσμού παρουσιάζει στασιμότητα.
Σε ορισμένες άλλες χώρες, ωστόσο, ο εμβολιασμός είναι καλύτερος και πιο οργανωμένος. Όποιος αναζητά
πρότυπα, τα βρίσκει στην Ελλάδα, την Γαλλία, την Δανία ή το Ισραήλ.//
Το κομμάτι του άρθρου που αφορά την Ελλάδα υπογράφεται από τον Gerd Höhler και αναφέρει:
//Ελλάδα: Ειδοποίηση για ραντεβού εμβολιασμού μέσω SMS ή email
Στη χώρα της Νότιας Ευρώπης, σχεδόν 700.000 δόσεις εμβολίων είχαν χορηγηθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο.
Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό πρώτου εμβολιασμού της τάξης του 6,5%. 230.000 άνθρωποι έχουν ήδη λάβει
την δεύτερη δόση. Ο στόχος είναι να έχει εμβολιαστεί έως τον Σεπτέμβριο το 80% των ατόμων άνω των 18 ετών.
Συγκριτικά: Στη Γερμανία, περισσότερα από 3,3 εκ. άνθρωποι έχουν κάνει τον πρώτο εμβολιασμό, περίπου 1,7 εκ.
και τον δεύτερο. Το ποσοστό του εμβολιασμού είναι 4%.
Η «Επιχείρηση Ελευθερία», όπως αποκαλεί η ελληνική κυβέρνηση την εκστρατεία εμβολιασμού, έχει κυλήσει ομαλά
μέχρι τώρα. Οι περισσότεροι πολίτες δεν χρειάζεται μάλιστα να κάνουν τίποτα.
Ενημερώνονται για το ραντεβού εμβολιασμού μέσω SMS ή email. Τα στοιχεία επικοινωνίας προέρχονται από
το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο δημιουργήθηκε στην αρχή της πανδημίας με σκοπό την
ανακούφιση των ιατρείων.
Όποιος δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένος μπορεί να δηλωθεί στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια να λάβει και αυτός
το ραντεβού εμβολιασμού. Μια ειδική γραμμή, όπως αυτή που οδηγεί στην Γερμανία πολλούς ανθρώπους στην
απελπισία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. «Λάβαμε την συνειδητή απόφαση να μην υπάρξει τηλεφωνικό κέντρο, επειδή
δεν ταιριάζει στην ψηφιοποιημένη διαδικασία», αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης έθεσε σε πρώιμο στάδιο ως ύψιστη προτεραιότητα την οργάνωση της εκστρατείας εμβολιασμού.
«Ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται καθημερινά», αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος, Υφυπουργός για τον συντονισμό των
κυβερνητικών εργασιών. «Όλα γίνονται χωρίς χαρτί και είναι πλήρως ψηφιοποιημένα, δεν υπάρχουν ουρές, κάθε
εμβολιασμένος λαμβάνει ηλεκτρονική βεβαίωση», δηλώνει ο Σκέρτσος. Η αξίωση είναι: «Αντιμετωπίζουμε τους
πολίτες ως πελάτες, όχι ως αιτούντες».
Όλα τα κανάλια της εκστρατείας εμβολιασμού συγκεντρώνονται στον λεγόμενο «πύργο ελέγχου», το κέντρο
αξιολόγησης της κατάστασης στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Υφυπουργός Σκέρτσος περιγράφει
τη συνταγή επιτυχίας με τις λέξεις: «Ψηφιοποίηση, διαφάνεια, κεντρικός σχεδιασμός και παρακολούθηση των
διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο».//
Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

27

Αρ. 74 Μάρτιος 2021 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

ΑΜΒΟΎΡΓΟ: ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΚΡΟΨΊΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ
Τα αποτελέσματα από 735 θανάτους στο Αμβούργο
„από ή με“ κορονοϊό μετά από νεκροψία δημοσίευσε
το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο του
Αμβούργου.
Από τους 735, από κορωνοιό πέθαναν 618 άτομα ενώ
50 άτομα ενώ είχαν προσβληθεί με τον ιό δεν ήταν ο
κορωνοιός που προκάλεσε το θάνατο.
Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση ηλικία των θανάτων
από κορωνοιό στο Αμβούργο ήταν 83 ετών. Το 75% των
νεκρών ήταν μεγαλύτερα από 76 ετών. Από τους νεκρούς μεταξύ 29 και 100 ετών, το 55% ήταν άνδρες και το 45%
γυναίκες.
Μόνο επτά νεκροί, οπότε μόνο το 1%, ήταν νεότεροι από 50 ετών. Όλοι είχαν προηγούμενη ασθένεια, όπως
καρδιακή πάθηση ή όγκο. Σε πολύ οι άνθρωποι πέθαναν από το COVID-19 χωρίς προηγούμενη ασθένεια

