Αρ. 50 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Από την παράσταση της παιδικής θεατρικής ομάδας "Μελωδία" στο
δημοτικό πολιτιστικό κέντρο Unterföhring bei München παρoυσιάζοντας
το έργο Matilda στις 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου 2019
Πολλά συγχαρητήρια !!!
Φωτογραφίες για το Δορυφόρο: Stelios Mandalenakis

Eπίσης σ αυτό το τεύχος: Αφιέρωμα στην εκδήλωση – παρουσίαση του
βιβλίου- του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ για την 1η γενιά μεταναστών

Αντιπρόεδρος της "Ένωσης Ξένου Τύπου" στο Βερολίνο ο Γιώργος Παππάς
Baumann(Αυστρία,
ταμίας),
Wojtek
Szymański,(Πολωνία, μέλος), Natascha
Fiebrig (Ουκρανία, μέλος), Pascal Thibaut
(Γαλλία,
πρόεδρος),
Celal
Özcan
(Τουρκία,
μέλος),
Rob
Savelberg
(Ολλανδία, μέλος), Γιώργος Παππάς
(Ελλάδα, αντιπρόεδρος).
Η Ένωση VAP είναι η παλαιότερη
δημοσιογραφική ένωση της Γερμανίας,
λειτουργεί χωρίς διακοπή

To νέο Προεδρείο της "Ένωσης Ξένου
Τύπου" VAP στο Βερολίνο εξελέγη χθες.
Στη φωτογραφία από αριστερά: Birgit

από το 1906, σήμερα έχει 428 μέλη ανταποκριτές των σημαντικότερων ΜΜΕ
από όλον τον κόσμο.

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου όργανωσε την περασμένη Κυριακή εκπαιδευτική επίσκεψη
για τους νέους του Συλλόγου στο NS-Dokumentationszentrum München (μουσείο μνήμης και
ιστορίας των θυμάτων του ναζισμού) Max-Mannheimer-Platz 1.

Είχε προηγηθεί, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, η επίσκεψη της Διευθύντριας του Münchner
Stadrmuseum Dr. Isabellas Fehle και του αρμοδίου του μουσείου για το προγιέκτ
"Migration bewegt die Stadt" Simoen Goeke στην έκθεση παραδοσιακών φορεσιών που
οργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων στο πολιτιστικό κέντρο της ενορίας των Αγίων Πάντων. Tην
περιήγηση έκανε ο χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Σεραφείμ Βουλγαρίδης.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Χάρης Φωτιάδης μαζί με τον αρχιμανδρίτη Γεώργιο
Σιώμο και τον πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση καθώς και άλλα μέλη του ΔΣ
επισκέφθηκαν μαζί με την Isabella Fehle και Simoen Goeke το μνημείο για τη γενοκτονία
του Ελληνισμού του Πόντου που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της ενορίας των Αγίων
Πάντων.
Φωτογραφίες: Σύλλογος Ποντίων Μονάχου Ingrid Grossmann

Ο Δήμος Μονάχου παρουσίασε την εικόνα σχετικά με τα ενοίκια κατοικιών για το 2019. Σε
σύγκριση με το 2017 τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,1% . Έτσι ο μέσος όρος ανά τ.μ.
φθάνει τα 11,69 €

Τι αλλάζει στη Γερμανία από την 1η Μαρτίου
αλλάξουν πινακίδα. Ενα πράσινο σήμα ασφάλειας
θα αντικαταστήσει το σημερινό μπλέ σήμα. Τα
μοτοποδήλατα και μικρού κυβισμού μηχανές δεν
χρειάζονται να είναι μεν δηλωμένα αλλά πρέπει να
είναι ασφαλισμένα.

Σύνταξη μητρός
Απο 1η Μαρτίου θα επεκταθεί η σύνταξη μητρός.
Μέχρι τώρα οι μητέρες των οποίων τα παιδιά είχαν
γεννηθεί πριν το 1992 έπαιρναν δυο πόντους για
κάθε παιδί στο σύστημα συνταξιοδότησης. Από
τώρα θα αυξηθεί στα 2,5, που σημαίνει αύξηση της
σύνταξης. Ενας πόντος συνταξιοδότησης είναι στη
Δυτική Γερμανία 32,03 € ενώ στην ανατολική
Γερμανία 30,69 €.
Ετσι, οι μητέρες λαμβάνουν 16,02 € για κάθε παιδί
στη δυτική Γερμανία ενώ στην Ανατολική 15,35€
Η αύξηση αφορά και τις σημερινές συνταξιούχες
μητέρες
που θα πάρουν αναδρομικά την αύξηση για τους
τρεις μήνες του έτους και τις νέες συνταξιούχες
που θα λάβουν την αύξηση όταν βγουν στη
σύνταξη.
Τα μοτοποδήλατα πρέπει να έχουν νέα
πινακίδα
Από 1η Μαρτίου τα μοτοποδήλατα πρέπει να

