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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Με απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου επιτρέπεται σε πόλεις,
δήμους και κοινότητες να θέτουν περιορισμό στην κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων ΙΧ.
Η Στουτγάρδη, το Ντίσελντορφ καθώς και άλλες 16 περιοχές μπορούν πλέον να περιορίσουν την κυκλοφορία
πετρελαιοκίνητων ΙΧ σε συγκεκριμένους δρόμους.
Συγκεκριμένα η απαγόρευση αφορά ΙΧ που εκπέμπουν καυσαέρια βαθμού Euro 4 ή μικρότερο καθώς και ΙΧ
βενζίνης με Euro 2. Τα πετρελαιοκίνητα με πινακίδα Euro 6 και βενζινοκίνητα ΙΧ με Euro 3 και άνω μπορούν να
κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς σ όλες τις πόλεις της Γερμανίας.
Eίναι σημαντικό να γνωρίζουν (όσους τους αφορά το θέμα) ότι η απόφαση του δικαστηρίου "επιτρέπει" στις
τοπικές αρχές να θέσουν περιορισμούς στην κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Δηλαδή δεν είναι
απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως. Οι πρώτες δυο πόλεις που υπολογίζεται ότι θα εφαρμοστεί είναι
η Στουτγάρδη και το Ντίσελντορφ που είχαν δικαστική διαμάχη με την Deutsche Umwelthilfe (DUH)
Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι αφορά συγκεκριμένα αυτοκίνητα (χρονολογία κατασκευής). Δηλ. δεν αφορά
όλα τα πετρελαιοκίνητα.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Το Μόναχο είναι μια πόλη που ανά διαστήματα (κυρίως στο Ring) σημειώνεται υπέρβαση των επιτρεπτών
ορίων ΝΟ-2.
Η διαδικασία υλοποίησης της απόφασης του δικαστηρίου δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμη. Όπως αναφέρεται στην
ιστοσελίδα της πόλης θα χρειαστούν 130.000 πινακίδες / σήματα και θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή το
νωρίτερο σε 2-3 χρόνια.
Πάντως από τη διαδικασία περιορισμών δεν θα εξαιρεθεί κανένα απολύτως πετρελαιοκίνητο ΙΧ (ταξί κλπ) που
δεν έχει τις προδιαγραφές (EURO 6)

Σας αφορά η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τα πετρελαιοκίνητα ΙΧ;
Εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από το δίπλωμα οδήγησης (Fahrzeugschein).
Συγκεκριμένα έαν έχετε παλιού τύπου άδεια οδήγησης θα δείτε στη 2η σελίδα πάνω αριστερά στον
κλειδάριθμο "Schlüsselnummer zu 1" στα δε νέα διπλώματα οδήγησης θα αναζητήσετε το πεδίο 14.1.
Αν ο αριθμός είναι μεταξύ του 00 έως 88 τότε το ΙΧ σας έχει την νόρμα 1-4 Εuro που σημαίνει ότι δεν
θα μπορείτε να οδηγείτε σε πόλεις που υπάρχει
απαγορευτικό. Αν έχει παραπάνω τότε δεν έχετε πρόβλημα.
Επιπλέον στα αυτοκίνητα με EURO 5 που έχουν στοιχεία από 35ΑΟ έως 35 ΜΟ υπάρχει παράταση
ενός έτους μέχρι να ισχύσει και γι αυτά το απαγορευτικό.
Αντίθετα, εάν υπάρχει ο αριθμός 36 μπροστά και δυο γράμματα π.χ. 36NO έως 36YO τότε δεν σας
αφορά η απαγόρευση
Δείτε το σχετικό γράφημα, με στοιχεία του υπουργείου συγκοινωνιών, που δημοσίευσε η Süddeustche
Zeitung

Η απόδειξη είσπραξης του ποσού των 8.890 € από την 3η φιλανθρωπική εκδήλωση των
φορέων και συλλόγων Μονάχου στις 4.2.2018

Η επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ειδικών Ατόμων «Χαρά» προς τους
φορείς και συλλόγους που διοργάνωσαν την 3η φιλανθρωπική εκδήλωση των φορέων και
στις 4.2.2018

Δημοσίευμα του Ιδρύματος ΧΑΡΑ στην ιστοσελίδα του και στο facebook για την εκδήλωσή μας

Μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη εκδήλωση έλαβε χώρα στο Μόναχο της Γερμανίας που είχε απώτερο σκοπό την
ενίσχυσή μας.
Με πρωτοβουλία του «Δορυφόρου Μονάχου» πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπική εκδήλωση τα έσοδα της
οποίας προσφέρονται για τα παιδιά που φιλοξενούμε στο «σπίτι» μας. Ακόμη στην εκδήλωση συμμετείχαν
ενεργά ως συνδιοργανωτές η ενορία του Αγ. Γεωργίου, οι σύλλογοι Ελασσονιτών, Επτανησίων,
Ηπειρωτών, Θρακιωτών, Κοζανιτών, Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων και Σερραίων καθώς επίσης του
«Ελληνικού Σπιτιού» και του Multikulturelles Jugendzentrum Westend.
Συμμετείχαν 20 φορείς/σύλλογοι από τους οποίους οι 11 διέθεταν τραπέζια όπου προέβησαν στην
πώληση εδεσμάτων, τα οποία είχαν ετοιμάσει τα μέλη τους με πολύ μεγάλη όρεξη και μεράκι.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην φετινή εκδήλωση ο αριθμός των εθελοντών που προσφέρθηκαν για βοήθεια ήταν
διπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το «σπίτι» μας, είχε την τιμητική του καθ΄όλη την διάρκεια
της εκδήλωσης.
Οι καλοί μας φίλοι είχαν ετοιμάσει ακόμη και Βασιλόπιτα αφιερωμένη σ’ εμάς. Μας έβαλαν και στα
γλυκά τους!
Συνολικά εργάστηκαν πάνω από 200 άτομα για την εκδήλωση, η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία!
Ευχαριστούμε θερμά τους ομογενείς μας, που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η καρδιά και το μυαλό τους
βρίσκεται πίσω στην πατρίδα.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την ιδιαίτερη τιμή που έγινε φέτος για εμάς.
Ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση:
Στο facebook έγραψαν
Δείτε τι έκαναν για εμάς οι Έλληνες ομογενείς μας! Δίπλα μας, προσφέροντας την αγάπη τους έμπρακτα.
«Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται... »
Eυχαριστούμε θερμότατα τον Δορυφόρος Μονάχου για την πολύ συγκινητική προσφορά προς εμάς -Η Ελληνική ομογένεια
μας αφιέρωσε την ετήσια φιλανθρωπική της εκδήλωση

Δευτεραθλήτρια σε βαυαρικό πρωτάθλημα η Ελευθερία Σουλεμέζη

Ακόμη μια διάκριση για την Ελευθερία Σουλεμέζη. Συμμετέχοντας στις Bayerische Florett Meisterschaften στο
Füssen κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία B-Jugend.
Μετά από πέντε νίκες και δύο ήττες στον πρώτο γύρο και έναν συναρπαστικό ημιτελικό τον οποίο κέρδισε με
10:9 κατάφερε να προκριθεί στη δεύτερη θέση και να κατακτήσει τον τίτλο της Bayerische Vizemeisterin .

Από την αποκριάτικη γιορτή του Δημοτικού Σχολείου "Πυθαγόρας" στο Μόναχο.
Φωτογραφίες: https://www.facebook.com/pythagorasschule Δημοτικού Σχολείου
"Πυθαγόρας

www.doryforos.org
Kαθημερινές ειδήσεις από το Μόναχο

Συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας στη διοργάνωση της 75ης Ετήσιας Ημέρας Μνήμης
για τα θύματα του φοιτητικού κινήματος "Άσπρο Τριαντάφυλλο" από τους ναζιστές (1943).

και στις 13 Ιουλίου εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό, με
τη
λαιμητόμο
των
φυλακών
Μονάχου.
Η ρωσσική ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε το 2012
στο
αγιολόγιό
της,
ως
νεομάρτυρα.
Με αφορμή το φετεινό 75ο τραγικό ιωβηλαίο του
"Άσπρου
Τριαντάφυλλου",
διάφοροι
φορείς,
οργανώσεις, σχολεία και σύλλογοι της Βαυαρίας
οργάνωσαν μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμή των
ηρώων και παραδειγματισμό
της
κοινωνίας .
Στις
εκδηλώσεις
αυτές
συμμετέχει,
ως
συνδιοργανωτής, και η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας,
διά του Αρχιερατικού Επιτετραμμένου για τις δημόσιες
σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία, Πρωτοπρεσβυτέρου
Αποστόλου Μαλαμούση.

Εφέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από τη σύλληψη,
δίκη και εκτέλεση όλων των μελών του "Άσπρου
Τριαντάφυλλου".
Όπως είναι ήδη γνωστό, υπήρξε στο Μόναχο από το
1942 μέρι 1943 μια αντιναζιστική οργάνωση με την
επωνυμία " Άσπρο Τριαντάφυλλο", που συγκροτήθηκε
από φοιτήτριες, φοιτητές και καθηγητές του
Πανεπιστημίου Μονάχου, με σκοπό την αντίσταση
κατά του φασισμού και του Χιτλερικού καθεστώτος.
Βασικό μέλος της οργάνωσης "Άσπρο Τριαντάφυλλο"
ήταν και ο ρώσσος ορθόδοξος φοιτητής της ιατρικής
Αλεξάντερ Σμορέλ.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ονομασία της
ομάδας Άσπρο Τριαντάφυλλο. Μεταξύ αυτών είναι και
η εκδοχή ότι το όνομα δόθηκε από τον Αλέξανδρο
Σμορέλλ, που είχε επηρεαστεί από έργο του
Ντοστογιέφσκι Αδελφοί Καραμαζώφ.
Ο Αλεξάντερ Σμορέλ γεννήθηκε το 1917 στο Orenburg
της Ρωσσίας. Σε ηλικία 4 ετών ήρθε με τους γονείς του
στο Μόναχο, όπου και μετά τη φοίτησή του στο
γερμανικό δημοτικό και το γυμνάσιο, ενεγράφη στην
ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Μονάχου.
Ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε στην αντιναζιστική
οργάνωση "Άσπρο Τριαντάφυλλο", συνελήφθη από
την Γκεστάπο, δικάστηκε σε θάνατο στις 19 Απριλίου
1943 από το χιτλερικό Λαικό Δικαστήριο στο Μόναχο

Στις 18 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η πρώτη επίσημη
εκδήλωση στο ρωμαιοκαθολικό πανεπιστημιακό Ναό
του Μονάχου. Διοργανωτές ήταν η Ρωμαιοκαθολική
Αρχιεπισκοπή Μονάχου, η Ευαγγελική Εκκλησία της
Βαυαρίας, η Ιερά Μητρόπολη , σε συνεργασία με το
Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο
Μονάχου, η Ευαγγελική και η Καθολική Φοιτητική
Μέριμνα του Πανεπιστημίου Μονάχου, η Ορθόδοξη
Ποιμαντική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Μονάχου, η
Ευαγγελική Νεολαία Μονάχου και το "Σοφία-ΣολΓυμνάσιο" του Μονάχου. Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος
Σιώμος διάβασε απόσπασμα από μια επιστολή του
μέλους του Άσπρου Τριαντάφυλλου, Χανς Σολ στο
οποίο αναφέρεται στην υπηρεσία του ως στρατιώτου
στη Ρωσσία(1942) και εκφράζει, ως ρωμαιοκαθολικός,
το θαυμασμό του για την Ορθοδοξία. Ο Βυζαντινός
Χορός Ιεροψαλτών, υπό τη διεύθυνση του κ.
Κωνσταντίνου Νικολακοπούλου, καθηγητή στο Τμήμα
ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου
πλαισίωσε με βυζαντινούς ύμνους την εκδήλωση.
(Φωτογραφία 9076 και 9096 Kinderle).
Στις 14 Φεβρουαρίου ο Καρδινάλιος Μονάχου και
πρόεδρος της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων
Γερμανίας, Αρχιεπίσκοπος Μαρξ, τέλεσε στον
καθεδρικό ναό του Μονάχου ακολουθία, με αφορμή
την έναρξη της νηστείας του Πάσχα και αφιέρωσε το
κήρυγμά του στο μαρτυρικό θάνατο των μελών του
Άσπρου Τριαντάφυλλου. Στην λιτανεία της ακολουθίας
τέθηκε επικεφαλής και τοποθετήθηκε δίπλα στην αγία
τράπεζα ο Σταυρός που ευρίσκετο στον προθάλαμο
εκτελέσεων της φυλακής Σταντελχάιμ Μονάχου. Ο

