Αρ. 24 Ιανουάριος 2018

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

3η φιλανθρωπική εκδήλωση
Συλλογική εκδήλωση φορέων Μονάχου
Westendstr. 66a, 80339 München
Είσοδος ελεύθερη
Οι σύλλογοι θα πουλάνε γλυκά και πίτες που θα έχουν ετοιμάσει
για μόνο 1 € το κομμάτι. Όλα τα χρήματα που θα εισπραχτούν θα
δοθούν στο κέντρο ειδικών αναγκών στην Αττική «ΧΑΡΑ»

Θεωρούμε ότι η φετινή εκδήλωση έχει ήδη
πετύχει εάν κρίνουμε από το γεγονός ότι οι
μαθητές
του
ελληνικού
γυμνασίου
δηλώθηκαν μόνοι τους εθελοντές και θα
έρθουν να βοηθήσουν στην εκδήλωση.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Στις 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί
φέτος, η 3η κατά σειρά, φιλανθρωπική
εκδήλωση
που
διοργανώνει
ο
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ και άλλες συλλογικότητες της
πόλης του Μονάχου. Όπως ήδη γνωρίζετε
τα χρήματα θα δοθούν στο Κέντρο ειδικών
ατόμων «ΧΑΡΑ» που εδρεύει στην Αττική,
ενώ παράλληλα αυτή τη φορά θα
συγκεντρωθούν πίτες και γλυκά για να
δοθούν στο μοναστήρι St. Bonifaz που
στηρίζει αστέγους στην πόλη του Μονάχου.
Όπως
είχαμε
επισημάνει
και
στις
προηγούμενες 2 εκδηλώσεις, ο στόχος των
φορέων
που
συνδιοργανώνουν
(ή
στηρίζουν) την εκδήλωση δεν είναι
αποκλειστικά και μόνο τα χρήματα που θα
συγκεντρωθούν.
Στόχος μας αποτελεί ή ίδια
η κοινή,
συλλογική προσπάθεια των φορέων και των
«απλών» Ελλήνων και Γερμανών πολιτών.
Στόχος μας είναι η συμμετοχή του πολίτη
της πόλης μας χωρίς να αποτελεί κριτήριο η
οικονομική προσφορά και δυνατότητα αλλά
η διάθεση να συμμετέχει σε αυτή την κοινή
προσπάθεια,
είτε
φτιάχνοντας
ένα
γλυκό/πίτα, είτε βοηθώντας πριν ή την
ημέρα της εκδήλωσης, είτε συνεισφέροντας
οικονομικά είτε αγοράζοντας ένα κομμάτι
πίτα/γλυκό για 1 ευρώ.

Βέβαια όλη αυτή η προσπάθεια στηρίζεται
και μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη στα
μέλη και τους φίλους των συλλόγων
συνδιοργανωτών
που
ετοιμάζουν
εκατοντάδες
κομμάτια
γλυκά/πίτες
ο
καθένας.
Στην εκδήλωση αυτή δεν καλούμε
ιδιαιτέρως κανένα να βοηθήσει. Όλοι
δηλώνονται
μόνοι
τους
και
είναι
καλοδεχούμενοι. Είτε είναι μουσικοί, είτε
φωτογράφοι κλπ
Στόχο οικονομικό δεν θέτουμε, καθώς
σημασία έχει όπως προαναφέραμε η
συμμετοχική και η συλλογική προσπάθεια.
Σημειολογικά όμως δεν κρύβουμε ότι
θέλουμε να ξεπεραστεί το περσινό, ήδη
υπερβολικά μεγάλο, ποσό των 8.140 €
δεδομένου ότι η πώληση κάθε κομματιού
είναι μόλις ένα ευρώ.
Αλλά, η ουσιαστική επιτυχία θα κριθεί από
τη χαρά που θα εκφραστεί μέσα από τη
συμμετοχή τους καθενός μας τις ώρες της
εκδήλωσης όπως και με την ολοκλήρωση
της.
Σ αυτήν την κοινή γιορτή της χαράς, της
συνεισφοράς και της συλλογικότητας σας
καλούμε να έρθετε και εσείς.
Στις 4 Φεβρουαρίου 2018, στο Freizeitheim
Westend, Westendstr 66a από ώρα 10.00
έως 17.00. Eίσοδος ελεύθερη
Για την οργανωτική επιτροπή
Κώστας Τάτσης

