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15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Δημήτρης Τσουρπής:
Ο μαθητής των Ελληνικών σχολείων του
Μονάχου ο οποίος από τον Απρίλιο θα
διευθύνει το χειρουργικό ιατρείο του ιατρικού
κέντρου στο Karlsfeld.
Συνέντευξη στο «Δορυφόρο»

Mεγάλη επιτυχία της Ηπερωτικής Κοινότητας Μονάχου

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος στην ιστοσελίδα του "Η Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου για τον
εορτασμό των 50 χρόνων ύπαρξης και δράσης στο Μόναχο θα έχει φέτος την τιμή με 40 άτομα με
παραδοσιακές ενδυμασίες της Ηπείρου να λάβει μέρος στην παρέλαση του μεγαλύτερου λαϊκού
πανηγυριού στον κόσμο , το Oktoberfest"
Στις 6 Ιουνίου τα εγκαίνια του νέου εμπορικού κέντρου "Forum Schwanthalerhöhe" στο Βέστεντ

Σε 40.000 τ.μ. ανακαινισμένους χώρους θα
μπορούν οι επισκέπτες να βρουν καταστήματα
γνωστών εμπορικών αλυσίδων όπως
Hugendubel, Saturn, H&M, Orsay, Foot
Locker και Toys'R'Us . Επίσης VollCorner,
Edeka und Lidl. Αλλά και εστιατόρια όπως
L'Osteria-Asia Gourmet ή και καφέ .
Φωτο: Allmann Sattler Wappner
Doryforos,Σύλλογος για την προώθηση του διαλόγου των νέων στην Ευρώπη
Parkstr 17, 80 339 München, doryforos@email.de V.i.S.d.P. Kostas Tatsis

Δημήτρης Τσουρπής: Ο μαθητής των Ελληνικών σχολείων του Μονάχου ο οποίος από τον
Απρίλιο θα διευθύνει το χειρουργικό ιατρείο του ιατρικού κέντρου στο Karlsfeld
Χειρουργός εργάστηκα ως επιμελητής (Oberarzt)
για τρία χρόνια.
Μακροχρόνια πορεία με μεγάλες προσωπικές
θυσίες. Ξεκίνησα τις σπουδές το 1999, τις
ολοκλήρωσα το 2006 και τα τελευταία 13 χρόνια
βρίσκομαι στον τομέα της Χειρουργικής. Είκοσι
χρόνια εκπαίδευσης.....
Αποφάσισα λοιπόν να εργαστώ σε δικό μου ιατρείο.
Πολλοί με ρωτάνε τι κάνει ο χειρουργός στο
ιατρείο; Η απάντηση: πάρα πολλά.
Στο ιατρείο υπάρχει χώρος Χειρουργείου όπου θα
διενεργώ
χειρουργεία
ημερήσιας
νοσηλείας
(ambulante Operationen). Εκτός αυτού θα
συνεργάζομαι με την κλινική Diakoniewerk
München Maxvorstadt όπου θα μπορώ να διενεργώ
μεγαλύτερα χειρουργεία.

Kύριε Τσουρπή , Από τον Απρίλιο το
Χειρουργικό Ιατρείο του ιατρικού κέντρου στο
Karlsfeld (Gesundheitszentrum Karlsfeld) θα
λειτουργεί υπό την διεύθυνσή σας. Ο αριθμός
των Ελλήνων ιατρών που έχουν διευθυντικό
ρόλο αυξάνεται. Τελικά ισχύει ότι οι Έλληνες
είναι συγκριτικά καλύτεροι ή πως εξηγείτε το
φαινόμενο αυτό ;
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
συνέντευξη αυτή και για την πρωτοβουλία σας και
την ενεργό σας δράση στην περιοχή του Μονάχου
εδώ και χρόνια, προσπαθώντας να ενώσετε τον
απόδημο Ελληνισμό.
Σχετικά τώρα με την ερώτησή σας δεν θα
απαντήσω ευθέως αν οι Έλληνες είναι συγκριτικά
καλύτεροι, θα πω όμως, το γεγονός ότι Έλληνες
καταλαμβάνουν υψηλόβαθμες θέσεις αποδεικνύει
ότι είμαστε άξιοι και εμπεριστατωμένοι, ας μου
επιτραπεί η έκφραση.
Θεωρώ πως δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε
διαδικασία σύγκρισης σε τέτοια θέματα, καθώς κάτι
τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ευαίσθητα θέματα
διάκρισης, ίσως και ρατσισμού.
Πείτε μας λίγα λόγια για την εκπαίδευσή σας
και τις υπηρεσίες σας στο μελλοντικό ιατρείο:
Σπούδασα
στο
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Έπειτα εργάστηκα για λίγο καιρό σε
ιδιωτικό ιατρείο στην Κατερίνη και μετέπειτα
εκπλήρωσα την προαιρετική θητεία ως αγροτικός
ιατρός στον Νομό Καστοριάς.
Επέστρεψα στην Γερμανία αρχικά στο Biberach,
μετά στην Στουτγάρδη και στο Mindelheim.
Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση μου ως Γενικός

