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ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΛΎΚΕΙΟ ΜΟΝΆΧΟΥ

Σε ιδιαίτερο συγκινητικό κλίμα τελέστηκε σήμερα η
επίσημη Δοξολογία στην Salvatorkirche για τη 200ή
επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 από
τον Αρχιμανδρίτη π. Πέτρο Klitsch , παρουσία του
Πρωτοπρεσβύτερου Απόστολου Μαλαμούση και του
Γενικού Προξένου Β. Γκουλούση.
Το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου έδωσε το παρόν με τη
σημαιοφόρο Γιώτη Μαγδαληνή και παραστάτες από τη
τρίτη τάξη τις Παπαϊωάννου Ειρήνη-Μαρία, Καλπαδάκη
Αναστασία από την δευτέρα τις Σαρακατσάνη Δήμητρα,
Χρυσαφίνη Μαρία και από την πρώτη τον Μελισσά Κων/νο και εκτός από τη διευθύντρια Χρυσικού Ασημίνα
παραβρέθηκαν και καθηγητές/τριες Γραφιαδέλλη Μαρία, Γκάβαλος Νικόλαος, Δημούλκα Μένη, Παντουβάκη
Αλεξάνδρα, Περβανά Πηνελόπη. Μετά τον πανηγυρικό της ημέρας από τον Πρόξενο, η μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου
Τζιάστα Ραφαέλα Αναστασία μέσα από επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα απέδωσε φόρο τιμής με συγκινητικό τρόπο
στους Αγωνιστές του ΄21 κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα ονόματα των Αγωνιστών που αναγράφονται στα Προπύλαια
του Μονάχου.
Ας σημειωθεί ότι ο φιλέλληνας βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος ο Πρώτος, ο πατέρας του Όθωνα, παραχώρησε
το 1828 την Salvatorkirche στην ελληνική παροικία του Μονάχου.

Φωτογραφίες: Ιωάννης Σαρακατσάνης
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ΚΟΙΝΌ ΜΉΝΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΏΝ ΣΥΛΛΌΓΩΝ
ΜΟΝΆΧΟΥ

Κοινό μήνυμα εθνικοτοπικών συλλόγων Μονάχου που φωτογραφήθιηαν για την επέτειο στην Bavaria στην Theresienwiese
200 χρόνια πέρασαν από τη μέρα πού οι Έλληνες ύψωσαν τη σημαία της ελευθερίας και πήραν όρκο στο σπαθί
τους να δώσουν τέλος στη σκλαβιά αιώνων. Αυτός ο αγώνας δεν τελειώσε σε μια ημέρα συνεχίστηκε για 120
χρόνια, μέχρι τα άγια χώματα της Πατρίδας μας να ξαναγίνουν ελληνικά!
Οι εθιμοτυπικοί σύλλογοι Μονάχου, αποτίουν ένα λιγοστό φόρο τιμής στους ήρωες του 1821 πού θυσιάστηκαν για
την πατρίδα μας. Όποιος ξεχνά το παρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.
Με την φετινή επέτειο της συμπλήρωσης 2 αιώνων από την ελληνική επανάσταση, σε όλους τους απανταχού
Έλληνες δεν μπορούν παρά να γεννούν μνήμες από τους ανθρώπους εκείνους που θυσιάσαν το αίμα τους για την
Πατρίδα!
Η αγάπη για την Πατρίδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας των συλλογών τής Διασποράς!
Ευχόμαστε τα 200 χρόνια Επανάστασης να αποτελέσουν μια νέα αρχή για μάς και τα παιδιά μάς!
ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΆ, ΖΗΤΏ Η ΕΛΛΆΔΑ!
Σύλλογοι: Μακεδόνων, Κρητών, Ποντίων, Ηπειρωτικής Κοινότητας, Επτανησίων, Χοροεργαστήρι, Θρακιωτών,
Αιγαίου, Ελλασονιτών
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ΜΉΝΥΜΑ ΕΛΜΕ ΒΑΥΑΡΊΑΣ ΓΙΑ 25Η ΜΑΡΤΊΟΥ

Αγαπητοί συμπατριώτες, Ελληνίδες και Έλληνες του Εξωτερικού, αγαπητοί φίλοι,
Η διπλή, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού έχει φέτος ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό. Διακόσια
χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης του 1821, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, στην πατρίδα και σε
ολόκληρο τον πλανήτη, καλούμαστε να τιμήσουμε στην πράξη τον αγώνα και τη θυσία των ηρώων και ηρωίδων
προγόνων μας που μας κληροδότησαν μια Ελλάδα ελεύθερη και περήφανη.
Για μας τους εκπαιδευτικούς, το χρέος αυτό έχει ξεχωριστό περιεχόμενο. Από τα γράμματα, από τον Νεοελληνικό
Διαφωτισμό που έδωσε νέα πνοή στην ανεξάντλητη πνευματική δεξαμενή του Ελληνισμού συνδέοντάς τη με τις
διανοητικές εξελίξεις του ελεύθερου κόσμου, ξεκίνησε η Παλιγγενεσία. Από το Ψαλτήρι και την Οκτώηχο, μέχρι
την Νομαρχία του Ανώνυμου Έλληνος, τον Ρήγα και τον Κοραή, στα γράμματα αναζήτησαν οι σκλαβωμένοι
Έλληνες την ορμή της ελευθερίας μέσα από τη σύνδεσή τους με το πνευματικό κλέος του Έθνους μας. Και αυτή
τη δύναμη των ιδεών, των γραμμάτων και της μόρφωσης υπηρετούμε κι εμείς σήμερα στον δικό μας διαρκή
αγώνα να ανταποκριθούμε στο όραμα των Αγωνιστών του 1821 για μια Ελλάδα που θα λειτουργεί ως παγκόσμιος
περίβλεπτος φάρος πολιτισμού και δικαίου.
Ιδιαίτερα όσοι υπηρετούμε εδώ στη Βαυαρία, αυτές τις ημέρες οφείλουμε να θυμόμαστε και τους Βαυαρούς
φιλέλληνες που, μετέχοντες της ημετέρας παιδείας, συνέβαλαν κι αυτοί, με εράνους, με άρθρα και φυλλάδια, με
αθάνατα έργα τέχνης, αλλά και πολεμώντας στο πλευρό των Ελλήνων και προσφέροντας τα πάντα στο βωμό της
Ελευθερίας, στην αναγέννηση της Ελλάδας. Αυτούς τους Έλληνες κατ’ επιλογή οφείλουμε με τιμή και ευγνωμοσύνη
να αναδεικνύουμε ως τους ισχυρότερους δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας.
Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι,
Μπορεί η συγκυρία της πανδημίας να μην επέτρεψε να γιορτάσουμε φέτος την διακοσαετηρίδα της Επανάστασης
με τη λαμπρότητα που της αρμόζει στην κοινωνία και τα σχολεία μας. Όμως ας γίνει αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη μια
αφορμή για να αποκτήσει η φετινή επέτειος μια πιο πνευματική, πιο αναστοχαστική διάσταση, την οποία άλλωστε
μετά και τις πρόσφατες περιπέτειες της τελευταίας δεκαετίας χρειαζόμαστε επιτακτικά. Όπως σοφά μας παρακινεί
ο εθνικός μας ποιητής «Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε
είδος μεγαλείου». Κι εμείς οι εκπαιδευτικοί της Ομογένειας, την Ελλάδα την κρατάμε πάντα στην ψυχή μας σαν
φυλαχτό και ιερή εικόνα.
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Ζήτω η 25η Μαρτίου! Ζήτω το Έθνος!
Σημείωση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: H ΕΛΜΕ (Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ) είναι το συνδικαλιστικό όργανο των
Ελλήνων εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση των Ελληνικών Σχολείων στην Βαυαρία
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ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΏΝ: ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΌΝΙΑ

H ελληνική επανάσταση υπήρξε σταθμός στην ιστορία τού νεότερου Ελληνισμού, αφού οδήγησε, μετά από 400
χρόνια, στη δημιουργία τού ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, ενέπνευσε στις επόμενες γενεές των Ελλήνων
διαδοχικές απελευθερωτικές εξεγέρσεις και εμψύχωσε τους Έλληνες σε καιρούς δοκιμασίας. Υπήρξε όμως και
κορυφαίο γεγονός για τη σύγχρονη Ιστορία τής Ευρώπης, αφού έφερε αλλαγές που έχουν αντίκτυπο ως τις μέρες
μας. Τόση ήταν η δυναμική της, ώστε παρέσυρε τις κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων να ενδιαφερθούν για την
τύχη τής Ελλάδας, να συνεργαστούν και να υπογράψουν πρωτόκολλα και συνθήκες για την αίσια έκβαση τού αγώνα
των Ελλήνων, σε αντίθεση με τη μέχρι τότε πολιτική τους
O ξεσηκωμός των Ελλήνων άρχισε λίγο μετά την ήττα τού Ναπολέοντα, όταν η Ευρώπη, για δικούς της λόγους, ήταν
αντίθετη σε κάθε είδους εξέγερση. Οι επαναστατημένοι Έλληνες κατόρθωσαν να πείσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις
τής εποχής ότι τον αγώνα τους δεν υποκίνησε κάποια κοινωνική τάξη ούτε η σύγκρουση κοινωνικών συμφερόντων
και δεν αποσκοπούσε σε πολιτειακή αλλαγή ούτε στόχευε στην απομάκρυνση ανίκανων ηγετών, όπως συνέβαινε
στα περισσότερα επαναστατικά κινήματα μέχρι τότε. Αντίθετα επεδίωκε την απελευθέρωση ενός έθνους. Ελλάδα
δεν υπήρχε.
Οι Έλληνες, όμως, ποτέ δεν δέχθηκαν ότι η χώρα τους χάθηκε, δεν λησμόνησαν το παρελθόν τής φυλής τους
και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να απελευθερωθούν. Και όταν έφθασε το πλήρωμα τού χρόνου, ένας
αγράμματος, φτωχός και κατατρεγμένος λαός τόλμησε να υψώσει το ανάστημά του με μοναδικό εφόδιο «τής
καρδιάς το πύρωμα» έχοντας στη διάθεσή του έναν μεγάλο θησαυρό:
α) πλούσιους εμπόρους που θέλησαν να βοηθήσουν και να οργανώσουν την επανάσταση
β) συνειδητοποιημένους επαναστάτες που είχαν γαλουχηθεί με τα ποιήματα τού Ρήγα Φεραίου και ήξεραν την
τέχνη τού πολέμου και τού κλεφτοπολέμου
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γ) έμπειρους ναυτικούς με μεγάλη προϋπηρεσία σε αγώνες στη θάλασσα κατά των πειρατών και όχι μόνο
δ) πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, οι οποίοι γνώριζαν πώς έπρεπε να μιλήσουν στις Μεγάλες Δυνάμεις για να
αποδείξουν το δίκαιο τού ελληνικού αγώνα
ε) ικανότατους πολιτικούς με κορυφαίο τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Όμως καμία επανάσταση δεν έχει αίσιο τέλος όταν οι αγωνιζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν οργανωμένο στρατό.
Το μόνο που μπορεί να επιτύχει είναι να παραμείνει ζωντανή. Αυτό πέτυχαν οι αγωνιστές τού 1821.
Μετά από αγώνες, μάχες, θανάτους, δύο εμφυλίους πολέμους, αλλά και πολλές θυσίες, κατάφεραν να συντηρήσουν
την επανάστασή τους επτά χρόνια. Και τότε η αλαζονεία τού κατακτητή αλλά και η στάση των Ελλήνων ανάγκασε
τις Μεγάλες Δυνάμεις να πάρουν θέση. Ωστόσο, το τέλος τής Επανάστασης δεν σήμανε και το τέλος των
προβλημάτων.
H παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων λειτούργησε υπέρ των Ελλήνων, όμως δεν είχε διευκρινιστεί η ακριβής
υπόσταση τού νέου κράτους, δηλαδή αν θα είναι αυτόνομο ή ανεξάρτητο και ποια εδάφη θα περιελάβανε. Η
οθωμανική Αυτοκρατορία δεν δεχόταν τη δημιουργία ελληνικού κράτους και δυσαρεστημένη από το αποτέλεσμα
τής ναυμαχίας τού Ναβαρίνου οδηγήθηκε σε πόλεμο με τη Ρωσία και μία ακόμα ήττα. Τότε η Μεγάλη Βρετανία και
η Γαλλία συμφώνησαν να δημιουργηθεί ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και έτσι το 1830 υπεγράφη το Πρωτόκολλο τής
Ανεξαρτησίας, η πρώτη διπλωματική πράξη που υπογράφτηκε από τις Δυνάμεις και την οθωμανική Αυτοκρατορία
και αναγνώριζε την ύπαρξη ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Και τότε ξεκίνησε ένας άλλος, μεγαλύτερος αγώνας. Αυτός που τόσο εύγλωττα περιέγραψε ο Μακρυγιάννης στα
Απομνημονεύματά του, πώς από το «εγώ» να φθάσουν στο «εμείς». «Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την
φυλάμε κι όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός ‟εγώ”, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς ‟εγώ”;
Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει εγώ, όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε
να λένε ‟εμείς”. Είμαστε εις το ‟εμείς” και όχι εις το ‟εγώ”. Και εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να
φκιάσομεν χωριόν, να ζήσομεν όλοι μαζί».
Θυσία στον αγώνα αυτό έγινε και ο ίδιος ο Καποδίστριας, ο οποίος προσπάθησε να βάλει τάξη σε ένα απέραντο
χάος. Ο θάνατός του συγκλόνισε τους Έλληνες και έτσι φαίνεται ότι έδειξαν μεγαλύτερη διαλλακτικότητα με τον
Όθωνα, αποφασισμένοι πλέον να οργανώσουν το κράτος τους.
Εφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από η στιγμή που οι Έλληνες αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ελευθερία
τους. Η πατρίδα, με το βλέμμα στο μέλλον, θυμάται για μια ακόμη φορά τα λόγια τού Μακρυγιάννη: «… Πατρίς, να
μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν για σένα, να σ’ αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη μία
φορά ελεύθερη πατρίδα, που ήσουνα χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών».
Αυτή η χρονική στιγμή αποτελεί ιδανική ευκαιρία για αυτογνωσία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Για τους
αγωνιστές τού 1821 κύριο θέμα ήταν η εθνική απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, η εθνική ανεξαρτησία και η
ελευθερία. Σήμερα βέβαια είναι άλλο το ζητούμενο. Ως ιστορικό έθνος πρέπει να συμβάλουμε στην επίλυση των
εσωτερικών και των διεθνών προκλήσεων, γιατί όπως είπε και ο Γ. Σεφέρης στον λόγο του όταν βραβεύθηκε με
το Νομπέλ: «Σ’ αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να
αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται»
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DIE WELT: ΟΛΟΣΈΛΙΔΟ ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ
Η εφημερίδα Die Welt, σε ολοσέλιδο αφιέρωμά
της, δημοσιεύει ιστορικό άρθρο για την αρχή
της Επανάστασης και δεύτερο άρθρο για την
Ναυμαχία του Ναυαρίνου.
Στη σελίδα της εφημερίδας δεσπόζει η
φωτογραφία του διάσημου πίνακα του Ευγένιου
Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του
Μεσολογγίου», ενώ στο άρθρο με τίτλο «Πάνω
στα ερείπια της Ελλάδας όρθωσε το ανάστημά
της μια
νέα εποχή» γίνεται ανάλυση των συνθηκών
πριν από την Επανάσταση και των βασικών
γεγονότων και προσώπων.
«Η Ελληνική Επανάσταση που ξεκίνησε την 25η
Μαρτίου του 1821 δεν είχε καλό άστρο.
»Το γεγονός ότι τελείωσε με τη νίκη των Ελλήνων
έπειτα από πάνω από έξι χρόνια φρικτών συγκρούσεων που έλαβαν τη μορφή γενοκτονίας, αποτελεί
ένα καλό παράδειγμα του πόσο αναξιόπιστες είναι οι ιστορικές προβλέψεις.
»Διότι η εξέγερση άλλαξε όχι μόνο τον πολιτικό χάρτη των Βαλκανίων, αλλά και την δομή εξουσίας
στην Ευρώπη, ακόμη και στον κόσμο», γράφει ο συντάκτης και αναφέρεται στην ιστορία του
Αλέξανδρου Υψηλάντη, στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρίας, στον φριχτό θάνατο του Οικουμενικού
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ και στον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης.
Αναφέρεται στις υπονομευτικές προσπάθειες του Καγκελάριου της Αυστρίας Κλέμενς φον Μέτερνιχ
και τονίζει χαρακτηριστικά:
«Οι λογοκριτές και η αστυνομία δεν μπορούσαν να παρέμβουν κατά των αναφορών σε μια μακρινή
εξέγερση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
»Ειδικά επειδή μαινόταν σε μια περιοχή η οποία, για το παιδαγωγικό ιδανικό του νέου ανθρωπισμού,
δεν ήταν η απομακρυσμένη Ανατολή, αλλά η καρδιά της Ευρώπης.
»Το όραμα ότι θα υπερασπιζόταν κανείς τα μηνύματα του Περικλή ή του Πλάτωνα στην Ακρόπολη της
Αθήνας ή στον Ισθμό της Κορίνθου γέννησε τον φιλελληνισμό».
Ακολουθούν αναφορές στο κύμα φιλελληνισμού που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και σε
διακεκριμένους φιλέλληνες, όπως ο Λόρδος Βύρων, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα.
Το άρθρο καταλήγει με αναφορά στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια.
Στο δεύτερο άρθρο του αφιερώματος, αναλύονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ναυμαχία του
Ναυαρίνου και η συμφωνία για την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
«Δεν έγιναν αιχμάλωτοι», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, ενώ ο υπότιτλος αναφέρει:
«Για να επιβληθεί εκεχειρία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, εμφανίστηκε το 1827 μοίρα συμμαχικού
στόλου στο Ναυαρίνο. Μερικοί κανονιοβολισμοί προκάλεσαν τη ναυμαχία».
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DEUTSCHE WELLE: H EΠΑΝΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ
INSTAGRAM
Τι σχέση έχει η Ρόζα Μπότσαρη με το Παλάτι του Νύμφενμπουργκ; Ποιος φιλοτέχνησε τη λιθογραφία του
Κολοκοτρώνη; Απαντήσεις στο πρότζεκτ «Αντικείμενα της Επανάστασης» του Πανεπιστημίου του Μονάχου.
Η ομάδα του Τμήματος
Νεοελληνικών Σπουδών, Παν.
Μονάχου
Τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821 θα
γιορτάζονταν σίγουρα με
μεγαλειώδη τρόπο υπό
κανονικές συνθήκες. Oύτε οι
επετειακοί εορτασμοί γλίτωσαν
όμως από την επέλαση της
πανδημίας στην κοινωνική
και πολιτιστική ζωή. Παρόλα
αυτά το πνεύμα του 1821
διαπερνά και το 2021και πολλές
εκδηλώσεις, συναντήσεις,
εκθέσεις και συνέδρια εντός και
εκτός Ελλάδας μεταφέρθηκαν
εξ ανάγκης στο ψηφιακό περιβάλλον. Κι ενώ η πλειοψηφία των δράσεων εστιάζουν στη μεγάλη ιστορική εικόνα,
υπάρχει και ένα πρότζεκτ που εστιάζει στις ιστορίες αντικειμένων που συνδέθηκαν με τον ένα ή άλλον τρόπο με την
Ελληνική Επανάσταση.
H καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών Λίλια
Διαμαντοπούλου
«Αντικείμενα της Επανάστασης» (Οbjekte der Revolution) είναι ο τίτλος ενός ξεχωριστού ψηφιακού
πρότζεκτ στο Instagram, το οποίο ξεκίνησε ως
δράση για την επέτειο του 1821 στο πλαίσιο ενός
μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου του Τμήματος
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του
Μονάχου. Η καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών Λίλια
Διαμαντοπούλου, μαζί με την ομάδα φοιτητριών που
συμμετέχει στο πρότζεκτ, ανεβάζουν στο Instagram
κάθε Κυριακή και για όλο το 2021 αντικείμενα που
σχετίζονται με την Επανάσταση, συνολικά 52 στον
αριθμό. Πίσω από κάθε post ή story κρύβεται μακρά
θεωρητική ενασχόληση, έρευνα σε αρχεία, βιβλιοθήκες
και πινακοθήκες αλλά και προσεκτική συντακτική
δουλειά για την παρουσίασή τους με ευσύνοπτο και
κατάλληλο για τα social media τρόπο. «Στόχος είναι
η μεταφορά της γνώσης στο ευρύτερο κοινό, να βγούμε λίγο έξω από τις αίθουσες. Ένα άνοιγμα προς το κοινό,
όχι μόνο το ελληνόφωνο αλλά και το γερμανόφωνο γιατί τα αντικείμενα που επιλέγουμε είναι εμβληματικά για το
Μόναχο και τη Βαυαρία», αναφέρει η Λίλια Διαμαντοπούλου στην DW.
Η Ρόζα Μπότσαρη, μια τράπουλα, ένα δαχτυλίδι
AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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Η Ρόζα Μπότσαρη... goes online
52 «Αντικείμενα της Επανάστασης», ένα κάθε Κυριακή,
θα ανεβαίνουν στον λογαριασμό στο Instagram Objekte der Revolution. Ένα ψηφιακό φωτογραφικό πρότζεκτ
του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
του Μονάχου. Στη φωτογραφία η αφίσα της δράσης,
με τη Ρόζα Μπότσαρη, την κόρη του αγωνιστή Μάρκου
Μπότσαρη. Το πορτραίτο της βρίσκεται στο Παλάτι του
Νύμφενμπουργκ στο Μόναχο.
12345678
Αλλά ποια είναι αυτά τα εν πολλοίς άγνωστα ή ξεχασμένα
ιστορικά αντικείμενα, που ψάχνουν να βρουν τον δικό
τους χώρο μέσα στον καταιγισμό πληροφοριών του
διαδικτύου; Και γιατί αξίζει κανείς να σταθεί σε αυτά
κάνοντας scroll down; «Είναι πάρα πολλά τα αντικείμενα.
Άλλα έχουν να κάνουν με τα προεπαναστατικά χρόνια
και με τα χρόνια της ίδιας της Επανάστασης. Πολλά
σχετίζονται επίσης με τον Βαυαρό Όθωνα και έχουν να
κάνουν με το φτιάξιμο ενός κράτους, με τους μύθους, τις
παραδόσεις, τα εθνικά σύμβολα, τη δημιουργία εθνικής
συνείδησης» εξηγεί η Λίλια Διαμαντοπούλου.
Μια ματιά στον λογαριασμό της ομάδας της στο Instagram εξάπτει την περιέργεια, ακόμη και ανθρώπων που
δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία: ένας πίνακας
της πεντάμορφης Ρόζας Μπότσαρη, κόρης του Μάρκου Μπότσαρη, που βρίσκεται στη «Συλλογή των Καλονών»
στο Παλάτι του Νύμφενμπουργκ, μια συλλεκτική τράπουλα με εθελοντές Βαυαρούς που πολέμησαν στον Αγώνα, το
χρυσό δαχτυλίδι της Φιλομούσου Εταιρείας που απονεμήθηκε στον φιλέλληνα Φρίντριχ φον Τίερς ή οι εμβληματικές
λιθογραφίες του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Μιαούλη και του Νικηταρά που φιλοτέχνησε ο Χανς
Χανφστρένγκλ. «Πίνακες, μικροαντικείμενα, κοσμήματα, χρηστικά αντικείμενα, ενδυμασίες, σχέδια, βιβλία αλλά και
μνημεία συνθέτουν ένα ενδιαφέρον μείγμα που αξίζει να παρουσιαστεί. Θέλαμε να εστιάσουμε στις μικρές ιστορίες
που δεν είναι πάντα στο επίκεντρο και που αξίζει κανείς να ξεθάψει» εξηγεί η Λίλια Διαμαντοπούλου.
Από τον Λουδοβίκο και τον Ίκεν στον Όθωνα
Αλλά πώς αρχίζει να συνδέεται η Γερμανία με τους Έλληνες που βρίσκονται ακόμη υπό οθωμανικό ζύγό; Λίγοπολύ μέσω Ιταλίας, όπως αναφέρει η καθηγήτρια Νεολληνικών Σπουδών. Ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας άρχισε να
στρέφει το ενδιαφέρον του προς την Ελλάδα και το ελληνικό πνεύμα μετά από ένα ταξίδι του στην Ιταλία, όπως
και ο Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε. Στη Ρώμη ο Λουδοβίκος ανακάλυψε την κλασική αρχαιότητα και μέσω αυτής την
αρχαιοελληνική σκέψη και τέχνη γύρω στο 1816. «Αν περπατήσει κανείς ακόμη και σήμερα στο Μόναχο, θα
συναντήσει μια μικρή Αθήνα» λέει η ίδια. «Απέφευγαν τότε οι Δυτικοί να πάνε στην Ελλάδα εξαιτίας του φόβου
ληστειών και ασθενειών, όπως ο τύφος».
Αλλά εκτός από τον Λουδοβίκο και τη Βαυαρία, ενδιαφέρον έχει για παράδειγμα και η σχέση του φιλέλληνα
Καρλ Γιάκομπ Ίκεν από τη Βρέμη, ο οποίος είχε τακτική επικοινωνία με τον Αδαμάντιο Κοραή και τον κύκλο του,
μάθαινε μέσω αυτών τα νέα των σύγχρονών του Ελλήνων και άρχισε μάλιστα να μαθαίνει εξ αποστάσεως Νέα
Ελληνικά. «Μάλιστα έγραφε επιστολές στον Γκαίτε, ζητώντας του επιτακτικά να ασχοληθεί με το ελληνικό ζήτημα»
σημειώνει η Λίλια Διαμαντοπούλου. «Στη Γερμανία αρχικά δεν έδιναν πολλή σημασία στην Ελληνική Επανάσταση,
την συνέκριναν με τις εξεγέρσεις των Καρμπονάρων στην Ιταλία. Αργότερα κατάλαβαν ότι πρόκειται για κανονική
επανάσταση που κατέληξε σε Σύνταγμα».
Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι λίγο-πολύ γνωστή: το κίνημα του Φιλελληνισμού πήρε μεγάλες διαστάσεις, άλλοτε
από πραγματικό ενθουσιασμό κι άλλοτε από τυχοδιωκτισμό. Η Ελληνική Επανάσταση προχωρούσε και κάποτε
έφτασε στο τέλος της καταλήγοντας στη δημιουργία κράτους, με τις συνακόλουθες έριδες.Η επιβολή της μοναρχίας
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του Όθωνα, γιου του Λουδοβίκου, από τις Μεγάλες
Δυνάμεις δεν άργησε να έρθει μετά τον Καποδίστρια,
κι έτσι άρχισε να γράφεται ένα άλλο κεφάλαιο των
ελληνογερμανικών σχέσεων: αυτό της βαυαροκρατίας.
Η ομάδα των «Αντικειμένων της Επανάστασης» στα
Προπύλαια του Μονάχου
Από την Ελληνική Επανάσταση στην Ψηφιακή
Επανάσταση
Τα «Αντικείμενα της Επανάστασης» δεν είναι
όμως το μοναδικό ψηφιακό πρότζεκτ του Τμήματος
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του
Μονάχου. Το διαδίκτυο και τα νέα τεχνολογικά μέσα
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του.
Τον Ιούνιο αναμένεται επίσης μια μεγάλη ψηφιακή
έκθεση με εικονική περιήγηση στα Προπύλαια του
Μονάχου, ένα μνημείο με έντονες αναφορές στην
Ελληνική Επανάσταση και το ελληνικό πνεύμα
ευρύτερα.
Στα σκαριά βρίσκονται επίσης ένα τουριστικό application για την Κρήτη αλλά και μια ψηφιακή
έκθεση για τις πλαστογραφίες σε συνεργασία με το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας. Κι όπως
λέει χαρακτηριστικά η Λίλια Διαμαντοπούλου: «Το
ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τη γνώση και την έρευνά μας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας
δεδομένου ότι σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή της Ψηφιακής Επανάστασης».
Δήμητρα Κυρανούδη

ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ: ΕΜΒΌΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ
ΧΩΡΊΣ ΑΜΚΑ
Δεν είναι μικρός ο αριθμός Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού
(κυρίως συνταξιούχων) που βρίσκονται ή θα βρεθούν στην Ελλάδα για
μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο κατά
του κορωνοϊού.
Αρκετοί από αυτούς δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και είχαν τη αγωνία αν θα
μπορούν να ενταχθούν στον εμβολιασμό.
Με τροπολογία που κατατέθηκε την προηγούμενη βδομάδα
στη Βουλή, προβλέπεται ότι, κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.ΚΑ.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) μπορεί, μέσω
της ειδικότερα αναφερόμενης ηλεκτρονικής υπηρεσίας (emvolio.gov.gr), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού
Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και την
έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση
προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αλλά υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, να υποβάλουν σχετική
αίτηση, η οποία εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΎΟΥΝ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821
Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία έρευνας της MARC η
οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του «Κέντρου
Φιλελευθέρων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης» / ΑΠΕ ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης
Ο σημαντικότερος πρωταγωνιστής
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναγνωρίζεται ως ο
σημαντικότερος πρωταγωνιστής της Επανάστασης του
1821 (σε ποσοστό 89,6%, με δυνατότητα επιλογής
πέντε προσώπων).
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι η δεύτερη επιλογή
(59,7%), η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα τρίτη (29,7%), ο
Παπαφλέσσας τέταρτος (28,8%) και η πρώτη πεντάδα
κλείνει με τον Αθανάσιο Διάκο (22,2%).
Στο ερώτημα τι είδους επανάσταση ήταν
Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων
χαρακτηρίζει την επανάσταση «εθνική» (σε ποσοστό
91,6%), ενώ ακολουθούν απαντήσεις
όπως κοινωνική (58,8%), «φιλελεύθερη» (58,1%),
θρησκευτική (55,5%) και τέλος, «δημοκρατική»
(44,7%).
Το σημαντικότερο γεγονός
Η μάχη στα Δερβενάκια είναι για τους περισσότερους το σημαντικότερο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης,
καθώς επιλέγεται από το 15,8%, η άλωση της Τρίπολης από το 11,9%, το Ναβαρίνο από το 11,1%, η πολιορκία και
η Έξοδος του Μεσολογγίου από το 10,2%, η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας από το 8,9%.
Η χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή
Σε ό,τι αφορά τις χώρες και τη συμβολή τους στο ελληνικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η Ρωσία
προηγείται με 38,2% και ακολουθεί η Γαλλία (22,6%), η Μεγάλη Βρετανία (19,4%), η Αυστρία (5%) και οι ΗΠΑ
(1,2%).
Ο ρόλος κοινωνικών ομάδων και θεσμών
Στην πρώτη θέση είναι η Φιλική Εταιρεία (με 93,8%), έπονται οι Φιλέλληνες (88,7%) και οι νησιώτες πλοιοκτήτες
(85,5%). Μετά βρίσκονται οι στρατιωτικοί (81%), και ακολουθούν οι διανοούμενοι (71,5%), η Εκκλησία (70,6%), οι
Φαναριώτες (67,2%), οι έμποροι (54,9%), τέλος, οι προεστοί (21%).
Δικαιώθηκαν οι προσδοκίες των επαναστατών;
«Πολύ» απάντησε το 9%, «αρκετά» το 30,3%, «μέτρια» το 28,3%, «ελάχιστα» το 15,5% και «καθόλου» το 14,6%.
Πόσο καλά γνωρίζει ο μέσος Έλληνας το 21
Πολύ καλά 1,8%, αρκετά καλά 9,3%, μέτρια 49,3%, ελάχιστα 30,2% και καθόλου 1,1%
Πόσο καλά νομίζει ότι νομίζει ο μέσος Έλληνας ότι γνωρίζει το 21
Πολύ καλά 9,4%, αρκετά καλά 33,5%, μέτρια 44,5%, ελάχιστα 11,1% και καθόλου 1,1%
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«Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΑΝΟΣΊΑ ΕΊΝΑΙ ΠΙΘΑΝΌΤΑΤΑ ΑΔΎΝΑΤΟ
ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΊ»

Άρθρο του Nature που δημοσίευσε η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ παραθέτει τους πέντε λόγους στους οποίους κατέληξαν
ειδικοί και σύμφωνα με τους οποίους θεωρείταο απίθανη η εξαφάνιση του ιού μέσω της συλλογικής ανοσίας.
«Η συλλογική ανοσία στην Covid είναι πιθανότατα αδύνατο να επιτευχθεί» είναι ο τίτλος του άρθρου.
Το Nature παραθέτει τους πέντε λόγους για τους οποίους η λεγόμενη ανοσία της αγέλης μοιάζει πλέον άπιαστο
όνειρο.
Σιωπηλή μετάδοση
Μια βασική άγνωστη παράμετρος είναι το κατά πόσο τα εμβόλια εμποδίζουν και τη μετάδοση του κοροναϊού εκτός
από τη συμπτωματική νόσο. Τα πρώτα δεδομένα για το εμβόλιο mRNA των Pfizer/BioNtech δείχνουν ενθαρρυντικά,
κανείς όμως δεν γνωρίζει την απάντηση με βεβαιότητα.
«Η συλλογική ανοσία έχει νόημα μόνο αν έχουμε ένα εμβόλιο που σταματά τη μετάδοση. Αν αυτό δεν ισχύει,
ο μόνος τρόπος να αποκτήσει ο πληθυσμός συλλογική ανοσία είναι να λάβουν όλοι το εμβόλιο» λέει η Σβέτα
Μπάνσαλ, βιολόγος του Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν στην Ουάσιγκτον.
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η επίτευξη συλλογικής ανοσίας απαιτεί εμβόλια με «πολύ υψηλή»
αποτελεσματικότητα, εκτιμά η ειδικός.
Ακόμα κι αν τα εμβόλια εμποδίζουν το 70% των ασυμπτωματικών κρουσμάτων, ή και περισσότερο, θα υπήρχε
ακόμα σημαντικό περιθώριο για σιωπηλή διασπορά του κοροναϊού, προσθέτει ο Σάμιουελ Σκαρπίνο του
Πανεπιστημίου Νορθίστερν της Βοστόνης.
Η δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια αναδεικνύεται σε σημαντικο ζήτημα για πολλές χώρες (Reuters)
Ανισότητες στα εμβόλια
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι οι μεγάλες διαφορές στην ταχύτητα με την οποία διαφορετικές χώρες
εμβολιάζουν τους πληθυσμούς τους.
Στην παγκόσμια κούρσα προηγείται με διαφορά το Ισραήλ, το οποίο μέχρι τα μέσα Μαρτίου είχε προλάβει να
εμβολιάσει πλήρως το 50% του πληθυσμού.
«Τώρα το πρόβλημα είναι ότι οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο» σχολιάζει ο Ντβιρ Άραν του ισραηλινού
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Technion στη Χάιφα. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση προσπαθεί να δελεάσει τη νεολαία
προσφέροντας δωρεάν πίτσα και μπίρες με κάθε εμβόλιο.
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Η απροθυμία των νέων αφήνει το Ισραήλ ανοιχτό σε εισαγόμενα κρούσματα από γειτονικές χώρες όπως ο Λίβανος,
η Συρία και η Ιορδανία, όπου το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης παραμένει κάτω του 1%.
«Καμία κοινότητα δεν ζει απομονωμένη σαν νησί, και το τοπίο της ανοσίας που περιβάλλει την κοινότητα έχει
πραγματικά μεγάλη σημασία» επισημαίνει η Μπάνσαλ.
Και συμπληρώνει ότι τα εμβόλια Covid-19 για τον παιδικό πληθυσμό δεν αναμένονται σύντομα, κάτι που σημαίνει
ότι για να πετύχουμε ανοσία της αγέλης το εμβόλιο θα έπρεπε να χορηγηθεί σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες.
Νέες μεταλλάξεις
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η φυσική εξέλιξη του ιού και η εμφάνιση στελεχών που δεν καλύπτονται
από τα εμβόλια.
Η απειλή των νέων παραλλαγών του SARS-CoV-2 έγινε σαφής στο Μανάους της Βραζιλίας, όπου τουλάχιστον
το 60% του πληθυσμού προσβλήθηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας και ανέπτυξε αντισώματα –ποσοστό που
θεωρητικά θα έφερνε την πόλη κοντά στο όριο της συλλογικής ανοσίας.
Φέτος, όμως, το Μανάους έζησε ένα σαρωτικό κύμα επαναμολύνσεων με το νέο στέλεχος P.1, απόδειξη ότι η
ανοσία που προσέφερε η πρώτη λοίμωξη δεν είναι επαρκής. «Τον Ιανουάριο, το 100% των περιστατικών στο
Μανάους αφορούσαν το P.1» αναφέρει η Έστερ Σαμπίνο, ανοσολόγος του Πανεπιστημίου του Σάου Πάολο.
Η εμφάνιση νέων ανθεκτικών στελεχών πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη, δεδομένου ότι ο εμβολιασμός ασκεί
εξελικτικές πιέσεις που ευνοούν τη διάδοση στελεχών ικανών να μολύνουν τα εμβολιασμένα άτομα.
Παροδική ανοσία
Ένας τέταρτος παράγοντας είναι η χρονική διάρκεια της ανοσίας που επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό ή τη φυσική
λοίμωξη. Η απάντηση παραμένει άγνωστη, ωστόσο η συμπεριφορά των κοροναϊών του κοινού κρυολογήματος
υποδεικνύει ότι η ανοσία δεν αποκλείεται να εξασθενεί έπειτα από μερικούς μήνες.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πολλοί επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι ο κοροναϊός ήρθε για να μείνει.
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Nature, εννέα στους δέκα ειδικούς προέβλεψαν ότι ο ιός θα γίνει ενδημικός, θα
συνεχίσει δηλαδή να διαδίδεται επ’ αόριστο, έστω και σε χαμηλά επίπεδα, όπως συμβαίνει εξάλλου με τη γρίπη.
Στο καλύτερο σενάριο, ο ιός θα εξελιχθεί σε λιγότερο παθογόνες μορφές και ίσως τελικά γίνει μια ακίνδυνη παιδική
ίωση.
Ο ανθρώπινος παράγοντας
Ο πέμπτος παράγοντας είναι η αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών καθώς η εμβολιαστική κάλυψη αυξάνεται.
Το πρόβλημα είναι ότι τα εμβολιασμένα άτομα αναμένεται να αυξήσουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους και
επομένως θα κινδυνεύουν να εκτεθούν στον ιό.
Ας υποθέσουμε ότι ένα εμβόλιο αποτρέπει το 90% των λοιμώξεων, συμπτωματικών ή όχι, λέει ο Άραν του
ισραηλινού ινστιτούτου Technion.
«Αν πριν το εμβόλιο συναντούσες το πολύ ένα άλλο πρόσωπο, και μετά το εμβόλιο συναντάς δέκα ανθρώπους,
στην πραγματικότητα έχεις επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησες» εξηγεί.
Αυτό σημαίνει ότι η κοινότητα δεν πρέπει να βιαστεί να επιστρέψει στην προ-πανδημική πραγματικότητα,
συμφωνούν οι ειδικοί.
Η κοινωνική αποστασιοποίηση και η χρήση μάσκας θα πρέπει να συνεχιστούν, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει
σποραδικές συρροές κρουσμάτων.
Όπως φαίνεται, η ανθρωπότητα θα πρέπει να μάθει να ζει με τον εξελισσόμενο κοροναϊό.
Αν δεν μπορούμε να θέσουμε τη συλλογική ανοσία ως κύριο στόχο, θα πρέπει τουλάχιστον να αποτρέψουμε τη
σοβαρή νόσο και τους θανάτους, καταλήγει το άρθρο του Nature
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ΚΟΜΙΣΙΌΝ: KΑΙ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΎΝ
„ΨΗΦΙΑΚΌ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ“

Νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενός „ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού“ για τη διευκόλυνση της
ασφάλειας και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ενέκρινε το
Κολλέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασαν στον Τύπο στις Βρυξέλλες η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν και οι συναρμόδιοι Επίτροποι Μπρετόν (βιομηχανία) και Ρέιντερς (δικαιοσύνη).
Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, έλαβε
αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωσε από την COVID-19. Θα είναι δωρεάν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα
περιλαμβάνει έναν κωδικό QR για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού.
Βασικά στοιχεία του κανονισμού που προτείνει σήμερα η Επιτροπή:
1. Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους πολίτες της ΕΕ:
• Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα καλύπτει τρεις τύπους πιστοποιητικών – πιστοποιητικά εμβολιασμού,
πιστοποιητικά τεστ (τεστ NAAT / RT-PCR ή rapid test αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν
αναρρώσει από την COVID-19.
• Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Και οι δύο θα έχουν έναν κωδικό QR που περιέχει
τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες καθώς και μια ψηφιακή υπογραφή για να βεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό
είναι αυθεντικό.
• Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού που οι
αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επαληθεύσουν όλες τις υπογραφές πιστοποιητικών σε ολόκληρη
την ΕΕ. Κανένα προσωπικό στοιχείο των κατόχων πιστοποιητικών δεν περνά από την πύλη ή διατηρείται από το
κράτος μέλος επαλήθευσης.
• Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης
και στα αγγλικά.
16
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2. Μη διάκριση:
• Όλοι οι πολίτες – εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι – πρέπει να επωφελούνται από ένα ψηφιακό πράσινο
πιστοποιητικό όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων που δεν έχουν
εμβολιαστεί, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία όχι μόνο ενός διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού,
αλλά και πιστοποιητικών τεστ COVID-19 και πιστοποιητικών για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.
• Το ίδιο δικαίωμα για τους ταξιδιώτες με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό – όπου τα κράτη μέλη αποδέχονται
την απόδειξη εμβολιασμού για να αρθούν περισμοί δημόσιας υγείας , όπως τεστ ή καραντίνα, θα πρέπει να
αποδεχθούν, υπό τους ίδιους όρους, πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται βάσει του Συστήματος του
Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού. Αυτή η υποχρέωση θα περιορίζεται σε εμβόλια που έχουν λάβει άδεια
κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδεχθούν και άλλα εμβόλια.
• Κοινοποίηση άλλων μέτρων – εάν ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από κατόχους ψηφιακού πράσινου
πιστοποιητικού να τεθεί σε καραντίνα ή να υποβληθεί σε τεστ, πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή και όλα τα
άλλα κράτη μέλη και να εξηγήσει τους λόγους αυτών των μέτρων.
3. Μόνο βασικές πληροφορίες και ασφαλή προσωπικά δεδομένα:
• Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης,
ημερομηνία έκδοσης, σχετικές πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / τεστ / ανάκτηση και ένα μοναδικό
αναγνωριστικό του πιστοποιητικού. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν μόνο για επιβεβαίωση και
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών.
Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα είναι ανοιχτό για την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία καθώς και την Ελβετία. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται σε πολίτες
της ΕΕ και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα πρέπει επίσης να χορηγείται σε
υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και σε επισκέπτες που έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα
κράτη μέλη.
Το σύστημα Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό είναι ένα προσωρινό μέτρο. Θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δηλώσει το τέλος της διεθνούς κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία από την COVID-19.
Για να είναι έτοιμη πριν από το καλοκαίρι, η πρόταση αυτή πρέπει να εγκριθεί γρήγορα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το πλαίσιο εμπιστοσύνης και τα τεχνικά πρότυπα, που
έχουν συμφωνηθεί στο δίκτυο eHealth, για να διασφαλίσουν την έγκαιρη εφαρμογή του ψηφιακού πράσινου
πιστοποιητικού, τη διαλειτουργικότητά τους και την πλήρη συμμόρφωση με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί η τεχνική εργασία και η πρόταση τους επόμενους μήνες.
Φον ντερ Λάιεν: Θα έχουμε πετύχει τον εμβολιασμό των 70% των Ευρωπαίων μέχρι τα τέλη καλοκαιριού
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε πριν από λίγο τη δημιουργία του πράσινου
ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού για «ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση εντός της ΕΕ».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να πετύχει τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων των Ευρωπαίων πολιτών
μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού», όπως τόνισε σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης, η Ούρσουλα Φον ντερ
Λάιεν.
Πηγή: SZ, in.gr, ΑΠΕ/ΜΠΕ
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ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΌ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ
O καθηγητής Κοινωνιοψυχολογίας Ούλριχ Βάγκνερ
στο Πανεπιστήμιο του Μάαρμπουργκ αναφέρθηκε
σε άρθρο που δημοσιεύει η Deutsche Welle με τίτλο
„Παράταση του λοκντάουν; Και λοιπόν;“. (Σάντρα
Τράουνερ/dpa - Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου)
Αυτοπροστασία για την προστασία των άλλων ως
επιχείρημα δεν λειτουργεί πια, είναι η γνώμη του
Βάγκνερ. “Ηθικά είναι αξιοσέβαστο, αλλά
δεν δουλεύει ψυχολογικά σε βάθος χρόνου.
Σήμερα πρόκειται για μια ωραία ιστοριούλα που
διηγούμαστε“.
Ο Γερμανός καθηγητής θεωρεί προβληματικό κι
ένα άλλο αφήγημα. Εδώ κι ένα χρόνο η ευθύνη
για την εξέλιξη της πανδημίας έχει μετατοπιστεί σε
προσωπικό επίπεδο. “Η κατηγορία που εκφράζεται
είναι ότι όταν η κατάσταση δεν βελτιώνεται,
συμβαίνει γιατί δεν συμμορφωνόμαστε αρκετά με τα
μέτρα. Με τον τρόπο αυτό αποσύρει το κράτος τις ευθύνες από πάνω του”.
Το ότι οι άνθρωποι απευαισθητοποιούνται φαίνεται από τους αριθμούς της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Από πρόσφατες αναλύσεις της κινητής τηλεφωνίας αποδεικνύεται ότι ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας
οι άνθρωποι περιορίζουν ελάχιστα την κινητικότητά τους. ”Από αρχές του χρόνου παρατηρείται ευθυγράμμιση της
κινητικότητας με τα επίπεδα προ πανδημίας, μάλιστα στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου η κινητικότητα λόγω και
των ανοιξιάτικων θερμοκρασιών είναι σχεδόν η ίδια με πριν“.
Μια ματιά στα βιβλία ιστορίας δείχνει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι για το πώς τελειώνει μία πανδημία. Είτε ιατρικά, είτε
κοινωνικά. Το ιατρικό τέλος έρχεται όταν ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει περάσει τη λοίμωξη ή έχει αποκτήσει
ανοσία δια του εμβολιασμού.
Το κοινωνικό τέλος συμβαίνει μάλλον στο κεφάλι. Ο φόβος της ασθένειας μειώνεται, η προσοχή ατονεί, άλλα
θέματα αποσπούν την προσοχή, οι άνθρωποι δεν αποδέχονται πλέον τους περιορισμούς και μαθαίνουν να ζουν με
την ασθένεια.
“Νομίζω ότι η κατάσταση θα κυλήσει κάπως έτσι” προβλέπει ο Βάγκνερ. „Όταν με τα εμβόλια και τα φάρμακα
μειωθούν οι θάνατοι, περιοριστούν οι βαριές περιπτώσεις και αισθανθούμε ψυχολογικά ότι ελέγχουμε την πανδημία,
τότε θα την ορίσουμε και ως τελειωμένη”.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΊΑ ΣΧΕΔΌΝ ΤΑ ΜΙΣΆ ΑΠΌ
ΤΑ ΘΎΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ
Φιλοξενούμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
ήταν σχεδόν τα μισά από τα θύματα της πανδημίας
του νέου κορωνοϊού στη Γερμανία αφότου εκδηλώθηκε
ως τώρα, σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει στο φως η
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα, επικαλούμενη έρευνα
των υπουργείων Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων
των κρατιδίων, επί συνόλου 71.804 ανθρώπων που
υπέκυψαν εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19, τουλάχιστον
οι 29.000 φιλοξενούνταν σε οίκους ευγηρίας.
Το ποσοστό παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις
από κρατίδιο σε κρατίδιο: στο Αμβούργο το 60% των
θυμάτων του κορονοϊού ζούσαν σε οίκους ευγηρίας, το
54% στην Βαυαρία, αλλά το 25% στην Σαξονία και το
29% στην Σαξονία-Άνχαλτ.
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι τα στοιχεία δικαιολογούν απόλυτα την προτεραιότητα που δόθηκε στους ηλικιωμένους
ως προς τον εμβολιασμό, τονίζει ωστόσο τις μεγάλες καθυστερήσεις που διαπιστώνονται και κάνει λόγο για άμεση
ανάγκη αναδιάρθρωσης του μοντέλου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΏΤΕΣ
Από την Τρίτη 30 Μαρτίου ισχύει η υποχρεωτική
προσκόμιση αρνητικού τέστ για όλους τους
εισερχόμενους στη χώρα ταξιδιώτες με το αεροπλάνο.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση που θα ισχύει αρχικά μέχρι
14 Μαΐου αφορά όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα αν
ταξιδεύουν από „επικίνδυνη“ χώρα, άρα και για όσους
ταξιδεύουν από την Ελλάδα.
Το τεστ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Lufthansa, μπορεί να είναι μοριακό ή τεστ αντισωμάτων.
Μέχρι τώρα η συγκεκριμένη υποχρέωση μόνο
χώρες που έχουν ιδιαίτερα αυξημένα κρούσματα του
μεταλλαγμένου ιού.
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ΈΛΛΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΉΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΌΝΑΧΟ: Η ΓΎΡΗ
ΤΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΌΣ
Η γύρη που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες την άνοιξη από τα δέντρα και τα λουλούδια, προκαλώντας αλλεργίες
σε πολλούς ανθρώπους, καθιστά τον οργανισμό πιο ευάλωτο στον κορωνοϊό, σύμφωνα με το συμπέρασμα μιας
νέας διεθνούς μελέτης, της πρώτης που κάνει αυτή της συσχέτιση, με επικεφαλής έναν Έλληνα επιστήμονα της
διασποράς.
Η παγκόσμια εξάπλωση της Covid-19, σύμφωνα με τη νέα έρευνα, συνέπεσε πέρυσι με μια μεγάλη εποχική έξαρση
συγκεντρώσεων γύρης στο βόρειο ημισφαίριο, όπου ανήκει και η Ελλάδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση των
ανθρώπων στην γύρη που μεταφέρεται με τον αέρα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται η μεταδοτικότητα ορισμένων
αναπνευστικών ιών, μεταξύ των οποίων και ο νέος κορωνοϊός.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αεροβιολόγο Αθανάσιο Δάμιαλη του Πολυτεχνείου του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ιατρικής του Κέντρου Χέλμχολτς της ίδιας γερμανικής πόλης, οι οποίοι ανέλυσαν
στοιχεία από 130 περιοχές σε 31 χώρες πέντε ηπείρων και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), εκτιμούν ότι η έκθεση σε αυξημένη ποσότητα γύρης καθιστά
κάποιον πιο ευάλωτο στη λοίμωξη Covid-19.
Η μελέτη -που συμπεριέλαβε και την Ελλάδα- δείχνει ότι η αερομεταφερόμενη γύρη, μόνη της ή σε συνδυασμό
με ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, μπορεί να εξηγήσει περίπου το 44% των διαφορών στην
μεταδοτικότητα και εξάπλωση μεταξύ διαφορετικών περιοχών στην ίδια χώρα. Η πορεία των ημερήσιων
κρουσμάτων φαίνεται να σχετίζεται με τη συγκέντρωση της γύρης στον αέρα, στις χώρες με ή χωρίς lockdown.
Όμως οι χώρες με lockdown -χάρη στα περιοριστικά μέτρα- έχουν ημερήσιους αριθμούς νέων κρουσμάτων τους
μισούς σε σχέση με τις χώρες που έχουν παρόμοια επίπεδα γύρης στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν βρίσκονται σε
lockdown. Χωρίς lockdown μια αύξηση κατά 100 κόκκους γύρης ανά κυβικό μέτρο αέρα εκτιμάται ότι οδηγεί σε μια
μέση αύξηση κατά 4% στα κρούσματα Covid-19. Σε γερμανικές πόλεις όπου οι συγκεντρώσεις γύρης έφθασαν τους
500 κόκκους ανά κυβικό μέτρο αέρα, καταγράφηκε αύξηση κρουσμάτων έως 20%.
Σύμφωνα με τον κ. Δάμιαλη, αυξήσεις στα νέα κρούσματα παρατηρούνται σε μια περιοχή, όταν καταγράφονται
επίπεδα γύρης της τάξης των 250 κόκκων ανά κυβικό μέτρο αέρα επί τέσσερις τουλάχιστον συνεχόμενες μέρες.
Όταν αντίθετα οι συγκεντρώσεις γύρης βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα, παρατηρούνται και τα λιγότερα
κρούσματα.
Η γύρη, όταν εισπνέεται και κολλάει στις μεμβράνες των αεραγωγών, εξασθενεί το αμυντικό σύστημα των
πνευμόνων έναντι της λοίμωξης από τον κορωνοϊό, κάτι που έχει ήδη παρατηρηθεί και στους ιούς των
κρυολογημάτων, με συνέπεια να διευκολύνεται ο πολλαπλασιασμός των «εισβολέων» μέσα στο σώμα. Με βάση
τα ανωτέρω ευρήματα, οι ερευνητές συνιστούν στους ευπαθείς ανθρώπους υψηλού κινδύνου να φοράνε μάσκα
με φίλτρο, που κρατά μακριά τα σωματίδια του αέρα, ιδίως τώρα που αρχίζει η άνοιξη και η γύρη αυξάνεται στο
περιβάλλον.
O Α.Δαμιάλης αποφοίτησε το 2000 από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε το 2010 διδακτορικό από το ΑΠΘ στη Βιολογία. Μετά από μεταδιδακτορική
έρευνα στα πανεπιστήμια ΑΠΘ, Ιωαννίνων, Royal Holloway Λονδίνου και Πολυτεχνείου Μονάχου, έχοντας ειδικευθεί
στην αεροβιολογία, είναι από το 2015 επικεφαλής στο τμήμα Περιβαλλοντικής Ιατρικής του Πολυτεχνείου του
Μονάχου.
Επίσης η Γερμανίδα περιβαλλοντική γιατρός Κλαούντια Τράιντλ-Χόφμαν, μία εκ των ερευνητών μιας επιστημονικής
ομάδας στη Γερμανία, συμβουλεύει άτομα τα οποία ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να παρακολουθούν τις
προβλέψεις της συγκέντρωσης γύρης τους επόμενους μήνες και να φορούν οπωσδήποτε μάσκες φίλτρου σκόνης,
όπως είναι οι μάσκες FFP2.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ: ΚΟΡΩΝΟΪΌΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΌΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΊΑ

Ένα χρόνο πανδημία. Ποιες οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του Μονάχου / Βαυαρίας;
Σ αυτό το ερώτημα αναζητήσαμε απάντηση και απευθυνθήκαμε στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) και μιλήσαμε με τον Πρόεδρο Γιάννη Μανώλη ο οποίος μας έδωσε ενδιαφέρουσες
απαντήσεις
Όταν ξεκίνησαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα πιστεύατε ότι ένα χρόνο μετά τα σχολεία θα ήταν και πάλι
κλειστά;
Νομίζω πως κανένας μας δεν το περίμενε αυτό. Από την άλλη, ήδη από την αρχή της πανδημίας ήταν ξεκάθαρο
ότι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Η πανδημία ήταν ουσιαστικά μια άγνωστη λέξη και σίγουρα κάτι που δεν
περιμέναμε ότι θα ζήσουμε στον 21ο αιώνα. Από κει και πέρα, ακόμη κι έτσι, με την πανδημία και τα περιοριστικά
μέτρα να κρατούν ήδη ένα χρόνο, πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί με τον ειδικό μας κοινωνικό ρόλο, οφείλουμε να
δίνουμε ένα παράδειγμα υπομονής και αισιοδοξίας. Εφόσον οι ειδικοί επιστήμονες κρίνουν ότι τα περιοριστικά
μέτρα πρέπει να συνεχίσουν, για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, τότε μέρος
της δικής μας συμβολής στην κοινή προσπάθεια είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την περιπέτεια με υψηλό φρόνημα.
Θα έχουν πρόβλημα οι μαθητές σε επίπεδο εκπαιδευτικό (γνώσεων) από το γεγονός ότι λειτούργησαν
τα σχολεία όπως λειτούργησαν το τελευταίο 12μηνο ; Ή το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε επίπεδο
κοινωνικό;
Όλες οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι μια κάποια υστέρηση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι αναπόφευκτη.
Και αυτό είναι αναμενόμενο και λογικό, καθώς τόσο τα παιδιά, όσο κι εμείς οι εκπαιδευτικοί πέσαμε στα βαθιά
σε μια λύση ανάγκης, την τηλεκπαίδευση και την εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων, την οποία μάθαμε στην
πορεία.
Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι η κρίση αυτή ενέτεινε υπαρκτά κοινωνικά
προβλήματα. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν αρκετά δωμάτια, ώστε τα παιδιά να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης χωρίς περισπάσεις, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό.
Θεωρείτε ότι ήταν „χαμένες“ σχολικές χρονιές ή κάλυψε η τηλεκπαίδευση μεγάλο μέρος των
απαιτήσεων;
Το να μιλά κανείς για «χαμένη χρονιά» υποτιμά και υποβαθμίζει τις τεράστιες προσπάθειες, την ευσυνειδησία
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και τη δημιουργικότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών αυτούς τους μήνες. Βεβαίως, όπως είπα και
προηγουμένως, η τηλεκπαίδευση και η εκ περιτροπής λειτουργία είναι λύσεις ανάγκης και σε καμιά περίπτωση
δεν μπορούν να ισχύσουν γενικά ως κύριες μορφές διδασκαλίας. Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει
τη δια ζώσης σχολική διαδικασία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε καν υποκατάστατο της. Είναι συμπληρωματική
μέθοδος διδασκαλίας και ως τέτοια είναι πολύ χρήσιμη. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, με όρεξη και μεράκι καταφέραμε στις
περισσότερες περιπτώσεις, έστω και σιγά-σιγά, να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τις διαθέσιμες δυνατότητες
παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην αρχή, καθώς κληθήκαμε να εργαστούμε σε συνθήκες, για τις
οποίες δεν είχαμε οι περισσότεροι εκπαιδευτεί.
Να σας πω όμως και κάτι άλλο: Το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά κρατήθηκαν σε επαφή με τη μαθητική κοινότητα
και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο το σχολείο είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή μεταβίβαση γνώσεων
που εξασφαλίζεται με μια μέθοδο διδασκαλίας. Το σχολείο σημαίνει επιπλέον κοινωνικότητα, φιλίες μεταξύ των
παιδιών, γιορτές, εκδηλώσεις, εκδρομές, με λίγα λόγια, εμπειρίες ζωής για τα παιδιά μας. Γι αυτό και περιμένουμε
υπομονετικά μεν, αλλά και με λαχτάρα την επιστροφή μας στο σχολείο, όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές
συνθήκες.
Τι θα απαντούσατε αν σας ρωτούσαν να συγκρίνετε τα ελληνικά σχολεία στη Βαυαρία με τα σχολεία στην
Ελλάδα στην περίοδο της πανδημίας;
Νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να συγκρίνω τα ελληνικά σχολεία με τα αντίστοιχα γερμανικά στη Βαυαρία. Κι
εδώ να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε στα ελληνικά σχολεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την
πανδημία αποδείχθηκε σε πολλές του εκφάνσεις αποτελεσματικότερος απ’ ό,τι τα γερμανικά σχολεία. Για παράδειγμα,
τα προβλήματα με το webex που είδαμε στα ελληνικά σχολεία είναι τίποτα μπροστά στα αντίστοιχα προβλήματα
σύνδεσης και λειτουργικότητας που παρουσιάστηκαν στα γερμανικά σχολεία. Κι αυτό είναι ένα δίδαγμα και ένα
συμπέρασμα που απευθύνεται προς πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα.
Yπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους εκπαιδευτικούς;
Βεβαίως υπήρξαν, και σε πολλές περιπτώσεις αυτές ήταν πολύ σημαντικές. Η προσαρμογή σε μια νέα έκτακτη
συνθήκη σπάνια είναι εύκολη υπόθεση. Καθετί που χρειάστηκε να αλλάξουμε δημιούργησε δυνητικά και πραγματικά
προβλήματα, που άλλα τα αντιμετωπίσαμε καλύτερα κι άλλα λιγότερο καλά.
Για παράδειγμα, ένα πρακτικό πρόβλημα είναι ότι οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν κανονικούς κωδικούς για
το webex. Βεβαίως μπορέσαμε και βρήκαμε παρακαμπτήριες λύσεις, ίσως όμως πρέπει να δούμε το όλο ζήτημα πιο
συνολικά ώστε να διασφαλίσουμε μια ομοιομορφία.
Αν θέλετε όμως ένα γενικό συμπέρασμα, τα προβλήματα και οι δυσκολίες ήταν πολλά και έντονα στην αρχή, σιγάσιγά όμως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με δημιουργικές λύσεις, καλή διάθεση και συνεργασία μεταξύ της πολιτείας,
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους σε μεγάλο βαθμό τα ξεπεράσαμε. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει ότι όλοι αυτοί δεν ευχόμαστε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, στα σχολεία και τις τάξεις μας μια ώρα
αρχύτερα! Αλλά μέχρι τότε, κάνουμε υπομονή, βλέπουμε το πράγμα ως δημιουργική πρόκληση και κοιτάμε να
διασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους.
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ΚΟΡΩΝΟΪΌΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΌΓΛΩΣΣΗ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΒΑΥΑΡΊΑ (ΜΈΡΟΣ Β)

εκπαιδευτικό (γνώσεων) από το γεγονός ότι
λειτούργησαν τα σχολεία όπως λειτούργησαν
το τελευταίο 12μηνο; Ή το πρόβλημα είναι
μεγαλύτερο σε επίπεδο κοινωνικό;
Τι απαντάνε οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΓ:
α) Δεν θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα γνώσεων
από το χαμένο διάστημα, ειδικά όπου το μοντέλο της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λειτούργησε κανονικά.
Μπορεί η διδασκαλία να πραγματοποιείται με
διαφορετικό τρόπο και κάποιοι μαθητές να νιώθουν
λιγότερο αποδοτικοί ή να συναντούν δυσκολίες
συγκέντρωσης, για κάποιους όμως λειτούργησε
ευεργετικά και μπόρεσαν να δουλέψουν καλύτερα
και απρόσκοπτα από τα ερεθίσματα της τάξης, που
τους αποσυντόνιζαν. Από άποψη κοινωνικότητας,
θεωρώ ότι υπήρξαν μεγαλύτερα προβλήματα. Ίσως
αυτού του είδους τα προβλήματα να συσσωρεύτηκαν
και να επιφέρουν επιπλέον δυσκολίες στη μαθησιακή
διαδικασία.
β) Ωστόσο, μια πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
θεωρεί ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι μαθητές
έχουν πλέον πολλές ελλείψεις, σε κοινωνικό επίπεδο
δημιουργήθηκαν περισσότερα προβλήματα, γιατί τους
λείπουν οι προσωπικές επαφές και η ανεμελιά που είχαν
πριν.
γ) Ο συναισθηματικός- κοινωνικός τομέας δεν μπορεί
να προσεγγιστεί σε καμία περίπτωση με τον ίδιο τρόπο
στην τηλεκπαίδευση.

Ένα χρόνο πανδημία. Ποιες οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του
Μονάχου / Βαυαρίας; Σ αυτό το ερώτημα απάντησαν η
Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Ελένη Βούλγαρη καθώς
και εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας
(ΤΕΓ) Μονάχου
1. Όταν ξεκίνησαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα
πιστεύατε ότι ένα χρόνο μετά τα σχολεία θα ήταν
και πάλι κλειστά;
Ελένη Βούλγαρη: Ναι, το περίμενα, γιατί η ιστορία
της εξέλιξης των πανδημιών της ανθρωπότητας, π.χ.
η λεγόμενη «ισπανική» γρίπη που ξεκίνησε στο τέλος
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ή η ασιατική γρίπη, έχει
διδάξει ότι δεν τελειώνουν τόσο γρήγορα. Και παρόλο
που έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί, είμαι σίγουρη ότι θα
χρειαστεί μέχρι αρχές του 2022, για να αποκτηθεί μια
ανοσία στο 70-80% του πληθυσμού, δηλ. η ανοσία της
αγέλης.
2. Θα έχουν πρόβλημα οι μαθητές σε επίπεδο

δ) Ο ρυθμός διδασκαλίας μέσω ίντερνετ είναι πιο αργός,
οπότε διδάσκεται ενδεχομένως μικρότερη ύλη, η οποία
θα πρέπει να καλυφθεί την επόμενη χρονιά. Η πανδημία
σίγουρα έχει επηρεάσει όλους μας σε κοινωνικό
επίπεδο, πόσο μάλλον τα παιδιά που δεν έχουν ιδωθεί
ίσως για ένα χρόνο.
ε) Τα προβλήματα και οι συνέπειες της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στα παιδιά μικρής ηλικίας θα
είναι εξίσου σημαντικά και σε επίπεδο γνώσεων και στο
κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Ιδιαίτερα οι μαθητές
των πρώτων τάξεων του Δημοτικού ίσως χρειαστεί να
επαναλάβουν τη σχολική χρονιά.
στ) Ο τρόπος διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης
επηρέασε πρωτίστως τον κοινωνικό και μετά το
γνωστικό τομέα.

3. Θεωρείτε ότι ήταν „χαμένες“ σχολικές χρονιές
ή κάλυψε η τηλεκπαίδευση μεγάλο μέρος των
απαιτήσεων;
Ελένη Βούκγαρη: Για τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας
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δεν «χάθηκε» η σχολική χρονιά. Η συμμετοχή των
μαθητών ήταν μεγάλη και έτσι συνεχίσαμε το έργο μας,
την διεξαγωγή του κανονικού ωραρίου των μαθημάτων
κάθε Σάββατο, ώστε οι μαθητές να μην έχουν απλώς μια
επαφή με τη γλώσσα, αλλά να σημειωθεί και πρόοδος
ως προς την ύλη. Η τηλεκπαίδευση κάλυψε σίγουρα
μέρος των απαιτήσεων, αλλά δεν αντικατέστησε σε
καμία περίπτωση το επιτόπιο μάθημα.
Η τηλεκπαίδευση κάλυψε μεγάλο μέρος των
απαιτήσεων, αλλά το μάθημα έπρεπε να προσαρμοστεί
στους περιορισμούς της απόστασης, όμως με σωστό
προγραμματισμό κι οργάνωση μπορούσε να καλυφθεί
μεγάλο μέρος της ύλης.
Η τηλεκπαίδευση κάλυψε και καλύπτει την
ενδεικνυόμενη ύλη, αλλά δεν είναι εφικτό να
διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός αν γίνεται κατανοητή,
πρωτίστως από τους μαθητές που δυσκολεύονται με τη
γλώσσα.
4. Τι θα απαντούσατε αν σας ρωτούσαν να
συγκρίνετε τα ελληνικά σχολεία στη Βαυαρία με τα
σχολεία στην Ελλάδα στην περίοδο της πανδημίας;
Τι απαντάνε οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΓ:
Αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί πιο εύστοχα από
τους υπεύθυνους των αμιγών ελληνικών σχολείων
στο Μόναχο γιατί πιθανόν έχουν το ανάλογο μέτρο
σύγκρισης.
Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου ήδη πριν
ανακηρυχθεί το lockdown στο Μόναχο το Μάρτιο 2020
ανέστειλαν το δια ζώσης μάθημα και ξεκίνησαν με το
διαδικτυακό. Επίσης προετοίμασαν έγκαιρα με εντατικές
επιμορφώσεις τους εκπαιδευτικούς για το ξεκίνημα
της σχολικής χρονιάς 2020-2021 με κατ΄ εξοχήν
διαδικτυακή διδασκαλία.
Οι διαφορές αφορούν στα εξής σημεία, με τα ΤΕΓ
να υπερτερούν αντίστοιχα: α) έγκαιρη ενημέρωση β)
συνεχής επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη γ)
συνεχής επιμόρφωση εστιασμένη σε εξατομικευμένες
ανάγκες και απορίες (και όχι απλά σε γενικές οδηγίες
χρήσης της πλατφόρμας)
5. Υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους
εκπαιδευτικούς;
Τι απαντάνε οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΓ:

τεχνικές, ώστε να τους επιστήσει την προσοχή
στα σημεία που χρειάζεται (τόνος φωνής, μίμηση,
εσκεμμένες επαναλήψεις κτλ.) και να μπορέσει να
αλληλοεπιδράσει μαζί τους. Τρίτον, υπάρχει η αίσθηση,
από την πλευρά του δασκάλου ότι δεν έχει τον απόλυτο
έλεγχο της τάξης καθώς δεν είναι η ίδια κατάσταση με
την σχολική τάξη, που βλέπεις ακριβώς πως δουλεύουν
οι μαθητές ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη, όμως, η
τηλεκπαίδευση ώθησε τους δασκάλους σε αναζήτηση
εναλλακτικών εκπαιδευτικών μέσων, που έκαναν τη
διδασκαλία πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη και
αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα στη διάθεση και
τη συνεργασία των παιδιών!
β) Επικρατεί ωστόσο η γνώμη ότι απαιτείται
μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας του παιδαγωγικού
- υποστηρικτικού υλικού, χρόνος (διάβασμα και έρευνα)
για την εξεύρεση διαδραστικών τρόπων αφύπνισης
του ενδιαφέροντος και του κινήτρου των μαθητών/
τριών, αλλά και πολύς χρόνος για την εξοικείωση με τις
διάφορες πλατφόρμες και την εκμάθηση αυτών.
γ) Από τα ΤΕΓ λήφθηκαν πολύ γρήγορα αποφάσεις και
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην λειτουργία της
πλατφόρμας TEAMS, έγινε πάρα πολύ έγκαιρα. Μετά
την έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων μέσω teams, η
επικοινωνία με τους τεχνικούς-αρμόδιους στα ΤΕΓ, ήταν
συνεχής και άμεση.
Έγιναν επίσης συχνές συνομιλίες με τους γονείς, γιατί
θεωρώ στην τηλεκπαίδευση η ανάγκη για συνεργασία
γονέων-εκπαιδευτικών είναι ακόμα πιο επιτακτική
για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
δ) Η έλλειψη αλληλεπίδρασης με τους μαθητές ήταν
επίσης μια από τις δυσκολίες.
Ελένη Βούλγαρη: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
εκπαιδευτικούς μας που υποστήριξαν κι υποστηρίζουν
σύσσωμοι τις προσπάθειές μας και στέκονται στο
πλευρό γονέων και μαθητών και επίσης ένα ευχαριστώ
στους γονείς που με επιμονή κι υπομονή προσπαθούν
να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του διαδικτυακού
μαθήματος.
Όλοι μας είμαστε της σύμφωνης γνώμης ότι κανένα
είδος τεχνολογίας δεν αντικαθιστά το μάθημα με φυσική
παρουσία και περιμένουμε με ανυπομονησία την
επιστροφή στα θρανία.

