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Η μαθητική νεολαία
Μονάχου γιόρτασε την
επέτειο της 25ης Μαρτίου
Η ελληνική μαθητική νεολαία στη δοξολογία για την
εθνική επέτειο στην Salvatorkirche και στην ενορία
των Αγίων Πάντων
Φωτογραφίες: Β.Κ., Λ.Σ, Γ.Σ.
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27 Μαρτίου: Ενορία Αγίων Πάντων – Σύλλογος
Ποντίων και 4ο Δημοτικό Σχολείο στην δεύτερη
δοξολογία για την εθνική επέτειο
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Το Λύκειο Μονάχου στο Πόρτο
Άφιξη στο Πόρτο μεσάνυχτα Σαββάτου12/03/2022. Την Κυριακή η ομάδα μαθητών
και εκπαιδευτικών περιηγήθηκε στο κέντρο της πόλης με τη συνοδεία πορτογάλων
καθηγητών και μαθητών του προγράμματος.
Την Δευτέρα έγινε η επίσημη έναρξη του προγράμματος στο χώρο του σχολείου. Οι
δραστηριότητες που διήρκησαν μέχρι το απόγευμα, επικεντρώθηκαν στη διάδραση μεταξύ
των μαθητών. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες και συνάντηση
όλων των συντονιστών του προγράμματος.
Την Τετάρτη συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες στο σχολείο και επισκέφτηκαν το μουσείο
Casa Branca de Gramido.
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Υπαίθρια συναυλία για τα «παιδιά του πολέμου»
Σχεδόν όλοι οι Έλληνες μουσικοί του Μονάχου συμμετείχαν μέσα από 11 διαφορετικά
σχήματα σε υπαίθρια εκδήλωση την Κυριακή 27 Μαρτίου στο Freizeitheim Westend , για
„τα παιδιά του πολέμου“. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν στην οργάνωση savethechildren.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γιώργου Σιδηρόπουλου (παιδιά του Μονάχου) ,
συντονίστηκε από τον Πολύκαρπο Καμπερίδη και στηρίχτηκε από το Δορυφόρο.
Με τραπέζια και βοηθητικό προσωπικό βοήθησαν οι σύλλογοι Ελασσονιτών, Ηπειρωτική
Κοινότητα, Πανθεσσαλικός, Σύλλογος Γονέων Μονάχου, σύλλογος Επτανησίων ενώ
βοήθησαν και εθελοντές.
Στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων στην εκδήλωση βοήθησε αφιλοκερδώς η εταιρεία
Security 24 Services GmbH, Max-Planck-Str 11, 85716 München (Έλληνας διευθύνων
σύμβουλος)
Αφιλοκερδώς ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης η εταιρεία Sotis Sound
Eventservice
Licht & Ton Equipment, 0179 2956029
www.sotissound.de
Νηστίσιμα μπισκότα πρόσφερετο ζαχαροπλαστείο Bäckerei Konditorei Palios, Schleissheimerstr 203, 8089 München
Βοήθησαν οργανωτικά την υπαίθρια συναυλία τα εστιατόρια MINOA Zwergerstraße 28,
85579 Neubiberg, ALATI & PIPERI Riegerhofstraße 20, 80686 München καθώς και POSEIDON Forstenrieder Allee 327, 81476 München
Ο οικονομικός απολογισμός θ ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες ενώ σύμφωνα με την
υποχρεωτική καταμέτρηση που έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα
περίπου 900 άτομα πέρασαν μεταξύ 12 και 4.30 μ.μ. δηλ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
άτομα πριν τις 12 και μετά τις 4.30 μ.μ.
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Α Γυμνάσιο Μονάχου:
Πανελλήνια Σχολική Ημέρα
κατά της Βίας στο σχολείο
Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική
Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο.
Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για
εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες των σχολείων να
ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να
ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και
εναντίον των μαθητών/τριών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη
ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους
σχέσεις
Με αφορμή την ημέρα αυτή, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στο Α‘
Γυμνάσιο Μονάχου πραγματοποιήθηκαν δράσεις-συζητήσεις και προβολές ταινιών, με
στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.
Οι ανωτέρω δράσεις πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης αφού τηρηθούν απαρέγκλιτα οι
οδηγίες για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Σύλλογος Αιγαίου Μονάχου

Από την δοξολογία για 74η Επέτειο από την Ενσωμάτωση της
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα που έλαβε μέρος στον Ιερό Ναό τογ Αγίου
Γεωργίου
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Τεχνικό Πρωτάθλημα ταεκβοντο Νότιας
Βαυαρίας 2022
Tης Δέσποινας Μοσχόβη
Tεχνικό Πρωτάθλημα Εφήβων
Τα Πούμσε (poomsae) ή φόρμες, αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής ύλης του Κορεάτικου
αθλήματος Τάε Κβον Ντο. Πρόκειται για έναν προκαθορισμένο συνδυασμό τεχνικών
(χεριών και ποδιών) που εκτελούνται στον αέρα χωρίς αντίπαλο και επαφή.
Η τεχνική ομάδα της TSV Dachau ελαβε μερος το Σάββατο με μια μικρή ομάδα στο
προκριματικό τουρνουά για το τεχνικό Βαυαρικό Πρωτάθλημα 2022.
Στο τουρνουά νεανίδων τα ελληνόπουλα πέτυχαν Υπό την καθοδήγηση του Έλληνα
προπονητή Νικηφόρου Γραμματικόπουλου τις εξής επιτυχίες:
Άννα Καχατρυαν Χρυσό μετάλλιο 🥇
Λύσανδρος Καχατρυαν Αργυρό μετάλλιο 🥈
Δήμητρα Ασμαριανάκη (5η θέση)
Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια !!
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Πανγερμανικό Πρωτάθλημα Taekwondo 2022
Αργυρό μετάλλιο κέρδισε ο Ιορδάνης
Κωνσταντινίδης στην κατηγορία -63kg
ενώ χάλκινο η Δέσποινα Νίτσα στην κατηγορία -73kg
Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της TSV Dachau

Πάλι μετάλλιο ο Χρήστος Νίτσας
(Mόναχο / Νταχάου)
Κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο σε διεθνές
πρωτάθλημα Belgien Open 2022 στο Λομελ !
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Α‘ Γυμνάσιο Μονάχου: Στην έκθεση
«Αντικρίζοντας την Ελευθερία
Το Α‘ Γυμνάσιο Μονάχου συμμετείχε στην έκθεση
«Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων
δύο αιώνες μετά».
Τη διαδικτυακή ξενάγηση στην έκθεση διοργανώνει
το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με
τη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Υπεύθυνοι καθηγητές ήταν οι κ.Μανώλης και κ. Τυχερού
με τη συνδρομή της καθηγήτριας πληροφορικής κ.
Λεοντιδου .
Οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα με την καθοδήγηση των εμψυχωτών να περιηγηθούν εικονικά μέσω
τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης στην αίθουσα των συνεδριάσεων, στο Περιστύλιο και στην αίθουσα
«Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου φιλοξενείται η επετειακή έκθεση που επιμελήθηκε η Βιβλιοθήκη της Βουλής,
και ήρθαν σε επαφή με σπάνια εικαστικά και κειμενικά τεκμήρια που αφηγούνται την πορεία των Ελλήνων
προς την ελευθερία.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικτυακή ξενάγηση πραγματοποιήθηκε αφού τηρήθηκαν απαρέγκλιτα οι
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όλα τα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

BMW: Υψηλά κέρδη και υψηλό πριμ για
εργαζόμενους
Στην γενική συνέλευση του ομίλου της BMW στο Μόναχο
ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων και το πριμ που θα λάβουν οι εργαζόμενοι
από το ετήσιο κέρδος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι μόνιμοι εργαζόμενοι της BMW θα
λάβουν τον Ιούλιο 180% πριμ (επί του μεικτού εισοδήματος) ενώ 1.200
€ θα δοθούν στο ταμείο γήρατος του κάθε εργαζόμενου.
Η BMW που αυτήν την εβδομάδα είχε κλείσει λόγω προβλημάτων
προμήθευσης ανταλλακτικών (Oυκρανία) και θα προχωρήσει κανονικά
την παραγωγή την επόμενη εβδομάδα, κατέγραψε υπερδιπλάσια κέρδη
το 2021.
Συγκεκριμένα παρουσίασε κέρδη προ φόρων 16,06 δισ € ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 12,4% στα 111,239 δισ €. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν νέο ιστορικό
υψηλό σε 12,46 δισ ευρώ
Η BMW Group πούλησε 2.521.514 αυτοκίνητα το 2021 (2.213.790 BMW, 302.138
MINI και 5.586 Rolls-Royce), με το περιθώριο κέρδους του να αυξήθηκε στο 10,3%, το
υψηλότερο από το 2017.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε απ όλους τους ομιλητές στη συνέλευση στους εργαζόμενους που τα
τελευταία δυο χρόνια έδειξαν ιδιαίτερη ανοχή στις πρωτόγνωρες καταστάσεις (πανδημία)
και προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες βοηθώντας έτσι την παραγωγή. και 5.586 RollsRoyce), με το περιθώριο κέρδους του να αυξήθηκε στο 10,3%, το υψηλότερο από το 2017.
Β. Κ.
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Φιλανθρωπική συναυλία στο Μόναχο

Φωτο Σ. Μ.
Η διεθνούς φήμης βιολίστα Anne-Sophie Mutter συμμετείχε σήμερα σε φιλανθρωπική
συναυλία στο Isarphilharmonie στο Gasteig .
Στη συναυλία συμμετείχαν η Φιλαρμονική του Μονάχου, η Συμφωνική Ορχήστρα του
Ραδιοφώνου της Βαυαρίας και η Κρατική Ορχήστρα της Βαυαρίας υπό τη διεύθυνση του
Lahav Shani.
Tα χρήματα θα δοθούν στην οργάνωση „Save The Children“ προκειμένου να βοηθηθούν
παιδιά του πολέμου στην Ουκρανία.
Σημειώνεται ότι η Anne-Sophie Mutter στηρίζει τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις Ελληνικών
συλλόγων και φορέων Μονάχου που κάθε χρόνο στηρίζουν παιδικά ιδρύματα κυρίως στην
Ελλάδα αλλά και στην Γερμανία.

