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Ο „Δορυφόρος“ αποκαλύπτει τα βασικά
σημεία της συμφωνίας Ελλάδας (Υπουργείου
Παιδείας) και Δήμου Μονάχου για το
οικόπεδο στο Berg am Laim και το πάλαι
ποτέ υπό ανέγερση σχολικό διδακτήριο.
Τη συμφωνία που υπέγραψε πριν δυο
περίπου μήνες ο πρώην Γεν. Γραμματέας
Νέας Γενιάς Παυσανίας Παπαγεωργίου
και η οποία ποτέ δε δημοσιοποιήθηκε (ο
Δορυφόρος την πήρε από τη γερμανική
πλευρά) έχει μια σειρά „παραιτήσεις“ της
ελληνικής πλευράς που φθάνουν ακόμη
και στη χρηματοδότηση (που ισχύει για
όλα τα ιδιωτικά σχολεία) από τη Βαυαρική
κυβέρνηση. Επιπλέον στο σχολείο στο οποίο
η Ελλλάδα θα πληρώνει ενοίκια δεν θα
είναι διαθέσιμο - όπως είχε υποσχεθεί στην
ενημερωτική ομιλία του στους Έλληνες ο
πρώην Γενικός Γραμματέας - όσο υπάρχουν
Έληνες μαθητές αλλά το πολύ για 35 χρόνια
(25 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης 2 χ 5
χρόνια επιπλέον).
Δείτε τα βασικά αποσπάσματα της
συμφωνίας
3. Ergänzende Vereinbarungen / Vergleich
3.1.Neubau einer Bildumgseinrichtung
Die Stadt errichtet auf dem Grundstück FlstNr.
265/18, Gemarkung Berg am Laim, eine neue Bildungseinrichtung, in der insbesondere die Erweiterung des Michaeli-Gymnasiums in Berg am Laim
sowie bereits im Stadtgebiet bestehende Schulen der
Republik Griechenland unter- gebracht werden.
Der Republik Griechenland werden Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt, die einen eigenständigen
Schulbetrieb sicherstellen und fördermittelkonform
sind.
Die Stadt wird der Republik Griechenland den voraussichtlichen Übergabetermin spätestens zu Baubeginn,
ca. 2 1/2 Jahre vor Fertigstellung mitteilen.
Die Stadt wird die Republik Griechenland fortlaufend
über den Stand der Planungen und den voraussichtlichen Bauablauf informieren. 3.1.1. Die Republik Griechenland verlagert in die neue Bildungseinrichtung die
• Pythagoras-Schule, private staatlich genehmigte
Volksschule (Grundschule und Teilhauptschule I) der
Republik Griechenland, Ernsbergerstraße 5 b, 81241
München, Schulnummer 2092
• Aristoteles-Schule, private staatlich genehmigte

Volksschule (Grundschule und Teilhauptschule I) der
Republik Griechenland, Edmund-Rumpler-Straße 9,
80939 München, Schulnummer 2306
• Private Griechische Volksschule München (Teilhauptschule II) der Republik Griechenland, Edmund-Rumpler-Straße 9, 80939 München, Schulnummer 2304
und evtl,
• Sokrates-Schule, private staatlich genehmigte
Volksschule (Grundschule und Teilhauptschule I) der
Republik Griechenland, Zamdorfer Straße 26, 81677
München, falls auch hier, die Voraussetzungen für
die Verlagerung nach den Fördergrundsätzen erfüllt
werden.
Seitens der Republik Griechenland dürfen maximal
500 Schülerinnen und Schüler in der neuen Bildungseinrichtung untergebracht werden, worauf auch die
Planungen der Stadt ausgerichtet sind. Sofern mehr
Schülerinnen und Schüler die genannten griechischen
Schulen besuchen, hat die Republik Griechenland
auf eigene Kosten für eine anderweitige Unterbringung der überzähligen Schülerinnen und Schüler zu
sorgen. Liegt die Maximalzahl der Schülerinnen und
Schüler, die in die neue Bildungseinrichtung aus den
genannten Schulen umgesetzt werden sollen, unter
der Maximalzahl von 500 Schülerinnen/Schülern, ist
die Republik Griechenland - in Abstimmung mit der
Regierung von Oberbayern und mit deren Genehmigung - berechtigt, auch Schülerinnen und Schüler
aus anderen, förderfähigen griechischen Schulen im
Stadtgebiet von München in der neuen Bildungseinrichtung unterzubringen, um die Maximalzahl von 500

Schülerinnen und Schülern in der neuen Bildungseinrichtung zu erreichen.
3.1.2.
Die Planung, die Bauausführung und/oder die Verteilung der neu zu errichtenden Räumlichkeiten liegen
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in der ausschließlichen Zuständigkeit der Landeshauptstadt München. Diese hat die gesetzlichen/behördlichen Vorgaben zu beachten und zu vollziehen
und förder- rechtliche Vorgaben umzusetzen, und
zwar ohne Rücksicht darauf, ob diese im Zusammenhang mit dem Neubau der Bildungseinrichtung auf
dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am
Laim, gegenüber der Stadt oder gegenüber der Republik Griechenland verfügt werden. Die Republik Griechenland verpflichtet die eigenen staatlichen Stellen
und die mit dem Neubauprojekt auf dem Grundstück
FistNr. 265/18, Gemarkung Berg am Laim, befassten
Einrichtungen, Organisationen und/oder Gesellschaften sowie natürliche Personen, der Landeshauptstadt
München und den auf Seiten der Stadt hiermit befassten Stel len/Einrichtungen/Personen jede Auskunft
zu erteilen, jede Zuarbeit unverzüglich zu leisten, die
für die Realisierung der neuen Bildungseinrichtung auf
dem Grundstück FistNr. 265/18, Gemarkung Berg am
Laim, aus der Sicht der Stadt erforderlich sind, und
auf deren Aufforderung umgehend die von der Stadt
für notwendig erachteten Projekt- verantwortlichen zu
benennen. Darüber hinaus ermächtigt die Republik
Griechenland auch sonstige staatliche Stellen, Behörden und/oder mit dem Bau der neuen Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FistNr. 265/18, Gemarkung

Berg am Laim, befassten natürlichen und/oder juristischen Personen in der Bundesrepublik Deutschland,
der Landeshauptstadt München jede Auskunft zu
erteilen und alle Unterlagen auszuhändigen, die die
Stadt für die Realisierung der neuen Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FistNr., 265/18, Gemarkung
Berg am Laim, für erforderlich hält.
Grundsätzlich ist es Aufgabe der Republik Griechenland - diese vertreten durch das Generalkonsulat der
Republik Griechenland in München, Möhlstraße 22
-, die notwendigen Verfahren (Genehmigungs- und
6

