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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Η συγκεκριμένη έκδοση κυκλοφορεί την ημέρα της εκδήλωσης. Οι δωρεάν διαφημίσεις
αφορά όσους έχουν δηλώσει στήριξη (οικονομική ή σε υλικά) μέχρι την τελευταία
εβδομάδα. Οι υπόλοιποι και όσοι κάνουν δωρεές σήμερα θα ενταχθούν στην επόμενη
έκδοση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
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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.
Καλά και όμορφα να περάσουμε
Για την οργανωτική επιτροπή
Κώστας Τάτσης
Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του "Δορυφόρου"
και συνδιοργανώνουν από κοινού η ενορίας του Αγ.
Γεωργίου, οι σύλλογοι Ελασσονιτών, Επτανησίων,
Ηπειρωτών,
Θρακιωτών,
Κοζανιτών,
Κρητών,
Μακεδόνων, Ποντίων καθώς επίσης το "Ελληνικό
Σπίτι" και το Multikulturelles Jugendzentrum Westend.

Αγαπητοί φίλοι,
όλη αυτή η σημερινή προσπάθεια στηρίζεται και
μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη στα μέλη και τους
φίλους των συλλόγων συνδιοργανωτών που

Την εκδήλωση στηρίζουν επίσης οι: Σύλλογος
Σερραίων, πολιτιστικός Σύλλογος «Λύκειον των
Ελληνίδων», Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ),
Φιλαρμονία, Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου, Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων Λυκείου, Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο πολιτιστικός Σύλλογος «Λύκιεον των Ελληνίδων» Μονάχου στηρίζει οικονομικά την εδκήλωση

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

Ο Σύλλογος Γονέων των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου στηρίζει και φέτος οικονομικά
την εκδήλωση

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

Fotis und Sohn, Rathausstr 5, Karlsfeld και φέτος προσφέρει γλυκά στη γιορτή μας

Bäckerei Konditorei PALIOS Schleißheimer Str. 203, 80809 München. Και φέτος προσφέρει γλυκά

Θα προσφέρει και φέτος γλυκά στην εκδήλωση

Προσφέρονται
δωρεάν
να
καλύψουν
φωτογραφικά και με βίντεο την εκδήλωση

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

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

Θα συμμετέχει και ο Γιώργος
Σιδηρόπουλος από τα «Παιδιά του
Μονάχου»

Από την εκδήλωση του «Ελληνικού Σπιτιού»
και του Συλλόγου Επτανησίων Μονάχου τις 13
Ιανουαρίου 2018 στο Schloß

Από την εκδήλωση του «Ελληνικού
Σπιτιού» και του Συλλόγου Επτανησίων
Μονάχου τις 13 Ιανουαρίου 2018 στο
Schloß

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο

www.doryforos.org
Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό
της Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο

www.doryforoseuropa.blogspot.com

Σύλλογος Θρακιωτών Μονάχου
(13.01.2018)

Συνεργασία μεταξύ του HBVA- Ηalkida Beach Volley Academy (τμήμα Μπιτς Βόλεϊ ΗΡΑΚΛΗ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ) και του Club BEACH ARENA Μονάχου

Η
συνεργασία
μεταξύ
των
δύο
club
επισημοποιήθηκε τη Δευτέρα 15.01.18, στο Μόναχο
μεταξύ του προέδρου του ΗΡΑΚΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και
HBVA Γιάννη Καρκαλή και του ιδιοκτήτη και
Προέδρου του BEACH ARENA Μονάχου και TC
PHILATHLOS Χρήστου Θεοδοσιάδη.
Το HBVA με αυτή την πρωτοβουλία συμβάλλει με
τον καλύτερο τρόπο πέρα από την ανάπτυξη του
Μπιτς βόλεϊ σε τοπικό, πανελλήνιο επίπεδο και
στoν αθλητικό τουρισμό βάζοντας την Ελλάδα στο
χάρτη
προορισμού
εκατοντάδων
χιλιάδων
Ευρωπαίων φίλων του Μπιτς Βόλεϊ που
συνδυάζουν τον αθλητισμό με τον τουρισμό.
Το BEACH ARENA Μονάχου είναι ένα από τα
μεγαλύτερα και άρτια οργανωμένα Μπιτς βόλεϊ club
της Γερμανίας. Βρίσκεται στο Νότιο τμήμα του
Μονάχου σε ένα πανέμορφο χώρο μέσα στο
πράσινο έκτασης 16 στρεμμάτων. Διαθέτει όλες τις
απαραίτητες εγκαταστάσεις, 10 γήπεδα Μπιτς Βόλεϊ
με άμμο Ολυμπιακών προδιαγραφών και 5 γήπεδα