προθάλαμος είχε το όνομα: "Το κελλί των φτωχών
αμαρτωλών". Το Σταυρό αυτό ενατένισαν για
τελευταία φορά, διαβαίνοντας την είσοδο προς τη
λαιμητόμο, όλα τα εκτελεσθέντα με αποκεφαλισμό
μέλη του Άσπρου Τριαντάφυλλου, μεταξύ αυτών και ο
αγ. Αλέξανδρος Σμορέλ. Στην εκδήλωση του
καρδιναλίου παρέστη και ο Πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος Μαλαμούσης. (Φωτογραφία 6044 ο
Πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος
Μαλαμούσης
μπροστά στον ιστορικό Τίμιο Σταυρό. (Foto Kiderle)
Στις 22 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η Ημέρα Μνήμης
στο χώρο, μέσα στη φυλακή Σταντελχάιμ Μονάχου,
όπου εκτελέστηκαν με λαιμητόμο τα μέλη του Άσπρου
Τριαντάφυλλου. Μετά την ανάγνωση κειμένων που
έγραψαν οι ίδιοι οι εκτελεσθέντες, από φοιτητές και
φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μονάχου, πένθιμη
μουσική με κόρνα, αφή επτά κεριών, κατάθεση επτά
άσπρων τριανταφύλλων και ευχές από τους τρεις
εκπροσώπους
των
εκκλησιών,
που
είναι
επιτετραμμένοι για τη σπουδάζουσα νεολαία του

Πανεπιστημίου Μονάχου, του καθολικού ιερέα κ.
Holger Adler, του ευαγγελικού πάστορα κ. Dr.
Friedemann
Steck
και
του
ορθοδόξου
Πρωτοπρεσβυτέρου
Αποστόλου
Μαλαμούση,
μετέβησαν
οι
προσκεκλημένοι
στο
διπλανό
κοιμητήριο, όπου είναι οι τάφοι των εκτελεσθέντων.
Στην εκδήλωση στη φυλακή παρέστησαν ο διευθυντής
της φυλακής, συγγενείς των θυμάτων, εκπρόσωποι
οργανισμών και συλλόγων, ως επίσης και ο ρώσσος
Πρωτοπρεσβύτερος Νικολάι Αρτέμοφ. Η λαιμητόμος
ευρίσκεται σε αποθήκη του Βαυαρικού Εθνικού
Μουσείου
στο
Μόναχο,
όπου
για
λόγους
επιστημονικής έρευνας και μελέτης έχει αποσυνδεθεί
στα βασικά του σκέλη, με μελλοντική προοπτική
επανασύνδεσής του και αποκαταστάσής του. (Η
φωτογραφία 6614 είναι από σχετικό ρεπορτάζ της
Βαυαρικής Τηλεόρασης και του πρώτου καναλιού της
γερμανικής τηλεόρασης που παρέστησαν και
μαγνητοσκόπησαν
την
τελετή).

====================================================================================
Στις επετειακές εκδηλώσεις των Κρητών της Μελβούρνης για τα 50 χρόνια οργάνωσης Κρητών στην
Αυστραλία παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Μανώλης Κουγιουμουτζής και ο
Πρόεδρος των κρητικών Συλλόγων Ευρώπης Γιάννης Επιτροπάκης. (Φωτογραφίες: Manolis Kugiumutzis, Sofia
Mari)

50 χρόνια Ολυμπιακός Πύργος Μονάχου
22 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός Πύργος Μονάχου
γιόρτασε τα 50χρονα γενέθλιά του. Πριν 50 ακριβώς
χρόνια δηλ. στις 22.2.1968 δέχτηκε τον πρώτο
επισκέπτη. Από τότε ο αριθμός έχει πλησιάσει τα
43 εκ.
Το μεγάλο πάρτυ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
25 Φεβρουαρίου από ώρα 10.00 έως 17.00 και η
τιμή εισόδου θα είναι περίπου όσο ήταν το 1968
δηλ. 1 €.
Αρχικά είχε σχεδιαστεί να γίνει 330 μ. όμως το
κοντινό αεροδρόμιο (τότε) στο Riem τον "άφησε"
στα 290 μ.
Αποτέλεσε το σημείο κατατεθέν της πόλης στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972. Κατασκευάστηκε
από το Δήμο του Μονάχου και τα γερμανικά
ταχυδρομεία.