För- derverfahren) unverzüglich einzuleiten und zu
betreiben.
Höchstvorsorglich ermächtigt die Republik Griechenland die Landeshauptstadt München, in ihrem Namen
und auf Kosten der Republik Griechenland Verfahren
einzuleiten, zu übernehmen und/oder durchzuführen,
die für die schnelle Realisierung der neuen Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am Laim, erforderlich sind. Hierüber ist
die Republik Griechenland jeweils durch die Stadt zu
informieren. Auf Anforderung der Landeshauptstadt
München wird die Republik Griechenland die erforderlichen Einzel-/ Generalvoll- machten erteilen, wobei
die vorgeschriebene Form jeweils zu wahren ist, die
die Stadt vorgibt. Auf Seiten der Stadt sind die Stellen/
Referate zu ermächtigen bzw. zu bevollmächtigen, die
nach der stadtinternen Zuständigkeitsverordnung für
den Neubau der Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am Laim,
verantwortlich zeichnen. Bei der Planung und Errichtung der neuen Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am Laim, wird
das Raumprogramm berücksichtigt, das die Republik
Griechenland innerhalb der von der Stadt gesetzten
angemessenen Frist einreicht, soweit dieses mit den
Planungen der Stadt konform geht und förderfähig ist.
Sollte die Republik Griechenland die vorstehend beschriebene Mitwirkung nicht oder nicht fristgerecht
erbringen, auch auf eine Mahnung hin, verbunden mit
einer Kündigungsandrohung, die an das Griechische
Generalkonsulat in München per E-Mail, grgencon.
mun@mfa.gr und per Einschreiben/Rückschein zu
versenden ist, ist die Landeshauptstadt München
berechtigt, die Unterbringung der in Ziffer 3.1.1. beschriebenen griechischen Schulen aufzukündigen
und die neue Bildungseinrichtung nur noch für eigene
Zwecke zu verwenden. Wie die Landeshauptstadt
München den Neubau der Bildungseinrichtung auf
dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am
Laim, gestaltet, steht in ihrem freien Ermessen.
Die Republik Griechenland ist verpflichtet, einen
Ansprechpartner und Empfangsbevollmächtigten in
Deutschland zu benennen, der auch eine deutsche
Zustellungsadresse besitzt.
3.1.3.
Um die Realisierung der neuen Bildungseinrichtung
auf dem Grundstück FistNr. 265/18, Gemarkung Berg
am Laim, zeitnah in Angriff nehmen zu können, ist
die Stadt mit sofortiger Wirkung berechtigt, die vorhandene Bebauung auf dem genannten Grundstück
abzubrechen und ordnungsgemäß zu beseitigen. Die
Republik Griechenland erhebt insoweit keine Einwände und verzichtet höchstvorsorglich auf etwa noch
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bestehende Rechtspositionen, damit die Landeshauptstadt München in der Verfügungsbefugnis über
das Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am
Laim, frei ist. Die Republik Griechenland beteiligt sich
an den Abbruch- und Beseitigungskosten mit einem
Festbetrag von 680.000,00 EUR - in Worten: Sechshundertachtzigtausend Euro; dieser Betrag wird mit
der von der Stadt zu zahlenden Entschädigung (siehe
unten Ziffer 3.3.) verrechnet: über diese Verrechnung
sind die Vertragsteile einig. Bei dem in Ziffer 3.3.1.
ausgewiesenen Betrag ist der vorstehende Betrag von
680.000,00 Euro bereits in Abzug ge- bracht.
3.2. Belegungsrechte der Republik Griechenland
3.2.1.
Die Republik Griechenland erhält das Recht, in der
neuen Bildungseinrichtung auf dem Grundstück
FistNr. 265/18, Gemarkung Berg am Laim, bis zu 500
Schülerinnen und Schüler entsprechend den Regelungen in Ziffer 3.1.1, unterzubringen. Seitens der Stadt
werden die erforderlichen Räumlichkeiten zugeteilt,
wobei die Republik Griechenland berechtigt ist, die in
Anlage 1 aufgelisteten Gemeinschaftsflächen/- räume nach Absprache mit dem Referat für Bildung und
Sport der Landeshauptstadt München, Bayerstraße
28, 80335 München, stunden- weise zu belegen.
Die Zuteilung der Klassenzimmer und der für die
griechischen Schulen (siehe Ziffer 3.1.1.) erforderlichen Räumlichkeiten obliegt der Landeshauptstadt
München/Referat für Bildung und Sport. Die Leitung

der griechischen Schulen (siehe Ziffer 3.1.1.) ist im
Rahmen der Entscheidungsfindung anzuhören.
In jedem Fall sind der Republik Griechenland mindestens die Räumlichkeiten bzw. Raumgruppen bereitzustellen, die mit der schulaufsichtlichen Genehmigung
des Raumprogramms genehmigt werden.
3.2.2.
Die Belegungsrechte der Republik Griechenland werden in einem gesonderten Vertrag geregelt, den die
Stadt vor Fertigstellung der neuen Bildungseinrichtung
auf dem Grundstück FistNr. 265/18, Gemarkung Berg
am Laim, vorlegen wird. Dieser hat die nachfolgenden Regelungen zu berücksichtigen und umzusetzen.
Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wird, gilt
deutsches Mietrecht (88 535 ff BGB).
3.2.3.
Die Belegungsrechte in der neuen Bildungseinrichtung
auf dem Grund- stück FlstNr. 265/18, Gemarkung
Berg am Laim, werden auf die Dauer von 25 Jahren
(in Worten: fünfundzwanzig Jahren) ab Übergabe
der Räumlichkeiten vereinbart, wobei die Republik
Griechenland ein Opti- onsrecht von 2 mal 5 Jahren
eingeräumt erhält. Die Option ist mit ei- ner Frist von 1
Jahr auszuüben, und zwar zum Ende des ursprünglichen Befristungszeitraums bzw. des vorhergehenden
Optionszeit- raums. Die Option muss schriftlich ausgeübt werden und ist gegen Empfangsnachweis an
das Referat für Bildung und Sport der Landeshaupt-
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stadt München, Bayerstraße 28, 80335 München, zu
übersenden.
3.2.4.
Die Republik Griechenland zahlt für die Einräumung
der Belegungs- rechte in der neuen Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung
Berg am Laim, das Entgelt, das der ortsüblichen
Miete in München (einschließlich aller Betriebs- und
Nebenkosten) entspricht. Die ortsübliche Miete wird
für beide Seiten verbindlich vom Städtischen Bewertungsamt, Implerstraße 9, 81371 München, in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern und der Immobilien Freistaat Bayern, ermittelt ($ 315 BGB), was
von der Republik Griechenland ausdrücklich bestätigt
wird. Die Fördergrundsätze werden dabei zwingend
beachtet. Von der ortsüblichen Miete ist bezüglich der
förderfähigen Flächen der Baukostenersatz (umgelegt
auf die Laufzeit von 25 Jahren) in Abzug zu bringen.
Soweit nicht förderfähige Flächen von der Republik
Griechenland belegt werden sollten, hat diese die sog.
Vollkostenmiete zu bezahlen, die vom Städtischen
Bewertungsamt, Implerstraße 9, 81371 München,
mit verbindlicher Wirkung für beide Parteien festgesetzt wird; es gilt 8 315 BGB. Die Vollkostenmiete beinhaltet nicht nur die - anteiligen - Baukosten
nebst angemessener Verzinsung, die auf die von
der Republik Griechenland genutzten Flächen in der
neuen Bildungseinrichtung stellen, wofür die Republik Griechenland jeweils zu sorgen hat; Gleiches gilt
für etwaige Änderungs-/Ergänzungsbescheide der
Fördermittelbehörden. Sollte auf Seiten der Fördermittelbehörden die Zuständigkeit für die Fördermittel
wechseln, ist von der Republik Griechenland diejenige
Stelle um die Zustellung bei der Stadt zu bitten, auf
die die Zuständigkeit übergeht. Die Fördermittel sollen
sofort an die Landeshauptstadt München ausbezahlt
werden, was die Republik Griechenland - in Abstimmung und mit Zustimmung der Fördermittelbehörden
- sicherstellt. Bezüglich der Auskunfts- und Mitwirkungsrechte gelten im Übrigen die Bestimmungen
unter Ziffer 3.1.2. entsprechend,
Die Stadt ist zur Sicherung der in Ziffer 3.2.4. festgelegten Entgelte und der dort geregelten Vollkostenmiete und wegen der von der Stadt zu leistenden
Vorfinanzierung berechtigt, einen Betrag von 1 Mio.
EUR, in Worten: Eine Million Euro, von dem Entschädigungsbetrag einzubehalten, der gemäß Ziffer 3.3. von
der Stadt auszubezahlen ist. Für den Einbehalt gelten
die Bestimmungen in Ziffer 3.3.2..
3.2.6.
Für den Fall, dass die Regierung von Oberbayern
8