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ 3Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ 3Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ 3Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ 3Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ 3Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ 3Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

3η φιλανθρωπική 4.2.2018
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Κέντρο Ειδικών Ατόμων Χαρά »
στην Αττική.
Όλα τα ονόματα όσων προσφέρουν υλικά ή οικονομικά θα δημοσιευτούν
στο έντυπο και στις ιστοσελίδες μας.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες που θα ενισχύσουν
οικονομικά θα διαφημιστούν δωρεάν στο επόμενό μας τεύχος.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ με υλικά ΤΗΝ 3Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Η εταιρεία Papazof προσφέρει τα νερά που θα διατεθούν στην εκδήλωση

Τα ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ προσφέρθηκαν και φέτος αφιλοκερδώς να καλύψουν το μουσικό πρόγραμμα
της εδκήλωσης

Προσφέρονται δωρεάν να καλύψουν φωτογραφικά και με βίντεο την εκδήλωση

Στήριξε και φέτος την προσπάθεια με την
δωρεάν τύπωση διαφημιστικών της
εκδήλωσης

-----------------------------------------------------------------------------------------Από 20.3.2018 μπορείς να πάρεις "μαζί σου" στις
διακοπές Netflix, Maxdome κ.α.
Οι συνδρομητές υπηρεσιών streaming (παροχή
τηλεοπτικού περιεχομένου ) όπως είναι π.χ. Netflix,
Maxdome, Amazon Video κλπ θα μπορούν από 20
Μαρτίου και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε
μια χώρα της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.
Από την ημέρα εκείνη θα καταργηθούν οι εθνικοί
περιορισμοί σύμφωνα με οδηγία του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου

Γερμανία: Έρευνα για την εγκληματικότητα
των προσφύγων
Με εντολή του ομοσπονδιακού υπουργείου
οικογένειας και νεολαίας πραγματοποιήθηκε έρευνα
σχετικά με την εγκληματικότητα των προσφύγων με
αφορμή τη δολοφονία του 15χρονου Αφγανού στην
Κάτω Σαξονία.

να τους στηρίζει θα οδηγήσει τις συγκεκριμένες
κατηγορίες νέων να αποτελούν ομάδες με μεγάλο
ρίσκο.

Μέρος της έρευνας δημοσίευσε η εφημερίδα
Sueddeutsche Zeitung την οποία παρoυσίασαν οι
εγκληματολόγοι Dirk Baier, Christian Pfeiffer και
Sören Kliem
Συμπεράσματα:
Σε κάθε όγδοη εγκληματική πράξη συμμετέχει
πρόσφυγας
Η γενικευμένη όμως εκτίμηση " οι πρόσφυγες είναι
περισσότερο εγκληματίες από τους άλλους πολίτες"
δεν ισχύει καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον
αφορά την προέλευση των προσφύγων" Επιπλέον
επισημαίνεται στα συμπεράσματα της έρευνας ότι οι
πρόσφυγες πολύ πιο εύκολα γίνονται ύποπτοι και
καταγγέλλονται.
Η έρευνα έγινε στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και
συμπεριέλαβε όλους όσους είναι πρόσφυγες ή
έχουν ένα στάτους "προστασίας" όπως παράνομη
παραμονή ή πολίτες που τους έχει απορριφθεί η
αίτηση ασύλου.
Το στοιχείο ότι κάθε όγδοη εγκληματική πράξη
σχετίζεται με πρόσφυγες αφορά περιπτώσεις
υποψίας που όμως η αστυνομία θεωρεί δεδομένες
και τις έχει δώσει στην εισαγγελία.

---------------------------------------------------------Ποια θα είναι η αναλογία εργαζόμενων
συνταξιούχων σε 10 χρόνια