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Ελασσονιτών που εκλέχτηκε από τη γενική συνέλευση του συλλόγου
μαζί με την βασιλόπιτα

Πρόεδρος: Μαρία Ψαριάη
Αντιπρόεδρος: Ψύρρας Θεόδωρος
Γραμματέας : Αλεξία Βαλιώτη
Ταμίας: Στέφανος Ψύρρας
Μέλη: Δημήτριος Ζιώγας
Ελένη Μανωλίτσας
Σταύρος Ψύρρας
Υπ. Καλλιτεχνικού Δημήτριος Ζιώγας και Ελένη
Μανωλίτσα

Μόναχο: Αύξηση των υπερχρεωμένων πολιτών της μεσαίας τάξης
τάξεις έχουν μειωθεί η μεσαία τάξη καταγράφει και
μια δυναμική αύξησης. Έτσι μόνο πέρσι
καταγράφηκαν 5.300 περιπτώσεις που είναι πάνω
από το μισό της τελευταίας 8ετίας (10.400)
Ποιες περιοχές του Μονάχου έχουν
περισσότερους υπερχρεωμένους πολίτες .

Σε αντίθεση με τον μ.ο. παγγερμανικά τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο Μόναχο αυξήθηκαν
το 2017.
Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από στοιχεία έρευνας
"χάρτης υπερχρεωμένων" που έκανε η Creditreform
και στοιχεία της δημοσιεύσει η σημερινή έκδοση της
TZ
.

Συγκεκριμένα στο Μόναχο η αύξηση των
υπερχρεωμένων πολιτών αυξήθηκε από 8,63% σε
8,92%. 68.600 περπτώσεις αφορούν την μεσαία
τάξη. Ενώ τα στοιχεία για τις άλλες κοινωνικές

τους

Το Berg am Laim 11,8%, Milbertshofen 11,7%,
Schwanthalerhöhe και Feldmoching/Hasenbergl με
10,9% αποτελούν την 5άδα των περιοχών της
πόλης με το μεγαλύτερο ποσοστό υπερχρεωμένων
πολιτών.
Υψηλά είναι τα ποσοστά και στις περιοχές
Ramersdorf/Perlach 10,8%, Οbergiesing 10,4%,
Ludwigsvorstadt 10,2%, Altstadt Lehel 10,1%,
Moosach 9,9%. To χαμηλότερο ποσοστό έχουν
Haidhausen 7,4%, Bogenhausen 6,6% και
Schwabing West 6,4% .Υπερχρεωμένος πολίτης
θεωρείται αυτός του οποίου τα έσοδα δεν
καλύπτουν τις ανάγκες του και τις βασικές
οικονομικές του υποχρεώσεις

Συνάντηση εκπροσώπων Κρητών με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο
Μόναχο

Στο πλαίσιο της σύσκεψης για την ασφάλεια (ΝΑΤΟ) που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Μανώλη
Κουγιουμουτζή, την αντιπρόεδρο Αργυρή Παρασύρη και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κρητών Ευρώπης
Γιάννη Επιτροπάκη

Από την παρουσίαση του χορευτικού συγκροτήματος "Βιγλάτορες" από τα Χανιά στο Μόναχο
που διοργάνωσαν από κοινού Ελληνικό Σπίτι και Σύλλογος Κρητών Μονάχου στο «Schloß»

Το Μόναχο παραμένει η πόλη της Γερμανίας με τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστών από το
εξωτερικό
προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου.
4,2 εκ των επισκεπτών ήταν από άλλες περιοχές
της Γερμανίας (8 εκ. διανυκτερεύσεις) ενώ ο
αριθμός των επισκεπτών από το εξωτερικό ανήλθε
σε 3,5 εκ. οι οποία κάλυψαν το 50% του συνόλου
των διανυκτερεύσεων των τουριστών. Έτσι το
Μόναχο παραμένει η πόλη της Γερμανίας με το
μεγαλύτερο αριθμό τουριστών από το εξωτερικό
Από ποιες χώρες
έρχονται οι τουρίστες στο
Μόναχο
Από ποιες χώρες 'έρχονται οι τουρίστες στο
Μόναχο
1. Deutschland 7.961.916 διανυκτερεύσεις
2. USA 995.443
3. Arabische Golfstaaten 647.164
4. Großbritannien 549.813
5. Italien 536.624
6. Schweiz 452.476
7. Österreich 413.986
8. Russland 367.487
9. China 360.253
7,8 άτομα επισκέφτηκαν το Μόναχο το 2017 ενώ οι
10. Spanien 308.575
διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν σε 15,7 εκ. Αυτό
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Σύλλογος Ποντίων Μονάχου
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
οι Παρχαρομάνες και ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου
θέλουν να συνεχίσουν το φιλανθρωπικό έργο και να
στηρίξουν μαζί με την βοήθεια όλων σας τώρα το
«Κ.Κ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας - ΑΜΕΑ Σερρών Παράρτημα Σιδηροκάστρου» (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π.
Σιδηροκάστρου).