einen Investitionskostenzuschuss für den griechischen
Privatschulteil gewährt, tritt die Republik Griechenland
diesen zum Zeitpunkt der Bewilligung an die Landeshauptstadt München ab, die diese Abtretung annimmt. Die Re- publik Griechenland stimmt schon jetzt
zu, dass der Investitionskostenzuschuss direkt an die
Landeshauptstadt München ausgezahlt wird.
Die Landeshauptstadt München ist bevollmächtigt,
die jeweilige Abtretung der Fördermittel der Regierung
von Oberbayern anzuzeigen.
3.2.7.
Die Republik Griechenland hat die grundsätzliche Notwendigkeit eines Schulneubaus und dessen Förderfähigkeit (Baukostenersatz gem. Art. 32 Abs. 1 Satz 6
BaySchFG) bereits geklärt; hinsichtlich der SokratesSchule wird die Klärung bei Bedarf nachgeholt. Die
noch fehlenden Unterlagen für die schulaufsichtlichen
Genehmigungen und für den/die Förderantrag/-anträge sind bis spätestens 6 Monate vor Baubeginn
bei der Regierung von Oberbayern vollständig einzureichen. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Förder-

richtlinien der zuständigen Fördermittelbehörden, insbesondere der Regierung von Oberbayern. Grundlage
für die Raumplanung der von der Republik Griechenland zu verlagern- den Schulen (siehe Ziffer 3.1.1.)
ist das Raumprogramm, das sich im Rahmen der von
der Regierung von Oberbayern mitgeteilten Flächenbandbreiten für eine zweizügige Grundschule und eine
zweizügige Mittelschule zu bewegen hat. Die Republik
Griechenland übermittelt das Raumprogramm für die
griechischen Schulen (siehe Ziffer 3.1.1.) dem Referat für Bildung und Sport, Bayerstraße 28, 80335
München, und der Regierung von Oberbayern (Schulbehörde). Um bei der Planung der Landeshauptstadt
München Berücksichtigung zu finden, müssen die von
der Republik Griechenland zu beschaffenden/vorzu-
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legenden Unterlagen, d. h. ein (durch Regierung von
Oberbayern) genehmigungsfähiges, vollständiges
Raumprogramm, aus dem die Anzahl, die Größe, die
Art der Nutzung und die Ausstattung aller Räume
ersichtlich ist, sowie eine Betriebsbeschreibung bis
zum 31.08.2019 bei der Landeshauptstadt München Referat für Bildung und Sport, Bayerstraße 28, 80335
München, vollständig vorgelegt/eingereicht sein.
Sofern bis zum 31.08.2019 keine Vorgaben gemacht
werden, gilt der für die staatlichen Schulen des Freistaates Bayern übliche Standard. Bezüglich der Sanktionen gelten die Bestimmungen zu Ziffer 3.1.2..
3.2.8.
Soweit die zuständige Fördermittelbehörde des Freistaates Bayern ei- ne erstrangige Buchgrundschuld
am Grundstück FistNr. 265/18, Gemarkung Berg am
Laim, fordert, um die Fördermit- tel/Investitionskostenzuschüsse auszahlen zu können, wird die Stadt
die rangrichtige Eintragung dieses Rechts bewilligen,
dessen Inhalt mit der Landeshauptstadt München
- Kommunalreferat/Immobilienservice, Roßmarkt 3,
80331 München, vorab abzustimmen ist. 3.3. Entschädigungs-/Vergleichszahlung
3.3.1.
Die Parteien sind einig, dass die zwischen der Landeshauptstadt München und der Republik Griechenland
seit Jahren verhandelten Rechtsprobleme mit dieser
Nachtragsvereinbarung einvernehmlich beigelegt
werden sollen. Beide Seiten ersparen sich damit einen
langwierigen Rechtsstreit, der nicht nur beide Seiten
finanziell erheblich belastet, sondern darüber hinaus
auch die neue Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am Laim, verzögert. Im Hinblick auf diese Beschleunigung und zur
Abgeltung sämtlicher etwaiger Ansprüche der Republik Griechenland gegen die Stadt (einschließlich der
Zahlung des Wiederkaufspreises) zahlt die Landeshauptstadt München - nach Abzug der Kostenbeteiligung beim Abbruch (siehe oben Ziffer 3.1.3.) - einen
Vergleichsbetrag von 6.020.000,00 EUR in Worten:
Sechsmillionenzwanzigtausend Euro entsprechend
den nachfolgenden Maßgaben. Bei diesem Betrag von
6.020.000,00 Euro ist der Festbetrag für die Abbruchkosten gemäß Ziffer 3.1.3. bereits in Abzug gebracht.
3.3.2,
Von dem Betrag von 6.020.000,00 EUR ist der Sicherungseinbehalt gemäß Ziffer 3.2.5. in Höhe von 1 Mio.
EUR (1. W. eine Million Euro) einzubehalten. Dieser
Sicherungseinbehalt ist auf einem Treuhandkonto der
Landeshauptstadt München, zugunsten der Republik Griechen- land, bei der Stadtsparkasse München

