
 
 

Αρ. 22  Δεκέμβριος 2017             Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ        15νθήμερη έκδοση για το  Μόναχο 
 
 
 

 

 
 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 

Μια ακόμη χρονιά φθάνει στο τέλος της. Μια νέα θα ξεκινήσει σύντομα. Ας αποτελέσει η νέα χρονιά την 
αφετηρία για ένα δημιουργικό  έτος. Ο καθένας προσωπικά αλλά και μαζί, με κοινές και συλλογικές δράσεις. 
 

Ο στόχος μας είναι ο Ελληνισμός του Μονάχου και των περιχώρων να μπορέσει να αναβαθμίζει την ποιότητα 
της ζωής του και όλοι μαζί να αναβαθμίσουμε την παρουσία του Ελληνισμού στον τόπο που ζει. 
 

Καλές γιορτές, καλή αντάμωση το 2018 
 

Η συντακτική επιτροπή  

 
 

 



 

H νέα έκδοση της εφημερίδας των μαθητών 
του Λυκείου Μονάχου 

https://moosnews.jimdo.com/ 

 

 
Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου 
Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων 
Λυκείου Μονάχου που προέκυψε από τις εκλογές 
στις 19.11  
Συγκεκριμένα: 
Πρόεδρος Τάπας Ευάγγελος  
Αντιπρόεδρος Κόντης Δημήτριος  
Γραμματέας Α! Καρκάρης Πέτρος  
Γραμματέας Β! Καλλέργης Νικόλαος  
Ταμίας Μαυρούδης Θωμάς  
Μέλος Λαμπρίδης Λάμπρος  
Μέλος Μπουλουμπάση Βασιλική 

 

Από την εκδήλωση του Συλλόγου Λόγου και Τέχνης Μονάχου και την παρουσίαση της Άννας Γαλανού "Οι 
δρόμοι τις καταιγίδας" 
Φωτο Ρένα Τσόγκα 

 
 
 

 

 



 
 
 



Από την  εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων "τα παιδιά βοηθούν παιδιά". Φωτο Λάκης 
Σπυριδωνίδης 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  
 

www.doryforos.org 
 

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

 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 



Υπάρχουν πολλοί τρόπο να βοηθήσετε !!!  
 

 
 

« 3η ημέρα παραδοσιακών 
γεύσεων και λιχουδιών». 

 

Κυριακή 4.2.2018 Freizeitheim Westend, Westendstr 66a, 80 339 Μünchen από ώρα 10.00 – 17.00. 
Eίσοδος ελεύθερη 

 
Κάθε γλυκό ή κομμάτι πίτα που θα ετοιμάσουν οι σύλλογοι θα κοστίζει μόνο 1 €. Όλα τα έσοδα εφέτος 

θα διατεθούν στο κέντρο ειδικών ατόμων «ΧΑΡΑ» στην Αθήνα 
 

Υπάρχουν πολλοί τρόπο να βοηθήσετε !!!  
 
 

 Μπορείτε από τις 9.00 π.μ. να φέρετε γλυκά ή πίτες για να διατεθούν σε πώληση  
 

 Μπορείτε να δηλωθείτε εθελοντές και να βοηθήσετε την ημέρα της εκδήλωσης (δηλώσεις 
στο doryforos@email.de) 

 

 Μπορείτε να φέρετε βιβλία (μόνο Ελληνικά γιατί γερμανικά έχουμε) για το «παζάρι 
βιβλίου» που θα λειτουργεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και τα χρήματα που θα 
συγκεντρωθούν θα δοθούν επίσης στη «Χαρά». Τα βιβλία μπορείτε να τα φέρετε από 
τώρα και κάθε Κυριακή από 12.00 έως 17.00 στο Freizeitheim Westend στους συλλόγους 
Ποντίων ή Ηπειρωτών. Μπορείτε φυσικά και την ίδια μέρα της εκδήλωσης.  

 

 Μπορείτε να δώσετε οικονομική δωρεά ( θα λάβετε απόδειξη για την εφορία) 
 

 Μπορείτε να ενημερώσετε φίλους και γνωστούς να έρθουν στην εκδήλωση 
 

 Ελάτε στην εκδήλωση   
 
 

Η εκδήλωση είναι πρωτοβουλία του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ και τη διοργανώνουν από κοινού  
ΙΝ Αγίου Γεωργίου, οι Σύλλογοι Ελλασιονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, Θρακιωτών, Κοζανιτών, 

Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων. Το Ελληνικό Σπίτι και το Jugendzentrum Westend. 
 
 

Tην εκδήλωση στηρίζουν: 
Οι σύλλογοι Σερραίων, ο πολιτιστικός σύλλογος «Λύκειο Ελληνίδων», η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, 

τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου, ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  

 

www.doryforos.org 
 

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

 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 

mailto:doryforos@email.de


 

Τα πρόσωπα της χρονιάς στο Μόναχο 
 

Ο Δορυφόρος επιδιώκει την ανάδειξη ταλαντούχων ελληνόπουλων σε όλες τις κατηγορίες (κοινωνικές, αθλητικές, 
εκπαιδευτικές κλπ) γι αυτό και σήμερα επιλέξαμε νέους και νέες και πρόσωπα που το 2017 είτε πέτυχαν 
σημαντικές επιδόσεις είτε προβλήθηκαν για το έργο τους από μεγάλα κεντρικά γερμανικά ΜΜΕ. Δεν θα σταθούμε 
στους περισσότερο γνωστούς όχι γιατί δεν τιμούμε το έργο τους αλλά επειδή είναι γνωστοί στην ευρύτερη ελληνική 
κοινωνία της περιοχής. Επίσης ζητούμε την κατανόηση από όλες και όλους που δεν είχαμε κατορθώσει να 
πληροφορηθούμε ανάλογες επιτυχίες τους. 
 

 
 

Χάλκινο μετάλλιο για τον μαθητή του 

Μονάχου Σπύριδων Νίτσα στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondο 

 
 

 

 

 
 

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. 



Τα πρόσωπα της χρονιάς στο Μόναχο 
Η Ελευθερία Σουλεμέζη, αθλήτρια ξιφασκίας από το Fechtclub München, ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με αργυρό 
μετάλλιο στο πρωτάθλημα Άνω Βαυαρίας (Oberbayerische Meisterschaft) στο Weilheim. 
Διαγράφει μια ανοδική πορεία στον τομέα αυτό, επιτυγχάνοντας χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια και κύπελλα 
σε τουρνουά σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας ( Nürnberg, Stuttgart, Füssen, Neu-Ulm...) αλλά και του εξωτερικού 
( Treibach και St. Johann- Αυστρία, Παρίσι  - Γαλλία). 
Νέα διάκριση για την Ελευθερία Σουλεμέζη 
Η Ελευθερία Σουλεμεζη αγωνίζεται στην κατηγορία B Jugend Fleuret και για να προκριθεί για την Deutsche 
Meisterschaft πρέπει να συμμετάσχει σε έξι τουρνουά και να μαζέψει τους ανάλογους πόντους. Το πρώτο 
τουρνουά ήταν στην Στουτγκάρδη και κατάφερε την πέμπτη Θέση από δεκαεφτά συναγωνίστριες. Έτσι προηγείται 
με οχτώ πόντους στην Rangliste της Βαυαρίας.  Πριν λίγες ημέρες έλαβε μέρος στο Rauschgoldengel στην 
Νυρεμβέργη -και παρόλο που η διαιτησία την αδίκησε τρείς φορές- κατάφερε να κατακτήσει την δεύτερη θέση.  

