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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

BC Hellenen Μονάχου:
Νίκη και άνοδο στην 4η εθνική κατηγορία

Η ελληνική ομάδα καλαθοσφαίρισης BC Hellenen κατόρθωσε πριν καν ολοκληρωθεί η
σαιζόν να πετύχει μια ακόμη (συνεχόμενη άνοδο) σε κατηγορία. Το Σάββατο 25 Μαρτίου
επικράτησε με 87-41 εναντίον της Green Devils Schrobenhausen
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Έλληνες και Βαυαροί εόρτασαν από κοινού την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821 στο Μόναχο
Το εορταστικό πρόγραμμα περιελάμβανε χαιρετισμό της κ.
Προξένου, χαιρετισμό του οικοδεσπότη και διευθυντή του μουσείου
κ. Κνάους και ομιλία της Υπουργού για θέματα Ευρώπης της
Βαυαρικής Κυβέρνησης κ. Μπεάτε Μερκ.
Η κ. γενική πρόξενος αναφέρθηκε στην Ελληνική Επανάσταση,
στη στήριξή της από ευρωπαικούς λαούς και τους έλληνες της
διασποράς, στις ελληνοβαυαρικές σχέσεις από την εποχή του
Όθωνα, τη συνεργασία των δύο λαών και κρατών σε θέματα
παιδείας, επιστήμης και τέχνης στη σημερική οικονομική κρίση
στην Ελλάδα, στις προπτικές συνεργασίας και επενδύσεων στη
χώρα μας και στη συμβολή των Ελλήνων της Βαυαρίας στις
ευρωπαικές αξίες. Η βασιλική πλατεία του Μονάχου, με τα
προπύλαια, τα μουσεία και την ελληνική τους αρχιτεκτονική,
αποτελεί τον ιδανικό χώρο για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Ο κ. Κνάους αναφέρθηκε στην επανάσταση του 1821 και στα
Προπύλαια του Μονάχου, που εξιστορούν με διάφορες
παραστάσεις την ελληνική επανάσταση, στον φιλελληνισμό των
ευρωπαίων και ιδιαίτερα των βαυαρών, στον μεγάλο φιλέλληνα
Βασιλέα Λουδοβίκο της Βαυαρίας, στη συλλογή ελληνικών
αγαλμάτων και βαζών στα δύο μουσεία και στην αλλαγή του
γράμματος γιώτα (ι) με το ελληνικό γράμμα ύψιλον (υ) στη γραφή
και προφορά του ονόματος της Βαυαρίας (το Baiern μετετράπη σε
Bayern). Αναφέρθηκε επίσης στη βασιλεία του Όθωνα και στα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τριακονταετούς διοικήσεώς
του. Ο κ. Κνάους δήλωσε τό ότι ως φιλέλληνας προσπαθεί
καθημερινά να μεταλαμπαδεύσει στη σύγχρονη κοινωνία το
πνευματικό και πολιτιστικό έργο της αρχαίας Ελλάδας. Η
περαιτέρω αλληλοκατανόηση βαυαρών και ελλήνων σήμερα
αποτελεί γνώμονα για το να μην επαναληφθούν λάθη του
παρελθόντος που συνέβησαν παρά τις καλές προθέσεις των
βασιλέων Λουδοβίκου της Βαυαρίας και Όθωνα της Ελλάδος.

„Ελλάδα, Ελλάδα μου, αγαπητή μου Ελλάδα“, αναφέρθηκε στην
Ελληνική Επανάσταση 1821, στην οικονομική βοήθεια του
βαυαρού βασιλέα Λουδοβίκου προς το νεοσύστατο ελληνικό
κράτος, στα Προπύλαια και στα μουσεία της βασιλικής πλατείας
Μονάχου που έχουν ως πρότυπο την Ακρόπολη των Αθηνών,
στην ελληνική τέχνη που σφραγίζει μέχρι σήμερα το πρόσωπο της
βαυαρικής πρωτεύουσας, στον πολιτισμό της Βαυαρίας που
καρποφορεί με βάση τα ιδανικά της „Πόλης“ και της ελληνικής
φιλοσοφίας και στη μεταγραφή του ονόματος της Βαυαρίας με το
ελληνικό γράμμα Ύψιλον, με βάση διάταγμα του βασιλέα
Λουδοβίκου, στις 20.10.1825.
Η παρουσίαση των εθνικών ύμνων Ελλάδος και Γερμανίας, η
μουσική παρουσίαση δημοτικών τραγουδιών και η μουσική
εκτέλεση έργων του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη από
το δημοτικό σχολείο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και στο γυμνάσιο
Νυρεμβέργης. Την όλη εκδήλωση περάτωσε το Λύκειο
Ελληνίδων με 5 θαυμάσιους ελληνικούς χορούς και εξαίσιες
παραδοσιακές στολές από διάφορα διαμερίσματα της Ελλάδας.
Την παρουσίαση του προγάμματος έκανε η δημοσιογράφος της
Βαυαρικής Ραδιοφωνίας κ. Φανή Αθέρα.
Στη δεξίωση οι καλεσμένοι απήλαυσαν τα ελληνικά εδέσματα και
ποτά που διέθεσε ο γαστρονόμος κ. Μανώλης Κουγιουμουτζής.
Από δελτίο τύπου Πρωτοπρεσβύτερου Απ/ Μαλαμούση (Αρχιερατικό
Επιτετραμμένο για δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία).