Η αύξηση της εγκληματικότητας προσφύγων
εξηγείται ( σ ένα βαθμό) και από την μεγάλη αύξηση
της τελευταίας διετίας. Όμως επισημαίνεται, ενώ ο
αριθμός των προσφύγων διπλασιάστηκε οι
εγκληματικές πράξεις έχουν 3,5 φορές αυξηθεί.
Πιο εύκολα στην αστυνομία αν το πρόσωπο
είναι άλλης εθνότητας
Πιο εύκολα πηγαίνουν τα θύματα στην αστυνομία
έναν ο θύτης είναι άλλης εθνότητας. Το 1/3 των
επιθέσεων έχουν δεχτεί άτομα που είναι
διαφορετικής εθνότητας από ότι ο θύτης.
Οι εγκληματολόγοι πάντως επισημαίνουν και τη
νοοτροπία που επικρατεί σε πολλές χώρες των
προσφύγων κάτι που σε παλιότερες έρευνες είχε
καταγραφεί σε νέους π.χ. από την πρώην
Γιουγκοσλαβία ή την Τουρκία οι οποίοι θεωρούν την
αντίδραση σε μια "προσβολή" σε άνδρα θέμα τιμής
και πρέπει να αντιμετωπιστεί με βία.
Μεγάλες διαφορές μεταξύ εθνοτήτων
Σύροι, Ιρακινοί και αφγανοί εμφανίζονται σαφώς
λιγότερο στις στατιστικές βίας από όσο πρόσφυγες
από το Μαρόκο, Αλγερια και Τυνησία οι οποίοι ενώ
στην Κάτω Σαξονία αποτελούν το 0,9% των
καταγεγραμμένων προσφύγων είναι το 17,1% των
υπόπτων σε εγκληματικές πράξεις.
Να επιτραπεί να έρθει η οικογένεια
Μια χαλαρής μορφής διαδικασία που θα επιτρέπει
να έρθουν και οι οικογένειες νέων ανθρώπων
κρίνεται αναγκαία από τους εγκληματολόγους
καθώς όπως στην περίπτωση του Αφγανού στην
Κάτω Σαξονία νέο άνθρωποι χωρίς οικογένεια που

Σήμερα στη Γερμανία η αναλογία συνταξιούχων
εργαζόμενων είναι 36 προς 100. Σε 10 χρόνια η
αναλογία αυτή θα αυξηθεί σε 47 συνταξιούχους
στους 100 δηλ σχεδόν 2 εργαζόμενοι θα πρέπει να
καλύπτουν ένα συνταξιούχο.
Αυτό προκύπτει από στοιχεία
του ΟΟΣΑ
(Οργανισμού
Οικονομικής
Συνεργασίας
και
Ανάπτυξης) που δημοσίευσε το οικονομικό πορτάλ
Finanzen100.
Μετά την Ιαπωνία, η Γερμανία θα έχει την
"χειρότερη" αναλογία ενώ μέσα στον πίνακα με τις
χώρες που θα αντιμετωπίσου δυσκολίες. Στον
πίνακα με τις 12 χώρες με τις χειρότερες αναλογίες
είναι και η Ελλάδα η οποία σε 10 χρόνια οι 100
εργαζόμενοι θα καλύπτουν τις συντάξεις 41,1
συνταξιούχων.
Σήμερα στη Γερμανία το ποσοστό του μισθού ενός
εργαζόμενου που πηγαίνει στο ταμείο σύνταξης
είναι 9,3%.

Νταχάου: Πανηγύρι της ενορίας Αγ. Στεφάνου
Ο ΙΝ Αγίου Στεφάνου γιόρτασε χθες ανήμερα της εορτής του Αγίου. Η Θεία λειτουργία τελέστηκε πρωτοστατούντος
του αρχιμανδρίτη Πέτρου Klitsch και με τους π. Αλέξανδρο και τον αρχιερέα του Ναού Αντώνιου.
Ο σύλλογος Byzantinische Musik eV υπό τον καθηγητή και Πρόεδρο της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της LMU
Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο συνόδευε με ψαλμούς της λειτουργία
Στην γιορτή του ναού παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος της πόλης του Νταχάου Florian Hartmann, η
αντιδήμαρχος Gertrud Schmidt-Podolsky, η ελληνίδα δημοτικός σύμβουλος Σοφία Κυριακίδου, η Γενική Πρόξενος
της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου και ο καθηγητής Θεολογίας στην LMU Αθανάσιος
Βλέτσης.