 
 

 



Τα πρόσωπα της χρονιάς στο Μόναχο 
 

 
Η παιδική χορωδία «Μελωδία» στέφθηκε με το Ασημένιο μετάλλιο στο διαγωνισμό του διεθνούς φεστιβάλ 
χορωδιών (στην κατηγορία G1) στην Ασίζη της Ιταλίας, 
  

 

 
 
Η ετήσια διοργάνωση Filmfest München 2017 (www.filmfest-muenchen.de) συμμετέχουν πολίτες που 
δραστηριοποιούνται και δημιουργούν στον χώρο της έβδομης τέχνης. Παραραγωγοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, 
σεναριογράφοι  και τεχνικοί    
 
Στη φετινή διοργάνωση είχαμε και ελληνική παρουσία και συγκεκριμένα της εκκολαπτόμενης παραγωγού και 
σεναριογράφου. Μόρφης Γκαϊντατζή  στο event crew call München 2017 που διοργάνωσε η crew united  

 
Με ενεργή παρουσία 6 ετών στην Bavaria Film και με προσωπική εταιρική παρουσία έχει σαν στόχο την 
παρουσίαση στον χώρο του κινηματογράφου και  της τηλεόρασης την πολιτισμική πραγματικότητα που βιώνουμε 
στην καθημερινότητά μας.  
 



Τα πρόσωπα της χρονιάς στο Μόναχο 
 
 
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  
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/traditionsladen-
ohne-dich-ist-das-nix-mama-1.3717052 

 
 

 
 

 
 
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης  Hellenen πέτυχε για 
ακόμη μια φορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης και 
την άνοδό της σ άλλη μια κατηγορία 
 
 

 
 
To blog της επίσημης ιστοσελίδας της πόλης του 
Μονάχου είχε συνέντευξη με την συμπαιτριώτισσά 
μας blogerin Δέσποινα Τσόκου 
http://blog.muenchen.de/interview-autorin-despoina-
tsokou/ 
 
Rembetiko - Der Blues der Griechen                                           

Αφιέρωμα της Βαυαρικής τηλεόρασης στα 
"Μουρμουράκια" 
http://www.br.de/br-
fernsehen/sendungen/puzzle/rembetiko-puzzle-100.html 

 

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

Εκδηλώσεις συλλόγων στις γιορτές 

 Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου, 
25 Δεκεμβρίου 2017, Augustiner 
Arnulfstraße 52, 80335 München 

 Σύλλογος Ελασσoνιτών, 25 
Δεκεμβρίου στο ΣΤΕΚΙ (παλιό) 
Züricher Str. 35, 81476 München 

 Σύλλογος  Επτανησίων  25 
Δεκεμβρίου, Hotel zur Post, 
Bodenseestr. 4, München-Pasing 

 Σύλλογος Ποντίων Μονάχου, 6 
Ιανουαρίου 2018 Löwenbraukeller 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/traditionsladen-ohne-dich-ist-das-nix-mama-1.3717052
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/traditionsladen-ohne-dich-ist-das-nix-mama-1.3717052
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/traditionsladen-ohne-dich-ist-das-nix-mama-1.3717052
http://blog.muenchen.de/interview-autorin-despoina-tsokou/
http://blog.muenchen.de/interview-autorin-despoina-tsokou/


Τα πρόσωπα της χρονιάς στο Μόναχο 
 

Μια ξεχωριστή σελίδα για εμάς (Δορυφόρο) είχαν όλοι αυτοί οι φίλοι και οι φίλες που βοήθησαν 
στην μεγάλη επιτυχία της 2η φιλανθρωπικής εκδήλωσης τον Ιανουάριο 

 

 
Οι εθελοντές Αραμπατζή Βασιλική, Ανδρεάδου Αγγελική, Αντωνάκης Στέλιος, Δερμιτζάκη Έφη, Δημητριάδου Γιώτα, 
Δραπελίδου Ελένη, Κόττιος Δημήτριος, Κόττιου Ελένη, Μισηρά Δήμητρα, Παπαδημητρίου Άρης. Το μουσικό 
συγκρότημα ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ, οι δωρητές, οι σύλλογοι που συμμετείχαν αλλά και οι σύλλογοι που στήριξαν την 
εκδήλωση. Πρώτα απ όλα τα μέλη των συλλόγων για τα πάνω από χίλια κομμάτια πίτες και γλυκά που ετοίμασαν 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Και τέλος (και όχι λόγω μικρότερης «αξίας») η όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε αναγνώστης από 
ταξίδι του στη Νέα Υόρκη  

 

 
 

 
 

Εκδηλώσεις συλλόγων στις γιορτές 

 Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου, 
25 Δεκεμβρίου 2017, Augustiner 
Arnulfstraße 52, 80335 München 

 Σύλλογος Ελασσoνιτών, 25 
Δεκεμβρίου στο ΣΤΕΚΙ (παλιό) 
Züricher Str. 35, 81476 München 

 Σύλλογος  Επτανησίων  25 
Δεκεμβρίου, Hotel zur Post, 
Bodenseestr. 4, München-Pasing 

 Σύλλογος Ποντίων Μονάχου, 6 
Ιανουαρίου 2018 Löwenbraukeller 

 
 

 



Μήπως αποδείχτηκε ότι είναι απλή η 
διαδικασία της ψηφοφορίας στις εθνικές 
εκλογές από το εξωτερικό ; 
 

 
 

Του Κώστα Τάτση 
 

Η εκλογή επικεφαλής της ΔΗΣΥ που 
πραγματοποιήθηκε για τον νέο φορέα στο χώρο της 
"κεντροαριστεράς"  έδωσε την ευκαιρία να 
υλοποιηθεί μια διαδικασία εκλογής από το 
εξωτερικό με διαφορετικό, από τον παραδοσιακό  
(εκλογικούς καταλόγους) τρόπο. 
 

Και αποδείχτηκε ότι μπορεί να εξασφαλίσει 
απόλυτα τη διαφάνεια, οπότε κατά συνέπεια μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για τις εθνικές εκλογές. 
 

Συγκεκριμένα, το σύστημα έδωσε λύσεις σε τρία 
στοιχεία τα οποία πολλές φορές αποτέλεσαν 
"δικαιολογία" για να μη ψηφιστεί  νόμος που να 
επιτρέπει τη συμμετοχή των ελλήνων στις εθνικές 
εκλογές από τον τόπο κατοικίας/διαμονής τους στο 
εξωτερικό. 
 

Πρώτον: Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι στον 
εθνικό κατάλογο εκλογέων, δηλαδή να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ελληνικά δημοτολόγια. 
 

Δεύτερον: Γίνεται αυτόματη διαγραφή του 
ψηφίσαντα και έτσι αποκλείεται η διπλή ψήφος. 
 

Τρίτον: Η διαδικασία δεν παρουσίασε σε κανένα 
χρονικό σημείο τεχνικό πρόβλημα 
 

Τι χρειάζεται λοιπόν;  
Ένα εκλογικό κέντρο, ένας -δυο πιστοποιημένοι 
χειριστές Η/Υ και ο δικαστικός αντιπρόσωπος 
 

Το κόστος δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο  καθώς 
ούτως ή άλλως υπάρχει εταιρεία που αναλαμβάνει 
τις εκλογές στην Ελλάδα και έτσι η προσθήκη π.χ. 
40-50 εκλογικών τμημάτων δεν θα αλλάξει τα 
δεδομένα. 
Στην οργάνωση της προετοιμασίας των εκλογών 
μπορεί να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι των 
Κομμάτων ή οι τοπικές Κοινότητες. 
 

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το άλλοτε κεντρικό 
σύνθημα των συλλογικών φορέων των αποδήμων 
για συμμετοχή στις εθνικές εκλογές έχει 
υποχωρήσει ως θέση ανάμεσα στα αιτήματα. Αυτό 
οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι δεν βρήκε επί 
πολλά χρόνια ανταπόκριση  και αφετέρου στη 
γενικότερη  αποστασιοποίηση  από την πολιτική. 
 

Όμως η πολιτεία όφειλε να σχεδιάζει 
εξυπηρετώντας τα στρατηγικά συμφέροντα της 
χώρας και του Ελληνισμού. Και η συμμετοχή/ένταξη 
των ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό στο πολιτικό 
γίγνεσθαι της χώρας ως πολιτική, αναπτυξιακή, 
πολιτιστική δύναμη εξυπηρετεί το στόχο της χώρας 
μας. 