Παραμένει το Obletter στο Stachus
To αρχαιότερο κατάστημα παιδικών παιχνιδιών στο κέντρο του
Μονάχου (Stachus) θα παραμείνει και μετά το 2023
Τέλος του προηγούμενου έτους συζητήθηκε η μη ανανέωση
του συμβολαίου του καταστήματος γεγονός που θα οδηγούσε
το τέλος του στις 31.01.2023. Τελικά σύμφωνα και με το
δημοσίευμα της Abendzeitung το συμβόλαιο ανανεώθηκε
και ένα κατάστημα „σύμβολο“ το Obletter θα συνεχίσει να
υποδέχεται παιδιά και μεγάλους (ιδιοκτήτης είναι εδώ και 25
χρόνια ο Müller - αλυσίδα Drogerie.
Μετά το Sport Munzinger, το Kaut-Bullinger, το κατάστημα Porzellan-Manufaktur Nymphenburg στην Odeonsplatz θα ήταν ακόμη ένα παραδοσιακό κατάστημα που θα έκλεινε.
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Γερμανία: «Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο;»
Deutsche Welle: Για οικονομία στα καύσιμα κάποιοι
προτείνουν την επαναφορά ενός μέτρου που
εφαρμόστηκε στην πετρελαϊκή κρίση του 1973: Να
απαγορευθεί η χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου τις Κυριακές.
Την αρχή έκανε η υπουργός Περιβάλλοντος της
Βάδης-Βυρτεμβέργης Τέκλα Βάλκερ. «Γιατί να μην
καθιερώσουμε όρια ταχύτητας ή και μια ‘Κυριακή
χωρίς αυτοκίνητο‘ όπως είχε γίνει στη δεκαετία
του ‚70; Την εποχή εκείνη το μέτρο αποδείχθηκε
αποτελεσματικό και συνέβαλε στη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων» δήλωσε προ ημερών
η υπουργός από το Κόμμα των Πρασίνων,
μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(DPA). Σε ένα κρατίδιο που «φιλοξενεί» μεγάλες
αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Mercedes-Benz και
η Porsche, η πρόταση αυτή δεν θα μπορούσε να
περάσει απαρατήρητη.
Τη σκυτάλη πήρε η Νίνα Σέερ, εκπρόσωπος του συγκυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος (SPD) για θέματα ενέργειας και προστασίας του κλίματος. «Στο παρελθόν οι
‘Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο‘ δεν μας έβλαψαν καθόλου και σήμερα θα μπορούσαν επίσης
να μας βοηθήσουν, εάν παρατηρηθεί έλλειψη καυσίμων» δηλώνει χαρακτηριστικά στην
εφημερίδα Die Welt, για να συμπληρώσει ότι «κάθε εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει τη
ζήτηση και εξομαλύνει την κατάσταση στην αγορά καυσίμων» και ότι «οι ίδιοι οι πολίτες
μπορούν να κάνουν πολλά, για να αποψιλώσουν το πολεμικό ταμείο του Πούτιν».
Μνήμες δεκαετίας του ‘70
Την «Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο» είχε θεσπίσει για πρώτη φορά ο κυβερνητικός
συνασπισμός Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελευθέρων (FDP) υπό τον Βίλλυ Μπραντ
το 1973, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πετρελαϊκής κρίσης
μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή. Η αρχή έγινε στις 25 Νοεμβρίου
1973, ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις «Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο». Όσοι παρέβαιναν
την απαγόρευση τιμωρούνταν με πρόστιμο 500 γερμανικών μάρκων. Παράλληλα, για
τις εργάσιμες ημέρες είχε επιβληθεί γενικό όριο ταχύτητας 100 χλμ. την ώρα στους
αυτοκινητοδρόμους και 80 χλμ. σε εθνικές οδούς, το οποίο περέμεινε σε ισχύ επί έξι
ολόκληρους μήνες.
Την πρώτη «Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο» η Γερμανία έδινε εικόνα κινηματογραφικού θρίλερ:
Χιλιάδες πεζοί και ποδηλάτες ξεχύθηκαν στους αυτοκινητοδρόμους περιπλανώμενοι,
η αστυνομία ήταν επί ποδός για να εντοπίσει τους παραβάτες, στη Νυρεμβέργη ένας
ποδηλάτης έχασε τη ζωή του λόγω ...υπερκόπωσης, ενώ αυξήθηκαν κατακόρυφα οι τιμές
στις αγορές αλόγων, όπως μετέδιδαν τα ΜΜΕ της εποχής. Δεν έλειψαν και οι κωμικές
σκηνές. Κάποιοι σκέφτηκαν να ζέψουν άλογα στο αυτοκίνητό τους, ώστε να κυκλοφορούν
νομίμως, αν και εποχούμενοι. Ρεπορτάζ της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας έκαναν λόγο για
οδηγούς που έμεναν πολύ κοντά στην Αυστρία και ...έσπρωχναν με τα χέρια το αυτοκίνητό
τους μέχρι τα σύνορα, για να καθίσουν στο τιμόνι μόλις βρεθούν σε αυστριακό έδαφος.
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Γερμανία: Σε πτώση ο δείκτης οικονομικού κλίματος
Το κλίμα στη γερμανική οικονομία έχει καταρρεύσει
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζει το
Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου, το
οποίο καταγράφει βουτιά 8 μονάδων του δείκτη τον
Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με το Ifo, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος
έπεσε τον Μάρτιο στις 90.8 μονάδες από 98.5 μονάδες
τον Φεβρουάριο, λόγω της πτώσης - ρεκόρ κατά 13.3
μονάδες των προσδοκιών των επιχειρηματιών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι αυτή η πτώση υπερβαίνει και τον
περιορισμό των προσδοκιών που είχε καταγραφεί με
το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού τον Μάρτιο
του 2020 (11.8 μονάδες).
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αξιολογούν την τρέχουσα κατάστασή τους ως χειρότερη από
αυτήν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αναμένουν δυσκολίες και στο μέλλον.

Γερμανία: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα σούπερμάρκετ
Η εφημερίδα TZ (Tageszeitung) παρουσίασε πίνακες με προιόντα στα σουπερμάρκετ και το
ποσοστό αύξηση (μ.ο.) των τελευταίων εβδομάδων.
Η έρευνα έγινε στα καταστήματα ALDI, EDEKA, Κaufland, LIDL, Netto, Penny και REWE.
Προιόντα:
6 μπουκάλια νερό (1,5λ) Οι τιμές αυξήθηκαν σε όλα τα καταστήματα κατά 31,6% (από 12
Μαρτίου).
Αλάτι 500 γρ
Η τιμή αυξήηκε σε ALDI, PENNΥ και REWE κατά 52,6%
Ηλιέλαιο . Η αύξηση φθάνει από 28,8% έως 33,6% μάλιστα στο EDEKA που
καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση αφορά μπουκάλι με 0,75 λ σε αντίθεση με τα άλλα
καταστήματα που η τιμή αφορά 1λίτρο
Μακαρόνια Fusilli αύξηση σε όλα τα καταστήματα (εκτός EDEKA k NETTO) 14,5%
Brezel 250 γρ Αύξηση σ όλα τα καταστήματα κατά 20,4% (εκτός Kaufland k NETTO)
Ψωμί τοστ (500 γρ) Αύξηση κατά 12,7% στα καταστήματα ALDI, LIDL, REWE
Κιμάς ανάμεικτος Αύξηση 10% σε όλα τα καταστήματα (εκτός ΕDEKA k NETTO)
Γάλα 3,5% Λιπαρά (λίτρο) Αύξηση σε όλα τα καταστήματα κατά 6,0%
Γάλα 1,5% Λιπαρά Αύξηση σε όλα τα καταστήματα κατά 6,7%
Μαγιονέζα 500 ml Αύξηση κατά 8,4% σε όλα τα καταστήματα εκτός ΝΕΤΤΟ
Φιλέτο στήθος κοτόπουλο 150 γρ Αύξηση 5,9% στα καταστήματα ALDI, Kaufland, LIDL,
REWE
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Ποιες ώρες είναι φθηνότερη η βενζίνη
Οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης αυξάνονται
καθημερινά και κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι
το „νταβάνι“ στην τιμή. Σήμερα σε βενζινάδικα της
Γερμανίας το πετρέλαιο έδειχνε 2,60 € το λίτρο ενώ η
βενζίνη ξεπερνούσε τα 2,40€.
Έτσι και κάθε σεντ λιγότερο έχει σημασία στο
συνολικό κόστος για τον καταναλωτή. Ποιες ώρες
όμως είναι οι καλύτερες για να προμηθευτούμε
βενζίνη και πετρέλαιο; Τι δείχνει έρευνα της ADAC;
Το βράδυ οι τιμές είναι συνήθως σταθερές, Από τις
6 το πρωί τιμή αυξάνεται ενώ μια ώρα αργότερα (7)
φθάνει συνήθως στην υψηλότερη τιμή της ημέρας.
Επανέρχεται στην υψηλότερη τιμή 10 π.μ., 13,00, 16
και 18,00.
Οι ώρες που το λίτρο βενζίνη; / πετρελαίου είναι οικονομικότερο είναι μεταξύ 6 μ.μ. και 7
μ.μ. καθώς μεταξύ 8 μ.μ. έως 10 μ.μ.

Γερμανία: Μεγάλη αύξηση σύνταξης τον Ιούλιο
Οι 21 εκ περίπου συνταξιούχοι στην Γερμανία θα λάβουν από 1η
Ιουλίου σημαντική αύξηση σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας.
Έτσι ενώ τέλη Νοεμβρίου είχε υπολογιστεί η αύξηση να είναι 4,4% τελικά
το ποσοστό οριστικοποιήθηκε σε 5,35% για τους συνταξιούχους στα
κρατίδια της Δυτικής Γερμανίας και 6,12% για τους συνταξιούχους στην
ανατολική Γερμανία.

Απεβίωσε ο Νόντας Λιότσος
Ο Νόντας που πριν δυο χρόνια είχε επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα ήταν για πολλά
χρόνια δραστήριο μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου με έντονη πολιτική δράση
και συμμετοχή στον αντιδκτατορικό αγώνα.
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Γερμανία: Τι ισχύει για 3η δόση πριν και μετά τη νόσηση
Τα άτομα που έχουν υποστεί λοίμωξη από SARS-CoV-2 και
στη συνέχεια έλαβαν 1 δόση εμβολίου, πρέπει συνήθως
να λάβουν αναμνηστική δόση σε διάστημα τουλάχιστον 3
μηνών μετά τον εμβολιασμό της βασικής ανοσοποίησης.
Τα άτομα που έχουν υποστεί λοίμωξη από SARS-CoV-2 μετά
τον εμβολιασμό με COVID-19 (ανεξάρτητα από τον αριθμό
των δόσεων του εμβολίου) θα πρέπει επίσης να λάβουν
έναν αναμνηστικό εμβολιασμό τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη
λοίμωξη.
Τα άτομα που έχουν υποστεί λοίμωξη από SARS-CoV-2
σύντομα μετά τον 1ο εμβολιασμό (λιγότερο από 4
εβδομάδες) και στη συνέχεια έχουν εμβολιαστεί 1 ακόμη φορά στο πλαίσιο της βασικής
ανοσοποίησης, θα πρέπει επίσης να λάβουν αναμνηστικό εμβολιασμό τουλάχιστον 3
μήνες μετά τον προηγούμενο εμβολιασμό.
Προς το παρόν, σε γενικές γραμμές δεν συνιστώνται πρόσθετοι εμβολιασμοί για άτομα
που έχουν υποστεί λοίμωξη SARS CoV-2 μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αναμνηστικού
εμβολιασμού.
Πηγή: RKI

