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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στην πρωτοβουλία του «Δορυφόρου» για τη διοργάνωση κοινής 
φιλανθρωπικής εκδήλωσης το 2016 συμμετείχαν φορείς και σύλλογοι 
που είχαν την έδρα τους στην περιοχή του Βέστεντ.

Τα έσοδα της 1ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
στις 31.01.2016 ανήλθαν σε 4.020 € και δόθηκαν στην «Κιβωτό του 
Κόσμου».

Στις 29 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιείται η δεύτερη φιλανθρωπική 
εκδήλωση, αυξάνεται ο αριθμός των συλλόγων που προσφέρουν γλυκά 
και πίτες και τα έσοδα που διατέθηκαν στο ορφανοτροφείο «Μέλισα» 
στη Θεσσαλονίκη ανήλθαν σε 8.190 €

Στις 4 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιείται η 3η φιλανθρωπική 
εκδήλωση και πάλι στο Freizeitheim Westend όπου συγκεντρώθηκαν 
8.890 € και τα οποία δόθηκαν στο ίδρυμα «ΧΑΡΑ / κέντρο ειδικών 
ατόμων»

Η 4η φιλανθρωπική εκδήλωση φορέων και συλλόγων Μονάχου 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2018 στο Freizeitheim και τα 
έσοδα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο Λύρειο Ίδρυμα που βρίσκεται 
στο Νέο Βουτζά και το οποίο κάηκε ολοσχερώς από τη φονική πυρκαγιά 
του Ιουλίου του 2018 στην Αττική

Το ποσό που συγκεντρώθηκε στην τελευταία, 4η φιλανθρωπική 
εκδήλωση, ανήλθε σε 16.481,46 €.
Παράλληλα ενισχύθηκε συμβολικά και το ίδρυμα για άστεγα παιδιά στη 
Γερμανία Off Road Kids (Straßenkinder & junge Obdachlose in Deutsch-
land) καθώς, όπως και στις τελευταίες 2 εκδηλώσεις, δόθηκαν περίπου 
1000 κομμάτια γλυκά, πίτες και εδέσματα στην St. Bonifaz στην Karlstr 
στο Μόναχο που φροντίζει αστέγους στην πόλη. 
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H ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΚΙΒΩΤΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Η 5η φιλανθρωπική εκδήλωση φορέων και συλλόγων Μονάχου 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2019 στο Freizeitheim 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 18.001,28 €.

Από το ποσό δόθηκαν 17.038,28 € στο ίδρυμα «Άσπρες πεταλούδες»
763 € δόθηκαν στη δράση ,,Mein letzter Traum,,

Και 200 € συμβολικά στο ίδρυμα για άστεγα παιδιά στη Γερμανία Off 
Road Kids (Straßenkinder & junge Obdachlose in Deutschland) .

Τέλος, όπως και στις τελευταίες 3 εκδηλώσεις, δόθηκαν περίπου 1000 
κομμάτια γλυκά, πίτες και εδέσματα στην St. Bonifaz στην Karlstr στο 
Μόναχο που φροντίζει αστέγους στην πόλη.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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H ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΚΙΒΩΤΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
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Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΧΑΡΑ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΥΡΕΙΟ ΪΔΡΥΜΑ 

„Αγαπητοί μας,
σας ευχαριστούμε θερμά 
όλους για την ευγενική και 
πολύτιμη προσφορά σας. 
Η συμπαράσταση σας, στις 
δύσκολες αυτές ώρες που 
βιώνουμε, μας δίνει δύναμη 
να συνεχίσουμε.
Σας επισυνάπτουμε 
σκαναρισμένη την 
απόδειξη δωρεάς και σε 
λίγες μέρες θα παραλάβετε 
και την πρωτότυπη.
Θα θέλαμε να σας 
ευχαριστήσουμε για μια 
ακόμα φορά για τη δωρεά 
σας και να σας ευχηθούμε 
σε εσάς και τις οικογένειές 
σας κάθε ευτυχία και καλές 
γιορτές.

Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα“
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,  
5Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2019

Βράβευση νέων

Για 5η φορά εθελόντρια

Για 5η φορά μαζί μας Για 5η φορά μαζί μας

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ AΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
«ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ»
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,  
5Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,  
5Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2019

Γυναικεία ομάδα Ελληνικού Σπιτιού Η αίθουσα αποδείχτηκε ... πολύ μικρήΗ καθηγήτρια Ελευθερία Ζεγγίνη διευθύντρια 
ινστιτούτου γενετικής στο Μόναχο στη 
βράβευση ελληνόπουλων που βραβεύτηκαν 
από το Δορυφόρο για τις αθλητικές, κοινωνικές 
δραστηριότητές τους

Ηπειρωτική Κοινότητα

Μουσικές διαδρομές Ο Πανθεσσαλικός επανιδρύθηκε και συμμετείχε 
για 1η φορά στη φιλανθρωπική

Νίκος Μωησιάδης Πανθεσσαλικός Σύλλογος
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,  
5Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,  
5Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2019

Συλλογος Ελασσονιτών και Κοζανιτών Το εστιατόριο MINOA πρόσφερε σουβλάκιαΣύλλογος Επτανησίων Χοροεργαστήρι  για πρώτη φορά μαζί μας

Σύλλογος Ποντίων

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !

Νίκος Μωησιάδης
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Για 4η συνεχόμενη χρονιά οι εθελόντριες στο 
τραπέζι του Δορυφόρου

Ο Σύλλογος Θρακιωτών Μονάχου

Πέρσι για πρώτη φορά ψήσαμε και σουβλάκια τα οποία ήταν προσφορά.  Δεξιά φωτογραφία 
 από τα υπέροχα γλυκά που πρόσφεραν αφιλοκερδώς ελληνικά ζαχαροπλαστεία στο Μόναχο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η οργανωτική επιτροπή λίγο πριν την έναρξη 
της εκδήλωσης

Οι παρχαρομάνες του συλλόγου Ποντίων 
Μονάχου σε κέφι 

Σύλλογος Ελασσονιτών 

«Τα παιδιά του Μονάχου» κάλυψαν και 
πέρσι μέρος του μουσικού προγράμματος της 
εκδήλωσης 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Σύλλογος Κρητών Μονάχου

Ο «Δορυφόρος» βράβευσε τα πρόσωπα της 
χρονιάς, νέες και νέους που διακρίθηκαν 
σε κοινωνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές 
δραστηριότητες

Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου

Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από πάνω αριστερά: Οι Παρχαρομάνες, σύλλογος Ελασσονιτών, σύλλογος Κρητών και η γυναικεία 
ομάδα του Ελληνικού Σπιτιού 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



21  20  

ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ 
ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Δορυφόρος, Eνορία του Αγ. Γεωργίου και οι σύλλογοι Αιγαίου, 
Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτικής Κοινότητας, Ηπειρωτικού 
Συλλόγου «Σούλι», Θρακιωτών, Κοζανιτών, Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων 
καθώς επίσης το „Ελληνικό Σπίτι“, ο Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
Μονάχου, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), ο Πανθεσσαλικός,  
το Χοροεραγαστήρι Μονάχου 

ΠΟΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 

Η Ενορία των Αγίων Πάντων, το Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, η Λέσχη Ελλήνων 
Επιστημόνων, ο πολιτιστικός σύλλογος «Λύκειον των Ελληνίδων», η 
Φιλαρμονία, Σύλλογος τένις TC Philathlos, το ενημερωτικό πορτάλ 
gr-news.de, Σχολή Τένις Θεοδωσιάδης, Beach Arena, ποδοσφαιρικός 
σύλλογος FC Hellas, Ελληνική Κοινότητα Haar και Ελληνική Κοινότητα 
Karlsfeld
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ: 

Στόχος μας δεν είναι απλά η συγκέντρωση χρημάτων για ένα ίδρυμα. 
Στόχος μας είναι : 

• Η ευαισθητοποίηση του Ελληνισμού σε θέματα κοινωνικά  

• Η συμμετοχική και συλλογική διαδικασία και δράση φορέων και 
συλλόγων του Μονάχου • Η δυνατότητα συμμετοχής του Ελληνισμού 
ανεξάρτητα οικονομικής δυνατότητάς του

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ:

Φέτος λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων δεν μπορούμε 
να διοργανώσουμε εκδήλωση. Ίσως προκύψει μια δράση (υπαίθρια) τον 
Δεκέμβριο για την οποία θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Έτσι για φέτος ο μοναδικός τρόπος είναι να εμβάσετε το ποσό που 
επιθυμείτε στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό

(Για τα χρήματα θα λάβετε απόδειξη την οποία μπορείτε να καταθέσετε 
στην εφορία για απαλλαγή του ποσού. Μέχρι 200 € απλή απόδειξη, 
άνω των 200 € ειδική απόδειξη.) 

Τραπεζικός λογαριασμός:

Doryforos e.V., Piraeus Bank  
IBAN: DE84 5242 0600 8167 9673 35  

SWIFT/ΒIC: ABGRDEFF
Verwendungszweck:  SOTIR
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ   
«Ο ΣΩΤΗΡ»
 
Το ορφανοτροφείο Κεφαλληνίας «Ο ΣΩΤΗΡ», ιδρύθηκε το 1919 στο 
Αργοστόλι.

Καταρχήν στο ίδρυμα στεγάστηκαν παιδιά ορφανά που οι γονείς τους 
χάθηκαν στον 1ον Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην συνέχεια το ίδρυμα στήριξε 
παιδιά με σοβαρές δυσκολίες, ορφανά παιδιά από τον 2ον Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όπως και από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953.

Ο αριθμός των παιδιών του ιδρύματος σε αυτές τις περιόδους έφτασε τα 
104 παιδιά.

Το κτίριο καταστράφηκε το 1953 με τους σεισμούς και ξαναχτίστηκε από 
δωρεές διαφόρων ευεργετών. 

Εξ’αρχής είχαν διαχωριστεί σε πτέρυγες και αργότερα σε διαφορετικά 
κτίρια τα βρέφη από τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Λειτούργησαν στο 
χώρο του ιδρύματος για μεγάλο διάστημα δημοτικό σχολείο και 
νηπιαγωγείο, καλύπτοντας τις ανάγκες του ιδρύματος και της γύρω 
περιοχής. 

Τώρα τα παιδιά φοιτούν στα δημόσια σχολεία της πόλης.
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Sparen an 
der richtigen 
Stelle

Beratungsgespräch

Individuelles 
Angebot

Installation und 
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas

Landsberger Str. 428
81241 München

info@farbkopierer-mieten.de 
Tel.: 089/3795046

farbkopierer-mieten.de

Το κόστος εκτύπωσης του ενημερωτικού εντύπου αναλαμβάνει  
η εταιρεία Farbkopierer-mieten.de (Γιάννης Παπαγιαννούλας) 
και τον σχεδιασμό η εταιρεία ES smart graphic design (Ευστρατία Σουιτσμές)


