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Bioresonanztherapie, Lasertherapie,
Pact-Photoaktivierte Therapie,
Ozon-Therapie,
Prophylaktische Leistungen, Bleaching
Wendelsteinstr. 3
81541 München
Telefon: 089 217656612
Ordinationszeiten:
Mo & Di 08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Mi & Fr 08:30 - 13:30
Do 08:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00
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ΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΤΟ 2021
Πολλές αποφάσεις επικυρώθηκαν σήμερα από
τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και το Συμβούλιο
των Ομόσπονδων Κρατιδίων σε σχέση με τις
ελαφρύνσεις των εργαζομένων για το επόμενο έτος.
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ΔΕΛΤΊΟ ΑΠΟΓΡΑΦΉΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΎΣΙΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΚΛΆΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΜΈΝΟΙ ΤΟ 2003)

Συγκεκριμένα:
Επίδομα αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag)
Για το 90% των φορολογούμενων καταργείται από
το 2021 το επίδομα αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag) που καθιερώθηκε με την ένωση των
Γερμανιών. Πάντως ήδη για τα χαμηλά εισοδήματα
είχε ήδη καταργηθεί πριν από χρόνια.
Το υπόλιπο 6,5% των φορολογούμενων θα
πληρώνει λιγότερα.
Συγκεκριμένα το όριο είναι 16.956 € εισόδημα ετησίως (οικογένεια 33.912 €). Πάνω από το όριο αυτό αυξάνεται
σταδιακά. Το σύνολο του 5,5% του επιδόματος αλληλεγγύης πρέπει να το καταβάλλει ο εργαζόμενος εάν ξεπερνάει
τα 96.409 € ετησίως (οικογένεια 192.818 €).
Αφορολόγητο όριο
Από το 2021 το αφορολόγητο όριο θα αυξηθεί από 9.408 € σε 9.744 € στο ετήσιο εισόδημα.
Επίδομα τέκνων και αφορολόγητο όριο για παιδιά (Kindergeld - Kinderfreibetrag)
Το επίδομα τέκνων - Kindergeld - θα αυξηθεί από 1η Ιανουαρίου κατά 15 € και θα φθάσει τα 219 ευρώ μηνιαίως και
το οποίο ισχύει για κάθε ένα από τα δυο πρώτα παιδιά. Για το τρίτο παιδί το επίδομα θα φθάσει τα 225 ευρώ και για
το 4ο και για κάθε επιπλέον παιδί τα 250 € μηνιαίως.
Το αφορολόγητο όριο για παιδιά - Kinderfreibetrag- θα αυξηθεί κατά 576 € και θα φθάσει τα 8.388 € (Η εφορία
υπολογίζει από τη φορολογική δήλωση αυτόματα το τι συμφέρει τους γονείς)
Μονογονεϊκή οικογένεια
Το επιπλέον αφορολόγητο ποσό θα αυξηθεί από 1908 € στα 4.008 € για τα έτη 2020 και 2021 και επιπλέον 240
€ για κάθε παιδί. Θα υπολογίζεται δε αυτόματα στη φορολογική δήλωση (2). ίσως χρειαστεί προηγούμενα αίτηση
στην εφορία.
Οικογένειες
Μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να αναμένει από τα μέτρα οικονομική ελάφρυνση έως 2500 ευρώ το 2021. Το
μέγιστο ποσό ελάφρυνσης επιτυγχάνεται με κοινό εισόδημα 14.000 ευρώ το μήνα.
Για μια οικογένεια με δύο παιδιά και ένα εισόδημα νοικοκυριού 7.000 ευρώ το μήνα, η φορολογική ελάφρυνση
ανέρχεται σε περίπου 1.050 ευρώ. Το IW υπολογίζει ότι θα υπάρξουν 440 ευρώ λιγότερα τέλη αλληλεγγύης και 330
ευρώ λιγότερο φόροι εισοδήματος, αλλά θα πρέπει να καταβληθούν 80 ευρώ περισσότερες εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης. Επιπλέον, υπάρχει το επιπλέον επίδομα τέκνων των 360 ευρώ ετησίως για δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003),
είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021, προσερχόμενοι
σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα
ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.
Επίσης, οι στρατεύσιμοι ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν
υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email),
προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους, αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε
να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης
από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο της Διεύθυνσης
Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (www.stratologia.gr) ή να επικοινωνούν με τον Αξιωματικό
Στρατολογικής Υποστήριξης Γραφείο ΑΚΑΜ Βερολίνου, Ταγματάρχη (ΝΟΜ) Θωμά Ψαρρή, στο τηλέφωνο 0049 30
33842243.

Κερδισμένοι τις επόμενες δυο χρονιές σε σχέση με το 2020 θα είναι οικονομικά και όσοι ζουν μόνοι τους
Όσοι ζουν μόνοι τους μπορεί να αναμένουν ελάφρυνση έως και 1000 ευρώ το 2021. Αυτό επιτυγχάνεται με
ακαθάριστο εισόδημα 6500 ευρώ.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΕΛΛΉΝΩΝ ΙΑΤΡΏΝ ΜΟΝΆΧΟΥ:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΙΑ ΕΜΒΌΛΙΑ

Αρ. 71 Δεκέμβριος 2020 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο
Στην περίπτωση του κορωνοϊού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπραγματευθεί με έξι εταιρείες ενώ με τις τρεις
έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνα ή συμβόλαια. Οι εταιρείες με τις οποίες έχει υπογραφεί συμβόλαιο άμεσης
συνεργασίας είναι η AstraZeneca, η BioNTech-Pfizer και η Moderna.
Στα εμβόλια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκαν μόνο δύο πλατφόρμες
σχεδιασμού του εμβολίου: ο μή αντιγραφόμενος Ιικός φορέας (αδρανοποιημενο εμβόλιο όπως το εμβόλιο κατά
της γρίπης) και η πλατφόρμα mRNA (BNT162b2).
Με ένα „κλασικό“ εμβόλιο εισάγεται στον οργανισμό μας ο ίδιος ο ιός, αλλά αδρανοποιημένος (δηλαδή ο ιός
έχει «σκοτωθεί» π.χ. θερμικά ή χημικά). Τα εμβόλια βασίζονται στην δυνατότητα αφενός της διέγερσης και
αφετέρου της μνήμης του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η ΑstraZeneca
χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο. Το εμβόλιο του ιού δημιουργήθηκε από μια εξασθενημένη έκδοση ενός ιού
ενός κοινού κρυολογήματος (αδενοϊός που απομονώθηκε από χιμπατζήδες) που έχει μεταλλαχθεί γενετικά ώστε
να μην μπορεί να προκαλεί μόλυνση σε ανθρώπους και να φέρει το «αποτύπωμα» μέρους του κορωνοϊού, που
είναι γνωστό ως πρωτεΐνη spike. Από τη στιγμή που εισάγεται στον οργανισμό αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη
spike του κορωνοϊού, την οποία το ανοσοποιητικό αναγνωρίζει ως απειλή και προσπαθεί να πολεμήσει.

Ενημερωτικό σημείωμα δημοσίευσε η „Πρωτοβουλία Ελλήνων Ιατρών Μονάχου“ ( Interessengemeinschaft der
griechischen Ärzte in München und Umgebung) σχετικά με τον εμβολιασμό.
Το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει τα παρακάτω:
Πολλά έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για τα πολυαναμενόμενα εμβόλια κατά του κορωνοϊού. Οι θεωρίες
συνομωσίας και η παραπληροφόρηση τροφοδοτούν την έλλειψη εμπιστοσύνης στα εμβόλια και ενδέχεται να
περιορίσουν το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού κάτω από το επίπεδο που είναι απαραίτητο (περίπου
60-70%) για να επιτευχθεί η λεγόμενη «ανοσία της αγέλης» και να προστατευθεί η κοινότητα από την
ασθένεια. Από πλευράς μας θα θέλαμε να παρουσιάσουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα εμβόλια που
αναμένονται.
Τα υποψήφια εμβόλια που αναπτύσσονται σήμερα ανά τον κόσμο είναι 170, εκ των οποίων τα 42 βρίσκονται
ήδη σε κλινικές μελέτες σε ανθρώπους. Χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τη διαδικασία
παραγωγής και τα δραστικά συστατικά τους σε
• αδρανοποιημένα εμβόλια
• ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια
• ανασυνδυασμένα πρωτεΐνικά εμβόλια
• φορείς που μπορούν να αντιγραφούν

Τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν από την BioNTech-Pfizer και τη Moderna χρησιμοποιούν την τεχνολογία
RNA messenger (mRNA). Tα εμβόλια mRNA δεν μας μεταφέρουν τον κορωνοϊό και δεν επηρεάζουν ούτε
αλληλεπιδρούν με το DNA μας. Tα εμβόλια τύπου mRNA δίνουν οδηγίες στα κύτταρα μας να παράγουν δομικά
τμήματα του κορωνοϊού, όπως τις ακίδες που έχουν στην επιφάνειά τους (ή τμήμα αυτών). Δηλαδή, διεγείρουμε
τον οργανισμό να παράγει δικά του αντισώματα εναντίον του SARS-Cov-2, ώστε μετά να ενεργοποιηθεί μια
σειρά αντιδράσεων και να καταπολεμηθεί ο ιός. Συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος
αναγνωρίζουν αυτό το «ξένο σώμα» και ξεκινά η πολύπλοκη διαδικασία της ανοσοαπόκρισης. Αυτό δηλαδή
που συμβαίνει και στη φυσική λοίμωξη από COVID-19. Στο τέλος της διαδικασίας, το σώμα μας έχει μάθει πως
να μας προστατεύει από μελλοντικές μολύνσεις. Η τεχνολογία αυτή αν και γνωστή δεν έχει χρησιμοποιηθεί
ποτέ σε εγκεκριμένο εμβόλιο. Η πρώτη επιτυχημένη χορήγηση mRNA σε πειραματόζωα δημοσιεύθηκε το
1990 στο περιοδικό Science. Από τις αρχές του 2000 μέχρι σήμερα λοιπόν έγιναν δεκαετίες συνεχών μελετών
για να βρουν τους κατάλληλους τρόπους σύνθεσης, σταθεροποίησης, μορφοποίησης και παρασκευής ενός
mRNA σε μορφή εμβολίου. Η έλλειψη ιού (εξασθενημένου ή ανενεργού) στο εμβόλιο σημαίνει πολύ λιγότερες
παρενέργειες (που δημιουργούνται λόγω αναγνώρισης από το ανοσοποιητικό μας). Η τεχνολογία mRNA
επιλέχθηκε αυτή τη φορά επειδή οι επιστήμονες γνώριζαν ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί γρήγορα αφού
παράλληλα υπήρξε ταχύτατη αποκωδικοποίηση της γενετικής σύστασης του κορωνοϊού.
Ο εμβολιασμός θα γίνεται σε 2 δόσεις, η δεύτερη δόση θα χορηγείται 3 (Pfizer) ή 4 εβδομάδες (Moderna,
AstraZeneca). Τα εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί έχουν μελετηθεί σε ότι αφορά τις παρενέργειες τους μέχρι
και 3 μήνες μετά τη χορήγηση αυτών. Κυρίως παρουσιάστηκαν ήπιες παρενέργειες κατά τις πρώτες μέρες
μετά τη χορήγηση της τελευταίας δόσης. Ήπια συμπτώματα όπως τοπικός πόνος στο σημείο χορήγησης,
δεκατική πυρετική κίνηση (37 - 37,5), μυαλγίες και αίσθημα κόπωσης παρουσίασαν περίπου 2-4% των χιλιάδων
εθελοντών που πήραν μέρος στις μελέτες.
Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι πάνω από 90% και τα συγκεκριμένα εμβόλια μπορούν να διατεθούν
την επόμενη μέρα της αδειοδότησης τους καθώς και οι 3 εταιρείες έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες τη
διαδικασία παραγωγής τους. Ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός για τον γενικό πληθυσμό. Η διάρκεια
προστασίας που θα παρέχουν τα νέα εμβόλια κατά της COVID-19 είναι άγνωστη. Ακόμα και μετά την ευρεία
διάθεση των εμβολίων, ο ιός SARS-CoV-2 θα συνεχίσει να προκαλεί ανησυχία και θα απαιτεί εγρήγορση από
όλους. Μέτρα όπως η κοινωνική απόσταση, ο περιορισμός του μεγέθους των συγκεντρώσεων και η ευρεία
χρήση μάσκας, θα συνεχίσουν να είναι επιβεβλημένα για αρκετούς μήνες.
http://www.pei.de/.../coronavirus/coronavirus-node.html
http://www.vfa.de/.../impfstoffe-zum-schutz-vor...

• μή αντιγραφόμενοι ιικοί φορείς
• DNA-εμβόλια
• εμβόλια mRNA
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ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΑΦΌΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΎΜΕ;
Η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο, στην οποία κατέστη διαθέσιμο το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech
κατά της COVID-19 και σε πρώτο στάδιο οι εμβολιασμοί διεξάγονται σε 50 νοσοκομεία.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (NHS) δίνει προτεραιότητα στον εμβολιασμό ατόμων άνω των 80 ετών,
των εργαζομένων της πρώτης γραμμής στον τομέα της Υγείας καθώς και του προσωπικού και των τροφίμων σε
γηροκομεία.
Τι θα πρέπει όμως να αναμένουν όσοι έχουν εμβολιαστεί;
Τι συμβαίνει όταν χορηγείται σε κάποιον το εμβόλιο;
Το εμβόλιο, το οποίο έχει αναπτυχθεί με τη νέα τεχνολογία «αγγελιαφόρου RNA» χορηγείται μέσω ένεσης
στο μπράτσο. Η ανοσοποίηση γίνεται σε δύο δόσεις με διαφορά τριών εβδομάδων, και όπως έχει φανεί στις
δοκιμές, προστατεύει μέχρι και το 95% όσων το έχουν κάνει από το να κολλήσουν COVID-19.
Η Pfizer έχει δηλώσει ότι οι παρενέργειες σε όσους συμμετείχαν στις δοκιμές ήταν κατά κύριο ήπιες προς
μέτριες και υποχωρούσαν γρήγορα. Οι πιο σοβαρές παρενέργειες εκδηλώθηκαν μετά τη δεύτερη δόση: κόπωση
σε 3,8% των εθελοντών και πονοκέφαλος σε 2%. Οι γηραιότεροι συμμετέχοντες όμως έδειχναν να αναφέρουν
λιγότερες και ελαφρότερες παρενέργειες τέτοιου είδους.
Τι είδους προστασία παρέχει το εμβόλιο;
Το εμβόλιο ξεκινά να εμποδίζει τη μόλυνση από COVID-19 επτά ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, η οποία έρχεται
περίπου έναν μήνα μετά την πρώτη.
Οι κλινικές δοκιμές δεν έχουν μέχρι στιγμής σχεδιαστεί για να καθορίσουν αν ένα ανοσοποιημένο άτομο μπορεί
να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον άλλο. Μερικά εμβόλια, όπως αυτό κατά της ηπατίτιδας Α, παρέχουν τέτοιου
είδους προστασία – γνωστή και ως «αποστειρωτική ανοσία» – , ενώ κάποια άλλα όχι.
Κατά τις δοκιμές, οι κατασκευαστές των εμβολίων κατά της COVID-19 εστίασαν στο κατά πόσο ο εμβολιασμός
θα εμπόδιζε κάποιον από το να νοσήσει.
Θα χρειαστεί επίσης ακόμα περισσότερους μήνες προτού ξεκαθαριστεί για πόσο καιρό ο εμβολιασμός
προστατεύει κάποιον από το να προσβληθεί.
«Μέχρι τότε, είναι καλύτερο να αποφεύγουμε τα μπαρ, και άλλες συναθροίσεις με πολλά άτομα», είπε η Δρ.
Ανίτα Σετ, ειδική στις μολυσματικές ασθένειες στη Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Σημαίνει ο εμβολιασμός επιστροφή στην κανονική ζωή;
Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ανοσοποίηση εμποδίζει τη μετάδοση του ιού και κανένα
εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό, οι επιστήμονες καλούν σε συνεχή εγρήγορση με χρήση μάσκας,
πλύσιμο των χεριών και τήρηση αποστάσεων.
«Το εμβόλιο, όπως και όλα τα εμβόλια, μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ καλά σε κάποιες υποκατηγορίες
ασθενών, ενώ σε άλλες όχι και τόσο. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι είμαστε ελεύθεροι να ταξιδέψουμε με αεροπλάνο
ή να προσκαλέσουμε 30 άτομα στο σπίτι μας; Μάλλον όχι», είπε ο Δρ Μισέλ Μπαρόν, διευθυντής στον τομέα
της πρόληψης λοιμώξεων στο UC Health του Κολοράντο.
Πηγή: Reuters
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ΜΕΓΆΛΕΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ
ΤΗΣ BMW ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ
Μεγάλες αλλαγές στο κεντρικό εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο - Το εργοστάσιο θα παράγει στο μέλλον
ηλεκτροκίνητα αντί για κινητήρες
Ο μετασχηματισμός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας θα γίνεται αισθητός όλο και περισσότερο στο
κεντρικό εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο και αυτό όχοι μόνο επειδή ότι από το επόμενο έτος θα καστευαστεί
το ηλεκτρικό αυτοκίνητο i4 στο εργοστάσιο αλλά και επειδή
ταυτόχρονα θα διακοπεί και η παραγωγή κινητήρων .
Η παραγωγή κινητήρων θα μεταφερθεί σταδιακά στο Steyr στην Αυστρία και στο Hams Hall στην Αγγλία
τα επόμενα χρόνια, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία το βράδυ. Αυτό αυξάνει την αποδοτικότητα και μπορεί να
αξιοποιήσει τις νέες δυνατοτήτων, λέει ο διευθυντής παραγωγής Milan Nedeljković, εξηγώντας την απόφαση.
Η νέα μονάδα συναρμολόγησης έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2026 και θα κοστίσει 400
εκατομμύρια ευρώ
Κατά τη διάρκεια της ημέρας ενημερώθηκαν και οι εργαζόμενοι. Επί του παρόντος, 1.400 εργαζόμενοι
εξακολουθούν να κατασκευάζουν κινητήρες βενζίνης και ντίζελ στο Μόναχο. Περίπου 1.000 εργαζόμενοι
επηρεάζονται από την απόσυρση της παραγωγής κινητήρα.
Θα τους προσφερθούν άλλες θέσεις εργασίας στη BMW στο Μόναχο ή σε άλλες τοποθεσίες στη Βαυαρία,
συμπεριλαμβανομένου του κέντρου παραγωγής ηλεκτρικής κίνησης στο Dingolfing, το οποίο αυτή τη στιγμή
επεκτείνεται.
Πηγή: BR, BMW