Γερμανία: Τι ισχύει για τα διπλώματα οδήγησης 
και πότε αλλάζουν 
 

 

 

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι το 2033 δεν θα 
ισχύουν τα παλιά διπλώματα οδήγησης (πρόστιμα 
και ποινή για όσους θα κυκλοφορούν από τότε με 
παλιά) αλλά ίσως λίγοι γνωρίζουν ότι οι αλλαγές 
είναι υποχρεωτικές ανάλογα με το έτος γεννήσεως. 
 
Έτσι το αργότερο μέχρι το 2033 πρέπει να 
αλλάξουν τα διπλώματα οδήγησης (όσοι έχουν ροζ 
ή γκρι) όσοι γεννήθηκαν πριν το 1953. 
 
Όσοι γεννήθηκαν από το 1953 έως 1958 πρέπει να 
τα αλλάξουν έως το 2021 
 
Όσοι γεννήθηκαν από το 1959 έως 1964 πρέπει να 
τα αλλάξουν έως το 2022 
 
Όσοι γεννήθηκαν από το 1965 έως το 1970 πρέπει 
να τα αλλάξουν έως το 2023 
 
Και όσοι γεννήθηκαν από το 1971 και έπειτα πρέπει 
να αποκτήσουν το νέο δίπλωμα έως το 2024. 
 
Τι ισχύει για τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί 
από το 1999 και μετά 
Για διπλώματα που έχουν εκδοθεί  
- 1999 έως 2000: Η αλλαγή πρέπει να γίνει έως τον 
Ιανουάριο του 2025 
- 2001 έως 2002: Ιανουάριος  2026 
- 2003 έως 2004: Ιανουάριος  2027 
- 2005 έως 2006: Ιανουάριος  2028 
- 2007 έως 2008: Ιανουάριος  2029 
- 2009:                Ιανουάριος  2030 ,  
- 2010:                Ιανουάριος  2031  
- 2011                 Ιανουάριος  2032 
- 2012 έως 2013  Ιανουάριος  2033 
 
Τα νέα διπλώματα οδήγησης θα έχουν 
περιορισμένη χρονική διάρκεια  
 
Θα ισχύουν πλέον για 15 χρόνια και θα πρέπει να 
ανανεώνεται όπως το διαβατήριο κλπ 
 
Για τους οδηγούς με δίπλωμα οδήγησης της 
κατηγορίας  C, CE - D, D1, D1E και DE (νταλίκες) η 
ισχύ θα περιορίζεται στα 5 χρόνια και η ανανέωση 
χρειάζεται τεστ οφθαλμίατρου και τεστ ικανότητας 
οδήγησης,  
 
 



To Ωδείο GENIMA βραβεύτηκε από το Δήμο 
του Μονάχου με το Phönix 2017 
 

 

 
 

Μεγάλη στιγμή δικαίωσης για τον Γιώργο 
Παπαγεωργίου, επικεφαλής και ιδιοκτήτης του 
Ωδείου GENIMA στο Μόναχο. 
Επιλέχτηκε από το Δήμο του Μονάχου για το 
βραβείο Phönix 2017. H απονομή  έγινε στο παλιό 
Δημαρχείο της πόλης στις 5 Δεκεμβρίου 

Την απονομή πραγματοποίησε ο αντιδήμαρχος της 

πόλης Josef Schmid. Το βραβείο Phönix έχει 

καθιερωθεί από το 2010 από το Δήμο του Μονάχου 
και μετά από επιλογή που πραγματοποιεί η 
υπηρεσία εργασίας και οικονομίας και το συμβούλιο 
αλλοδαπών απονέμεται σε επιχειρήσεις /υπηρεσίες 
των οποίων επικεφαλής είναι πολίτες με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι οποίες ενισχύουν 
την ανταγωνιστικότητα και τις υπηρεσίες της πόλης, 
δημιουργούν θέσεις εργασίας και προωθούν τη 
συμμετοχή των αλλοδαπών στην τοπική κοινωνία. 

Βραβεύτηκαν ακόμη το λογιστικό γραφείο του 
Pawel Madzarow, ο Ιταλός Roberto Farnetani με 
επιχείρηση που πουλά 4.800 διαφορετικών 
ιταλικών προϊόντων, η Ψυχίατρος Elif Cindik - 
Herbrüggen και ο ηλεκτρολόγος Shiva Shankar Paul 
από το Μπαγκλαντές. 
Το μεγαλύτερο πάντως χειροκρότημα στην 
αίθουσα άνηκε στην Μιλένα Κοσμίδου από το 

GENIMA που τραγούδησε το " δεν σ φοβάμαι, με 
την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι" 
Μαζί της η Sima Yahya και η και Daian Fatah ενώ 
στα κρουστά ήταν ο Θεόδωρος Παπαγεωργίου 
 
Ποιο είναι το GENIMA:  
 

 
 
Μουσική παιδεία, αγάπη για τις νότες, ανάπτυξη 
ταλέντου. Όλα αυτά, αλλά και ακόμα περισσότερα 
(όσα αμέτρητα μπορεί να κερδίσει κάποιος από 
την ενασχόλησή του με τη μουσική) “γεννά” το 
Ωδείο “GENIMA” που από το 2002 λειτουργεί στην 
καρδιά του Μονάχου. 
 

 
 
Σε αυτό το φιλόξενο σπίτι της μουσικής το οποίο 
ξεκίνησε με 5 δωμάτια και 4 καθηγητές μουσικής, 
ένα γραφείο που αποτελούνταν από ένα διάδρομο, 
αναπτύχτηκε σιγά - σιγά με κόπο, ζήλο και κάθε 
βοήθεια που μπόρεσε να προσφέρει ο κάθε 
αληθινός φίλος, με υπομονή και υπερηφάνεια. 
Σήμερα έφτασε στα 300 τ.μ. με 12 καθηγητές 
Μουσικής να αγκαλιάζει περίπου 500 μαθητές. Οι 
προσπάθειες για κάθε είδους καλυτέρευση δεν 
παίρνουν τέλος. 

 
 



Οι ήχοι, το ταλέντο, οι δεξιότητες αναπτύσσονται 
από μια ομάδα έμπειρων καθηγητών, με 
επικεφαλής τον ιδιοκτήτη του Ωδείου, Γιώργο 
Παπαγεωργίου, καθηγητής μουσικής και ο ίδιος, 
αφού σπούδασε μουσικοπαιδαγωγική στο Μόναχο. 
 

Για μας, μουσική σημαίνει τα πάντα. Στο Ωδείο δεν 
διδάσκεται μόνο η κλασική μουσική ή μόνο η 
ελληνική παραδοσιακή. Ο Μαθητής μπορεί να 
πειραματιστεί σε όποιο είδος του αρέσει και εμείς 
είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε”, λέει ο κ. 
Παπαγεωργίου. 
 

 

Οι συναυλίες που διοργανώνονται δύο με τρεις 
φορές το χρόνο είναι αυτό που ενθουσιάζει όλους 
όσους φοιτούν στο Ωδείο ή θα ήθελαν να 
απολαύσουν μια βραδιά με διάφορα είδη μουσικής. 
 

Πάντα από παιδιά και ενήλικες που με μεγάλη 
προσπάθεια και αυτοπεποίθηση ανεβαίνουν στη 
σκηνή, δείχνοντας τη κατάφεραν με κόπο και 
μεράκι. Διώτη η μουσική δεν γνωρίζει περιορισμούς 
ούτε σε ηλικία, ούτε στο είδος αυτής. Ούτε είναι η 
μουσική αποκλειστικά μόνο για αυτούς που έχουν 
λίγο παραπάνω ταλέντο. Ο καθένας μπορεί να 
περάσει όμορφες στιγμές με τη μουσική... 

 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, που όλα αυτά τα χρόνια 
οι Έλληνες του Μονάχου -και όχι μόνο- 
εμπιστεύονται τη μουσική παιδεία των παιδιών τους 
και την προσωπική τους στο “GENIMA”. 

