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Συνέντευξη με το νέο Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της 1860 Μονάχου Σάκη 
Στιμονιάρη 

 
 

Κύριε Στιμονιάρη, καταρχήν τα συγχαρητήριά μας για την εκλογή σας στη θέση του 
επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου στη δεύτερη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα του 
Μονάχου, την TSV 1860. Πάντως σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου του 
Μονάχου (πριν λίγους μήνες) το σενάριο να αναλάβετε εσείς τη θέση του προέδρου φαινόταν 
περισσότερο απίθανο. Ποια ήταν η εξέλιξη και πως φτάσαμε στην εκλογή σας ; 
  

To Συμβούλιο Διοίκησης είχε αποφανθεί για έναν άλλον υποψήφιο για την Προεδρία τον οποίο θα 
πρότεινε στην συνέλευση των μελών του συλλόγου.  
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να προτείνει υποψήφιο στη 
συνέλευση μελών τον οποίο μετά αυτή (η συνέλευση) αποφασίζει να τον δεχτεί ή όχι.  
Αν η συνέλευση δεν αποδεχτεί την πρόταση τότε το Συμβούλιο Διοίκησης πρέπει να καταθέσει νέα 
υποψηφιότητα.  
Για μένα η 1860 είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο και γι αυτό το λόγο χάρηκα πολύ για την πρόταση του 
Συμβουλίου Διοίκησης την οποία ομόφωνα αποδέχτηκε η συνέλευση των μελών και εκλέχτηκα 
Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ομάδας (συλλόγου). 
  

Έπαιξε η ΜΑΝ ως χορηγός της 1860 στην εκλογή σας στη θέση του Προέδρου του εποπτικού 
συμβουλίου της 1860 ; 
Το γεγονός ότι η MAN και Volkswagen (με Mahag) είναι Premium χορηγός της 1860 δεν έπαιξε 
απολύτως κανένα ρόλο στην εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της 
ομάδας. 
  

Σε δήλωσή σας μετά την εκλογή στην οποία αναφέρεται η Abendzeitung δηλώνετε ενωτικός. 
Πιστεύετε ότι είναι εύκολο να ξεπεραστούν σύντομα τα διοικητικά προβλήματα της ομάδας ; 
 

Είμαι απόλυτος ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για την 1860 και αυτός είναι ο κοινός δρόμος όλων των 
εμπλεκόμενων. Ενότητα και επιστροφή στην Bundesliga είναι οι στόχοι μου.  
 

Η 1860 ήταν η αγαπημένη ποδοσφαιρική ομάδα της πλειοψηφίας της 1ης γενιάς Ελλήνων 
μεταναστών. Θεωρήθηκε - άσχετα κατά πόσο ισχύει- ότι ήταν η λαϊκή ομάδα της πόλης 
κόντρα στην πλούσια Μπάγερν. Σε πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα δούμε πάλι Lokal-ντέρμπι 
στην Bundesliga ? 
 

Εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά και ότι το σχέδιο για επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία του 
γερμανικού ποδοσφαίρου θα πετύχει. 
Αυτό θα σήμαινε ότι σε 3-4 χρόνια θα μπορούμε να ζήσουμε και πάλι ντέρμπι της πόλης με την 
Μπάγερν.  



Ασημένιο σε διεθνές τουρνουά Ταεκ βο ντο η 8χρονη Λυδία Ντίνα από Νυρεμβέργη 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



Οικουμενικό μνημόσυνο που τελέστηκε για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 5 
Μαίου 2019 

 
 

Κατάμεστη από κόσμο η Ενορία των Αγίων Πάντων στο οικουμενικό μνημόσυνο που τελέστηκε για την 
γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 
 

Κεντρικός ομιλητής η καθηγήτρια Mirjam Zadoff, Διευθύντρια του μουσείου- αρχείου της εποχής του 
εθνοσοσιαλισμού στο Μόναχο (NS-Dokumentationszentrum München). Το πρόγραμμα παρουσίασε η Φανή 
Αθέρα από τη Βαυαρική Ραδιοφωνία ενώ το μνημόσυνο τελέστηκε από τον αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο ως 
εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου. Η μεικτή χορωδία υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη 
Αμαναντίδη τραγούδησε δυο τραγούδια του Πόντου ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο εκπρόσωπος της αρμενικής 
εκκλησίας Aygik Hvhannisyan, ο εκπρόσωπος της εκκλησίας των ασσυρίων Marcus Maroki Zaia, η Γενική 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων 
Μονάχου Χάρης Φωτιάδης, ο εντεταλμένος της Βαυαρικής Κυβέρνησης για τον αντισημιτισμό Ludwig Spaenle 
ενώ χαιρετισμούς έστειλαν η Πρόεδρος του Ισραηλινού συμβουλίου Μονάχου Charlotte Knobloch. 
 