α) Οι σημαντικότερες δυσκολίες που συναντάει ο
εκπαιδευτικός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι οι
εξής: Πρώτον, ότι η παράδοση προχωράει πιο αργά σε
σχέση με τον πραγματικό χρόνο στην τάξη. Δεύτερον
η έλλειψη αμεσότητας με τους μαθητές του στην τάξη
δεν του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει παραδοσιακές
24
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ „ ΒΑΔΊΖΟΥΜΕ ΜΕ (ΠΡΟ)
ΣΕΥΧΗ ΚΑΙ (ΠΡΟ)ΣΟΧΗ“
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τότε που
ανακοινώθηκαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα στην
Γερμανία με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του
ιού. Μέτρα που σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουν να ισχύουν
ακόμη και σήμερα. Ο „ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ“ έχει ανοίξει έναν
διάλογο για το χρόνο που πέρασε και τις επιπτώσεις που
έχουν διαπιστωθεί στην καθημερινότητα των Ελλήνων
στην Γερμανία λόγω της τρέχουσας πανδημίας αλλά
και για την εκτίμηση όσον αφορά την μετά ιού εποχή.
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη αναφερθεί σε διάφορους
χώρους κοινωνικής δράσης και καθημερινότητας του
Ελληνισμού όπως σχολεία, συλλόγους και Κοινότητες.
Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη του
Οικουμενικού Θρόνου Γεράσιμο Φραγκουλάκη* που τα
τελευταία 24 χρόνια διακονεί στην Ιερά Μητρόπολη
Γερμανίας στην ενορία Τριών Ιεραρχών Αννοβέρου και ο
οποίος μας έδωσε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απαντήσεις.
Ακολουθεί η συζήτηση
Γεράσιμο Φραγκουλάκη: Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε για να
τοποθετηθούμε πάνω στο μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα, στην επικίνδυνη και θανατηφόρο πανδημία του κορωνοιού
ή Covic-19, όπως είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Όπως είναι φυσικό δεν θα μπορούσαμε μέσα από πέντε
ερωτήσεις να καλύψουμε το θέμα σε όλη του την έκταση, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για το σύνολο των ενοριών
μας, διότι όπως γνωρίζετε, από κρατίδιο σε κρατίδιο εδώ στη Γερμανία η πανδημία αυτή βιώνεται κατά τρόπο
διαφορετικό, επομένως πέρα από την τοπική εμπειρία, οι απαντήσεις μας θα εδρασθούν στα κοινά σημεία τα οποία
αφορούν στο σύνολο της Ο.Δ. της Γερμανίας.
Ερώτηση 1η. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων (και)
στη Γερμανία λόγω της πανδημίας. Υπήρξαν τομείς της ζωής που „χτυπήθηκαν“ περισσότερο από τα
περιοριστικά μέτρα και τομείς που τα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν λιγότερο τη λειτουργία τους. Ποια
είναι η εκτίμησή σας για τις Εκκλησίες και συγκεκριμένα για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες στη Γερμανία.
Πόσο επηρεάσηκε η λειτουργία τους ;
Απάντηση: Όταν στην Ορθοδοξία μιλούμε για Εκκλησία εννοούμε κυρίως τον κόσμο, τους πιστούς, το πλήρωμα
όπως ονομάζεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Όλοι στην Εκκλησία είμαστε ίσοι, όλοι αποτελούμε μέλη του
σώματος της Εκκλησίας η οποία έχει κεφαλή τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Γράφει ο Απόστολος Παύλος
στη δεύτερη επιστολή του στους Κορινθίους «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ; Ποιος υποκύπτει στον
σκανδαλισμό και δεν υποφέρω κι εγώ;».(Κορινθ. Β΄11,29). Αντιλαμβάνεσθε επομένως, όταν για οποιοδήποτε
λόγο υποφέρει το πλήρωμα της Εκκλησίας, υποφέρει στο σύνολό της η Εκκλησία. Δεν θα μπορούσε επομένως και
τώρα στην πανδημία να συμβεί κάτι διαφορετικό. Η λειτουργία των Εκκλησιών μας, όσον αφορά τουλάχιστον τη
Θεία Λατρεία δεν σταμάτησε ποτέ. Ακόμη και όταν λόγω μέτρων, ο κόσμος απαγορευόταν να επισκεφθεί το ναό,
γίνονταν κανονικά οι ιερές ακολουθίες «κεκλεισμένων των θυρών». Επομένως, όπως ήταν λογικό υπήρξε μια γενική
προσαρμογή των ενοριών μας στην κατάσταση που προέκυψε.
2. Υπήρξε οικονομικό κόστος για τις Εκκλησίες από τα περιοριστικά μέτρα ή η ευαισθητοποίηση των
πιστών - ακόμη και αν ήταν λιγότεροι σε αριθμό αυτοί που μπορούσαν να επισκέπτονται τις λειτουργίες
- κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έλαβαν επιδότηση από το γερμανικό
κράτος ;
Απάντηση: Οι ενορίες μας στηρίζονται αποκλειστικώς στο κερί, στο δίσκο και στις περιστασιακές δωρεές. Όλο
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αυτό το διάστημα που η προσέλευση των πιστών είναι πάρα πολύ περιορισμένη, λογικό είναι να έχουν περιοριστεί
δραματικά και οι εισφορές. Ανέκαθεν η συντήρηση των ενοριών μας εδώ στη Γερμανία αποτελούσε υπόθεση των
πιστών. Η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας δεν υποχρεώνει τους πιστούς στην καταβολή εκκλησιαστικού
φόρου, όπως συμβαίνει με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες, παρόλο που έχει το δικαίωμα να
το κάνει σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο. Ο Ποιμενάρχης μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ.
Αυγουστίνος είναι κάθετος σε αυτό το θέμα· υποστηρίζει πως η σχέση του πιστού με την Εκκλησία του πρέπει να
χαρακτηρίζεται από αγάπη και ελευθερία. Όπως λοιπόν συνέβαινε πριν τον κορωνοϊό, έτσι και τώρα οι ενορίες μας
συνεχίζουν να στηρίζονται από τους πιστούς. Ότι υπάρχουν δυσκολίες υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν,
όσο θα επικρατεί αυτή η κατάσταση της πανδημίας, αλλά και για μακρύ διάστημα μετά. Άλλωστε όλοι είμαστε «στο
ίδιο έργο θεατές» και μακάρι μέχρι τέλους θεατές να παραμείνουμε και δεν μας μένει παρά να περιμένουμε πότε
θα πέσουν οι τίτλοι τέλους αυτού του εφιαλτικού έργου που ζούμε τώρα. Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε ότι μιλάμε
για την Εκκλησία η οποία αποτελεί οίκο Θεού και νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση να επαναλάβουμε,
αλλά και να πιστέψουμε αυτό που πολλές φορές λέμε στη ζωή μας «έχει ο Θεός!». Έχουμε ένα υπέροχο λαό που
γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει προκειμένου να βοηθήσει την μητέρα του Εκκλησία. Διότι έτσι βλέπει ο λαός
μας την Εκκλησία ως μητέρα του, παρόλο που ορισμένες φορές εξαιτίας κάποιων διαφορετικών συμπεριφορών τους
ορισμένοι δεν το δείχνουν. Όμως αλήθεια, ποιος από εμάς δεν έχει να θυμηθεί έστω και λίγες φορές συμπεριφορές
άδικες προς τη μητέρα του; Ο σύνδεσμος του Έλληνα Ορθόδοξου με την Εκκλησία του μπορούμε να πούμε ότι
βρίσκεται μέσα στο DNΑ του. Με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από την εθνική παλιγγενεσία του
1821, ας θυμηθούμε ότι μεταξύ των αξιών που μάχονταν οι πρόγονοί μας ήταν και «του Χριστού η πίστη η αγία».
Όσον αφορά στην ερώτησή σας αν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έλαβαν κάποια επιδότηση από το γερμανικό κράτος η
απάντηση είναι αρνητική.
3. Πόσο δύσκολο ήταν για την Εκκλησία να ισορροπήσει μεταξύ των επιθυμιών κάποιων πιστών και
περιοριστικών μέτρων π.χ. Εξομολόγηση, Αγιο Φως, τήρηση μέτρων μέσα στους ναούς. Ιδιαίτερα τους
πιστούς που αντιμετώπιζαν την πανδημία με θρησκευτικούς όρους ;
Απάντηση: Σίγουρα οι άνθρωποί μας σήμερα στερούνται πολλών πραγμάτων που έχουν να κάνουν με την άσκηση
των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Δεν μπορούν να τελέσουν με άνεση τους γάμους τους και να βαπτίσουν
τα παιδιά τους. Οι πιστοί μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι στη ζωή μας συμβαίνουν δοκιμασίες και προκύπτουν
καταστάσεις στενάχωρες, οι οποίες εν τέλει αποδεικνύεται ότι πρόκειται για δώρο Θεού. Επομένως και στην
περίπτωση αυτή της πανδημίας του κορωνιού πιστεύουμε πως όλο και κάτι θετικό θα προκύψει, κάποιο καλό θα
προέλθει. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστα τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται και πρέπει να τα τηρήσουμε. Θλιβόμαστε μα
δεν εξοργιζόμαστε, διότι γνωρίζουμε πως ό,τι γίνεται, γίνεται για το καλό μας, για την διαφύλαξη του σπουδαιότερου
αγαθού του ανθρώπου, που είναι η υγεία. Καλώς έπραξαν επομένως οι κρατικές αρχές και ακούγοντας τους
ειδικούς επιστήμονες επέβαλλαν τα μέτρα που εξαιτίας τους όλοι μας υποφέρουμε. Καλά έκαναν και έκλεισαν όλους
τους χώρους που συγκεντρώνεται κόσμος και μπορεί να προκληθεί διάδοση του κορωνιού. Εδώ μάλιστα στην
ενορία μας στο Αννόβερο καθιερώσαμε και ένα σύνθημα που λέει: «Κόντρα στον κορωνοϊό πάμε με τα δύο -ΠΡΟ- .
(ΠΡΟ)ΣΕΥΧΗ ΚΑΙ (ΠΡΟ)ΣΟΧΗ» και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο μέτρο του δυνατού. Υπάρχουν βεβαίως και
εκείνοι, ευτυχώς ελάχιστοι, που αντιδρούν κάπως πεισματικά. Τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό κατανόηση και
αγάπη και αν δεν πείθονται να μας ακολουθήσουν, τουλάχιστον γίνονται λιγότερο θορυβώδεις.
4. Υποθέτουμε ότι σίγουρα θα βρεθήκατε αντιμέτωπη με πιστούς που πίστευαν ότι ο „ιός δεν υπάρχει“ ή
ότι „είναι απλά ένας ιός όπως αυτός της γρίπης“ κ.λ.π. Τι απαντούσατε; Και η απάντησή σας ήταν δική
σας η υπήρχε οδηγία αντιμετώπισης από την Μητρόπολη.
Απάντηση: Διάβασα κάπου ότι οι Έλληνες είμαστε στη δεύτερη θέση, με πρώτους τους Νιγηριανούς στη
συνωμοσιολογία για τον Covid-19. Έχουμε αρκετούς που υποστηρίζουν ότι οι αναφερόμενοι θάνατοι με αιτία το
συγκεκριμένο κορωνοϊό δεν αποτελούν πραγματικότητα.. Εκ των πραγμάτων καλείται και η Εκκλησία να πάρει
θέση. Με την σοφή καθοδήγηση και τον παραδειγματικό τρόπο του ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης
μας κ.κ. Βαρθολομαίος από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε ξεκάθαρα στο θέμα και παρότρυνε τον κόσμο να
αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την κατάσταση και εμπιστοσύνη τους επιστήμονες. Με την ίδια σοφία ενήργησαν
και οι Ποιμενάρχες των Μητροπόλεων που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, προσαρμόζοντας ο καθένας
τις ενέργειές του στα τοπικά δεδομένα. Ο Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ.
Αυγουστίνος από την πρώτη στιγμή κάλεσε το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας να συμβάλλει στον κοινό
αγώνα για την αναχαίτηση της γρήγορης εξάπλωσης του κορωνοϊού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά σε εγκύκλιο
του, ότι αυτό πρέπει να γίνει «με πνεύμα αυτοθυσίας και αγάπης προς τον πλησίον και προς τον Θεό, πράγματα
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που αποτελούν την πεμπτουσία της ιδιότητάς μας ως Χριστιανών». Συχνές είναι οι παρεμβάσεις του προς τον
λαό της Μητροπόλεως Γερμανίας με εγκυκλίους, δηλώσεις και ομιλίες όπου κι αν βρεθεί στην προσπάθειά του να
νουθετήσει, να στηρίξει, να παρηγορήσει.
Αντιλαμβάνεσθε ότι δεν μπορεί η θέση μου να είναι διαφορετική από αυτή της Εκκλησίας. Σέβομαι αυτούς
που έχουν διαφορετική άποψη, σε καμιά περίπτωση όμως δεν την υιοθετώ. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
συμπαραταχθούμε με τους πάσης φύσεως συνωμοσιολόγους. Εκείνο που αποδεδειγμένα αποτελεί γεγονός είναι
ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Ο κορωνοϊός αν δεν προσέξουμε έχει καταστροφικά, θανατηφόρα αποτελέσματα.
Ιδιαίτερα γι’ αυτούς που αντιδρούν στα μέτρα, κυρίως σε αυτά που αφορούν στους ναούς μας και αναπτύσσουν
μάλιστα διάφορες άσχετες προς την πίστη μας θεωρίες, όπως αυτό που π.χ. έγινε με την χρήση της μάσκας μέσα
στο ναό. Αν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να πάθουμε κάτι, είναι σκέψη εγωιστική με την οποία
προσπαθούμε να εξαναγκάσουμε το Θεό να κάνει θαύμα, μόνο και μόνο επειδή είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Από την άλλη αν ενεργήσουμε αυθαίρετα, αυτό δείχνει ανευθυνότητα και ασέβεια προς όλους τους άλλους που
δεν ενεργούν με παρόμοιο τρόπο. Και επιτέλους ας δείξουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Άλλωστε η επιστήμη
είναι εκείνη που μας βοηθά να κατανοήσουμε τη Σοφία του Θεού.
5. Αν „αύριο“ η διάδοση του ιού ήταν υπό έλεγχο πόσο γρήγορα πιστεύετε ότι οι Εκκλησίες θα
επανέρχονταν στην γνωστή καθημερινότητα. Πιστεύετε ότι θα συνεχίσει ο κόσμος να είναι
επιφυλακτικός σε δημόσιες εμφανίσεις και συγκεντρώσεις και μετά την Covid-19 εποχή;
Απάντηση: Η πορεία του ιού μέχρι σήμερα δείχνει ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Βλέπετε τι γίνεται. Πάνω
που πήγαμε να ανασάνουμε λίγο και να πάρουμε κουράγιο, ιδιαίτερα μετά την παρασκευή του εμβολίου άρχισε
ο ιός να μεταβάλλεται και να γίνεται πιο μεταδοτικός. Οι επιστήμονες λένε πως για να αποκτήσει ο κόσμος στο
σύνολο του σχετική ανοσία πρέπει να εμβολιασθεί το 70-75% του ανθρωπίνου πληθυσμού παγκοσμίως. Αυτό από
μόνο του προϋποθέτει πολύ χρόνο. Προσωπικώς πιστεύω ότι όποτε κι αν γίνει η επαναφορά στην «κανονικότητα»
θα έχει να κάνει με καταστάσεις πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαμε προ κορωνοϊού. Όσον αφορά στην
επανεμφάνιση των πιστών στις Εκκλησίες, σίγουρα θα έχουμε αυξημένες παρουσίες, όχι όμως όπως πριν. Δεν είναι
δύσκολο να διαπιστώσει κάποιος ότι ο κόσμος, και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες, διακατέχονται από φόβο. Και
ο φόβος αυτός αυξάνεται ολοένα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ρωτούσαμε στις παρέες μας, αν γνωρίζει κάποιος,
κάποιον που να έχει ασθενήσει από το κύκλο του και η απάντηση ήταν συνήθως, όχι! Τα πράγματα σήμερα έχουν
αλλάξει δραματικά. Ο καθένας από εμάς έχει πλέον και στον κύκλο του ασθενήσαντες ακόμη και νεκρούς ή μπορεί
και ο ίδιος να έχει περάσει κορωνοϊό. Επομένως τον ιό αυτό έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά να τον γνωρίζουμε. Και η
γνωριμία μαζί του δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστη.
Κύριος οίδε, σε τι αποσκοπεί η εμφάνιση αυτής της πανδημίας. Μακάρι να μην κρατήσει πολύ ακόμη. Σε μας
απομένει να περιμένουμε και να προσευχόμαστε.
Ο Θεός μαζί μας!
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας
* ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Γεράσιμος Φραγκουλάκης γεννήθηκε το 1960 στο χωριό Πραιτώρια,
νότια του νομού Ηρακλείου της Κρήτης. Απόφοιτος της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, σπούδασε Παιδαγωγικά
και είναι κάτοχος Master στην Θεολογία. Αδελφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη του νομού
Ηρακλείου, διετέλεσε εφημέριος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας. Από το έτος
1990 διακονεί στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας την αρχή στην ενορία του Wetzlar στην περιοχή της Φραγκφούρτης
και στη συνέχεια από το έτος 1997 μετατέθηκε στην ενορία Τριών Ιεραρχών Αννοβέρου.
Παράλληλα υπηρέτησε και ως εκπαιδευτικός στον Πειραιά και με απόσπαση σε Ελληνικές Σχολικές Μονάδες
της Ο.Δ.Γερμανίας. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων «Εμείς στη Γερμανία»-Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος
Λαμπαρδάκης (ιστορικό-βιογραφικό) και Υμνολογώντας με το πινέλο (θεολογικό-ερμηνευτικό). Είναι επίσης
συγγραφέας δεκάδων άρθρων σε περιοδικά και κυρίως στο διαδίκτυο με αναφορά κατά κύριο λόγο στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
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PΟΜΠΌΤ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ ΤΗΣ ΕΕ
Το πρώτο Ευρωπαϊκό ρομπότ
απολύμανσης έφτασε στην
Ελλάδα και παραδόθηκε στο
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
ανταποκριθεί στις έκτακτες
ανάγκες της πανδημίας αγόρασε
200 ρομπότ απολύμανσης για
Ευρωπαϊκά νοσοκομεία.
Τα ρομπότ αυτά μπορούν να
απολυμάνουν έναν κανονικό
θάλαμο
ασθενών σε δέκα μόλις λεπτά
με τη χρήση υπεριώδους
ακτινοβολίας. Με μία φόρτιση
ένα ρομπότ μπορεί να απολυμάνει πάνω από 18 θαλάμους. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα αποστειρωμένο
περιβάλλον στα νοσοκομεία χωρίς να εκτίθεται το προσωπικό σε περιττό κίνδυνο. Δεδομένου ότι πρόκειται για
φυσική διαδικασία και όχι για χρήση χημικού απολυμαντικού, η χρήση του είναι ασφαλέστερη για το προσωπικό του
νοσοκομείου και τους ασθενείς, καθώς δε χρειάζεται πλέον να χειρίζεται, να μεταφέρει ή να αποθηκεύει τοξικές,
επικίνδυνες ή διαβρωτικές χημικές ουσίες.
Δύο ελληνικά νοσοκομεία βρίσκονται ανάμεσα στα 31 πρώτα που λαμβάνουν ρομπότ απολύμανσης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο,
Κάτω Χώρες, Σλοβενία.

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΡΕΚΌΡ ΚΑΤΟΙΚΙΔΊΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ
Σκυλιά, γάτες και άλλα κατοικίδια είχαν την τιμητική τους
στο έναν χρόνο της πανδημίας στη Γερμανία.
Όπως ανακοίνωσαν η Industrieverband Heimtierbedarf
(IVH) και η Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZFF) τους τελευταίους 12 μήνες οι
κάτοικοι στη χώρα πήραν στα σπίτια τους σχεδόν 1
εκατομμύριο κατοικίδια ζώα φθάνοντας σχεδόν τα 35 εκ
συνολικά.
Ανάλογη ήταν και η αύξηση του τζίρου των εταιρειών
με ζωοτροφές: 1,7 δισ € ξοδεύτηκαν στην Γερμανία για
τροφές γατών ( + 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος) ενώ 1,6 δισ € παραπάνω ξοδεύτηκαν για τροφές σκυλιών.
Ποια κατοικίδια ζώα αγαπούν περισσότερο οι Γερμανοί
17,5 εκατομμύρια γάτες ζούσαν το 2020 σε κατοικίες ιδιωτών ενώ στη δεύτερη θέση με 10,7 εκ ήταν τα σκυλιά. 5
εκατομμύρια κουνέλια/ποντίκια κλπ.
Επιπλέον αμέτρητα ψαράκια σε 1,8 εκατομμύρια ενυδρεία και 1,4 εκατομμύρια λίμνες κήπων, καθώς και ένας
άγνωστος αριθμός ερπετών σε 1,3 εκατομμύρια ερπετάρια.
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ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΏΡΑ ΖΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΟΙ
ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Φινλανδία βρίσκεται
στην κορυφή της ετήσιας λίστας των πιο ευτυχισμένων
χωρών με στοιχεία από το Gallup World Poll, ενώ
Ισλανδία, Δανία, Ελβετία και Κάτω Χώρες ακολουθούν
στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέβηκαν από την 18η στην 14η
θέση και το Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε από την 13η στην
18η, η Αυστραλία κατείχε τη 12η θέση της.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 51η θέση, ενώ η Κύπρος στην
32η.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το World Happiness Report 2021
έχει μικρές διαφορές ταξινόμησης λόγω του κορωνοϊού.
Άλλες αξιοσημείωτες κινήσεις στη λίστα περιλαμβάνουν
τη Γερμανία, η οποία έχει σημειώσει άνοδο από την 17η
στην έβδομη θέση τον τελευταίο χρόνο.
Η Κροατία, η οποία ήταν μεταξύ των προορισμών
όπου μπορούσαν να πραγματοποιηθούν προσωπικές
συνεντεύξεις, αυξήθηκε από τον αριθμό 79 σε 23 στη
λίστα, σύμφωνα με σχόλιο στο CNN i.
Από τις 149 χώρες που περιλαμβάνονται στην έκθεση,
το Αφγανιστάν κατατάχθηκε ως το πιο δυστυχισμένο

για άλλη μια φορά, με ακριβώς πιο πάνω στη λίστα τις
Ζιμπάμπουε, Ρουάντα και Μποτσουάνα.
Οι πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου το 2021
1. Φινλανδία
2. Ισλανδία
3. Δανία
4. Ελβετία
5. Κάτω Χώρες
6. Σουηδία
7. Γερμανία
8. Νορβηγία
9. Νέα Ζηλανδία
10. Αυστρία
11. Ισραήλ
12. Αυστραλία
13. Ιρλανδία
14. Ηνωμένες Πολιτείες
15. Καναδάς
16. Τσεχική Δημοκρατία
17. Βέλγιο
18. Ηνωμένο Βασίλειο
19. Κίνα
20. Γαλλία

