
 
 

Αρ. 19  Nοέμβριος 2017             Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ        15νθήμερη έκδοση για το  Μόναχο 

 
100.000 Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα παίρνουν σύνταξη από την Γερμανία 

 
 
Τουλάχιστον 100.000 Έλληνες που ζουν  στην 
Ελλάδα εισπράττουν τη σύνταξή τους από την 
Γερμανία.  
 

Συνολικά 87% των συντάξεων που πληρώνονται σε 
δικαιούχους στο εξωτερικό είναι σε αλλοδαπούς.  
Οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι στην Ιταλία 
(373.000), ακολουθεί η Ισπανία (226.000), Ελλάδα 
(100.000), Γαλλία 87.000. 
 
Τούρκοι που λαμβάνουν σύνταξη στην Τουρκία είναι 
μόλις 70.000. 
 
Ο αριθμός βέβαια των Ελλήνων δεν περιορίζεται στις 
100.000 καθώς πολλοί συνταξιούχοι που ζουν 
μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα συνεχίζουν 
να εισπράτουν τη σύνταξή τους στη Γερμανία και 
συνεπώς δεν υπολογίζονται στους αριθμούς που 
ανακοίνωσε η Rentenversicherung και δημοσίευσε η 
εφημερίδα Rheinische Post. 
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Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ στο χορηγό των εξόδων της 3
ης

 φιλανθρωπικής εκδήλωσης  
Μανώλη Κουγιουμουτζή 

 

 



Πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Μονάχου ο δρ Κων/νος Νικολακόπουλος 

 

Νέος Πρόεδρος για τα δυο επόμενα χρόνια της 

ορθόδοξης θεολογικής σχολής στο Πανεπιστήμιο του 

Μονάχου εκλέχτηκε ο δρ θεολ. Κωνσταντίνος 

Νικολακόπουλος, καθηγητής βιβλικής θεολογίας 

Στις 16.01.1979 ιδρύθηκε η έδρα Ορθόδοξης 

Θεολογίας στην Καθολική Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστημίου του Μονάχου. Στις 20 Φεβρουαρίου 

του 1985 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ορθόδοξης 

Θεολογίας στο οποίο εντάχθηκε η έδρα αυτή. 

Από το θερινό εξάμηνο 1994 με απόφαση της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μονάχου (LMU) το 

Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας έλαβε μορφή 

μικρής Θεολογικής Σχολής και από το 1997 διοικείται 

από ανάλογο πρός τις άλλες σχολές όργανο 

(Fachbereichsrat), αποτελούμενο από 7 Καθηγητές 

(4 Ορθοδόξους και 3 άλλων σχολών) και λοιπούς 

εκπροσώπους (επιστημονικούς συνεργάτες, 

φοιτητές, κ.λπ.) του Πανεπιστημίου. Από το 1997 το 

Τμήμα χορηγεί δίπλωμα ορθοδόξου θεολογίας και 

από το Μάρτιο 1999 έχει τεθεί σε ισχύ και ο 

κανονισμός απονομής διδακτορικών διπλωμάτων. 
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Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  

 

www.doryforos.org 
 

Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό της 
Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο 

 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 



Γερμανία: Από 10.12. Μόναχο-Βερολίνο σε λιγότερο από 4 ώρες 
 

 

Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει η νέα διαδρομή Μόναχο - Βερολίνο με το ICE-Sprinter (χωρίς στάσεις) που θα φθάνει 
στον προορισμό σε λιγότερο από 4 ώρες (3.55) καθώς στα μεγαλύτερα διαστήματα θα φθάνει ταχύτητα των 
300χλμ την ώρα  Αλλά και με το "κανονικό" τρένο της διαδρομής Μόναχο_ Βερολίνο ο χρόνος από 6,5 ώρες που 
είναι σήμερα θα είναι 4,5. 
 

Πάντως το γεγονός αυτό συνοδεύεται και με γενικές αυξήσεις της Deutsche Bahn που ανακοίνωσε για το νέο έτος 
και φθάνουν μέσο όρο 1,9% (ιδιαίτερα σ αυτούς που δεν κατέχουν κάρτα περισσότερων διαδρομών). 
 

