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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 στο Μόναχο
Στηρίζουμε το ορφανοτροφείο «Μέλισσα»

2η Φιλανθρωπική εκδήλωση

«Ημέρα παραδοσιακών
γεύσεων και
λιχουδιών»
Εκδήλωση Στο Freizeitheim Westend, Westendstr 66, , από 10.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη
Στη τιμή του 1 ευρώ θα πουλούνται σπιτίσιες πίτες και γλυκά που θα ετοιμάσουν μέλη συλλόγων και
φορέων. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην "Μέλισσα".
Με πρωτοβουλία του "Δορυφόρου" και με συμμετοχή
της ενορίας του Αγ. Γεωργίου, των συλλόγων
Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, Θρακιωτών,
Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων και Σερραίων καθώς
επίσης του "Ελληνικού Σπιτιού" και του
Multikulturelles Jugendzentrum Westend (φορέων με
έδρα το Βέστεντ) διοργανώνεται η « 2η ημέρα
παραδοσιακών γεύσεων και λιχουδιών».

Ευπρόσδεκτη είναι κάθε προσφορά πίτας ή γλυκού
καθώς και βοήθεια την ημέρα εκείνη. Με τη
συνεισφορά σας θα μπορέσει να ενισχυθεί το έργο
της "Μέλισσας".
Μέρος της εκδήλωσης θα καλύψει (αφιλοκερδώς) με
μουσικό πρόγραμμα το συγκρότημα "ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ"

Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η
ΜΕΛΙΣΣΑ» είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
που ιδρύθηκε το 1921, σχεδόν έναν αιώνα πριν.
Στόχος και αποστολή του είναι η προστασία και η
φροντίδα παιδιών που για διάφορους λόγους πρέπει
να απομακρυνθούν από τη βιολογική τους
οικογένεια.
Η «ΜΕΛΙΣΣΑ» στέκεται δίπλα στα παιδιά που
βρίσκονται σε κίνδυνο, βασιζόμενη στις σύγχρονες
ψυχοκοινωνικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις.
Μπορείτε να βοηθήσετε:
Φέρνοντας γλυκά και πίτες για να τις πουλήσουμε
Εθελοντές (δηλώσεις στο εμαιλ doryforos@email.de
Να έρθετε στην εκδήλωση
Να ενισχύσετε οικονομικά αν δεν μπορείτε να έρθετε στον τρ. λογαριασμό

Doryforos, Verein zur Förderung des Dialogs der Jugend in Europa, Parkstr 17, 80 339 München
doryforos@email.de
www.doryforos.org, www.doryforos-europa.blogspot.com

εργοστασίου ΜΑΝ που συνορεύει με την περιοχή
του Κάρσλφελντ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, μετά από
ανοιχτή πρόσκληση στους πρώην και νυν Έλληνες
εργαζομένους του εργοστασίου, εκτός από την κοπή
της βασιλόπιτας και την μουσική βραδιά πρόσφερε
στους παρόντες εδέσματα που ετοίμασαν τα ίδια τα
μέλη της Κοινότητας.
Προβλήθηκε ταινία με αναφορά στην ιστορία
μεταναστριών στο Μόναχο όπου πρωταγωνιστούσαν
οι Ελληνίδες Ελένη Δεληδημητρίου Τσακμάκη, Σούλα
Ζαμάνη και Σταυρούλα Κλινκ.
Την έλευση του νέου έτους με την παραδοασική
κοπή της βασιλόπιτας συνδύασε η Ελληνική
Κοινότητα για να τιμήσει τους εργαζόμενους του

Επίσης μοιράστηκε το έντυπο Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝ που εκδόθηκε
από τον "Δορυφόρο" σε συνεργασία με την Κοινότητα
Κάρλσφελντ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απάντηση Μέρκελ σε Πετσάλνικο για
σχολικό κτίριο Μονάχου

Το γραφείο της Καγκελάριου Μέρκελ απάντησε
στην στην επιστολή του Προέδρου της ελληνικής
Βουλής Φίλιππου Πετσάλνικου σχετικά με το υπό
ανέγερση σχολικό διδακτήριο στο Μόναχο.