ΓΕΡΜΑΝΊΑ:« ΛΊΓΑ ΕΜΒΌΛΙΑ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌΣ ΧΡΌΝΟΣ
ΑΝΑΜΟΝΉΣ»
«Λίγα εμβόλια, υπερβολικός χρόνος αναμονής.
Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς τη
μέχρι πρότινος κατάσταση στη Γερμανία στο μέτωπο
εμβολιασμού του πληθυσμού, σχολιάζει η Süddeutsche
Zeitung με τίτλο «Υπερβολικά αργοί». Η γερμανική
εφημερίδα παρατηρεί: «Με αυτό το δεδομένο μοιάζει
παράλογο ότι από τότε που ένα τρίτο εμβόλιο έλαβε
πράσινο φως κυκλοφορίας αποδεικνύεται εξαιρετικά
δύσκολο
σε αρκετές περιοχές να εμβολιαστεί στο πληθυσμό.
Κέντρα εμβολιασμού έχουν ακόμα ανοιχτά πολλά
ραντεβού χωρίς να έχουν φθάσει στα όρια δυνατοτήτων
τους και για το λόγο ότι οι αρμόδιες αρχές δεν
κατάφεραν να ενημερώσουν εγκαίρως ικανό αριθμό ενδιαφερομένων. Επί εβδομάδες διεξάγονταν δημόσια
συζήτηση για νέες αλλαγές στη σειρά προτεραιότητας των εμβολιασμών, αν δηλαδή θα έπρεπε να εμβολιαστούν
δάσκαλοι πριν τους εργαζόμενους στα σουπερμάρκετ, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εμβόλια παρέμεναν
ανεκμετάλλευτα στις αποθήκες. Κι ας ήταν γνωστό σε όλους ότι θωρακίζουν από μια βαριά λοίμωξη ή και την
διασπορά του ιού. Η κατά γράμμα τήρηση των κανόνων εμβολιασμών που όρισαν οι υγειονομικές αρχές, αλλά
κι ο σκεπτικισμός που επικρατεί σε τμήματα του πληθυσμού έναντι του εμβολίου της AstraZeneca προκαλούν
ανισορροπίες. Ήρθε επιτέλους η ώρα να προσφερθούν εμβολιασμοί σε όσους είναι τώρα η σειρά τους, όπως
κάνουν ήδη κάποια ομόσπονδα κρατίδια»
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ΟΥΧΆΝ: ΤΑ ΣΕΝΆΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ