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

Ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής
της 3ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης
Στο πλαίσιο της 3η φιλανθρωπικής εκδήλωσης
η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε όπως οι
σύλλογοι να ετοιμάσουν περισσότερα γλυκάπίτες 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - Ανακοίνωση της ενορίας Αγ.Πάντων

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευχές για ένα καλύτερο
έτος για την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ευρώπη και
όλο τον κόσμο, εόρτασαν οι ελληνορθόδοξοι πιστοί
της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου την ανατολή
του Νέου Έτους 2018 στο Μόναχο.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η
ακολουθία Κοπής της Βασιλόπιττας από τον
προϊστάμενο του Ναού, Αρχιμανδρίτη π. Γεώργιο
Σιώμο, πλαισιωμένου από τον καλλικέλαδο 89 ετών
Πρεσβύτερο-Οικονόμο Πλούταρχο Κωσταντινίδη και
τον ιερολογιώτατο Διάκονο π. Νικόλαο Τζώρτζη.
Παρέστησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης και ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος
Βλέτσης, οι οποίοι για λόγους ελαφράς ασθενείας δεν
μπόρεσαν να λάβουν μέρος στη Θεία Λειτουργία. Στο
ιερό αναλόγιο έψαλλαν καλλικέλαδα ο καθηγητής του
Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο
Μονάχου, ελλογιμώτατος κ. Αθανάσιος Βλέτσης και ο
αρχιψάλτης κ. Πασχάλης Δουγαλής με τη χορωδία
του.
Στην κοπή της Βασιλόπιττας ο Αρχιμανδρίτης π.
Σιώμος, αφιέρωσε τα πρώτα τεμάχια του άρτου στον
Σωτήρα και Λυτρωτή, στην Παναγία Μητέρα και στον
άγιο Βασίλειο. Αναφέρθηκε στο Σεπτό Κέντρο της
Ορθοδοξίας,
το
Οικουμενικό
Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως και την ΑΘΠ τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, στην Ιερά Μητρόπολη

Γερμανίας και στον Ποιμενάρχη μας κ. Αυγουστίνο
και
επέδωσε
το
τεμάχιο
άρτου
στον
Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, π.
Απόστολο Μαλαμούση. Ακολούθως επέδωσε τον
άρτο
στους
συμπρεσβυτέρους,
στο
Τμήμα
Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου,
στο Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟ και στην εορτάζουσα
πρόεδρο του κ. Βασιλεία Τριάρχη-Χέρμανν, στην κ.
Αναστασία Ντίκ, μέλος της Ομοσπονδίας Ποντιακών
Συλλόγων Ευρώπης, στον κ. Θεόδωρο Σιακαβάρα,
μέλος του Συλλόγου Κοζανιτών, στους Επιτρόπους
και στην κ. Αγάπη Σιακαβάρα, την μακροβιότερη και
αρχαιότερη κυρία της Ορθόδοξης Διακονίας της
Ενορίας, στους Ψάλτες και στο λοιπό εκκλησίασμα.
Συγκινητική ήταν η επίδοση των τεμαχίων, της
Ελλάδας και της Βαυαρίας στα δύο αδέλφια, τον
δωδεκάχρονο Ηλία και την δεκάχρονη Ελεάνα
Οικονομίδης που προέρχονται από μεικτό γάμο και
υπηρετούν, ως παπαδάκια, στον Ναό κάθε Κυριακή
και μεγάλη εορτή.

Τη νοστιμότατη Βασιλόπιττα παρασκεύασαν οι δύο
χαριτωμένες νεαρές αδελφές ζαχαροπλάστες του
Μονάχου Θεοδώρα και Ζωή Παλιού. Το νόμισμα το
βρήκε η κ. Όλγα Συρανίδου, η οποία υπηρετεί
εθελοντικά
και
αφιλοκερδώς
την
Ενορία,
φροντίζοντας για τη γενική καθαριότητα του Ναού και
του Πνευματικού Κέντρου.

Αγιασμός υδάτων σε Κάρλσφελντ, Χάαρ,
Γκέρετσριετ και Ρέγκενσπουργκ

Στη λίμνη του Κάρλσφελντ

Θεοφάνεια γιορτάσαμε στην ελληνική κοινότητα Haar
Μονάχου και περιχώρων και ο μικρός τολμηρός και
τυχερός Μιχάλης Μαρκάκιος που ήρθε με τους γονείς του
έξτρα από το Ingolstadt ανέσυρε τον Σταύρο από τα
παγωμένα νερά !
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αρχιμανδρίτη π.Σιώμο
Γεώργιο και στον π. Βλέτση Γεώργιο για την παρουσία τους
και την οργάνωση αυτής της όμορφης τελετής παρόλο τις
αντίξοες
συνθήκες
!!!
Εκ μέρους του ΔΣ, o πρόεδρος Κώτσης Απόστολος

Η Münchner Merkur για Geretsried
Zum sechsten Mal fand im Geretsrieder Hallenbad die
Gewässersegnung der griechisch-orthodoxen Kirche statt. Dazu
warf Archimandrit Georgios Siomos dreimal hintereinander ein
zuvor in Weihwasser getauchtes Holzkreuz ins Becken.

