Αρ. 57 Ιούλιος 2019

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Πρωταθλήτρια στην κατηγορία της η FC Hellas München

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο Γεώργιο Κίτσιο
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

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Ελλάς Μονάχου Γεώργιο Κίτσιο
ιδιαίτερα υπερήφανος ότι είμαστε ο
ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος στο
Μόναχο που προπονεί στις αθλητικές του
εγκαταστάσεις ομάδες όλων των ηλικιών.
Ξεκινώντας από 6 χρονών μέχρι την ομάδα
ενηλίκων. Καθώς επίσης και ομάδα
παλαιμάχων. Η πλειοψηφία των αθλητών
είναι Ελληνικής καταγωγής.
Τα χορευτικά συγκροτήματα των
ελληνικών συλλόγων αντιμετωπίζουν
κάθε χρόνο πρόβλημα γιατί τα παιδιά
του λυκείου αποχωρούν για σπουδές
στην Ελλάδα και έτσι από το
Σεπτέμβριο πρέπει να ανανεώνουν τα
δυναμικό τους. Συμβαίνει το ίδιο και σε
εσάς με τα ελληνόπουλα ;
Έχουμε καταφέρει μέσα από την οργάνωση
των παιδικών και εφηβικών τμημάτων μας
να επανδρώνονται με παίκτες οι
μεγαλύτερες ομάδες μας σε περίπτωση
αποχωρήσεις κάποιων παικτών για
σπουδές στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε
συνεργασία με άλλους ποδοσφαιρικούς
συλλόγους σε Γερμανία και με ομάδες Α
Εθνικής
στην
Ελλάδα
έχουμε
δραστηριοποιηθεί
στο
τομέα
των
μεταγραφών.
Κύριε Κίτσιο, συγχαρητήρια για την
πρώτη θέση στη σεζόν και την άνοδό
σας στην επόμενη κατηγορία. Ήταν στο
σχεδιασμό σας η πρωτιά ;
Κύριε Τάτση σας ευχαριστώ που μας
δίνεται
την
ευκαιρία
μέσω
του
παγγερμανικά αναγνωρισμένου έντυπου
ενημερώσεις της ομογένειας "Δορυφόρος"
να παρουσιάσουμε το έργο της FC Hellas.
Η ομάδα μας έχει στόχο μέσω ενός
μακροχρόνιου πλάνου ξεκινώντας από
φέτος την άνοδο σε υψηλότερες
κατηγορίες του γερμανικού ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου.
Πείτε μας λίγα λόγια για το δυναμικό
της ομάδας (πόσοι αθλητές, πόσες
ομάδες, πόσοι Έλληνες κλπ) αλλά και
για εσάς προσωπικά καθώς είστε
χρόνια Πρόεδρος της ομάδας.
Διατελώ πρόεδρος του ΔΣ της FC Hellas
τα τελευταία 11 χρόνια και δηλώνω

Είστε ικανοποιημένος με τη συνεργασία
με το Δήμο και την Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου
Βαυαρίας.
Χώροι
προπόνησης χειμώνα - καλοκαίρι,
σταθερή έδρα δε πρέπει να αποτελούν
πρόβλημα. Έτσι δεν είναι ;
Οι επιτυχίες των ομάδων μας και η
συνεχόμενη πρόοδος του συλλόγου μας
είναι
αποτέλεσμα
συνεργασίας
και
υποστήριξης της βαυαρικής Ομοσπονδίας
ποδοσφαίρου που σε συνεργασία με τον
Δήμο
του
Μονάχου
μας
έχουν
παραχωρήσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις
στην Demleitnerstr στο κέντρο του
Μονάχου. Καθώς επίσης μετά από
μεσολάβηση του δήμου, για τις μικρές
ηλικίες που χρειάζονται προπόνηση σε
κλειστό χώρο τον χειμώνα είναι στην
διάθεση μας 2 κλειστές αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Οικονομικά που στηρίζεται η ομάδα; Η
άνοδος στην Kreisliga θα προσθέσει