Γερμανία: 300 € επίδομα για κάθε φορολογούμενο
εργαζόμενο
Γερμανία: 300 € επίδομα για κάθε φορολογούμενο
εργαζόμενο (το ποσό θα φορολογείται), μείωση της τιμής
βενζίνης κατά 0,30 € και 0,14 € στη τιμή του πετρελαίου
κίνησης για 3 μήνες ( μέσω της μείωσης του φόρου
καυσίμων).
100 € εφάπαξ για κάθε παιδί ενώ σχεδιάζεται για τρεις
μήνες εισιτήριο για τα ΜΜΜ με 9 € μηνιαίως
Αυτές είναι οι βασικές αποφάσεις του κυβερνητικού
συνασπισμού που συμφωνήθηκαν
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου η
υλοποίηση της απόφασης για τα επιδόματα θα ξεκινήσει
το νωρίτερο τον Ιούνιο και αυτό γιατί πολλές αποφάσεις πρέπει να ψηφιστούν από την
Ομοσπονδιακή Βουλή και να επικυρωθούν και από τη Βουλή των κρατιδίων. Κάτι το οποίο
υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο.
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Γερμανία: Αυξήσεις σε επιδόματα
Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε
την άμεση προσαύξηση επιδόματος για παιδιά και
νέους από φτωχότερες οικογένειες και μια εφάπαξ
πληρωμή για ενήλικες που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.
Συγκεκριμένα τα παιδιά και οι νέοι σε οικογένειες που
εξαρτώνται από κοινωνικά επιδόματα θα λαμβάνουν
από τον Ιούλιο μηνιαίως 20 ευρώ περισσότερα
Συνολικά, η προσαύξηση θα ωφελήσει περίπου 2,9
εκατομμύρια ανθρώπους .
Ο νόμος προβλέπει επίσης εφάπαξ πληρωμή
επιδόματος για την πανδημία τον Ιούλιο της τάξεως
των 100 ευρώ για ενήλικες που λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας ΙΙ, βασική ασφάλεια ή κοινωνική βοήθεια τον Ιούλιο.
Τα χρήματα προορίζονται, μεταξύ άλλων, για την αντιστάθμιση πρόσθετων επιβαρύνσεων
που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, όπως οι αγορές μασκών FFP2.
Για να τεθούν σε ισχύ οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να ψηφιστούν
από τον
Eπιπλέον αποφάσεις:
Δημιουργία του ειδικού ταμείου ύψους 100 δις. ευρώ για την Bundeswehr, το οποίο είχε
ανακοινώσει ο Καγκελάριος Scholz λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία:
Προβλέπεται συνταγματική αναθεώρηση για την κατοχύρωση του ταμείου, για την οποία
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων, συνεπώς και ψήφους
από την αντιπολίτευση. Σημειώνεται ότι το ειδικό ταμείο δεν προβλέπεται στην κανονική
νομοθετική διαδικασία που αφορά τον προϋπολογισμό και, επομένως, τα δάνεια που θα
χρειαστούν δεν θα υπολογιστούν στο «φρένο του χρέους».
-Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης τον οικονομικό σχεδιασμό έως το 2026, όπου
ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις δαπάνες για το Ταμείο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Το διάστημα 2022-2026 αναμένεται να διατεθούν πάνω από 200 δις. ευρώ προς την
κατεύθυνση της ενεργειακής μεταστροφής, ενώ με αυτά τα κονδύλια θα χρηματοδοτηθεί
και η κατάργηση του τέλους στο ηλεκτρικό ρεύμα, που είχε προβλεφθεί υπέρ της
προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
-Αντιδρώντας στην άνοδο των τιμών στην ενέργεια, η κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο
με φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ προβλέπεται ότι τα φορολογικά έσοδα φέτος θα είναι
κατά 4,5 δις. ευρώ λιγότερα και κατά περίπου 4 δις. ευρώ λιγότερα κατ’ έτος μέχρι το
2026.
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Εισιτήρια σε ΜΜΕ για 9 € το μήνα
Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Συγκοινωνιών Volker Wissing
διευκρίνισε ότι όταν καθιερωθεί το μηνιαίο εισιτήριο για
τα ΜΜΜ των 9 € (από 1η Μαίου ή 1η Ιουνίου) οι κάτοχοι
εισιτηρίων διαρκείας (Abo-kunden) δεν θα χρειαστεί για
τους τρεις μήνες που θα ισχύει το μειωμένο εισιτήριο να
καταγγείλουν το συμβόλαιό τους. Για το διάστημα των
τριών μηνών είτε θα τους επιστραφούν χρήματα είτε θα
δεν απενεργοποιηθεί η τραβηχτική εντολή πληρωμής της
τράπεζας.
Επιπλέον ο διευθύνων σύμβουλος της MVV (Μονάχου)
Rosenbusch δεν θεωρεί „άσχημη“ την ιδέα οι κάτοχοι
εισιτηρίων διαρκείας να μην επιβαρυνθούν ούτε με τα 9 €
Φωτο Gregory Giakis

Σολτς:«Οι Ουκρανοί πρόσφυγες ήρθαν για να
μείνουν»
Στην τελευταία κοινή σύσκεψη
Καγκελαρίου - Πρωθυπουργών
κεντρικό θέμα συζήτησης η κατάσταση
στον πόλεμο της Ουκρανίας και το
προσφυγικό κύμα.
Τόσο η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και
τα ομόσπονδα κρατίδια προετοιμάζονται
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,
για την άφιξη πολύ μεγαλύτερου αριθμού
προσφύγων.
Στη Γερμανία σύμφωνα με στοιχεία του
ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών
οι καταγεγραμμένοι πρόσφυγες
αγγίζουν πλέον τις 200.0000. Υπολογίζεται ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός ουκρανών
προσφύγων στη Γερμανία είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα πάντως με την
κυβερνήτη του Βερολίνου Φρανσίσκα Γκίφαϊ κάθε μέρα φθάνουν στο Βερολίνο περίπου
10.000 ουκρανοί πρόσφυγες.
(Συνολικά 3,2 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει μέχρι σήμερα την πατρίδα τους
λόγω του πολέμου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Στην Πολωνία έχουν φθάσει 1,95 εκατομμύρια)
«Να μην πολύτιμος χρόνος»
Ο καγκελάριος Σολτς μετά τη σύκεψη δήλωσε ότι «θα πρέπει από την αρχή να είναι σαφές
ότι οι πρόσφυγες έχουν προοπτική ενσωμάτωσης σε νηπιαγωγεία, σχολεία και αγορά
εργασίας έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος πιστεύοντας ότι όλα αυτά είναι παροδικά».
Πηγή: Tagesschau
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Καταναλωτικός πανικός στην Γερμανία Ελλείψεις σε βασικά προϊόντα
Έλλειψη σε μαγειρικό λάδι, αλεύρι, μαγιά, αλλά και βασικών ειδών όπως το αλάτι και
τα ζυμαρικά, παρατηρείται ήδη σε αρκετά γερμανικά σούπερ μάρκετ, καθώς πολλοί
καταναλωτές, υπό τον φόβο κρίσης με μονιμότερα χαρακτηριστικά λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία και της αύξησης των τιμών ενέργειας, σπεύδουν να προμηθευτούν
μεγαλύτερες ποσότητες. Κάποια σούπερ μάρκετ εφαρμόζουν ήδη περιορισμούς.
«Θεωρούμε ότι αυτός ο πόλεμος θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις τιμές», δηλώνει
στην Augsburger Allgemeine ο Πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αγροτοπαραγωγών
Γιοάχιμ Ρούκβιντ και επισημαίνει ότι οι αγρότες υποφέρουν ήδη από το υψηλό κόστος
παραγωγής. «Στην περίπτωση των λιπασμάτων, υπάρχουν ήδη τα πρώτα σημεία
συμφόρησης ή αστοχιών, οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές και, λόγω της
αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου, θα συνεχίσουν να αυξάνονται», τονίζει ο ίδιος και
επισημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν άμεσα τις τιμές και την επάρκεια αλεύρων
και προϊόντων σιτηρών.
Το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
σιταριού στον κόσμο, ενώ η Ουκρανία βρισκόταν στην πέμπτη θέση. Ο πόλεμος έχει τώρα
ακινητοποιήσει τις εξαγωγές, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα στην αγορά.
Οι ειδικοί της κυβέρνησης παρόλα αυτά δεν θεωρούν για την ώρα ότι θα πρέπει να
αναμένονται σημαντικές ελλείψεις τροφίμων. Μακροπρόθεσμα ωστόσο, όπως επισημαίνει
η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας για Καταστροφές, δεν
αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα στην προμήθεια προϊόντων όπως η μουστάρδα, τα
δημητριακά και το μαγειρικό λάδι.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Παράταση των δωρεάν τεστ (γρήγοραbürgertest) σχεδιάζει η Ομοσπονδιακή
κυβέρνηση.
Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa η παράταση προβλέπεται για δύο
μήνες δηλ. εως 31 Μαΐου 2022
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DW:«Μιντιακή εκμετάλλευση της φρίκης του πολέμου;»
«Πρωτοσέλιδα φρίκης και εικόνες νεκρών χωρίς
πίξελ από την Ουκρανία απασχολούν το Γερμανικό
Συμβούλιο Τύπου. Τα ΜΜΕ δεν επιτρέπεται να
εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο.»
Deutsche Welle: Άρθρο του Μαρσέλ Φιρστενάου
(επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου):
Στις 24 Φεβρουαρίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε
εντολή εισβολής στην Ουκρανία. Έκτοτε ο επιθετικός
πόλεμος είναι κορυφαίο θέμα στην τηλεόραση,
το διαδίκτυο και τις εφημερίδες. Η ανησυχία του
Γερμανικού Συμβουλίου Τύπου, όπως εκφράστηκε
κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής του για
το 2021 στο Βερολίνο, είναι η ίδια που απασχολεί
τα αντίστοιχα συμβούλια σε όλον σχεδόν τον κόσμο.
Ότι τα ΜΜΕ θα μπορούσαν να κεφαλαιοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο με συγκλονιστικά
πρωτοσέλιδα και τρομερές εικόνες σε βάρος θυμάτων και συγγενών τους για να
ανεβάσουν την τηλεθέαση και τον αριθμό των κλικ.
Δύσκολη η διασταύρωση πληροφοριών από το μέτωπο
Ο Σάσα Βαρόφκσι, εκπρόσωπος του Γερμανικού Συμβουλίου Τύπου, ο ίδιος
δημοσιογράφος της εφημερίδας «Allgäuer Zeitung», επισημαίνει τους κανόνες
αυτοελέγχου που διέπουν τον έγγραφο και διαδικτυακό τύπο και προειδοποιεί να μην
γίνεται χρήση παραπλανητικών τίτλων προκειμένου να προκαλέσουν πρόσθετους
φόβους ή να αυξήσουν το κοινό. Τις πρώτες 3 εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία
το Συμβούλιο Τύπου έλαβε περίπου 20 καταγγελίες, μια την ημέρα κατά μέσον όρο. Το
Συμβούλιο συνέρχεται 4 φορές το χρόνο και στην επόμενη συνεδρίαση άρθρα για την
Ουκρανία θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο.
«Για παράδειγμα, υπήρχαν πρωτοσέλιδοι τίτλοι που υποδήλωναν έναν επικείμενο
πυρηνικό πόλεμο και δύο περιπτώσεις αφορούσαν επίσης στο γεγονός ότι τα μέσα
ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες θυμάτων πολέμου χωρίς μωσαϊκό» υπενθυμίζει.
Μεγάλη σημασία όμως παίζει η διαφάνεια, επειδή ελάχιστα μέσα έχουν ανταποκριτές
στην Ουκρανία. Στρατιωτικές επιθέσεις ή πληροφορίες για σκοτωμένους στρατιώτες και
αμάχους είναι δύσκολο να διασταυρωθούν. «Είναι μια άλλη πτυχή που δυσκολεύει τα
μέσα ενημέρωσης. Είναι σαφές ότι το ρεπορτάζ από την Ουκρανία, από την εμπόλεμη
ζώνη, είναι πολύ δύσκολο για μια συντακτική ομάδα στη Γερμανία. Το ίδιο ισχύει και για
την ενημέρωση γύρω από τον κορωνοϊό. Και εδώ, οι συντάκτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες,
γιατί πρέπει να ενημερώνουν με διαφάνεια».
Μνήμες Συρίας
Οι παραλληλισμοί με τον πόλεμο στη Συρία, που ξεκίνησε το 2011 και δεν έχει ακόμη
τελειώσει, είναι σχεδόν αναπόφευκτοι. Ο Ρόμαν Πότρακ, διευθύνων σύμβουλος του
Συμβουλίου Τύπου, υπενθυμίζει τις επιθέσεις με αέριο κατά του άμαχου πληθυσμού
με πολλούς θανάτους, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. «Είδαμε» λέει, «φρικτές
φωτογραφίες, που μπορεί να έχει κανείς διαφορετική άποψη για το εάν η δημοσίευσή
τους δικαιολογείται δημοσιογραφικά». Τέτοιες φωτογραφίες φτάνουν και από την
Ουκρανία και δεν θα είναι οι τελευταίες, όπως πιστεύει. Πόσο μεγάλος θα είναι ο αριθμός
των καταγγελιών στο τέλος του χρόνου από τους αναγνώστες έντυπων και διαδικτυακών
μέσων είναι ακόμη νωρίς για να εικάσει. Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο
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μεγαλύτερος πιθανόν να είναι.
Για το 2021 ισχύει ό,τι και ένα χρόνο πριν. Η πανδημία κυριάρχησε στις εργασίες του
Συμβουλίου Τύπου. Από τις 2.557 μεμονωμένες καταγγελίες, σχεδόν το ένα πέμπτο
(457) αφορούσε σε αναφορές στην επιδημία, στις παρενέργειες του εμβολιασμού, στον
αριθμό των κλινών στις εντατικές ή τις νοσηλείες. Ο αριθμός των καταγγελιών έφτασε
στον υψηλότερο αριθμό το 2021 και οι περισσότερες αφορούν σε δημοσιεύματα για τον
κορωνοϊό του ταμπλόιντ Bild.//

