
 
 

Αρ. 20  Nοέμβριος 2017             Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ        15νθήμερη έκδοση για το  Μόναχο 
 

Χάλκινο μετάλλιο για τον μαθητή του Μονάχου Σπύριδων Νίτσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Taekwondο στην Κύπρο 

 

 
 

 

Μεγάλη επιτυχία για το μαθητή Νίτσα Σπυρίδων της τρίτης Λυκείου Μονάχου που στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Taekwondο που έγινε στην Λάρνακα της Κύπρου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. 

Τα θερμά μας συγχαρητήρια !  

 



SZ: Έλληνας επιστήμονας που πρωτοπορεί στη Γερμανία 
 

 

Στον έλληνα ερευνητή Βασίλη Ντζιαχρήστο, 
καθηγητή και διευθυντή του τμήματος Βιοϊατρικής 
Απεικόνισης του Πολυτεχνείου του Μονάχου και 
διευθυντή του Ινστιτούτου Βιολογικής και Ιατρικής 
Απεικόνισης του Ερευνητικού Κέντρου Helmholtz, 
κάνει αναφορά η διαδικτυακή έκδοση της 
Süddeutsche Zeitung. 

Η εφημερίδα του Μονάχου εστιάζει στο έργο του 
έλληνα ερευνητή, ο οποίος βραβεύθηκε το 2013 με το 
κορυφαίο γερμανικό επιστημονικό βραβείο «Leipniz» 
για την πρωτοποριακή μέθοδο απεικόνισης 
καρκινικών κυττάρων που ανέπτυξε. 

H SZ σχολιάζει ότι «οι εικόνες μοιάζουν με πίνακες, 
σαν συνθέσεις από γραμμές και πιτσιλιές και όσο 
απωθεί κανείς από τη σκέψη του τι είναι αυτό που 
απεικονίζουν, είναι εξαιρετικά όμορφες. Στην 

πραγματικότητα οι εικόνες που έχει κρεμάσει ο 
Βασίλης Ντζιαχρήστος στο γραφείο του δείχνουν 
καρκινώματα. Είναι εικόνες από σώματα που νοσούν 
και η τεχνική του ηλεκτρολόγου μηχανικού κάνει 
ορατά πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ένα 
συνηθισμένο μικροσκόπιο». 

Η εφημερίδα του Μονάχου υπογραμμίζει ότι ο 
Βασίλης Ντζιαχρήστος ασχολείται καθ' όλη τη 
διάρκεια της ερευνητικής του ζωής με τη δημιουργία 
απεικονίσεων του εσωτερικού του ανθρώπινου 
σώματος. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι ένας εκ των 
πρωτοπόρων σε ένα νέο ερευνητικό πεδίο: την 
οπτικοακουστική (σ.σ. Πολυφασματική 
Οπτικοακουστική Τομογραφία). Το δημοσίευμα 
σημειώνει ότι ο έλληνας ερευνητής θέλει να 
καταστήσει γρήγορα εφαρμόσιμη τη μέθοδό του. 

Όπως διευκρινίζει η SZ, «θέλει να βελτιώσει την 
πρόληψη του καρκίνου και σκέφτεται να εντοπίζει 
καρκινικούς όγκους αρχικά οπτικοακουστικά και εν 
συνεχεία να τους σημαδεύει με φωσφορίζουσες 
ουσίες ώστε τελικά να μπορεί να τους απομακρύνει 
αποτελεσματικότερα». 

Σύμφωνα με τον Βασίλη Ντζιαχρήστο, οι πρώτες 
κλινικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς να 
έχουν προκύψει προβλήματα μέχρι στιγμής. 

in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ 

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

Ανακοίνωση Γεν. Προξενείου για διαβατήρια κ αστυνομικές ταυτότητες 
 

Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων 2017, για διευκόλυνση των Ελλήνων υπηκόων που επιθυμούν να 
ταξιδέψουν στο Εξωτερικό, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  Διαβατηρίου εν ισχύι ή Ταυτότητας νέου 
τύπου, ανάλογα με τον τόπο προορισμού.  Στην περίπτωση των νεογέννητων, οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν 
για την άμεση εγγραφή του παιδιού στο Ληξιαρχείο του Γενικού Προξενείου Μονάχου, προκειμένου να τακτοποιηθεί 
δημοτολογικά στην Ελλάδα για είναι δυνατή η έκδοση διαβατηρίου. 
 