και άλλα έξοδα ; Ποια είναι η
συμμετοχή
των
ελλήνων
επαγγελματιών; Στηρίζουν το σύλλογο ;
Χάρη στον μεγάλο αριθμό των μελών μας
οι οποίοι ενισχύουν την ομάδα μας
οικονομικά με την συνδρομή τους. Όπως
πολύ σωστά προαναφέρατε στην ερώτηση
σας, η άνοδος στις μεγάλες κατηγορίες
επιφέρει κάποια πρόσθετα έξοδα. Έχουμε
την τύχη να έχουμε την οικονομική
υποστήριξη
από
πολλούς
Έλληνες
επιχειρηματίες οι οποίοι αναγνωρίζουν την
προσφορά και το έργο του συλλόγου μας.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα εκ μέρους του
ΔΣ καθώς επίσης και όλης της ομάδας να
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους
μέχρι τώρα μας έχουνε στηρίξει και
συνεχίζουν να μας στηρίζουν οικονομικά
και ηθικά. Χωρίς την δική τους στηρίξει
τίποτα δεν θα ήτανε εφικτό.

Έχετε και επαγγελματικά στελέχη στην
ομάδα σας – σε διοικητικό επίπεδο – ή
όλοι εργάζονται εθελοντικά ;
Οι επιτυχίες της ομάδας μας είναι
αποτέλεσμα ομαδικής και εθελοντικής
προσφοράς. Σε άψογη συνεργασία ΔΣ του
συλλόγου, μελών, προπονητών και
παιχτών.
Ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη
χρονιά ;
Η επόμενη χρονιά θα θέλαμε να είναι η
συνέχεια της φετινής, ανεβάζοντας τον
πήχη των επιτυχιών κάθε χρόνο πιο ψηλά.
Ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση είναι η λειτουργία, από την
επόμενη σαιζόν Ακαδημίας ποδοσφαίρου
υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη
προπονητών από επαγγελματικές ομάδες
του γερμανικού πρωταθλήματος, στις
εγκαταστάσεις μας.
Έχουμε παρακολουθήσει την ομάδα
σας και έχουμε παρατηρήσει ότι

προχωράτε – επιδιώκετε συνεργασίες
με ακαδημίες ελληνικών ομάδων όπως
π.χ. με τον Ατρόμητο Αθηνών.

Θεωρούμε
μεγάλη
μας
τιμή
ότι
παρακολουθείτε την πορεία του συλλόγου
μας και η παρατήρηση σας είναι πολύ
σωστή. Έχουμε επιδίωξη και έχουμε
πετύχει συνεργασίες με ομάδες στην
Ελλάδα Α Εθνικής κατηγορίας. Η πρώτη
μας συνεργασία ήταν με την ομάδα του
Παναθηναϊκού. Δόθηκε η ευκαιρία στον
σύλλογό μας να επισκεφθούμε αυτό το
ιστορικό σωματείο στην Ελλάδα και η
ευκαιρία στα παιδιά μας να γνωρίσουν από
κοντά πολλούς αστέρες του ελληνικού
ποδοσφαίρου. Καθώς επίσης και απόκτηση
εμπειρίας μέσα από ποδοσφαιρικές
αναμετρήσεις της ομάδας μας με
Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ατρόμητο
και Πανιώνιο. Στην συνέχεια δεχτήκαμε
πρόσκληση
στην
οποία
και
ανταποκριθήκαμε από ιστορικά σωματεία
της
Θεσσαλονίκης
στη
οποία
ανταποκριθήκαμε με μεγάλη μας χαρά.

Έτσι η ομάδα μας ολοκλήρωσε τον κύκλο
των εμπειριών της αντιμετωπίζοντας τις
ομάδες του ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Την
μεγαλύτερη τιμή όμως μας την έκανε ο
Ατρόμητος Αθηνών ο οποίος μέσω του
υπεύθυνου των ακαδημιών του, κυρίου

Απόστολου Αποστόλου και μέσω της
προσέγγισής του έχει τοποθέτηση την
ομάδα μας υπό την αιγίδα του ιστορικού
αυτού συλλόγου των Αθηνών με ότι αυτό
συνεπάγεται. Είδη έχουμε προγραμματίσει
από την επόμενη σεζόν οργανωμένες
επισκέψεις και αναμετρήσεις του συλλόγου
μας στην Ελλάδα.
Νιώθετε ως ένας ελληνικός σύλλογος
μεταξύ
των
άλλων
συλλόγων
πολιτιστικών, κοινωνικών ή θεωρείται
σωστό
να
περιορίζεστε
στον
αθλητισμό;