 

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

Σύλλογος Ποντίων Μονάχου 

 

Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Συλλόγου Ποντίων 
Μονάχου που προέκυψε από τις εκλογές ου 
συλλόγου. 
.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 
 
Πρόεδρο: Φωτιάδη Χαράλαμπο 
Αντιπρόεδρο: Περπερίδη Χρήστο 
Α’ Γραμματέα: Σιώμο Νικόλαο 
Β’ Γραμματέα: Γιωτάκου Σοφία 
Ταμία: Βουλγαρίδου Ελπίδα 
Υπεύθυνη Χορευτικού: Τσαλπαρά Κυριακή 
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων: Καρακασίδης Ηλία 

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

Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου 
 
Με ανακοίνωσή του στο fac o σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου ενημερώνει τους "τους Γονείς και φίλους του 
Λυκείου Μονάχου ότι ξεκινάμε προσπάθεια για την πλήρωση με τα απαραίτητα PC της αίθουσας των 
Υπολογιστών του Λυκείου μας! Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να βρούμε Χορηγούς που θα μπορέσουν να 
αναλάβουν τα έξοδα για την αγορά των χρειαζούμενων Η/Υ. Όποιος ή όποια νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει είτε 
με το να αναλάβει κάποιο μέρος των εξόδων, είτε με το να προσπαθήσει να βρει Χορηγούς παρακαλώ να 
επικοινωνήσει με κάποιο από τα μέλη του ΔΣ! Οτιδήποτε κάνουμε για το Σχολείο μας δε μένει μόπνο στα δικά 
μας παιδιά αλλά και στα επόμενα! ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ! ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ!" 



FRIEDRICH EBERT STIFTUNG: Ο αντιδικτατορικός αγώνας των Ελλήνων στη Γερμανία 

 

Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης η δράση ενάντια στο χουντικό καθεστώς την περίοδο 1967-1974 δεν είχε 
πάρει ανάλογες μαζικές διαστάσεις όπως στη Γερμανία. Έκθεση του πολιτικού Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ. 
 

Του Παναγιώτη Κουπαράνη, Βερολίνο (δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Deutsche Welle) 
 

Φέτος έκλεισαν 50 χρόνια από το πραξικόπημα των 
συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Η επταετής 
διδακτορία που ακολούθησε δεν αφορούσε όμως 
μόνο την ίδια τη χώρα. Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη 
δημιουργήθηκαν κέντρα αντίστασης ενάντια στη 
χούντα. Ένα από αυτά ήταν η Γερμανία. Περίπου το 
5% του πληθυσμού της Ελλάδας ζούσε εδώ ως 
μετανάστες, φοιτητές, καλλιτέχνες. Πολλοί από 
αυτούς συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα, ο 
οποίος πολύπλευρα στηρίχθηκε από γερμανικά 
συνδικάτα, κόμματα, φοιτητικές οργανώσεις, 
πολιτικά ιδρύματα αλλά και μίντια. 
 

Αυτή την πτυχή της αντιχουντικής δράσης 
παρουσιάζει έκθεση του προσκείμενου στους 
Σοσιαλδημοκράτες πολιτικού Ιδρύματος Φρίντριχ 
Έμπερτ σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Την πρωτοβουλία είχε 
αναλάβει η Ένωση των Γερμανό-Ελληνικών 
Εταιρειών (VDGG). Σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ 
Τάσο Ελευθεριάδη: «Η ιδέα ήταν η έκθεση να 
περιοδεύσει σε όλες τις πόλεις όπου λειτουργούν 
ελληνογερμανικές εταιρείες. Συνολικά είμαστε 45 
σύλλογοι.» Σειρά αυτή την εβδομάδα έχει το 
Ανόβερο όπου η έκθεση παρουσιάζεται στους 
χώρους της ελληνορθόδοξης εκκλησίας. 
 

Γερμανική αλληλεγγύη 
Με ντοκουμέντα και φωτογραφίες και αξιόλογα 

ενημερωτικά κείμενα, η έκθεση τεκμηριώνει το 

γεγονός πως στη Γερμανία η κινητοποίηση ενάντια 

στη χούντα ξεκίνησε αμέσως μετά την εκδήλωση 

του πραξικοπήματος. Αυτόπτης μάρτυρας εκείνης 

της περιόδου ήταν το νεαρό τότε μέλος της 

νεολαίας των Σοσιαλδημοκρατών και μετέπειτα 

δήμαρχος Ανοβέρου Χέρμπερτ Σμάλστιγκ: «Άμεσα 

μετά το σφετερισμό της εξουσίας από τους 

συνταγματάρχες δημιουργήσαμε στο Ανόβερο την 

ομάδα εργασίας Δημοκρατία και Ελευθερία για την 

Ελλάδα. Μέλη της στην πρώτη φάση ήταν η 

νεολαία και η παιδική οργάνωση του SPD όπως και 

η νεοσύστατη τότε Ένωση Κέντρου της πόλης. 

Μεγάλη στήριξη μας παρείχε τότε το Συνδικάτο 

Χημείας, ακόμη και οικονομικά.» 

Η 
αλληλεγγύη του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και 
των συνδικάτων διήρκεσε όλο το διάστημα της 
δικτατορίας. Το ίδιο ισχύει για πολλές αριστερές 
οργανώσεις και κόμματα αλλά και το γερμανικό 
φοιτητικό κίνημα. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη 
περίπτωση είναι ότι ενώ αυτές οι πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις διαφωνούσαν ριζικά στα 
περισσότερα ζητήματα μεταξύ τους στην 
περίπτωση της Ελλάδας επέδειξαν μια κοινή στάση 
αλληλεγγύης. Η πρόεδρος της Ένωσης των 
Γερμανο-Ελληνικών Εταιρειών Σίγκριντ Σκαρπέλης-
Σπερκ θυμάται πως το 1967 είχε επισκεφτεί ως 
αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του 
Πανεπιστημίου Μονάχου τον τότε πρόεδρο των 
βαυαρών Σοσιαλδημοκρατών Φόλκμαρ Γκράμπερτ 
για να του ζητήσει τη στήριξη SPD για τον 
αντιδικτατορικό αγώνα στην περιοχή. Το γεγονός 
ότι αντέδρασε αμέσως θετικά η κ. Σκαρπέλης-
Σπερκ το εξηγεί με τις εμπειρίες που είχε κάνει ίδιος 
ως εχθρός του καθεστώτος στην περίοδο του 
Τρίτου Ράιχ: «Για αυτόν όπως και για τον Βίλι 
Μπράντ αλλά και άλλους στην ηγεσία των 
Σοσιαλδημοκρατών και των Συνδικάτων που είχαν 
ζήσει στο Τρίτο Ράιχ ο αντιδικτατορικός αγώνας των 
Ελλήνων ήταν ένα βαρυσήμαντο γεγονός όπου θα 
έπρεπε να βοηθήσουν, όπου θα έπρεπε κάτι να 
γίνει.» Η βοήθεια ήταν πολύπλευρη: από χρήματα, 



άδεια παραμονής, υποτροφίες για τις σπουδές, 
ιατρική περίθαλψη - ακόμη και φυγάδευση 
αντιφρονούντων από την Ελλάδα με πλαστά 
έγγραφα. 
 

Ο ρόλος των μίντια 
Η Χούντα δεν είχε μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται αρκετά εκθέματα που 

τεκμηριώνουν τις προσπάθειες που κατέβαλε να 

καταπολεμήσει τον αντιδικτατορικό αγώνα. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα στέλνει εκατοντάδες 

άτομα ως δασκάλους στα ελληνικά σχολεία, ως 

προσωπικό στα προξενεία αλλά και ως πράκτορες. 

Σκοπός αυτής της επιχειρήσης ήταν η καταστολή 

του αγώνα των Ελλήνων ενάντια στο στρατιωτικό 

καθεστώς με απειλές και ωμή βία, με την αφαίρεση 

διαβατηρίων, με ένα μεγάλο δίκτυο χαφιέδων, με 

προπαγανδιστικά φυλλάδια αλλά και με τη σύσταση 

χουντικών μεταναστευτικών συλλόγων. 