ΠΟΎ, ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΠΌΣΟ ΉΤΑΝ Η ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ
Μπορεί όταν λέμε ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών στην
Ελλάδα το μυαλό των περισσότερων να πηγαίνει στο
Νευροκόπι, όμως η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει
καταγραφεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
είναι στην Πτολεμαΐδα στις 27 Ιανουάριου του 1963.
Τότε το θερμόμετρο είχε δείξει -27,8 βαθμούς Κελσίου.
Πληροφοριακά να αναφέρουμε ότι η Πτολεμαΐδα
βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων, στο
λεκανοπέδιο της Εορδαίας του Νομού Κοζάνης μεταξύ
των ορεινών όγκων του Βερμίου και του Καϊμακτσαλάν.
Η δεύτερη πιο χαμηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ιστορικά στην Ελλάδα και η πλέον χαμηλή της τρέχουσας
δεκαετίας ήταν στην Φλώρινα (-25,1 βαθμοί Κελσίου) το βράδυ της 17ης προς 18η Ιανουαρίου του 2012.
Πηγή στοιχείων Wikipedia
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„AVATAR“: Η ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΌΡΑ ΤΑΙΝΊΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΟΧΏΝ
Για άλλη μία φορά, η ταινία „Avatar“ βρέθηκε στην
πρώτη θέση ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των
εποχών, αφήνοντας πίσω το „Avengers: Endgame“, το
οποίο το 2019 είχε βρεθεί πρώτο.
Συγκεκριμένα, το „Avatar“ είχε συγκεντρώσει συνολικά
$2,7897 δισεκατομμύρια, ενώ το „Avengers: Endgame“
απέφερε $2,7902
δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Ωστόσο την περασμένη
Παρασκευή η Κίνα, στα πλαίσια μίας κίνησης για να
βγάλει τον κόσμο από το σπίτι έπειτα από την πανδημία
του κορονοϊού, αποφάσισε να κυκλοφορήσει ξανά στους
κινηματογράφους το αριστούργημα του James Cameron, κάτι που έδωσε νέα ώθηση στην ταινία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα η ιστοσελίδα deadline,
μέσα σε μόλις 2 μέρες έχει ήδη κάνει πωλήσεις της τάξεως των 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο παραγωγός της ταινίας, Jon Landau, δήλωσε το εξής: „Είμαστε πολύ περήφανοι που κατακτήσαμε αυτή
τη σημαντική θέση, ωστόσο ο Jim και εγώ είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι που η ταινία επιστρέφει στους
κινηματογράφους μέσα σε αυτή την πρωτοφανή περίοδο και γι΄αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Κινέζους φαν
μας για την υποστήριξη. Δουλεύουμε σκληρά για τις επόμενες ταινίες Avatar και ανυπομονούμε να τα μοιραστούμε
με τον κόσμο“.
https://www.news247.gr/

Η ΙΣΠΑΝΊΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΊΑ
Η Ισπανία έγινε σήμερα η πέμπτη χώρα στον κόσμο που νομιμοποιεί την ευθανασία. Μετά τη σχετική ψηφοφορία
στη βουλή, η πρόταση έλαβε 202 ψήφους υπέρ και 141 κατά, ενώ υπήρξαν και δύο αποχές.
Η Ισπανία θεωρείται πλέον, μαζί με τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τον Καναδά, από αυτήν την
Πέμπτη ως μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που νομιμοποιούν την ευθανασία.
Η Βουλή ενέκρινε τον νόμο που προώθησε το PSOE (Σοσιαλιστικό Κόμμα), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ εντός τριών
μηνών. Για να το ζητήσει, το εκάστοτε άτομο πρέπει «να υποστεί μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια ή μια σοβαρή,
χρόνια και ανικανότητα» που προκαλεί «ανυπόφορη ταλαιπωρία». Αν και αφαιρέθηκε από τον τίτλο της πρότασης
κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο κανόνας ρυθμίζει τόσο την ίδια την ευθανασία - «άμεση
χορήγηση μιας ουσίας στον ασθενή από τον αρμόδιο επαγγελματία υγείας» - όσο και αυτό που έχει χαρακτηριστεί
ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία - «Η συνταγή ή προμήθεια στον ασθενή από τον επαγγελματία υγείας μιας
ουσίας, έτσι ώστε να μπορεί να την αυτοχορηγηθεί, για να προκαλέσει τον θάνατό του»
Οι αυστηρές προϋποθέσεις πλαισιώνουν τη διαδικασία: το άτομο, Ισπανός ή κάτοικος της χώρας, πρέπει επομένως
να είναι «ικανός και ενημερωμένος» κατά την υποβολή του αιτήματος, το οποίο πρέπει να διατυπωθεί γραπτώς
«χωρίς εξωτερική πίεση» και να ανανεωθεί δεκαπέντε ημέρες αργότερα.
Ο γιατρός μπορεί πάντα να απορρίψει αυτό το αίτημα εάν κρίνει ότι αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται. Επιπλέον,
πρέπει να εγκριθεί από άλλον γιατρό και να λάβει το πράσινο φως από επιτροπή αξιολόγησης. Οποιοσδήποτε
επαγγελματίας υγείας μπορεί να ισχυριστεί «την αντίρρηση συνείδησης» και να αρνηθεί να συμμετάσχει στη
διαδικασία, η οποία πληρώνεται από το σύστημα δημόσιας υγείας.
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ΜΠΆΓΕΡΝ Ή ΛΕΙΨΊΑ; ΠΟΙΟΝ ΘΈΛΟΥΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉ
ΟΙ ΦΊΛΑΘΛΟΙ
Όλα δείχνουν ότι μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της
Λειψίας θα κριθεί το φετινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
στην Γερμανία.
Ποιον θέλουν όμως οι φίλαθλοι των υπολοίπων 16
ομάδων της πρώτης κατηγορίας (Bundesliga) για
πρωταθλητή;
Από τη μια πλευρά βρίσκεται η μόνιμη (σχεδόν)
πρωταθλήτρια Μπάγερν που δημιουργεί αντιπάθειες από
την άλλη η νεοσύστατη Λειψία των δώδεκα
χρόνων (παίζει στην 1η κατηγορία από το 2016) που
με τα εκατομμύρια της «Red Bull» ανέβηκε σε χρόνο
ρεκόρ από τα τοπικά στην Μπουντεσλίγκα και έχει
δημιουργήσει ένα „κίνημα“ απέχθειας στους Γερμανούς
φιλάθλους. «Δεν παραδινόμαστε στα λεφτά ενός
αναψυκτικού», είναι το σύνθημα που ακούγεται παντού,
όπου ταξιδεύει η Λειψία.
Τώρα που η Λειψία έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσει το πρωτάθλημα αποκτά και η απάντηση των φιλάθλων
ιδιαίτερη „αξία“.
Την έρευνα πραγματοποίησε για λογαριασμό της SPORT BILD το „βαρόμετρο της Bundesliga“ (Bundesligabarometer) που θεωρείται το μεγαλύτερο πορτάλ αθλητικών ερευνών στην Γερμανία .
Τα αποτελέσματα της έρευνας:
•

Υπέρ της Μπάγερν ήταν το 53,2% των ερωτηθέντων

•

Υπέρ της Λειψία το 46,8%

Τη μεγαλύτερη συμπάθεια για την ομάδα της ανατολικής Γερμανίας έδειξαν στην έρευνα οι φίλαθλοι της Μπαγερν
Λεβερκούζεν (59%) ενώ για την Μπάγερν οι φίλαθλοι του Augsburg (59,8%)
Σε παράλληλη έρευνα του ίδιου πορτάλ το 89,8% θεωρεί θετικό το γεγονός ότι το πρωτάθλημα απέκτησε πάλι
αγωνία σχετικά ε το ποιος θα αναδειχτεί πρωταθλητής ενώ το 73,5% θεωρεί ότι τελικά πάλι η Μπάγερν θα βρεθεί
την 34η αγωνιστική (τελευταία) στην κορυφή του πίνακα με μόλις το 19,7% να πιστεύει ότι αυτό θα το κατορθώσει η
Λειψία.
Γιατί οι φίλαθλοι των παραδοσιακών ομάδων είναι ενάντια στην Λειψία και το Χόφενχάιμ
Ο λόγος είναι το „50+1“, το οποίο αποτελεί μία παράδοση ενάντια στο σύγχρονο εμπορευματοποιημένο
ποδόσφαιρο, και υπερασπίζονται συνεχώς οι οπαδοί των περισσότερων ομάδων της Bundesliga κυρίως των
παραδοσιακών.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 50+1
Ο νόμος του 50+1 είναι η μετοχική σύνθεση που επιτρέπεται να έχει μία γερμανική ομάδα, προκειμένου να πάρει
άδεια συμμετοχής στην Bundesliga και την 2. Bundesliga. Ο νόμος αναφέρει ότι το ίδιο το κλαμπ, δηλαδή η ένωση
μελών, κατέχει το 50% +1 των μετοχών της ομάδας και το υπόλοιπο μπορεί να ανήκει σε άλλες εταιρείες. Κάπως
έτσι, διαβεβαιώνεται ότι τα μέλη της ομάδας έχουν την πλειοψηφία των ψήφων για τη λήψη μίας απόφασης.
Πώς μεταφράζεται αυτό στη μετοχή σύνθεση μίας ομάδας; Ας πάρουμε το παράδειγμα της Μπάγερν Μονάχου,
μίας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες στην Ευρώπη. Το 75% των μετοχών της ανήκει στο ίδιο το κλαμπ με
την επωνυμία „FC Bayern München eV“, το 8,33% στην „ADIDAS AG“, το 8,33% στην „AUDI AG“ και το υπόλοιπο
8,33% στην „Allianz SE“.
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Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα παραμένει συνδεδεμένη με την κοινότητα, ενώ αποφεύγεται η οικονομική
αβεβαιότητα. Αυτό γίνεται προκειμένου να εξασφαλίζεται το μέλλον του συλλόγου και να μην εξαρτάται από έναν
επιχειρηματία.
ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ωστόσο, ο νόμος αυτός έχει και κάποια παραθυράκια. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται σε ένα πρόσωπο ή μία εταιρεία
να ελέγξει την πλειοψηφία των μετοχών της ομάδας, αρκεί να την χρηματοδοτούν τα προηγούμενα 20 χρόνια
σταθερά. Η Μπάγερν Λεβερκούζεν ελέγχεται από την φαρμακοβιομηχανία „Bayer“, εφόσον το κλαμπ ιδρύθηκε από
εργάτες της εταιρείας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της ομάδας.
Γιατί οι οπαδοί στη Γερμανία μισούν Λειψία και Χόφενχαϊμ
Ωστόσο, την εξαίρεση αυτή έχουν εκμεταλλευτεί τα τελευταία χρόνια κι άλλες δύο ομάδες, όπως η Χόφενχαϊμ και η
Λειψία προκαλώντας τις οργισμένες αντιδράσεις του φίλαθλου κοινού στη Γερμανία.
ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ
Οι δύο νέες ομάδες που έχουν, λοιπόν, „σπάσει“ τον κανόνα του 50+1 είναι η Χόφενχαϊμ με τη Λειψία (Το ίδιο
συμβαίνει και με την Βόλφσμπουργκ, την πλειοψηφία των μετοχών της οποίας κατέχει η Volkswagen, καθώς όπως
και στην περίπτωση της Μπάγερ Λεβερκούζεν, η ομάδα ιδρύθηκε από εργάτες της εταιρείας αυτοκινήτων και
χρηματοδοτούνταν από αυτή).
H DFL επέτρεψε στον Ντίτμαρ Χοπ, τον ιδιοκτήτη της πολυεθνικής εταιρείας softwarε „SAP“, να πάρει τον
απόλυτο έλεγχο των „μπλε“ το 2014. Ο Γερμανός δισεκατομμυριούχος χρηματοδοτούσε την Χόφενχαϊμ από το
2000 βοηθώντας την ομάδα, όπου είχε αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής, να σκαρφαλώσει από τις ερασιτεχνικές
κατηγορίες μέχρι την Bundesliga και την έξοδο στο Champions League.
Οι μεγάλες αντιδράσεις προέκυψαν με το ζήτημα της Λειψίας. Αρχικά η Red Bull εφηύρε την ονομασία του
συλλόγου „RasenBallsport Leipzig e.V“ (RasenBallsport σημαίνει άθλημα μπάλας στο χορτάρι) το 2009 ώστε να
συμφωνεί με τον κανονισμό του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος αναφέρει ότι „τροποποιήσεις, προσθήκες ή
επανασχεδιασμοί ονομασίας και σήματος συλλόγων για διαφημιστικούς σκοπούς δεν επιτρέπονται“, αλλά και να
παραπέμπει η ονομασία της ομάδας „RB Leipzig“ στην εταιρεία.
Γιατί οι οπαδοί στη Γερμανία μισούν Λειψία και Χόφενχαϊμ
Η Λειψία πήγε ξεκάθαρα κόντρα στο νόμο του 50+1 όταν το 2014/2015 χρειαζόταν να γίνει επαγγελματική για να
συμμετέχει στην 2. Bundesliga. Η λίγκα ανακοίνωσε από τις 22 Απριλίου ότι θα χορηγούσε άδεια στη Λειψία, αρκεί
να συμμορφωνόταν σε τρεις απαιτήσεις της, που είχαν να κάνουν με το έμβλημα και τη διοίκηση του συλλόγου.
Αιτήματα που δεν έγιναν αρχικά δεκτά.
Το πρώτο από τα τρία πράγματα που η DFL ζήτησε να αλλάξουν ήταν το σήμα, το οποίο παρέπεμπε ευθέως στην
αυστριακή εταιρεία. Το δεύτερο ήταν ο τρόπος διοίκησης του συλλόγου, ώστε να μην παίρνουν τις αποφάσεις για
την ομάδα στελέχη της Red Bull και το τρίτο ήταν να μειωθούν τα εμπόδια για την εγγραφή μελών στον σύλλογο.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Ντίτριχ Μάτεσιτς, αντέδρασε και απείλησε να παρατήσει το πρότζεκτ, κάτι που θα είχε
σοβαρό αντίκτυπο στην κοινότητα της Λειψίας.
Τελικά, οι δύο πλευρές προέβησαν σε συμβιβαστικές λύσεις, όσον αφορά το έμβλημα και τον τρόπο οργάνωσης και
έτσι η Λειψία πήρε την επαγγελματική άδεια.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΠΟΙΕΣ ΠΌΛΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΓΙΑ
ΠΟΔΗΛΆΤΕΣ
Δημοσιεύτηκε η νέα έρευνα της ADFC (Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club e. V) για το 2020 στην οποία
συμμετείχαν 230.000 πολίτες δηλ. 60.000 περισσότεροι
από ότι στην τελευταία έρευνα του 2018.

4 Kiel 3,54 +

Οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν 1.024 πόλεις και
Κοινότητες της χώρας όσον αφορά την φιλικότητα στις
υποδομές για τους ποδηλάτες:

7 Wiesbaden 3,92 ++

Οι πόλεις που παρουσίασαν την μεγαλύτερη
βελτίωση σε σχέση με την τελευταία έρευνα είναι:

5 Braunschweig 3,72 o
6 Mannheim 3,90 o

8 Bielefeld 3,92 o
9 Rostock 3,94 o
10 Mainz 3,96 o

•

Στην κατηγορία των πόλεων με άνω των 500.000
κατοίκων : Frankfurt am Main

Γενική κατάταξη αξιολόγησης πόλεων με 100.000
έως 200.000 κατοίκους

•

Στην κατηγορία των πόλεων με άνω των 200.000
κατοίκων: Wiesbaden

1. Göttingen 3,27 o

•

Στην κατηγορία των πόλεων με άνω των 100.000
κατοίκων: Würzburg

•

•Στην κατηγορία των πόλεων με άνω των 50.000
κατοίκων: Böblingen

•

Στην κατηγορία των πόλεων με άνω των 20.000
κατοίκων: Landau in der Pfalz

•

Στην κατηγορία των πόλεων με λιγότερους από
20.000 κατοίκους: Gaildorf

Γενική κατάταξη αξιολόγησης πόλεων με
περισσότερους από 500.000 κατοίκους

2 Erlangen 3,29 o
3 Heidelberg 3,53 o
4 Oldenburg (Oldb) 3,55 o
5 Ingolstadt 3,59 o
6 Offenbach am Main 3,64 o
7 Darmstadt 3,66 o
8 Potsdam 3,67 o
9 Fürth 3,76 +
10 Ulm 3,88 o
Γενική κατάταξη αξιολόγησης πόλεων με 50.000
έως 100.000 κατοίκους

1 Bremen
2 Hannover

1. Nordhorn 2,64 o

3 Frankfurt am Main

2 Bocholt 2,82 --

4 München

3 Konstanz 3,18 o

5 Leipzig

4 Greifswald 3,20 +

6 Dresden

5 Wesel 3,38 -

7 Hamburg

6 Tübingen 3,39 o

8 Düsseldorf

7 Ibbenbüren 3,44 +

9 Berlin

8 Emden 3,48 o

10 Nürnberg
Γενική κατάταξη αξιολόγησης πόλεων με 200.000
έως 500.000 κατοίκους

9 Ahlen 3,48
10 Grevenbroich 3,53 ++
Γενική κατάταξη αξιολόγησης πόλεων με 20.000
έως 50.000 κατοίκους

1. Karlsruhe 3,07 o
2 Münster 3,17 o
3 Freiburg im Breisgau 3,35 o

1 Baunatal 2,39 +
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2 Meckenheim 2,65 ++

1 Wettringen 1,96 o

3 Westerstede 2,98

2 Reken 2,10 o

4 Rietberg 3,02 o

3 Rutesheim 2,22 ++

5 Coesfeld 3,02

4 Heek 2,40 o

6 Schwedt/Oder 3,07 o

5 Olfen 2,58 o

7 Rees 3,09 o

6 Bad Wilsnack 2,66 o

8 Vechta 3,10 +

7 Wietmarschen 2,67

9 Ingelheim am Rhein 3,11 --

8 Emlichheim 2,71

10 Mörfelden-Walldorf 3,12 o

9 Sömmerda 2,71

Γενική κατάταξη αξιολόγησης πόλεων με λιγότερο από
20.000 κατοίκους

10 Schöppingen 2,75 o

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ ΣΤΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΏΧΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΧΕΔΌΝ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
Σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης στη Γερμανία θα πρέπει να τα βγάλει πέρα
με σύνταξη κάτω των 1.100 ευρώ μετά από 45 χρόνια
εργασίας. Να αυξηθούν οι συντάξεις στο επίπεδο της
εποχής Χέλμουτ Κολ, ζητά η Αριστερά (Die Linke).
Περίπου 6,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλήρους
απασχόλησης στη Γερμανία ελάμβαναν το 2019
ακαθάριστο
μηνιαίο μισθό κάτω των 2.650 ευρώ. Μετά από 45
χρόνια εργασίας, αυτό σημαίνει ακαθάριστη σύνταξη
κάτω των 1.100 ευρώ, σύμφωνα με σημερινό
δημοσίευμα των εφημερίδων του Δημοσιογραφικού
Ομίλου Funke.
Μετά την αφαίρεση των εισφορών, η καθαρή σύνταξη ανέρχεται σε περίπου 1.100 ευρώ το μήνα. Στη Γερμανία,
αυτό αντιστοιχεί περίπου στο όριο φτώχιας και αφορά ορισμένες επαγγελματικές ομάδες όπως είναι οι υπάλληλοι
στη νοσηλευτική και γηριατρική περίθαλψη, σε υπηρεσίες υγείας και διάσωσης, σε ταχυδρομικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι μαίες και οι πωλητές. Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και όσοι έχουν μείνει
άνεργοι δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία.
Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς (Die Linke), Nτίτμαρ Μπαρτς, επέκρινε μετά την
ανακοίνωση των στοιχείων το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι απειλούνται με φτώχεια στα γηρατειά παρά την
πλήρη απασχόλησή τους.
«Οι μισθοί είναι συχνά πολύ χαμηλοί και οι εργαζόμενοι παίρνουν πολύ μικρή σύνταξη. Δεν είναι δυνατό με 45
χρόνια εργασίας με ένα μέσο μισθό, η σύνταξη να είναι κάτω από 1.100 ευρώ καθαρά. Αυτό είναι το αντίθετο
της αναγνώρισης των προσπαθειών μιας ζωής», δήλωσε στις εφημερίδες το Δημοσιογραφικού Oμίλου Funke και
ζήτησε υψηλότερους μισθούς και νέα συνταξιοδοτική πολιτική. «Το συνταξιοδοτικό επίπεδο πρέπει να ανεβεί ξανά
στο επίπεδο της εποχής του Χέλμουτ Κολ», τόνισε.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΜΕΙΏΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΊ ΦΟΙΤΗΤΈΣ
ΤΟ 2020
Το ακαδημαϊκό έτος 2020 (θερινό εξάμηνο 2020 και χειμερινό εξάμηνο 2020/2021) εγγράφηκαν 488.600 φοιτητές
στο πρώτο έτος σε γερμανικό πανεπιστήμιο.
Αριθμός κατά 20.100 ή 4% μικρότερος σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2019.
Επίσης, όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis) ο αριθμός των ξένων φοιτητών κατά το
πρώτο πανεπιστημιακό εξάμηνο μειώθηκε
κατά 21% σε 99.400 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των Γερμανών φοιτητών στο 1ο
εξάμηνο αυξήθηκε κατά 2% σε 389.200.
Η μείωση ξένων φοιτητών που εισέρχονται στο πανεπιστήμιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πανδημία καθώς
δημιούργησε δυσκολίες στους φοιτητές από το εξωτερικό να αρχίσουν να σπουδάζουν σε ένα γερμανικό
πανεπιστήμιο.