Το εύρος περιλαμβάνει την πρωκτολογία,
χειρουργική της κοιλιάς με λαπαροσκόπηση π.χ.
αφαίρεση
της
χοληδόχου
κύστης,
σκωληκοειδίτιδας, καλοήθεις όγκους κλπ. Εκτός
αυτών θεραπεία σε παθήσεις του θυρεοειδούς
αδένα, αφαίρεση όγκων του δέρματος στιγμἀτων
κλπ., κατάγματα του χεριού και του ποδιού κ.ά. Για
περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
ενημερωθείτε
και
από
την
ιστοσελίδα
μου www.chirurgie-karlsfeld.com
Παιδί Ελλήνων μεταναστών που αποφοίτησε
από τα εδώ ελληνικά σχολεία. Τελικά αυτά τα
σχολεία του τότε έβαλαν μεγάλες φουρνιές
επιστημόνων. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για
την πορεία σας και τη σημασία που έχει για
εσάς η ελληνική μετανάστευση ;
Ναι
παιδί
μεταναστών.
Γεννημένος
στη
Θεσσαλονίκη, η μητέρα μου απο την Νεάπολη
Κοζάνης και ο πατέρας μου από τα Κάτω Πορόια
Σερρών. Μακεδόνας με λίγα λόγια! Και η καρδιά
χτυπάει
εκεί,
Ελληνικά,
Μακεδονικά,
Σαλονικιώτικα που λέμε στη Σαλονίκη.
Ήρθα με την οικογένεια μου σε ηλικία 9 ετών. 4η
δημοτικού στο Ελληνικό σχολείο, τότε στην
Werdenfelsstrasse. Συνέχισα στο Γυμνάσιο στην
περιοχή Laim και στο Λύκειο στην περιοχή
Forstenrieder Allee.
Πράγματι εκείνη η γενιά έβγαλε πολλούς
επιστήμονες διαφόρων τομέων. Να τονίσω ότι από
την δική μου «σειρά», οι συμμαθητές μου της 3ης
η
Λυκείου-2 δέσμη σπούδασαν όλοι ιατρική και
οδοντιατρική! Χωρίς βέβαια να θέλω να μειώσω
άλλους συμμαθητές που εισήχθησαν σε άλλες
σχολές των ελληνικών και γερμανικών ΑΕΙ.
Τον λόγο που εκείνα τα χρόνια είχαμε υψηλά
ποσοστά επιτυχίας δεν μπορώ να τον προσδιορίσω.
Ωστόσο υποθέτω ότι οφειλόταν και στο γεγονός ότι
ήταν πιο ισχυρή η νοοτροπία του Έλληνα -όχι μόνο

του απόδημου- να «σπουδάσει το παιδί», «να γίνει
κάτι στη ζωή του». Σήμερα νομίζω ότι έχει αρχίσει
να λύνεται αυτό το στερεότυπο.
Να τονίσω ωστόσο ότι και σήμερα υπάρχουν
πολλοί νέοι που εισήχθησαν στα ελληνικά αλλά και
γερμανικά ΑΕΙ, οι οποίοι αποφοίτησαν από τα
Ελληνικά σχολεία του Μονάχου. Νομίζω πως
άλλαξε πλέον η νοοτροπία. Τα "βαριά"
επαγγέλματα με μακροχρόνια εκπαίδευση έχασαν
το κύρος που είχαν πριν από 20-30 χρόνια. Δεν το
βρίσκω λάθος. Απλώς η σύγχρονη κοινωνία οδηγεί
τους νέους σε επαγγέλματα που σε μικρότερο
χρονικό διάστημα θα τους δώσουν οικονομική
ανεξαρτησία. Σαφώς οι σπουδές στην ιατρική
απαιτούν αφοσίωση, επιμονή και υπομονή. Και μην
ξεχνάμε την οικονομική πλευρά, ρωτήστε και του
γονείς των φοιτητών ιατρικής, αυτοί ξέρουν…
Μια φράση για την μετανάστευση, μιας και με
ρωτήσατε! Ο Ελληνισμός «αιμορραγούσε» πάντα.
Ειναι στο DNA μας, να αποδημούμε. Σε διάφορες
χρονικές φάσεις του έθνους. Το θεωρώ κατάρα,
χωρίς να θέλω να αναπτύξω την σκέψη μου.
Από την άλλη «όπου γη και πατρίς». Το Μόναχο για
μένα ειναι κομμάτι της ζωής μου. Ξέρω τις γειτονιές
του όπως της Θεσσαλονίκης. Πατρίδα λοιπόν και
το Μόναχο!
Ευτυχώς ο Ελληνισμός του Μονάχου δεν έχει
αλλοιωθεί. Έχει αντέξει. Έχουμε παραδοσιακούς
συλλόγους, ποδοσφαιρικές ομάδες, αναρίθμητα
ελληνικά καταστήματα, ελληνικά τρόφιμα κλπ.

προσανατολισμός -και απο την οικογένεια- τότε
υπάρχουν τρόποι.
Να σας αναφέρω ότι πολλοί συμμαθητές μου
επέλεξαν να φοιτήσουν σε κάποια επαγγελματική
σχολή και πλέον αρκετοί από αυτούς ειναι
επιτυχημένοι επαγγελματίες στο τομέα τους.
Να μην αναφέρω το γεγονός ότι αυτοί έβγαλαν τον
πρώτο τους μισθό ίσως και σε ηλικία 16-17 ετών,
ενώ εγώ σε ηλικία 24, για να χαλαρώσουμε λίγο την
συζήτηση.
Επομένως
θεωρώ
ότι
όλα
είναι
θέμα
προγραμματισμού. Και να μην ξεχάσουμε ότι το
γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης αναγκάζει το παιδί
σε ηλικία 9-10 ετών αν δεν απατώμαι να αποφασίσει
τι κατεύθυνση θα ακολουθήσει στην ζωή του.
Γεγονός που πολλοί γονείς δεν το γνωρίζουν. Για
φανταστείτε λοιπόν πόσοι ίσως ικανότατοι
επιστήμονες „χάνονται“ γιατί σε ηλικία δέκα ετών
σκέφτονταν πως θα παίξουν το απόγευμα και όχι τι
θα κάνουν στη ζωή τους.