Τα γεύματα της δεξίωσης που ακολούθησαν τα ετοίμασαν όπως πάντα οι παρχαρομάνες του Συλλόγου Ποντίων. 
 

Φωτογραφίες Efstratia Stratoula γραφιστικά ES smart graphic design 
 

 

 

https://www.facebook.com/strata.stratoula?__tn__=K-R&eid=ARAlvahEj39uVE_HO8HW-xBiNI3KX5LMF1ul2RkOVRCeNlZAkbvaAuLSSW2icbvlCM6z2g7HkyB1eu2d&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7YBwMZ4DX6U0sCuNAB_ZZbFw6XM0Ytov_0RQIh5rIWGuWzjqyiOjD7F425XkvrCml9iH6QcYyhC3k1UFvNUTBHi6kTDLMK6yMnHO7R7RPEkdUDguB-lcNqqUmdRr-MRAH_hKmCGxgCGOO3K5IE1-0hTU4AlBnf_gJVfAD0n4d4c0OIUi1F7HO0RQKXt8V2lIK048gSVkt7YHaXE7sMC7RKdYTEmmL_eeDTk1ycUg3l-cSrOVTGiiBhOF_9vl_ASHKqq9GC_uE2oyUPv9pZ9XTQ5prMWdI5-cHBCeiTgquSxWngDmBYLhLjVKm1g-LmnWFZf57K_s9OshrarwpaOa8g_LR


 

 
 

 



 
 

 

 
  



 
 
 

 

 
 



Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου «Σωκράτης» 

 

 

Επίσκεψη της Ψυχολόγου Ιωάννας Χαρδαλούπα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 5ο Δημοτικό 
Σχολείο Μονάχου «Σωκράτης» στις 2 και 3 Μαΐου 2019 

Δύο ημέρες η κυρία Χαρδαλούπα πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας για 
θέματα του Σχολικού και Διαδικτυακού Εκφοβισμού, για τα δικαιώματα των παιδιών και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων τους. Με πολλή αγάπη και άλλο τόσο μεράκι απαντούσε στις ερωτήσεις των μαθητών και 
κατάφερε να αγγίξει τις ψυχές μας. 

Επίσης μίλησε σε γονείς για το φαινόμενο του Διαδικτυακού Εκφοβισμού και έδωσε χρήσιμες συμβουλές.  
Ήταν μια απίστευτα ωραία εμπειρία! 

 

 
 

 

 



 

 
 
 



Στην κεντρική κεντρική εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε στους χώρους του πρώην 
κρεματορίου στο Νταχάου η διεθνής επιτροπή επιζώντων και συγγενών -Comité 
International de Dachau (CID)- συμμετείχε και η γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο 
Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου η οποία κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο εκ μέρους της 
Ελληνικής Δημοκρατίας 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Ο Βασίλης Λινίδης, με την βοήθεια της Ρούλας Μπαχουτασβίλη, αφιέρωσαν δύο 24ωρα στην 
διακοπές να ζωγραφίσουν την αυλή μας στο πρώτο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο με διάφορα 
παιχνίδια. 

Η χαρά των παιδιών μετά της διακοπές μόλις μπήκαν στην αυλή ήταν μεγάλη. 

Επιστολή που έστειλαν στο Δορυφόρο γονείς του σχολείου με την παράκληση για δημοσίευση 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ευρωεκλογές 25ης Μαΐου 2019 
Εκλογικά τμήματα περιοχής 
αρμοδιότητας Γενικού 
Προξενείου Μονάχου 
Διάρκεια ψηφοφορίας από 07:00-
19:00 

 
Μόναχο: 
Δύο εκλογικά τμήματα  στο σχολικό κτίριο Griechische Grundschule Aristotelis, επί της οδού 
Edmund - Rumpler Str. 9, 80939 
1ο Ε.Τ. Από: Αγγέλη Ασπασία έως: Ζήση Αθανασία 

 2
ο Ε.Τ. Από: Μέλισσας Βασίλειος έως: Ψωμιάδης Παναγιώτης 

 Άουγκσμπουργκ:  Ένα εκλογικό τμήμα στο σχολικό κτίριο Maria-Theresia-Gymnasium, επί της  
οδού Gutenbergstr. 1, 86150 
Νταχάου:            
Ένα εκλογικό τμήμα στο κτίριο πολιτιστικού κέντρου Ludwig-Thoma-Haus: Thiemann-Gewoelbe επί 
της οδού Augsburgerstr. 23, 85221 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Π. ΜΟΝΑΧΟΥ 
 

Προκηρύσσεται μία θέση Κλητήρα στο Γενικό Προξενείο Μονάχου με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τον Ν. 3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών» άρθρο 149.  
   