Επισημαίνεται ότι Προσωρινά Ταξιδιωτικά Έγγραφα εκδίδονται μόνο σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή 
καταστροφής Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ενώ δεν εκδίδονται σε περίπτωση λήξης διαβατηρίου 
και μη έγκαιρης έκδοσης αυτού. Εξυπακούεται ότι ΠΤΕ δεν εκδίδονται σε μονίμους κατοίκους της περιοχής 
αρμοδιότητας της Προξενικής Αρχής.  
  

Θα σας παρακαλούσαμε όπως μεριμνήσετε έγκαιρα για τον καθορισμό ραντεβού για την έκδοση διαβατηρίου είτε 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αρχής μας, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 089.99886711, -12, -29 
 

 

  

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  
 

www.doryforos.org 
 

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

 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 



Εκλογή συμβουλίου υπερηλίκων στο Μόναχο 
 

 

Η Νίκη Χατζηπαρασίδου υποψήφια στο Βέστεντ 

Στις 26 Νοεμβρίου 2017 θα γίνουν οι εκλογές 

ανάδειξης του νέου Συμβουλίου υπερηλίκων 

(συμβουλευτικό όργανο προς το δήμο που 

εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών άνω των 

60 ετών). 

Η μοναδική ελληνική υποψηφιότητα είναι αυτή της 

Νίκης Χατζηπαρασίδου στο Bezirk 

Schwanthalerhöhe. 

Φυσικά το βασικό κριτήριο δεν είναι ότι είναι ελληνίδα 

αλλά ότι ένας άνθρωπος που βοηθάει και επί χρόνια 

υποστηρίζει τον Ελληνισμό και τους φορείς του είτε 

μέσω του συνοικιακού συμβουλίου, είτε μέσω του 

"Ελληνικού Σπιτιού"  

Γι αυτό προτείνουμε στους Έλληνες της περιοχής να 

στηρίξουν την Νίκη βάζοντας τον αριθμό 3 μπροστά 

από το όνομά της στο ψηφοδέλτιο. 

Στις εκλογές έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι 
είναι άνω των 60 ετών.  
Το Μόναχο χωρίζεται σε 25 συνολικά περιφέρειες και 
σε κάθε περιφέρεια εκλέγονται όποιος πάρει τον 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων σε κάθε περιφέρεια 
εκλέγεται στο συμβουλευτικό όργανο. 
Οι εκλογές έχουν προσδιοριστεί για τις 26 
Νοεμβρίου. 
Ήδη όλοι άνω των 60 ετών έχουν λάβει το εκλογικό 
ειδοποιητήριο Wahlschein με το οποίο θα μπορούν 
να ψηφίσουν επιστολικά. Να συμπληρώσουν το 
ψηφοδέλτιο (κίτρινο) και να το τοποθετήσουν στο 
μεγαλύτερο κίτρινο φάκελο Wahlumschlag.  
Στη συνέχεια αφού υπογράψουν το Wahlschein το 
τοποθετούν  στον μπλε φάκελο Wahlbrief Wahl der 
Seniorenbeirat και το στέλνουν (χωρίς 
γραμματόσημο) στην αρμόδια υπηρεσία. Πρέπει να 
έχει φθάσει εκεί μέχρι και στις 26 Νοεμβρίου. Μπορεί 
κανείς να ρίξει το φάκελο απευθείας και στο ειδικά 
διαμορφωμένο γραμματοκιβώτιο στη Ruppertstr. 19 
στο Kreisverwaltungsreferat 

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

 
Που μπορείτε να παραγγείλετε εισιτήρια 

Το Συμβούλιο Ιδρυτών ανακοινώνει ότι παραγγελίες εισιτηρίων για την εκδήλωση μπορεί να γίνουν στα τηλέφωνα 
προέδρων/εκπροσώπων συλλόγων: 

01792961509 (Κουγιουμουτζής), 017620718961 (Τσορακλίδης), 017623221994 (Σταμάτης Νίκος), 017639537803 
(Ξενάκης) ή στο ίδιο το εστιατόριο 089 60666652 

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

 



Εξαίρετο κόσμημα Ορθοδοξίας στο Μόναχο η νέα αγιογράφηση του IN των Αγ. Πάντων 
Ανακοίνωση Ιερής Μητρόπολης Γερμανίας 

  

 