H SIBYLLE WANKEL ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΆΤΟΥ
ΜΕΤΆΛΛΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ (IGM)
H IGM είναι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση
εργαζομένων στον κόσμο με 2,3 εκ μέλη. Προχθές
πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της οργάνωσης
Μονάχου. Νέος Πρόεδρος εκλέχτηκε, με 96% των ψήφων, η
Sibylle Wankel
191 αντιπρόσωποι συμμετείχαν στον αντικαταστάτη του
Horst Lischka που ήταν Πρόεδρος της IGM Moνάχου τα
τελευταία 17 χρόνια.
Η Sibylle Wankel γεννήθηκε το 1964 στο Wuppertal,
σπούδασε νομικά στο Βερολίνο και στο Φράιμπουργκ με
εξειδίκευση στο εργατικό και κοινωνικό δίκαιο
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΊΑ
ΟΕΥ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ
Ψηφιακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου σε συνεργασία με Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο και Γραφεία ΟΕΥ Γερμανίας για εξαγωγές φρούτων προς τη Γερμανία

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΟΝΈΩΝ
ΤΟΥ Α΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ
ΜΟΝΆΧΟΥ
05.12.2020

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΑΗΚ), σε συνεργασία με τα Γραφεία
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βερολίνου και Μονάχου, το Enterprise Greece, το Δίκτυο μας και
άλλους φορείς διοργάνωσαν με επιτυχία διαδικτυακό φόρουμ στις 26 και 27 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του
υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα τις δυνατότητες
αύξησης των ελληνικών εξαγωγών φρούτων στη Γερμανία.

Γιώργος Γιαιλΐδης, ο επιστάτης της καρδιάς μας!!!!!!!!
Το πρώτο Δημοτικό σχολείο Μονάχου, αποχαιρετά
με βαριά καρδιά έναν εξαιρετικό επιστάτη τον κ.
Γιώργο !!!!

Δύο μέλη του Δικτύου μας παρέμβηκαν ως εισηγητές και πλαισίωσαν, μαζί με εκπροσώπους δύο εκ των
μεγαλύτερων αλυσίδων σουπερμάρκετ, της METRO και της LIDL το δεύτερο ψηφιακό πάνελ που είχε
ως αντικείμενο την αναζήτηση νέων μοντέλων ελληνογερμανικών συνεργασιών μεταξύ παραγωγών και
εμπόρων.

Ο κ. Γιώργος Γιαΐλιδης υπηρέτησε στο πρώτο
Δημοτικό σχολείο Μονάχου επί 20 χρόνια, ως
επιστάτης και ξεχώρισε για το ήθος του,τις
αρχές του και την αγάπη του για τα παιδιά μας.
Πόνεσε το σχολείο μας και αποτέλεσε στήριξη σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιστάτης με ζήλο μέχρι
την τελευταία μέρα που δούλεψε.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των ελλήνων εξαγωγέων φρούτων για τις προϋποθέσεις
επιτυχούς προώθησης των προϊόντων τους στη γερμανική αγορά, αλλά και η παρουσίαση στους εδώ
εισαγωγείς και εμπόρους φρούτων της εξαγωγικής δυναμικής του συγκεκριμένου κλάδου στην Ελλάδα.
Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν εκπρόσωποι 63 εταιρειών, οι οποίες παρουσίασαν τα προϊόντα τους
στις συμμετέχουσες στο φόρουμ επιχειρήσεις METRO, LIDL, EXPA FRUCHT, EFTI FRUCHT
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν 120 περίπου ψηφιακές Β2Β συναντήσεις, οι οποίες
εστίασαν στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ελλήνων παραγωγών και
γερμανών εισαγωγέων και εμπόρων.

«ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ»
Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε, από το τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου του Μονάχου, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ψηφιακές Νεοελληνικές Σπουδές».
Συμμετείχαν καθηγητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελλάδας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθηναν ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού,
κ. Χρυσουλάκης και ο Γεν. Πρόξενος, κ. Γκουλούσης.

Γιώργο σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν δίπλα στα παιδιά μας και σε εμάς τους
γονείς. Θα μας λείψεις πολύ!!!!
Σε ευχαριστούμε παρά πολύ! !!!!!

ΤΟ ΜΌΝΑΧΟ ΚΕΡΔΊΖΕΙ ΠΑΓΓΕΡΜΑΝΙΚΌ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΓΙΑ ΔΡΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΚΛΊΜΑΤΟΣ
Η πόλη του Μονάχου κέρδισε τον παγγερμανικό διαγωνισμό „Climate Active Municipality 2020“.
Ο Δήμος Μονάχου είχε υποβάλει αίτηση για την δράση „Μόναχο Cool City“ στην εκστρατεία για την
προστασία του κλίματος „Climate Active Municipality 2020“ του Υπουργείου Υγείας και Περιβάλλοντος και
έλαβε το βραβείο (25.000 ευρώ)
στην κατηγορία „Τοπικές δραστηριότητες για το κλίμα για συμμετοχή“.
Από το 2018, η συγκεκριμένη δράση του Δήμου Μονάχου προσφέρει στους πολίτες πληροφορίες και
κίνητρα σε διαφορετικές θεματικές που αφορά την ενσωμάτωση δράσεων για την προστασία του κλίματος
στην καθημερινή τους ζωή.
Η πόλη ανακοίνωσε ότι περίπου 6.000 πολίτες συμμετείχαν στον διαγωνισμό „Μόναχο - εξοικονόμηση
ενέργειας „.
„Το βραβείο αποτελεί κίνητρο στην προσπάθεια που γίνεται για την προστασία του κλίματος και για τους
στόχους που έχουμε θέσει έως το 2035 για την πόλη συνολικά και για τις υπηρεσίες της πόλης έως το 2030
„, δήλωσε ο Δήμαρχος Dieter Reiter .
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ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ
ΝΑ ΑΓΟΡΆΣΕΤΕ ΦΡΈΣΚΑ ΜΕΛΟΜΑΚΆΡΟΝΑ ΚΑΙ
ΚΟΥΡΑΜΠΙΈΔΕΣ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΙΟΡΤΙΝΆ
ΕΔΈΣΜΑΤΑ

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΌ (ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ) ΑΠΌ 16
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

PALIOS , Bäckerei Schleißheimerstr.203, 80809 München,
089 51089601
Salt & Sugar, Tegernseer Landstraße 91, 81539 München,
089 64980351
Choco Lab, Baldestraße 21, 80469 München, 089 66549777
Konditorei Fotis Michalis, Rathausstr. 5, Karlsfeld, Tel 08131
4301136

Επίσης γλυκά για τις γιορτές εισαγόμενα από την Ελλάδα πουλούν και τα καταστήματα που προσφέρουν ελληνικά
προϊόντα όπως

OMILOS, Elsenheimerstraße 15, 80687 München, 089 57952769

Τι αποφάσισαν Καγκελάριος και Πρωθυπουργοί των κρατιδίων σχετικά με τα νέα περιοριστικά μέτρα

Papazofs 7 Seas GmbH, Lagerhausstraße 5, 81371 München, Telefon: 089 72939100

Από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου (εώς 10 Ιανουαρίου):

Atlas Feinkost, Helene-Wessel-Bogen 10, 80939 München, Telefon: 089 37065430

Κλείνουν νηπιαγωγεία και σχολεία έως 10 Ιανουαρίου καθώς και εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια .
(Για τα σχολεία και νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν έκτακτες υπηρεσίες)
Παραμένουν ανοιχτά σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, βενζινάδικα, τράπεζες, ταχυδρομεία, καταστήματα με είδη
υγειηνής.