Η βαυαρή Υπουργός κ. Μπεάτε Μερκ άρχισε την ομιλία της με τα
τελευταία λόγια του βασιλέα Όθωνα που είπε πριν πεθάνει

Φωτο: Λάκης Σπυριδωνίδης
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Νέα στοιχεία: Πόσοι είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι στην Γερμανία
Η Agentur für Arbeit (αντίστοιχος ΟΑΕΔ) δημοσίευσε τα νέα στοιχεία σχετικά με τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους
εργαζόμενους στην Γερμανία. Τους εργαζόμενους δηλαδή που δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες ή
δημόσιοι υπάλληλοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι Έλληνες εργαζόμενοι στην Γερμανία ήταν 130.933*, αριθμός που ήταν κατά 7.391
μεγαλύτερος συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πριν ένα έτος (+6%).
Από αυτούς τους 130.933:
80.786 ήταν άντρες
50.147 γυναίκες
12.128 κάτω από 25 χρονών
973 πάνω από 65 χρονών
Το 20,2% δηλ. 26.390 εργάζονται σε επιχειρήσεις / εργοστάσια με 1 έως 9
Το 33,6% δηλ. 43.971 εργάζονται σε επιχειρήσεις / εργοστάσια με 10 έως 249
Το 46,3% δηλ. 60.572 εργάζονται σε επιχειρήσεις /εργοστάσια με πάνω από 250 εργαζόμενους

εργαζόμενους
εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο εργασίας δηλ με ανώτερο εισόδημα 450€
Συνολικά εργάζονται με το συγκεκριμένο Status 20.382 Έλληνες από τους οποίους 8.116 άνδρες και 12.266
γυναίκες.
Κάτω των 25 ετών 3.910, μεταξύ 25 και 55 ετών 11.185 εργαζόμενοι και από 55 έως 65 ετών 2.999. Άνω των 65
ετών 2.387
Οι Έλληνες εργαζόμενοι ανά κρατίδιο
Βαυαρία: 29.256 + 6,1%
Βάδη Βυρτεμβέργη: 34.478 + 4,1%
Β. Ρηνανία Βεστφαλία: 32.308 + 5,8%
Βερολίνο: 3.837 + 18,4%
Έσση: 13.132 + 6,0%
Αμβούργο: 2.599 + 5,9%
Κάτω Σαξονία: 6.102 +6,7%
Πηγή: Agentur für Arbeit
*Τα στοιχεια που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο αφορούν την 30η Ιουνίου 2016

Βαυαρική στήριξη στην ανάδειξη των Φιλίππων
διευθύντρια του Βαυαρικού Οργανισμού Τουρισμού,
Heidi Ritter, μετά την απόφαση που ελήφθη να
χαρακτηριστεί ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων,
ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς,
στο πρόγραμμα προσκυνηματικών περιηγήσεων του
Βαυαρικού Οργανισμού Τουρισμού (ΒΟΤ).
ον βοηθό επίσκοπο και την κ. Ritter, που ήταν
επικεφαλής 20μελούς αποστολής αποτελούμενης
από πολίτες και ταξιδιωτικούς πράκτορες από το
κρατίδιο της Βαυαρίας, μαζί με την εκπρόσωπο του
γενικού προξένου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη,
Anita Englert-Zerbin, υποδέχθηκαν στον ιερό χώρο
όπου βαφτίστηκε η πρώτη Ευρωπαία και Ελληνίδα
χριστιανή, η Ισαπόστολος Αγία Λυδία, η δήμαρχος
Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα και ο μητροπολίτης
Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, Προκόπιος.
O αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα
προσκυνηματικών περιηγήσεων του Βαυαρικού Οργανισμού
Τουρισμού (ΒΟΤ).ως ένας από τους σημαντικότερους
προορισμούς
Τη σημασία της ένωσης των χριστιανικών εκκλησιών,
με στόχο την προσφορά αγάπης και στήριξης προς
όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τόνισε
από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, ο βοηθός
επίσκοπος του Μονάχου, Wolfgang Bischof, κατά την
πρώτη επίσκεψη που πραγματοποίησε, μαζί με τη

