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Ο Σύλλογος Μακεδόνων Μονάχου και Περιχώρων ιδρύθυκε στις 18-4-1992 σε χρόνο που το
“Μακεδονικό θέμα“ βρισκόταν στην αρχή της νεώτερης έξάρσης του με στόχο τη
συσπείρωση των Μακεδόνων της περιοχής, την προβολή και την διάδοση του Ελληνικού και
Μακεδονικού πνεύματος.

Σήμερα ο σύλλογος αριθμεί 497 εγγεγραμμένα μέλη, άτομα της πρώτης, δεύτερης και
τρίτης μεταναστευτικής γενιάς στη Γερμανία και θεωρείται από τους μεγαλύτερους
εθνικοτοπικούς Συλλόγους της Ελληνικής Ομογενείας στην ευρήτερη περιοχή του Μονάχου.

Είναι ενεργό μέλος της Παμμακεδονικής Ενωσης Ευρώπης με έδρα της Βρυξέλλες και
συμμετέχει με μέλη του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Το γραφείο του συλλόγου είναι
στούς χώρους της Ελληνικής Κονότητας Μονάχου.

Μεγαλύτερη όμως δραστηριότητα εμφανίζει ο σύλλογος στα κοινοτικά δρώμενα του
Μονάχου, καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση των Ελλήνων και Γερμανών για τα
εθνικά μας θέματα και τα προβλήματα ιδιαίτερα της Μακεδονίας μας, για την Ελληνικοτητά
της και τον ρόλος της στα Βαλκάνια.

Κάθε Οκτώβριο,στην επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα της Πατρίδας μας ο σύλλογος
διοργανώνει εκδηλώσεις προς τιμή και μνήμη του Εθνικού Αγώνα των Προγόνων μας. Εκτός
της καθιερωμένης Θείας Λειτουργείας σε επίπεδο Εθνικής Εορτής που τελείται, καλούνται
και διακεκριμένες προσωπικότητες γνώστες του ιστορικού θέματος να εισηγηθούν
επ’αυτού. ¨Οπως επισής τον Ιούνιο διοργανώνει εκδήλωση για την ημέρα μνήμης και τιμής
προς τον Μέγιστο των Ελλήνων, Βασιλέα των Μακεδόνων ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

Για την προβολή και διατήρηση των παραδόσεων της Μακεδονίας, ο σύλλογος διατηρεί
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χορευτικά τμήματα με τοπικές στολές της Μακεδονίας και οργανώνει τακτικά
ποικιλόμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδρομές. Τα χορευτικά μας τμήματα
εμφανίζονται σε εκδηλώσεις του Δήμου Μονάχου και αδελφών συλλόγων και Ελληνικων
Κοινοτήτων.

Στόχος του συλλόγου μας είναι η συνέχιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και η
συσπείρωση του Ελληνισμού της περιοχής για τη διατήρηση της παράδοσης και τη
συμμετοχή του στα δρώμενα.

Κρατάμε με υπερηφάνεια την Ελληνική σημαία για την οποία τόσο αγωνίστηκαν οι πρόγονοί
μας.

«Να ξέρετε πως αν σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει»
Ίων Δραγούμης 1878 – 1920

Μετά τιμής -Η πρόεδρος

Θεοδώρα Τζιτζιλάκη
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