Φωτο: Αδημούδης από την λειτουργία στο
Regensburg

© Hans Lippert

Κοπή βασιλόπιτας απ την Ελληνική γυναικεία ομάδα ASZ Ramersdorf 04.01.2018

Κατάμεστη για άλλη μια φορά η εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων στην Löwenbräukeller

Ανακοίνωση από την πρόεδρο του Συλλόγου Μακεδόνων Μονάχου Θεοδώρα Τζιτζιλάκη

:
Παρακαλούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και
φορείς της Γερμανίας να στοιχηθούν και να
υποστηρίξουν την προσπάθεια της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας
για την αποτροπή της παράδοσης του ονόματος της
Μακεδονίας στο Κράτος των Σκοπίων. Οφείλουμε
όλοι να στηρίξουμε ηθικά και έμπρακτα την Καμπάνια
‘‘Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα‘‘ και να υπογράψουμε

το ακόλουθο κείμενο. Ως Έλληνες ομογενείς και
πατριώτες οφείλουμε να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα
προς τα κέντρα αποφάσεων ότι η οργανωμένη
ελληνική διασπορά της Γερμανίας εναντιώνεται στην
παραχώρηση
της
Μακεδονικής
πολιτιστικής
κληρονομιάς, ιστορίας και ταυτότητας. Δικαιούχος και
αυθεντικός εκπρόσωπος της Μακεδονίας είναι
μονάχα ο Ελληνισμός. Οι υπογραφόμενοι θεωρούμε
υποχρέωση μας τόσο απέναντι στην ιδιαίτερη
πατρίδα μας την Ελλάδα, όσο και απέναντι στην
Ευρώπη, να απευθύνουμε ένα βροντερό μήνυμα
συμπαράστασης. Ο ελληνικός λαός εντός και εκτός
Ελλάδος δεν μπορεί να παραμείνει απαθής μπροστά
σ’ αυτήν την απειλή κατά της εθνικής του υπόστασης.
www.onomasia.gr

Εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων στο επόμενο διάστημα

Ο Δήμαρχος Μονάχου κατέθεσε νέα πρόταση στην ελληνική πλευρά για το σχολικό
διδακτήριο

Την ώρα που η ελληνική πλευρά ακόμη "σκέφτεται"
να καταθέσει πρόταση για τη συνέχεια του υπό
ανέγερση σχολικού διδακτηρίου η πλευρά του Δήμου
κατέθεσε τη δική του πρόταση.
Συγκεκριμένα -και με απόλυτα διασταυρωμένες
πληροφορίες από πλευράς δημοτικής παράταξης - ο
Δήμαρχος προτείνει στην ελληνική πλευρά τ
ακόλουθα:
Να μοιραστεί στα δυο η χρήση του συγκεκριμένου
οικοπέδου. Έτσι η ελληνική πλευρά θα μπορεί να
χτίσει σε 7.800 τ.μ. δηλαδή σχεδόν στα μισά τ.μ. από
όσα είχε στη διάθεσή της αγοράζοντας το οικόπεδο.
Στο υπόλοιπο οικόπεδο θα χτιστεί σχολείο από τους
γερμανούς στο οποίο θα στεγαστούν μαθητές του
Michaeli Gymnasium
To "ελληνικό" σχολικό διδακτήριο θα μπορεί να το
κάνει χρήση η ελληνική πλευρά για συγκεκριμένο
αριθμό χρόνων όπως περιγράφεται στο νόμο περί
Erbbaurecht (φθάνει μέχρι και 99 χρόνια) έναντι
όμως μίσθωσης (η μίσθωση π.χ. για οικόπεδα είναι
συνήθως ετησίως 5% της αξίας του οικοπέδου ή
συνήθως 4% της οικοδομής).
Από την πρόταση του Δημάρχου γίνεται σαφές ότι το
σημερινό κτίριο θα κατεδαφιστεί.
Η πρόταση του Δήμου αφήνει ανοιχτά μια σειρά από
εύλογα ερωτήματα που εκ των πραγμάτων πρέπει να
απαντηθούν.
Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς στην πρόταση
του Δημάρχου ; ...