Το συγκρότημα του Βαπτιστηρίου της Αγίας Λυδίας
βρίσκεται πλησίον του αρχαιολογικού χώρου των
Φιλίππων, έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης.
Κατασκευάστηκε πριν από σαράντα πέντε χρόνια και
περιλαμβάνει το ναό- βαπτιστήριο, το υπαίθριο
βαπτιστήριο, ένα υπερσύχρονο συνεδριακό κέντρο,
αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο, βοηθητικούς
χώρους για τους επισκέπτες-προσκυνητές και όλα
αυτά μέσα σ’ ένα κατάφυτο φυσικό περιβάλλον.

Οι δυο ιεράρχες αντάλλαξαν θερμό αδελφικό ασπασμό και
εξέφρασαν την ιδιαίτερη χαρά, που μέσα στο πλαίσιο της
προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού, δίνεται η
δυνατότητα μιας πολύ καλής και αποδοτικής συνεργασίας
προς όφελος όλων των χριστιανών ανεξαρτήτου δόγματος.
Ο μητροπολίτης και η δήμαρχος συνόδευσαν τον επίσκοπο
και τα μέλη της βαυαρικής αποστολής στο υπαίθριο
βαπτιστήριο, στην όχθη του Ζυγάκτη ποταμού, όπου
σύμφωνα με την παράδοση, εκεί, ο Απόστολος των Εθνών
Παύλος, κήρυξε το ευαγγέλιο και βάφτισε την Αγία Λυδία.
Ο Γερμανός επίσκοπος απήγγειλε προσευχή από το βήμα
της βάπτισης της Αγίας Λυδίας, διαβάζοντας το «Πιστεύω»
και απόσπασμα από το βιβλίο των Πράξεων των
Αποστόλων, στο οποίο αναφέρεται η επίσκεψη του
Αποστόλου Παύλου -μετά από όραμα άντρα Μακεδόνα- στο
λιμάνι της Νεάπολης (σημερινή Καβάλα) και από εκεί στους
Φιλίππους, ενώ στη συνέχεια παίρνοντας νερό από τις όχθες
του Ζυγάκτη, ευλόγησε τους παριστάμενους.
Στον χαιρετισμό του εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και
ικανοποίηση για την επίσκεψη στους Φιλίππους και στο
Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, αλλά και για τη θερμή
υποδοχή της οποίας έτυχε από τον μητροπολίτη Φιλίππων
και την δήμαρχο Καβάλας. Υπογράμμισε, ότι ο Απόστολος
Παύλος αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των
χριστιανών, παρά τις όποιες δογματικές διαφορές τους
χωρίζουν και σημείωσε ότι στόχος της επίσκεψής του, μαζί με
τους εκπρόσωπους του Βαυαρικού Οργανισμού Τουρισμού,
είναι να προτρέψουν τους Γερμανούς πολίτες να
επισκεφθούν τον ιερό χώρο.
Ο βοηθός επίσκοπος Μονάχου, υπογράμμισε ακόμα, ότι σε
μια εποχή με πολλές δυσκολίες, όπως αυτή που διανύουμε,
οι χριστιανικές εκκλησίες πρέπει να στείλουν μήνυμα
ενότητας και συνεργασίας προς όλους τους ανθρώπους που
χρειάζονται βοήθεια και στήριξη. Επίσης, τόνισε ότι η κοινή
πίστη όλων των χριστιανών, ανεξάρτητα αν είναι Καθολικοί,
Προτεστάντες ή Ορθόδοξοι, αποτελεί ένα δυνατό στοιχείο
που πρέπει να στηριχθεί. Μάλιστα σημείωσε, ότι μέσα από
τέτοιες επισκέψεις σε ιερούς και ιστορικούς χώρους, όπως
είναι οι Φίλιπποι και η Αγία Λυδία, οι χριστιανοί γνωρίζουν τις
ρίζες τους.
Ο μητροπολίτης Φιλίππων ξενάγησε τους επισκέπτες, τόσο
στο υπαίθριο βαπτιστήριο, όπου κάθε χρόνο τελούνται
βαφτίσεις ενηλίκων που επιθυμούν να ανασπαστούν το
Χριστιανισμό, όσο και στον περικαλλή ιερό ναό Βαπτιστήριο
της Αγίας Λυδίας, με τα μοναδικής αισθητικής ψηφιδωτά και
βιτρό, όπου στο μέσον κυριαρχεί η λιτή μαρμάρινη