Είμαστε ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος ο
οποίος όμως δεν νοιάζεται μόνο για τις
αθλητικές επιδόσεις των αθλητών του,
αλλά και για τον ρόλο τους ως άνθρωποι
στην κοινωνία μας. Συνεργαζόμαστε άψογα
με τους πολιτιστικούς συλλόγους του
Μονάχου. Καθώς επίσης και με την
ελληνική κοινότητα του Χααρ που στήριξε
το πρώτο τουρνουά Inklusion που
συμμετείχαν άτομα με ειδικές ανάγκες, και

οργανώθηκε από την υπεύθυνη των
ακαδημιών του συλλόγου μας κυρία
Κατερίνα Λαϊκ, την οποία ευχαριστούμε
θερμά για την πρωτοβουλία της.

Η σχέση σας με τους άλλους
ελληνικούς αθλητικούς συλλόγους ποια
είναι ;
Ανταγωνιστική ή σχέση συνεργασίας ;
Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα.
Αυτή την νοοτροπία έχουμε υιοθέτηση και
με αυτή την νοοτροπία απευθυνόμαστε σε
όλους τους συλλόγους. Είμαστε πρόθυμη
να συζητήσουμε με όποιον αθλητικό
σύλλογο ζητήσει την συνεργασία μας,
πάντα με γνώμονα την θετική προβολή του
Ελληνισμού.
Υπάρχει σχέση με την ΕΠΟ ; Έχει ποτέ
ασχοληθεί με τις Ελλάς Μονάχου και
γενικότερα με τις ελληνικές ομάδες στο
εξωτερικό ;
Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει επαφή της ΕΠΟ
με άλλες ελληνικές ομάδες. Όσο αφορά
εμάς ουδέποτε μας έχει γίνει κάποια νύξη.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο
σας και πολλές επιτυχίες ακόμη

Η Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου συμμετείχε στο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Νεολαίας στα
πλαίσια του Tollwood 30 Ιουνίου 2019

Θρίαμβος ελληνόπουλων του Μονάχου/Νταχάου στο Bavaria Open Final 6 Serie στη
Νυρεμβέργη

Θρίαμβος ελληνόπουλων του Μονάχου/Νταχάου στο Bavaria Open Final 6 Serie στις 29 Ιουνίου 2019 στη
Νυρεμβέργη (taekwondo)
Για άλλη μία φορά θριάμβευσαν σε διεθνές Πρωτάθλημα στην Νυρεμβέργη Bavaria Open Final 6 Serie
ελληνόπουλα από την TSV Dachau 1865
Συγκεκριμένα:
Ο 9χρονος Χρήστος Νίτσας από το πρώτο Δημοτικό Σχολείου Μονάχου μετά από τρεις καταπληκτικούς
αγώνες κατέκτησε το χρυσό Κύπελλο όπως και ο δεκάχρονος Βασίλης Ναλμπαντης ο οποίος στην
κατηγορία του και μετά από δύο καταπληκτικούς αγώνες κατέκτησε επίσης το χρυσό Κύπελλο.
Ο δεκάχρονος Δημήτρης Νάτσικας έδωσε τρεις αγώνες και ηττήθηκε ηττήθηκε μόλις στον τελικό και
κατέκτησε το ασημένιο κύπελλο
Συγχαρητήρια !!!

3η ελληνοβαυαρική συνάντηση χορωδιών νέων σήμερα στο Ναό των Αγίων Πάντων που
οργάνωσε το ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ και η Ενορία των Αγίων Πάντων (30 Ιουνίου 2019)
Συμμετείχαν η παιδική και η μεγάλη χορωδία της "Μελωδίας" υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Κρινίτη καθώς και
η χορωδία Δωματίου του Albrecht-Altdorfer-Gymnasium υπό τη διεύθυνση του Johannes Buhl ενώ στι πιάνο
ήταν η Σοφία Παλαιολόγου.
Η έναρξη έγινε με χαιρετισμό από τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο την Πρόεδρο του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
Βασιλεία Τριάρχη και την Γεν. Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 15ης ελληνοβαυαρικής πολιτιστικής ημέρας 2019 και ήταν
αφιερωμένη στην επέτειο συμπλήρωσης 50 χρόνων από την λειτουργία ελληνικών σχολείων στο Μόναχο.
Φωτογραφίες για το Δορυφόρο: Κωνσταντίνος Ορφανίδης, Παναγιώτα Ζώη