Μια ομάδα ειδικών που ορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ολοκλήρωσε αυτή την εβδομάδα
την 28ήμερη αποστολή της στην κινεζική πόλη Ουχάν όπου αναζήτησε στοιχεία για την προέλευση της Covid-19.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ;
Ο Πίτερ Μπεν Εμπάρεκ, ο κορυφαίος ειδικός του ΠΟΥ για τις ζωονόσους, δήλωσε πως η ομάδα διεξήγαγε
επιστημονικές έρευνες για τα τέσσερα κύρια σενάρια σχετικά με το πώς ο SARS-CoV-2, ο ιός που προκαλεί την
Covid-19, εξαπλώθηκε στους ανθρώπους.
Σύμφωνα με το πρώτο, ένα και μόνο πρόσωπο εκτέθηκε στον SARS-CoV-2 μέσω άμεσης επαφής με το είδος
ξενιστή, τη νυχτερίδα horseshoe bat. Ο ιός μπορεί να κυκλοφορούσε μεταξύ των ανθρώπων για ένα διάστημα πριν
περάσει στην πυκνοκατοικημένη Ουχάν.
Το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρείται το πιο πιθανό, περιλαμβάνει μετάδοση στους ανθρώπους μέσω ενός ακόμη
άγνωστου ενδιάμεσου είδους. Ο Λιάνγκ Ουανιάν, ένας ειδικός της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας, δήλωσε
πως οι παγκολίνοι είναι πιθανοί υποψήφιοι, όμως και άλλα ζώα --περιλαμβανομένων των μινκ και ακόμη και των
γάτων-- μπορεί να αποτέλεσαν επίσης δεξαμενές του ιού.
Μια τρίτη πιθανότητα είναι η Covid-19 να προήλθε από το πρώτο ή το δεύτερο σενάριο και στη συνέχεια να
μεταδόθηκε μέσω προϊόντων της ψυχρής αλυσίδας. Κινέζοι ειδικοί απέδωσαν αργότερα συστάδες της Covid-19 σε
εισαγόμενα κατεψυγμένα τρόφιμα και αναφέρουν το ενδεχόμενο να προκάλεσαν και το ξέσπασμα στην Ουχάν.
Το τελευταίο σενάριο είναι ο SARS-CoV-2 να διέρρευσε από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, το οποίο είναι
γνωστό πως είχε μελετήσει κορονοϊούς. Ο Μπεν Εμπάρεκ απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό και δήλωσε πως δεν θα
ερευνηθεί περαιτέρω. Ατυχήματα συμβαίνουν, δήλωσε, αλλά είναι «πολύ απίθανο» να είναι αυτό που συνέβη στην
προκειμένη περίπτωση.
ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ;
Οι ειδικοί είπαν πως, μολονότι είναι απίθανο να υπήρξαν ευρείας κλίμακας ξεσπάσματα της νόσου στην Ουχάν
ή αλλού στην Κίνα πριν από τον Δεκέμβριο 2019, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κυκλοφορούσε σε άλλες
περιφέρειες.
Αν ο ιός προήλθε είτε απ‘ ευθείας από νυχτερίδες είτε από κάποιο ενδιάμεσο είδος, η μετάδοση στην Ουχάν μπορεί
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να διευκολύνθηκε από δίκτυα εμπορίας άγριων ζώων.
Η Μάριον Κόπμανς, ένα άλλο μέλος της ομάδας των ειδικών, δήλωσε πως άγρια ζώα, τα οποία πωλούνταν στην
ιχθυαγορά Χουανάν, μπορούν να ιχνηλατηθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν οικοσυστήματα νυχτερίδων στα
οποία είναι γνωστό ότι υπάρχουν ιοί που σχετίζονται στενά με τον SARS-CoV-2
Μια τέτοια περιφέρεια είναι η νοτιοδυτική κινεζική επαρχία Γιουνάν, όμως η ομάδα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο η
πρώτη μετάδοση σε άνθρωπο να έλαβε χώρα στο Λάος ή το Βιετνάμ.
ΠΟΙΟ ΡΟΛΟ ΕΠΑΙΞΕ Η ΑΓΟΡΑ ΧΟΥΑΝΑΝ;
Παρόλο που η ιχθυαγορά Χουανάν στην Ουχάν συνδεόταν με τις πρώτες συστάδες κρουσμάτων, η αρχική
μετάδοση από τα ζώα στον άνθρωπο δεν συνέβη εκεί.
Ο Λιάνγκ δήλωσε πως τα στοιχεία είναι ακόμη ανεπαρκή για να προσδιορισθεί πώς εισήχθη ο ιός στην Χουανάν,
πρόσθεσε όμως πως είναι σαφές ότι την ίδια χρονική στιγμή κυκλοφορούσε και αλλού στην Ουχάν.
Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι κάποιος μετέφερε τον SARS-CoV-2 στην αγορά, όμως ο Μπεν Εμπάρεκ ανέφερε
επίσης το ενδεχόμενο να εισήχθη μέσω ενός «προϊόντος», περιλαμβανομένων κατεψυγμένων άγριων ζώων που