ΕΕ: Κυρίαρχο το ντίζελ στα νέα επαγγελματικά
οχήματα
Το 2021, το ντίζελ συνέχισε να κυριαρχεί στις πωλήσεις νέων μεσαίων και βαρέων
επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 95,8% της
αγοράς (96,5% το 2020). Τα ηλεκτρικά φορτιζόμενα οχήματα αποτελούσαν το 0,5% των
πωλήσεων νέων φορτηγών σε όλη την περιοχή
(από 0,4%), ενώ τα οχήματα εναλλακτικών
καυσίμων κατείχαν μερίδιο αγοράς 3,6%
(έναντι 3,0% το 2020).
Πηγή: AΠΕ

Ευρώπη: Οι λόγοι που παρατηρείται νέα έξαρση
κρουσμάτων
Τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους υπάρχει η
αύξηση στα κρούσματα αναφέρουν οι ειδικοί.
Συγκεκριμένα αναφέρονται η χαλάρωση των μέτρων
προστασίας, η υψηλότερη μεταδοτικότητα της
υποπαραλλαγής ΒΑ.2 της Όμικρον και η μείωση της
ανοσίας από τα εμβόλια.
Επισημαίνεται πάντως πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος
και σίγουρος τρόπος προκειμένου να φανεί ποιος από
αυτούς τους παράγοντες ή αν ο συνδυασμός αυτών,
προκαλεί τη νέα έξαρση στην Ευρώπη.
Πάντως εκφράζεται η πεποίθηση
Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν εμπλέκεται κάποια νέα
παραλλαγή του κοροναϊού.
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«Ρωσία, Κύπρος και πολλά χρήματα»
Süddeutsche Zeitung Lea Busch, Annette Kammerer
και Nils Wischmeyer
«Σε σχέση με τις κυρώσεις σε βάρος ολιγαρχών,
πολλοί μιλούν για τα σκάφη τους. Αλλά υπάρχουν
πιθανώς πολύ περισσότερα χρήματα σε δομές
εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο. Εταιρικά
μερίδια άλλαξαν χέρια την περίοδο που ξέσπασε ο
πόλεμος. Σύμπτωση;»
Στο λιμάνι της Λεμεσού είναι παρατεταμένα
δεκάδες γιοτ. Κάποια από αυτά ανήκουν σε
Ρώσους. Η μαρίνα είναι από καιρό σύμβολο του
ρωσικού πλούτου. Δελεασμένοι από τους χαμηλούς
φορολογικούς συντελεστές και τη δυνατότητα
για διαβατήριο της ΕΕ, οι πλούσιοι Ρώσοι έχουν από καιρό επιλέξει την Κύπρο τόσο ως
τουριστικό προορισμό όσο και ως τόπο διαμονής. Η Λεμεσός αναφέρεται ορισμένες φορές
ως «Μικρή Μόσχα», στην πόλη λειτουργούν ρωσικά σούπερ μάρκετ και παρέχονται κάθε
είδους εξειδικευμένες και πολυτελείς υπηρεσίες.
Το νησί πιστεύεται επίσης ότι είναι καταφύγιο για ανθρώπους με μεγάλες περιουσίες.
Γιατί από τότε που ο Wladimir Putin κατέστησε παράδειγμα προς αποφυγή τον ολιγάρχη
Michail Chodorkovsky, ο οποίος με τη σειρά του έχασε μεγάλα κομμάτια της περιουσίας
του, οι ολιγάρχες της Ρωσίας έγιναν επιφυλακτικοί. Ο Christoph Trautvetter από το «Tax
Justice Network» υποπτεύεται ότι πολλοί έχουν μεταφέρει μέρος των χρημάτων τους στο
εξωτερικό και το έχουν κρύψει σε υπεράκτιες δομές.
Ακριβώς αυτές οι δομές γίνονται τώρα ακόμη πιο σημαντικές μετά από το ξέσπασμα του
πολέμου στην Ουκρανία, όπως αφήνει να διαφανεί έρευνα της εκπομπής «Panorama»
του δημόσιου τ/σ ARD και της Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, ορισμένοι Ρώσοι κατά τα φαινόμενα πώλησαν κρυφά ή αγόρασαν μετοχικά
μερίδια σε κυπριακές εταιρείες κατά την περίοδο έναρξης του πολέμου, πιθανώς για να
αποφύγουν τις κυρώσεις. Αρχικά, οι Ρώσοι χρησιμοποιούσαν διάφορες εταιρικές μορφές
για να κρύψουν τα χρήματά τους από τις ρωσικές Αρχές, υποστηρίζει ο Trautvetter.
«Τώρα χρησιμοποιούν αυτές τις δομές για να παρακάμψουν τις κυρώσεις». Γι’ αυτό και
προειδοποιεί ότι οι κυρώσεις ουσιαστικά δεν θα έχουν αποτέλεσμα.
Η RCB Bank Ltd αποτελεί παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορεί να πραγματοποιηθεί
μια τέτοια αλλαγή ιδιοκτησίας. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα άλλαξε χέρια την ίδια
μέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Μέχρι τότε, περίπου το 46% άνηκε στη
ρωσική κρατική τράπεζα VTB. Μέχρι το 2013 ονομαζόταν Russian Commercial Bank
και για κάποιο διάστημα η RCB ήταν εξ ολοκλήρου θυγατρική της VTB. Μέχρι σήμερα
το χρηματοπιστωτικό ινστιτούτο διευθύνεται από Ρώσους. Αλλά μια ανακοίνωσή του
αναφέρει ξεκάθαρα ότι η τράπεζα είναι πλέον 100% κυπριακή.
Όταν η ΕΕ επέβαλε αυστηρές οικονομικές κυρώσεις μια εβδομάδα αργότερα, η VTB
συμπεριλαμβανόταν στο σχετικό κατάλογο. Η ΕΕ την απέκλεισε από το Swift, με
αποτέλεσμα η VTB να αποκοπεί από τις διεθνείς συναλλαγές πληρωμών. Και η RCB Bank
Ltd. ενδεχομένως θα ζημιωνόταν από αυτές τις κυρώσεις αν δεν είχε πωληθεί, πιστεύει
ο Jacob Kirkegaard, Senior Fellow του Marshall Fund. Διότι ακόμα κι αν μια οντότητα
που υπόκειται σε κυρώσεις κατέχει λιγότερο από το 50%, είναι σε θέση θεωρητικά να
επηρεάσει τις στρατηγικές αποφάσεις της τράπεζας, δηλαδή να έχει de facto τον έλεγχο,
22

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

Αρ. 86 Μάρτιος 2022 • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

εξηγεί ο Kirkegaard.
Ο νέος βασικός μέτοχος της RCB Bank Ltd. είναι μια κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία
Crendaro Investments Limited, η οποία ανήκει στον Ρώσο Kirill Zimarin. Ο Zimarin ξεκίνησε
την καριέρα του στον ρωσικό Όμιλο VTB, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της κυπριακής
πλέον τράπεζας και διαθέτει και κυπριακό διαβατήριο. Στην σχετική λίστα αναγράφεται
ως «ΠΕΠ», που σημαίνει «Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο». Απαντώντας σε σχετικό
ερώτημα, η τράπεζα είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο Zimarin δεν περιλαμβάνεται πλέον στη
λίστα των ΠΕΠ.
Η ΕΚΤ θα πρέπει ακόμη να δώσει την έγκρισή της για την αλλαγή ιδιοκτησίας. Όταν
ρωτήθηκε σχετικά, η τράπεζα αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τις
κυρώσεις. Το μερίδιο της VTB είναι από το 2014 και μετά λιγότερο από 50%, η VTB δεν
ασχολείται με τη διαχείριση και είναι ούτως ή άλλως απλώς ένας παθητικός επενδυτής,
ενώ οι Διευθυντές στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητοι. Από τον Φεβρουάριο
του 2022, όλες οι οικονομικές σχέσεις με τη VTB έχουν διακοπεί. Λόγω του πολέμου, ο
τερματισμός όλων των από κοινού έργων με τις ρωσικές επιχειρήσεις ήταν μια «τυπική
διαδικασία», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας κατόπιν σχετικού ερωτήματος.
Και αυτή δεν είναι η μόνη συμφωνία που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες.
Ο ολιγάρχης και φανατικός και των αγώνων ταχύτητας Dmitry Mazepin έχει επίσης
μεταβιβάσει μερίδια μέσω κυπριακής εταιρείας. Ο Ρώσος έγινε δισεκατομμυριούχος χάρη
στα ορυκτά λιπάσματα και πλέον βρίσκεται στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ, μαζί με τον γιο
του Nikita Mazepin. Ο Mazepin έδωσε στο γιο του τη δυνατότητα να γίνει οδηγός της Formula 1 και ήταν μέχρι πρόσφατα χορηγός μιας αγωνιστικής ομάδας.
Εν τω μεταξύ, η ΕΕ συγκαταλέγει τον Mazepin στον στενό κύκλο του Wladimir Putin. Την
ημέρα που ο Ρώσος Πρόεδρος έδωσε την εντολή να εισβάλουν τα ρωσικά στρατεύματα
στην Ουκρανία, ο Mazepin φέρεται να ήταν ένας από τους 37 επιχειρηματίες που
συμμετείχαν σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου. Ένας επιτυχημένος
επιχειρηματίας, όπως ο Mazepin, θα πρέπει να γνώριζε ότι η Δύση ενδεχομένως θα του
επιβάλει κυρώσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες από το μητρώο
εταιρειών της Κύπρου, ο Dmitry Mazepin κατέχει την εταιρεία Bergton Management Limited από κοινού με διαχειριστή. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, μιάμιση εβδομάδα πριν από
την εισβολή στην Ουκρανία, κατείχε περίπου το 75% της βρετανικής αγωνιστικής ομάδας
Hitech Grand Prix, η οποία καταγράφει τζίρο γύρω στα 20 εκ. Ευρώ, όπως προκύπτει από
στοιχεία προερχόμενα από το βρετανικό μητρώο εταιρειών. Την ίδια μέρα, η κυπριακή
εταιρεία πούλησε όλες τις μετοχές στο σημερινό επικεφαλής της βρετανικής ομάδας,
ο οποίος ήταν παλαιότερα οδηγός αγώνων. Το κατά πόσον ο νέος ιδιοκτήτης πλήρωσε
τίμημα για τις μετοχές, πόσο υψηλό ήταν ή ποια είναι η σχέση των δύο επιχειρηματιών,
κανείς από τους δύο δεν το απάντησε, παρά τα επανειλημμένα ερωτήματα που έθεσαν η
εκπομπή «Panorama» και η SZ.
Γενικά φαίνεται πως η οικογένεια Mazepin θα συμμετέχει σε λιγότερους αγώνες,
τουλάχιστον προς το παρόν. Η ομάδα της Formula 1 απέκλεισε τον Nikita Mazepin και
αυτός ανακοίνωσε μέσω Instagram προτίθεται να δημιουργήσει ένα ίδρυμα για αθλητές
σαν αυτόν που θα λαμβάνουν οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη
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Ερευνα: Τι πιστεύουν για τον πόλεμο πολίτες 6
χωρών (Ε.Ε.)