Η έκθεση αναφέρεται και στο σημαντικό ρόλο που 

διαδραμάτισαν τα δύο ελληνόφωνα προγράμματα 

της Γερμανίας για την αντιμετώπιση της χουντικής 

προπαγάνδας και του στρατιωτικού καθεστώτος. Το 

ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle 

απευθυνόταν στο κοινό στην Ελλάδα και το 

ελληνόφωνο πρόγραμμα της Βαυαρικής 

Ραδιοφωνίας στους έλληνες οικονομικούς 

μετανάστες (γκάσταρμπαϊτερ). Η συμβολή των δύο 

προγραμμάτων ήταν σύμφωνα με την Σίγκριντ 

Σκαρπέλης-Σπερκ μοναδική: «Σε αντίθεση με τα 

ελληνόφωνα προγράμματα της "Φωνής της 

Αμερικής" ή και του BBC που τήρησαν ουδέτερη 

στάση το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle 

ήταν σαφέστατα στο πλευρό των δημοκρατών. Το 

ίδιο ισχύει και για το ελληνικό πρόγραμμα από το 

Μόναχο. Ο διευθυντής του Παύλος Μπακογιάννης, 

αν και δεν ήταν αριστερός, πολεμούσε τη χούντα – 

ακόμη και ενάντια στη θέληση του τότε ισχυρού 

άνδρα της Βαυαρίας Φραντς-Γιόζεφ Στράους. Αλλά 

και στη Deutsche Welle ασκήθηκε τότε μεγάλη 

πίεση στην Eλληνική Σύνταξη να αντιμετωπίζουν 

πιο „ήπια“ το καθεστώς. Οι δημοσιογράφοι δεν 

ενέδωσαν. Για αυτό τους αξίζει μεγάλος έπαινος.» 

Ο αντιδικτατορικός αγώνας δεν αποτελεί παρελθόν 
Στα εγκαίνια της έκθεσης στο Ανόβερο 

παραβρέθηκε και ο αναπληρωτής πρόεδρος της 

ΚΟ του SPD στο κοινοβούλιο του κρατιδίου της 

Κάτω Σαξονίας Χρήστος Πανταζής. Ο ίδιος 

γεννήθηκε ένα χρόνο μετά την πτώση της χούντας 

το 1975 στο Ανόβερο, άρα δεν έχει ζήσει την 

περίοδο που είναι αντικείμενο της έκθεσης. Σε 

δήλωση προς την DW επισημαίνει όμως γιατί τη 

θεωρεί σημαντική: «Αν δούμε τις εξελίξεις στην 

Τουρκία αλλά και σε άλλα κράτη όπου η 

δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση η έκθεση είναι 

πάρα πολύ σημαντική. Γιατί βλέπουμε την 

αντίδραση που υπήρξε στη γερμανική κοινωνία 

απέναντι στην χούντα στην Ελλάδα. Αυτή η στάση 

είναι για μένα κάτι το σύγχρονο.» 

Πρώην μέλος της RAF ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος 40 χρόνια μετά την 
εκτέλεση 
 

 
Το πρώην μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 
στη γερμανία RAF- Silke Maier-Witt συναντήθηκε με 
τον γιο του τότε προέδρου του Συνδέσμου 
Γερμανών Εργοδοτών Hanns Martin Schleyer, που 
τον είχαν εκτελέσει το 1977, και του ζήτησε 
συγνώμη. 
Η Maier-Witt η οποία είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια 
φυλάκιση συναντήθηκε με την 63χρονο Jörg 
Schleyer στα Σκόπια όπου διαμένει μετά την 
αποφυλάκισή της.  
 

Το ποιος και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες εκτέλεσε 
τον Χανς-Μάρτιν Σλάιερ, το πτώμα του οποίου 
βρέθηκε τον Οκτώβριο του 1977 στον χώρο 
αποσκευών ενός αυτοκινήτου στην Αλσατία, 
έψαχνε να βρει η οικογένεια του θύματος. 
 

Μετά τη συζήτηση με την Maier-Witt ο γιος Jörg 
Schleyer δήλωσε στην BILD "πρώτη φορά έμαθα 
ποια τρια άτομα πυροβόλησαν τον πατέρα μου". 
 
Η δολοφονία του Schleyer ήταν το τέλος μια σειράς 
δραματικών εξελίξεων που καταγράφηκαν ως " 
Γερμανικό Φθινόπωρο". Στη διάρκεια των έξι 
εβδομάδων που κρατήθηκε ο Schleyer από τους 
τρομοκράτες είχε πραγματοποιηθεί η απαγωγή του 
αεροπλάνου της Lufthansa "Landshut".  H απαγωγή 
έγινε από παλαιστίνιους σε συνεργασία με την RAF 
με σκοπό την απελευθέρωση μελών της RAF που 
είχαν συλληφθεί.  
 
Στις 18.10.1977 ειδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν 
μετά από μια επιχείρηση τους όμηρους . Λίγες ώρες 
αργότερα αυτοκτόνησαν στις φυλακές στην 
Stuttgart-Stammheim τρεις τρομοκράτες της RAF 
(της φερόμενης ως πρώτης γενιάς). Αμέσως μετά η 
"δεύτερη γενικα" δολοφονεί τον Hanns Martin 
Schleyer. 
 

Η παραπάνω εξέλιξη δεν μπορούσε παρά να μας 
φέρει στο μυαλό μας τους "δικούς μας" της 17 
Νοέμβρη. Δεν είναι πολλές οι εβδομάδες που όταν 
ο Κουφοντίνας πήρε άδεια από την φυλακή όχι 
μόνο δεν έδειξε μεταμέλεια αλλά αντίθετα έδειξε ότι 
συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δολοφονίες που 
συγκλόνισαν τη χώρα. 
 

Πηγή: Spiegel 



Γερμανία: Τι αλλάζει για οδηγούς ΙΧ από το 2018 
 

 

Μεγαλύτερο πρόστιμο για "λάθος" λάστιχα 
Μέχρι τώρα το πρόστιμο σε περίπτωση που το 
αυτοκίνητο δεν είχε τα σωστά λάστιχα 
(χειμωνιάτικα/καλοκαιρινά) ήταν για τον οδηγό 60 € 
+ έναν πόντο στον πίνακα " Flensburg ". 
Από το 2018 πρόστιμο θα πληρώνει και ο 
ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου (αν ο οδηγός είναι άλλο 
πρόσωπο). 
Μάλιστα το πρόστιμο θα είναι 75 € + 1 " Flensburg". 
 
Το τέλος των πετρελαιοκίνητων ΙΧ στις μεγάλες 
πόλεις; 
Στις 22 Φεβρουαρίου θα αποφασίσει το 
ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο στη Λειψία για 
την απαγόρευση κυκλοφορίας παλιών 
πετρελαιοκίνητων ΙΧ στην Στουτγάρδη. Εάν η 
απόφαση είναι υπέρ της απαγόρευσης τότε 
συγκεκριμένα μοντέλα θα απαγορευτούν να 
κινούνται στη πόλη. Αυτό αναμένεται να το 
ακολουθήσουν στη συνέχεια μια σειρά άλλες 
πόλεις  όπως Μόναχο, Βερολίνο, Αμβούργο και 
πολλές πόλεις στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία  
 
Υποχρεωτικό το σύστημα έκτακτης ανάγκης 
eCall στα αυτοκίνητα  
Από την 1η Απριλίου, σ όλα τα νέα αυτοκίνητα που 
θα κυκλοφορούν στην Ευρώπη, θα πρέπει να 
λειτουργεί το αυτόματο σύστημα έκτακτης ανάγκης 
"eCall". Το συγκεκριμένο σύστημα θα ειδοποιεί 
αυτόματα μετά από τρακάρισμα το "112" και θα 
οδηγεί τις πρώτες βοήθειες αμέσως στον τόπο του 
ατυχήματος/δυστυχήματος. Τα στοιχεία που θα 
μεταφέρει θα είναι το είδος του ατυχήματος, ο 
χρόνος, η κατεύθυνση του δρόμου, ο αριθμός των 
επιβατών κλπ 
 
Αύξηση στα διόδια για νταλίκες - φορτηγά 
Από την 1η Ιουλίου θα τεθούν διόδια για άλλα 
39.000 χλμ σε ομοσπονδιακούς (Bundesstraßen) 
και επαρχιακούς δρόμους (Landstraßen). 
Η κυβέρνηση υπολογίζει από τα νέα διόδια να 
εισπράξει μέχρι και 2 δισ € 
 
Εφορία αυτοκινήτων 
Νέο τρόπος ρύθμισης του φόρου ΙΧ από 1η 
Σεπτεμβρίου 2018. Θα πραγματοποιείται με τη 
μέθοδο μέτρησης (Worldwide Harmonized Light-
Duty Vehicles Test Procedure) Αυτό θα ισχύει μόνο 

για τα νέα αυτοκίνητα που θα δηλώνονται. Ειδικοί 
υπολογίζουν ότι ο μέσος όρος αύξησης της εφορίας 
με τη νέα μέθοδο μέτρησης θα είναι 20%. 