Εδώ να τονίσω ότι το σημαντικότερο απο όλα που
έχουμε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
Τα παιδιά μας έχουν την δυνατότητα να
επισκεφθούν το ελληνικό σχολείο μέσα σε μια ξένη
χώρα. Δεν ξέρω αν άλλος λαός έχει αυτό το
προνόμιο. Για φανταστείτε να μην υπήρχαν. Μετά
την δεύτερη-τρίτη γενιά δεν θα ομιλούνταν η
Ελληνική. Ας τα υποστηρίξουμε λοιπόν.
Η κριτική όμως που γίνεται στα ελληνικά
σχολεία είναι όχι τόσο για τους πολύ καλούς
και άριστους μαθητές. Αυτοί θα προχωρούσαν
σ οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα λένε οι
αναλύσεις αλλά για τους λιγότερους καλούς
που δεν τους δίνει (έδινε) διέξοδο στην
επαγγελματική εκπαίδευση καθώς ήταν ένας
μονόδρομος στο Πανεπιστήμιο που δεν έληγε
συνήθως (για τους λιγότερο καλούς μαθητές)
με επιτυχία
Η κριτική γίνεται απο εμάς, από τους Έλληνες.
Πάντα φταίνε οι άλλοι. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Από
τα δικά μου ακόμα σχολικά χρόνια θυμάμαι υπήρχε
μια γκρίνια απέναντι στα σχολεία μας και ιδιαίτερα
στους δασκάλους. Το ίδιο και σήμερα.
Οι καλοί και άριστοι μαθητές θα βρουν σίγουρα το
δρόμο τους.
Διαφωνώ όμως ότι τα ελληνικά σχολεία οδηγούν σε
αδιέξοδο τους όχι και τόσο καλούς μαθητές. Αν
υπάρξει
ο
σωστός
επαγγελματικός

Τα παιδιά σας θα πάνε στα ελληνικά σχολεία ;
Έχω δύο αγοράκια, έξι και δύο ετών. Και οι δύο θα
φοιτήσουν στο Ελληνικό σχολείο. Κοινή απόφαση
της Ελληνίδας συζύγου μου και δικής μου. Ζούμε
στο Μόναχο. Τα παιδιά γεννήθηκαν εδώ. Ο μεγάλος
μιλάει Ελληνικά, γερμανικά και λίγα αγγλικά. Ο
μικρός λέει τις πρώτες του Ελληνικές λέξεις. Μας
δίνεται η δυνατότητα του Ελληνικού σχολείου. Θα
την αρπάξουμε!
Θεωρώ ότι ο Έλληνας μπορεί να προσαρμοστεί σε
οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον και να
συνυπάρξει με άλλες κουλτούρες, ωστόσο θα ήθελα
τα παιδιά μου να μεγαλώσουν και να γαλουχηθούν
όπως και εγώ σε Ελληνικό σχολείο. Πολλοί
Έλληνες ζούνε σε περιοχές της Γερμανίας όπου δεν
υπάρχουν Ελληνικά σχολεία. Αν συνομιλήσετε με

αυτούς θα σας πούνε ότι είμαστε τυχεροί που στο
Μόναχο και σε άλλες μεγάλες πόλεις υπάρχει η
δυνατότητα της Ελληνικής παιδείας.
Αυτό το γνωρίζω και από πρώτο χέρι καθώς η
σύζυγός μου μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη και
φοίτησε σε γερμανικό σχολείο.
Θα το ξανατονίσω ας υποστηρίξουμε την Ελληνική
παιδεία στο εξωτερικό.
Για ποιο λόγο δεν παραμείνατε στην Ελλάδα
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας. Δυο
χρόνια, αν δεν κάνουμε λάθος, μείνατε σε
Κατερίνη και Καστοριά και μετά ήρθατε στη
Γερμανία ;
Ναι ολοκλήρωσα τις σπουδές όπως προανέφερα
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Αποφάσισα να εργαστώ για λίγο στην Ελλάδα. Οι
γονείς μου ήταν μόνιμα εδώ. Η Γερμανία θεωρείται
από τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, ίσως και
παγκοσμίως σε ότι αφορά την Χειρουργική
εκπαίδευση. Καθώς η γερμανική γλώσσα θεωρείται
μητρική μου γλώσσα αποφάσισα να επιστρέψω, για
να περάσω την επίπονη διαδικασία της εκπαίδευσής
μου ως Χειρουργός εδώ στη Γερμανία.
Δεν το μετάνιωσα!
Σκοπεύετε να επιστρέψετε κάποτε στην Ελλάδα
ή πλέον ο σχεδιασμός λέει συνταξιοδότηση στη
Γερμανία;
Ωραία ερώτηση μου κάνατε!! Αν σκοπεύω. Όταν
επέστρεψα το 2007 στην Γερμανία σκόπευα να
ολοκληρώσω την εκπαίδευση μου ως Χειρουργός
και να επιστρέψω στην Πατρίδα.
Τα χρόνια πέρασαν, δημιούργησα την οικογένειά
μου, η Ελλάδα πέρασε στα χρόνια της σύγχρονη
κατοχής και ο σκοπός έγινε όνειρο. Μάλλον θα
παραμείνει ανεκπλήρωτο, αλλά ποιός μπορεί να
ξέρει...
Από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Ιανουάριο
του 2018 στο Lehrkrankenhaus der LMU
Mindelheim δηλ. την εποχή που εκδηλώθηκε η
δημοσιονομική κρίση στην χώρα μας και ότι
επακολούθησε.
Νιώσατε
κάποια
στιγμή
επιθετικότητα από πλευράς των Γερμανών ή ο
ιατρός είναι αλλιώς ;
Και ποιός δεν το ένιωσε;
Επιθετικότητα και χλευασμό. Εμείς οι Έλληνες οι
τεμπέληδες, αυτοί που τρώμε τα χρήματα της
Ευρώπης, που το μόνο που θέλουμε είναι η
διασκέδαση, τα λαμόγια ελληνιστί και πολλά άλλα.
Αρχικά αισθανόμουν κάπως άσχημα γιατί οι
Γερμανοί δεν μπορούν να κατανοήσουν την
νοοτροπία μας. Με τον καιρό κόπασε ο χλευασμός,
ξεχάστηκε το θέμα και πέρασε ως μια συνήθεια.
Ωστόσο με το τρόπο μου αποδείκνυα συχνά ότι ο
Έλληνας ειναι πολύ εργατικός, με επιμονή και