κολυμπήθρα για τις βαφτίσεις νηπίων. Αναφέρθηκε στην
ίδρυση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στην Ελλάδα και
την Ευρώπη από τον Απόστολο Παύλο, αλλά και στη
σπουδαιότητα της χριστιανικής ιστορίας των μνημείων που
υπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.
Σημαντική η συμβολή του Hans-Joachim Fuchtel
Πρέπει να τονιστεί ότι η διευθύντρια του ΒΟΤ, κατά την
πρόσφατη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου ΙΤΒ,
ανακοίνωσε ότι οι Φίλιπποι θα συμπεριλαμβάνονται πλέον
στους πιο σημαντικούς προσκυνηματικούς προορισμούς,
μετά τη Λούρδη, τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα, τη
Φάτιμα, τη Ρώμη και τους Αγίους Τόπους.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί η συμβολή του
υφυπουργού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
της
Γερμανίας
και
εντεταλμένου
για
την
Ελληνογερμανική Συνέλευση, Hans-Joachim Fuchtel,
που ήταν καθοριστική για την ανάδειξη και προβολή
των Φιλίππων στη γερμανική τουριστική αγορά. Η
συμφωνία αυτή αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας πολύ
καλής συνεργασίας, που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια ανάμεσα στον ίδιο, τη δήμαρχο Καβάλας κι
άλλους τοπικούς φορείς.
Σε τηλεγράφημα του Καθολικού Πρακτορείου
Ειδήσεων και του δημοσιογράφου Andreas Öhler, ο
Γερμανός υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης χαιρετίζει τη νέα συνεργασία, μεταξύ του
Βαυαρικού Οργανισμού Τουρισμού και της ελληνικής
τοπικής αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων:
«2,2 εκατομμύρια Γερμανοί τουρίστες επισκέφτηκαν
τον προηγούμενο χρόνο την Ελλάδα. Πρόκειται για
αύξηση του αριθμού των Γερμανών τουριστών, αλλά
εμείς θεωρούμε πως μπορεί ν’ αυξηθεί ακόμη
περισσότερο».
Η διάδοση του Χριστιανισμού στην Ευρώπη ξεκίνησε
από τους Φιλίππους
Στο ίδιο τηλεγράφημα γίνεται εκτενή αναφορά στη
διάδοση του Χριστιανισμού στην Ευρώπη, μέσω της
ιστορικής πόλης των Φιλίππων όπου επισημαίνεται:
«Ο Χριστιανισμός έφτασε στην Ευρώπη με αφετηρία
τους Φιλίππους. Το 49 μΧ ο Απόστολος Παύλος και οι
συνεργάτες του, Σίλας και Τιμόθεος, έφτασαν κατά τη
δεύτερη αποστολική περιοδεία στην Ανατολική
Μακεδονία. Αρχικά επισκέφτηκαν τη Νεάπολη, τη
σημερινή Καβάλα. Από εκεί συνέχισαν με προορισμό
την περιώνυμη πόλη των Φιλίππων που ίδρυσε ο
πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο βασιλιάς της
Μακεδονίας Φίλιππος. Εκεί, ο Απόστολος Παύλος
βάπτισε σύμφωνα με την παράδοση, μια έμπορο
πορφύρας, την Λυδία. Αργότερα, ίδρυσε στο σημείο
αυτό την πρώτη χριστιανική κοινότητα σε ευρωπαϊκό
έδαφος.
Έκτοτε οι Φίλιπποι θεωρούνται η πύλη μέσω της
οποίας ο Χριστιανισμός έφτασε στην Ευρώπη και από
εκεί διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιστολή
του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους είναι ένα
σημαντικό βιβλικό κείμενο της Καινής Διαθήκης. Το
2016 ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων
ανακηρύχθηκε από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε
αφορμή για την προσπάθεια τόνωσης του τουρισμού