Οι τιμές δε για τη διαδρομή Μόναχο-Βερολίνο θα αυξηθούν κατά 13% (όποιος κλείσει εισιτήριο μέχρι στις 9.12. που 
αλλάζουν οι τιμές θα μπορεί να ταξιδέψει με τη σημερινή τιμή). 
 

Επίσης μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί στην κυκλοφορία το ICE 4 για τη διαδρομή Αμούργο-Αννόβερο 
Μόναχο αφού έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος του ενός έτους.  

 

Φέτα, το τυρί με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων στη Γερμανία 
 

 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των λιανικών 
πωλήσεων στη γερμανική αγορά κατέγραψε πέρυσι η 
φέτα, σε σύγκριση με όλα τα είδη τυριών. 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Nielsen, η 
αύξηση της αξίας των πωλήσεων φέτας σε σύγκριση 
με το 2015 κυμάνθηκε στο 3,3%. Αμέσως μετά 
ακολουθούν τα τριμμένα τυριά με αύξηση 2,6% και τα 
νωπά κρεμώδη τυριά με αύξηση της τάξης του 2,4%. 
Συνολικά, η κατανάλωση φέτας στη Γερμανία είναι 
αυξανόμενη κατά την τελευταία δεκαετία, γεγονός 
που αντανακλάται και στις εισαγωγές από την 
Ελλάδα, που αυξάνονταν κάθε έτος από το 2008 
μέχρι το 2015, για να σημειώσουν μικρή κάμψη το 
2016. 
 
Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της 
στατιστικής υπηρεσίας, στο διάστημα 2008-2015, ο 

όγκος των εισαγωγών φέτας από την Ελλάδα στη 
Γερμανία σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς από 51.060 
τόνους αυξήθηκε σε 103.545 τόνους. Αναφορικά με 
την αξία των πωλήσεων στο ίδιο διάστημα, η εικόνα 
είναι αντίστοιχη, καθώς αυξήθηκε από τα 9,644 
εκατομμύρια ευρώ στα 18,679 εκατ. ευρώ. 
 

 

Αντιθέτως, το 2016 καταγράφηκε κάμψη τόσο στον 
όγκο όσο και στην αξία των εισαγωγών φέτας από 
την Ελλάδα, κατά 3,4% και 2,3% αντιστοίχως. Έτσι, ο 
όγκος μειώθηκε από τους 103.545 στους 10.009 
τόνους, ενώ η αξία από τα 18,679 στα 18,255 
εκατομμύρια ευρώ. 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ναυτεμπορική (δημοσίευση) 



Ένα ελληνικό μπακάλικο, αυτό της Χαρίκλειας και του Τάσου (γιος) Εκίζογλου στην 
Donnersbergerstr.  κλείνει μετά από 44 χρόνια !!! 

 
Αφιέρωμα της Süddeutsche Zeitung σε ένα μπακάλικο στην καρδιά του Neuhasusen  

"Ohne dich ist das nix, Mama" 

Nach fast 44 Jahren schließen Chariklia Ekizoglou und ihr Sohn Anastasious ihren griechischen Obst- und 
Gemüseladen. An der Donnersbergerstraße in Neuhausen reißt das die nächste Lücke 

Von Sonja Niesmann, Neuhausen 

Er muss einfach noch einmal so richtig zuschlagen. Eine Schale ist schon voll mit vegetarischer Moussaka, eine 
üppig mit Keftedes, Fleischbällchen, und Feta bestückt, aber der Stapel vor der Kasse türmt sich höher und höher. 
"Ich hoffe, Sie haben's nicht eilig?", entschuldigt sich der ältere Herr bei einer Kundin hinter ihm und wendet sich 
dann wieder dem Mann mit den schwarzen Schneckerlhaaren, dem türkisblauen Hemd und der dunkelblauen 
Trägerschürze hinter der Theke zu. Noch vier gefüllte Weinblätter bitte, weiße Bohnen und schwarze Oliven, ach 
ja, und ein Fladenbrot... "Ein letztes Mal, es ist dramatisch", klagt er, während er all seine Schalen und Schälchen 
sorgsam in einen Rucksack bettet. 