είναι γνωστό ότι προσβάλλονται από τον ιό.
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ COVID;
Η Κίνα έχει εκφράσει ανησυχία ότι οποιαδήποτε έρευνα θα είναι «πολιτικοποιημένη» και έχει δηλώσει ότι θα
συνεργασθεί μόνον αν είναι σαφές ότι δεν αναμένεται απ‘ αυτή να αναλάβει την ευθύνη για την πανδημία.
Αποκλείοντας το ενδεχόμενο της διαρροής από το εργαστήριο και αποδεχόμενη ότι η Covid-19 μπορεί να προήλθε
εκτός Κίνας, η ομάδα του ΠΟΥ δεν παραβίασε καμιά από τις κόκκινες γραμμές του Πεκίνου. Η Κίνα θα ενθαρρυνθεί
επίσης από το γεγονός ότι η ομάδα του ΠΟΥ εξετάζει τη θεωρία της ψυχρής αλυσίδας. Όμως τα ευρήματα είναι
απίθανο να ικανοποιήσουν αυτούς που πιστεύουν ότι η Κίνα είναι ένοχη και ότι συγκάλυψε στοιχεία.
ΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;
Ο Μπεν Εμπάρεκ δήλωσε πως η Κίνα πρέπει τώρα να βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο κορονοϊός
κυκλοφορούσε πολύ νωρίτερα από το Δεκέμβριο 2019. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε θαυμάσια να αρχίσει με
δείγματα από την τράπεζα αίματος.
Οι κοινότητες των νυχτερίδων κοντά στην Ουχάν έχουν αποκλειστεί ως πηγή και πρέπει να γίνουν περισσότερα για
να ερευνηθούν σπηλιές σε άλλες περιφέρειες και να διαπιστωθεί αν μπορεί να βρεθεί μια στενότερη αντιστοιχία με
τον SARS-CoV-2.
Τα ζώα προς πώληση στην αγορά Χουανάν πρέπει επίσης να εξετασθούν περαιτέρω ενώ πρέπει να ερευνηθεί και ο
ρόλος που διαδραματίζει εν γένει η ψυχρή αλυσίδα προϊόντων, δήλωσε ο Μπεν Εμπάρεκ.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
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Η ΝΈΑ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ
Στην νέα αξιολόγηση „QS World University Rankings by Subject“ η TUΜ
(Technische Universität München)
βρίσκεται στην 50η θέση των καλύτερων
Πανεπιστημίων παγκοσμίως και στην
πρώτη θέση στην Γερμανία.
Μάλιστα στις εφαρμοσμένες επιστήμες
μηχανικών και στις φυσικές
επιστήμες βρίσκεται στην 29η και 31η
θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Stefan Hobmaier / TUM
Στη δεύτερη θέση πανγερμανικά βρίσκεται πάλι πανεπιστήμιο του Μονάχου και συγκεκριμένα το LMU (Ludwig-Maximilians-Universität München) το οποίο στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται στην 63η θέση
Πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη είναι το Massachusetts Institute of Technology (MIT) και ακολουθούν το Stanford
και το Harvard.
Στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι το California Institute of Technology (Caltech),
Πρώτο στην Ευρώπη και 5ο στην παγκόσμια κατάταξη είναι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Oxford,United Kingdom) και ακολουθεί (6η θέση παγκοσμίως) το ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology
Στην 7η θέση είναι το Cambridge,United Kingdom και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά Imperial College London, University of Chicago και UCL, London,United Kingdom.
Ελληνικά Πανεπιστήμια
Στην 477η της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην 571η θέση το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην 651η θέση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην 751η
θέση το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στην 801η θέση μαζί με άλλα 200 Πανεπιστήμια βρίσκονται το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Γερμανικά Πανεπιστήμια
Μετά τα δυο πανεπιστήμια του Μονάχου στις πρώτες 200 θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης είναι:
•