στην Ανατολική Μακεδονία.
Παρά την ιστορική και θρησκευτική τους σημασία, οι
Φίλιπποι με τις πρωτοχριστιανικές βασιλικές δεν
συγκαταλέγονται ακόμη μεταξύ των κύριων πόλων
έλξης τουρισμού. Ομάδες προσκυνητών -συχνά από
την Κορέα- επισκέπτονται μεταξύ άλλων την εκκλησία
και προσεύχονται στην τοποθεσία της βάπτισης της
Αγίας Λυδίας. Ωστόσο οι Φίλιπποι δεν έχουν
αξιοποιηθεί
ακόμη
ως
χριστιανικός
τόπος
προσκυνήματος
για
Ευρωπαίους
Καθολικούς
προσκυνητές».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γερμανία: Αντιδρούν οι Έλληνες εστιάτορες στη γενικευμένη επίθεση εναντίον τους
για τις εργασιακές συνθήκες που προσφέρουν στους νεομετανάστες
εμπειρία, όταν έρθει η ώρα αποδεικνύεται πως δεν
έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα. Στην
προκειμένη περίπτωση δεν είναι λίγες οι φορές που
δεν έχουν καθόλου χρήματα για να επιστρέψουν
πίσω στην Ελλάδα και μας βάζουν μπροστά στο
δίλλημα: Τι κάνουμε τώρα; Τον κρατάμε και τον
υποαπασχολούμε δίνοντάς του και διαμονή μέχρι
να βρει κάτι άλλο; Για πόσο όμως; Στη συνέχεια
αφού δεν έχουν βρει αλλού να δουλέψουν ξεκινούν
να απαιτούν τα «δικαιώματα» από το γερμανικό
κράτος, έχοντας μόνο εκείνες τις πληροφορίες που
τους βολεύουν σχετικά.».
Tης συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
Δεν είναι λίγα τα άρθρα που δημοσιεύονται κατά
καιρούς και αφορούν στην εκμετάλλευση των
ελλήνων
νέο/μεταναστών
από
Έλληνες
επιχειρηματίες και ιδιαίτερα από εστιάτορες στη
Γερμανία.
Όμως,
στη
σφοδρή
κριτική
αντιδρούν
πολλοί Έλληνες εστιάτορες. «Δεν μπορεί να
εκτοξεύεται μια γενικευμένη κατηγορία εναντίων
όλων. Αν υπάρχουν, που υπάρχουν προφανώς και
τέτοιοι επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται Έλληνες
μετανάστες να ονοματιστούν και να καταγγελθούν.
Αλλά όχι γενικά και αόριστα να τσουβαλιάζονται
όλοι»
επισημαίνουν
στον
συνεργάτη
του
Δορυφόρου.
«Δεν είναι λίγοι που αναζητούν εργασία χωρίς να
πληρούν έστω και τις παραμικρές προϋποθέσεις.
Υπάρχει, επίσης, και η άλλη άποψη πέραν αυτής
που με τόσο ευκολία καταγράφεται» συνεχίζει ο
Έλληνας εστιάτορας.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες καυτηριάζουν τα ΜΜΕ,
τα οποία αφενός παρουσιάζουν μόνο τις κακές
συνθήκες εργοδότησης των νεομεταναστών στο
χώρο της εστίαση, και αφετέρου δημιουργούν στους
δυνητικούς μετανάστες ψευδαισθήσεις και λάθος
εντύπωση σχετικά με τα δικαιώματα, τη μισθοδοσία
και κυρίως τα κοινωνικά επιδόματα.
Σύμφωνα με τους εστιάτορες που μίλησαν με το
συνεργάτη
μας,
καθοριστικό
ρόλο
παραπληροφόρησης των Ελλήνων που θέλουν να
μεταναστεύσουν στη Γερμανία παίζουν και αρκετά
από τα φερόμενα ως ιδιωτικά κέντρα εύρεσης
εργασίας. Για να κάνουν ελκυστική τη Γερμανία
αναφέρονται σ’ αυτήν ωσάν να πρόκειται για τη Γη
της Επαγγελίας, στην οποία μπορεί να
εγκατασταθεί ο καθένας χωρίς να χρειάζονται
χρήματα, γνώση της γερμανικής γλώσσας,
εξασφαλισμένη διαμονή κτλ.
Λογικό είναι να φτάνουν εδώ από την Ελλάδα και
να απογοητεύονται γιατί ασφαλώς τα πράγματα
είναι πολύ διαφορετικά.