Η μέτρηση διεξήχθη σε έξι χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα)
από την εταιρεία Politico μεταξύ 8 και 11 Μαρτίου και εξέτασε τις απόψεις 1.000
ενηλίκων σε κάθε χώρα
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες στο σύνολο των χωρών έδειξαν συμπάθεια για την
Ουκρανία, το 17% είπε ότι η εισβολή ήταν είτε «αποδεκτή» ή «απαράδεκτη αλλά
κατανοητή».
Οι συμπεριφορές διέφεραν σημαντικά ανά χώρα, με το ένα τρίτο των ερωτηθέντων
(34%) στην Ελλάδα να λένε ότι μπορούσαν να κατανοήσουν τις ενέργειες του Πούτιν, σε
σύγκριση με μόλις 9% στην Ολλανδία.
Στο ερώτημα εάν «θεωρείτε απαράδεκτη τη Ρωσική επίθεση», θετικά απαντούν:
•	Ελλάδα: 60%
• Ιταλία: 71%
• Γαλλία: 78%
• Γερμανία: 82%
• Ισπανία: 86%
• Ολλανδία: 88%
«απαράδεκτη αλλά κατανοητή την επίθεση της Ρωσίας».
•	Ελλάδα 34%
• Ιταλία 19%
• Γαλλία 13%
• Γερμανία 11%
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• Ισπανία 10%
• Ολλανδία 9%
H ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
Ισχυρή είναι η υποστήριξη για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
πολλές μεγάλες χώρες της ΕΕ, αν και οι Ευρωπαίοι παραμένουν μοιρασμένοι για το αν
αυτό πρέπει να συμβεί αμέσως.
Η πλειοψηφία των Ισπανών (53%) απαντά «ναι, αμέσως», ενώ ισχυρή είναι η στήριξη και
από την Γερμανία, καθώς το 63% απαντά «ναι, αμέσως» ή «ναι, αλλά σε 2 χρόνια».
Οι Έλληνες προηγούνται στις αρνητικές απαντήσεις με το 39% να απαντά «όχι» στη
συμμετοχή της Ουκρανίας στην ΕΕ.
O ευρωπαϊκός στρατός
Υπήρχε, επίσης, διαφωνία σχετικά με την ανάγκη η ΕΕ να δημιουργήσει τον δικό της
στρατό, έτσι ώστε οι χώρες να μην εξαρτώνται από το ΝΑΤΟ. Το 63% των ερωτηθέντων
στην Ελλάδα υποστήριξε την ιδέα, σε σύγκριση με μόλις 27% στην Ολλανδία.
Υπήρξε επίσης ισχυρή υποστήριξη στη Γαλλία και την Ισπανία με 51%.αλλία και την
Ισπανία με 51%.