Αύξηση του κατώτερου μισθού για
εργαζόμενους στις οικοδομές
Στη Δυτική Γερμανία το εξειδικευμένο προσωπικό
θα παίρνει πλέον κατώτερο ωρομίσθιο 15,20 € αντί
14,95 € ενώ στην ανατολική Γερμανία 12,20€
Το βοητικό προσωπικό από 11,75 € θα παίρνει 12,20
€ τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική
Γερμανία.
WhatsApp: Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τους
χρήστες
Μεταξύ άλλων οι οδηγίες προβλέπουν η
επικοινωνία μόνο με άτομα που έχουν δηλώσει τη
συγκατάθεσή τους, την αυστηροποίηση της
κοινοποίησης μηνυμάτων κ.α
Νέα
αργία
στο
Βερολίνο
Η 8 Μαρτίου "παγκόσμια ημέρα της γυναίκας" θα
είναι πλέον επίσημη αργία στο κρατίδιο του
Βερολίνου. Το Βερολίνο συνεχίζει με τις 10 αργίες
να είναι από τα κρατίδια με τις λιγότερες επίσημες
αργίες.
και...
Αλλαγή ώρας στις 31 Μαρτίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (EFNIL)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ
2019
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι ο μοναδικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση
επίσημων τίτλων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις γλώσσες, το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει ιδιαίτερη χρηστικότητα όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επίπεδα

Ημερομηνίες εξετάσεων

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)
Α2
Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

Στοιχειώδης Γνώση
Βασική Γνώση

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί)
Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί)
Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι)
Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι)

Β1

Μέτρια Γνώση

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (απόγευμα)

Β2

Καλή Γνώση

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (πρωί)

Γ1

Πολύ Καλή Γνώση

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (απόγευμα)

Γ2

Άριστη Γνώση

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (πρωί)

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019
 Επιλέξτε ένα από τα 160 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο:
http://www.greek-language.gr/certification/node/9

 Υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

 Προετοιμαστείτε για τις Εξετάσεις με το βοηθητικό υλικό του ΚΕΓ.
http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html

Πληροφορίες:
- στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων
- στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313331540, 2313331542
- στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification

Eκδήλωση τιμής για τη 1η γενιά στο Μόναχο από το "Δορυφόρο"
Στο πνευματικό κέντρο της ενορίας των Αγίων Πάντων πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση του Δορυφόρου
με στόχο "να τιμηθεί η πρώτη γενιά" με την έκδοση βιβλίου "Το χρονικό των Ελλήνων μεταναστών στην BMW
1960-2018" το εργοστάσιο που εργάστηκαν οι περισσότεροι Έλληνες μετανάστες από κάθε άλλο εργοστάσιο
στη Γερμανία.
Η πρώτη αλλά και η δεύτερη γενιά γέμισαν την αίθουσα του πνευματικού κέντρου ενώ το χθες συναντήθηκε με
το σήμερα με το χορευτικό συγκρότημα μικρών παιδιών (έως 10 ετών) της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου
ενώ το μουσικό σχήμα "τα παιδιά του Μονάχου" καθώς και ο Γιώργος Μιχαλής (λαούτο και τραγούδι) εκ
μέρους του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου έπαιξαν και τραγούδησαν τραγούδια της μετανάστευσης. Οι
συγκεκριμένοι σύλλογοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι οι τρεις αρχαιότεροι σύλλογοι
στο Μόναχο που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 χρόνια δράσης και λειτουργίας.
Οι Παρχαρομάνες πρόσφεραν για ακόμη μια φορά υπέροχα ποντιακά εδέσματα.
Η Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, η Πρόεδρος του Βασιλεία
Τριάχρη και ο αντιπρόεδρος Ιδρύματος Παλλάδιον Κώστας Ορφανίδης, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος
Παππά, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Μανώλης Κουγιουμουτζή, ο συντονιστής της
πρωτοβουλίας Ελλήνων ιατρών Μονάχου ο εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας του συνδικάτου μετάλλου IGM
Σάκης Κρίκης, το μέλος του Συμβουλίου ενσωμάτωσης του Δήμου Μονάχου Θεόδωρος Λουπεγγίδης, το μέλος
του εργατικού συμβουλίου της BMW Γιώργος Χανταβαρίδης καθώς και πρόεδροι και εκπροσώποι συλλόγων
και φορέων ήταν μεταξύ των καλεσμένων που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση..
Πάνω από 100 φωτογραφίες από το αρχείο του Δορυφόρου προβλήθηκαν παράλληλα με το πρόγραμμα της
εκδήλωσης.
Ο Αρχιμανδρίτης Γιώργος Σιώμος αναφέρθηκε με ομιλία του στην πρώτη γενιά από την οπτική γωνία της
δεύτερης γενιάς ελλήνων μεταναστών ενώ έκανε αναφορά και στον οργανωμένο Ελληνισμό.
Ο υπεύθυνος του Δορυφόρου και της έκδοσης Κώστας Τάτσης τόνισε ότι στόχος της προσπάθειας είναι οι
ίδιοι οι Ελληνες να γράψουν την ιστορία τους και αναφέρθηκε στην ανάγκη ο Ελληνισμός του Μονάχου να
θέσει εκ νέου μεγάλους στόχους που μέσα από την ενότητα μπορεί να πετύχει.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μουσική με αναφορά στη μετανάστευση από το συγκρότημα «τα
παιδιά του Μονάχου» που συμμετείχαν αφιλοκερδώς