«Έτσι ενώ στο τηλέφωνο μιλούν για πολύχρονη

H περιο δεία των Locomondo στην Γερμανία τον Μάιο του 2017

Οι Λοκομόντο είναι ελληνικό μουσικό συγκρότημα, που έχει τις ρίζες του στην Αθήνα και ιδρύθηκε το καλοκαίρι
του 2001. Συνδυάζουν τη ρέγκε, τη σκα και τη λάτιν μουσική

www.doryforos.org
www.doryforos-europa.blogspot.com
doryforos@email.de

Στατιστική Υπηρεσία: 50.000 Έλληνες έχουν (και) την γερμανική ιθαγένεια
H Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε
τα στοιχεία που αφορούν την διπλή υπηκοότητα
στην Γερμανία στηριζόμενη στα στοιχεία του 2015.
Σύμφωνα με τα στοιχεία 1,8 εκ πολίτες ζουν στην
Γερμανία και έχουν διπλή υπηκοότητα με
περισσότερους τους Τούρκους (246 000).
ακολουθούν οι πολίτες από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης (228 000) και Πολωνία (220
000).
Εντύπωση ίσως προκαλεί ο μεγάλος (σχετικά)
αριθμός των Ελλήνων με διπλή υπηκοότητα που
καταγράφεται στους 50.000 (μέσα σ αυτούς
συμπεριλαμβάνονται και αυτοί των μεικτών γάμων).
2015

Συνολικά

Χωρίς
μεταναστευτικό
υπόβαθρο

Με
μεταναστευτικό
υπόβαθρο

Γερμανοί με
μεταναστευτικό
υπόβαθρο

Γερμανοί χωρίς
μεταναστευτικό
υπόβαθρο

σε 1 000
Ανά εθνότητα
Frankreich

49

17

32

13

19

Griechenland

50

8

42

12

31

Italien

117

37

80

14

66

Polen

220

6

215

186

29

67

/

66

59

7

Russische Föderation

228

/

228

204

24

Türkei

246

15

230

34

196

Vereinigtes Königreich

24

9

15

7

8

USA

64

27

37

21

16

Rumänien

Eγγραφές των μαθητών / μαθητριών που θα φοιτήσουν από το ερχόμενο σχολικό έτος 2017 / 2018 στην
Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Σας κάνουμε γνωστό ότι την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και από ώρα 14.00΄ έως 19.00΄, θα γίνουν οι
εγγραφές των μαθητών / μαθητριών που θα φοιτήσουν από το ερχόμενο σχολικό έτος 2017 / 2018 στην Α΄ τάξη
του Δημοτικού Σχολείου.
Εγγράφονται:
1.

Υποχρεωτικά τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.10.2010 έως και 30.09.2011

2.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.10.2011 έως και 31.12.2011 μετά από αίτηση των γονέων και
εφόσον η πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών το επιτρέπει.
Σε αντίθετη περίπτωση
θα πρέπει να υποβληθούν σε Τεστ Σχολικής Ωριμότητας από επιτροπή δασκάλων, σε ημερομηνία που
θα σας ανακοινωθεί την ημέρα των εγγραφών.

3.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2012 εάν υπάρχει γνωμάτευση από σχολικό
(SCHULPSYCHOLOGISCHES GUTACHTEN).

Ψυχολόγο

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:


Διαβατήριο του παιδιού, Διαβατήρια των γονέων



Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου το παιδί είναι γραμμένο στην
Ελλάδα. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία είναι απαραίτητο και το γερμανικό πιστοποιητικό.



Πιστοποιητικό υγείας από την αρμόδια Υπηρεσία της πόλης του Μονάχου.
Ραντεβού στο τηλέφωνο 089 / 233 96 363



Βιβλιάριο εμβολίων.



Δήλωση κατοικίας (Anmeldebescheinigung) γονέων και μαθητή | μαθήτριας

Κατά την εγγραφή είναι απαραίτητη η παρουσία του ίδιου του παιδιού.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.
Τέλος παρακαλούμε την ανακοίνωση αυτή να την γνωστοποιήσετε και σε άλλους γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται
να γράψουν το παιδί | τα παιδιά τους στην Α΄ τάξη του Δημοτικού.

Mittwoch, 5. April 20:00 - 23:30
Freiheizhalle, Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1,
80636 München