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΝΈΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΕΣ
ΜΗΤΈΡΕΣ
Νέα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εργαζόμενων μητέρων δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία
(ΟΣΥ) με αφορμή την παγκόσμια ημέρα γυναίκας στις 8 Μαρτίου.
Τα στοιχεία αφορούν το 2019 και συμφωνα με αυτά :
Τρεις στις τέσσερις μητέρες στην Γερμανία (74,7 %) με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών ήταν
εργαζόμενες.
Το ποσοστό μέσα σε μια δεκαετία αυξήθηκε κατά 8% (2009: 66,7%)
Το αντίστοιχο ποσοστό ανδρών ήταν 92,9%
Συνολικά το ποσοστό εργαζόμενων γυναικών ήταν 72,8% δηλ. μικρότερο των γυναικών μητέρων. Σύμφωνα με την
εκτίμηση της ΟΣΥ η γέννηση ενός παιδιού δεν αποτελεί πλέον για τους γονείς λόγο γιανα αποσυρθούν από την
αγορά εργασίας.
Μειώθηκε το ποσοστό μητέρων που εργάζονται με περιορισμένο χρόνο εργασίας (Teilzeit)
Συγκεκριμένα από 68,8% το 2009 το ποσοστό των μητέρων που εργάζονται με περιορισμένο χρόνο εργασίας το
2019 (με ένα τουλάχιστον παιδί κάτων των 18 ετών) ήταν 66,2%. Αντίθετα στους άνδρες το ποσοστό αυξήθηκε από
5,3% το 2009 σε 6,4% το 2019
Σύγκριση με μητέρες σ άλλες χώρες
Εργαζόμενες μητέρες στην Γερμανία με τουλάχιστον ένα παιδί κάτων των 12 ετών ήταν το 71,2% ενώ ο μέσος όρος
στην ΕΕ ήταν 68,0%. Στο επίπεδο εργασίας περιορισμένου χρόνου το 66,7% των μητέρων στην Γερμανία είναι
σχεδόν διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ (34,9%).
Μεγαλύτερο ποσοστό έχουν η Ολλανδία με 83,7% και η Αυστρία με 69,4%.
Δυο στις τρεις γυναίκες καλύπτουν μόνες τους τα έξοδα διαβίωσης
Μέσα στη δεκαετία 2009-2019 το ποσοστό των γυναικών που καλύπτουν έξοδα διαβίωσης από δική τους εργασία
αυξήθηκε από 58,6% σε 67,8% . Αντίστοιχα μειώθηκε το ποσοστό των γυναικών που ζούσαν με έσοδα από γονείς
ή του συντρόφου τους από 23,9% σε 17,5%
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ΠΏΣ ΈΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΔΊΝΕΙ
ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΚΟΥΡΜΈ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ
Πώς κατέληξε όμως να απονέμει ένας κατασκευαστής
ελαστικών τέτοιες ονειρεμένες διακρίσεις για γκουρμέ
εστιατόρια, οι οποίες συνιστούν ένα διεθνές διαβατήριο
επιτυχίας και μία απόλυτη δικαίωση για κάθε Master Chef; Το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη
υπόσταση, αν αναλογισθούμε ότι ο πρώτος οδηγός
Michelin κυκλοφόρησε το 1900, όταν δηλαδή υπήρχαν
στη Γαλλία μόλις 3.000 αυτοκίνητα, οπότε η γνωστή
εταιρεία βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις πωλήσεις
ελαστικών για ποδήλατα και όχι για –τα ελάχισταοχήματα.
Παρόλα αυτά, τύπωσε τότε η Michelin 35.000 τέτοιους
οδηγούς με συμβουλές γύρω από τη χρήση του αυτοκινήτου, με το δίκτυο πρατηρίων βενζίνης και με τα σημεία
φόρτισης μπαταριών των οχημάτων. Τα έντυπα μοιράστηκαν δωρεάν σε εμπόρους, αντιπροσώπους της και εν
δυνάμει αγοραστές οχημάτων, καθώς η Michelin ήθελε να τους πείσει για τη χρησιμότητα και την ευκολία οδήγησης
ενός αυτοκινήτου. Ουσιαστικά, η Michelin επιδίωκε να δώσει ώθηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων, ώστε να αυξήσει
στο μέλλον θεαματικά τη ζήτηση για ελαστικά οχημάτων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενέταξε σταδιακά στην ύλη του εντύπου της και οδηγίες, σχετικά με το πού θα
μπορούσαν να βρουν οι οδηγοί αυτοκινήτων ένα πολύ καλό ξενοδοχείο ή ένα φανταστικό εστιατόριο. Έτσι περιείχε
το Michelin Guide για πρώτη φορά το 1923 και συμβουλές για τα καλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια, ενώ το 1936
εφαρμόστηκε το γνωστό σύστημα αξιολόγησης με ένα έως τρία αστέρια.
Ελάχιστοι γνωρίζουν εξάλλου, ότι το έντυπο της Michelin απέκτησε και ιστορική σημασία, καθώς συνέβαλε στη νίκη
των συμμαχικών στρατευμάτων κατά του Χίτλερ. Όταν εξαπέλυσαν οι Σύμμαχοι την τελική επίθεση κατά των Ναζί,
εκτίμησαν ότι οι Γερμανοί θα εξαφάνιζαν τις διάφορες πινακίδες και σημάνσεις στους δρόμους ή θα τις έστρεφαν
προς λάθος κατεύθυνση, για να τους μπερδέψουν και να τους καθυστερήσουν. Έτσι τύπωσαν άμεσα στη Νέα
Υόρκη χιλιάδες οδηγούς Michelin, επειδή περιλάμβαναν λεπτομερείς χάρτες των πόλεων και όλης της Γαλλίας και
τους διένειμαν στα στρατεύματά τους, ώστε να μην τους ξεγελάσουν οι Γερμανοί.
Πηγή: https://www.insider.gr/

ΜΌΝΑΧΟ: IΣΌΒΙΑ ΚΆΘΕΙΡΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΌ ΙΧ
Μόναχο: Iσόβια κάθειρξη αποφάσισε το δικαστήριο
σήμερα για τον οδηγό ΙΧ που σκότωσε 14χρονο στην
Fürstenrieder Straße
Το δικαστήριο του Μονάχου αποφάσισε ισόβια κάθειρξη
για δολοφονία και τετραπλή απόπειρα δολοφονίας,
όπως ανακοίνωσε το περιφερειακό δικαστήριο του
Μονάχου σήμερα.
Ο 23χρονος οδηγός από την περιοχή Bad Tölz-Wolfratshausen στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό
αυτοκίνητο που ήθελε να ελέγξει διέσχισε την πόλη λίγο
πριν τα μεσάνυχτα στις 15 Νοεμβρίου 2019 με ταχύτητα
120χλμ/ώρα, ξέφυγε στην αντίθετη λωρίδα και έπεσε
απάνω σε μια παρέα νέων που περίμενε στη στάση λεωφορείου, σκοτώνοντας έναν 14χρονο και τραυματίζοντας
έναν 16χρονο.
36
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ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΑΊΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ
Ο Σύλλογος Αιγαίου Μονάχου πραγματοποίησε Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων για την 73η επέτειο από
την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Την επέτειο τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός πρόξενος της
Ελλάδας στο Μόναχο κ. Βασίλειος Γκουλούσης
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ΔΉΜΟΣ ΜΟΝΆΧΟΥ: Ο ΝΈΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΝΟΙΚΊΩΝ
Η αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου του Μονάχου (Sozialausschuss) δημοσίευσε τον νέο πίνακα
(„καθρέφτη“ ) ενοικίων της πόλης για το 2021 και έχει σαν σκοπό ενοικιαστές και ιδιοκτήτες να έχουν μια εικόνα για
την εξέλιξη των τιμών και να μπορούν να γνωρίζουν αν δικαιολογείται αύξηση του ενοικίου.
Ο νέος πίνακας αφορά τις 500.000 περίπου κατοικίες στο Μόναχο που νοικιάζονται στην ελεύθερη αγορά (δηλ.δεν
αφορά π.χ. κοινωνικές κατοικίες)
Σύμφωνα με τον νέο πίνακα
•

Ο μέσος όρος τιμής ανά τ.μ.είναι 12,05 € (2019: 11,69 €)

•

Ο μέσος όρος κόστους των κοινόχρηστων είναι 1,99€ ανά τ.μ.(2019:1,92 €)

•

Ο μέσος όρος του κόστους για θέρμανση και ζεστό νερό είναι 1,06 € ανά τ.μ. (2019: 1,03 €)

Σημειώνεται ότι η σύγκριση γίνεται με το 2019 γιατί είναι ο τελευταίος πίνακας που είχε δημοσιεύσει ο Δήμος
Μονάχου

ΜΌΝΑΧΟ: KΈΝΤΡΑ ΓΙΑ“ ΓΡΉΓΟΡΑ‘ ΤΕΣΤ
Hackerhaus: Aπό αρχές Μαρτίου διενεργούνται δωρεάν
και „γρήγορα“ τεστ. ραντεβού, (δεν είναι υποχρεωτικό),
στη σελίδα www.schnelltest.bayern.de, Tα PCR κοστίζουν
195 € (αποτελέσματα μέσα σε τρεις ώρες)
Sendlinger Str. 14. Δευτέρα - Παρασκευή 8 - 13 Σάββατο
10.00 - 14.00
Strom Club: Aπό αρχές Μαρτίου διενεργούνται δωρεάν
και „γρήγορα“ τεστ αλλά και PCR www.meincoronaschnelltest.de Lindwurmstr. 88, Δευ/Σαβ 08.00-13.00
Luitpoldblock: Διενεργούνται δωρεάν „γρήγορα“ αλλά
PCR. Ραντεβού στη σελίδα www.drfruehwein.de
Δευ, Τρ και Πέμ. 09.00-19.00, Τετ 09.00-15.00 και Παρ.
09.00-13.00
Pascha/Freiheizhalle: Aπό αρχές Μαρτίου δωρεάν και
„γρήγορα“ τεστ www.schnelltestzentrum.de. Pascha: Maximiliansplatz 5 (Δευ-Σαβ 08.00-17.00) και Freiheizhalle,
Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1 (Δευ-Κυρ 08.00-17.00)
Verkehrszentrum Deutsches Museum/Isarforum: Eδώ η προσφορά περιορίζεται σε δωρεάν PCR τεστ τα
αποτελέσματα των οποίουν βγαίνουν μέσα σε 6 ώρες.
www.corona-teststelle.de
Rosenhemerstr.72 ( Δευ-Παρ 07.00 - 20.00 και Σαβ 09.00-15.30) καθώς και Bavaria Park 5 (Δευ, Τρ, Πεμ 08.3018.00 - Τετ και Παρ 07.30-18.00 - Σαβ, 09.00-12.00
Theresienwiese: Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν PCR test και δεν προβλέπονται όμως τα „γρήγορα τεστ“.
ραντεβού στη σελίδα www.corona-testung.de
Resitdenz: Residenzstr. 1 και στη σελίδα www.21.dx.de σχεδιάζεται από την ερχόμενη εβδομάδα η διενέργεια
δωρεάν γρήγορων τεστ. Δευ-Σαβ 08.00-18.00 και Κυριακή 10.00-16.00
Πηγή: TZ, Δήμος Μονάχου
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ΤΟ ΜΌΝΑΧΟ ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ Η ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΗ
ΜΕΓΑΛΟΎΠΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ

H ετήσια έκθεση της αστυνομίας Μονάχου για το 2020
Με 97.439 καταγεγραμμένα εγκλήματα (προσαρμοσμένα όσον αφορά παραβιάσεις του νόμου περί κατοικίας)
σημειώθηκε περαιτέρω μείωση του αριθμού των εγκλημάτων - που είναι επίσης και ο χαμηλότερος αριθμός για
περισσότερα από 40 χρόνια (Όταν ο αριθμός των κατοίκων του Μονάχου έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 19% από τότε)
Το ποσοστό εξιχνίασης στον τομέα ευθύνης της Αστυνομίας του Μονάχου ήταν 62,6% (ελάχιστη αύξηση σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος).
Η ακόλουθη εικόνα προκύπτει από τους υπόπτους που συνελήφθησαν:
23.074 ήταν Γερμανοί (53%), 20.734 αλλοδαποί (47 %). Από τους αλλοδαπούς το 10% ανήκει στην κατηγορία των
προσφύγων (νέων μεταναστών).
Μειώθηκαν οι διαρρήξεις κατοικιών και λόγω των περιοριστικών μέτρων οι άνθρωποι του Μονάχου ήταν στο σπίτι.
1.007 δράστες συμμετείχαν οι διαρρήξεις (-8,7 %).
Εγκλήματα στο Διαδίκτυο
Από την άλλη πλευρά, σημειώθηκε αύξηση των αδικημάτων στον τομέα του διαδικτύου κατά 20,5% (8.058
περιπτώσεις). Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο: σχεδόν το 55% των εγκλημάτων διαπράχθηκαν από το εξωτερικό.
Αυτό συχνά περιλαμβάνει και απάτες δήθεν υπαλλήλων τηλεφωνικών κέντρων (Callcenter)
Η αστυνομία κατέγραψε 6.113 αδικήματα ενώ 4.26 εκατομμύρια ευρώ εκλάπησαν μέσω της συγκεκριμένης
διαδικασίας των απατεώνων σε τηλεφωνικά κέντρα. Συλλήφθηκαν 89 άτομα (φερόμενοι δράστες).
Ιδιαίτερη αύξηση παρουσίασε πέρσι ο αριθμός των σεξουαλικών αδικημάτων (+30,9 % σε 1.705 περιπτώσεις.)
Στον τομέα του εγκλήματος ναρκωτικών, η αστυνομία κατέγραψε 9.308 υποθέσεις, μείωση 11%. 44 θάνατοι
καταγράφηκαν από ναρκωτικά.
Το έγκλημα με πολιτικά κίνητρα έχει αυξηθεί ξανά
Τα στοιχεία για το εγκλήματα με πολιτικά κίνητρα είναι τα εξής:
Από το αριστερό χώρο αστυνομία κατέγραψε 584 περιπτώσεις, δηλαδή αύξηση 54,5 % σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος. Επιπλέον, 674 πράξεις αντιστοιχούν σύμφωνα με την έκθεση στον ακροδεξιό χώρο (+ 19,9 %).
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Ο τομέας του εγκλήματος μίσους έχει επίσης αυξηθεί: με 426 περιπτώσεις, αύξηση 38,3% σε σύγκριση με το 2019.
Η εγκληματικότητα στους δρόμους έχει αυξηθεί ελαφρώς (4.077 αδικήματα).
Επίσης η αστυνομία κατέγραψε την χρονιά που μας πέρασε 41 περιπτώσεις δολοφονίας ή ανθρωποκτονίας .
Τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια στο Μόναχο
Όσον αφορά την οδική ασφάλεια, η αστυνομία σημείωσε μείωση στα εγκλήματα και τα ατυχήματα το 2020 (και
λόγω των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορωνοιού όπως αναφέρει η έκθεση). Υπήρχαν 44.972 ατυχήματα (-16
%). Συνολικά 6.781 άτομα τραυματίστηκαν (-8%). Ο αριθμός των σοβαρών τραυματιών μειώθηκε κατά 3,6% σε
714.
Οι ποδηλάτες είναι συχνά η αιτία των ατυχημάτων
Όπως και το προηγούμενο έτος, οι πεζοί και οι ποδηλάτες αντιπροσώπευαν και πάλι σχεδόν τα δύο τρίτα (61,9 %)
όλων των θανάτων από τροχαία. Η ίδια εικόνα εμφανίζεται με τους σοβαρά τραυματίες (65,3%).
Επίσης πάνω από τους μισούς που σκοτώθηκαν στους δρόμους της πόλης ήταν ηλικιωμένοι (57,1 %).
Άλλα στοιχεία σε σχέση με την κυκλοφορία στους δρόμους:
Από τα 3.420 (3.161) ατυχήματα που αφορούσαν ποδηλάτες, 222 (176) ήταν με πετάλια (+26,1 %ό).
Σε 759 (499) περιπτώσεις (+52,1 %) χωρίς να συμμετέχει άλλος στο ατύχημα
Σχεδόν στο ήμισυ, δηλαδή το 46,2 %, των ατυχημάτων με ποδήλατα, οι ποδηλάτες είχαν την ευθύνη του
ατυχήματος .
Σε σχεδόν κάθε τέταρτο ατύχημα (432 από 1.896) στο οποίο ένας ποδηλάτης συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
ή φορτηγό, ο οδηγός του αυτοκινήτου ή του φορτηγού παραβλέπει τον ποδηλάτη που οδηγεί προς την ίδια
κατεύθυνση όταν στρίβει δεξιά.
Διαπιστώθηκαν 52 παράνομες αγώνες αυτοκινήτων.
Καταγράφηκαν 3.154 μεθυσμένοι οδηγοί, -1,722 ή -35,3% λιγότεροι από το 2019. 1.076 από αυτούς οδηγούσαν
e-scooter. Σχεδόν κάθε τρίτος χρήστης ήταν μεθυσμένος ήταν οδηγός ηλεκτρονικού σκούτερ.

ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΟΎΝ ΟΙ ΑΓΏΝΕΣ ΤΟΥ EURO 2021 ΣΤΟ
ΜΌΝΑΧΟ;
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων τον Ιούνιο στο
Μόναχο και στο Allianz Arena θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες Γερμανίας με Γαλλία (15.06.2021) με Πορτογαλία
(19.06.2021) με Ουγγαρία (23.06.2021) καθώς και ένας αγώνας των προημιτελικών.
Με χθεσινή ανακοίνωση του όμως ο Προέδρος της Ουέφα Aleksander Ceferin δήλωσε ότι οι αγώνες πρέπει να
πραγματοποιηθούν σε πόλεις οι οποίες θα εγγυηθούν την παρουσία φιλάθλων.
Οι πόλεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες έχουν προθεσμία έως 7 Απριλίου να απαντήσουν σχετικά με το θέμα στην
Ουέφα.
Ο Δήμαρχος του Μονάχου Dieter Reiter δήλωσε με αφορμή την απαίτηση της Ουέφα ότι „είναι αδύνατον να
απαντήσουμε από τώρα για το ποια θα είναι η εξέλιξη της πανδημίας τον Ιούνιο. Με τα σημερινά δεδομένα δεν
μπορούν να συμμετέχουν φίλαθλοι σε ποδοσφαιρικούς αγώνες“.
Για να επιτραπεί η συμμετοχή φιλάθλων στους αγώνες πρέπει να αλλάξει η πολιτική απόφαση της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης.
Η επικεφαλής της επιτροπής αθλητισμού της Ομοσπονδιακής Βουλής Dagmar Freitag χαρακτήρισε την απαίτηση
της Ουέφα „ανεύθυνη και άσχετη“
Πηγή: SZ
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ΠΡΟΞΕΝΕΊΟ ΜΟΝΆΧΟΥ: ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ „ΕΞ
ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ“

Από σήμερα 16 Μαρτίου 2021 το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Mόναχο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις
Προξενικές Αρχές της Ελλάδος στις οποίες αρχίζει να λειτουργεί η εφαρμογή MyConsulLive.
Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι Έλληνες που διαμένουν στην Έσση, στη Ρηνανία-Παλατινάτο και στο Σάαρλαντ
μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εξυπηρετηθούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, για μία από τις προσφερόμενες
υπηρεσίες:
-πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού
-βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης/γέννησης/διαμονής
-αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης
-δήλωση δικαιούχου σύνταξης
-αιτήσεις/αναφορές“
Tο myConsulLive είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης για τη διεκπεραίωση
συγκεκριμένου αιτήματός σας, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης, με ραντεβού, από υπαλλήλους των κατά τόπους
Προξενικών Αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών για Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους του εξωτερικού.
Στόχος του myConsulLive είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους
Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους εξωτερικού, χωρίς τη φυσική μετάβαση τους στις κατά τόπους Προξενικές
Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών, της χώρας όπου κατοικούν. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και
βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση
τους.
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΊ: ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΉΜΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ
Ο Δήμος Μονάχου ανακοίνωσε ότι η τηλεφωνική γραμμή για ραντεβού για εμβολιασμό κατά του COVID-19 θα
ανοίξει και για τους άνω των 70 και αφορά κυρίως όσους δεν έχουν τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης στο
πορτάλ.
Ο τηλεφωνικός αριθμός 089/90429-2222 θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8 π.μ. έως 6 μ.μ.
Η τηλεφωνική γραμμή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος μέχρι τώρα απευθυνόταν για τους πολίτες
άνω των 80 ετών.

ΒΜW, ΑLLIANZ, ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ ΘΑ ΚΆΝΟΥΝ ΜΌΝΕΣ
ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ
Οι γιατροί των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στο Μόναχο θα αναλάβουν από μόνες τους τον εμβολιασμό των
εργαζομένων .
Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Abendzeitung
H ΒΜW έχει ήδη εμπειρία καθώς την προηγούμενη χρονιά έχει κάνει 15.000 εμβολιασμούς για την εποχιακή γρίπη.
Η Allianz θα δημιουργήσει 25 κέντρα εμβολιασμού για τους 40.000 εργαζόμενους της πανγερμανικά.
Στη Βαυαρία, σύμφωνα με την „Ένωση της Βαυαρικής Οικονομίας“ (vbw) περίπου 200 επιχειρήσεις σχεδιάζουν να
αναλάβουν τον εμβολιασμό των εργαζομένων τους.

farbkopierer-mieten.de
Sparen an
der richtigen
Stelle
Beratungsgespräch

Individuelles
Angebot

Installation und
Einweisung
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„ΨΉΦΟΣ ΑΠΟΔΉΜΩΝ“: ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ
ΑΊΤΗΣΗΣ

Ερωτήσεις/Απαντήσεις δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αίτηση ελλήνων που ζουν στο
εξωτερικό για την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, προκειμένου στις επόμενες εθνικές εκλογές να
ψηφίσουν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας.
– Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι
εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
• να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των
τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,
• να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1),
αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον:
α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και
β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
– Υπάρχει προθεσμία για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού;
Ο εκλογέας μπορεί να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού οποτεδήποτε και για χρονικό
διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να
μεταβάλλει τα προσωπικά στοιχεία του, να αναστέλλει την εγγραφή του για ορισμένο χρονικό διάστημα και να
ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
– Πως μπορώ να μεταβάλω τα στοιχεία της αίτησής μου;
Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να
μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησής του.
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Εισέρχεται στην εφαρμογή apodoimoi.gov.gr και υποβάλλει αίτηση μεταβολής στοιχείων καταχωρώντας τη νέα
διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και τους νέους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας.
– Πως μπορώ να αναστείλω ή να ακυρώσω την εγγραφή μου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
εξωτερικού;
Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να
αναστείλει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Εισέρχεται στην εφαρμογή apodoimoi.gov.gr και υποβάλλει αίτηση αναστολής εγγραφής εκλογέα. Μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου την εγγραφή
του, μέσω της εφαρμογής apodoimoi.gov.gr, υποβάλλοντας αίτηση άρσης αναστολής εγγραφής εκλογέα.
Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να
ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Εισέρχεται στην εφαρμογή apodoimoi.gov.gr, υποβάλλει αίτηση ακύρωσης εγγραφής εκλογέα και διαγράφεται οριστικά από τους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού.
– Σε ποιο μέρος θα ψηφίσω αν υποβάλλω αίτηση;
Θα ψηφίσετε στην πόλη που έχετε επιλέξει μέσω της εφαρμογής αν συσταθεί εκλογικό τμήμα, δηλαδή αν υπάρχουν
τουλάχιστον 40 εκλογείς που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν στην ίδια πόλη. Σε διαφορετική
περίπτωση θα ενημερωθείτε σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα.
– Πως ενημερώνομαι για την εγγραφή μου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού;
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό
επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και εκκινεί η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης της
αίτησης.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρείται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού για
χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής.
– Μπορώ να απευθυνθώ στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας που διαμένω;
Οι εκλογείς, εφόσον αδυνατούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής,
μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής εκλογέα, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις αρμόδιες προξενικές
αρχές της χώρας. Με αυτοπρόσωπη παρουσία, το ΑΦΜ τους και με την αρωγή διαπιστευμένου υπαλλήλου των
προξενικών αρχών συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση τους στην εφαρμογή.
– Γιατί δεν εμφανίζονται τα στοιχεία μου στη φόρμα της αίτησης;
Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των προσωπικών σας στοιχείων, μεταξύ του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου
Ελλήνων Εκλογέων και της Α.Α.Δ.Ε., προέκυψαν ελλείψεις ή εντοπίστηκαν λάθη.
Α) Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.,
για τον εντοπισμό τους παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε www.aade.gr , επιλέξτε
«Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» , συνδεθείτε εισάγοντας «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης» και
στην επιλογή «Στοιχεία Μητρώου/ Φυσικού Προσώπου» ελέγξτε αν τα προσωπικά σας στοιχεία στο Μητρώο της
Α.Α.Δ.Ε. είναι ακριβώς όμοια με τα αναγραφόμενα στην αστυνομική σας ταυτότητα.
Εάν δεν συμφωνούν και προκειμένου να διορθωθούν, παρακαλούμε να επιλέξετε το έντυπο Μ1 από το σύνδεσμο
https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon, να το συμπληρώσετε με τα σωστά στοιχεία, να το υπογράψετε και
συνοδευόμενο από φωτοτυπία της ταυτότητάς σας να το στείλετε στο email της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σας.
Β) Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι καταχωρισμένα με λανθασμένο τρόπο στον βασικό εκλογικό κατάλογο
του Δήμου σας, γεγονός που το εντοπίζεται στην εφαρμογή „Μάθε που Ψηφίζεις“ του Υπουργείου Εσωτερικών,
το οποίο βρίσκεται εδώ (https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/), για τη διόρθωσή τους θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το Δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής σας.
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ΣΎΛΛΟΓΟΙ ΠΟΝΤΊΩΝ: ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΣΤΟ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

Την παρακάτω κοινή „έκκληση“ στην Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας κοινοποίησαν σύλλογοι και φορείς Ποντίων
Ευρώπης με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή το έτος 2022
Η κοινή επιστολή:
ΕΚΚΛΗΣΗ!!!
2022 ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣΜΝΗΜΗΣ
Υπ’ όψιν κ. Λίνας Μενδών ηΥπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Ενόψει της επετείου των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την πυρπόληση της Σμύρνης και
αναμένοντας το έτος 2022 να ανακηρυχθεί αυτονόητα έτος προσφυγικής μνήμης, αιφνιδιαζόμαστε δυσάρεστα από
μία άστοχη απόφαση.
Η οφειλόμενη συμβολική σήμανση προσπεράστηκε δυστυχώς με την ανακήρυξη του 2022 ως λογοτεχνικού
έτους «Ιάκωβος Καμπανέλλης». Η απόφαση υπέρ της καθ` όλα άξιας προσωπικότητας του Ιάκωβου Καμπανέλλη,
απέναντι σε αυτή την εμβληματική αναγκαιότητα και ιστορική προβολή είναι ακατανόητη, εκθέτοντας μάλιστα
την υστεροφημία του ίδιου σ` έναν διχαστικό δημόσιο διάλογο. Η παρούσα διαμαρτυρία των σωματείων μας,
συντασσόμενη στις αντιδράσεις των απανταχού προσφυγικών συλλόγων, εγκαλούν άπασες τις θεσμικές αρχές
της Ελλάδας στην υποχρέωση συμβολικής ανάδειξης της ιστορικότητας των 100 χρόνων από την Μικρασιατική
Καταστροφή το 2022 και μόνον αυτής.
Το κάψιμο της Σμύρνης, της δικής μας Σμύρνης, της Γκιαούρ Ισμίρ και το ολοκαύτωμα της Μ. Ασίας με τα φρικαλέα
γεγονότα του, δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Για τους Έλληνες της Ανατολής, τους Έλληνες του
Πόντου και για όλους τους Χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σήμανε την απώλεια των
πατρίδων τους με απάνθρωπο τρόπο και τη συρρίκνωσητης επικράτειας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Είναι ομολογία της Ιστορίας και δεν υποβαθμίζεται, παρά διδάσκει εσαεί.Τιμούμε αυτονόητα τον αγωνιστή της
Δημοκρατίας και λογοτέχνη Ιάκωβο Καμπανέλλη. Το πνευματικό του έργο ήταν ένας διαρκής αγώνας για την
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αξιοπρέπεια του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά που αποστερήθηκε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός
Του πρέπει του Ιάκωβου Καμπανέλλη τιμή και αναγνώριση. Όχι όμως αποπροσανατολιστικά.
Όχι υποσκελίζοντας τον ιστορικό συμβολισμό του 2022, που καθόρισεδραματικά τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας
και οφείλει να συνεχίσει τηνεμφατική νοηματοδότηση της εξωτερικής της πολιτικής, ως πλοηγός στους περίεργους
καιρούς των εθνικών μας θεμάτων.
Αξιότιμη κ. Μενδώνη,
σας καλούμε να αναστοχαστείτε αναπέμποντας την απόφαση ανακήρυξης του έτους 2022 ως “Ιάκωβου
Καμπανέλλη“.
Είναι η επέτειος των 100 χρόνων της μικρασιατικής Καταστροφής , η εκατονταετηρίδα της Προσφυγικής Μνήμης,
Μνήμης του Πολιτισμού των Ελλήνων.
Την έκκληση στηρίζουνοι:
1.Διαρκής Επιτροπή της Ο.Σ.Ε.Π.Ε για τη διεθνοποίηση και αναγνώριση της Γενοκτονίας, 2.Συντονιστική
Επιτροπή Νεολαίαςτης Ο.Σ.Ε.Π.Ε, 3.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Νυρεμβέργης( Nürnberg), 4.Σύλλογος Ελλήνων
Ποντίων Μονάχου( München), 5.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Νταχάου (Dachau), 6.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων
Άουκσμπουργκ(Augsburg), 7.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Μάινταλ(Maintal), 8.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Ααχεν
(Aachen), 9.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Μπιλεφελτ (Bielefeld), 10.Σύλλογος Ελλήνων ΠοντίωνΒόννη-ΡήνοςΝίκη(Bonn-Rhein-Sieg), 11.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Βρυξέλλες (Brüssel), 12.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων
Ντόρτμουντ (Dortmund), 13.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Ντούισμπουργκ (Duisburg), 14.Σύλλογος Ελλήνων
Ποντίων Ντίσελντορφ(Düsseldorf), 15.Σύλλογος Ελλήνων ΠοντίωνΈσση (Essen), 16.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων
Έσση (Essen), 17.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Φρέχεν (Frechen), 18.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Χάγκεν (Hagen),
19.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Χέρτεν (Herten), 20.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Κολωνία (Köln), 21.Σύλλογος
Ελλήνων Ποντίων Κρέφελντ (Krefeld), 22.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Λούντενσχαιντ(Lüdenscheid), 23.Σύλλογος
Ελλήνων Ποντίων Νόυες (Neuss), 24.Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων Βούππερταλ (Wuppertal), 25.Ομοσπονδία
Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΛΛΌΓΩΝ ΠΟΝΤΊΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ
29 σύλλογοι Ποντίων Ευρώπης προτείνουντο πεζογράφημα „Το Νούμερο 31328“ του Ηλία Βενέζη να αποτελέσει
μέρος της διδακτέας ύλης των φιλολογικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ακολουθεί η επιστολή που κοινοποιείται και στην Υπουργό Πολιτισμού καθώς και στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας
στο Μόναχο
Προς: Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως Νίκη
Κοιν: Υπουργό Πολιτιμού κ. Μενδώνη
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Μόναχο, κ. Γκουλούση

Αξιότιμηκυρία Υπουργέ,
Στα πλαίσια των οφειλόμενων εκδηλώσεων στην επέτειο των 100 χρόνων (1922-2022) του προσφυγικού δράματος
του ελληνισμού της Μικράς Ασίας με την καταστροφή της Σμύρνης και κατόπιν επίκαιρου προβληματισμού
διατυπώνουμε σχετική πρόταση με σημείο αναφοράς το έργο του καταξιωμένου συγγραφέα Ηλία Βενέζη.
Προτείνουμε το πεζογράφημα <<Το Νούμερο 31328>> του Ηλία Βενέζη, να αποτελέσει διακριτό μέρος της
διδακτέας ύλης των φιλολογικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Θα ήταν ευχής προσδοκία να κληθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές, εμπνευσμένοι από το παραπάνω λογοτέχνημα
να δημιουργήσουν πρωτότυπες εργασίες όπως θεατρικά, ντοκιμαντέρ, ζωγραφική,αποδελτίωση ντοκουμέντων,
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ανάγνωση επικαιρότητας, αλλά και κάθε έκφραση τέχνης.
Η δράση θαμπορούσε να αφορά τόσο τα σχολεία της Διασποράς όσο και της Ελλάδας.
Σε περιόδους γεωπολιτικού αναθεωρητισμού, όπως αυτές που διανύουμε, εκτιμήσαμε πως το έργοτου Ηλία
Βενέζη είναι αντιπροσωπευτικό στην επετειακή περίσταση του 2022,τόσο για τις ανθρωπιστικές αξίες που
αναδεικνύει παιδαγωγικά, όπως της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανόησης των λαών, όσο και για εκείνα
τα εργαλεία ανθρωπιστικής σκέψης που προσφέρει, τα οποία συμβάλλουν στην ερμηνείατης φρικαλεότητας
ενός πολέμου.
Η βιωματική πεζογραφία του Ηλία Βενέζη, εκπροσώπου της Λεσβιακής Άνοιξης, αναδεικνύει την καρτερία
και πίστη ως υπέρτατες αξίες στη συμπεριφορά του ανθρώπου, πρόσφορες διαστάσεις για τονδιάλογο και
τη γέφυρα διαχρονικής συνεννόησης των πολιτισμών.
Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Θράκης και μάλιστα η οδυνηρή του κατάληξη, η
Γενοκτονία, η Μικρασιατική Καταστροφή και η προσφυγιά, αποτελούν επιδραστικούς παράγοντες που
διαμόρφωσαν την ταυτότητα και νεωτερικήοπτική όχι μόνο της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και της
Ευρώπης.
Σκοπός της πρότασής μας δεν είναι η ανάκληση μιας οδυνηρής μνήμης που θα θρέφει τη μισαλλοδοξία στη
νέα γενιά, αλλά η ερμηνεία του βαρβαρισμού, η καταλλαγήκαι η καλλιέργεια ευθύνης για την εγρήγορση
των πολιτικών και κοινωνικών μας αντανακλαστικών, με μείζον ζητούμενο τον διαρκή αγώνα για την
ειρήνη και τις ανθρώπινα δικαιώματα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση της παραπάνω πρότασης, όπως καικάθε
συμπληρωματική συμμετοχή μας στις ευκταίες αρμόδιες ενέργειές σας.
Την Πρόταση Πρωτοβουλίας και συνεργασίας στηρίζουν οι:
1. Διαρκής Επιτροπή της Ο.Σ.Ε.Π.Ε για τη διεθνοποίηση και αναγνώριση της Γενοκτονίας
2. Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίαςτης Ο.Σ.Ε.Π.Ε καθώς και οι σύλλογοι Ποντίων Νυρεμβέργης , Μονάχου
Νταχάου, Άουκσμπουργκ, Μπάκνανκ (Backnang), Μάινταλ (Maintal), Λούτβικσχαφεν, Άαχεν Μπιλεφελτ,
Βόννη-Ρήνος-Νίκη (Bonn-Rhein-Sieg), Βρυξελλών (Brüssel) , Ντόρτμουντ, Ντούισμπουργκ (Duisburg),
Ντίσελντορφ, Έσση (Essen), Φρέχεν (Frechen) , Χάγκεν (Hagen), Χέρτεν (Herten), Κολωνίας, Κρέφελντ,
Λούντενσχαιντ, Νόυες (Neuss), Βούππερταλ .
Επίσης το Δίκτυο Νεολαίας Ο.Η.Ε. στη Γερμανία (JungesONO-NETZWERKJUNONe.V.) η Ποντιακή Σελίδα
ΑΡΑΕΥΩ και η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης

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

47

Αρ. 75 Απρίλιος 2021 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

48

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