πάθος για αυτό που κάνει. Τους το απέδειξα και το
αναγνώρισαν, καθώς σε σχετικά μικρή ηλικία πήρα
θέση Oberarzt (επιμελητή).
Με λυπεί βέβαια το γεγονός που οι Έλληνες
απέκτησαν το στίγμα του „ζητιάνου“ της Ευρώπης.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι σε
καθημερινή βάση να τους δείχνουμε ότι δεν ισχύει
αυτό που περνάν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (η
παραπλάνησης;). Και νομίζω οι περισσότεροι τα
καταφέρνουμε.
Ποια είναι η άποψή σας για τους οργανωμένους
φορείς του Ελληνισμού. Αν θα υπάρχει χρόνος
θα συμμετέχετε; Θα συμμετέχετε π.χ. στην
Πρωτοβουλία των Ελλήνων Ιατρών Μονάχου ;
Τώρα μου βάζετε δύσκολα!
Ας αρχίσω από το τελευταίο σκέλος της ερώτησης.
Συμμετέχω στην Iatriki Muc. Μια πρωτοβουλία από
τους ιδιώτες Έλληνες του Μονάχου. Πολύ
σημαντικό βήμα στον κλάδο. Έτσι μπορούμε να
γνωριστούμε αναμεταξύ μας και να ανταλλάξουμε
απόψεις. Σαφώς και θα παραμείνω ενεργό μέλος.
Όσον αφορά άλλους φορείς νομίζω χρειάζονται
καινοτομίες. Συμμετείχα παλαιότερα. Όπως επίσης
υπήρξα
και
ποδοσφαιριστής
Ελληνικών
ποδοσφαιρικών ομάδων του Μονάχου. Λόγω
έλλειψης χρόνου δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να
συνεχίσω. Χρειάζεται ανανέωση και ενότητα. Οι
καιροί και τα ενδιαφέροντα αλλάζουν. Ο
Ελληνισμός του Μονάχου και περιχώρων
μεγαλώνει. Όλο και περισσότεροι Έλληνες
αφήνουν πίσω την Πατρίδα και αναζητούν νέους
ορίζοντες. Ας ενωθούμε χωρίς διχόνοιες.
Αν μου δοθεί η ευκαιρία είμαι ανοιχτός σε
προτάσεις για συμμετοχή στα κοινά του
Ελληνισμού του Μονάχου και περιχώρων. Ήδη
έχουμε προγραμματίσει να συμμετάσχει ο μεγάλος
μου γιος σε πολιτιστικό-χορευτικό σύλλογο.
Αυτό που σίγουρα θα προσπαθήσω είναι να
υποστηρίξω τα Ελληνικά σχολεία με οποιονδήποτε
τρόπο μπορώ ή μου ζητηθεί. Ήδη έχω τις πρώτες
επαφές με φορείς των σχολείων. Από όσο γνωρίζω
δεν υπάρχουν πολλοί που τα υποστηρίζουν.
Θα κλείσω με την φράση του Μ. Αλεξάνδρου,
Βασιλιά της Μακεδονίας: Στους γονείς οφείλομεν
το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε
απαντώντας στις ερωτήσεις σας και είμαι στην
διάθεση σας να βοηθήσω και να υποστηρίξω το
έργο σας.
Εμείς ευχαριστούμε καλή αρχή και επιτυχία.

Το Λύκειο Μονάχου τιμά τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα μαθηματικό Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή
Όπως είναι γνωστό το Λύκειο Μονάχου
μετονομάζεται από εφέτος σε Ελληνικό Λύκειο
Μονάχου- Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή.
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή υπήρξε
διεθνώς ανεγνωρισμένος μαθηματικός, ισάξιος
του Albert Einstein. Έζησε με την οικογένειά
του στο Μόναχο και δίδαξε μαθηματικά στο
Πανεπιστήμιο Μονάχου. Η φήμη του, ως
εξαίρετου μαθηματικού απλώθηκε σ΄όλο τον
κόσμο και έτυχε μεγάλης εκτίμησης και
θαυμασμού
από
τους
διακεκριμμένους
μαθηματικούς διεθνώς και ιδιαίτερα από τον
Albert Einstein, με τον οποίο συνεργάστηκε σε
πολλά θέματα μαθηματικών. Μεταξύ των δύο
μεγάλων ανδρών της επιστήμης υπήρχε
αλληλοσεβασμός και βαθειά εκτίμηση
Ο Καραθεοδωρή διέμενε με την οικογένειά του
στην οδό Rauchstr. 8, δίδασκε στη
Μαθηματική
Σχολή
Μονάχου,
υπήρξε
Εκκλησιαστικός Επίτροπος στον ιστορικό Ναό
Σαλβάτορκιρχε, απέθανε και ετάφη στο
κοιμητήριο
Waldfriedhof.
Στον
τάφο
τοποθετήθηκε ένας υπερμεγέθης κίονας,
ιωνικού ρυθμού, στον οποίο αναγράφηκαν το
όνομά του και τα ονόματα της συζύγου του
Ευφροσύνης και του τέκνου του Στεφάνου.
Η
μαθηματική
επιστημονική
βαυαρική
κοινωνία τίμησε τον Καραθεοδωρή με την
ονοματοδοσία
της
μεγάλης
αίθουσας
διδασκαλίας της Μαθηματικής Σχολής τoυ
Πανεπιστημίου Μονάχου σε
„Αίθουσα
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή“ (2002) και στην
μετονομασία ενός υπάρχοντος μαθηματικού
συλλόγου σε „Καραθεοδωρή- Εταιρεία για τη
προώθηση των μαθηματικών στην Οικονομία,
στο Πανεπιστήμιο και στο Σχολείο, του
Λουδοβικείου-Μαξιμιλιανού
Πανεπιστημίου
Μονάχου“.(2013)
Το Λύκειο Μονάχου με πρόταση του καθηγητή
μαθηματικών Μιλτιάδη Αδάμ και σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου των καθηγητών του
Λυκείου αποφάσισε τη μετονομασία του
Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο ΜονάχουΚωνσταντίνος Καραθεοδωρή πράξη που
ενέκρινε ήδη η αρμόδια σχολική υπηρεσία.

Μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου Μονάχου
επισκέφθηκαν σταθμούς της ζωής και δράσης
του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή στο Μόναχο

Στα
πλαίσια
των
εκδηλώσεων
της
μετονομασίας
του
Λυκείου
και
της
σχεδιαζόμενης στους προσεχούς μήνες
μεταφοράς του ιωνικού κίονα από τον τάφο
του Καραθεοδωρή στον προαύλιο χώρο του
Ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου, 25
μαθήτριες και μαθητές από την Β΄και Γ΄τάξη

του Λυκείου Μονάχου πραγματοποίησαν στις
19 Μαρτίου 2019 πορεία μνήμης και τιμής στον
Καραθεοδωρή σε τρεις τόπους και χώρους
Μονάχου,
που
σχετίζονται
με
τον
Καραθεοδωρή.
Αρχικά μετέβησαν με συνοδεία των καθηγητών
Μιλτιάδη Αδάμ και Κωνσταντίνο Τσούμο στον
τάφο του Καραθεοδωρή και έλαβαν μέρος σε
επιμνημόσυνη δέηση. Το μνημόσυνο τέλεσαν ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης,
ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης και ο
Πρεσβύτερος-Οικονόμος
Πλούταρχος
Κωσταντινίδης. Ο καθηγητή του Τμήματος
Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο
Μονάχου Δρ. Αθανάσιος Βλέτσης παρέστη, ως
μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας
Μονάχου και έψαλλε τους σχετικούς ύμνους.
Επί του τάφου και μπροστά από τον κίονα
τοποθετήθηκε μια εικόνα του Χριστού και ένας
δίσκος με κόλλυβα.Ο πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος Μαλαμούσης ενημέρωσε τη
μαθητιώσα νεολαία για τους κεκοιμημένους
της
οικογένειας
Καραθεοδωρή
που
αναπαύονται στον τάφο αυτό, για την
οσονούπω μεταφορά του κίονα
και την
τοποθέτησή του στην αυλή του Ναού των
Αγίων Πάντων Μονάχου και για τη σημασία
των κολλύβων στην ορθόδοξη παράδοση και
λατρεία. Ο κ. Αδάμ αναφέρθηκε στην
παγκόσμια ακτινοβολία του έργου του
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.
Ακολούθως επισκέφθηκαν τον ιερό Ναό της
Σαλβάτορκιρχε, όπου ο Καραθεοδωρή υπήρξε
Εκκλησιαστικός
Επίτροπος.
Ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
αναφέρθηκε στην εκκλησιαστική ζωή και
δράση του Καραθεοδωρή, τονίζοντας μεταξύ
άλλων και τα ακόλουθα:
Όταν ο εφημέριος του ναού, Αρχιμανδρίτης
Μελέτιος Γαλανόπουλος συνελήφθη από την
Γεστάπο και φυλακίστηκε στο Στρατόπεδο
Συγκέντρωση Νταχάου (1943 μέχρι 1945) ο
Καραθεοδωρή είχε τα κλειδιά του ναού και
αντιστάθηκε
σθεναρά
σε
προσπάθειες
υφαρπαγής
του
ναού
από
ρωσσική
εκκλησιαστική δικαιοδοσία. Χάρις στον
Καραθεοδωρή παρέμεινε η Σαλβάτορκιρχε
στους Έλληνες Ορθοδόξους.
Όταν η θυγατέρα του Καραθεοδωρή, Δέσποινα
Ροδοπούλου-Καραθεοδωρή, επισκέφθηκε τη
Σαλβάτορκιρχε το 2002 με δάκρυα στα μάτια
διηγήθηκε αναμνήσεις της από την εποχή
εκείνη, όταν ο πατέρας της κάθε Κυριακή πρωί
την συνόδευε στη Σαλβάτορκιρχε, όπου και
μετείχε της παιδικής χορωδίας του Ναού.

Μετά τον εκκλησιασμό ο πατέρας
ξεναγούσε σε μουσεία της πόλης.

την

Ο κ. Αδάμ αναφέρθηκε στον Καραθεοδωρή και
ιδιαίτερα στη ναζιστική περίοδο και σε
προσπάθειες μερικών, δυστυχώς Ελλήνων, να
σπιλώσουν τη ζωή και το έργο του. Τόνισε με
έμφανση ότι ο Καραθεοδωρή δεν είχε επαφές ή
συνεργασία με τους ναζιστές. Η παγκόσμιος
φήμη του ως μαθηματικού και η συμμετοχή
του σε διεθνή συνέδρια αποτέλεσε το εμπόδιο
για τους ναζιστές να τον συλλάβουν. Εξ άλλου,
όπως εν συνεχεία τόνισε και ο π. Απόστολος,
εάν ο Καραθεοδωρή ήταν έστω και φιλικά
προσκείμενος στο ναζιστικό καθεστώς δε θα
υπέφερε
ο
αρχιμανδρίτης
Μελέτιος
Γαλανόπουλος τρία χρόνια στο Στρατόπεδο
Συγκέντρωσης Νταχάου.
Ο τρίτος σταθμός
Μαθηματική Σχολή
Μονάχου,