 

Anastasious Ekizoglou hat viele solche Szenen in den vergangenen Tagen erlebt. "Die Kunden kaufen wie 
verrückt", ständig muss die Imbiss-Theke nachbefüllt werden, gerade schleppt Chariklia Ekizoglou die nächste 
Auflaufform noch dampfender Moussaka aus ihrer winzigen Küche nach vorne in den Laden. Es ist ja auch ein 
letztes Mal, ein Abschied für immer. An diesem Samstagabend schließen Anastasious und seine Mutter ihren 
griechischen Obst-und Gemüseladen an der Donnerbergerstraße 36. Nach fast 44 Jahren. Nächste Woche noch 
ausräumen, putzen, den Schlüssel übergeben - das war's dann. Es reißt die nächste Lücke in dieser Straße, die 
einmal zu den pulsierendsten Einkaufsmeilen des Viertels zählte. Von einst drei Obstgeschäften in dieser Straße 
wird dann noch eines übrig sein. Einziehen soll, haben sie vom Hauseigentümer gehört, ein Friseur, ein Büro, eine 
kleine Boutique oder ein Café mit kalter Küche. 

 

Alles hausgemacht: Bei den Kunden ist der Jammer 
groß, dass das Geschäft geschlossen wird. (Foto: 
Florian Peljak) 

Schuld hat in diesem Fall kein böser Vermieter, keine 
ins Exorbitante steigende Ladenmiete. "Mama wird 
70, sie arbeitet seit 45 Jahren, und es war mein 
Wunsch, dass sie aufhört", erklärt der 44-Jährige den 
Entschluss. Er hätte ja weitermachen können, sagt 
die Frau mit dem hinter die Ohren geschobenen 
dunklen Haar, der man ihr Alter nicht ansieht, "er 
wollte doch nie etwas anderes als diesen Laden". 
Schon als Grundschulkind hat er fast jeden Tag 
mitgeholfen. "Er war gut in der Schule, er hätte 
studieren können", wie seine Brüder, der eine 
Informatiker, der andere Betriebswirt. Aber er wollte 
im Laden arbeiten, trotz 16-Stunden Tag, frühem 
Aufstehen für die Fahrt zur Großmarkthalle, 
abendlichem Aufräumen nach Ladenschluss um 20 
Uhr. 



 

 

Chariklia Ekizoglou, und ihr Sohn Anastasious. (Foto: 
Florian Peljak) 

Aber nun macht er nicht weiter. "Ohne dich ist das 
nix, Mama." Denn ohne die Theke mit all den 
hausgemachten kalten und warmen Gerichten von 
Chariklia, ihren Cremes und Aufstrichpasten, nur mit 
dem Verkauf von Obst und Gemüse kann man - da 
ist er absolut sicher - als kleiner Einzelhändler nicht 
überleben, in einer Zeit, in der vor allem junge 
Menschen Einkauf und Essen zunehmend übers 
Internet und Lieferdienste abwickeln. 

Vor 20 Jahren, noch niemand sprach da von Essen 
"to go", haben die Ekizoglous diese Imbiss-Nische 
besetzt und sind damit lange gut über die Runden 
gekommen. Bis vor etwa acht Jahren die 
Donnersbergerstraße anfing, "schwach" zu werden, 
wie Anastasious es formuliert, "sehr schwach". Zwei 
Metzgereien zum Beispiel machten zu, ein 
Blumengeschäft, eine Apotheke, dann das 
Schuhhaus Raab, das immer noch leer steht - viele 
Menschen, die rund um den Rotkreuzplatz einkaufen, 
sind die Donnersbergerstraße eben nicht mehr 
hochgelaufen. Die Umsätze brachen ein, "da haben 
wir das Kochen noch intensiviert", erinnert er sich, 
zum Entzücken ihrer Kunden, die hier nicht nur ein 
schnelles Mittag- oder Abendessen eintüten können, 
sondern sich auch ihrer Griechenland-Sehnsucht, 

ihren Erinnerungen an schöne Abende in kleinen 
Tavernen hingeben können. 