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας και να μην υπερβαίνουν το 60ο. 
β) Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική 

υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, 
εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας. 

γ) Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
νομίμως απαλλαγεί από αυτές.  

δ) Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισότιμο γερμανικού λυκείου. 
ε) Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
στ) Πολύ καλή γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας. 
ζ) Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.  

  Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη προϋπηρεσίας, η γνώση επιπλέον 
γλωσσών, η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και η ύπαρξη άλλων συναφών, με την συγκεκριμένη 
θέση, προσόντων. Επίσης είναι απαραίτητη η διάθεση για εργασία πέραν του ωραρίου, εφόσον αυτό 
απαιτηθεί. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με βιογραφικά στοιχεία και όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Προξενείο Μονάχου στο ΦΑΞ 089-409626, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση grgencon.mun@mfa.gr ή στην διεύθυνση του Γενικού Προξενείου (Möhlstr. 22, 81675 
München).  
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 24.5.2019 

                                                      
Εκ του Γενικού Προξενείου Μονάχου 
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Παρελθόν η "Schalterhalle" του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Μονάχου 

Από τη Δευτέρα 6 Μαίου η κεντρική αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού "Schalterhalle" αποτελεί 
λόγω των πολύχρονων εργασιών ανακαίνισης παρελθόν  Έτσι η είσοδος στον σταθμό θα γίνεται είτε 
από την Bayerstr είτε από την Αrnulfstr. 

 

 
 

 

 
Η «Παναγία με το Γαρύφαλλο», το μοναδικό έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο 
γερμανόφωνο χώρο, βρίσκεται στην Παλαιά Πινακοθήκη του Μονάχου, 

 

 

 

Σαν φέτος πριν 500 χρόνια πέθανε ο ζωγράφος, γλύπτης, εφευρέτης, αρχιτέκτονας, μηχανικός και επιστήμονας, ο 

Λεονάρντο ντα Βίντσι (Leonardo da Vinci)  

Από τα πιό διάσημα έργα του είναι η «Παναγία με το Γαρύφαλλο», που σήμερα βρίσκεται στην Παλαιά 

Πινακοθήκη του Μονάχου, το μοναδικό έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο γερμανόφωνο χώρο. 
 



 
 

 
 
 
 



Από την πρωτομαγιάτικη πορεία και συγκέντρωση των συνδικάτων στην Marienplatz 
 

 

 
 



 

Εκλογή νέου ΔΣ του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ 
 
 

 
 

Το Συμβούλιο Ιδρυτών (σύλλογοι ιδρυτές) του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ εξέλεξε νέο ΔΣ στην τακτική του 
συνεδρίαση. Στο νέο ΔΣ (που θα έχει θητεία 3 ετών) εκλέχτηκαν 

Πρόεδρος: Βασιλεία Τριάρχη 
Αντιπρόεδρος και ταμίας: Κώστας Ορφανίδης 
Μέλη: Θεανώ Βασιλικού και Isabel Grimm-Stadelmann 

 
Γιορτή του Ευρωπαικού Σχολείου Μονάχου για την "Ημέρα της Ευρώπης" με συμμετοχή 
μαθητών από 8 διαφορετικές εθνότητες 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες 9 Μαΐου η 
Εκδήλωση για την "Ημέρα της Ευρώπης" από το 
Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου. Πιο συγκεκριμένα, 
μεταξύ άλλων δράσεων που έγιναν στο πλαίσιο των 
εορτασμών της ημέρας της Ευρώπης, 
παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα του Project 
«Birthplaces of Europe», ένα εγχείρημα αρκετά 
φιλόδοξο το οποίο υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο και 
στο οποίο συμμετείχαν, εκτός από Ελληνικές τάξεις 
του Γυμνασίου, άλλες οκτώ εθνικότητες. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική 
Πρόξενος κα. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, οι 
Διευθυντές του Σχολείου, ο αρχιερατικός 
Επίτροπος Βαυαρίας, Αρχιμανδρίτης π. Πέτρος 
Κλιτς καθώς και γονείς των μαθητών. Όπως τόνισε 
στον εναρκτήριο λόγο της η διοργανώτρια της 
εκδήλωσης, κα Παναγιώτα Παπακώστα, «η 
σημερινή εκδήλωση αποτελεί έναν φόρο τιμής στην 
Ημέρα της Ευρώπης και προβάλλει τον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού 
Σχολείου». Με την σειρά της, η κα Πρόξενος 
δήλωσε ότι πιστεύει ακράδαντα στο ευρωπαϊκό 
όραμα και στο μέλλον της Ευρώπης. Μετά το πέρας 