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 64η θέση

•

Humboldt-Universität zu Berlin 117η θέση

•

Freie Universitaet Berlin 130η θέση

•

KIT, Karlsruhe Institute of Technology 131η θέση

•

RWTH Aachen University 145 θέση

•

Technische Universität Berlin (TU Berlin) 148η θέση

•

Technische Universität Dresden 173η θέση

•

Eberhard Karls Universität Tübingen 175η θέση όπως και το

•

Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg

•

University of Göttingen 185η θέση
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ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ: ΆΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΎ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ
„Άνοιξε“ στο διαδίκτυο από την
προηγούμενη εβδομάδα η πλατφόρμα
του Υπουργείου Εσωτερικών για δηλώσεις
των μονίμων κατοίκων εξωτερικού στον
ειδικό εκλογικό κατάλογο προκειμένου να
συμμετέχει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
Βασική προϋπόθεση για να
εγγραφεί κάτοικος εξωτερικού στους
ειδικούς καταλόγους είναι να είναι ήδη
γραμμένος στους κοινούς εκλογικούς
καταλόγους.
Από εκεί και πέρα θα μπορούν να
καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής
όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
• Τα τελευταία 35 χρόνια έχουν ζήσει 2 έτη στην Ελλάδα, έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή
Ε9) είτε το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό έτος
• Οσα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε βάσεις δεδομένων του Δημοσίου θα αντλούνται αυτεπάγγελτα και αμέσως
εφόσον συναινεί ο εκλογέας.
Η πιστοποίηση των κριτηρίων διαμονής για τα 2 έτη γίνεται με δημόσια έγγραφα και ιδίως:
• Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής ή
επαγγεμπατικής εκπαίδευσης ή από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) της ημεδαπής
• Βεβαίωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα διαρκεί αυτή
• Δεν απαιτείται υποβολή φορολογικής δήλωσης εφόσον ο εκλογέας δεν έχει συμπληρώσει τα 30 χρόνια ζωής
και έχει υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενής α’ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Ο συγκεκριμένος νόμος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο μεγαλύτερο κομμάτι του απόδημου γιατί απέκλεισε
ολόκληρες γενιές αποδήμων από το συγκεκριμένο δικαίωμα και μάλιστα τις γενιές που διεκδίκησαν το αίτημα
της „ψήφου του απόδημου“.
Ο νόμος ήταν ένας συμβιβασμός καθώς χρειαζόταν συνταγματικά την υπερψήφιση των 2/3 της Βουλής και
έτσι το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε ακόμη και την επιστολική ψήφο κατέληξε μετά από το διάλογο στο
συγκεκριμένο νόμο.
Είναι πάντως γεγονός ότι ο τελικός νόμος φωτογραφίζει ως απόδημους τους Έλληνες που μετανάστευσαν από
την δημοσιονομική κρίση της χώρας μας την τελευταία δεκαετία.
Και αν ο αποκλεισμός της 1ης και 2ης γενιάς μπορεί με κάποιο τρόπο να „δικαιολογηθεί“ αποτελεί στρατηγικής
σημασίας ατόπημα ο αποκλεισμός της 3ης γενιάς από τη διαδικασία και κατ επέκταση τη σύνδεσή της με την
Ελλάδα.
Τώρα, αν με το νόμο αυτό θα γίνουν μαζικές εγγραφές των Ελλήνων αποδημων στον εκλογικό κατάλογο μάλλον
μοιάζει ως απίθανο σενάριο.
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 							
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Φωτογραφία του φίλου @Babinos Papadopoulos
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Και φέτος, όπως και τα τελευταία χρόνια, ο „Δορυφόρος“ θα οργανώσει διαγωνισμό φωτογραφίας και ταινιών
μηκρού μήκους.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 ο φετινός διαγωνισμός θα έχει θέμα „ Η
Ελλάδα στο Μόναχο“
Ο διαγωνισμός ξεκινάει από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 1η Ιουνίου
Φωτογραφίες μπορούν να σταλούν στο εμαιλ doryforos@email.de (ζωγραφιές και κείμενα στη διεύθυνση Doryforos, Parkstr 17, 80 339 München).
Όροι:
• Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να είναι παραπάνω από τρεις
•

Το θέμα της φωτογραφίας (ζωγραφιάς ή κειμένου) να σχετίζεται με το θέμα.

•

Ο διαγωνισμός απευθύνεται κυρίως σε ερασιτέχνες φωτογράφους

• •Επιτροπή από φωτογράφους θα αξιολογήσει τις φωτογραφίες και παράλληλα όπως πέρσι θα δοθεί η
δυνατότητα στους αναγνώστες του Δορυφόρου να ενισχύσουν την αξιολόγηση φωτογραφιών (μέσω Likes).
• Όλοι οι συμμετέχοντας θα λάβουν αναμνηστικό για τη συμμετοχή ενώ ανάλογα με την ηλικία οι πρώτοι τρεις
θα βραβευτούν (θα ανακοινωθούν σύντομα τα βραβεία τα οποία θα εξαρτηθούν από τους χορηγούς).
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κάποιο δικαίωμα με τη συμμετοχή και με την αποστολή της
φωτογραφίας συμφωνούν με τη δημοσίευσή της/τους.
• Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να μην ανακοινωθεί δημόσια το όνομά τους.
• Οι φωτογραφίες που θα μας σταλούν, θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι
προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με το ορισθέν θέμα, άλλως ο „Δορυφόρος“ θα έχει το
δικαίωμα να τις διαγράφει χωρίς καμία προειδοποίηση.
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•