44 Jahre ein vertrauter Anblick, bald vorbei. Und 
wieder wird sich die Donnersbergerstraße verändern. 
(Foto: Florian Peljak) 

Nicht nur einmal sind Mutter und Sohn gefragt 
worden, warum sie denn kein Restaurant eröffnen. 
Danke, das haben sie schon hinter sich. Mitte der 
1970er Jahre hat die Familie Ekizoglou, die im 
Westend ansässig ist, dort eine bayerische 
Gaststätte übernommen und sie nach einigen Jahren 
in eine griechische Kneipe, das "Stoa", umgemodelt. 
Aber Geschäft und Lokal - das war zu viel Stress, 
obwohl die ganze Familie mitangepackt hat. 1989 
haben sie das Stoa abgegeben. Immerhin, merkt die 
Mutter sehr zufrieden an, "meine Söhne haben von 
klein auf gelernt zu arbeiten". 

Ganz den Rücken kehren wird der 44-Jährige den 
griechischen Spezialitäten nicht, er will einen Import 
aufziehen, für den Großhandel und Restaurants. 
Möglicherweise aber macht er auch noch etwas ganz 
anderes, ganz woanders. "Das Wandern ist vielleicht 
bei uns im Blut", lächelt er. Die Großeltern, die in der 
Gegend von Smyrna (Izmir) lebten, mussten ihre 
Heimat verlassen, damals nach dem Ersten 
Weltkrieg, als 1,5 Millionen an der kleinasiatischen 
Küste ansässige Griechen nach Griechenland 
ziehen, im Gegenzug hunderttausende muslimische 
Türken ihre griechische Heimat verlassen mussten. 
Es war eine Zwangsvertreibung in großem Stil, die 
euphemistisch "Bevölkerungsaustausch" genannt 
wurde. Die nächste Generation der Ekizoglous zog 
hinaus in die Welt, nach USA, Kanada, Australien. 
Chariklia, die in einer kleinen Stadt in der Nähe von 
Saloniki aufgewachsen ist, kam nach München, vor 
nunmehr 50 Jahren. "Gehen Sie denn jetzt zurück 
nach Griechenland?", will eine Kundin wissen. Nein, 
wird sie nicht, die Söhne, die Enkelkinder (der Mann 
ist 2000 gestorben) leben doch alle hier. 

Auf die Zeit nach dem Schnippeln, Brutzeln und 
Rühren von morgens bis abends freut sich die fast 
70-Jährige, "einerseits. Aber es ist auch traurig." 
Bislang haben die beiden eher ohne erkennbare 
Emotionen über diese Zäsur in ihrem Leben 
gesprochen, mit Ausnahme des nachdrücklichen 
Dankes an alle, die bei ihnen gekauft haben. Als aber 
eine Stammkundin in den Laden stürmt, mit einem 
Blumenstrauß, Chariklia um den Hals fällt und ruft 
"Ich werd' euch so vermissen!", ist es vorbei mit der 
Beherrschung. Sie wischt ein paar Tränen weg, er 
blinzelt heftig. Die Kundin freilich schaltet um von 
Rührung auf Pragmatismus: "Gell, euer Rezept für 
die Keftedes brauch' ich noch." Die Köchin diktiert, 
sie notiert - und seufzt dann resigniert. "Mei, so gut 
wie ihr werd' ich's eh nie hinkriegen." 

 

 

 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/traditionsladen-ohne-dich-ist-das-nix-mama-1.3717052 



Tα 10χρονα γενέθλιά του γιόρτασε το Σαββατοκύριακο το (νέο) μουσείο της BMW 

 

20 εκ επισκέπτες στα 10 χρόνια, περίπου 3 εκ κάθε 
χρόνο οδήγησαν τον Harald Krüger, πρόεδρο του ΔΣ 
της BMW AG να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος 
(AZ). 

Ο χώρος του μουσείου δεν περιορίζεται όμως μόνο 
στην ιστορία και την παρουσίαση αυτοκινήτων. Τον 
τελευταίο χρόνο πραγματοποιήθηκαν 450 συνέδρια, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις. 

 

Νέες αυξήσεις στα εισιτήρια στα ΜΜΜ στο Μόναχο από 10 Δεκεμβρίου 2017 

 

Τον Δεκέμβριο θα ισχύουν νέες τιμές στα εισιτήρια 
των μέσων μαζικής μεταφοράς και στο Μόναχο. 