ΚΑΡΑΝΤΊΝΑ ΌΣΟΙ ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ ΕΛΛΆΔΑ ΑΠΌ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

Eπιρέπονται οι ιατρικά απαραίτητες θεραπείες, όπως η φυσιοθεραπεία, η εργασιακή θεραπεία και η λογοθεραπεία,
καθώς και η ποδιατρική / φροντίδα ποδιών, εξακολουθούν να είναι ανοιχτά.
Eπίσης ανοιχτά μπορούν να είναι συνεργεία αυτοκινήτων και ποδηλάτων , καθαρηστήρια , καταστήματα πώλησης
ειδών ανάγκης για ζώα, καταστήματα οπτικών, καταστήματα ακουστικών και περίπτερα εφημερίδων. Επιτρέπεται η
πώληση για μαζί (to go)
Δεν επιτρέπεται υπαίθρια η κατανάλωση αλκοόλ

«Για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, πέραν της
γνωστής διαδικασίας υποβολής plf θα πρέπει να φέρουν
αρνητικό μοριακό τεστ pcr 72 ωρών, θα υπόκεινται σε
rapid test κατά την είσοδο, και θα μπαίνουν σε 3ημερη
προληπτική καραντίνα εφόσον εισέρχονται κατά το
διάστημα από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 έως
την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021“
Aνακοίνωση Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου,
σήμερα 07.12.2020

Δεν επιτρέπεται η πώληση και χρήση πυροτεχνημάτων την πρωτοχρονιά
Τα Χριστούγεννα (24 έως 26.) περιορίζεται πάλι ο αριθμός των ανθρώπων που θα επιτρέπεται να συναντηθούν.
Εκτός από το δικό σας νοικοκυριό, μπορείτε να προσκαλέσετε τέσσερα ακόμη άτομα για αλλά μόνο από στενό
οικογενειακό περιβάλλον!
Την Πρωτοχρονιά μπορούν να συναντηθούν μέχρι 5 άτομα από δυο διαφορετικά νοικοκυριά (+ παιδιά κάτων των 14
ετών).
Ο Εκκλησιασμός επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις)
Εγινε έκκληση στους εργοδότες να κλείσουν για το συγκεκριμένο διάστημα τις επιχειρήσεις τους (Betriebsferien).
Για τα ταξίδια εντός και εκτός Γερμανίας ισχύουν όσα είχαν ήδη αποφασιστεί από τον Νοέμβριο.
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BΑΥΑΡΊΑ: ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΊΟΥ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ Ο
MARKUS SÖDER

Aνακοίνωση οργανωτικής επιτροπής της 6ης δράσης αλληλεγγύης
(φιλανθρωπικής) Ελληνικών Συλλόγων Μονάχου και περιχώρων
με στόχο τη στήριξη του ορφανοτροφείου „Ο ΣΩΤΗΡ“ που υπέστη
ζημιές από την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου («Ιανός»)

ΚΟΥΠΟΝΙ 1 €
Φέτος θα στηρίξουμε το ορφανοτροφείο “Ο ΣΩΤΗΡ” στην
Κεφαλλονιά που υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία του
Σεπτεμβρίου («Ιανός»)

Στη συνέντευξη τύπου για τα νέα περιοριστικά μέτρα στη Γερμανία στις 13 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός της
Βαυαρίας ανακοίνωσε ότι στην Βαυαρία το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας από 9 το βράδυ έως 5 το πρωί θα
επεκταθεί σ όλόκληρο το κρατίδιο και αυτό ανεξάρτητα από τον αριθμό των νέων κρουσμάτων .
Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για „άκρως αναγκαίες „ μετακινήσεις όπως εργασία, σούμπερμάρκετ, ιατρό,
φαρμακείο και για υπηρεσίες που θα παραμείνουν ανοιχτές.
Επιτρέπεται η επίσκεψη σ άλλο νοικοκυριό χωρίς όμως ο αριθμός των ατόμων να υπερβαίνει τα 5 (χωρίς να
συνυπολογίζονται παιδιά κάτω των 14 ετών)
Επιτρέπονται οι επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, σε εκκλησιαστικές λειτουργίες, σχολεία, νηπιαγωγεία,
περιπάτους και άθληση (μέχρι 5 άτομα από δυο νοικοκυριά).
Σημείωση: Τα στοιχεία όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα αλλά και τις μετακινήσεις από και προς την Ελλάδα
ισχύουν ως την ημέρα της δημοσίευσης δηλ. 9 Δεκεμβρίου. Για τυχόν αλλαγές παρακολουθείστε τον ημερήσιο
γερμανικό και ελληνικό τύπο.

BΑΥΑΡΊΑ: ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ
ΜΆΣΚΕΣ

Το 2020 είναι μια διαφορετική χρονιά για όλους μας.
Έτσι η φετινή φιλανθρωπική (εκδήλωση αλληλεγγύης)
που διοργανώνουμε κάθε χρόνο δεν θα μπορέσει να
πραγματοποιηθεί στη μορφή που την οργανώναμε τα
τελευταία 5 χρόνια.
Οι σύλλογοι και φορείς που διοργανώνουν τη συγκεκριμένη
δράση αποφάσισαν να ξεκινήσουν συγκέντρωση χρημάτων
μέσω του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να
δοθούν στο ίδρυμα “Ο ΣΩΤΗΡ” στην Κεφαλλονιά που υπέστη
ζημιές από την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου («Ιανός»). Η
διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων τελειώνει 26 Δεκεμβρίου.

Η οργανωτική επιτροπή:
Ενορία Αγίου Γεωργίου και οι σύλλογοι / φορείς : Αιγαίου, Ελασσονιτών,
Επτανησίων, Ηπειρωτικής Κοινότητας, Ηπειρωτικός Σύλλογος “Σούλι”,
Θρακιωτών, Κοζανιτών, Κρητών, Μακεδόνων, Πανθεσσαλικού, Ποντίων,
Χοροεργαστήρι “Μπάλος”, Ελληνικού Σπιτιού (γυναικεία ομάδα),
Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου. Γονέων και Κηδεμόνων Τμημάτων
Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ)
Την δράση στηρίζουν Ενορία Αγίων Πάντων, Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, Σύλλογος
Επιστημόνων, Λύκειο Ελληνίδων, Σύλλογος Φιλαρμονία, Ποδοσφαιρική
ομάδα FC Hellas, Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου, ενημερωτικό
πορτάλ gr-news.de, Σύλλογος αντισφαίρισης (τέννις) TC Philathlos ,
Βeach Arena, Ελληνική Κοινότητα Karlsfeld, Ελληνική Κοινότητα Haar
Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

Ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός είναι:
Doryforos e.V. , Piraues Bank ,
IBAN DE84 5242 0600 8167 9673 35
Verwendugszweck : SOTIR

Αγαπητοί φίλοι,
Πρωταρχικός στόχος της δράσης μας είναι η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση του Ελληνισμού. Συμμετοχή και
όσων δεν έχουν μεν ιδιαίτερες οικονομικές δυνατότητες αλλά επιθυμούν να είναι μέρος της προσπάθειας αυτής.
Ετσι από σήμερα κυκλοφορούν τα κουπόνια στήριξης του 1 € τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε από τους
συλλόγους και φορείς της οργανωτικής επιτροπής.
Τον κεντρικό συντονισμό έχει αναλάβει ο Σύλλογος Κρητών Μονάχου.
Φιλοδοξούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ανακοινώσουμε και χώρους που θα μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να αγοράσει κουπόνι.

Mετά από έρευνα ανώτατης σχολής του Μονάχου (Hochschule München) οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Βαυαρίας ανακοίνωσαν ότι οι πλαστικές μάσκες δεν αναγνωρίζονται πλέον
ως προστατευτικές μάσκες καθώς δεν προστατεύουν αρκετά από τον ιό υπό μορφή
αεροζόλ-μορίων.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΔΩΡΕΆΝ ΜΆΣΚΕΣ FFP2 ΓΙΑ ΆΝΩ ΤΩΝ 60

ΈΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 2 ΜΗΝΏΝ ΚΟΡΙΤΣΆΚΙ ΤΟΥ,
ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΑ ΘΎΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΡΊΕΡ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ

Πολίτες άνω των 60 ετών θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν
τρεις προστατευτικές μάσκες FFP2 από τα φαρμακεία στις
χριστουγεννιάτικες διακοπές. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο
ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Jens .
Στις αρχές του επόμενου έτους θα δοθούν άλλες έξι μάσκες δωρεάν.
Για αυτό το δεύτερο πακέτο, θα δοθούν κουπόνια ανθεκτικά στην
πλαστογράφηση για να αποφευχθεί η κατάχρηση όπως τόνισε ο
Υπουργός.
Αναφορά έκανε ο Υπουργός και στις ευπαθείς όμάδες οι οποίες
επίσης θα μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν μάσκες, χωρίς όμως
να κάνει διευκρινήσεις για τις κατηγορίες.
Συνολικά η δράση αυτή αφορά 27 εκ πολίτες που ζουν στη Γερμανία.

TΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΠΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Ψηφίστηκαν στις 8 Δεκεμβρίου οι προτάσεις της Κυβέρνησης για τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα από την
Βαυαρική Βουλή
Τι ισχύει Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για „άκρως αναγκαίες „ μετακινήσεις όπως εργασία, σούμπερμάρκετ,
ιατρό, φαρμακείο και για υπηρεσίες που θα παραμείνουν ανοιχτές.
Επιτρέπεται η επίσκεψη σ άλλο νοικοκυριό χωρίς όμως ο αριθμός των ατόμων να υπερβαίνει τα 5 (χωρίς να
συνυπολογίζονται παιδιά κάτω των 14 ετών)
Επιτρέπονται οι επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, σε εκκλησιαστικές λειτουργίες, σχολεία, νηπιαγωγεία,
περιπάτους και άθληση (μέχρι 5 άτομα από δυο νοικοκυριά).
Επιπλέον από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου αν το Μόναχο συνεχίσει να έχει παραπάνω από 200 νέα κρούσματα
ανά 100.000 κατοίκους το 7ήμερο δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση από τις 9 το βράδυ έως 5 το επόμενο πρωί
εκτός από „άκρως αναγκαίες „ μετακινήσεις όπως εργασία, φαρμακεία
Τα σχολεία από την 8η τάξη θα κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής.
Για νηπιαγωγεία και δημοτικά δεν υπάρχουν αλλαγές (θα λειτουργούν κανονικά)
Χαλάρωση μέτρου για συναντήσεις - επαφές

Συνολικά πέντε νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός του αυτοκινήτου που το έριξε χθες Τρίτη
το απόγευμα πάνω σε πλήθος ανθρώπων στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στη Ρηνανία - Παλατινάτο,
κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο.
Ο οδηγός, 51 ετών, κάτοικος της πόλης, βρισκόταν, όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις, υπό την επήρεια αλκοόλΣύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, κατηύθυνε το αυτοκίνητό στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν, SUV
μάρκας Range Rover, προς τους πεζούς, με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. Επί τέσσερα
λεπτά έκανε μάλιστα ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή ενός χιλιομέτρου, μέχρι την Porta Nigra, το
κεντρικό ρωμαϊκό μνημείο της πόλης.
Πηγή: Οrthodoxia.net

ΔΉΛΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΎ ΠΡΈΣΒΗ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΓΙΑ
ΕΠΊΘΕΣΗ ΣΤΟ TRIER

Προβλέπονται συναντήσεις το πολύ 5 ατόμων από δυο διαφορετικά νοικοκυριά (δεν υπολογίζονται παιδιά κάτω
των 14ετών).

«Είναι διπλά λυπηρό το γεγονός ότι μια νεαρή ελληνική οικογένεια συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγικής
επίθεσης στο Τρίερ» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνστ
Ράιχελ.

Χαλάρωση του συγκεκριμένου μέτρου θα ισχύει ( 10 άτομα από περισσότερα νοικοκυριά (δεν υπολογίζονται
παιδιά κάτω των 14 ετών) μόνο για το διάστημα 23 έως 26 Δεκεμβρίου.

«Οι σκέψεις μου είναι μαζί τους και με τα άλλα θύματα» σημειώνει ο Γερμανός πρέσβης στην ανάρτησή του,
στην οποία παραθέτει το tweet του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια:

Σημείωση: Τα στοιχεία όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα αλλά και τις μετακινήσεις από και προς την Ελλάδα ισχύουν ως την ημέρα της

«Εκφράζω την οδύνη μου για την απώλεια πέντε ανθρώπινων ζωών, ανάμεσά τους και δύο Ελλήνων, στο
τραγικό συμβάν στο Τρίερ της Γερμανίας και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. Η σκέψη μας και
στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

δημοσίευσης δηλ. 9 Δεκεμβρίου. Για τυχόν αλλαγές παρακολουθείστε τον ημερήσιο γερμανικό και ελληνικό τύπο.
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Όπως αναφέρουν τα ελληνικά ΜΜΕ νεκρός είναι ο 45χρονος Έλληνας οδοντίατρος και το μόλις δυο μηνών
κοριτσάκι τους
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HANDELSBLATT : «Η ΕΛΛΆΔΑ ΑΠΟΜΑΚΡΎΝΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ»

„Η ΕΥΧΉ“
Στο σημείο που άφησαν την τελευταία τους πνοή ο
Γιώργος Καπιλίδης με την μικρούλα κόρη του, συγγενείς
άφησαν ένα συγκινητικό γράμμα στα ελληνικά για να
τους αποχαιρετήσουν.
«Βιργινία μου, κράτα σφιχτά τον μπαμπά σου αγκαλιά να
σε προσέχει εκεί ψηλά. Φυλαγε την μανούλα σου και τον
αδερφούλη σου σαν άγγελος που έγινες» αναφέρει το
γράμμα, όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild.
Πηγή: Joerg Voelkerling

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΜΕΙΏΘΗΚΕ Ο ΜΙΣΘΌΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
ΣΤΑ ΣΟΎΠΕΡ ΜΆΡΚΕΤ
Ο μέσος όρος μισθοδοσίας των εργαζομένων στα Supermarkt της Γερμανίας μειώθηκε το 2020 σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και αυτό παρότι αποτελούν έναν κλάδο εργαζομένων που έχει πιεστεί ιδιαίτερα τους μήνες
της πανδημίας.
Σύμφωνα με το Redaktionsnetzwerk Deutschland οι εργαζόμενοι είχαν μείωση κατά 60 € που αντιστοιχεί σε 4%.
Συγκεκριμένα ενώ ο μέσος όρος εισοδήματος το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ήταν 1.471 € το δεύτερο τρίμηνο
της φετινής χρονιάς ήταν 1.411 (μεικτό εισόδημα)

«Στο πλαίσιο της αντιδικίας με την Τουρκία, η Ελλάδα αισθάνεται ότι η ΕΕ την υποστηρίζει με βαριά καρδιά.
Υπάρχει κυρίως μεγάλη απογοήτευση για τη στάση της Γερμανίας»
Η ανταπόκριση του Gerd Höhler από την Αθήνα αναφέρει, μεταξύ άλλων:

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΟΙ ΑΔΙΚΗΜΈΝΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΈΣ
Είναι από τους κλάδους εργαζομένων στη Γερμανία που τα Χριστούγεννα αναμένεται να καταρρίψουν ρεκόρ.
Η Ομοσπονδία Biek (Bundesverband Paket und Expresslogistik) προβλέπει για τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο την αποστολή 420 εκ πακέτων, περίπου 60 εκ. περισσότερα από το ίδιο χρονικό διάστημα το 2019.
Κι όμως, ενώ οι εργοδότες κερδίζουν περισσότερα, ελάχιστα καταλήγουν από το κέρδος στους εργαζομένους
του κλάδου.
1.000 ευρώ λιγότερα από το μέσο όρο των άλλων εργαζομένων
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία ενώ ο μέσος όρος αύξησης του μεικτού μισθού στους
εργαζόμενους στις ταχυμεταφορές αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 15,6% συνολικά στην γερμανική
οικονομία η αύξηση ήταν 25,6%.
Ετσι οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ταχυμεταφορών κερδίζουν λιγότερα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους σ
άλλους κλάδους παρά την οικονομική ανάτπυξη της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια.
Ο μισθός (μεικτός) ήταν κατά μέσο όρο 2.924 ευρώ (το 2019) που ισοδυναμεί με 1.000 € λιγότερα από το μέσο
όρο του συνόλου των εργαζομένων που το 2019 ήταν 3.994 €.
Πηγή: Ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία
18
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«Μέδουσα» ήταν στην αρχαία Ελλάδα το όνομα ενός τρομακτικού τέρατος με
φιδίσια μαλλιά και λαμπερά μάτια. Σύμφωνα με το μύθο, όποιος την έβλεπε μετατρεπόταν σε πέτρα. Η
αποτροπή είναι και ο στόχος της άσκησης «Μέδουσα 2020». Πρόκειται για την κωδική ονομασία της
στρατιωτικής άσκησης, την οποία πέντε κράτη οργανώνουν από κοινού αυτήν την εβδομάδα στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, την Κύπρο και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα. Η συμμετοχή των Εμιράτων επισφραγίζει μια νέα συνεργασία. Πριν από δύο εβδομάδες, ο
Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε στο Αμπού Ντάμπι συμφωνία για τη στρατηγική
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στην Εξωτερική, Οικονομική και Αμυντική Πολιτική.
Η συμφωνία αποτελεί κομμάτι της διαφοροποίησης της Εξωτερικής Πολιτικής της Ελλάδας. Υπόβαθρο είναι
οι αυξανόμενες εντάσεις με την Τουρκία. Με πολεμικά πλοία και γεωτρήσεις, η Άγκυρα διεκδικεί θαλάσσιες
περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο τις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος δικαιούνται ως ΑΟΖ σύμφωνα με τους
κανόνες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Η Αθήνα και η Λευκωσία πιστεύουν ότι πολλοί εταίροι στην ΕΕ τις υποστηρίζουν με βαριά καρδιά στη διαμάχη
με την Τουρκία. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιβάλουν το αίτημά τους για
κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας.
Από τα μεγάλα κράτη της ΕΕ, μόνο η Γαλλία στέκεται στο πλευρό τους. Η ΕΕ μέμφεται μεν τις τουρκικές
έρευνες για φυσικό αέριο ως παράνομες και απειλεί την Άγκυρα εδώ και μήνες με κυρώσεις, αλλά διστάζει να
τις υλοποιήσει. Κυρίως είναι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση που πατάει το φρένο -πιθανώς λόγω της σημασίας
Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

19

Αρ. 71 Δεκέμβριος 2020 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Αρ. 71 Δεκέμβριος 2020 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο
της Τουρκίας για τη συνέχιση του Συμφώνου για τους Πρόσφυγες και λόγω των οικονομικών της συμφερόντων,
ιδίως στον τομέα των εξοπλισμών. Πέρυσι, περισσότερο από το 1/3 όλων των γερμανικών εξαγωγών όπλων
κατευθύνθηκε στην Τουρκία.