της εκδήλωσης εξέφρασε την μεγάλη της 
ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του Project και 
συνεχάρη τους μαθητές. 

 

https://www.facebook.com/1711910512362039/photos/a.1711910595695364/2360698877483196/?type=3&eid=ARAN9xQ0yikhY3wZH3eThZQWBDNKouYd-4YCo7CjPpKwHqHAQDyRkkIx7tiN2w9W_W8Q9lTZZ8ABAID5&__xts__%5B0%5D=68.ARC8NX_Of9APumgaLrBfrLAQa7OUVhxpSPva-8FgVVp_z4TWqecRkujBawBYijlmNn0nWcDkgLa9XcNKplvc9IA2NzFNNN_2m53Gzqw96wPLK9VWMX7sA_XQRjC-GdVsOaKFp04yd_1rm1KD0MTRE73V_Vebc61XqSMtwBMhrKqnBxW5e6aZYmYYRPdJ39Qgo68jWnja9yfoSsQE-xMuc-QrpJ0eTLBd6xBml-MjOyhqGVXBFVLTp350iUkQ_9kxkIFqGvJtnmAxIYShnoBkuDB_luQUHrev0WJafMvtMvC319L1vcMGCn0zg9GmnzYW_fNndwZNZPT4AplVORZ1is5mBtBL&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/1711910512362039/photos/a.1711910595695364/2360698877483196/?type=3&eid=ARAN9xQ0yikhY3wZH3eThZQWBDNKouYd-4YCo7CjPpKwHqHAQDyRkkIx7tiN2w9W_W8Q9lTZZ8ABAID5&__xts__%5B0%5D=68.ARC8NX_Of9APumgaLrBfrLAQa7OUVhxpSPva-8FgVVp_z4TWqecRkujBawBYijlmNn0nWcDkgLa9XcNKplvc9IA2NzFNNN_2m53Gzqw96wPLK9VWMX7sA_XQRjC-GdVsOaKFp04yd_1rm1KD0MTRE73V_Vebc61XqSMtwBMhrKqnBxW5e6aZYmYYRPdJ39Qgo68jWnja9yfoSsQE-xMuc-QrpJ0eTLBd6xBml-MjOyhqGVXBFVLTp350iUkQ_9kxkIFqGvJtnmAxIYShnoBkuDB_luQUHrev0WJafMvtMvC319L1vcMGCn0zg9GmnzYW_fNndwZNZPT4AplVORZ1is5mBtBL&__tn__=EEHH-R


 

 

 

 

 

Aπό τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα και της Βίκυς Λεάνδρου στις 5 Μαίου στο Gasteig  

 

 

https://www.facebook.com/1711910512362039/photos/pcb.2366486836904400/2366486586904425/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjluFoD0rPwFn_1wtvJ4Y2nhnV-0VhQmw8dDnoDjLsknZCgiBL_xMbZQ333BH6ea4g-kpr9VP7Tsbl&__xts__%5B0%5D=68.ARDL6OD7WRebDyn832xMB3y22ZtRS1Sm_c4tIfag0Pe7Kopc9BJLPmCgka92otFvkt2MUNA16Er7hWH23NL4CPp9N4clCXXsH1hI_g4xPopEI7gZirX9CNUoYMgdAY9tCBxsborxCetggEgUTkwsIRojCB3rmNLMtN1z6gSLbvz4dRIOqpAb9s3WF4pSUWSXn7og-9DL6qihWUmLayDtjEqg-sUWsLZbqHKjP9vCJfAUm6H1KTdfalHoNnx0U_PbIDQf8qEPKvoEh2hfH8z7KSz8cv0sNTfaUBioInq3doTIOuhgYZbul_gGhY6GBh2wcAjitjFKvymZyq-xP1-IpHz7S_tY
https://www.facebook.com/1711910512362039/photos/pcb.2366486836904400/2366486586904425/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBjluFoD0rPwFn_1wtvJ4Y2nhnV-0VhQmw8dDnoDjLsknZCgiBL_xMbZQ333BH6ea4g-kpr9VP7Tsbl&__xts__%5B0%5D=68.ARDL6OD7WRebDyn832xMB3y22ZtRS1Sm_c4tIfag0Pe7Kopc9BJLPmCgka92otFvkt2MUNA16Er7hWH23NL4CPp9N4clCXXsH1hI_g4xPopEI7gZirX9CNUoYMgdAY9tCBxsborxCetggEgUTkwsIRojCB3rmNLMtN1z6gSLbvz4dRIOqpAb9s3WF4pSUWSXn7og-9DL6qihWUmLayDtjEqg-sUWsLZbqHKjP9vCJfAUm6H1KTdfalHoNnx0U_PbIDQf8qEPKvoEh2hfH8z7KSz8cv0sNTfaUBioInq3doTIOuhgYZbul_gGhY6GBh2wcAjitjFKvymZyq-xP1-IpHz7S_tY