Το απλό εισιτήριο από 2,80€ θα κοστίζει 2,90€, το 
εισιτήριο με περισσότερα "χτυπήματα" (Streifenkarte) 
από 13,50€ θα κοστίζει 14 € 

 Η Single-Tageskarte Innen- ή Außenraum 
από 6,60 € σε 6,70 €, 

 Η Single-Tageskarte München XXL απο 8,80 
€ σε 8,90 €, 

 Η Single-Tageskarte Gesamtnetz από 12,80 
€ σε  13,00 €, 

 Gruppen-Tageskarte Innen- ή Außenraum 
από 12,60 € σε 12,80 €, 

 Gruppen-Tageskarte München XXL από 
15,90 € σε 16,10 €, 

 Gruppen-Tageskarte Gesamtnetz από 23,90 
€ σε 24,30 €, 

 Η απιδική ημερήσια κάρτα (εισιτήριο) από  
3,10 € σε 3,20 €. 

 Το απλό παιδικό εισιτήριο παραμένει στην 
ίδια τιμή με 1,40 

 IsarCard-Wochenkarte για 2 Ringe από 
15,00 € σε 15,40 €, 

 IsarCard-Monatskarte για 2 Ringeαπό 54,50 
€ σε 55,20 €, 

 IsarCard9Uhr Innen- και Außenraum από 
58,90 € σε 59,60 €, 

 IsarCard60 Innen- ή Außenraum από 47,60 € 
σε 48,10 €. 

Μέχρι 31 Μαρτίου του 2018  μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εισιτήρια που θα ισχύουν μέχρι να 
καθιερωθούν οι νέες τιμές. 

 

 

 

 

 
 
 
 

H Eλευθερία Αρβανιτάκη θα βρεθεί τον 
Νοέμβριο του 2017 σε 6 πόλεις της 
Ευρώπης (5 Γερμανία + 1 Ελβετία). 
 
Στο Μόναχο θα είναι την Παρασκευή, 
10.11.2017 München Prinzregenten 
Theater 

 



 

Σύλλογος  Επτανησίων  Μονάχου 
 

Verein der Ionischen Inseln e.V  
Forstenrieder Allee 24, 81476 München, Tel. 0176-47179731, info@ionio.org 

 
*******Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  N Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 1 7******* 

 
Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου μας, 

σας γνωστοποιούμε τις επόμενες εκδηλώσεις του συλλόγου μας και σας περιμένουμε. 
 

1. Λέσχη Συλλόγου „Café IONIO“, Kulturkeller Westend, Westendstr. 76 Rgb.,(089-72649300) 
(Συγκοινωνία: U-4/-5, Bus 53/134, Schwanthalerhöhe, Tram 18/19, Schrenkstr.) 

Από την Κυριακή, 15.10.17 και κάθε Κυριακή από τις 15.30 
Η ζεστή και φιλόξενη φωλιά του συλλόγου μας σας περιμένει κάθε Κυριακή ανοιχτή αγκαλιά να σας 

καλωσορίσει προσφέροντας καφέ, τσάι, αναψυκτικά, κρασάκι και ότι άλλο προκύψει. 
Από τις 15.30, στην μπροστινή αίθουσα της Kulturkeller, ξεκινάει η πρόβα των χορευτικών του 

συλλόγου με χορούς από τα Επτάνησα.  Από τις 17.00 προσφέρονται στα μέλη δωρεάν μαθήματα 
ελληνικών χορών γιά όλους από τα νησιά μας και την υπόλοιπη Ελλάδα.    

Σε όλες τις σχολικές διακοπές η λέσχη δεν λειτουργεί! 
********************************************************************************************************************* 

2. Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017, ώρα 17.00,  Kulturkeller, Westendstr. 76 Rgb., τηλ. 72649300 
Παράσταση Καραγκιόζη για μικρούς και μεγάλους:    Ο Καραγκόζης αξιωματικός! 

Ο νέος μεγάλος καραγκιοζοπαίχτης Λευτέρης Δεληδομανίδης (μόλις 13 χρόνων) ασχολείται από 
νηπιακή ηλικία με το θέατρο σκιών και τον Καραγκιόζη και το ταλέντο του φάνηκε από πολύ νωρίς. 