Η Καγκελάριος ενημερώνει τον Πετσάλνικο ότι
παραπέμπει το θέμα στο καθ ύλην αρμόδιο
Υπουργείο Εξωτερικών από όπου θα λάβει και επί
της ουσίας απάντηση.
Η απάντηση της Μέρκελ μπορεί να θεωρηθεί μια
τυπική διαδικαστική ενέργεια μπορεί όμως να
εκτιμηθεί θετικά με δεδομένο ότι στην επιστολή
δεν επικαλείται την απόφαση του Δήμου του
Μονάχου. Σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός
ότι κατά την επίσκεψη του Υπ. Εξωτερικών
Στάινμάγιερ προ λίγων εβδομάδων στην Αθήνα
έγιναν παρεμβάσεις για το θέμα από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας αλλά και τον Πρωθυπουργό
ίσως να αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για θετική
ανατροπή των δεδομένων.

Αστυνομία Άνω Βαυαρία:
Μετά από έναν δήθεν βιασμό 17χρονης από πρόσφυγα. Προσοχή στις ψεύτικες ειδήσεις
Πέρσι ήταν μια περίπτωση στο Traunstein φέτος
(σήμερα) στο Mühldorf της Βαυαρίας. Είδηση στα
κοινωνικά μέσα για δήθεν βιασμό μια 17χρονης
από έναν πρόσφυγα.
Συγκεκριμένα, μια γυναίκα πληροφορήθηκε από
την κόρη της ότι την γειτόνισσα την ενημέρωσε η
φίλη της πως μια 17χρονη πήγε στο νοσοκομείο
μετά από βιασμό από έναν πρόσφυγα. Μια ιστορία
που δεν υπήρξε ποτέ.
Με ανάρτησή του στο Facebook το προεδρείο της
αστυνομίας Oberbayern Süd ενημέρωσε ότι
επρόκειτο για ψεύτικη "είδηση" και κάλεσε τους
πολίτες να ενημερώνουν την αστυνομία σε
ανάλογες περιπτώσεις.

Το πανηγύρι της "παρδαλής αγελάδας"
Στις 21 Γενάρη στο Μόναχο, με τους Koza Mostra
από τη Θεσσαλονίκη, τις Müzikal Ifade από την
Αθήνα, τους Oansno από το Μόναχο με ελληνικές
ρίζες και τους Nupelda.
Θα ακολουθήσει Aftershow DJ Party με Wolrd Balkan Beats - Cumbia - Latin μουσικές.

8 νέους προορισμούς με απευθείας πτήσεις της Eurowings από Μόναχο για Ελλάδα
Εκτός από τις πτήσεις προς Κέρκυρα και
Θεσσαλονίκη η Eurowings ανακοίνωσε για το 2017
πτήσεις για άλλους 6 προορισμούς.
Συγκεκριμένα:
Μόναχο-Καβάλα (από 01.04.2017)
Μόναχο-Μύκονο (02.04)
Μόναχο - Κω (08.04)
Μόναχο-Ρόδο (08.04)
Μόναχο-Χανιά (01.04)
Μόναχο-Ηράκλειο (10.04)