Περιοδεία Γιώργου Νταλάρα
στην Ευρώπη
Σε 4 χώρες της Ευρώπης θα δώσει συναυλίες ο Γιώργος
Νταλάρας τέλη Μαίου. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει από
το Βελιγράδι στις 17 Μαίου 2022, το διήμερο 21 και
22 Μαίου θα βρίσκεται στην Στουτγάρδη και Μόναχο
αντίχτοιχα, στις 27 Μαίου στο Ντίσλεντορφ, στις 19.05
στο Neue Isenburg (περίχωρα Φρανκφούρτης) ενώ θα
ολοκληρώσει τις συναυλίες στη Ζυρίχη στις 29 Μαίου και
Λουξεμβούργο στις 5 Ιουνίου.
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Δημοσκόπηση: Πως βλέπουν οι Έλληνες την
Επανάσταση
Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ)
έκανε μία δημοσκόπηση σε τρία μέρη, η οποία δείχνει την άποψη των
Ελλήνων πολιτών για την Επανάσταση.
Η δημοσκόπηση, τρίτη κατά σειρά από το 2019 και μετά, διενεργήθηκε
από την εταιρεία MARC το διάστημα 30 Νοεμβρίου ως 5 Δεκεμβρίου,
είναι πανελλαδική και έχει δείγμα 1.211 ατόμων. Εντάσσεται δε,
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «200 Χρόνια από τη
Φιλελεύθερη Επανάσταση».
Κυριότερο, εύρημα της έρευνας, είναι ότι η Επανάσταση του 1821
αποτελεί κοινό τόπο αναφοράς που ενώνει όλους τους Ελληνες,
ανεξαρτήτως ιδεολογίας, πολιτικής τοποθέτησης, μορφωτικού επιπέδου
και δημογραφικών χαρακτηριστικών.
Τα ευρήματα
Καθολικής αποδοχής απολαμβάνουν:
Ο εθνικός χαρακτήρας της Επανάστασης (91,2%)
Η αναγνώριση του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη και της Μπουμπουλίνας, ως
σημαντικότερων ηρώων. Η θετική συμβολή της Φιλικής Εταιρείας (90%), των Φιλελλήνων
(84,4%) και των νησιωτών πολιτικών (83,8%) στην έκβαση του Αγώνα.
Αντιθέτως, διχασμένη παραμένει η κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά τον ρόλο των Μεγάλων
Δυνάμεων στην κατάληξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Το 38,9% των Ελλήνων πιστεύει ότι η Ρωσία είχε τη θετικότερη συμβολή
με τη Γαλλία (20,7%)
και τη Μεγάλη Βρετανία (19,7%) να ακολουθούν.
Σε σχέση με τη δημοσκόπηση του 2019, η Ρωσία και η Αυστρία παρουσιάζουν πτωτική
τάση, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία ανοδική. Τέσσερις στους δέκα πολίτες συγκλίνουν
στον θετικό ρόλο των εξωτερικών δανείων, ενώ τρεις στους δέκα στον αρνητικό. Επίσης
το 58% θεωρεί ως καθοριστικό αίτιο της θετικής έκβασης του Αγώνα τις στρατιωτικές
επιτυχίες των επαναστατών, ενώ το 34% την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων.
Δημοκρατικός φιλελεύθερος και εθνικός ο χαρακτήρας της Επανάστασης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων που αφορούν τη
φιλελεύθερη διάσταση της Επανάστασης, καθώς παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε
σύγκριση με το πρώτο μέρος της έρευνας (2019). Ετσι, ο φιλελεύθερος χαρακτήρας του
Αγώνα είναι πλέον δεύτερος μετά τον εθνικό και τον αναγνωρίζουν 58,4% από 52,9% το
2019. Επίσης όσοι αναγνωρίζουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα αυξήθηκαν επίσης από
40,8% σε 46,2%.
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, όμως, αναδεικνύουν και την ανάγκη να υπάρξει
περισσότερη εκπαίδευση γύρω από τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης. Ενδεικτικά,
η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη για το αν η Επανάσταση ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου
στην Αγία Λαύρα, ενώ μόλις ένας στους δέκα θεωρεί ότι οι συμπολίτες τους γνωρίζουν
καλά την ιστορία της. Τέλος, οι μισοί Ελληνες δηλώνουν ότι στη διάρκεια του 2021
διάβασαν και έμαθαν περισσότερα για το 1821, με τις τηλεοπτικές εκπομπές (28,4%), τα
βιβλία (18,6%) και το Διαδίκτυο (16,9%) να είναι οι κυριότερες πηγές ενημέρωσης.
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Ο τυφλός απόφοιτος του ΑΠΘ διαπρέπει στη
Γερμανία
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΓΚΑ
(https://thesstoday.gr/)
Ο 26χρονος τυφλός απόφοιτος
του ΑΠΘ, Αργύρης Κουμτζής
από τη Θεσσαλονίκη διαπρέπει
στη Γερμανία και στον τομέα
της επιστήμης, δημιουργώντας
με επιτυχία τον κώδικα για τον
υπολογισμό του μαγνητικού πεδίου
γύρω από τον ήλιο ο οποίος
ανοίγει τον δρόμο για σημαντικά
επιστημονικά δεδομένα. Σήμερα το
απόγευμα, μάλιστα, θα παρουσιάσει
για πρώτη φορά το επίτευγμά του
στο πλαίσιο των ομιλιών «Next Generation Series».
Ο Αργύρης Κουμτζής βρίσκεται ήδη
στο τρίτο έτος και τελικό στάδιο
ολοκλήρωσης του διδακτορικού του
στο Ινστιτούτο «Max Planck Institute
for Solar System Research» της Γερμανίας (κάτω Σαξονία) με εξειδίκευση στον υπολογισμό
του μαγνητικού πεδίου στην ηλιακή μαγνητόσφαιρα. Μετά από δύο χρόνια ατελείωτων
ωρών μελέτης, έρευνας, εργασίας και απογοητεύσεων, κατάφερε να ολοκληρώσει με
επιτυχία τον Νοέμβριο του 2021 τον κώδικα ο οποίος αναμένεται να δώσει δεδομένα για
το τι συμβαίνει πάνω από την επιφάνεια του ήλιου αλλά και για νέες περιοχές του ήλιου
που δεν γνωρίζαμε πριν.
Tυφλός απόφοιτος
Μιλώντας στο ThessToday.gr, εξήγησε ότι η ανάπτυξη ενός κώδικα είναι μια απαιτητική
διαδικασία με ατελείωτες ώρες εργασίας και πολλά εμπόδια που οφείλεις να
αντιμετωπίσεις ώστε να λειτουργεί 100%. «Στο πλαίσιο του διδακτορικού μου χρειαζόταν
να αναπτύξω έναν κώδικα ο οποίος θα καταφέρει να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα για
το μαγνητικό πεδίο γύρω από τον ήλιο. Δύο χρόνια χρειάστηκε για να τον ολοκληρώσω.
Το δύσκολο κομμάτι ήταν όταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν αποδοτική
η εργασία μου και δεν είχα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ψυχολογικό κομμάτι έπαιζε
καθοριστικό ρόλο. Υπήρξαν δεκάδες προβλήματα τα οποία ευτυχώς ξεπεράστηκαν.
Έχοντας, βέβαια, και εμπειρία από προηγούμενο πρότζεκτ στην Ελλάδα με την επίβλεψη
του καθηγητή μου στο τμήμα Φυσικής, απέκτησα σημαντικές γνώσεις και αντιμετώπισα
με ψυχραιμία κάθε εμπόδιο που παρουσιαζόταν με τη βοήθεια, παράλληλα, και του
καθηγητή μου στο Ινστιτούτο», εξήγησε ο Αργύρης Κουμτζής.
Ερωτηθείς για τη σημασία, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του κώδικα ο
οποίος είναι από τους καλύτερους στην επιστήμη και μόνο ελάχιστοι σε παγκόσμιο
επίπεδο έχουν ασχοληθεί ανέφερε ότι: «Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα για την
επιστήμη συνολικά. Πριν το δικό μου πρότζεκτ υπήρχε ένας παρόμοιος κώδικας και
εγώ ουσιαστικά τον άλλαξα και τον επέκτεινα ώστε να υπολογίσει το μαγνητικό πεδίο
στην ηλιακή ατμόσφαιρα αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα που θα συγκεντρώσουμε από
τον πρόσφατο δορυφόρο Solar Orbiter που βρίσκεται ήδη στον Ήλιο. Θέλουμε να τα
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αξιοποιήσουμε ώστε να περιγράψουμε το μαγνητικό πεδίο στην ατμόσφαιρα. Για πρώτη
φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε περιοχές του ήλιου που δεν έχουμε
μελετήσει ποτέ ξανά. Όσοι δορυφόροι έχουν σταλθεί μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να
μας δώσουν δεδομένα πάνω και κάτω από τον ήλιο» και συνέχισε συμπληρώνοντας ότι:
«Ως επιστημονική κοινότητα θέλουμε να μελετήσουμε τις περιοχές, να μετρήσουμε το
μαγνητικό πεδίο και στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τον δικό μου κώδικα να περιγράψουμε τι
γίνεται στην ατμόσφαιρα και όσο πιο μακριά γίνεται από αυτή. Μας ενδιαφέρει καθώς εκεί
συμβαίνουν όλα τα φαινόμενα που επηρεάζουν τη ζωή μας πάνω στη γη. Για παράδειγμα
τις ηλιακές εκλάμψεις, εκρήξεις δηλαδή με μεγάλη ακτινοβολία στη γη οι οποίες είναι
εφικτό να κάψουν τις ηλεκτρικές συσκευές, τις εκρήξεις μάζας, τον ηλιακό άνεμο, δηλαδή
σωματίδια που έρχονται συνεχώς προς τη γη. Η μελέτη αυτών των φαινομένων θα μας
επιτρέψει να μάθουμε πως να προστατευτούμε από αυτά».
Η ημέρα…που ολοκλήρωσε τον κώδικα
Ο 26χρονος από τη Θεσσαλονίκη εξέφρασε στο ThessToday.gr την ικανοποίηση και την
απίστευτη χαρά του για το επίτευγμά του χαρακτηρίζοντας την ημέρα που κατάφερε
να ολοκληρώσει των κώδικα ως μία από τις πιο χαρούμενες ημέρες στη ζωή του. «Από
τις προπτυχιακές μου σπουδές στο ΑΠΘ ασχολήθηκα με τον ήλιο και είναι ένα πεδίο
που με ενδιαφέρει αρκετά. Δεν το πίστευα όταν το ολοκλήρωσα. Θυμάμαι ότι ήταν τέλη
Νοεμβρίου, Κυριακή μεσημέρι, στο γραφείο όπου έβαλα τον κώδικα να τρέξει και το βράδυ
είχα κανονίσει να βγω για φαγητό με τους φίλους μου. Το έβλεπα ότι πηγαίνει καλά, ήμουν
αρκετά αγχωμένος και γι’ αυτό μετά την έξοδο, 12-1 το βράδυ, επέστρεψα στο γραφείο
να το ελέγξω και είδα ότι συνέχιζε να πηγαίνει καλά. Την επόμενη ημέρα πήγα νωρίς στο
γραφείο και είδα ότι ολοκληρώθηκε και ήταν απίστευτη στιγμή. Έκανα ένα ακόμη τεστ για
να σιγουρευτώ. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επικοινωνήσω με τον καθηγητή μου
στην Ελλάδα με τον οποίο έχω πολύ καλή σχέση και γνώριζε για το πρότζεκτ».
Αποτελέσματα σε 3-4 μήνες
Αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, συλλέγονται δεδομένα από τον δορυφόρο και η
ερευνητική ομάδα του Αργύρη Κουμτζή θα είναι η πρώτη που θα αξιοποιήσει τον Solar Orbiter και τον κώδικά του. Τα πραγματικά αποτελέσματα θα φανούν σε 3-4 μήνες.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: συλλογή δεδομένων από το τηλεσκόπιο,
επεξεργασία αυτών ώστε να μην υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ενσωμάτωση αυτών
στον κώδικα του 26χρονου, ανάλυση των αποτελεσμάτων και τελικά συμπεράσματα για
το μαγνητικό πεδίο.
Επίσημη παρουσίαση του κώδικα
Από τέλη Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα έγιναν πολλά τεστ του κώδικα ώστε να είναι
λειτουργικός. Σήμερα, μάλιστα, ο Αργύρης Κουμτζής θα πραγματοποιήσει την πρώτη του
ομιλία και θα παρουσιάσει την εργασία του στο πλαίσιο των επιστημονικών ομιλιών που
διοργανώνονται από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία. Στη συνέχεια, την Παρασκευή,
25 Μαρτίου θα συμμετέχει στο συνέδριο της Ένωσης Φυσικών στη Γερμανία και τον Μάιο
σε ευρωπαϊκό συνέδριο διαστημικής φυσικής.
Σημειώνεται ότι ο κώδικας είναι κλειστός ενώ θα αποφασισθεί από τους αρμόδιους αν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο. «Το ιδανικό είναι να αφεθεί στα
χέρια της επιστήμης και να αξιοποιείται. Είναι σημαντικό διότι, έχοντας τον κώδικα για το
μαγνητικό πεδίο, μπορεί να ανοιχτούν δρόμοι προς διάφορα μονοπάτια της επιστήμης.
Ένα σημαντικό εργαλείο για πολλούς επιστήμονες με αντίστοιχα πεδία», σημείωσε ο
26χρονος.
Η επιθυμία για επιστροφή στην Ελλάδα
Σχολιάζοντας τα μελλοντικά του σχέδια, δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση του
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διδακτορικού του θα παραμείνει για ένα διάστημα στη Γερμανία προκειμένου να
ασχοληθεί παραπάνω με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιθυμία του είναι να επιστρέψει
κάποια στιγμή στην Ελλάδα έχοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να φέρει το δικό
του ερευνητικό πλάνο του στη χώρα μας με κάποια χρηματοδότηση.
Η δύσκολη διαδρομή από το ΑΠΘ στη Γερμανία
Υπενθυμίζεται ότι ο Αργύρης Κουμτζής με δυσκολία έγινε δεκτός στο τμήμα Φυσικής
του ΑΠΘ λόγω του προβλήματος με την όρασή του. Ωστόσο, ο ίδιος με την επιμονή
του και την αγάπη του να ασχοληθεί με τη Φυσική κατάφερε να μπει στη σχολή και να
αποφοιτήσει με άριστα το 2019. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Η επιθυμία για εξέλιξη και η
παρότρυνση του καθηγητή του για σπουδές στο εξωτερικό, τον οδήγησαν στη Γερμανία
και πλέον, όπως φαίνεται από τις πράξεις του, διαπρέπει στο εξωτερικό και στον τομέα
της επιστήμης. «Είχα δυσκολίες στο ελληνικό πανεπιστήμιο λόγω του προβλήματος με
την όρασή μου όσον αφορά την προσαρμογή μου στους τρόπους διδασκαλίας. Έπρεπε
να «διδάξω» τους καθηγητές μου πως να με διδάξουν. Εν τέλει, είχα μεγάλη στήριξη από
το τμήμα όπως και μεγάλη στήριξη από το Ινστιτούτο στη Γερμανία. Αν θέλει κάποιος μια
πραγματική δουλειά πάνω στις θετικές επιστήμες με σωστές υποδομές και με πρόσβαση
σε πολύτιμα εργαλεία, πηγαίνει στο εξωτερικό καθώς είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθεί
στην Ελλάδα. Η τύφλωση δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να καταφέρω να συνεχίσω τις
σπουδές μου. Η ζωή στη Γερμανία είναι σε καλύτερα επίπεδα, ειδικά για άτομα με
αναπηρία. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν ακόμη, με την Ελλάδα, ωστόσο, να χρειάζεται
περισσότερα», επισήμανε.
Το μήνυμά του
Το μήνυμα που στέλνει μέσω του ThessToday.gr είναι «να εμπιστεύονται οι πολίτες
περισσότερο την επιστήμη και πριν σχηματίσουν άποψη, καλό είναι να ακούν πρώτα
τους επιστήμονες. Αυτό θα μας προχωρήσει πολύ ως κοινωνία και ανθρωπότητα. Να
αποφεύγουμε όσο γίνεται να είμαστε προκατειλημμένοι με ανθρώπους, καταστάσεις και
γεγονότα».

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται μαθητευόμενη/ος σε οδοντιατρείο ώς Zahnmedizinische/r Fachassistent/in από τον Σεπτέμβρη ή και νωρίτερα.
Προϋπόθεση είναι η γνώση της ελληνικής αλλά και
γερμανικής γλώσσας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το κοινό
στην τηλεφωνική επικοινωνία.
Ωραία θα ήταν να υπήρχε και το qualifizierter Schulabschluss
και να γίνει πρακτική λίγων ημερών.
Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το οδοντιατρείο στην
ιστοσελίδα μας
Www.dr-tsikolata.de.
Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στο
Dr.tsikolata@googlemail.com
Σημείωση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: Η αγγελία είναι δωρεάν προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο
Ελληνισμός του Μονάχου και της ευρύτερης περιοχής σε θέματα εργασίας. Για το
περιεχόμενο των αγγελιών και το αποτέλεσμα που θα προκύψει δεν φέρουμε καμία
ευθύνη.
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Ελλάδα: Τι πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν κοινό
λογαριασμό
Οι 11 διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ - Αν διαπιστωθεί ύποπτη
πίστωση θα εκδίδεται εντολή ελέγχου για όλους τους
συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού!
Η ΔΕΔ προέβη σε σχετικές διευκρινίσεις, οι οποίες αφορούν,
βασικά στον τρόπο αντιμετώπισης των εμβασμάτων, σε
κοινούς λογαριασμούς
Δηλαδή, στην περίπτωση κατάθεσης εμβάσματος σε κοινό
τραπεζικό λογαριασμό, η Εφορία θεωρεί ότι ανήκει ισομερώς,
σε όλους τους συνδικαιούχους του λογαριασμού.
Τι ισχύει για τον έλεγχο των καταθέσεων
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, με αφορμή
υπόθεση που εκδίκασε διευκρινίζει τα ακόλουθα:
1. άθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή
άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας (αδικαιολόγητες καταθέσεις), η
προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει
την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη
φορολογία είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
3. Στις περιπτώσεις αποστολών εμβασμάτων που πραγματοποιούνται από κοινούς
λογαριασμούς πρέπει να γίνεται καταρχήν ισομερής επιμερισμός αυτών μεταξύ των
συνδικαιούχων του λογαριασμού προέλευσης του εμβάσματος. Σημειώνεται ότι στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εντολή ελέγχου σε όλα τα πρόσωπα του
κοινού λογαριασμού και εφόσον συμμετέχει ανήλικος το βάρος των εξηγήσεων πέφτει
στους γονείς του ή στον κηδεμόνα του.
4. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επικαλείται διαφορετική αναλογία των χρηματικών
αυτών ποσών οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο τον ισχυρισμό του.
5. Επί αμφισβήτησης του ισχυρισμού του ελεγχόμενου από τη φορολογική αρχή η ίδια
οφείλει να αιτιολογήσει την αναλογία που αυτή επικαλείται εάν αυτή είναι διαφορετική
του ισομερούς επιμερισμού
6. Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας, στην περίπτωση κατά την οποία είναι
εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως
πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ.
εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, πώληση περιουσιακών στοιχείων,
δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση.
7. Η πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως
εισόδημα του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα
εισοδήματά του, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει
των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του
από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε
την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων
στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.
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8. Ο φορολογούμενος οφείλει κατ αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής
αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, στοιχεία
διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η
οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία των
φορολογικών του δηλώσεων.
9. Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω
πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς προς
δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη
φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του.
10. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται στοιχεία για επένδυση ή κίνηση λογαριασμού
ημεδαπής ή αλλοδαπής, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών
δικαιολογητικών (για παράδειγμα, διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η τράπεζα ή
άλλο ίδρυμα έχει υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών αρχείων), γίνονται δεκτοί οι
ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, εκτός αν η φορολογική αρχή αιτιολογημένα απορρίψει
αυτούς στη βάση άλλων στοιχείων που διαθέτει.
11. Εάν διαπιστωθεί ότι η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των
φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, ή το εισερχόμενο
έμβασμα αλλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις / πραγματικά εισοδήματα
προγενέστερων ετών της ελεγχόμενης περιόδου, οι εν λόγω πιστώσεις θεωρούνται
δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται, εξ αυτού του
λόγου, επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη, εκτός εάν και
στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την διακρίβωση της υπαγωγής σε φόρο ή
νόμιμης απαλλαγής από αυτόν των κεφαλαίων από τα οποία προέρχονται οι εν λόγω
πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