Έχει δώσει παραστάσεις σε όλα τα σχολεία που φοίτησε μέχρι τώρα αλλά και σε άλλα σχολεία, 
συλλόγους κλπ.. Οι φιγούρες που χρησιμοποιεί είναι δικής του κατασκευής, όπως και τα έργα που 

ανεβάζει είναι γραμμένα από τον ίδιο.  
Πριν την παράσταση θα μας κάνει και μικρή εισήγηση για το θέατρο σκιών στην Ελλάδα.    

*********************************************************************************************************************
3. Kυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017 (2. Advent) 

Εκδρομή στη NIEDERBAYERN:  LANDSHUT, Kloster ROHR, Χριστ. αγορά  Abensberg 
Αναχώρηση: 10.00  από τον Κεντρικό Σταθμό (Arnulfstr.) /επιστροφή: κατά τις 21.00. 

-Πρώτος σταθμός μας η πανέμορφη πρωτεύουσα της Κάτω Βαυαρίας το LANDSHUT, όπου θα 
έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας να γυρίσουμε την παλιά πόλη, να επισκεφτούμε τον καθεδρικό 

ναό, την χριατουγεννιάτικη αγορά κλπ. κλπ.. 
-Δεύτερος σταθμός το Μοναστήρι των Βενεδεικτίνων στο ROHR με την υπέροχη μπαρόκ Εκκλησία 
της Αναλήψεως της Παναγίας και το παγκόσμιας απήχησης έργο τέχνης (Ιερό) κατασκευασμένο από 

τον έναν από τους αδελφούς Άζαμ (βλέπε: Asamkirche στο Μοναχο). 
-Τρίτος και τελικός σταθμός το ABENSBERG με την παραμυθένια χριστουγ. αγορά, τον μυθικό πύργο 
του μεγάλου αυστριακού αρχιτέκτωνα HUNDERTWASSER, πρόγραμμα για παιδιά, φάτνη στο νερό, 

ένα σωρό λιχουδιές, ζεστό κρασί κ.α.π... 
Συμμετοχή: 12,- € / 10,- €  (για παιδιά μέχρι 14 χρόνων) και 6,- € για παιδιά  μέλη του χορευτικού του 

συλλόγου μας.  
Δηλώσεις συμμετοχής (και εξόφληση ή προκαταβολή!) κάθε Κυριακή απόγευμα στην Kulturkeller, στον 

κ. Δρογγίτη (τηλ. 0176/47179731) ή στoν κ. Ράντο (τηλ. 13 92 93 98). 
*********************************************************************************************************************

************ 
4. Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 18.00, Hotel zur Post, Bodenseestr. 4, München-Pasing 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή! 
Όπως κάθε χρόνο θα γιορτάσουμε και φέτος τη Γέννηση του Χριστού ανήμερα Χριστούγεννα σε μία 

κόσμια και οικογενειακή ατμόσφαιρα με κάλαντα, ευχές, δώρα, πλούσια τόμπολα, ελληνική λαϊκή 
μουσική, χορό για όλους κ.α.π..       (θα ανακοινωθεί ιδιαίτερα) 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επτανησίων Μονάχου 
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Οι παρχαρομάνες του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου ξεκίνησαν τις δραστηριότητες τους. Κοντά τους 

βρέθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος από Ελλάδα Φόρης Πεταλίδης μαζί με την σύζυγό του Έφη 
Φωτογραφίες Λάκης Σπυριδωνίδης  

 
 

 

 

 
 
 
 

Στην εκδήλωση της νεολαίας του Συλλόγου 
Ποντίων Μονάχου στις 25.11.2017 «τα 

παιδιά βοηθούν παιδιά»  
οι παρχαρομάνες θα ετοιμάσουν γλυκά τα 

οποία θα πουληθούν και τα έσοδα στη 
συνέχεια θα διατεθούν σε κοινωφελή 

ιδρύματα στην Ελλάδα. 