Εκλογή Συμβουλίου Μεταναστών στο Μόναχο

Τέλος Δεκεμβρίου πήραν όλοι –σχεδόν- οι Έλληνες
στο Μόναχο έναν φάκελο από το Δήμο. Ιδιαίτερα
όσοι ήρθαν τα τελευταία χρόνια στο Μόναχο
μπορεί να μην κατανοήσουν τι είναι ο φάκελος
αυτός. Για το λόγο αυτό ενημερωτικά δυο λόγια.
Ο φάκελος φορά την εκλογή Συμβουλίου
Αλλοδαπών της πόλης του Μονάχου που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Ιαναουαρίου.
Τι είναι όμως το Συμβούλιο Αλλοδαπών. Είναι ένα
συμβουλευτικό όργανο του Δήμου που εκλέγεται
από τους αλλοδαπούς που ζούνε στην πόλη του
Μονάχου και προωθεί θέματα και πολιτικές για
τους πολίτες που δεν έχουν γερμανική
υπηκοότητα. Αποτελείται από 40 άτομα και
δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή (και
υποψηφιότητας) έχουν μόνο οι αλλοδαποί.
Το "Wahlbenachrichtigung" που έχει ο φάκελος
είναι η "εκλογική κάρτα". Με το χαρτί αυτό και και
ένα πιστοποιητικό ταυτοποίησης (διαβατήριο,
ταυτότητα) μπορείτε να πάτε στις 22 Ιανουαρίου
στο εκλογικό τμήμα που αναγράφεται δεξιά στο
χαρτί και να ψηφίσετε.
Μπορείτε όμως να συμπληρώσετε το πίσω μέρος
της σελίδας "Antrag auf Erklärung eines
Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen" και να
ζητήσετε να σας έρθει το ψηφοδέλτιο στο σπίτι
και να ψηφίσετε ταχυδρομικά (επιστολική ψήφο).

Υπάρχουν Έλληνες υποψήφιοι ;
Η αλήθεια είναι ότι από όταν ο Ελληνισμός
απέκτησε με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη
το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές η
συμμετοχή του στις εκλογές ανάδειξης
Συμβουλίου Αλλοδαπών είναι μειωμένη. Έτσι ενώ
την πρώτη φορά που έγιναν απευθείας εκλογές
(1992) υπήρξε μεγάλη συμμετοχή που είχε ως
αποτέλεσμα να εκλεγεί Έλληνας Πρόεδρος
(Θεόδωρος Γαβράς) τις τελευταίες φορές έχει
απουσιάσει η οργανωμένη συμμετοχή του
Ελληνισμού (μέσω Ελληνικής Κοινότητας και
συλλόγων).

Οι Έλληνες υποψήφιοι για τις φετινές εκλογές
του Συμβουλίου Αλλοδαπών (μεταναστών) του
Μονάχου
Σε 5 τουλάχιστον συνδυασμούς σε σύνολο 24άρων
συμμετέχουν Έλληνες υποψήφιοι στις εκλογές
ανάδειξης του συμβουλευτικού οργάνου του
Δήμου του Μονάχου για θέματα αλλοδαπών, το
Migrationsbeirat που έχουν προγραμματιστεί για
τις 22 Ιανουαρίου
Συγκεκριμένα: Στη λίστα 3 οι Παύλος Δέλκος και
Ιωάννα Παναγιώτου, στη Λίστα 11 (38 Έλληνες
υποψήφιοι) και στη λίστα 14 (Θεόδωρος
Λουπεκίδης, Χρήστος Περπερίδης, Θεόδωρος
Παντής), στη Λίστα 19 (Μπακάλης Ευάγγελος και
Καρυπίδης Σέργιος) και Λίστα 21 (Ανιφαντάκης
Αλέξανδρος και Μαρκάτου Μαρία)
Σημείωση: Έαν έχετε πετάξει την εκλογική σας
κάρτα
μπορείτε
να
ψηφίσετε
με
το
διαβατήριο/ταυτότητα στο εκλογικό τμήμα χωρίς
το ,,ειδοποιητήριο,,. Πρέπει να πάτε όμως στο
εκλογικό τμήμα της περιοχής σας που ανήκετε.
Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλους τους
υποψηφίους www.doryforos.org