 

Αλλαγή των "κατηγοριών περιοχής" στις 

ασφάλειες ΙΧ 

 

Η "κατηγορία της περιοχής" (Regionalklassen) 
παίζει σημαντικό ρόλο στος ύψος του ποσού της 
ασφάλειας ΙΧ που πρέπει να πληρώσει ο 
ασφαλιζόμενος.  
 
Στην Γερμανία υπάρχουν 413 περιοχές που 
ανήκουν σε διαφορετικά ΚΤΕΟ. Η κατηγοριοποίηση 
γίνεται ανάλογα με τον αριθμό ατυχημάτων, 
δυστυχημάτων, πόσα ΙΧ στην περιοχή 
έχουν γίνει θύμα διάρρηξης κλ. Ακόμη και ο μέσος 
όρος των καρικών συνθηκών (χαλάζ κλπ) παίζει 
ρόλο. 
 
Για την υποχρεωτική ασφάλεια -Haftpflicht- 
υπάρχουν 12 κατηγορίες, για τη μερική ασφάλιση -
Teilkasko -16 κατηγορίες και για την ολική 
ασφάλιση  -Vollkasko-  9 . 
Σήμερα ανακοινώθηκε ο νέος προσδιορισμός των 
κατηγοριών (γίνεται κάθε χρόνο). Για 9 εκ οδηγούς 
θα αλλάξουν οι τιμές για την υποχρεωτική 
ασφάλεια. Για 5,5 εκ οδηγούς σε 67 περιοχές η 
αλλαγή θα είναι υπέρ τους, αντίθετα για 3,6 εκ 
οδηγούς σε 41 περιοχές αλλάζουν εις βάρους του η 
κατηγοριοποίηση της περιοχής που ζουν και θα 
υπάρξει άυξηση.  
 
Ιδιαίτερα οικονομικά θα είναι για οδηγύς στα 
κρατίδια Brandenburg, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen και Mecklenburg-Vorpommern ενώ 
σε μεγάλες πόλεις και στις περισσότερες περιοχές 
της Βαυαρίας οι τιμές είναι ακριβότερες.  
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων το έχει η 
πόλη Όφφενμπαχ με ατυχήματα 34% πάνω απόν 
πανγερμανικό μέσο όρο.  
 
Πηγή: Autozeitung.de 

 



Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα οι Έλληνες αιχμάλωτοι και θύματα στο Στρατόπεδο 
Συγκέντρωσης στο Μόναχο  
 

  
Στο Μόναχο, στο δημοτικό διαμέρισμα Ludwigsfeld, 
υπήρξε  ναζιστικό Στρατόπεδο Συγκέντρωσης, το 
μεγαλύτερο σε έκταση εξωτερικό παράρτημα του 
διαβοήτου Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Νταχάου. 
Ως γνωστό το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου 
είχε 193 εξωτερικά παραρτήματα σε διάφορες 
πόλεις της Βαυαρίας. Τα 169 παραρτήματα ήταν 
μόνο για άνδρες και τα 24 μόνο για γυναίκες. 
 

Λόγω μεγάλης έλλειψης τεχνικών και εργατών για 
τη ναζιστική πολεμική βιομηχανία δημιουργήθηκαν 
δίπλα σε βαυαρικά εργοστάσια κατασκευής 
μηχανών και εξαρτημάτων πολεμικών αεροπλάνων 
και αρμάτων, παράγκες για φυλακισμένους του 
ναζιστικού καθεστώτος, με σκοπό την 
καταναγκαστική εργασία για την παραγωγή 
πολεμικού υλικού. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε 
και στο Μόναχο το στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Ludwigsfeld, δίπλα από εργοστάσιο της BMW 
Μονάχου. 
 

Το στρατόπεδο δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο 
1943 και αποτελείτο από 22 ξύλινες παράγκες που 
διασκευάστηκαν από προυπάρχοντες σταύλους 
αλόγων. Στις παράγκες δεν υπήρχαν ντουλάπες, 
μόνο τριώροφα απλά κρεβάτια με αχυρόστρωμα. 
 

Στο στρατόπεδο αυτό έμειναν περίπου 10.000 
φυλακισμένοι από 30 εθνικότητες. Τις τελευταίες 
εβδομάδες πριν την απελευθέρωση οι ναζιστές 
μετέφεραν εκεί και άλλους κρατουμένους από άλλα 
εξωτερικά παραρτήματα, ώστε ο συνολικός αιρθμός 
των κρατουμένων να ανέλθει στις 20.000. 
 

Οι αιχμάλωτοι ήταν κυρίως Εβραίοι, Ρώσσοι, 
Πολωνοί, Γερμανοί, Ιταλοί, Ούγγροι, Γιουγκοσλαύοι, 
Ισπανοί Γάλλοι, Ολανδοί, Βούλγαροι και άλλων 
εθνικοτήτων. 
 

Υπήρχαν και Έλληνες αιχμάλωτοι, όπως 
πιστοποιείται από τις τρεις ακόλουθες λίστες του 
αρχείου του στρατοπέδου, που μέχρι τώρα 
διερευνήθηκαν: 
 

Λίστα της 3ης Μαίου 1945 (μετά την 
απελευθέρωση) στην οποία αναφέρονται 12 

Έλληνες, με Επίθετο, Όνομα, ημερομηνία γέννησης 
και τόπο καταγωγής των. 
Λίστα θανάτων όπου αναφέρεται και ο αριθμός 4 
Ελλήνων, με ημερομηνίες γεννήσεως και θανάτου 
των. 
Λίστα αιχμαλώτων που μπόρεσαν και απέδρασαν 
από το στρατόπεδο. Αναφέρονται και δύο Έλληνες, 
με ονοματεπώνυμο και ημερομηνία απόδρασης. 
 

Υπάρχει η υπόνοια ότι στο διάστημα της 
λειτουργίας του στρατοπέδου αυτού υπήρχαν και 
άλλοι Έλληνες. 
 

Όσοι αιχμάλωτοι ήταν βαρειά άρρωστοι και 
μελλοθάνατοι τους έστελναν οι ναζί στο 
Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου για να 
πεθάνουν εκεί, αυτούς όμως πού πέθαιναν μέσα 
στο στρατόπεδο τους έθαβαν σε μαζικούς τάφους 
στον ίδιο χώρο 
 

Στις 26 Απριλίου 1945 διατάχθηκε μερική μεταφορά 
των αιχμαλώτων οδικώς, κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες από το Ludwigsfeld, το Νταχάου και άλλα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης με προορισμό το Ötztal 
στο Τυρόλο της Αυστρίας. O Χίτλερ είχε ήδη 
αποφασίσει να μεταφέρει την πολεμική του 
βιομηχανία στο Τυρόλο, το Salzburg και στο 
Steiermark. Η μαζική αυτή βασανιστική μεταφορά 
και πεζοπορεία ονομάστηκε „Πορεία Θανάτου του 
Νταχάου“ και λάμβανε χώρα πάντα βράδυ για να 
μη γίνεται αντιληπτή από τις συμμαχικές δυνάμεις, 
μέσα στο κρύο και υγρασία, με πείνα, αρρώστειες 
και θανάτους και επί τόπου εκτελέσεις των 
βασανισθέντων και καταβεβλημένων θυμάτων, που 
δεν μπορούσαν πλέον να σταθούν στα πόδια τους. 
 