 

Καμαρώνουμε τρία ελληνόπουλα που πήραν σήμερα χρυσό !!! 

 

 

Βροχή μεταλλίων στο  Βαυαρικό πρωτάθλημα στο Kirchseeon στις 11 Μαίου 2019. Ο Πασχάλης 
Ναλμπάντης πήρε την πρώτη θέση στα -29 κιλά και ο αδερφός του Βασίλης μετά από τρεις αγώνες επίσης 
την πρώτη θέση στα -35κιλα . 

 
Χρυσό και ο γνωστός Χρήστος Νίτσας 

Ο Βασίλης Ναλμπάντης 10 ετών (πρόσωπο χρονιάς του Δορυφόρου το 2018) έλαβε σε διεθνές 
πρωτάθλημα Saarland Open 1 η θέση .. Και ο Πασχάλης 7 ετών , μαθητής της πρώτης τάξης ΤΕΓ έχει ήδη 
διακριθεί και αυτός με 2 χρυσά και ένα κύπελλο σε διεθνή πρωταθλήματα της Γερμανίας. Ο σύλλογος τους 
είναι η tsv Dachau 

Συγχαρητήρια 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 



Ένας γονέας γράφει για την χθεσινή εκδήλωση του 2oυ Eλληνικού Σχολείου Μονάχου 
"Πυθαγόρας" για τη συμπλήρωση 60 χρόνων της εργατικής μετανάστευσης και 50 χρόνων 
ελληνικών σχολείων στο Μόναχο 
 

 
Το 2ο δημοτικό σχολείο Μονάχου "Πυθαγόρας" , όπως μας έχει συνηθίσει χρόνια τώρα για άλλη μια φορά 
οργάνωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων ελληνικής εργατικής μετανάστευσης 
και 50 χρόνων λειτουργίας ελληνικών σχολείων στο Μόναχο. Στιγμές συγκίνησης, χαράς με πολλά ακόμα 
απερίγραπτα συναισθήματα άφησαν τους περίπου 100 ακροατές κολλημένους στις θέσεις τους για πάνω από 2,5 
ώρες.  Τα χειροκροτήματα για την παράσταση των παιδιών ξεσήκωσαν πραγματικά την γειτονιά που θα μιλάει 
καιρό γι αυτό το απόγευμα καθώς και όλους όσους το παρακολούθησαν. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι τρεις 
συγγραφείς που ήταν καλεσμένες για την ημέρα αυτή και συγκεκριμένα οι Τσακμάκη, Αρτζανίδου και Μητσιάλη 
οι οποίες μίλησαν για την μετανάστευση και τους λόγους που ασχολήθηκαν με αυτήν. 

Ήταν μια πετυχημένη συλλογική δουλειά που συνέβαλαν όλοι ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου, ο σύλλογος γονέων αλλά και ο σύλλογος της φύλαξης έδωσαν ότι καλύτερο 
μπορούσαν  για την επιτυχία αυτή. Άξιοι συγχαρητηρίων όλοι τους. Μα πάνω και πρώτα  από όλους τα παιδιά 
του θεατρικού και της χορωδίας που ζωντάνεψαν την άψυχη σκηνή κάνοντάς μας να ταξιδέψουμε αρκετές 
δεκαετίες πίσω στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τα ελληνικά σχολεία. 

 



 

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

Δημοσίευμα της TZ από 11 Μαΐου 2019 για το ελληνικό σχολικό διδακτήριο 
  

 



 

 

 





 