H λήψη της φωτογραφίας θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και να αποτελεί δικό
του πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, ο
Δορυφόρος θα προβαίνει σε διαγραφή της φωτογραφίας χωρίς καμία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η
διαφορά θα διευθετείται μεταξύ των ενδιαφερομένων

• Η φωτογραφία δεν πρέπει να περιέχει ή να παραπέμπει σε εμπορικά σήματα τρίτων.
•

Αν οι συμμετέχοντες αποφασίσουν να αποστείλουν φωτογραφίες άλλων ατόμων (ενηλίκων ή παιδιών) θα
πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή του κηδεμόνα του παιδιού.

• Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες: Είναι αναληθείς, περιλαμβάνουν περιεχόμενο που
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες
δραστηριότητες, είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου
προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, είναι προσβλητικές,
εκφοβιστικές ή υβριστικές για άλλα άτομα, απεικονίζουν κακομεταχείριση ζώων, περιέχουν υπέρμετρη
χρήση χυδαίας γλώσσας, εκθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν
ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, συνιστούν προσποίηση κάποιου διάσημου, εκθέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια παιδιών, απεικονίζουν τσιγάρα, οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά ή γυμνό με παρουσία παιδιών,
απεικονίζουν εντελώς γυμνά σώματα, είναι πορνογραφικές, απεικονίζουν βία, σαδιστικές ή βάναυσες
πράξεις, περιλαμβάνουν όπλα ή απομιμήσεις όπλων, προβάλλουν ως αποδεκτή την παράνομη χρήση
ναρκωτικών ουσιών, παρουσιάζουν αρνητικά οποιαδήποτε εταιρεία, περιλαμβάνουν προτάσεις προσωπικού
ή εμπορικού χαρακτήρα ή διαφημίσεις, περιλαμβάνουν υλικό τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μεταδόσεων,
είναι πολιτικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την
πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμου.
• Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε
χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
• Ο Δορυφόρος δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και
καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.
•

Ο Δορυφόρος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας
επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από
αυτόν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΜΕ „ΑΠΛΆ ΛΌΓΙΑ“ ΟΙ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
„ΆΝΟΙΓΜΑ“