Η εικονογράφηση του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων 
Μονάχου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Στις 8 
Νοεμβρίου 2017, περατώθηκε η μεγάλων 
διαστάσεων παράσταση αγίων που είχαν ιδιαίτερη 
σχέση με το ζωικό βασίλειο. Το θέμα ήταν επιλογή 
και επιθυμία της δωρήτριας κ. Σάσκιας Greipl-
Κωσταντινίδη και του συζύγου της Σταύρου 
Κωσταντινίδη, δικηγόρου και προέδρου της 
Ελληνικής Ακαδημίας Μονάχου, σε ανάμνηση του 
μακαρίτη πατέρα της Σάσκιας, Prof. Erich Greipl. Ο 
πατέρας της ήταν μεγάλος επιχειρηματίας, 
μεγαλομέτοχος της εταιρείας ΜΕΤΡΟ και MEDIA 
MARKT και μέλος του προεδρείου της, πρόεδρος 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μονάχου και Άνω 
Βαυαρίας και πρόεδρος πολλών ευαγών 
ιδρυμάτων. Είχε ιδιαίτερη συμπάθεια για την 
ορθόδοξη Ενορίας μας στο Μόναχο και δώρισε ένα 
σημαντικό ποσό για τις άπορες πολύτεκνες 
οικογένειες στην Ελλάδα. Ο πρωτοπρεσβύτερος 
Απόστολος Μαλαμούσης, 
συνδέθηκε με ιδιαίτερη φιλία μαζί του, τον 
επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο κρεβάτι του 
πόνου, και του "έκλεισε τα μάτια" όταν άφηνε την 
τελευταία του πνοή. Με απόφαση της οικογένειάς 
του η εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα στον ιερό Ναό 
των Αγίων Πάντων, παρουσία του πρωθυπουργού 
της Βαυαρίας κ.Χορστ Σεεχόφερ, μελών του 
βαυαρικού υπουργικού συμβουλίου, της Βαυαρικής 
Βουλής και ανωτάτων εκπροσώπων της βαυαρικής 
κοινωνίας. 

Η ποιμαντική αυτή μέριμνα της Εκκλησίας μας 
συγκίνησε και ενθουσίασε ιδιαίτερα την μονάκριβη 
θυγατέρα του Σάσκια, η οποία διέθεσε, μαζί με τον 

σύζυγό της Σταύρο, σημαντικά ποσά για την 
αγιογράφηση δύο μεγάλων επιφανειών του ιερού 
Ναού των Αγίων Πάντων. 

Η νέα παράσταση παριστάνει τους προφήτες Ιωνά 
και Ηλία και τους αγίους Μάμα, Μόδεστο, Τατιανή, 
Σεραφείμ του Σαρώφ, Φιλάρετο, Θεμιστοκλή, 
Βλάσιο, και Τρύφωνα με τα ζώα που, σύμφωνα με 
το συναξάρι, συνδέονται μαζί τους. 

Στη πρόσκληση που εστάλη στα βαυαρικά ΜΕ, ο 
προϊστάμενος του ναού Αρχιμανδρίτης Γεώργιος 
Σιώμος, αναφέρθηκε στην ευαισθησία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και στις άοκνες προσπάθειες του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και ιδιαίτερα της ΑΘΠ, 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, με 
διεθνή συνέδρια να αφυπνίσει λαούς και 
πολιτισμούς για την διατήρηση και καλλιέργεια του 
αγαθού της δημιουργίας που μας χάρισε ο Θεός. 

Οι μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες Münchner 
Merkur και Abendzeitung αφιέρωσαν ρεπορτάζ με 
φωτογραφίες για τη νέα αυτή παράσταση, ενώ το 
τοπικό κανάλι της τηλεοράσεως Μονάχου με 
εικόνες και συνεντεύξεις των δωρητών Σάσκιας και 
Σταύρου, της αγιογράφου Ανδρομάχης Βουτσινά 
και του πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου 
Μαλαμούση, έκανε ειδικό αφιέρωμα στη 
θεματολογία της αγιογράφησης. Η εφημερίδα 
Abendzeitung δημοσιεύει το ρεπορτάζ με τον τίτλο: 
" Νέα εικονογραφική λαμπρότητα" και η εφημερίδα 
Münchner Merkur με τον τίτλο: " Άγιοι με καρδιά για 
τα ζώα". 

Ο ιερός Ναός των Αγίων Πάντων Μονάχου με την 
εξαίρετη βυζαντινή αγιογράφηση, από τον 
αγιογραφικό Οίκο Βουτσινά, αποτελεί ένα θαυμαστό 
θεολογικό και καλλιτεχνικό κόσμημα του Μονάχου 
και Βαυαρίας, και δίνει μια ανεκτίμητη μαρτυρία 
ορθόδοξης ζωής και  πνευματικότητας στον δυτικό, 
λεγόμενο κόσμο. 