Εκδηλώσεις φορέων-συλλόγων το επόμενο 15νθήμερο
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 17, "Ελληνικό Σπίτι". Πρωτοχρονιάτικο γλέντι από7 μ.μ. στο DAS SCHLOSS, SchwereReiter-Str. 15, 80637 München.
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 Θρακικός Σύλλογος από ώρα 18:00 στην αίθουσα του Berg am Laimer Sportwirt
Fehwiesenstr. 117, 5 λεπτά από την στάση U2, U5, U7 Innsbrucker Ring)
Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου, εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, Ώρα:
14:00 μ.μ., στο εστιατόριο „In Mamas Küche“, Häberlstraße 11b, 80337 München
Σύλλογος Ποντίων Μονάχου, Εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους (βασιλόπιτα) Σάββατο 21 Ιανουαρίου
στην Augustiner Schützengarten, Zielstattstraße 6, 81379 München
Σύλλογος Κρητών Μονάχου, Σάββατο 28 Ιανουαρίου: Εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους (βασιλόπιτα)
στην Augustiner Schützengarten, Zielstattstraße 6, 81379 München
«Λύκειον των Ελληνίδων Μονάχου» θα κόψει την βασιλόπιτα το Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο
ξενοδοχείο München Marriott Berliner Str. 93, 80805 München, (U6, στάση Nordfriedhof) Για οργανωτικούς
λόγους παρακαλούμε να δηλωθείτε είτε με φαξ στον αριθμό 089/982 75 23, είτε με E-Mail στη διεύθυνση:
grammateia_LtE@hotmail.de το αργότερο έως τις 15.01.17. Το μενού κοστίζει 37,00 €/άτομο, χωρίς ποτά. Παιδιά
7-12 ετών: 18,50 €, παιδιά έως 6 ετών: δωρεάν

Απολογισμός 2016 για τον Ελληνισμό του Μονάχου

Της συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα επιχειρήσουμε
έναν απολογισμό για τον Ελληνισμό του Μονάχου,
κυρίως σε σχέση με τους οργανωμένους φορείς του.
Δυο ήταν τα κύρια γεγονότα που στιγμάτισαν το
2016 για τον Ελληνισμό και την πόλη μας.
Α) Η δολοφονία 9 ανθρώπων (μεταξύ αυτών και
ενός Έλληνα) τον Ιούλιο στο Εμπορικό Κέντρο στην
Ολυμπιάδα.
Ήταν 22 Ιουλίου όταν το Μόναχο δέχθηκε ένα
μεγάλο σοκ με 9 νεκρούς συμπολίτες συν τον
δολοφόνο και 32 τραυματίες, ως αποτέλεσμα μιας
πρωτοφανούς για την πόλη επίθεσης. Μια επίθεση
που τις πρώτες ώρες είχε θεωρηθεί τρομοκρατικό
χτύπημα (ο δράστης συνελήφθη μετά από 2ώρες).
Παράλληλα οι αντικρουόμενες μαρτυρίες για το
γεγονός είχαν προκαλέσει αναστάτωση και σε άλλα
μέρη της πόλης (Stachus, κεντρικό σταθμό κλπ).
Θυμίζουμε ότι η τρομοκρατική επίθεση δεν
μπορούσε να αποκλειστεί, καθώς είχε προηγηθεί την
πρώτη μέρα του χρόνου ο συναγερμός για σχετικό
χτύπημα στον κεντρικό σταθμό του Μονάχου καθώς
και οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε Παρίσι και
Βρυξέλλες.
Β) Η αρνητική εξέλιξη με το υπό ανέγερση σχολικό
διδακτήριο.
Τον Ιούλιο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης
αποφάσισε να πάρει πίσω το οικόπεδο και τον
Οκτώβριο, σε συνέχεια της απόφασης του Ιουλίου,
να γκρεμιστεί το κτίριο, ώστε να κτιστεί γερμανικό
σχολείο.
Εκ του αποτελέσματος και ανεξάρτητα από τις όποιες
αιτιολογίες, εξηγήσεις και ερμηνείες ο Ελληνισμός