Την ημέρα της απελευθέρωσης του στρατοπέδου 
Ludwigsfeld, στις 30 Απριλίου 1945, μετρήθηκαν 
στο στρατόπεδο αυτό επιζήσαντες 8.970 άνδρες και 
1.027 γυναίκες. 
 
Τον Σεπτέμβριο 1945 οι αμερικανοί κατεδάφησαν 
τις 22 ξύλινες παράγκες, με εξαίρεση μόνο το κτίριο 
που χρησίμευε ως μαγειρίο. Το έτος 1955 έγινε 
εκταφή οστών από τα διάφορα μέρη του 



στρατοπέδου και μεταφορά των οστών σε κανονικό 
νεκροταφείο. 
 

Στο μεταξύ διάστημα κτίστηκαν στη περιοχή του 
στρατοπέδου κοινωνικές κατοικίες και σχεδιάστηκε 
να κτιστούν μελλοντικά και άλλες πολυκατοικίες 
δίπλα από το εναπομείναν κτίριο-μαγειρίο του 
στρατοπέδου. 
 

Η υλοποίηση της κατασκευής νέων κατοικιών 
εμποδίστηκε από τον ιστορικό και μέλος του 
συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος 
Ludwigsfeld, κ. Klaus Mai, ο οποίος στηριζόμενος 
σε διηγήσεις πρώην κρατουμένων στο στρατόπεδο, 
υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχουν ακόμη μέχρι 
σήμερα και μαζικοί τάφοι στο χώρο αυτό. Με 
απόφαση του Δήμου Μονάχου έλαβε χώρα το 
2016, επισταμένη και επιστημονική διερεύνηση 
όλου του οικοπέδου του στρατοπέδου και 
ανευρέθηκαν πράγματι τάφοι με 12 σκελετούς. 
 

Το Ίδρυμα Βαυαρικών Στρατοπέδων 
Συγκέντρωσης, ο Δήμος Μονάχου και η τοπική 
αυτοδιοίκηση της συνοικίας Ludwigsfeld, 
σχεδιάζουν μια διαθρησκευτική τελετή εκταφής των 
οστών και ενταφιασμό τους σε νεκροταφείο της 
περιοχής. 
 

Κάθε χρόνο η γερμανική Πολιτεία τελεί τον 
Νοέμβριο την "Ημέρα Λύπης  (πένθους) του Λαού". 
Πρόκειται για μια επίσημη πολιτειακή Ημέρα 
Μνήμης για τα θύματα των 2 Παγκοσμίων 
Πολέμων, με διαθρησκευτική τελετή και ομιλία από 
τον πρόεδρο της ΟΔΓ στη Γερμανική Βουλή. 
 

Στα πλαίσια αυτής της Ημέρας Μνήμης έλαβε χώρα 
στις 26 Νοεμβρίου 2017, ειδική τελετή στον χώρο 
του πρώην Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Μονάχου-
Ludwigsfeld με ανάγνωση των ονομάτων των 
θυμάτων. Εφέτος έγινε μνεία των ρώσσων 

αιχμαλώτων που άφησαν την τελευταία τους πνοή 
στον τόπο αυτό του μαρτυρίου. 
 

Στην εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης παρέστη και ο 
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο 
οποίος με παράκληση και πρόσκληση του κ. Klaus 
Mai και των διοργανωτών, διάβασε μια προσευχή 
για την ανάπαυση των θυμάτων του ναζισμού. 
 

Παρευρέθησαν εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, του Συλλόγου Θυμάτων Νταχάου 
και άλλων αντιναζιστικών συλλόγων. Η οικογένεια 
του ιστορικού κ. Klaus Mai είχε και αυτή δικά της 
θύματα στο στρατόπεδο αυτό και κατέθεσε στεφάνι. 
 

Στις φωτογραφίες ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης με τον κ. Klaus Mai και τους εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Συλλόγου Θυμάτων 
Νταχάου και άλλων αντιναζιστικών συλλόγων. 
Από αριστερά: Manfred Grunert, BMW Group Classic, 
Markus Auerbach, Bezirksausschussvorsitzender 24 
(SPD), Dr. Rainer Grossmann, stellvertretender BA-
Vorsitzender 24 (CSU), Apostolos Malamoussis, 
Erzpriester des Ökumenischen Patriarchats Bischöflicher 
Beauftragter für die staatlichen Belange im Freistaat 
Bayern, Gerlinde Dunzinger, Initiative Gedenkstätte 
Allach, Klaus Mai, Bezirksausschuss 24, Vorsitzender 
Unterausschuss Kultur und Budget (SPD), Ilse Macek. 
Gegen Vergessen für Demokratie e.V., Adi Trumpf, Dr. 
Jürgen Müller-Hohagen, stellv. Präsident der 
Lagergemeinschaft Dachau 
Οι φωτογραφίες διετέθησαν ευγενώς από τον κ. Klaus 
Mai. 

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης 
Η πηγή των πληροφοριών για το Στρατόπεδο  
Συγκέντρωσης Ludwigsfeld προέρχονται από το 
προσφάτως εκδοθέν βιβλίο του κ. Klaus Mai με 
τίτλο  "Der KZ-Außenanlagerkomplex Dachau-
Allach in München-Ludwigsfeld". 

 
Έλληνες που πέθαναν στο Στρατόπεδο 
Συγκέντρωσης Ludwigsfeld Μονάχου 
Ονοματεπώνυμο,Ημ)νία γέννησης, ημ)νία  Θανάτου 
Busulas Alexandros, 1909,  27.02.1945 
Dimitsas Konstantin,  01.01.1895, 03.05.1995 
Georgiadis Michae, 26.05.1905, 31.12.1944 
Konstantopoulos Nikolaus 26.07.1900, 12.05.1945 
Έλληνες που απέδρασαν από το Στρατόπεδο 
Anastasoglou Sofoklis                  24.07.1943 
Radissis Nikolaus                          03.09.1943 

 
 

 

 



Γερμανία: Ποιοι νόμοι αλλάζουν το 2018 

 
Μια σειρά από αλλαγές νόμων θα έχουμε τη νέα 
χρονιά. Επιλέξαμε τις παρακάτω περιπτώσεις που 
αφορούν κατά τη γνώμη μας των πολιτών στη 
Γερμανία.  
 

Φόρος εισοδήματος: Το αφορολόγητο ποσό αλλάζει 
από 8.820€ στα 9.000 €. Από αυτό το ποσό θα 
φορολογούνται ανύπαντροι ενήλικες . 
Για τους πατρεμένους το ποσό θα είναι 
πλέον 18.000 € ενώ το αφορλόγητο ποσό για τα 
παιδιά "kinderfreibetrag" θα αυξηθεί κατά 72 € στα 
7428 €. (συνυπολογίζεται με το επίδομα τέκνων - 
kindergeld). 
 

Επίδομα παιδιών: Δυο ευρώ αύξητη το νέο έτος. 
Για το καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά θα είναι 
194 € για το τρίτο 200 € και για κάθε επόμενο 225 € 
Σημειώνεται ότι πλέον το επίδομα τέκνων μπορεί να 
ζητηθεί αναδρομικά μόνο για 6 μήνες και όχι για 
περισσότερα χρόνια όπως ήταν μέχρι τώρα. 
 

Ασφάλιση ασθενείας: Το επιπλέον ποσό - 
Zusatzbeitrag- το οποίο πληρώνουν 54 εκ πολίτες 
στα  ταμεία θα μειωθεί από  1,1 σε 1,0 % του 
μεικτού εισοδήματος.  
 

HARTZ IV: Για τους αποδέκτες του βοηθήματος 
Hartz-IV- το ποσό θα αυξηθεί από 409 σε 416 €. 
Για ζευγάρια το ποσό θα αυξηθεί κατά 6 ευρώ και 
θα είναι 374 ευρώ ανά άτομο. Το ποσό για παιδιά 
θα αυξηθεί από 3 έως 5 ευρώ.  
 