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

6 ώρες περισσότερο ανοιχτό την εβδομάδα το περιφερειακό διοικητήριο Μονάχου
(Kreisverwaltungsreferat) από 1η Ιουλίου.
Το νέο ωράριο από αύριο θα είνα: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από 7.30 έως 13.30 . Τρίτη και
Πέμπτη από 8.30 έως 13.30 και από 14.00 έως 18.00

Από την ελληνική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Geretsried, Xορευτικά της
τοπικής Κοινότητας του Geretsried αλλά και των συλλόγων από το Μόναχο καλύπτουν
μέρος του προγράμματος
Φωτογραφίες: Stelios Soula Antonakis

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

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το Migrationsbeirat από την πολιτιστική εκδήλωση στο
Westpark στο Μόναχο στις 23 Ιουνίου. Ανάμεσά τους και τα μέλη του Συμβουλίου Theodora
Sismani Theodoros Loupegidis Athanasia Geteridou Migrationsbeirat München

Η Γεν. Πρόξενος Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στην εκδήλωση του
συμβουλίου ενσωμάτωσης (ΣΕ) του Δήμου Μονάχου στο Westpark. Στη φωτογραφία και το μέλος του ΣΕ Θεόδωρος
Λουπεγγίδης και η Πρόεδρος του ΣΕ Dimitrina Lang (Φωτο Δορυφόρος)

Μια βέλτιστη πρακτική επιτυχημένης συνεργασίας

Λαογραφική εκδήλωση του Λυκείου των Ελληνίδων, 22 Ιουνίου, με θέμα «4 ελληνικοί χοροί – συρτός,
καλαματιανός, τσάμικος και αγέρανο»
Η ομιλήτρια Ελευθερία Wollny, πρόεδρος της „DEUTSCHE HELLAS – GESELLSCHAFT Für kulturelle
Zusammenarbeit in Europa“ ανέπτυξε την εξέλιξη αυτών των χορών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Την
εκδήλωση εμπλούτισαν την εκδήλωση οπτικά και ηχητικά οι χορευτικές ομάδες του συλλόγου Ελασσονιτών
Μονάχου «ο Νικοτσάρας», του συλλόγου Αιγαίου και της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου προβάλλοντας με
μοναδικό και δεξιότεχνο τρόπο τους χορούς των περιοχών τους.
Ευχαριστούμε θερμά την εισηγήτρια και τα προεδρεία των συλλόγων καθώς και τα μέλη των χορευτικών
ομάδων που ανεπιφύλακτα στήριξαν την εκδήλωση του Λυκείου των Ελληνίδων υλοποιώντας με μικρά βήματα
την επιθυμία για στενότερη συνεργασία των συλλογικοτήτων στο Μόναχο.

Μια καλή φίλη και αναγνώστης του "Δορυφόρου" μας έστειλε αυτή τη φωτογραφία (που η
ίδια τράβηξε) από το Sauerlach .... με το παρακάτω όμορφο κειμενάκι .... Την ευχαριστούμε
"Μου άρεσε πολύ γιατί ... αποπνέει μια νοσταλγία. Αν προσέξει κάποιος στο φόντο το κοριτσάκι να τρέχει
ξέγνοιαστα γύρω απ το σιντριβάνι και σε συνδυασμό με τα μπουμπούκια και το υπέροχο κόκκινο χρώμα του
άνθους που υποδηλώνει το χρώμα της ζωής, πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω, εκεί όπου τα παιδικά μας πρόσωπα
ήταν λαμπερά, τα γέλια γέμιζαν τις γειτονιές και τα ποδοβολητά αντηχούσαν σε κάθε πετρόστρωτο μονοπάτι
και σοκάκι. Εκεί όπου η ανεμελιά και το παιχνίδι, η χαρά κι η όρεξη για ζωή και εξερεύνηση ήταν ο πυρήνας της
καθημερινότητάς μας. Μια βόλτα σε μια πλατεία, ένα παγωτό στο χέρι και λίγο ήλιος είναι αρκετά για να
νιώσεις άνθρωπος.

Φωτογραφία που μας έστειλε φίλος αναγνώστης στο δρόμο για το αεροδρόμιο του Μονάχου
με σκοπό να ταξιδέψει για διακοπές στην Ελλάδα

Η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωση της ενορίας ανήμερα των Αγίων Πάντων