έχασε σε μια σημαντική πρωτοβουλία που ο ίδιος
ξεκίνησε
πριν
χρόνια,
επιτυγχάνοντας
να
κινητοποιήσει τα Υπουργεία των δυο χωρών
(Ελλάδας και Βαυαρίας).
Αν και ανά διαστήματα συζητούνται διάφορα θέματα
όπως ,,δικαστική προσφυγή,, ή πρόταση για άλλο
οικόπεδο από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση,
γεγονός είναι ότι στη συνείδηση της κοινωνίας
φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν λειτούργησε με σχέδιο για
να αντιμετωπίσει ένα θέμα με στρατηγική σημασία
για τον Ελληνισμό.
Γεγονός όμως είναι ότι και ο Ελληνισμός μέσω των
φορέων του και των συλλόγων του δεν έδειξε να έχει
αντανακλαστικά και δεν μπόρεσε να παρέμβει
έγκαιρα για να αποτρέψει την συγκεκριμένη εξέλιξη.
Ενδεικτικό είναι ότι οι όποιες παρεμβάσεις ήταν
κυρίως από φορείς (Κοινότητες) εκτός Μονάχου !.
Οργανωμένοι φορείς
Σε σχέση με τους οργανωμένους φορείς, ο Σύλλογος
Ποντίων γιόρτασε τα 50χρονά του με μια σειρά
εκδηλώσεις, με κορυφαία τη συναυλία στο Gasteig
με τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Παραμένει ο
μεγαλύτερος και μαζικότερος (όσον αφορά τις
εκδηλώσεις του) Σύλλογος στο Μόναχο. Πρέπει
επίσης, να επισημανθεί ότι ο Σύλλογος φέτος
οργάνωσε πορεία στην πόλη του Μονάχου με
αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού.
Ο Σύλλογος Κρητών εκτός από τις εκδηλώσεις του
ανέπτυξε και φέτος δράσεις που απευθύνονταν στην
Κρητική Νεολαία αλλά συμμετείχε και σε εκδηλώσεις
με άλλους φορείς σε διάφορες θεματικές όπως η
πρόσφατη σε συνεργασία με τη Λέσχη επιστημόνων
για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Η Ηπειρωτική Κοινότητα συνεχίζει να διατηρεί την
ικανότητα να διοργανώνει μαζικές εκδηλώσεις στην
Löwenbraukeller, γεγονός που αποδεικνύει ότι
μπορεί να συγκεντρώνει φίλους και μέλη. Η
Ηπειρωτική Κοινότητα είναι από τους Συλλόγους,
όπως και οι Σύλλογοι Κρητών, Ποντίων, Θρακιωτών,
που συμμετέχουν σε πολλές κοινές δράσεις και
εκδηλώσεις (Παλλάδιο, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις,
ελληνοβαυαρική κλπ).
Με την λειτουργία χορευτικών συγκροτημάτων, με
νέες και νέους, οι σύλλογοι Θρακιωτών, Μακεδόνων,
Ιονίων, Σερραίων και Ελασσονιτών ενισχύουν την
εθνικοτοπική δράση τους, που πλαισιώνονται από τις
καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις τους (σε ιστορικές
επετείους, μουσικοχορευτικές κα).
Ο Σύλλογος Μακεδόνων διοργάνωσε φέτος διήμερο
εκδηλώσεων στο Unterföhring, ενώ ο Σύλλογος
Θρακιωτών συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις κοινές
εκδηλώσεις φορέων στο Μόναχο.
Ο σύλλογος "Φιλαρμονία", έκανε και φέτος αισθητή
την παρουσία του απευθυνόμενος τόσο σε Έλληνες
όσο και σε Γερμανούς.
Περισσότερο στο στενό κύκλο των μελών και φίλων
τους, απευθύνονται οι Σύλλογοι Αιγαίου, Δραμινών,
Σερραίων, Κοζανιτών και Πελοποννησίων, ενώ ο
Σύλλογο Σερραίων συμμετείχε με το χορευτικό του
σε διάφορες εκδηλώσεις όμορων Δήμων.
Η Λέσχη Επιστημόνων συνεχίζοντας τα τελευταία
χρόνια τις εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ευρύ
κοινό, όπως και το Λύκειο Ελληνίδων, έχουν
καθιερωθεί ως μέρος των φορέων του οργανωμένου
Ελληνισμού.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί η θετική
«εμφάνιση» της Κοινότητας του όμορου Haar που
έχει αναπτύξει συνεργασία με τον τοπικό Δήμο και
έχει πολλαπλασιάσει τις εκδηλώσεις του όσο και η
Ελληνική Κοινότητα του
Κάρλσφελντ που
δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό.
Το Ίδρυμα Παλλάδιον συνέχισε και φέτος τις δράσεις
του στο επίπεδο της προώθησης του πολιτισμού και
της ελληνικής γλώσσας με διαλέξεις, ανταλλαγές
μαθητών Ελλάδας – Γερμανίας, προγράμματα σε
συνεργασία με το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας.
Πρόσφατα, πραγματοποίησε στο Künstlerhaus
συναυλία με το μουσικό σχήμα του μουσικού
σχολείου Αλίμου – Αττικής ενώ κυκλοφόρησε σε
έντυπο ο απολογισμός δράσεών του για την
τελευταία 3ετία.
Με δράση κυρίως, στο φλέγον ζήτημα του
προσφυγικού κινήθηκε - πέρα από τις καθιερωμένες
δράσεις του - το "Ελληνικό Σπίτι" Μονάχου.
Οι ελληνικοί αθλητικοί σύλλογοι παρουσιάζουν
θετική παρουσία με τον Ηρακλή Μονάχου να
διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, αλλά και οι άλλες
ομάδες όπως Γαλανόλευκο Ντάχαου και FC Pontos,
FC Hellas έφεραν καλά αποτελέσματα. Σημαντικά
είναι και τα αποτελέσματα της ομάδας
καλαθοσφαίρισης BC Hellenen.
Τέλος, όσον αφορά της Ελληνική Κοινότητα
Μονάχου, την Ένωση Συλλόγων οφείλουμε από
πλευράς μας να επισημάνουμε ότι το μέλλον του
οργανωμένου Ελληνισμού απαιτεί έναν ουσιαστικό
διάλογο και σχεδιασμό.