nach den bei dieser Sparkasse üblichen Konditionen
anzulegen.
Der noch verbleibende Betrag in Höhe von
5.020.000,00 Euro ist auf das Konto der Republik
Griechenland, Kontoinhaber Griechisches Generalkonsulat in München bei UniCredit Bank AG,
IBAN: DE31 7002 0270 0667 9830 02, BIC: HYVEDEMMXXX, innerhalb von sechs Wochen nach
Rechtswirksamkeit dieses Nachtrags zu überweisen.
Der Sicherheitseinbehalt wird innerhalb von sechs
Wochen nach Vorlage einer verbindlichen Zusicherung der Fördermittelbehörde bzw. eines Zuschussbescheides jeweils in Höhe von mindestens 1 Mio. Euro
beim Kommunalreferat, Abteilung Immobilienservice
der LH München, auf obiges Konto an die Republik
Griechenland ausbezahlt.
Vor Auszahlung des jeweiligen Betrages wird das
Griechische General- konsulat in München vorab
informiert,
Ein Anspruch auf eine Verzinsung besteht nicht; mit
der Kontoführung verbundene Kosten gehen zulasten
des Einbehalts und können von der Landeshauptstadt München nach Anfall sofort abgezogen und der
Sicherheitsleistung entnommen werden.
3.3.3.
Es wird klargestellt, dass der etwaige Besitz am
Grundstück, Fist. 265/18 Gemarkung Berg am Laim,
samt Gebäuden und Bestandteilen jedenfalls mit
Rechtswirksamkeit dieses Nachtrages auf die Landeshauptstadt München übergeht.
4. Weitere Vereinbarungen 1. Immunität
Die Parteien sind einig, dass die neue Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung
Berg am Laim, der Integration der griechischen und
deutschen Schülerinnen und Schüler dienen soll. Auf
diese Weise sollen die freundschaftlichen Beziehungen mit der Republik Griechenland gestärkt und die
Schülerinnen/Schüler der Landeshauptstadt München
und der Republik Griechenland mit den Spezifischen
kulturellen Eigenschaften beider Länder vertraut
gemacht wer- den. Vor diesem Hintergrund wird die
gesamte neue Bildungseinrichtung auf dem Grundstück FlstNr. 265/18, Gemarkung Berg am Laim, nicht
der Immunität der Republik Griechenland - in welcher
Form auch immer - unterstellt; sollte dies nur im Wege
des Verzichts möglich sein, verzichtet hiermit Republik
Griechenland mit sofortiger Wirkung auf jede Form
der Immunität. Dies gilt nicht nur für die angestrebte
Schulnutzung, sondern für jede künftige Nutzung des
Grundstücks, soweit diese der Republik Griechenland
zustehen sollte, Soweit eine Annahme des Verzichts
erforderlich ist, wird dieser hiermit erklärt.
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1o ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΟΝΆΧΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ -SOMMERFEST
Η επιμονή τους να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση επιβραβεύθηκε. Τέλεια οργάνωση από την σχολική Επιτροπή
που με πολύ κέφι φρόντισε για όλα. Ο Παναγιώτης Σκανδάλης προσφέρθηκε και έστησε αφιλοκερδώς όλα τα
σημεία σήμανσης για να κλείσει ο δρόμος έβαλε το τελευταίο λιθαράκι για να γίνει το Sommerfest.Την δασκάλα
της 6η τάξης που μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε και έστησε μια πολύ όμορφη θεατρική
παράσταση. Τα παιδιά της ορχήστρας. η Δέσποινα Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Μακρόπουλος πάρα την
δυνατή βροχή έπαιζαν ασταμάτητα και με τα τραγούδια τους και την μουσική ξεσήκωσαν τον κόσμο.
(κείμενο γονέα του 1ου Δημοτικού Σχολείου)
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ΟΙ ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΩΝ
UBAHN 4 ΚΑΙ 5
ΔΕΝ ΘΑ ΚΆΝOΥΝ
ΣΤΆΣΗ ΣΤΟ STACHUS
ΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ 6
ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ
Στις 29 Ιουλίου ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης
τριών κυλιόμενων σκαλών στην στάση Stachus και
συγκεκριμένα στην πλατφόρμα των UBahn 4 και 5 που
οδηγούν στο Εμπορικό κέντρο Stachus-Passage.
Έτσι τις επόμενες 6 εβδομάδες στο Stachus θα
κάνουν στάση μόνο τα UBahn που έχουν κατεύθυνση
τη στάση Odeonsplatz. Αντίθετα όσα UBahn έχουν
κατεύθυνση το Hauptbahnhof δεν θα σταματούν στο
Stachus.
Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να κρατήσουν
έως 6 Σεπτεμβρίου

O ΔΉΜΟΣ ΜΟΝΆΧΟΥ
ΑΠΟΦΆΣΙΣΕ ΤΗΝ
ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ GRÜNWALDER STADION
Σήμερα το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση
του Δημάρχου και έτσι η χωρητικότητα από 15.000
θα αυξηθεί στις 18.060. Παράλληλα θα επεκταθεί
η κεντρική κερκίδα και όλες οι κερκίδες θα έχουν
σκέπαστρο.
Πριν ένα χρόνο είχε προηγηθεί άλλη μια επέκταση από
12.500 σε 15.000.
Το ρεκόρ θεατών το συγκεκριμένο γήπεδο το έχει από
το 1948 με 58.200 θεατές.
Μέχρι την κατασκευή του Olympiastadion το 1972 το
γήπεδο στην Grünwalderstr ήταν το μεγαλύτερο και
πιο σημαντικό γήπεδο της πόλης,
Σήμερα το γήπεδο το χρησιμοποιούν η TSV 1860, η
δεύτερη ομάδα και η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα
της FC Bayern München
(Foto: Florian Holzherr)
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„ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΆΖΟΥΣΕΣ“
Και η δεύτερη παράσταση έδωσε άνιση μάχη με τη βροχή ... αλλά όσοι „τόλμησαν“ να πάνε, μίλησαν για μια
υπέροχη παράσταση. „Θεσμοφοριάζουσες“ στο Westpark - Seebühne, παράσταση της ομάδας
,,Artion‘s Theater Laboratory“ (σκηνοθεσία Ηρώ Κωστράκη)

12
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ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΑΦΤΊΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΙ
ΣΤΟ ΝΑΌ ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΠΆΝΤΩΝ
Ίσως κάποιοι να έχουν παραβρεθεί σε βαφτίσια
ηλικιωμένων στην ενορία των Αγίων Πάντων και να το
γνωρίζουν. Οι περισσότεροι ίσως όχι.
Ενας ηλικιωμένος ακόμη και μεγάλο παιδί για να
βαφτιστεί μπαίνει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο
δεξιά στο ιερό, χώρος ο οποίος είχε από την αρχή
διαμορφωθεί για το λόγο αυτό.
Ο χώρος αυτός σκεπάζεται με σανίδες και ανοίγει
κάθε φορά που γίνονται βαφτίσια σε ενήλικες ή
μεγάλα παιδιά.
Βέβαια δεν τελείται όλο το μυστήριο στο συγκεκριμένο
χώρο. Απλά „το τριπλό βούτηγμα στο νερό“ που
σημαίνει την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Χριστού