Ταξίδια για όσους
έχουν εμβολιαστεί
με 3 δόσεις. Τι ισχύει
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«Τι συνέβαινε στην Καρυά την περίοδο της κατοχής;»
Deutsche Welle:«Η έρευνα για την περίοδο της
ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα φέρνει διαρκώς
άγνωστες πτυχές στο φως. Ένα τέτοιο κεφάλαιο είναι
ο μηχανισμός καταναγκαστικής εργασίας.»
«H Kαρυά ήταν η επίγεια κόλαση»
Αυτό έγραφε σε ένα σημείωμά του το 1954 στην
ισπανοεβραϊκή γλώσσα Λαντίνο ο Ισαάκ Μόισε
Κονένκα, ο οποίος την περίοδο της ναζιστικής
κατοχής στην Ελλάδα βρέθηκε εργάτης στα βάναυσα
κάτεργα της Καρυάς Φθιώτιδας για τη συντήρηση
του σιδηροδρομικού δικτύου - απαραίτητου για τον
ανεφοδιασμό της Βέρμαχτ και την αποστολή πρώτων
υλών στη ναζιστική Γερμανία. Πρόκειται για μία από
τις ελάχιστες σχετικές μαρτυρίες που έχουν διασωθεί,
όπως φαίνεται από το σύντομο φιλμ «Καρυά 1943 Θανάσιμη καταναγκαστική εργασία στην κατεχόμενη
Ελλάδα», μια πρωτοβουλία του Κέντρου Τεκμηρίωσης
του Εθνικοσοσιαλισμού και της Καταναγκαστικής Εργασίας στο Βερολίνο.
Το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας την περίοδο της κατοχής απασχόλησε πρόσφατα
εκδήλωση του γερμανικού κέντρου με τον ιστορικό Ιάσονα Χανδρινό, ιδρυτικό μέλος
του Εργαστηρίου Μελέτης των Εβραίων Ελλάδας και επιστημονικό συνεργάτη του
Πανεπιστημίου του Ρέγκενσμπουργκ, ο οποίος εκπονεί υφηγεσία πάνω στην άγνωστη
εν πολλοίς ιστορία των Ελλήνων πολιτικών κρατουμένων, ομήρων και καταναγκαστικών
εργατών στο Τρίτο Ράιχ. «Αν και στη Γερμανία υπάρχει εδώ και χρόνια πλούσια
βιβλιογραφία για το κεφάλαιο της καταναγκαστικής εργασίας, από αυτή απουσιάζουν
ηχηρά οι Έλληνες ως εθνική ομάδα», παρατηρεί ο Ιάσονας Χανδρινός.
«Μηχανή» άντλησης εργατικών χεριών
Τι εννοούμε όμως με τον όρο καταναγκαστική εργασία και πώς οργανώθηκε από το
ναζιστικό μηχανισμό στην κατοχική Ελλάδα (1941-1944); «Το ναζιστικό καθεστώς ήταν
αμιγώς στρατιωτικό, χρησιμοποίησε την Ελλάδα και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές
αποκλειστικά και μόνο για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων του, για απόκτηση πρώτων
υλών, αγροτικών προϊόντων, εργατικών χεριών» σημειώνει ο ιστορικός. Το σχέδιο άντλησης
εργατικών χεριών από την υποταγμένη Ελλάδα λειτουργούσε, όπως τα πάντα στη
ναζιστική μηχανή, με κεντρικό σχεδιασμό, γραφειοκρατική ακρίβεια και εκτέλεση.
«Η Ελλάδα εντάχθηκε σε μια πολιτική εργατικής εκμετάλλευσης μέσα από την
επιστράτευση. Από το 1943 και μετά έχουμε μια πιο αυστηρή πολιτική επιστράτευσης,
ενώ υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις τόσο από την αντίσταση αλλά κι ένα μεγάλο κίνημα
λαϊκής διαμαρτυρίας. Εν τέλει δεν εφαρμόστηκε γενικευμένη επιστράτευση εργατών,
παρά μόνο για όσους κατάφεραν οι Γερμανοί να αιχμαλωτίσουν σε διάφορες επιχειρήσεις
στρατιωτικού χαρακτήρα» εξηγεί ο Χανδρινός. Απώτερος στόχος ήταν η αποστολή τους
στη Γερμανία για καταναγκαστική εργασία.
Οι εκτοπισμοί μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: των Εβραίων, οι οποίοι στη
συνέχεια εξοντώθηκαν σχεδόν κατά 80%, και των κρατουμένων, οι οποίοι εκτοπίστηκαν σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως το Νταχάου, Μαουτχάουζεν, Ζαξενχάουζεν. «Είτε επειδή
ήταν αντιστασιακοί είτε επειδή αρπάχτηκαν μέσα από τα σπίτια τους σε συλλήψεις μέσα
στις πόλεις, κυρίως στην τελευταία φάση της κατοχής. Ένα μεγάλο ποσοστό προερχόταν
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από τις ‚κόκκινες‘ συνοικίες της Αθήνας, όπως το Δουργούτι - σημερινός Νέος Κόσμος τον Βύρωνα και την Κοκκινιά».
Η ειρωνεία είναι ότι οι άνθρωποι έφτασαν στα ναζιστικά στρατόπεδα λίγο πριν από το
τέλος του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. Ιδιαίτερα πολλοί Κρητικοί βρέθηκαν στο
Μαουτχάουζεν, εξ ου και παραμένει μέχρι σήμερα αρκετά γνωστό στην Ελλάδα. Άλλοι
μεταφέρθηκαν σε εργοτάξια στην Έσση, τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Βαυαρία, για να
καλύψουν τις ανάγκες της Βέρμαχτ στο Δυτικό και Ανατολικό Μέτωπο.
Θήβα, Καρυά, Λιανοκλάδι
Εκτός όμως από τους εκτοπισμούς στα μεγάλα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης,
υπάρχει και μια άλλη πτυχή, η οποία αφορά το στρατοπεδικό σύστημα των γερμανικών
κατοχικών δυνάμεων στην Ελλάδα. «Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία και όχι πλήρη καταγραφή
των χώρων εγκλεισμού, κράτησης ή καταναγκαστικής εργασίας. Τα δυο πιο γνωστά
στρατόπεδα κράτησης είναι το Χαϊδάρι στην Αθήνα και το στρατόπεδο Παύλου Μελά
στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχε όμως και μια σειρά μικρότερων στρατοπέδων εργασίας, τα
πιο χαρακτηριστικά των οποίων αφορούν την καταναγκαστική εργασία Εβραίων της
Θεσσαλονίκης».
Ο Ιάσονας Χανδρινός περιγράφει το βασικό περίγραμμα του αποτρόπαιου μηχανισμού:
Πολλοί Εβραίοι πριν εκτοπιστούν μεταφέρονταν σε μικρότερα στρατόπεδα στη νότια
Ελλάδα, όπου αναγκάζονταν να εργαστούν υπό τρομακτικές συνθήκες, με κακουχίες,
πείνα, βασανιστήρια, για την επιδιόρθωση του σιδηροδρομικού δικτύου. «Τρία από αυτά
τα στρατόπεδα ήταν: το ένα έξω από την πόλη της Θήβας, το στρατόπεδο της Καρυάς
και του Λιανοκλαδίου κοντά στη Λαμία. Οι ιστορίες είναι λίγες, όπως και οι επιζώντες»
αναφέρει χαρακτηριστικά. «Όταν τον Αύγουστο του 43 τελείωσε η εργασία, οι Γερμανοί
τους έστειλαν στη Θεσσαλονίκη κι εκεί τους έβαλαν στο τελευταίο τρένο για το Άουσβιτς.»
Απόντες από την καταγραφή και την «επίσημη» μνήμη
Αυτές όμως οι μελανές σελίδες της ιστορίας απουσιάζουν, παρατηρεί ο ιστορικός,
όχι μόνο από την επιστημονική καταγραφή αλλά και από τη δημόσια συζήτηση στην
Ελλάδα. «Εφόσον υπάρχει επιστημονικό κενό, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ανάλογη
μνημόνευση σε επίπεδο κρατικής πολιτικής ή άλλων πρωτοβουλιών, όπως αυτών που
γνωρίζουμε στη Γερμανία», παρατηρεί ο Χανδρινός. Γιατί όμως δεν υπάρχει καταγραφή και
άρα μνημόνευση; «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη σχέση με την πρόσφατη ιστορία
της, δημιουργούνται ακόμη πάθη και αντιπαλότητες. Η ιστορία της δεκαετίας του 40
παραμένει πολύ φορτισμένη λόγω και του εμφυλίου» παρατηρεί ο ιστορικός.
Σύμφωνα με υπολογισμούς 56.000 Εβραίοι, άνδρες και γυναίκες, έπεσαν θύματα της
ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι στρατιωτικοί αιχμάλωτοι
και οι καταναγκαστικοί εργάτες που βρέθηκαν στη Γερμανία από το 1941 έως το 1944
υπολογίζονται σε 10.000. Εκτιμήσεις για τους νεκρούς εμφανίζουν αποκλίσεις. Στο
Μαουτχάουζεν το 50% αυτών αφανίστηκε.
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Ιανουάριος 22: Πόσοι τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της
Ελλάδας η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο
του 2022 διαμορφώθηκε σε 341,4 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη
κατά 256,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων
αυξήθηκε κατά 352,3% σε σύγκριση με το Ιανουάριο του
2021 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά
182,9%.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία
παρουσίασε αύξηση κατά 183,5% και διαμορφώθηκε σε
54,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά
424,8% σε 15,8 χιλ. ταξιδιώτες.
Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική
κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 483,9% και
διαμορφώθηκε σε 33,4 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ
κατά 1.379,6% σε 10,8 χιλ. ταξιδιώτες.
Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 579,3% και
διαμορφώθηκε σε 2,2 χιλ. ταξιδιώτες.
Σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020 δηλ πριν την πανδημία
Μπορεί η τουριστική κίνηση τον Ιανουάριο του 2022 να ήταν αυξημένη σε σχέση με το
2021 αλλά είναι κατά πολύ μικρότερη από τον Ιανουάριο του 2020 (790.000)