TAGESSPIEGEL: «Ο ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΝΑΤΟ ΠΡΟΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ»

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επέκρινε τις γερμανικές παραδόσεις όπλων στην Τουρκία με
ασυνήθιστα καθαρά λόγια. Τόνισε πως δεν κατανοεί γιατί η Γερμανία «δεν στέλνει σαφές μήνυμα ότι τα κράτη θα
πρέπει να συμμορφώνονται με το Διεθνές Δίκαιο».

Τίτλος: «Τι απέγινε η νέα στρατηγική της Συμμαχίας; Ο
μεγαλύτερος κίνδυνος του ΝΑΤΟ προέρχεται από το
εσωτερικό -από την Τουρκία»

Η Ελλάδα αισθάνεται κυρίως το γερμανο-τουρκικό εξοπλιστικό πρόγραμμα ως απειλή: Η Τουρκία κατασκευάζει
αυτή τη στιγμή έξι γερμανικά υποβρύχια τύπου 214 με άδεια από την Thyssen-Krupp. Τα υποβρύχια
κατασκευάζονται μεν στην Τουρκία, αλλά τα περισσότερα από τα τεχνικά εξαρτήματα και ο οπλισμός
προέρχονται από τη Γερμανία.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε εγκρίνει την παράδοση το 2009 και την εξασφάλισε με εγγύηση Hermes του
γερμανικού κράτους, ύψους 2,49 δις Ευρώ. Το πρώτο υποβρύχιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία σύντομα. Το
ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει τέσσερα υποβρύχια τύπου 214. Αλλά με τα έξι τουρκικά υποβρύχια η ισορροπία
των στρατιωτικών δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα μετατοπιστεί υπέρ της Άγκυρας. Ο
Δένδιας παραπονέθηκε ότι η Γερμανία προμηθεύει πολεμικά όπλα σε μια χώρα που «θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη
και τη σταθερότητα δύο χωρών της ΕΕ».
Ο θυμός για τη γερμανική στάση δεν είναι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση μεγάλος. Και η κοινή γνώμη στην
Ελλάδα είναι επίσης απογοητευμένη. Σε μια δημοσκόπηση τον Οκτώβριο, το 71% αξιολόγησε αρνητικά τη θέση
της Γερμανίας στην ελληνοτουρκική αντιδικία. Το 62% είναι συνολικά δυσαρεστημένο με τη συμπεριφορά της
ΕΕ. Οι Έλληνες αισθάνονται ότι τους καταλαβαίνουν μόνο οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν σαφώς συμπαραταχθεί με
την Ελλάδα στη διαμάχη με την Τουρκία. Το 76% αξιολογεί τη στάση της Γαλλίας ως θετική.
Καθώς η ΕΕ δεν υιοθετεί μια σταθερή θέση, η Αθήνα δημιουργεί πλέον ένα δίκτυο νέων εταιρικών σχέσεων.
Αυτό καθίσταται δυνατόν κυρίως επειδή και άλλα κράτη στην περιοχή αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά της
Τουρκίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική ως ολοένα και πιο επιθετική.
Ήδη από τον Μάιο, η Ελλάδα, τα Εμιράτα, η Κύπρος, η Αίγυπτος και η Γαλλία σε κοινή τους δήλωση
καταδίκασαν τις τουρκικές εδαφικές αξιώσεις στη Μεσόγειο. Αλλά και οι προσπάθειες της Τουρκίας να καταστεί
ηγεμονική δύναμη στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζονται με καχυποψία από τις περισσότερες χώρες της
περιοχής.
«Έχουμε μοιραστεί οράματα για το μέλλον και είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε ενάντια στις
απειλές», δήλωσε τον Οκτώβριο στη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Abdel Fattah al-Sisi κατά τη
συνάντησή του με τους αρχηγούς των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου.
Οι τρεις χώρες είχαν προηγουμένως ενώσει τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ, την Ιταλία και την Ιορδανία για να
σχηματίσουν μια μεσογειακή ομάδα φυσικού αερίου. Ο Οργανισμός θα συντονίζει την εξόρυξη και εμπορία
φυσικού αερίου. Η Τουρκία έχει αποκλειστεί από αυτόν.
Η Αθήνα δημιουργεί πλέον στενότερες επαφές και με τη Σαουδική Αραβία. Κατόπιν αιτήματος των
Σαουδαράβων, η Ελλάδα θα αναπτύξει εκεί μια πυραυλική μπαταρία Patriot για να προστατεύσει τις
εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία θα αναλάβει τα έξοδα για την ανάπτυξη.
Οι νέες εταιρικές σχέσεις ευνοούνται από την χαλάρωση των σχέσεων μεταξύ των αραβικών κρατών και του
Ισραήλ, με το οποίο η Ελλάδα συνεργάζεται επίσης πιο στενά. Η Τουρκία, η οποία διατηρεί μόνο με το Κατάρ
καλές σχέσεις στη Μέση Ανατολή, απομονώνεται επομένως ακόμα περισσότερο στην περιοχή. Γι’ αυτό και
η κυβέρνηση στην Άγκυρα παρακολουθεί με αυξανόμενη δυσαρέσκεια τις διπλωματικές δραστηριότητες της
Ελλάδας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τις νέες συνεργασίες των Ελλήνων ως «συμμαχία του
κακού».

Υπότιτλος: «Η Συμμαχία λειτουργεί σαν ένα σύστημα
πλοήγησης με πεπαλαιωμένους χάρτες, το σχέδιο προέρχεται
από το 2010. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στον κόσμο του
αύριο»
Το σχόλιο του διπλωματικού συντάκτη Christoph von Marschall αναφέρει:
//Το ΝΑΤΟ δεν είναι ένα αυτοκίνητο γεμάτο ηλεκτρονικά
βοηθήματα που προειδοποιεί τον οδηγό πότε επίκειται
η επίσκεψη στο συνεργείο. Χρειάζεται πολιτική ώθηση.
Ο Donald Trump και ο Emmanuel Macron την έδωσαν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί ότι η Συμμαχία είναι
«ξεπερασμένη». Ο Γάλλος συνάδελφός του διέγνωσε «εγκεφαλικό θάνατο».
Για να παραμείνουμε στην ίδια εικόνα, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων έλεγξε τα εξαρτήματα που φθείρονται στο
πλαίσιο, τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και τον υπολογιστή ταξιδιού και το σύστημα πλοήγησης.
Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται τώρα στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών: Μια αλλαγή λαδιών δεν θα είναι
αρκετή, χρειάζεται μεγάλο σέρβις. Το ΝΑΤΟ έχει ανάγκη την ολική ανανέωση.
Το στρατηγικό σχέδιο χρονολογείται από το 2010 και εμφανίζεται σαν ένα σύστημα πλοήγησης με
πεπαλαιωμένους χάρτες. Εκείνη την εποχή η Ρωσία ήταν εταίρος, όχι στρατιωτική δύναμη που διεξάγει από το
2014 και μετά κοντά πόλεμο στην Ουκρανία, στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.
Η Κίνα δεν είχε ακόμη εμφανιστεί στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Θεωρείτο στρατιωτικός νάνος και
πολύ μακριά από το έδαφος του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι μια υπερδύναμη με την ίδια οικονομική παραγωγή με
τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Οι αξιώσεις της για εξουσία εκτείνονται πέρα από την Ασία. Η κλιματική αλλαγή και τα
κυβερνο-όπλα δεν εμφανίζονταν το 2010 ως κίνδυνοι για την ασφάλεια. Το ίδιο και ο κορωνοϊός, αν και μια
πανδημία μπορεί να παραλύσει έναν στρατό.
Όσο σημαντικό είναι να εξετάσουμε τους πιθανούς κινδύνους από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της
προτροπής για προσαρμογή των συστημάτων ελέγχου του ΝΑΤΟ στην παγκόσμια κατάσταση, ακόμα πιο
σημαντικοί για το μέλλον οι εσωτερικοί κίνδυνοι. Συχνά οι αποφάσεις μπλοκάρονται, επειδή μεμονωμένες χώρες
κάνουν κατάχρηση της αρχής της ομοφωνίας ως μέσου πίεσης για την επίτευξη των δικών τους στόχων. Γενικά
αυξάνεται ο αριθμός των μελών που θεωρούν δεδομένο ότι μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της
Συμμαχίας, ακόμη και αν επιδιώκουν εγωιστικούς στόχους που στρέφονται κατά του κοινού συμφέροντος.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτή την άποψη είναι εδώ και χρόνια η Τουρκία. Στη Συρία διεξήγαγε πόλεμο
εναντίον των Κούρδων, παρόλο που ήταν οι εκεί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Κάνει εξοπλιστικές συμφωνίες με τη
Ρωσία ανεξάρτητα από το ότι αυτές έχουν ως συνέπεια, ευαίσθητα δεδομένα για τους εξοπλισμούς και τις
επικοινωνίες να πέφτουν στα χέρια ενός δυνητικού αντιπάλου.
Οι ειδικοί κατηγορούν και τη Γερμανία ότι συμβάλλει στις διαιρέσεις, καθώς παραβιάζει την υπόσχεση να
δαπανά το 2% του ΑΕΠ στην Άμυνα. Η εκπλήρωσή της αποτελεί «κεντρικής σημασίας βάση για την πολιτική
συνοχή». Αν αυτό μεταφραστεί στη γλώσσα του αυτοκινήτου σημαίνει: Η Γερμανία πέρασε από ΚΤΕΟ και θα
πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα, προκειμένου να λάβει το σηματάκι για τον κόσμο του αύριο.//
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
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SKYTRAX: ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΈΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΉΣ Η
AEGEAN
Η AEGEAN αναγνωρίζεται από την Skytrax (τον διεθνή
οργανισμό αξιολόγησης αερομεταφορών) ως μια από τις
κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες και την τοποθετεί ανάμεσα
στις 4 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως,
Ειδικότερα, η εταιρεία έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα
διάκριση 4 αστέρων (4-Star COVID 19 Arline
Safety Rating), καθώς αξιολογήθηκε ότι από την αρχή της
πανδημίας μέχρι σήμερα, σε κάθε στάδιο του ταξιδιού,
ακολουθούνται τα υψηλότερα πρότυπα και οι βέλτιστες
πρακτικές που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το ICAO και η ΙΑΤΑ για την προστασία επιβατών και
πληρωμάτων.
Η διαδικασία αξιολόγησης της Skytrax, η οποία βασίζεται στην αποτίμηση της πραγματικής ταξιδιωτικής
εμπειρίας, αξιολογεί τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται από
την AEGEAN, τόσο στο αεροδρόμιο όσο και κατά την πτήση. Ενδεικτικά, η αξιολόγηση της Skytrax πιστοποιεί
τις διαδικασίες ανέπαφων συναλλαγών και τήρησης αποστάσεων κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, την παράδοση
των αποσκευών, την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, καθώς και τον καθαρισμό και την απολύμανση του
αεροσκάφους, την προσαρμογή της προσφοράς φαγητού και ποτού κατά τη διάρκεια της πτήσης, κ.α.
Υπενθυμίζεται ότι η AEGEAN για δέκατη φορά τα τελευταία 11 χρόνια, διακρίνεται στα Skytrax World Airline Awards ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη», μετά από ψηφοφορία των
επιβατών και έχει λάβει επίσης βραβείο για το «Καλύτερο πλήρωμα καμπίνας στη Νότια Ευρώπη» το 2018.