Αν παρακολουθούσε κάποιος τη συνέντευξη τύπου της Καγκελαρίου και της ομάδας των εκπροσώπων των
Πρωθυπουργών θα αντιμετώπιζε μεγάλη δυσκολία να καταλάβει το σχεδιασμό, ιδιαίτερα αν δεν είχε τη
δυνατότητα να κάνει προσθαφαιρέσεις.
Γι αυτό θα προσπαθήσουμε με „απλά λόγια‘ να μεταφέρουμε τις αποφάσεις
Οι δυο βασικοί αριθμοί και ο τζόκερ
Υπάρχουν δυο βασικοί αριθμοί στο σχεδιασμό ανοίγματος που αποφασίστηκε που αφορά τα νέα κρούσματα
ανά 100.000 κατοίκους το 7ημερο.
Ο αριθμός 50 και ο αριθμός 100: Κάτω από 50 μπορεί να γίνουν „ανοίγματα“ οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων με περιορισμούς .Από 50 μέχρι 100 τα περιοριστικά μέτρα γίνονται πιό αυστηρά. Ο τζόκερ
είναι αν τα κρούσματα είναι κάτω από 35 καθώς χαλαρώνουν σε πολλά επίπεδα ακόμη τα μέτρα
- Κάθε στάδιο ανοίγματος που θα αποφασίζουν τα κρατίδια θα προυποθέτει τα νέα κρούσματα ανά 100.000
κατοίκους να είναι κάτω από 50 (υπό προϋποθέσεις και μέχρι 100).
- Μετά από κάθε „άνοιγμα“ θα πρέπει να περάσουν 14μέρες για να ακολουθήσει το επόμενο στάδιο και αυτό αν
τα νέα κρούσματα δεν ξεπεράσουν τα 100
- Όσο λιγότερα είναι τα νέα κρούσματα τόσο περισσότερο θα χαλαρώνουν τα μέτρα.
Τι σημαίνουν όλα αυτά ;
Αν τα κρούσματα είναι σε χαμηλά επίπεδα τότε μέχρι αρχές Απριλίου (5 Απριλίου) θα ανοίξουν σχεδόν όλοι οι
τομείς δηλ. μέχρι και την υπαίθρια εστίαση και υπαίθριες εκδηλώσεις με μέχρι και 50 άτομα.
Βέβαια ανάλογα με την πορεία του αριθμού των κρουσμάτων θα είναι και οι περιορισμοί. Π.χ. αν τα κρούσματα
θα είναι κάτω των 50 τότε θα αντιστοιχεί π.χ. ένας πελάτης σε εμπορικό κατάστημα ανά 20 τ.μ. αν τα νέα
κρούσματα είναι πάνω από 50 και κάτω από 100 τότε θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 40 τ.μ.
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Ποια είναι τα χρονικά στάδια ανοίγματος
08 Μαρτίου
22 Μαρτίου (το νωρίτερο)
05 Απριλίου (το νωρίτερο)
Ποιοι θα είναι οι επόμενοι τομείς που θα „ανοίξουν“
Λιανικό εμπόριο, μουσεία, γκαλερί, βοτανικοί κήποι, ζωολογικοί κήποι, αθλητισμός (υπαίθριος) σε ομάδες μέχρι
10 ατόμων, ανθοπωλεία, σχολές οδηγών, βιβλιοπωλεία
Για ποιους τομείς δεν πάρθηκαν αποφάσεις
Εστίαση, πολιτισμός, εκδηλώσεις, ταξίδια και ξενοδοχεία θα συζητηθούν στην επόμενη προγραμματισμένη
συνάντηση στις 22 Μαρτίου.
Και αν αυξηθούν τα κρούσματα και ξεπεράσουν τα 100 ανά 100.000 κατοίκους το 7ήμερο ;
Αν αυτό συμβεί, για 3 συνεχόμενες μέρες, τότε επιστρέφουμε στη σημερινή κατάσταση, δηλ. στις απαγορεύσεις
που ισχύουν σήμερα.
Και ποιος αποφασίζει ;
Η απόφαση, στο παραπάνω πλαίσιο, ανήκει στο κάθε ομόσπονδο κρατίδιο
Θα μπορεί στος ίδιο κρατίδιο να ισχύουν διαφορετικά μέτρα ;
Ναι, καθώς στα περισσότερα κρατίδια οι διαφορές όσον αφορά τα κρούσματα σε περιοχές του ίδιου του
Ομόσπονδου κρατιδίου είναι πολύ μεγάλες .
Τι ισχύει για επαφές, σχολεία και νηπιαγωγεία στη Βαυαρία
Σχολεία:
Από 15 Μαρτίου θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σχολεία στη Βαυαρία (στις περιοχές που τα νέα κρούσματα
είναι λιγότερα από 50 ανά 100.000 κατοίκους το 7ήμερο)
Στις περιοχές με 50 έως 100 νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους (7ήμερο) θα γίνεται το μάθημα εκ
περιτροπής .
Στις περιοχές με πάνω από 100 νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους (7ήμερο) τα σχολεία θα λειοτυργούν με
εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Νηπιαγωγεία
Κανονικά θα λειτουργούν τα βρεφοκομεία και νηπιαγωγεία στη Βαυαρία αν τα νέα κρούσματα είναι λιγότερα 50
ανά 100.000 κατοίκους (7ήμερο)
Περιορισμένη θα είναι η λειτουργία όταν τα νέα κρούσματα θα είναι μεταξύ 50 και 100 ενώ στις περιοχές με
πάνω από 100 νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους (7ήμερο) θα έχουν έκτακτη λειτουργία .
Επαφές:
Από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου θα μπορούν στην Βαυαρία να συνατιούνται έως 5 άτομα από δυο διαφορετικά
νοικοκυριά (δεν συνυπολογίζονται παιδιά έως 14 ετών).
Αν τα νέα κρούσματα είναι κάτω από 35 ανά 100.000 κατοίκους (7ήμερο) θα μπορούν να συναντηθούν έως και
10 άτομα μέχρι και απότρια διαφορετικά νοικοκυριά.
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OΙ 10 ΠΙΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΈΣ ΧΏΡΕΣ/ΠΌΛΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑ
η Σιγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία βρίσκονται στην
πρώτη δεκάδα γεγονός που αποδεικνύει ότι χώρες
της Ασίας-Ειρηνικού έκαναν πολύ καλή δουλειά όσον
αφορά στη διαχείριση της πανδημίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις 10
πιο επιθυμητές χώρες και πόλεις αντίστοιχα για
μετεγκατάσταση εργαζομένων το 2021.