επίσκεψης ήταν η
του Πανεπιστημίου

Εκεί στο αμφιθέατρο που έχει προς τιμή του το
όνομα „Constantin Carathéodory Hörsaal“
(Αίθουσα Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή) οι
μαθητές κάθησαν στα έδρανα της αίθουσας
και ο κ. Αδάμ τους ενημέρωσε για το τεράστιο
επιστημονικό έργο και τους τομείς των
μαθηματικών και της φυσικής με τους οποίους
ασχολήθηκε ο Καραθεοδωρή
Αξίζει θερμών συγχαρητηρίων το Λύκειο
Μονάχου για την τιμή που αποδίδει στον
Καραθεοδωρή. Ιδιαίτερα αξίζουν επαίνων και
ευχαριστιών, ο καθηγητής κ. Μιλτιάδης Αδάμ
για τη πρωτοβουλία του και το συντονισμό των
εκδηλώσεων, ο επίσης συμβαλλόμενος
μαθηματικός Κωνσταντίνος Τσούμος, ο
διευθυντής κ. Σταύρος Ελευθεριάδης και όλος
ο Σύλλογος των καθηγητών, που στηρίζουν με
κάθε τρόπο την όλη διαδικασία.
Η συμμετοχή όμως των μαθητριών και
μαθητών του Λυκείου Μονάχου είναι όχι μόνο
αξιοθαύμαστος, αλλά και αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση και για άλλα σχολεία. Το βίντεο
που δημιούργησαν πρόσφατα για τη ζωή και το

έργο του Καραθεοδωρή και η συμμετοχή τους
σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του
Καραθεοδωρή, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι οι
μελλοντικές γενιές της Παροικίας μας στο
Μόναχο θα εμπλουτίζονται από ιδανικά του
Γένους μας και θα τα καλλιεργούν στη
βαυαρική κοινωνία, της οποίας αναπόσπαστο
μέρος είναι και οι Έλληνες.
Με ευχές π. Απόστολος Μαλαμούσης

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΥΑΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Τσούμος
στην τελευταία φωτογραφία ο καθηγητής κ.
Αδάμ Μιλτιάδης και στον πίνακα της
Μαθηματικής Σχολής οι ευχαριστίες των
μαθητριών και μαθητών του Λυκείου και η
αφιέρωση: "Είμαστε περήφανοι για τον
Καραθεοδωρή".

Ανακοίνωση Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου για τις εξελίξεις σχετικά με το σχολικό
διδακτήριο
οποίο δεν πρόκειται να σβήσει παρά την
ατυχέστατη κατάληξη της πρώτης προσπάθειας.
Τα χρήματα που θα επιστραφούν καλόν είναι
να αποτελέσουν την πρώτη δόση μέχρι τη
συμπλήρωση ικανού ποσού για την αγορά νέου
οικοπέδου, χωρίς χρονικούς περιορισμούς για την
ανέγερση κτηρίου ή εν πάσει περιπτώσει για την
αγορά έτοιμου κτηρίου, το οποίο με τις
απαραίτητες μετασκευές θα μπορούσε να
μετατραπεί σε σχολείο και κέντρο ελληνισμού στο
Μόναχο. Το 70% των χρημάτων που θα
δαπανηθούν, θα τα επιστρέψει η βαυαρική
κυβέρνηση όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία.
O πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου κ.
Σπύρος Ξενάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη
διάρκεια της παραμονής του στο Μόναχο τα μέσα
Φεβρουαρίου 2019 και συζήτησαν τα θέματα που
απασχολούν την ελληνική παροικία της πόλης μας.
Στις 19.04.2019 πριν από τη συζήτηση στη Βουλή
των Ελλήνων
της ερώτησης
της Νέας
Δημοκρατίας για το σχολικό κτήριο του Μονάχου
επεκοινώνησε
τηλεφωνικώς
με
ερωτώντες
Βουλευτές στους οποίους διαμήνυσε τα εξής:
Όπως διαφαίνεται είναι πλέον ζήτημα χρόνου η
υπογραφή της σχετικής σύμβασης επαναγοράς και
κατεδάφισης από το Δήμο του Μονάχου του
ημιτελούς ελληνικού σχολικού κτηρίου στην
Ηachinger-Bach- Strasse αντί 10.000.000 €
περίπου.
Ως εκ τούτου τους ετόνισε να αναφέρουν στους
αρμόδιους υπουργούς, ότι το ποσόν που τελικά θα
αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο δεν πρέπει
να εξαφανισθεί, εντασσόμενο στο σύνολο των
δισεκατομμυρίων του κρατικού προυπολογισμού,
αλλά να ευρεθεί τρόπος να διατεθεί για τη
βελτίωση της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων της
περιοχής μας. Πίσω από το κατεδαφιστέο σχολικό
συγκρότημα υποκρύπτονται αγώνες δεκαετιών και
ένα όνειρο γενεών της ελληνικής ομογένειας, το

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διαφεύγει της
προσοχής της Ελληνικής Πολιτείας, ότι η 20.
Ιουλίου 2016, ημέρα κατά την οποία ελήφθη από το
δημοτικό συμβούλιο η απόφαση της επαναγοράς
του ημιτελούς ελληνικού σχολικού συγκροτήματος
αποτελεί « αποφράδα ημέρα » για τον Eλληνισμό
του Μονάχου και ότι η ατυχής αυτή κατάληξη
οφείλεται
αποκλειστικά
στην
έλλειψη
συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών, στην
αδιαφορία των εμπλεκόμενων υπουργείων ως προς
την έγκαιρη καταβολή των αναγκαίων κονδυλίων
και την αποφυγή της δικαστικής διεκδίκησης της
υπόθεσης.
Δεν πρέπει να διαφεύγει επίσης της προσοχής της
Ελληνικής Πολιτείας, ότι με δικές της
συγκεκριμένες αποφάσεις κατόρθωσε να μειώσει
τον αριθμό των ελληνοπαίδων που φοιτούν στα
ελληνικά
σχολεία
του
Μονάχου
από
2.500
το
2011
σε
1.250
σήμερα.
Αυτό δεν αποτελεί μόνο απλή αδιαφορία προς την
ομογένεια (βλέπε επίσης ψήφο ομογενών),
αλλά σοβαρότατο έγκλημα απέναντι στην
διαχρονική πορεία του οικουμενικού ελληνισμού
και στην υπερτρισχιλιετή ιστορία της ελληνικής
γλώσσας.
Σπύρος Ξενάκης Πρόεδρος Δ.Σ.