τένις χωμάτινα. To BEACH ARENA διαθέτει επίσης
Beach Bar, Club και Restaurant.
Στις εγκαταστάσεις του BEACH ARENA Μονάχου
φιλοξενούνται και διοργανώνονται αγώνες Μπιτς
βόλεϊ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στα
γήπεδά του με την καθοδήγηση εξειδικευμένων και
αναγνωρισμένων τεχνικών προπονούνται και
αγωνίζονται χιλιάδες αθλητές, αθλήτριες και
κορυφαίοι παγκόσμιες προσωπικότητες του Μπιτς
βόλεϊ,
όπως
οι
MarvinPolte,
MaxHauser,
JonasReckermann (Χρυσός ολυμπιονίκης 2012
London), Laura Ludwig, Sara Goller (Χάλκινοι
ολυμπιονίκες 2012 London). Στις εγκαταστάσεις του
BEACH ARENA διοργανώνονται camps, events,
σπορ εναλλακτικού τουρισμού, ενώ το Club
αναλαμβάνει οργανωμένα ξεναγήσεις, εξορμήσεις,
σκι βουνού, πεζοπορίες στις Άλπεις και στην
ευρύτερη περιοχή του Μονάχου και της Βαυαρίας.
Η συνεργασία περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς:
-Ανταλλαγές αθλητικών μελών με στόχο την
προπόνηση και τη διοργάνωση camps, αγώνων
Μπιτς βόλεϊ κ.ά. όλων των ηλικιών.
-Υλοποίησης προγραμμάτων Αθλητικού Τουρισμού.
-Τα προγράμματα απευθύνονται σε μικρούς και
μεγάλους και αφορά τον συνδυασμό του ελεύθερου
χρόνου με τις διακοπές, τον αθλητισμό, την φύση
και τη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς δια μέσου
της επίσκεψής τους σε άλλες χώρες.
-Ενημέρωση όλων τον φορέων που εμπλέκονται
στα προγράμματα (Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα)
-Διοργανώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις από
κοινού σε Ελλάδα και Γερμανία.
Πηγή: http://www.iraklisxalkidas.gr

Κοινή εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου «Λύκειον των Ελληνίδων», Λέσχης Ελλήνων
Επιστημόνων και Ιδρύματος Παλλάδιον στις 20 Ιανουαρίου

Φωτογραφίες χορευτικού (Άρης Μαδεμλής)

Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου. Κοπή βασιλόπιτας 21.01.2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
Verein der Griechen aus Pontos in München e.V.
52 Jahre kultureller Beitrag (seit 1966)
Parkstr. 17a, 80339 München
www.pontos-muenchen-ev.de
info@pontos-muenchen-ev.de

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ α.Σ.
Verein der Makedonier in München und Umgebung e.V.

VR:13990

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλο, τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Κυβέρνηση κ. Αλέξη Τσίπρα, Τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση
Ενόψει της κινητικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων
που επιτελούνται κάτω από την πίεση των διεθνών
παραγόντων σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη διευθέτηση της επίσημης
ονομασίας του κράτους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας αλλά και της έναρξης
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της γείτονος σε ΝΑΤΟ και
Ε.Ε., σύσσωμος ο ελληνισμός της Βαυαρίας εκφράζει
αμετάκλητα τη θέση του υποστηρίζοντας τα εξής:
Όπως είχε αποφασισθεί στο Συμβούλιο των πολιτικών
αρχηγών στις 13. Απριλίου 1992, υπό την προεδρία του
τότε Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κων/νου Καραμανλή,
η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των
Σκοπίων αν στο όνομα του κράτους αυτού δεν υπάρχει η
λέξη «Μακεδονία».
Οι αλυτρωτικές διαθέσεις της γείτονος, η προκλητικότητα
και η προπαγάνδα όχι μόνο δε θα σταματήσουν αν
παραμείνει το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγό της στην
ονομασία του, αλλά θα συνεχιστούν και θα ενταθούν με
απώτερο στόχο την ίδρυση μιας ενιαίας αυτόνομης
«Μακεδονίας». Το επίσημο ελληνικό κράτος δεν πρέπει
να υποπέσει στο ιστορικό λάθος ολκής δημιουργίας de
facto και de jure «μακεδονικού έθνους» και «μακεδονικής
γλώσσας», πάνω στα οποία το γειτονικό κράτος θα
εξασφαλίσει λάθρα ιστορική βιωσιμότητα και θα στηρίξει

Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου

Χαράλαμπος Φωτιάδης

την υπάρξή του ως κρατική οντότητα αποκτώντας
πρόσφορο έδαφος αλυτρωτικής και επεκτατικής
πολιτικής.
Η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας θα πρέπει να
λάβει σοβαρά υπόψη ότι ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα ο
λαός της Μακεδονίας ανησυχεί για το μέλλον της
ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και στη συντριπτική
του πλειοψηφία πιστεύει πως η χρήση του όρου
«Μακεδονία» στη επίσημη ονομασία της ΠΓΔΜ θα
επιφέρει μακροπρόθεσμα πολλά προβλήματα.
Ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και ο Σύλλογος
Μακεδόνων Μονάχου μαζί με την στήριξη των
υπολοίπων εθιμοτοπικών συλλόγων της Βαυαρίας και
του Ελληνισμού της Βαυαρίας απαιτεί από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και την ελληνική κυβέρνηση:


Να μην υπάρχει ο όρος «Μακεδονία» στην
επίσημη ονομασία του κράτους της ΠΓΔΜ.



Να επαναβεβαιώσει την απόφαση του
Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών της 13.
Απριλίου 1992. Σε περίπτωση αλλαγής της ως
άνω πολιτικής απόφασης να δοθεί ο λόγος στον
ελληνικό λαό με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος,
καθώς πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα.



Να συγκληθεί διεθνές συνέδριο ιστορικών, οι
οποίοι θα αναδείξουν την ακυρότητα των
αιτημάτων της ΠΓΔΜ

Η Πρόεδρος
του Συλλόγου Μακεδόνων Μονάχου

Θεοδώρα Τζιτζιλάκη