 
Aπό την δοξολογία για την εθνική επέτειο στον ΙΝ των Αγίων Πάντων  

(Φωτογραφίες Μανώλης Κουγιουμτζής) 

 

 
 

 
 



Σύλλογος Ποντίων Νταχάου. Φωτογραφίες από την εκδήλωση στις 21 Οκτωβρίου στο 
Bürgersaal Karlsfeld (φωτο Λάκης Σπυριδωνίδης) 

 
 

 
 

 

 

Κυκλοφορεί το δεύτερο τεύχος του 
"ΟΔΗΓΟΥ με χρήσιμες πληροφορίες για 
τους Έλληνες στην Γερμανία", σε διάφορα 
σημεία του Μονάχου (Ελλ. Σπίτι, Εκκλησίες, 
εστιατόρια, ιατρεία, Προξενείο κλπ) 
 
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις 
που επιθυμούν περισσότερα αντίτυπα από 
όσα τους στείλαμε μπορούν να μας 
ενημερώσουν στο εμαιλ 
doryforos@email.de.  
 
Το δεύτερο τεύχος έχει αναφορά κυρίως σε 
θέματα εργασιακά, φορολογικά και 
συνταξιοδοτικά 
 
Η αποστολή είναι δωρεάν (τα έξοδα τα 
καλύπτουν οι διαφημιστές) 
 
 
Ο ΟΔΗΓΟΣ είναι έκδοση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ  
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« 3η ημέρα παραδοσιακών 
γεύσεων και λιχουδιών». 

 
 

3
η
 φιλανθρωπική 

εκδήλωση στο Μόναχο 
 

Κυριακή  
4 Φεβρουαρίου 2018 

 

 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η 3η φιλανθρωπική εκδήλωση των φορέων του Μονάχου θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή στις 4 Φεβρουαρίου 2018 και πάλι στους χώρους του Freizeitheim Westend, Westendstr 
66a. 
 
Το σύνολο των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί φέτος στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» . 

 

Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» ιδρύθηκε το 1983 από γονείς και το 1986 απέκτησε ιδιόκτητη 
στέγη στην Παλλήνη. Μετά τους σεισμούς του 1999 αποφασίσθηκε η κατεδάφιση του κτιρίου και η 
ανέγερση ενός νέου οικοτροφείου στον ίδιο χώρο, εφόσον τα αρχιτεκτονικά σχέδια εξασφαλίστηκαν 
και πάλιν αφιλοκερδώς από φίλο του Σωματείου καθώς και το απαιτούμενο ποσό για το έργο από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η κατασκευή του νέου κτιρίου ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε 
τον Μάρτιο του 2005.  
Η Χαρά λειτουργεί ως μία στέγη φιλοξενίας 57 παιδιών και ενηλίκων με πολύ σοβαρά νοητικά και 
κινητικά προβλήματα. 
 
Η «Χαρά» είναι μέλος της Ένωσης “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ” και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες 
της ένωσης. 
 

 

Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του "Δορυφόρου" με συμμετοχή  της ενορίας του Αγ. 
Γεωργίου, των συλλόγων Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, Θρακιωτών, Κοζανιτών, 
Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων και Σερραίων καθώς επίσης του "Ελληνικού Σπιτιού" και του 
Multikulturelles Jugendzentrum Westend  
 
Μέρος της εκδήλωσης θα καλύψει και φέτος (αφιλοκερδώς) με μουσικό πρόγραμμα το συγκρότημα 
"ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ" 
 
Όπως και τα προηγούμενα έτη στη τιμή του 1 ευρώ θα πουλούνται σπιτίσιες πίτες και γλυκά 
που θα ετοιμάσουν μέλη συλλόγων και φορέων.  
 
Είσοδος ελεύθερη 
 
Την εκδήλωση στηρίζουν τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), ο πολιτιστικός σύλλος "Λύκειο 
Ελληνίδων", η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, ο μουσικός Σύλλογος Φιλαρμονία, Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων Μονάχου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μονάχου (ο κατάλογος είναι 
ανοιχτός) . 

http://www.mazigiatopaidi.gr/

	Ένα ελληνικό μπακάλικο, αυτό της Χαρίκλειας και του Τάσου (γιος) Εκίζογλου στην Donnersbergerstr.  κλείνει μετά από 44 χρόνια !!!