Επίσημη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Salvatorkirche

Παρουσία της Γεν. Προξένου Παναγιώτας Κωνσταντινοπούλου και μαθητών ελληνικών σχολείων Μονάχου
χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη Πέτρου Κλιτς - Φωτογραφίες για το "Δορυφόρο" Λάκης Σπυριδωνίδης

Από τη δοξολογία για τη εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην ενορία των Αγίων Πάντων
Φωτογραφίες για Δορυφόρο: Λάκης Σπυριδωνίδης

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων του συνδέσμου των ιδρυμάτων του Μονάχου
MünchnerStiftungsFrühling 2019 το Ίδρυμα Παλλάδιον ξεκίνησε με την πρώτη από μια σειρά
εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση ελληνικών σχολείων στο Μόναχο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του μουσείο της BMW, στο BMW Welt, παρουσία της Γεν.
Προξένου Παναγιώτας Κωνσταντινοπούλου, του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου Σιώμου, του Συντονιστή εκπαίδευσης
Γιώργου Παπατσίμπα, της Προέδρου της Λέσχης Επιστημόνων Φανής Αθέρα και πρώην και νυν μαθητών και
εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων.

Από αριστερά: Ο συντονιστής εκπαίδευσης Γεώργιος Παπατσίμπας, ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ο Αντιπρόεδρος του
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Κώστας Ορφανίδης, η Πρόεδρος του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Βασιλεία Τριάρχη, η Γεν. Πρόξενος Παναγιώτα
Κωνσταντινοπούλου, η Πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Φανή Αθέρα και το μέλος του Προεδρείου του
ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ Θεανώ Βασιλάκου

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Βασιλεία Τριάρχη
αναφέρθηκε στη σημαντική και πολύχρονη
προσφορά
των
ελληνικών
σχολείων
στα
Ελληνόπουλα του Μονάχου και στην αναγκαιότητα
να τιμήσει ο Ελληνισμός του Μονάχου τα Σχολεία
αυτά δημιουργώντας, με αφορμή τα 50-χρονα
γενέθλια τους, το κατάλληλο πλαίσιο για την
παρουσίαση του πολύτιμου έργου τους στην πορεία
των 50 ετών. Τόνισε δε ότι προγραμματίστηκε να
δοθεί στην πρώτη αυτή εκδήλωση ο λόγος στους
πρωταγωνιστές των Ελληνικών Σχολείων, στους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Καλεσμένοι στην ανοιχτή συζήτηση ήταν δύο
μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου, η Αναστασία Νιάρχου,
που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόναχο και η
Βάλια Παναγιώτου, που ήρθε στο Μόναχο στην Γ΄
Γυμνασίου, η καθηγήτρια των Αγγλικών των δύο
Ελληνικών Γυμνασίων Έλενα Παναγιώτου καθώς
και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Μονάχου Ιωάννα Αντωνάκη.
Οι δυο μαθήτριες του Λυκείου αναφέρθηκαν στα
δυνατά στοιχεία των Ελληνικών Σχολείων, που

Το προεδρείο του ΔΣ του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

είναι μεταξύ των άλλων η παροχή πολύπλευρων
δυνατοτήτων να βιώσουν τον ελληνικό πολιτισμό
και την ελληνική γλώσσα, η στήριξη για την
καλύτερη ένταξή τους όταν πρωτοέρχονται στην
ξένη χώρα καθώς και η συναισθηματική σύνδεση
μεταξύ των μαθητών. Ακόμη, τόνισαν την
αναγκαιότητα αναβάθμισης των δραστηριοτήτων
μέσα στο σχολείο. Παρόμοιες σκέψεις εξέφρασε και
η Παναγιώτου, η οποία ακόμη τόνισε τη βοήθεια
που είχε ως μαθήτρια για την κατάκτηση της
γερμανικής γλώσσας. Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων Ιωάννα Αντωνάκη αφού αναφέρθηκε στα
θετικά βιώματα που είχε ως μαθήτρια στη δεκαετία
του ΄80, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην
αναγκαιότητα του ολοήμερου σχολείου. Στο τέλος
του σύντομου διαλόγου ευχήθηκαν και οι τέσσερις
συμμετέχοντες στα Ελληνικά Σχολεία να
γιορτάσουν και τα 100α γενέθλιά τους.
Ακολούθησαν
ερωτήσεις
από
τους
παρευρισκομένους προς τους 4 ομιλητές ενώ η
συζήτηση επεκτάθηκε στα θέματα της αναγνώρισης
των τίτλων σπουδών, το M-Zug κ.α.

Η εκπαιδευτικός στα ελληνικά γυμνάσια Έλενα Παναγιώτου

Αριστερά: Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου Ιωάννα Αντωνάκη δεξιά ο αντιπρόεδρος Κώστας
Ορφανίδης

Οι μαθήτριες Αναστασία Νιάρχου και η Βάλια Παναγιώτου

Συνάντηση εκπροσώπων ελληνικών συλλόγων και φορέων στο Μόναχο χθες Παρασκευή 22
Μαρτίου
Μετά από πρόσκληση του Αρχιμανδρίτη
Γεωργίου Σιώμου πραγματοποιήθηκε χθες
συνάντηση ελληνικών συλλόγων και φορέων
στο Μόναχο με σκοπό να ξεκινήσει διάλογος
σε τρεις βασικούς άξονες:
-επικοινωνία/συντονισμός και συνεργασίες
μεταξύ των συλλόγων φορέων
-επικοινωνία με τον εδώ Ελληνισμό
-επικοινωνία των ελληνικών συλλόγων και
φορέων με την γερμανόφωνη κοινωνία σε
διάφορα επίπεδα
Για τον σκοπό της αποτελεσματικότερης
προώθησης των ζητημάτων των οργανωμένων
φορέων και συλλόγων, των καθ΄ ημάς
θεμάτων του ομογενειακού ελληνισμού, αλλά
και δια την δημιουργία ενός δικτύου με την
δυνατότητα αντιμετωπίσεως τόσο ζητημάτων
στους προαναφερόμενους άξονες αλλά και
διαφόρων εκτάκτων αναγκών προτάθηκε:

-να
συγκροτηθεί
σώμα
από
τους
προέδρους/μέλη των εκάστοτε Δ.Σ. των
ελληνικών συλλόγων και φορέων „Ελληνικοί
Φορείς και Σύλλογοι στο Μόναχο/ Griechische
Träger und Vereine in München” χωρίς την
μορφή άλλου νομικού προσώπου/ συλλόγου,
αλλά ως πρωτοβουλίας με τους παραπάνω
στόχους. -οι ΕλΦοΣυΜ να συντονίζονται από
συντονιστική επιτροπή, με μοναδικό σκοπό της
επιτροπής να διευκολύνει την μεταξύ μας
επικοινωνία, να προσκαλεί σε συναντήσεις και
να
τις
προετοιμάζει.-κάθε
επικοινωνία/απόφαση των ΕλΦοΣυΜ θα
πρέπει να προϋποθέτει ομόφωνη γνώμη των
φορέων και συλλόγων για να εξασφαλισθεί η
ομαλή λειτουργία αλλά και το σώμα ως
σύνολον.
Όπως προκύπτει από το πρακτικό στη
συνάντηση συμμετείχαν 19 σύλλογοι/φορείς

Τι πρέπει να κάνετε όσοι λάβατε τις τελευταίες ημέρες την επιστολή του Δήμου Μονάχου για
τις ευρωεκλογές
Την επιστολή την έλαβαν όλοι οι πολίτες κάτοικοι Μονάχου - που έχουν υπηκοότητα
κράτους μέλους της Ε.Ε. και δεν έχουν ψηφίσει
άλλη φορά στις Ευρωεκλογές γερμανικά
κόμματα.
Οποιος επιθυμεί (δεν είναι υποχρεωτικό)
μπορεί μέχρι στις 5 Μαίου 2019 να εγγραφεί
στους γερμανικούς εκλογικούς καταλόγους και
να ψηφίσει στις ευρωεκλογές γερμανικά
κόμματα. Η δήλωση πρέπει να κατατεθεί ή να
σταλεί ταχυδρομικώς στην αρμόδια υπηρεσία
εκλογών στο Kreisverwaltungsreferat.
Στην
ιστοσελίδα
της
ομοσπονδιακής
εφορευτικής επιτροπής θα βρείτε την αίτηση
https://www.bundeswahlleiter.de/…/inform…/
unionsbuerger.html

Προσοχή! Οποιος εγγραφεί στους ελληνικούς
εκλογικούς καταλόγους για τις ευρωεκλογές
δεν μπορεί να εγγραφεί και στους γερμανικούς

Χρυσό μετάλλιο για την 8χρονη Λυδία Ντίνα (Νυρεμβέργη) στο ταεκ βο ντο
Η Λυδία Ντίνα (Νυρεμβέργη) 8 χρονών. ξεκίνησε να ασχολείται με το ταεκ βο ντο από την ηλικία των 5 και το
2018 ξεκίνησε να παίρνει μέρος σε αγώνες. Στους 3 αγώνες βαυαρικού κυπέλλου κέρδισε 2 χρυσά μετάλλια και
ένα χάλκινο. Στις 16.3.2019 στο Memmingen που πραγματοποιήθηκε το 1ο Bayern Pokal για το 2019 κέρδισε
στην κατηγορία της το χρυσό μετάλλιο και βραβεύτηκε ανάμεσα σε 300 αθλητές Beste Technikerin (για την
καλύτερη τεχνική)! Η ομάδα της είναι το taekwondo özer

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

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου – λευκώματος του Δορυφόρου «Το χρονικό των Ελλήνων μεταναστών στην BMW 1960-2018»
εξαντλήθηκε και ήδη έχει σχεδιαστεί η επανέκδοση.
Ελάχιστα αντίτυπα στο Ελληνικό Σπίτι, Bergmannstr 46, 80 339
Συμβολική τιμή 5 €

3η θέση στο πρωτάθλημα σκάκι των σχολείων βαυαρίας για το γυμνάσιο Dorfen με ελληνική
συμμετοχή

Ο Στέλιος Ρουσσάκης ήταν μεταξύ των 5 μαθητών της ομάδας του σχολείου του (5η και 6η τάξη) που
κατέκτησε την 3η θέση.
Ο Στέλιος Ρουσσάκης είχε επιλεγεί πέρσι στα "πρόσωπα της χρονιάς" για τις επιδόσεις του στο σκάκι και
συνεχίζει και φέτος τις επιτυχίες του
Συγχαρητήρια
Φωτο: ed-live.de

Δεξίωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο για την εθνική επέτειο στο
Schloss Nymphenburg
Στη δεξίωση χαιρέτισαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, η
Υφυπουργός της Βαυαρίας για την αγροτική πολιτική Michaela Kaniber και ο Παναγιώτης
Παυλόπουλος γενικός γραμματέας Ευρωπαϊκών υποθέσεων στο υπουργείο Εξωτερικών.
Τον εθνικό ύμνο τραγούδησε η σοπράνο Μαρία Κωστράκη ενώ στο πιάνο ήταν η Σοφία Παλαιολόγου.
Ακολούθησαν τραγούδια από τη χορωδία του ελληνικού γυμνασίου Μονάχου καθώς και μουσικά κομμάτια
που τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ενώ στι πιάνο ήταν ο Γιώργος Παπαγεωργίου

Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου

Υφυπουργός της Βαυαρίας για την αγροτική πολιτική Michaela Kaniber

Χορωδία του ελληνικού γυμνασίου Μονάχου