14

Χθες ήταν μια τέτοια μέρα στην οποία η Αργυρή
Παρασύρη βάφτισε τον Γρηγόριο, 31 ετών.
Και η δεύτερη παράσταση έδωσε άνιση μάχη με τη
βροχή ... αλλά όσοι „τόλμησαν“ να πάνε, μίλησαν για
μια υπέροχη παράσταση
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2ο ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΟΝΆΧΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
Όπως επισημαίνει ένας γονέας
„Τελικά η επιμονή τους να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση παρά τη έντονη βροχόπτωση επιβραβεύθηκε. Τέλεια
οργάνωση από τους δασκάλους με τα σκετσ και τα χορευτικά αλλά και από το σύλλογο γονέων του σχολείου
που είχαν φροντίσει για τα πάντα!!!! Συγχαρητήρια!!!“
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ
ΓΛΏΣΣΑΣ ΜΟΝΆΧΟΥ
Για το προσχολικό τμήμα (δηλ. για παιδιά που θα πάνε Α΄ τάξη το Σεπτέμβριο του 2020) οι θέσεις έχουν ήδη
εξαντληθεί, αλλά μπορείτε να μπείτε σε λίστα αναμονής σε περίπτωση που υπάρξουν ακυρώσεις.
Στο νηπιακό τμήμα (νήπια 4-5 ετών) υπάρχουν ακόμη θέσεις, αλλά κι εκεί τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για την Α΄ τάξη υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, όσοι γονείς ενδιαφέρονται, παρακαλούμε να προσέλθουν για
εγγραφή ΜΟΝΟ στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:30 - 11:00 στο σχολείο „Αριστοτέλης“, Edmund-Rumpler-Str. 9, Rückgebäude.
Για την γρήγορη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να κατεβάσετε και να φέρετε μαζί σας τα τέσσερα έντυπα που θα
βρείτε στην καρτέλα „Αιτήσεις/Έντυπα“ στην ιστοσελίδα www.teg-muc.de
Ευχόμαστε σε μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς ένα όμορφο καλοκαίρι με πολλή ξεκούραση και σας
περιμένουμε ανανεωμένους το Σεπτέμβριο!
Τα μαθήματα στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας θα αρχίσουν στις 21 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 9:00.
Το Δ.Σ.
Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΜΗΜΆΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΤΕΓ ΜΟΝΆΧΟΥ
Φωτογραφίες: Φώτης Μάραντος
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η „ZWEITE STAMMSTRECKE“ ;
ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΝΈΕΣ ΣΤΆΣΕΙΣ, ΠΟΙΑ Η
ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΚΑΙ ΠΌΤΕ ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ
Είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής του Μονάχου
και ένα από τα μεγαλύτερα της Deutsche Bahn
(γερμανικοί σιδηρόδρομοι) και το χρονοδιάγραμμα
προβλέπει ότι η νέα διαδρομή θα είναι έτοιμη το 2028.
Τι είναι όμως η „zweite Stammstrecke“ ;
Από το 1972 το Μόναχο έχει μια βασική κεντρική
γραμμή κυκλοφορίας για τα S-Bahn μεταξύ Ostbahnhof και Pasing και η οποία περνάει από το κέντρο
της πόλης μέσω σήραγγας 4,343 χλμ. Από αυτή
τη γραμμή περνούν όλα τα S-Bahn (εκτός το S20)
ανεξάρτητα προορισμού.
Mε 30 S-Bahn ανά 60 λεπτά στις ώρες αιχμής
αποτελεί τη γραμμή με την μεγαλύτερη κυκλοφορία
παγγερμανικά.
30 χρόνια συζητήσεις και αντιπαραθέσεις
Το 1990 ξεκινούν οι συζητήσεις για τη δημιουργία μια
δεύτερης βασικής γραμμής. Το 2001 αποφασίζουν
Oμόσπονδη Κυβέρνηση, κρατίδιο της Βαυαρίας και η
Deutsche Bahn τη δημιουργία της δεύτερης βασικής
γραμμής („zweite Stammstrecke“).
Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν το κρατίδιο της
Βαυαρίας με 1,4 δισ € και το οποίο ανέλαβε και το
μερίδιο της Ομόσπονδης κυβέρνησης 1,5 έως 2 δισ
€ τα οποία θα της επιστραφούν μέσα σε 30 χρόνια.
Το σύνολο του κόστους είχε υπολογιστεί στα 3,8 δισ
€. Ήδη ο προϋπολογισμός διορθώθηκε την τελευταία
εβδομάδα κατά 100 - 200 εκ. € . Περισσότερο
εννοείται.
Η άδεια για όλα τα τμήματα δόθηκε τελικά στις 3
Απριλίου του 2018 αφού είχαν προηγηθεί διάφορες

ενστάσεις πολιτών που έπρεπε να εκδικαστούν.
Στις 22 Οκτωβρίου ξεκινούν οι πρώτες εργασίες στη
Marienhof ενώ στις 6 Μαΐου γίνεται πλέον αισθητό ότι
ένα μεγάλο μέρος της πόλης θα είναι για τα επόμενα
χρόνια ένα εργοτάξιο αφού γκρεμίζεται η Schalterhalle η μεγάλη αίθουσα στην είσοδο του κεντρικού
σιδηροδρομικού σταθμού (Hauptbahnhof)
Η διαδρομή και οι νέες στάσεις
Στη δεύτερη „βασική γραμμή“ που γίνεται με στόχο
να αποφορτιστούν οι γραμμές τις σημερινής „βασικής
γραμμής“ θα γίνουν τα παρακάτω έργα
Laim: Ριζική μετατροπή του σταθμού προκειμένου
να ανταποκριθεί στις δυο „γραμμές“ και από όπου
έχει σχεδιαστεί ο διαχωρισμός των δυο „βασικές
γραμμών“.
Λίγο πριν Donnersbergerbrücke θα ξεκινάει η νέα
σήραγγα των 7008 μέτρων η οποία θα σταματάει στο
νέο υπόγειο σταθμό στο Hauptbahnhof, θα ακολουθεί
στάση στο νέο σταθμό Marienhof και στη συνέχεια
στον επίσης νέο υπόγειο σταθμό στο Ostbahnhof
για να καταλήξει στην Leuchtenbergring όπου θα
ενώνονται όλες οι γραμμές.
Η σήραγγα θα φθάνει τα 41 μέτρα όταν θα περνάει
κάτω από το Hauptbahnhof και θα βγαίνει από τη
σήραγγα μεταξύ των σταθμών Ostbahnhof και Leuchtenbergring.
Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για τη δημιουργία τριών
νέων σταθμών αυτών του Hauptbahnhof, Marienhof
και Ostbahnhof .
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TΑ ΔΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ
(LMU ΚΑΙ TU) ΣΤΑ 11 „EXZELLENZ“
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ
11 Πανεπιστήμια και σύνδεσμοι Πανεπιστημίων
μπορούν εφεξής να συνοδεύουν τον ονομά τους με
τον τίτλο „Exzellenzuniversität“ .
Μια επιτροπή -την οποία αποτελούσαν 56 μέλη
από τους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της
πολιτικής, εκπρόσωποι των ομόσπονδων κρατιδίων
(υπ. Παιδείας) και ειδικοί από το εξωτερικό (39) κατέληξε χθες (Παρασκευή 19.07.2019) στη Βόννη
στο ποια
Πανεπιστήμια θα λάβουν τον τίτλο ο οποίος
συνοδεύεται από μεγάλες επιδοτήσεις.
Στο τελικό στάδιο επιλογής ήταν 19 αιτήσεις και
συγκεκριμένα 17 Πανεπιστήμια και δυο σύνδεσμοι
Πανεπιστημίων (π.χ. τρια πανεπιστήμια του Βερολίνου
κατέθεσαν ενιαία αίτηση ).