χρήματα!
Η συγκέντρωση αυτών θα γίνεται κάθε Κυριακή
στον χώρο που κάνουμε πρόβες: Freizeitheim
Westend, Westendstraße 66A από τις 11:30 έως τις
14:00 μέχρι τέλη Μαρτίου, για να σταλούν μετά
στην Ελλάδα!
Ευχαριστούμε πολύ

Το Δ.Σ. και οι Παρχαρομάνες
Μπορείτε να στηρίξετε με παιδικά ρούχα και
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Φωτο: Janni (αναγνώστης του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Επτανησίων Μονάχου
Πρόεδρος: Κορακιανίτη Αμαλία, Αντιπρόεδρος: Ράντος Σπυρίδων, Γραμματέας: Αντιόχου Ντίνα, αναπληρωτής Γραμματέας:
Παπαβασιλείου Θεόδωρος, Ταμίας: Δρογγίτης Δημήτρης, μέλη, δημόσιες σχέσεις: Τσέλιου Αντωνία, Μουζακίτη Αθηνά

Ο Γιώργος Παππάς αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία
H Ένωση Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, "VAP", με ιστορία 112 χρόνων εξέλεξε το νέο εφταμελές
Προεδρείο.
Αντιπρόεδρος ο Έλληνας δημοσιογράφος από το Μόναχο (Βερολίνο) ανταποκριτής της ΕΡΤ και αρθρογράφος
στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Το συμβούλιο αποτελούν: Πασκάλ Τιμπό, πρόεδρος(Γαλλία), Γιώργος Παππάς,
αντιπρόεδρος, Τζελάλ Ετσκάν, Μπίργκιτ Μπάουμαν, ταμίας (Αυστρία), μέλος (Τουρκία), Βόιτσεκ Τσιμάνσκι,
μέλος (Πολωνία), Ναταλία Φίμπριγκ, μέλος (Ουκρανία),Ρομπ Σάβελμπεργκ, μέλος (Ολλανδία).

Εκδήλωση Θρακικού Συλλόγου Μονάχου στο Bürgerhaus Karlsfeld (3.3.2018)

-------------------------------------------------------------------------------------Eξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2018

Αγαπητά μέλη της ελληνικής κοινότητας,
σας γνωστοποιώ ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις
Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου
2018 θα αρχίσουν αύριο, την 1η Φεβρουαρίου, και
θα ολοκληρωθούν στις 18 Μαρτίου 2018, οπότε και
θα κλείσει η εφαρμογή των ηλεκτρονικών
εγγραφών.
Οι
εγγραφές
των
υποψηφίων
θα
πραγματοποιηθούν
μέσω
του
ηλεκτρονικού
συστήματος (διαθέσιμο στο http://www.greeklanguage.gr/certification/application/index.html). Το
περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής
πρόσβασης μέσω Η/Υ στην ηλεκτρονική αίτηση των
εξετάσεων Μαΐου 2018 και στο ερωτηματολόγιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΛΛΑΓΗ!
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι
υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος

της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος
έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις
εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12
ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών
και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν
συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί
το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).
Δεν υφίσταται άλλος ηλικιακός περιορισμός.
Συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω
των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή
τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2
επιπέδου,
γιατί
το
περιεχόμενο
των
εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και
εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας
υποψήφιοι.
Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,
Ελένη Πηγή Lehner Αιναλίδου

Από την κοινωνική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ενορία των Αγίων Πάντων με σκοπό τα
χρήματα που συγκεντρώθηκαν να διατεθούν στο «κοινωνικό ταμείο» και σε υποτροφίες για
φοιτητές της Θεολογικής σχολής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου

-------------------------------------------------------------------------------------Καθημερινά ειδήσεις για και από το Μόναχο
www.doryforos.org
Eιδήσεις, νέα από τον απόδημο τη Γερμανία και την
Ευρώπη www.doryforos-europa.blogspot.com

Facebook:
Δορυφόρος Μονάχου - - Δορυφόρος Europa