Γερμανία: Minijob - Πόσες ώρες πρέπει να εργάζεστε με την εφαρμογή του νέου "Mindestlohn"
Έτσι π.χ. ένας εργαζόμενος που λαμβάνει ωρομίσθιο
10 € δεν θα πρέπει να εργάζεται πάνω από 45 ώρες
τον μήνα, ο εργαζόμενος με 9 € το ανώτερο 50 ώρες
ενώ ο εργαζόμενος με το κατώτερο ωρομίσθιο δηλ.
8,84 € το ανώτερο ωράριό του θα είναι πλέον 50,90
ώρες μηνιαίως.

Η Ομοσπονδία των Γερμανικών Συνδικάτων, DGB,
δημοσίευσε βοηθητικό πίνακα με τις ώρες εργασίας για
έναν εργαζόμενο "των 450 €" (αφορολόγητο) με
δεδομένη την αύξηση από 1.1.2017 του κατώτερου
ωρομισθίου σε 8,84€ (από 8,50€ /ώρα).
Το συνδικάτο δημοσίευσε τον πίνακα αυτό ώστε να
κατανοήσουν οι εργαζόμενοι ότι πρέπει να μειωθεί ο
χρόνος εργασίας με την αύξηση που θα λάβουν. Ισχύει
φυσικά μόνο για τις λεγόμενες εργασίες "minijob". Στις
άλλες εργασίες θα υπάρξει αύξηση όσων έπαιρναν
κατώτερο ωρομίσθιο 8,50 €/ώρα που ίσχυε μέχρι
31.12.2016