Τα 11 Πανπειστήμια (και συνδέσμοι ) είναι
• Technische Universität Aachen
• Ο σύνδεσμος των Πανεπιστημίων Βερολίνου Freier
Universität, Humboldt-Universität και Technischer 		
Universität
• Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• Technische Universität Dresden
• Universität Hamburg
• Universität Heidelberg
• Karlsruher Institut für Technologie
• Universität Konstanz
• Ludwig-Maximilians-Universität München
• Technische Universität München
• Eberhard Karls Universität Tübingen
Πηγή: Spiegel

Η αξιολόγηση είχε ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια με
στόχο - μεταξύ άλλων - να προωθηθεί η εικόνα των
γερμανικών Πανεπιστημίων.
Πάντως υπήρξαν και κριτικές φωνές για την
αξιολόγηση και κυρίως σε δυο επίπεδα . Πρώτον
για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν (λόγω της
χρηματοδότησης των 11) Πανεπιστήμια δυο
ταχυτήτων και δεύτερον για την ίδια την αξιολόγηση
και τα κριτήρια αυτής. Π.χ. οι LINKE επισήμαναν ότι
η αξιολόγηση δεν έλαβε υπόψη την ποιότητα της
παροχών γνώσεων στους φοιτητές ή τις συνθήκες
εργασίες για τους καθηγητές
Τι σημαίνει πρακτικά ο τίτλος ;
Από 1η Νοεμβρίου θα λάβουν τα επιλεγμένα
Πανεπιστήμια χρηματοδοτήσεις από 10 έως 28 εκ €.
Τα 3/4 των χρημάτων από την Ομόσπονδη κυβέρνηση
και τα υπόλοιπα από το κρατίδιο που έχει την έδρα του
το Πανεπιστήμιο.
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Ο ΔΟΡΥΦΌΡΟΣ ΕΠΙΣΚΈΦΤΗΚΕ ΤΟ TOLLWOOD
(τελευταίο Σάββατο του καλοκαιρινού φεστιβάλ)
Για τo πρώτο Tollwood το 1988 στα ΜΜΕ υπήρξε μόλις ένα μικρό δημοσίευμα.
31 χρόνια μετά έχει καθιερωθεί ως μια από τις κεντρικές εκδηλώσεις της πόλης και διοργανώνεται δυο φορές το
χρόνο (το καλοκαίρι στο Ολυμπιακό Πάρκο και το χειμώνα στην Theresienwiese).
Οι διοργανωτές υπολογίζουν ότι και φέτος περίπου 900.000 επισκέπτες θα έχουν βρεθεί στο Ολυμπιακό Πάρκο
το μουσικό φεστιβάλ το οποίο το χαρακτηρίζει η οικολογική προσέγγιση (όλα τα προϊόντα είναι οικολογικά), οι
συναυλίες και τα φόρουμ.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ HAAR
Παρουσία της Δημάρχου Gabriele Müller της αντιδημάρχου Katharina Dwortzak
και του Ulrich Leiner, υποψηφίου Δημάρχου των πρασίνων
Πραγματοποιήθηκε η φετινή καλοκαιρινή εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Χααρ στο εστιατόριο „Kalimera“

20
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
ΤΟΥ „ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ“
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Η ΤΕΛΙΚΉ ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ 2019 ΠΟΥ ΟΡΓΆΝΩΣΕ Ο
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΑ ΓΕΝΈΘΛΙΑ ΤΗΣ
ΠΌΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ
1. Η μεγάλη συμμετοχή τόσο φωτογράφων όσο και φωτογραφιών δυσκόλεψε την επιλογή.
2. Ως καλύτερες φωτογραφίες έκρινε η κριτική επιτροπή (κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις περισσότερες
περιπτώσεις και με τα δικά σας εμαιλ και λαικ) ήταν του Δημήτρη Σχοινιανάκη, όπου μέσα στις φωτογραφίες
που επιλέχτηκαν βρίσκεται ο ανώτερος αριθμός φωτογραφιών που μπορούσε να επιλεγεί ανά άτομο δηλ. 3
φωτογραφίες.
3. Μέσα στις φωτογραφίες είναι και οι φωτογραφίες δυο μαθητών οι οποίες επιβραβεύτηκαν εξ αρχής για τη
συμμετοχή (και όπως αποδείχτηκε από τα like και τα εμαιλ που λάβαμε όχί μόνο).
4. Τέλος, μέσα στις επιλεγμένες φωτογραφίες είναι και ενός γερμανού συμπολίτη μας επιβραβεύοντας με τον
τρόπο αυτό τη συμμετοχή του.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό, τα μέλη της κριτικής επιτροπής και όλους
εσάς για την θερμή συμμετοχή που είχατε στο διαγωνισμό.
Συχγαρητήρια στους φωτογράφους μας !!!
Και του χρόνου πάλι μαζί...
Οι φωτογράφοι μας:
Δημήτρης Σχοινιανάκης, Χριστίνα Χατζηπαρασίδου,
Κωνσταντίνος Αβραμίδης, μαθητής, Ευτυχία Σοφία
Αβραμίδου (μαθήτρια), Φώτης Μάραντος,
Κική Αναστασίου, Μαρίνα Καιταλίδου,
Νεφέλη Γεμιστού-Σκούτα, Σοφία Μησαιλίδου,
Βασιλική Παναγιώτου, Νοχός Γρηγόριος,
Σπύρος Ροκομός, Αθηνά Κίτσιου, Philip Crebbin
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ΑΠΟΝΟΜΉ ΒΡΑΒΕΊΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΎ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ „ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ ΑΠΌ ΤΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΆ ΧΡΌΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΏΝ ΜΟΥ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ ΜΟΝΆΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΏΡΩΝ“
Πραγματοποιήθηκε άλλη μια εκδήλωση του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη
συμπλήρωση 50χρόνων από τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων στο Μόναχο και στα περίχωρα.
Στην εκδήλωση που έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου Μονάχου - το
Βαυαρικό Ινστιτούτο για τη σχολική ποιότητα και εκπαιδευτική έρευνα και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Μονάχου πραγματοποιήθηκε η απονομή βραβείων στους μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό „μια
ιστορία από τα μαθητικά χρόνια των γονιών μου στα Ελληνικά σχολεία Μονάχου και περιχώρων“
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Ιδρύματος Βασιλεία Τριάρχη που αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία
των ελληνικών σχολείων και ευχαρίστησε τους μαθητές για τη συμμετοχή τους.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, το
συντονιστή Εκπαίδευσης Γεώργιο Παπατσίμπα και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου
Ιωάννα Αντωνάκη.
Στη συνέχεια η Θεανώ Βασιλικού και η Ματίνα Τζιαφέτα διάβασαν αποσπάσματα από τις εργασίες των
μαθητών ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια από την χορωδία του 1ου Γυμανσίου Μονάχου με την
απονομή επαίνων και μια μικρή δεξίωση.
Ακολουθούν τα ονόματα των μαθητών (ανά σχολείο) που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και βραβεύτηκαν
Επίθετο Όνοµα
Καζακίδου Χριστίνα
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Γκεσούλη Μελίνα
Γκεσούλης Μάρκος
Ζήκου Αλεξάνδρα
Ιωάννου Σταύρος
Καλαποδάς Ευάγγελος
Ρόκοµου Αικατερίνη
Πουλτίδου Σοφία
Ιωάννου Μιλτιάδης
Χατζοπούλου Μιχαέλα
Δαϊλιάνη Ευαγγελία
Παναγιώτου Μαριλένα
Μπούστας Αλέξανδρος
Παρτάλα Πασχαλίνα
Παπαζήση Αφροδίτη
Σεγδίτσα Φωτεινή
Μυλωνά Αναστασία Κοσµά
Παπακοσµά Σοφία Φεβρωνία
Παπαζήση Γεωργία
Παπαϊωάννου Αθανασία
Συµεωνίδου Ελένη
Αρβανίτης Κρήτων
Παπακώστα Βασλική
24