ΣΤΟ ΥΨΗΛΌΤΕΡΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΕΔΏ ΚΑΙ 12 ΧΡΌΝΙΑ Η
ΑΠΟΨΊΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΊΟΥ
Η αποψίλωση του Αμαζονίου στη Βραζιλία έφτασε φέτος στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και 12 χρόνια, σύμφωνα
με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα, με την καταστροφή του τροπικού
δάσους να σημειώνει ραγδαία άνοδο από τότε που εξελέγη στην προεδρία ο Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Το 2020 η καταστροφή του μεγαλύτερου τροπικού δάσους παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 9,5% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 11.088 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βάσει των στοιχείων της εθνικής διαστημικής
υπηρεσίας της Βραζιλίας (Inpe). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκταση που έχει αποψιλωθεί σε διάρκεια ενός έτους μετά
το 2008, όταν είχαν καταστραφεί 12.911 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το δάσος του Αμαζονίου.
Αυτό σημαίνει ότι η Βραζιλία δεν θα πετύχει τον στόχο που είχε θέσει η ίδια, βάσει της νομοθεσίας του 2009 για την
κλιματική αλλαγή, να περιοριστεί η αποψίλωση του Αμαζονίου σε περίπου 3.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
“Εξαιτίας της αποψίλωσης αυτής η Βραζιλία είναι μάλλον η μοναδική χώρα με υψηλές εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου η οποία κατάφερε να αυξήσει τις εκπομπές της στη διάρκειας μιας χρονιάς που η παγκόσμια οικονομία
είχε παραλύσει”, εκτίμησε το Παρατηρητήριο του Κλίματος, μια ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Βραζιλία.
Τροπικά δάση όπως αυτό του Αμαζονίου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής χάρη στην
ικανότητά τους να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά όταν τα δέντρα πεθαίνουν ή καίγονται εκλύουν διοξείδιο
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις από τη
διεθνή κοινότητα για τον τρόπο που διαχειρίζεται περιβαλλοντικά ζητήματα, κυρίως το 2019 λόγω της μεγάλης αύξησης
των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο.
Η κυβέρνησή του επιθυμεί να νομιμοποιήσει τις καλλιέργειες και τις εξορυκτικές δραστηριότητες σε προστατευόμενες
περιοχές του τροπικού δάσους και έχει μειώσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
Οικολόγοι καταγγέλλουν ότι η πολιτική του Μπολσονάρου ενισχύει την καταστροφή του Αμαζονίου, του μεγαλύτερου
τροπικού δάσους του κόσμου, το 60% του οποίου βρίσκεται στη Βραζιλία.

AΘΉΝΑ: 6ο ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΆ
ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
Το “Ελευθέριος Βενιζέλος” κατάφερε για μία ακόμα φορά μία σημαντική επιτυχία, καθώς αναδείχθηκε ως το 6ο
αεροδρόμιο παγκοσμίως στον τομέα των ασφαλέστερων υγειονομικά αεροδρομίων.
Τα πρωτόκολλα εφαρμογής

Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Χάμιλτον Μουράο, που παρουσίασε τα στοιχεία στη διάρκεια συνέντευξη Τύπου,
υπερασπίστηκε τη δέσμευση της κυβέρνησης να καταπολεμήσει την αποψίλωση του Αμαζονίου.
“Το μήνυμα που στέλνω εξ ονόματος του προέδρου Μπολσονάρου είναι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την
επιστήμη και την τεχνολογία για να στηρίξουμε το έργο των υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος”, διαβεβαίωσε ο
στρατηγός εν αποστρατεία που ηγείται του κλιμακίου που δημιούργησε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος για τον Αμαζόνιο.

υγειονομικών μέτρων χάρησαν βαθμολογία 4.3 και την έκτη θέση μαζί με τον αεροδρόμιο του Πεκίνου, του ΤελΑβίβ, της Βοστώνης και της Βομβάης στην Ινδία.

Η βασική απάντηση του Μπολσονάρου στις διεθνείς επικρίσεις για την καταστροφή του Αμαζονίου το 2019 ήταν να
στείλει τον στρατό να συνδράμει τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Στρατιωτικοί αναμένεται να παραμείνουν
στο δάσος του Αμαζονίου ως τον Απρίλιο του 2021 για να αντιμετωπίσουν την αποψίλωση και τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με το Safe Travel Barometer, την πρώτη πεντάδα με βαθμολογία 4.4 (μόλις 0,1 παραπάνω από το
αεροδρόμιο της Αθήνας) είναι τα αεροδρόμια του Αμπού Ντάμπι, του Ντουμπάι, του Χαμάντ στο Κατάρ και του
Χίθροου στο Λονδίνο.

Ο Μουράο επεσήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης μετά το τέλος της
στρατιωτικής επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Το Safe Travel Barometer καταγράφει στη βάση δεδομένων του όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα
ασφαλείας που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως αυτά ανακοινώνονται από τους φορείς
και τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στους τομείς των αερομεταφορών, της
φιλοξενίας, της κρουαζιέρας, αλλά και προορισμούς.
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“Το όραμα της κυβέρνησης Μπολσονάρου για την ανάπτυξη του Αμαζονίου αποτελεί επιστροφή στη μαζική αποψίλωση
του παρελθόντος. Είναι ένα αναχρονιστικό όραμα το οποίο απέχει πολύ από τις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η
κλιματική κρίση”, επεσήμανε ο Κρίστιαν Ματσέτι, εκπρόσωπος της Greenpeace σε ανακοίνωσή του.
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Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε απειλήσει τον Οκτώβριο τη Βραζιλία για “σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις”, αν συνεχιστεί η αποψίλωση του Αμαζονίου, αλλά ο Μπολσονάρου είχε απαντήσει ότι η χώρα του δεν
προτίθεται να υποκύψει σε πιέσεις από το εξωτερικό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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MΑΡΤΥΡΊΕΣ ΕΛΛΉΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΗΝ BMW
(ΈΚΔΟΣΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ)

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ: «ΤΟ ΚΡΑΧ ΣΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΌ
ΠΑΖΆΡΙ ΣΤO ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ»