Γ. Βλαχόπουλος: Η ελληνική Πολιτεία
οφείλει να απορρίψει την πρόταση του
Δήμου Μονάχου
Ο νομικός σύμβουλος Γεώργιος Βλαχόπουλος με
παρέμβασή του μέσω του Δορυφόρου καλεί την
ελληνική πολιτεία «υπεύθυνα και απερίφραστα να
δηλώσει ότι αποκλείει έστω και την συζήτηση πάνω
σε μια νομικά γελοία και πολιτικά ανέντιμη πρόταση
και να ζητήσει άμεση συνέχιση των οικοδομικών
εργασιών και ολοκλήρωση του σχολικού κτιρίου, ως
Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού των ελλήνων του
Μονάχου».
Ακολουθεί η παρέμβαση Βλαχόπουλου
H πρόταση του Δήμου Μονάχου σχετικά με την
μελλοντική επίλυση της διαφοράς για το ελληνικό
σχολικό κτίριο και την χρήση του, όπως μας

γνωστοποιήθηκε από τον ΔΟΡΥΦΟΡΟ της 3/1/2018
είναι σαφώς εμπαιγμός και στην καλύτερη
περίπτωση
στερείται
πολιτικής
και
νομικής
σοβαρότητος.
Ο Δήμος Μονάχου και οι νομικοί του σύμβουλοι
γνωρίζουν πολύ καλά από τις ενστάσεις τις οποίες
είχα καταθέσει ως εκπρόσωπος της ελληνικής
Πολιτείας, ότι δ ε ν τους επιτρέπεται ούτε να πάρουν
άδεια
κατεδάφισης
αλλά
ούτε
και
άδεια
ανοικοδόμησης χωρίς την συναίνεση της ελληνικής
Πολιτείας, όσο και αν τυπικά έχουν προβεί σε
(καταχρηστική) «αναμεταβίβαση» της κυριότητας στο
υποθηκοφυλακείο.
Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί
ελληνική
ιδιοκτησία
για
πολιτιστικούς
και
εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν χωρεί σύμφωνα με
την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία κατάσχεση ή άλλο
εκτελεστικό μέτρο. Κοντολογίς: Ο Δήμος Μονάχου
επί ένα χρόνο ασκεί καταχρηστική παρακράτηση της
κυριότητας και εμποδίζει παράνομα και ενάντια σε
κάθε αρχή του δικαίου την αποπεράτωση της
οικοδομής. Παράλληλα, η ελληνική Πολιτεία «υπνοί»
- σε βαθμό κακουργήματος και αφήνει το ζήτημα να
αιωρείται στην σφαίρα της μοντέρνας «μη
δημιουργικής ασάφειας», ολιγωρώντας αν όχι
αδιαφορώντας στην εύρεση δυναμικής λύσης.
Ουσιαστικά η πρόταση του Δήμου Μονάχου για
«συναινετική» χρήση του ακινήτου αποτελεί
χλευασμό της νοημοσύνης των πολιτών (βαυαρών
και ελλήνων) και φυσικά όνειδος για όλους εκείνους
τους δημοτικούς συμβούλους που ελαφρά τη καρδία
(και ήταν το 98%) αποφάσισαν να αφαιρέσουν από
την ελληνική Πολιτεία την ιδιοκτησία της (με καθαρά
ληστρική απόφαση), υποσχόμενοι προς τους
βαυαρούς συμπολίτες τους, σαφέστατα ψευδώς, ότι
θα τους «κτίσουν σχολείο μέσα σε ένα χρόνο».
Ο χρόνος (Ιούνιος 2016 / Γενάρης 2018) λοιπόν
πέρασε ανεκμετάλλευτος για τον Δήμο Μονάχου και
τις κενές περιεχομένου υποσχέσεις του προς την
πολιτική του πελατεία, αλλά δυστυχώς εξ ίσου
ανεκμετάλλευτος και από την ελληνική πλευρά.
Ποιο είναι το νόημα της επονείδιστης πρότασης του
Δήμου Μονάχου: Να τους επιτρέψουμε να κτίσουν
στο ελληνικό, στο δικό μας δηλαδή ακίνητο και να
τους πληρώνουμε ( !) ενοίκιο για το ήδη υπάρχον
κτίριο, το οποίο άλλωστε κτίστηκε με τα χρήματα
ελλήνων φορολογουμένων για το διάστημα της
συμφωνημένης χρήσης. Αιδώς Αργείοι!
Ουσιαστικά ο Δήμος Μονάχου αποδεικνύεται με την
πρόταση αυτή ουσιαστικά ανέντιμος συνομιλητής και
αντισυμβαλλόμενος, αφού στην πραγματικότητα ζητά
με τον τρόπο αυτό να ακυρώσει εκ πλαγίου την
σύμβαση αγοράς του 2001, δηλαδή το Συμβόλαιο με
το οποίο απέκτησε η ελληνική Πολιτεία με ίδια
χρήματα το σχολικό ακίνητο. Γεννάται το ερώτημα,
για πόσο ηλίθια θεωρεί ο Δήμος Μονάχου την
ελληνική Πολιτεία και τα όργανα της; Είναι δυνατόν ο
Δήμος Μονάχου να εμπαίζει έτσι το ελληνικό Κράτος;
Για άλλη μια φορά, η ελληνική απάντηση πρέπει να
είναι ένα ηχηρό ΟΧΙ. Η ελληνική Πολιτεία καλείται
υπεύθυνα και απερίφραστα να δηλώσει ότι αποκλείει