Σχολείο
Δηµοτικό Σχολείο „Αριστοτέλης“
Δηµοτικό Σχολείο „Αριστοτέλης“
Δηµοτικό Σχολείο „Αριστοτέλης“
Δηµοτικό Σχολείο „Αριστοτέλης“
Δηµοτικό Σχολείο „Αριστοτέλης“
Δηµοτικό Σχολείο „Πυθαγόρας“
Δηµοτικό Σχολείο „Πυθαγόρας“
Δηµοτικό Σχολείο „Πυθαγόρας“
Δηµοτικό Σχολείο „Πυθαγόρας“
Δηµοτικό Σχολείο „Πυθαγόρας“
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“

Τάξη
5η
6η
6η
6η
5η
6η
6η
6η
6η
6η
8η
8η
7η
8η
7η
9η
8η
9η
9η
9η
5η
5η
6η
6η
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Κουζόγλου Μαρία-Σοφία
Καµπερίδου Αναστασία
Μπάρκα Σοφία
Χρόνηςm Αστέρης
Τάσση Αντζελίνα
Καρπενήσι Ραφαέλα

Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
2ο Γυµνάσιο
2ο Γυµνάσιο

6η
6η
5η
9η
8η

Από τον παραπάνω κατάλογο οι εργασίες των παρακάτω μαθητών επιλέχτηκαν ως οι καλύτερες
Ζήκου Αλεξάνδρα
Ιωάννου Σταύρος
Ιωάννου Μιλτιάδης
Παπαϊωάννου Αθανασία
Συµεωνίδου Ελένη
Τάσση Αντζελίνα
Χατζοπούλου Μιχαέλα

Δηµοτικό Σχολείο „Αριστοτέλης“
Δημοτικό Σχολείο „Πυθαγόρας“
Δηµοτικό Σχολείο „Πυθαγόρας“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
Δηµοτικό Σχολείο „Σωκράτης“
2ο Γυµνάσιο
1ο Γυµνάσιο

5η
6η
6η
5η
5η
9η
8η
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ΣΟΦΊΑ ΑΜΟΡΟΎΖΟ: ΈΨΑΧΝΕ ΣΕ
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΈΔΕΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΌ,
ΣΉΜΕΡΑ ΈΧΕΙ ΆΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤ. $
Η ιστορία μιας 35χρονης επιχειρηματία που κατάφερε
το... αδύνατο!
Κάποτε έκλεβε από καταστήματα και έψαχνε σε
σκουπιδοτενεκέδες για φαγητό, σήμερα έχει μια
περιουσία άνω των 20 εκατ. δολαρίων.
Πώς τα κατάφερε; Η Αμορούζο ξεκίνησε πουλώντας
vintage ρούχα στο eBay το 2006, αλλά σήμερα η
εταιρεία της, η Nasty Gal απασχολεί 350 άτομα, έχει
550.000 πελάτες την ημέρα, 1,3 εκατ. followers στο
Facebook και διάσημες θαυμάστριες.
Με ρίζες από την Ιταλία, την Ελλάδα και την
Πορτογαλία, η Σοφία Αμορούζο μεγάλωσε στα
προάστια του Σαν Ντιέγκο, εγκατέλειψε το σχολείο
όταν στο λύκειο διαγνώστηκε με
κατάθλιψη και σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και
προτίμησε να τελειώσει τις τάξεις που της απέμειναν
από το σπίτι. Στα 16 της χρόνια, έπαιρνε ήδη
αντικαταθλιπτικά.
Στα 18 διασχίζει με auto stop τη δυτική ακτή των
ΗΠΑ, ταξιδεύοντας μαζί με φορτηγατζήδες που
είχαν επιθετικές διαθέσεις και «βουτώντας» σε
σκουπιδοτενεκέδες για να βρει τζάμπα φαγητό. Στα 19
της την πιάνουν να κλέβει από κατάστημα.
Και σε όλη της τη ζωή, δεν είχε καταφέρει να
παραμείνει σε μια δουλειά για πάνω από δύο
εβδομάδες. Στην πραγματικότητα, έπρεπε να την
πιάσουν να κλέβει για να αποφασίσει στα 22 της
χρόνια να αλλάξει τη ζωή της.
Έπιασε δουλειά και αγόρασε το βιβλίο «Ακόμα και οι
χαζοί μπορούν να ανοίξουν μια επιχείρηση στο eBay».
Το πρώτο πράγμα που πούλησε στο eBay ήταν ένα
κλεμμένο βιβλίο. Αλλά η επιχείρησή της, η Nasty Gal
(που πήρε το όνομά της από ένα τραγούδι της Betty Davis) ήταν το αποτέλεσμα της ανίας της και του
πάθους της για τα vintage ρούχα.
Η Αμορούζο ξόδευε ώρες για να φτάσει στα πιο
απομακρυσμένα μαγαζιά και να διαπραγματευτεί τις
τιμές, προκειμένου να αγοράσει με το κιλό ρούχα σε
δεύτερο χέρι. Από την πρώτη στιγμή, εκμεταλλεύτηκε
τα social media, αναζητώντας πελάτες στο MySpace.
26