Η Εκκλησία μας ευχαριστεί θερμά τους δωρητές 
Σάσκια Greipl-Κωσταντινίδη και Σταύρο 
Κωσταντινίδη για τις διπλή απλόχερη και 
πλουσιοπάροχη δωρεά τους, καθώς επίσης και 
όλους τους δωρητές που από το 1995, έτος των 
εγκαινίων του ναού, μέχρι σήμερα πρόσφεραν 
σημαντικά ποσά για την αγιογράφηση του ναού. 

Φωτογραφία: το ζεύγος των δωρητών Σταύρος 
Κωσταντινίδης και Σάσκια Greipl-Κωσταντινίδη, ο 
πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης. και 
αριστερά η αγιογράφος κ. Ανδρομάχη Βουτσινά και 
επί της σκαλωσιάς το επιτελείο της. Foto Ingrid 
Grossmann. 

Με ευχές 
Απόστολος Μαλαμούσης 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 

Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες 
σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία 



“Warum musste Theo sterben?” 
 

 
 

Der NSU, die Einwanderer und der Staat 

Το πολυσυζητημένο θεατρικό έργο του Μιλιτάδη 
Ούλιου για την δολοφονία του Θεόδωρου 
Βουλγαρίδη και το σκάνδαλο της υπόθεσης NSU 
έρχεται για δύο παραστάσεις στο Μόναχο. 
PATHOS THEATER München. 
VORSTELLUNGEN 
Fr. 15.12.2017, 20:00 Uhr 
Sa. 16.12.2017, 20:00 Uhr 
Ein Theaterstück von Miltiadis Oulios.  
Regie: Antonis Chryssoulakis. 
Mit: Antonis Chryssoulakis, Aboubacar Traore, 
Panagiota Tse, Otto Hauptmann, Paraskevi 
Kapoula und Vaggelis Athanasiou. Unter 
Mitwirkung von: Gavriil Boulgarides. 
http://www.pathosmuenchen.de/cms/cms.php… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Καραγκιόζης 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 
χριστουγεννιάτικη 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 Μόναχο). 
-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  
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 

http://www.pathosmuenchen.de/cms/cms.php…


 
Internationales Seniorenforum 
******************************************************************************************************************* 

 

E I N L A D U N G 
 
25. Internationales Seniorenfest - Donnerstag, 24. November 2017 ab 16 Uhr 
Alten- und Servicezentrum Moosach - Gubestraße 5, 80992 München 
Haltestelle Hugo-Troendle-Strasse, Tram 20  
 

Wie jedes Jahr feiern das Internationale Seniorenforumund das ASZ Moosach das Internationale Seniorenfest. 
Das Festprogramm sieht Grußworte und Ansprachen, Musik und Tanz aus verschiedenen Ländern und das 
berühmte Mitbringbüfett vor. 
 
Mit Unterstützung des Migrationsbeirats der LH München in Zusammenarbeit mit: 
 
AKA-Aktiv für interkulturellen Austausch e.V., ASZ Moosach, Türkische Seniorengruppe Au-Haidhausen und 
Moosach, Seniorenforum eh. Jugoslawien, Griechische Seniorengruppe im EMZ / GH, ASZ Altstadt  
und AWO-Migrationsdienst. 
 
Eintritt frei! 
 

Internationales Seniorenforum (ISF) 
gez.    gez.     gez. 
Dusan Radovic  Mürüvvet Özmenli    Constantinos Gianacacos  
(Vorsitzender,   (Stellvertr. Vorsitzende)  (Stellvertr. Vorsitzender) 
Seniorenbeirat)  

******************************************************************************************************************* 
 

   
   



 
 

 
 
 

 
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) 
 

Το δεύτερο τεύχος έχει αναφορά κυρίως σε θέματα εργασιακά, φορολογικά και συνταξιοδοτικά 
Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν περισσότερα αντίτυπα από όσα τους 
στείλαμε μπορούν να μας ενημερώσουν στο εμαιλ doryforos@email.de.  
 

Η αποστολή είναι δωρεάν (τα έξοδα τα καλύπτουν οι διαφημιστές) 
Ο ΟΔΗΓΟΣ είναι έκδοση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 
 
 

mailto:doryforos@email.de


 
 

 
 

« 3η ημέρα παραδοσιακών 
γεύσεων και λιχουδιών». 

 

3
η
 φιλανθρωπική 

εκδήλωση στο Μόναχο 
 

Κυριακή  
4 Φεβρουαρίου 2018 

Σας ενημερώνουμε ότι η 3
η
 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» . 
 

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  
 

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 σύλλογος "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)  