Διαδικασίες μεταγγραφής μαθητών από/προς σχολεία
εξωτερικού
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ορίζει τις
διαδικασίες μετεγγραφών μαθητών/μαθητριών από/
προς τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 1
1) Μετεγγραφή μαθητή/τριας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από ή προς τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού εποπτείας
ΥΠΑΙΘ πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της
Διευθυντή/τριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η
μαθητής/τρια, κατόπιν αίτησης των κηδεμόνων για τους/τις
ανήλικους/ες ή του/της ιδίου/ ας, εάν είναι ενήλικος/η, στην
οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους
μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο ελληνικό σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται
ο/η μαθητής/ τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης.
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2) Αναφορικά με την αίτηση των γονέων/κηδεμόνων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των
γονέων/κηδεμόνων ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει συναίνεση, απαιτείται δικαστική
απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί ύστερα από αίτηση ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων.
Άρθρο 2
Διαδικασία - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής, ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου που
εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της έγκρισης,
τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.
Ο/Η Διευθυντής/ τρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι
υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής, άμεσα, και το αργότερο μέσα σε
τρεις (3) ημέρες:
α) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών, ή το πληροφοριακό
σύστημα myschool, κατά περίπτωση,
β) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το τηρούμενο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα του/
της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,
γ) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής
Μαθητών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο
σχολείο, στο οποίο μετεγγράφεται και
δ) να αποστείλει υπηρεσιακώς μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας (Συντονιστικό Γραφείο
Εκπαίδευσης προς Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιστρόφως, κατά
περίπτωση) στο νέο σχολείο το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα, το πρωτότυπο
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση
ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/ τρια στο σχολείο, διατηρώντας ακριβή
φωτοαντίγραφα στο σχολείο.
2) Ο/Η Διευθυντής/τρια του ελληνικού σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/
τρια, μόλις λάβει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο/Καρτέλα Μαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία
του/της στο Μητρώο Μαθητών.
3) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια θεωρείται
εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.
4) Ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας μέχρι την πραγματοποίηση της
μετεγγραφής είναι δεσμευτικός για το νέο σχολείο.
Άρθρο 3
Προθεσμία μετεγγραφής
Μετεγγραφές μαθητών/τριών από/προς τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να εγκρίνονται μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των
μαθημάτων στα σχολεία της ημεδαπής.
Άρθρο 4
Αρχείο μετεγγραφών
Μέχρι την ένταξη των σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού
στο πληροφοριακό σύστημα myschool, αρχείο μετεγγραφών από/προς αυτές τηρείται στα
Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Guide Michelin 2022:
Tα εστιατόρια με „αστέρια“ στο Μόναχο
Guide Michelin : 327 εστιατόρια έλαβαν για φέτος τουλάχιστον ένα αστέρι από
το „Guide Michelin“ και συγκεκριμένα 272 εστιατόρια έλαβαν ένα αστέρι, 46
αξιολογήθηκαν με δυο αστέρια και 9 απέκτησαν 3 αστέρια.
Η βαθμολόγηση γίνεται από επιθεωρητές του εντύπου οι οποίοι πηγαίνουν στο
εστιατόριο τις περισσότερες φορές χωρίς προειδοποίηση, γευματίζουν, πληρώνουν
και αποχωρούν. Οι επιθεωρητές έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε σχολές εστίασης
και ξενοδοχείων και βαθμολογούν την ποιότητα των προϊόντων, την προετοιμασία, τη
γεύση και τη σχέση προσφοράς και κόστους.
9 εστιατόρια έλαβαν τον ανώτερο αριθμό αστεριών (3) από τα οποία ένα εστιατόριο
είναι νέο στον κατάλογο.
Στο Μόναχο δεν υπάρχει εστιατόρια με 3 αστέρια
2 MICHELIN αστέρια (46 εστιατόρια εκ των οποίων 8 είναι νέα στον κατάλογο)
Νέα εστιατόρια στο Μόναχο με 2 αστέρια
•

München - Atelier

•

München - Tantris

•

München - Tohru in der Schreiberei

Ενώ επιβεβαιώθηκαν τα 2 αστέρια και στα παρακάτω εστιατόρια στο Μόναχο
•

München - Alois - Dallmayr Fine Dining

•

München - EssZimmer

1 MICHELIN αστέρι
272 εστιατόρια από τα οποία τα 31 είναι πρώτη φορά στον κατάλογο
Στο Μόναχο για πρώτη φορά στον κατάλογο με 1 αστέρι είναι:
•

München - Mountain Hub Gourmet

•

München - Tantris DNA

•

München - Werneckhof Sigi Schelling

Επιβεβαιώθηκαν και διατήρησαν και φέτος 1 αστέρι τα παρακάτω εστιατόρια στο
Μόναχο
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•

München - Acquarello

•

München - Les Deux

•

München - Gabelspiel

•

München - mural

•

München - Schwarzreiter

•

München - Showroom

•

München - Sparkling Bistro

•

München – TIAN
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Ελλάδα: Tο τραγούδι στην Eurovision (Βίντεο)
ERT (Δελτίο τύπου)
Μια αληθινή ιστορία αγάπης που έζησε, έγραψε και
ερμηνεύει η Αμάντα Γεωργιάδη διηγείται το video clip
του τραγουδιού «Die together», που βγήκε πρώτη φορά
στον αέρα την Πέμπτη 10 Μαρτίου, αποκλειστικά από
το Στούντιο 4 της ΕΡΤ1 και είναι πλέον διαθέσιμο στο
ΕRTFLIX.
Με φόντο το μοναδικό τοπίο της ακριτικής Σύμης, όπου
έγιναν τα γυρίσματα, ο σκηνοθέτης Κώστας Καρύδας
επέλεξε να μη δημιουργήσει μια συνηθισμένη πλοκή που
έχουν συνήθως αντίστοιχα video clip, αλλά να εστιάσει
με τον φακό του στις τόσο διαφορετικές στιγμές και στα
συναισθήματα που κρύβει κάθε σχέση.
Πρωταγωνιστές της ιστορίας μας είναι ένα νεαρό ζευγάρι που επισκέπτεται το νησί στο
οποίο γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν. Όμως, αυτή τη φορά όλα είναι διαφορετικά. Τα
χαμόγελα και οι ευτυχισμένες στιγμές εναλλάσσονται με την πίκρα, την απογοήτευση
και τη ματαίωση που αποτυπώνεται στο βλέμμα όλων μας, όταν συνειδητοποιούμε ότι
μια σχέση τελειώνει.
Το σπάνιο, αλλά και τόσο εντυπωσιακό τοπίο της Σύμης, που αποτυπώνεται με
εξαιρετικό τρόπο στο video clip, μοιάζει να είναι ο τρίτος χαρακτήρας της ιστορίας.

O πιο επικίνδυνος δρόμος στην Ελλάδα;
Ο λόγος για τον στενό επαρχιακό δρόμο ΚαλλικράτηΚαψόδασος που βρίσκεται στην οροπέδιο Καλλικράτη,
στην ανατολική πλευρά των Λευκών Ορέων, στην
περιφερειακή ενότητα Χανίων της Κρήτης. Ο δρόμος
συνδέει το χωριό Καλλικράτη με το χωριό Καψόδασος,
εκεί όπου βρίσκεται η έξοδος του φαραγγιού του
Καλλικράτη.
Με μήκος περί τα 11 χιλιόμετρα η εν λόγω διαδρομή
χαρακτηρίζεται από τις 27 συνολικά φουρκέτες της, οι
οποίες ανεβάζουν γρήγορα τον οδηγό σε ύψος έως και
800 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό ακριβώς
το χαρακτηριστικό του δρόμου είναι που απαιτεί από τον
μέσο οδηγό ιδιαίτερη προσοχή.
Πηγή: pronews.gr
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Τελειώνει το Financial Fair Play
Έτοιμη να ανατρέψει τα δεδομένα αναφορικά με το όριο
των εξόδων των συλλόγων με κατάργηση του Financial Fair
Play και πρόταση για το 70% του εισοδήματος, ως όριο για
την αγορά και τα έξοδα απόκτησης νέων ποδοσφαιριστών
φέρνει στο προσκήνιο η UEFA.
Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, θέλει να βρει
έναν εναλλακτικό τρόπο για να «μαζέψει» τα εξοδολόγια
των συλλόγων και να «φρενάρει» τις πανάκριβες
μεταγραφές, καθώς είδε πως το FFP σε βάθος χρόνου
είχε «κενά» τα οποία εκμεταλλεύονταν οι μεγάλες ομάδες
της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες
ανισορροπίες.
Σε δημοσίευμά τους την Τρίτη (22/3) οι New York Times, επισημαίνουν πως έρχονται
μεγάλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, οριοθετώντας ανώτατα
όρια αποδοχών, στα πρότυπα των αμερικανικών salaries cup.
Η UEFA έχει ήδη συνομιλήσει τις τελευταίες εβδομάδες με αντιπροσωπεία μεγάλων
συλλόγων, ενημερώνοντάς τους για το νέο μοντέλο που σκοπεύει να εφαρμόσει και
πλέον τα κλαμπ δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν το 70% του εισοδήματός τους.
Ο πρόεδρος της UEFA Αλεκσάντερ Τσέφεριν συζητούσε εδώ και χρόνια την επιβολή
salary cup, έχοντας να ξεπεράσει την πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου
και την έντονη αντιπολίτευση που υπήρχε από τους μεγάλους συλλόγους πάνω σ’ αυτό
το θέμα.
Η συμβιβαστική λύση ήρθε μέσω του 70% το οποίο σε πρώτη φάση θα ισχύσει για μία
τριετία ως πλάνο προσαρμογής, μίας ευρύτερης πλατφόρμας με συγκεκριμένα όρια, τα
οποία θα αποκρυσταλλωθούν μετά το 2025.
Οι νέοι κανόνες μάλιστα, θα προστεθούν στο βιβλίο κανονισμών της UEFA έπειτα από
ψηφοφορία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στις 7 Απριλίου.
Πηγή: ΑΠΕ / ΜΠΕ
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Το φετινό θέμα του διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργανώνει κάθε χρόνο ο
„ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ“ είναι τα 50 χρόνια από την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων
στο Μόναχο.
Φωτογραφίες του τότε αλλά και το σήμερα από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, το
Ολυμπιακό χωριό, ακόμη και από τα χρόνια που κατασκευάστηκαν τα έργα μπορούν να
σταλούν στο εμαιλ doryforos@email.de
Ο Δήμος του Μονάχου γιορτάζει φέτος με διάφορες εκδηλώσεις τα 50 χρόνια από τους
Ολυμπιακούς αγώνες . Μια διοργάνωση που είχε μεγάλο ενδιαφέρον και η πόλη ήταν
άριστα προετοιμασμένη για να υποδεχτεί αθλητές και κοινό. Όχι όμως και γι αυτό που
συνέβη.
Μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης», εισβάλουν στο
Ολυμπιακό Χωριό του Μονάχου και πιάνουν 11 μέλη της αποστολής του Ισραήλ
ως ομήρους. Από τα πυρά έχασαν επί τόπου τη ζωή τους δυο μέλη της ισραηλινής
αποστολής. Αίτημα των ανταρτών ήταν η απελευθέρωση περισσότερων από 200
φυλακισμένων Παλαιστινίων.
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