8,84 Euro 50,90 ώρες
8,90 Euro 50,56
9,00 Euro 50,00
9,10 Euro 49,45
9,20 Euro 48,91
9,30 Euro 48,39
9,40 Euro 47,87
9,50 Euro 47,37
9,60 Euro 46,88
9,70 Euro 46,39
9,80 Euro 45,92
9,90 Euro 45,45
10,00 Euro 45,00
Πηγή: DGB

Εάν θέλεις να σου
στέλνουμε το
«Δορυφόρο» στο σπίτι
(χωρίς κόστος) στείλτε
μας την ταχ. διεύθυνσή
σας στο εμαιλ
doryforos@email.de
ή στο φαξ 089/5027595,
ή στην
ταχ. Διεύθυνση,
Doryforos, Park str 17,
80 339 München

Φωτογραφίες από τον αγιασμό υδάτων στο Μόναχο, Κάρλσφλεντ και Haar

Ο Επίσκοπος Λεύκης Ευμένιος τέλεσε τις ιερές ακολουθίες στον ΙΝ των Αγ. Πάντων Μονάχου και ακολούθως
μετέβη στον ποταμό Ίσαρ για τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων του ποταμού, που τελείται εφέτος για
16η συνεχή χρονιά. Τον αγιασμό του ποταμού τέλεσαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης Ευμένιος, ο
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος και ο Πρεσβύτερος-Οικονόμος Πλούταρχος Κωσταντινίδης. Παρέστη επίσης ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη
Βαυαρική Πολιτεία. Ο εκπρόσωπος του Καρδιναλίου Μονάχου, Χανς-Γκέοργκ Πλάτσεκ, η πάστορας κ.
Μπάρμπαρα Κιττελμπεργκερ και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εργασίας των χριστιανικών Εκκλησιών
Μονάχου, πάστορας Γκότφριντ φον Σέγνιτς μετέφεραν τις ευχές. Η Γεν. Πρόξενος Μονάχου κ. Παναγιώτα
Κωνσταντινοπουλου εκπροσώπησε την Ελλάδα, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Μάριον Όφμαν μετέφερε τον
χαιρετισμό της πόλης Μονάχου και ο Δήμαρχος της πόλης Γκέρμερινγκ Ανδρέας Ηάας μας τίμησε με την
παρουσία του. Από την ανακοίνωση της Αρχιερατικής Επιτροοής Βαυαρίας

Αγιασμός των
Υδάτων στο
Karlsfeld παρουσία
του Δημάρχου της
πόλης.
Φωτογραφίες:
Μαρία Μπουτσώλη,
Σοφία Περγέλη και
Σοφία Σουβλέρη

Ελληνική
Κοινότητα Haar:
Θεοφάνεια με τον
Eπίσκοπο Λεύκης
Ευμένιο

Από την εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου στην Löwenbraukeller στις 7.1.2017