Οι 10 πιο ελκυστικές χώρες
συμβούλων διαχείρισης Boston Consulting Group
και την εταιρεία The Network, είχε ως στόχο την
ανάδειξη των καλύτερων χωρών και πόλεων για τη
μετεγκατάσταση εργαζομένων το 2021.
Στην έρευνα η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου και
Δεκεμβρίου 2020 έλαβαν μέρος 209.000 εργαζόμενοι
από 190 χώρες παγκοσμίως, οι
απόψεις των οποίων διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο
στην ανάδειξη των πιο επιθυμητών προορισμών για
εργαζόμενους το 2021.
Φαίνεται πως το ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν
ότι θα ήταν πρόθυμοι να εγκατασταθούν φέτος σε
μια άλλη χώρα για εργασία μειώθηκε στο 50% σε
σύγκριση με το 63% που είχε καταγραφεί την πρώτη
χρονιά διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας
δηλαδή το 2014
Η μελέτη αποδίδει εν μέρει την τάση αυτή στους
παγκόσμιους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που
επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και
κυρίως όμως, στα νέα εργασιακά δεδομένα με
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την καθιέρωση
της τηλεργασίας. Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον τη
δυνατότητα να εργάζονται για μια εταιρεία του
εξωτερικού χωρίς ωστόσο, να χρειάζεται αναγκαστικά
να μεταφερθούν στη συγκεκριμένη χώρα.
Έκπληξη προκαλεί η πρώτη θέση στην οποία δεν
βρίσκεται πλέον η νικήτρια των προηγούμενων
ετών, Αμερική, που φέτος έπεσε στη δεύτερη θέση.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι ερευνητές στο
CNBC, αυτό συνέβη κυρίως λόγω της ελλιπούς
και καθυστερημένης αντίδρασης των ΗΠΑ στην
καταπολέμηση της πανδημίας αλλά και λόγω των
αναταραχών που προκλήθηκαν στη χώρα σε πολιτικό
και κοινωνικό επίπεδο.

• Καναδάς
• ΗΠΑ
• Αυστραλία
• Γερμανία
• Ηνωμένο Βασίλειο
• Ιαπωνία
• Ελβετία
• Σιγκαπούρη
• Γαλλία
• Νέα Ζηλανδία
Οι 10 πιο ελκυστικές πόλεις
• Λονδίνο – Ηνωμένο Βασίλειο
• Άμστερνταμ – Ολλανδία
• Ντουμπάι – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• Βερολίνο – Γερμανία
• Αμπού Ντάμπι – ΗΑΕ
• Τόκιο – Ιαπωνία
• Σιγκαπούρη
• Νέα Υόρκη – ΗΠΑ
• Βαρκελώνη – Ισπανία
• Σύδνεϋ – Αυστραλία
Πηγή: www.newmoney.gr

Ο Καναδάς αναδείχθηκε νικητής καθώς θεωρείται ως ο
πλέον επιθυμητός προορισμός για τη μετεγκατάσταση
εργαζομένων εν μέσω πανδημίας. Προορισμοί όπως
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Bioresonanztherapie, Lasertherapie,
Pact-Photoaktivierte Therapie,
Ozon-Therapie,
Prophylaktische Leistungen, Bleaching
Wendelsteinstr. 3
81541 München
Telefon: 089 217656612
Ordinationszeiten:
Mo & Di 08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Mi & Fr 08:30 - 13:30
Do 08:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ...

BOOMBO!OM!

Flyer - Φέιγ βολάν
Speisekarten -

Plakate - Αφίσες
Post/Klappkarten -

Κάρτες Μενού Εστιατορίων

Δίπτυχες Κάρτες

Briefpapier - Επιστολόχαρτα
Briefumschläge - Φάκελοι
Visitenkarten - Επαγγ. Κάρτες

Corporate Identity Εταιρική Ταυτότητα
Logogestaltung -

Broschüren - Ενημερωτικά Φυλλάδια
Blöcke - Μπλοκ

Σχεδιασμός Λογοτύπου
Webdesign - Ιστοσελίδες

Aufkleber - Αυτοκόλλητα
Labels - Επιγραφές

Innenraum Fotografie Φωτογράφιση χώρου

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