έστω και την συζήτηση πάνω σε μια νομικά γελοία
και πολιτικά ανέντιμη πρόταση και να ζητήσει άμεση
συνέχιση
των
οικοδομικών
εργασιών
και
ολοκλήρωση του σχολικού κτιρίου, ως Κέντρου
Παιδείας και Πολιτισμού των ελλήνων του Μονάχου.
Γιώργος Βλαχόπουλος
Νομικός Σύμβουλος

O Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου
για τις τελευταίες εξελίξεις για το υπό
ανέγερση σχολικό διδακτήριο
Δελτίο Τύπου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Λυκείου Μονάχου
Ως μέλη της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης του
Μονάχου και σχετικά με την πρόταση του Δημάρχου
της πόλης μας, που αναφέρεται στο υπό ανέγερση
Ελληνικό σχολικό συγκρότημα και προτείνει την
συνδιαχείριση του οικοπέδου, που είναι ιδιοκτησία
του Ελληνικού κράτους, με σκοπό την ίδρυση κι ενός
αντίστοιχου Γερμανικού σχολικού συγκροτήματος,
έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
· Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ την πρόταση του Δημάρχου. Ουδέποτε
ο αρχικός σκοπός και στόχος της Παροικίας μας αλλά
και των ανθρώπων που ξεκίνησαν αυτό το εγχείρημα
ήταν η “συνδιαχείριση” του, αγορασμένου με χρήματα
των Ελλήνων φορολογουμένων, οικοπέδου του εν
λόγω σχολείου.
· Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση ΝΑ ΕΜΜΕΙΝΕΙ
στην επιστροφή ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ του οικοπέδου στην
ελληνική πλευρά και στην πρότερη κατάσταση του,
έτσι ώστε να συνεχιστεί ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Η
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ του Σχολείου μας που θα στεγάσει
τα όνειρα των Ελληνόπαιδων της πόλης μας. Κάθε
άλλη χρήση του κτιρίου αυτού θα εξυπηρετήσει
οτιδήποτε άλλο παρά τα συμφέροντα των Ελλήνων
Μαθητών του Μονάχου.
· Τέλος καλούμε τον Δήμαρχο κ Ράιτερ να άρει όλα
τα εμπόδια που υπάρχουν, με ευθύνη της Γερμανικής
πλευράς και να αφήσει την Ελληνική Πολιτεία να
εκμεταλλευθεί το οικόπεδο ΤΗΣ, που είναι
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Ελληνικού Λαού με την περαιτέρω
συνέχιση των εργασιών για την αποπεράτωση του
σχολικού συγκροτήματος!
Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω θεωρούμε ότι
κάνει κακό στα συμφέροντα της Ελληνικής Μαθητικής
Κοινότητας του Μονάχου και της Ελληνικής
Παροικίας συνολικά.
Με τιμή
Το Δ.Σ
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μονάχου

-------------Κυριακή

Υπάρχουν πολλοί τρόποι 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 Φιλαρμονία, 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