Από την εδκήλωση του Συλλόγου Ελασσονιτών στο ΣΤΕΚΙ στις 6.1.2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
"Τα ύδατα του Δούναβη παίρνουν στον αφρό τους την κολυμβητών, ο Αρχιδήμαρχος κ. Ιωακείμ Βολμπεργκς και ο
ορθόδοξη προσευχή και τους ύμνους του αγιασμού και ευαγγελικός επίσκοπος Χανς-Μαρτιν Βάις.
Φωτογραφίες:Bistum Regensburg
τους μεταφέρουν μέχρι την Οδησσό και τη Μαύρη
Με ευχές Πρωτοπρεσβύτερος Απ. Μαλαμούσης
Θάλασσα"
Με την υπέροχη αυτή φράση και τον θαυμάσιο και τον
ωραίο συμβολισμό χαιρέτισαν οι επίσημοι βαυαροί στη
πόλη Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg) τη φετεινή τελετή
του αγιασμού των υδάτων του ποταμού Δούναβη, που
όπως είναι γνωστό διασχίζει τη κεντρική Ευρώπη και
ποτίζει με τα νάματά του πολλά κράτη, όπως λ.χ.
Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία,
Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κ. Ευμένιος, ο
Πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος
Μαλαμούσης,
ο
Αρχιμανδρίτης
Γεώργιος
Σιώμος
και
ο
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης μετέβησαν στη
πόλη Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας και τέλεσαν την
ακολουθία του αγιασμού του ποταμού Δούναβη.
Προηγήθηκε σύντομη εκκλησιαστική τελετή στον
καθεδρικό ναό της πόλης με την ορθόδοξη
αντιπροσωπεία,
την
αντιπροσωπεία
της
ρωμαιοκαθολικής επισκοπής της πόλης, με επικεφαλής
τον τοπικό Επίσκοπο κ. Ρούντολφ Φοντερχόλζερ και την
αντιπροσωπεία της ευαγγελικής εκκλησίας, με
επικεφαλής τον ευαγγελικό επίσκοπο Χανς-Μάρτιν Βάις.
Ακολούθως η αντιπροσωπείες και το εκκλησίασμα
μετέβησαν πεζή με λιτανεία στην ιστορική Πέτρινη
Γέφυρα του Δούναβη, όπου έλαβε χώρα και η τελετή του
αγιασμού. Τον Τίμιο Σταυρό ανέσυραν από τα παγωμένα
νερά του ποταμού τρεις βαυαροί εθελοντές, μέλη της
Κρατικής Υπηρεσίας Επιτήρησης Ποταμών και Λιμνών της
Βαυαρίας. Στην τελετή στον καθεδρικό ναό και στην
ακολουθία του αγιασμού στη γέφυρα έψαλε με υπέροχο
βυζαντινό ύφος ο δρ. Θεολογίας κ. Ιωάννης Πίλιουρης
Παρέστη ο Αρχιδήμαρχος της πόλης κ. Ιωακείμ
Βολμπεργκς.
Οι Επίσκοποι και ο Αρχιδήμαρχος τόνισαν στις ομιλίες
τους το βαθύ συμβολισμό του αγιασμού που τελείται σε
μια ιστορική πολιτιστική γέφυρα και σ΄ένα ποταμό που
συνδέει και ζωοποιεί λαούς και πολιτισμούς.
Οι βαυαροί ομιλητές επήνεσαν δημόσια στις ομιλίες τους
τον πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση για την
πρωτοβουλία του να εισαγάγει και να καθιερώσει προ
τετραετίας το ωραίο αυτό ορθόδοξο έθιμο του αγιασμού
των υδάτων, μετά το Μόναχο και στη πόλη
Ρέγκενσμπουργκ, ως ευλογία και εμπλουτισμό της
εκκλησιαστικής ζωής όλων των κατοίκων της πόλης.
Εφημερίδες και το τοπικό κανάλι κάλυψαν το γεγονός
αυτό με επαινετικά λόγια για την παρουσία και ζωή της
Ορθοδόξου Εκκλησίας στη πόλη και στη περιοχή.
Φωτογρ. (από δεξιά) ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο Θεοφ.
Επίσκοπος Ευμένιος, o ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος
Ρούντολφ Φοντερχόλζερ, ο ευαγγελικός επίσκοπος ΧανςΜάρτιν Βάις και ο Αρχιδήμαρχος Ιωακείμ Βολμπεργκς.
Φωτογρ. (από αριστερά) ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος,
ο Θεοφ. Επίσκοπος Ευμένιος, o ρωμαιοκαθολικός
Επίσκοπος Ρούντολφ Φοντερχόλζερ, η ομάδα των βαυαρών

Τα έσοδα της διαφήμισης θα δοθούν στο ορφανοτροφείο
«Μέλισσα» στο πλαίσιο της εκδήλωσής μας στις 29.01.2017

H επερώτηση Βουλευτών και η απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού για 2ο Γυμνάσιο
Μονάχου (και Λύκειο)