Σύνταξη: Μείωση του ποσοστού κρατήσεων για το 
ταμείο σύνταξης από 1η Ιανουαρίου. Από 18,7% 
στο 18,6%. Για ένα μεικτό εισόδημα 3.000 € θα 
σημαίνει 1,50€ λιγότερο κρατήσεις το μήνα. 

Τον Ιούλιο αναμένεται αύξηση για τους 
συνταξιούχους περίπου 3%. 
Σύνταξη: Όποιος από το 2018 θα λαμβάνει πρόωρη 
σύνταξη λόγω ανικανότητας να εργαστεί 
-Erwerbsminderungsrente- θα βρίσκεται σε 
καλύτερη κατάσταση καθώς η μέτρηση των χρόνων 
εργασίας θα αυξηθεί - από 62 που υπολογίζεται 
μέχρι τώρα- στα 65 (σταδιακά έως το 2014) 
 
Riester-Sparer: Το μερίδιο του κράτους θα αυξηθεί 
από 154 σε 175 € υπό την προύπόθεση ότι 
τουλάχιστον το 4% του ετησίου μεικτού μισθού θα 
καταβάλλεται σε κάποιο πιστοποιημένο πρόγραμμα 
σύνταξης  Riester. 
 

Κατώτατο ωρομίσθιο: Θα αυξηθεί για το 
νοσηλευτικό προσωπικό από 10,20€ σε 10,55€ στη 
Δυτική Γερμανία και από 9,50 € σε 10,05 € στην 
ανατολική Γερμανία.  
 

Προστασία μητρότητας: Στο νόμο προστασίας της 
μητρότητας θα μπορούν να ενταχθούν πλέον και 
μαθήτριες και φοιτητές ( 6 εβδομάδες πριν και 8 
εβδομάδες ματά τον τοκετό). 
  

Διατροφή: Σε ανήλικα παιδιά αυξάνεται το ποσό της 
διατροφής ανεξάρτητα από ηλικία και μισθό των 
γονέων απί 6 έως 12 ευρώ. 
Παράλληλα όμως θα αυξηθεί η φορολογία στις 
περιπτώσεις που το κράτος αναλαμβάνει το ποσό 
της διατροφής (εάν δεν πληρώνει ο γονέας) μέχρι 
και 5 ευρώ μηνιαίως  
 

Προστασία καταναλωτών:  Σε περίπτωση 
κατάχρησης της πιστωτικής κάρτας ή του Online-
Banking οι καταναλωτές αναλαμβάνουν την ευθύνη 
μέχρι 50 € έναντι 150 € που ίσχυε μέχρι τώρα. 
  

Γαστρονομία: Η εφορία έχει δικαίωμα ελέγχου των 
εστιατορίων και γενικά στον τομέα της εστίασης 
χωρίς πρηγουμένως να έχει ενημερωθεί ο 
ιδιοκτήτης.  
 

Μηχανοκίνητα με ταχύτητες έως 45 χλμ όπως π.χ. 
Mofas και Quads θα πρέπει από 1.1.2018 να 
εκπληρωθούν τις προϋποθέσεις Euro 4 (αφορά τα 
μηχανοκίνητα που για πρώτη φορά μπάινουν σε 
κυκλοφορία) 
 
Πηγή: dpa, web.de Επιμέλεια ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 

-------------------------------------- 
 
 
 
Από την εκδήλωση προβολής των Ιωαννίνων 
που οργάνωσαν στο Μόναχο (αίθουσα 
εκδηλώσεων των Αγίων Πάντων) και σ άλλες 
πόλεις της Γερμανίας (Στουτγάρδη και 
Φρανκφούρτη) η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος 
Ιωαννίνων και η Μητρόπολη Ιωαννίνων 

 



O Νίκη Χατζηπαρασίδου εκλέχτηκε στο Συμβούλιο Υπερηλίκων της πόλης του Μονάχου 

(Seniorenbeirat) 

 

 
Σύμφωνα με τα, προσωρινά, αποτελέσματα που ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μονάχου στις 
εκλογές που έγιναν στις 26 Νοεμβρίου για το συμβούλιο υπερηλίκων της πόλης (συμβουλευτικό όργανο για 
θέματα υπερήλικων) εκλέχτηκε η συμπατριώτισσα και φίλη Νίκη Χατζηπαρασίδου 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια !!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής της 3ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης 

Στο πλαίσιο της 3η φιλανθρωπικής εκδήλωσης  η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε όπως οι σύλλογοι να 
ετοιμάσουν περισσότερα γλυκά-πίτες με σκοπό μαζί με αυτά που δεν θα διατεθούν στην εκδήλωση να δοθούν 
στο Kloster St. Bonifaz στην Karlstr στο Μόναχο το οποίο βοηθάει (μεταξύ άλλων) αστέγους της πόλης. Όπως 
έχουμε ενημερώσει το σύνολο των οικονομικών εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων "Η Χαρά" στην 
Αθήνα 
 

Η απόφαση της οργανωτικής επιτροπής θέλει να δώσει το συμβολισμό της συμμετοχής και στην τοπική 
κοινωνία που ζούμε. 
 

Και στη φετινή εκδήλωση είμαστε σίγουροι ότι θα συμμετέχει με διάφορους τρόπος ο Ελληνισμός όπως το 
έπραξε και τις προηγούμενες φορές (είτε ως εθελοντές, είτε ετοιμάζοντας γλυκά-πίτες, είτε με οικονομική 
ενίσχυση κλπ). 
Η οργανωτική επιτροπή  
Καλές γιορτές  

 
 

 



 
Εκδήλωση συλλόγου Κρητών και Λυκείου Ελληνίδων για Καζαντζάκη 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Κείμενο και φωτογραφίες του Μανώλη 
Κουγιουμουτζή, 

 
Στιγμιότυπα από την επιτυχημένη κοινή εκδήλωση 
του Συλλόγου Κρητών , του Λυκείου Ελληνίδων και 
της Διεθνούς Εταιρείας φίλων με την προβολή του 
καταπληκτικού Ντοκιμαντέρ του Μένιου 

Καραγιάννη από την Οδύσσεια του Νίκου 
Καζαντζάκη με τις 33.333 : στροφές. 
Μια εκδήλωση στα πλαίσια συμπλήρωσης 
60 χρόνων από τον θάνατο του Μεγάλου Στοχαστή 
με την Κρητική ματιά. 

 

 



 
 
 
 

Ο νέος "χάρτης" συγκοινωνιών στο Μόναχο (S/Bahn, U/Bahn, Regionalzug) 

 
 

 



 

Evangelisches Migrationszentrum 

im Griechischen Haus – Ελληνικό Σπίτι 
Bergmannstraße 46, 80339 München 

www.evangelisches-migrationszentrum.de 
 

 

Einladung 

zum Neujahresfest 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden Sie und Ihre Freunde  
herzlich zu unserem Neujahrsfest ein 

 

am Samstag, 13. Januar 2018 ab 19 Uhr  
(Einlass ab 18 Uhr) 

 

im Theaterzelt Das Schloss,  

Schwere-Reiter-Str. 15, 80637 München. 
 

Eintritt: 7,- € und 5,- € erm. 
 

Programm: 
Ansprache und Anschneiden der Vassilopita (Neujahrskuchen), 

Musik mit dem Musikensemble Philharmonia,  

dem Frauenchor des Griechischen Hauses (Kalanta), 
Tänze aus Bayern, Bulgarien und Griechenland. 

 
Die Einnahmen gehen zu Gunsten von Flüchtlingsprojekten  

im Bezirk Ioannina (Aghia Eleni, Katsikas), Griechenland. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, 

wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 
 

Ende der Veranstaltung gegen 23 Uhr. 
 

Mitveranstalter: 

Griechisch-Orthodoxe Allerheiligengemeinde (Aγίων Πάντων),  
Musikverein Philharmonia, Verein der Ionischen Insel,  

Bulgarischer Selbsthilfeverein München,  
Multikulturelles Jugendzentrum (MJKZ), Äthiopische Gemeinde München, 
Evangelisches Migrationszentrum – Griechisches Haus / Ελληνικό Σπίτι. 

  



 