Του Κώστα Τάτση
Αρχικός στόχος ήταν να καταγράψουμε την ιστορία
Ελλήνων εργαζομένων στο εργοστάσιο της BMW στο
Μόναχο. Στο εργοστάσιο που βρέθηκε ο μεγαλύτερος
αριθμός Ελλήνων εργαζομένων στη Γερμανία. Να
μιλήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και όχι άλλοι γι αυτούς.
Στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η ελληνική έκδοση
(2019) δόθηκε η υπόσχεση ότι δεύτερος στόχος ήταν
η μετάφραση του λευκώματος στη γερμανική γλώσσα.
Έτσι θα μπορεί η φωνή των Ελλήνων εργαζομένων να
φθάσει και στα αρχεία της πόλης, του εργοστασίου και
υπηρεσιών και παράλληλα να δοθεί σ όσους Γερμανούς
(και αλλοδαπούς) φίλους έδειξαν ενδιαφέρον.
Σήμερα η έκδοση είναι γεγονός και αποτελεί ιδιαίτερη
χαρά ότι την μετάφραση ανέλαβαν αφιλοκερδώς παιδιά
της 3ης γενιάς των οποίων οι γονείς ή οι παππούδες
εργάστηκαν στην BMW. Μάλιστα στην ομάδα των νέων
συμμετείχε και Γερμανίδα φοιτήτρια.
Η προσπάθεια της έκδοσης δεν έχει, όπως γνωρίζουν
όλοι οι φίλοι, κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στηρίζεται
αποκλειστικά στο σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους
(κυρίως των πρώτων δεκαετιών της ελληνικής εργατικής
μετανάστευσης) που κάτω από αντίξοες συνθήκες ήρθαν
στη Γερμανία και για πολλά χρόνια αντιμετώπισαν τη δύσκολη πραγματικότητα της ξενιτιάς.
Το μεγαλύτερο κόστος της έκδοσης το ανέλαβαν παιδιά Ελλήνων εργαζομένων της BMW. Η συμβολική τιμή του
των 5 € είναι ελεύθερη (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο εμαιλ doryforos@email.de.
Τέλος, ικανοποίηση προκαλεί το γεγονός ότι η έκδοση (στα γερμανικά) επιτεύχθηκε μέσα στο 2020 που είναι
μια συμβολική χρονιά καθώς συμπληρώθηκαν 60 χρόνια ελληνικής μετανάστευσης στη Γερμανία, η οποία
εγκαινιάστηκε στις 30 Μαρτίου 1960 με την υπογραφή της ελληνογερμανικής σύμβασης «Περί απασχολήσεως
Ελλήνων εργατών στη Γερμανία».
Ελπίζουμε το λεύκωμα να αποτελέσει για τους Έλληνες εργαζόμενους συνολικά μια μικρή έστω αναγνώριση στη
δική τους προσφορά συνολικά στον Ελληνισμό και στη διατήρηση του οργανωμένου δικτύου του Ελληνισμού
της Γερμανίας (μαζί με τις άλλες αξιόλογες επετειακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν φέτος από άλλα
πρόσωπα και φορείς).

Μεγάλη μείωση παρατηρείται λόγω συνθηκών covid-19 στις δαπάνες των ομάδων στις TOP 10 λίγκες της
Ευρώπης φέτος, σε σχέση με όσα ίσχυαν από το 2016-2017 μέχρι πέρυσι.
«Στις 5 Οκτωβρίου έπεσε η αυλαία της φετινής τελευταίας μεταγραφικής περιόδου, της βασικής περιόδου του
καλοκαιριού. Μια περίοδος
πρωτόγνωρη, όχι μόνο για ομάδες και παίκτες, αλλά και εμάς τους επίσημους ατζέντηδες, λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού» σχολιάζει στον soccerpractor ο FIFA PLAYER’S AGENT, Αχιλλέας Χατζηνικολάου (στην
κεντρική φωτο με τον Κριστιάν Καρεμπέ), για να συνεχίσει:
«40% ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ»
«Την τελευταία πενταετία είχαμε σημαντική αύξηση στις μεταγραφικές δαπάνες των ομάδων. Στα ποσά που
έπεφταν στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, στην αγορά, για μετακινήσεις ποδοσφαιριστών. Φέτος όμως είχαμε
ένα «κραχ» στις δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες, της τάξης του 40% συνολικά και κατά μέσο όρο, συγκριτικά
με την περσινή μεταγραφική περίοδο, Τη σεζόν 2019-2020 δαπανήθηκαν συνολικά 6,2 δις. ευρώ, φέτος μόνο
3,7 δις».
Ο σχετικός πίνακας δαπανών, που απέστειλε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο συνδικάτο
ατζέντηδων στη Γερμανία, όπου είναι μέλος και ο Αχιλλέας Χατζηνικολάου

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν στην προσπάθεια.
«70% ΚΑΤΩ Η ΙΣΠΑΝΙΑ, ΜΟΝΟ 8.5% Η ΑΓΓΛΙΑ»
Στην αγγλική Premier League είχαμε την μικρότερη κάθοδο, της τάξης του 8.5%, που δείχνει τρανά τη μεγάλη
δύναμη των ομάδων εκεί, αλλά και των επενδυτών που διαθέτουν στο βρετανικό ποδόσφαιρο. Η μεγαλύτερη
πτώση, με την περισσότερη ζημιά και επίδραση, παρατηρήθηκε στην Ισπανία, στο πολύ υψηλό ποσοστό
μείωσης, της τάξης του 70%! Για παράδειγμα, φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή, απλώς
επέστρεψαν κάποιοι δανεικοί».
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«ΣΤΟ -57% Η BUNDESLIGA, -39% Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ -37% H SERIE A»
Για να καταλήξει ο Αχιλλέας Χατζηνικολάου: «Στη γερμανική Bundesliga, που είναι το βασικό πεδίο δράσης μου,
παρατηρήθηκε μείωση δαπανών στις μεταγραφές ομάδων της πρώτης κατηγορίας στην τάξη του 57%, ενώ
πολλές ομάδες οδηγήθηκαν στη λύση των δανεισμών. Στη γαλλική Ligue 1 ήμασταν στο -39% και στην ιταλική
Serie A στο -37%».
«ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΙ»
Όσο για τη δραματική κατάσταση στην Ελλάδα;
«Εννοείται ότι έχει αγγίξει η κατάσταση του covid-19 και το ελληνικό ποδόσφαιρο, που ασφαλώς δεν ανήκει στις
10 μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης. Ήμασταν σε κακή μοίρα, τώρα ήρθε το κερασάκι στην τούρτα της πτωτικής
πορείας με το lockdown. Έσοδα δεν υπάρχουν για τις ομάδες, οι αυθεντικοί επενδυτές είναι πολύ λίγοι. Δεν
άρχισαν τα πρωταθλήματα Σούπερ Λιγκ 2 και Φούτμπολ Λιγκ, επαγγελματικές διοργανώσεις. Δεύτερη και τρίτη
κατηγορία. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, να μην παίζεται ποδόσφαιρο, ανάμεσα στις 55 χώρες-μέλη της
UEFA. Κάτι που δείχνει γλαφυρά το έσχατο σημείο. Χειρότερα δε γίνεται, πιάσαμε τον πάτο του βαρελιού. Θα
περάσει μια δύσκολη πενταετία, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι και να ορθοποδήσουμε ξανά. Όχι
φυσικά σε υψηλά επίπεδα, αλλά να γυρίσουμε στα στάνταρ του παρελθόντος και σε μια σχετική και υποτυπώδη
σταθερότητα. Για μια πιο υποφερτή κατάσταση για παίκτες, τις οικογένειες των επαγγελματιών και τα ταμεία των
ομάδων. Όλο το φάσμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο».
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Το 2020 είναι μια διαφορετική χρονιά για όλους μας. Έτσι η φετινή φιλανθρωπική (εκδήλωση αλληλεγγύης) που
διοργανώνουμε κάθε χρόνο δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στη μορφή που την οργανώναμε τα τελευταία
5 χρόνια. Οι σύλλογοι και φορείς που διοργανώνουν τη συγκεκριμένη δράση αποφάσισαν να ξεκινήσουν για το
χρονικό διάστημα 26 Νοεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου 2020 συγκέντρωση χρημάτων μέσω του ειδικού τραπεζικού
λογαριασμού προκειμένου να δοθούν στο ίδρυμα “Ο ΣΩΤΗΡ” στην Κεφαλλονιά που υπέστη ζημιές από την
κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου («Ιανός»).

Η οργανωτική επιτροπή: Ενορία Αγίου Γεωργίου και οι σύλλογοι / φορείς : Αιγαίου, Ελασσονιτών, Επτανησίων,
Ηπειρωτικής Κοινότητας, Ηπειρωτικoύ Συλλόγου “Σούλι”, Θρακιωτών, Κοζανιτών, Κρητών, Μακεδόνων,
Πανθεσσαλικού, Ποντίων, Χοροεργαστήρι “Μπάλος”, Ελληνικού Σπιτιού (γυναικεία ομάδα), Γονέων και
Κηδεμόνων Μονάχου καθώς και Γονέων και Κηδεμόνων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ)
Την δράση στηρίζουν Ενορία Αγίων Πάντων, Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, Σύλλογος Επιστημόνων, Λύκειο Ελληνίδων,
Σύλλογος Φιλαρμονία, Ποδοσφαιρική ομάδα FC Hellas, Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου, Σύλλογος
αντισφαίρισης (τέννις) TC Philathlos, το ενημερωτικό πορτάλ gr-news.de, Σχολή Τέννις Theodosiadis, Eλληνική
Κοινότητα Κάρλσφελντ, Ελληνική Κοινότητα Haar, Beach Arena
Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
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