Το μέλος του ΔΣ του Δορυφόρου Μαρία Μπουτσώλη παρουσιάζει το πρόγραμμα της
εκδήλωσης

Χαιρετισμός από την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα
Κωνσταντινοπούλου

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Βασιλεία Τριάρχη μαζί με την Γεν. Πρόξενο

Οι μικροί χορευτές της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου

Οι δημοσιογράφοι Ελένη Ηλιάδου (Βαυρική Ραδιοφωνία) και Γιώργος Παππάς (ΕΡΤ)

Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος στην ομιλία του για την «μετανάστευση από την
οπτική γωνία της δεύτερης γενιάς»

Ο Δημήτρης Κουτσομητόπουλος (τρίτος από δεξιά) έδωσε επίσης πληροφορίες στην
έκδοση του βιβλίου

Ο Γιώργος Μιχαλής (λαούτο και τραγούδι) εκ μέρους του Κρητικού Συλλόγου
Μονάχου

Ο εθελοντισμός στην πράξη : Οι παρχαρομάνες του Συλλόγου Ποντίων σε ακόμη μια δράση
προσφοράς

Στην εκδήλωση προβλήθηκαν πάνω από 100 φωτογραφίες των πρώτων δεκαετιών της
μετανάστευσης. Η οργάνωση της προβολής έγινε από το Στέλιο Μανδαλενάκη

Λίγο πριν την εκδήλωση η αίθουσα ήταν ήδη γεμάτη. Στη φωτογραφία από δεξιά Αναστασία Dick,
Γιώργος Τσέτσος, Ηλίας Καρακασίδης και μπροστά Δώρα Τσαχιλτζή και Μαίρη Τσολνάρα

Η εκδήλωση ξεκίνησε

Το πρώτο βιλίο αφιερώθηκε στην Ειρήνη Χανταβαρίδου παιδί εργατών της BMW και της
Riesenfeldstr που σκοτώθηκε νέα σε αυτοκινιτιστικό δυστύχημα Δόθηκε στο γιότης Θεόδωρο και
στον αδερφό της Γιώργο

Στη δεξίωση, μετά την εκδήλωση στους χώρους του πνευματικού κέντρου Φωτογραφίες
Λάκης Σπυριδωνίδης

Tην Σπυριδούλα Παρασσίδου ετοίμασε αυτήν την όμορφη τούρτα - αφιλοκερδώς και με δική της
πρωτοβουλία- για την εκδήλωση την οποία έκοψαν στο τέλος οι Ηλίας Καρακασίδης και Γιώργος
Χανταβαρίδη

Ενα βιβλίο τιμής ένεκεν στην Αλεξάνδρα Σπυριδωνίδου για τις Παρχαρομάνες

Συμβολική τιμή πώλησης του βιβλίου 5 €
Μπορείτε να το προμηθευτείτε στο Ελληνικό Σπίτι, Bergmannstr 46, 80 339 München