Έβρισκε νέα μοντέλα στο ίντερνετ για την επιχείρησή
της, και τις πλήρωνε με… burger. Γνώριζε πώς να
κατατροπώσει τους ανταγωνιστές της, γιατί ανήκε και
η ίδια στο δημογραφικό κοινό στο οποίο στόχευαν.
Έτσι, πολύ γρήγορα, τα ρούχα της πωλούνταν σε
απίστευτες τιμές. Τελικά, το eBay την έδιωξε, έπειτα
από έναν καβγά με άλλους χρήστες.
Αλλά αυτό αποδείχθηκε ευλογία για την Αμορούζο,
καθώς έτσι μπόρεσε να γιγαντώσει την επιχείρησή
της. Αγόρασε το domain name NastyGalVintage.
com και πλέον ήταν μια κανονική επιχειρηματίας.
Σύντομα, έκανε προσλήψεις για να ανταποκριθεί στον
αυξανόμενο όγκο των παραγγελιών.
Χρειαζόταν ολοένα και μεγαλύτερα γραφεία. Και την
ημέρα που είχε 1 εκατ. δολάρια στο λογαριασμό της,
η Αμορούζο έβγαλε φωτογραφία το αποδεικτικό,
γιατί πίστευε πως ίσως να μην ξαναέβλεπε ένα τέτοιο
νούμερο.
Το site μπορεί με μία πρώτη ματιά να μοιάζει σαν
ένα συνηθισμένο eshop όπως χιλιάδες άλλα, όμως
μετά από λίγη εξερεύνηση γίνεται αντιληπτή η
διαφορετικότητα του όσον αφορά στην ποιότητα,
στο στυλ και στην παρουσίαση των ρούχων και των
αξεσουάρ που αναδεικνύει, αλλά και στις κανονικές
τιμές που προσφέρει.
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ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΌ
ΠΡΟΞΕΝΕΊΟ ΜΟΝΆΧΟΥ
Προκηρύσσεται μία θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέα στο Γενικό Προξενείο Μονάχου με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, αποκλειστικής εργασίας,
σύμφωνα με τον Ν. 3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»
άρθρο 149.
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο
έτος ηλικίας και να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος.
β¬) Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική
υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον
πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας.
γ) Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως
απαλλαγεί από αυτές.
δ) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
· Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών,
· Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
· Άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας.
· Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη προϋπηρεσίας, η γνώση επιπλέον
γλωσσών, η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και η ύπαρξη άλλων συναφών, με την συγκεκριμένη θέση,
προσόντων. Επίσης είναι απαραίτητη η διάθεση για εργασία πέραν του ωραρίου, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με βιογραφικά στοιχεία και όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Προξενείο Μονάχου στο ΦΑΞ 089-409626, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση grgencon.mun@mfa.gr ή στην διεύθυνση του Γενικού Προξενείου (Möhlstr. 22, 81675 München).
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 14.8.2019
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1,3 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΝ ΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΆ ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΚΑΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΎΣ
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ με επικεφαλής τον καθηγητή Phil Blythe και τον Δρ. Li, η
ερευνητική ομάδα εξέτασαν την ποιότητα οδήγησης των ηλικιωμένων οδηγών σε διαφορετικές καταστάσεις.
Χρησιμοποιώντας έναν προσομοιωτή οδήγησης του Πανεπιστημίου, 76 εθελοντές είχαν χωριστεί σε δύο
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (20-35 ετών και 60-81). «Η μη οδήγηση όταν υπάρχει κακοκαιρία, η αποφυγή
άγνωστων πόλεων και δρόμων και ο σχεδιασμός διαδρομών που αποφεύγουν δύσκολες και επικίνδυνες
στροφές είναι ορισμένες από τις στρατηγικές που ακολουθούν οι βετεράνοι οδηγοί για να μειώσουν τον κίνδυνο,
αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι περιοριστικό για τους ανθρώπους». «Σε καθαρές συνθήκες, η ποιότητα
οδήγησης ήταν καλή, αλλά ο χρόνος αντίδρασης των γηραιότερων οδηγών ήταν σημαντικά βραδύτερος από
τους νεότερους οδηγούς. Ακόμα κι αν ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι οι εθελοντές του μεγαλύτερου, ηλικιακά,
γκρουπ που έλαβαν μέρος στη μελέτη ήταν αρκετά ενεργοί χρειάστηκαν περίπου 8,3 δευτερόλεπτα για να
αποφύγουν ένα εμπόδιο συγκριτικά με τα 7 δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν οι νεότεροι οδηγοί. Αυτό σημαίνει
πως σε ταχύτητα σχεδόν 100 χλμ/ώρα οι γηραιότεροι οδηγοί θα χρειαζόταν να προειδοποιηθούν περίπου
35 μέτρα νωρίτερα για το πιθανό εμπόδιο. Απόσταση ίση με 10 αυτοκίνητα», αναφέρει ο Δρ. Li. Σε κακές
καιρικές συνθήκες, η ερευνητική ομάδα είδε ότι οι νεαρότεροι οδηγοί επιβραδύνουν περισσότερο με την
ποιότητα οδήγησης να μειώνεται σε αμφότερες τις ηλικιακές ομάδες. Στο σενάριο της οδήγησης στην πόλη οι
γηραιότεροι ενήλικες παρουσίασαν 20 περιστατικά συγκρούσεων και συμβάντων ανάμεσα στους γηραιότερους
ενήλικες συγκριτικά με 12 ανάμεσα στους νέους οδηγούς. «Το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή για την αναζήτηση συστημάτων κινητικότητας για τους γηραιότερους ανθρώπους που θέλουν να
συνεχίσουν να ταξιδεύουν στα 80 και τα 90 τους» ενώ σύμφωνα με τον Δρ. Li «Τα αυτόνομα οχήματα μοιάζουν
να είναι μια πιθανή επιλογή που θα ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση».
Δημοσιεύτηκε στο https://ygeiamou.gr

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ ΤΟ ΕΜΒΌΛΙΟ
ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΙΛΑΡΆΣ ΑΠΌ ΤΟ 2020
O νόμος ψηφίστηκε χθες και θα ισχύει από 1η Μαρτίου 2020.
Έτσι ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς θα είναι υποχρεωτικός και τα παιδιά θα πρέπει πριν την ένταξή τους σε νηπιαγωγεία ή
σχολεία να πιστοποιούν τον εμβολιασμό. Μάλιστα ο νόμος προβλέπει πρόστιμα μέχρι και έως 2.500 € σε περίπτωση που οι
γονείς δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους αυτή. Το νόμου είχε προηγηθεί έντονη συζήτηση τόσο στη κοινωνία όσο
και σε επίπεδο κομμάτων. Ενώ η κυβέρνηση της Βαυαρίας επέμενε τα εμβόλια να εξακολουθούν να γίνονται σε εθελοντική
βάση, κρατίδια όπως η Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και το Βρανδεμβούργο υποστήριζαν την καθιέρωση του υποχρεωτικού
εμβολιασμού των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία. Σύμφωνα με την, πρώην πλέον, πρόεδρο των
Σοσιαλδημοκρατών Αντρέα Νάλες «η ατομική ελευθερία έχει τα όρια της, όταν συνιστά απειλή για την υγεία πολλών άλλων.»
Η κ. Νάλες παρέπεμψε σε ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) βάσει της οποίας η άρνηση ενός
εμβολιασμού κατά της ιλαράς συνιστά «παγκόσμια απειλή για την υγεία». Πάνω από 2 εκ. κρούσματα ετησίως
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO) το 2018 οι περιπτώσεις ιλαράς που καταγράφηκαν
παγκοσμίως ήταν διπλάσιες σε σύγκριση με το 2017 και έφθασαν τις 229.000 ενώ εκτιμά ότι στην πραγματικότητα τα
κρούσματα θα πρέπει να ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια. Αναφορικά με την Ευρώπη καταγράφηκε το 2018 τριπλασιασμός
των περιπτώσεων ιλαράς που έφθασαν περίπου τις 20.000. Σε αντίθεση με αυτή την τάση η Γερμανία σημείωσε μείωση
του αριθμού κρουσμάτων. Από 900 περίπου περιπτώσεις το 2017 , πέρσι είχαν καταγραφεί γύρω στις 500 νέες.
Παρεμπιπτόντως, στην Ελλάδα σημειώθηκαν 3.258 κρούσματα ιλαράς την περίοδο 1.5.2017 μέχρι 13.12.2018.
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκοότητας, κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες
Ρομά και άτομα από το γενικό πληθυσμό κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών που ήταν ανεμβολίαστα ή
ατελώς εμβολιασμένα (ΚΕΕΛΠΝΟ).		
Πηγή: familienkasse
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25.631 ΈΛΛΗΝΕΣ ΉΡΘΑΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΤΟ
2018 ΚΑΙ 18.006 ΕΠΈΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Σύμφωνα με τα νέα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας στη Γερμανία το 2018
ήρθαν 25.681 Έλληνες πολίτες ενώ έφυγαν από τη Γερμανία 18.006.
Έτσι προκύπτει μια αύξηση της τάξεως των 7625 ατόμων.
Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εισερχόμενη και εξερχόμενη μετακίνηση για τους Κύπριους είναι ότι στη
Γερμανία ζούσαν το 2018 98 άτομα επιπλέον από όσα το 2017.
Συνολικά στη Γερμανία το 2018 ήρθαν 1.580.000 άτομα ενώ για το εξωτερικό αναχώρησαν 1.185.000 δηλ
+400.000, αριθμός λίγο μικρότερος από το 2017 που ήταν +416.000.
Οι 10 χώρες με την μεγαλύτερη - απόλυτη - αύξηση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ρουμανία 68.144 (ήρθαν στη Γερμανία 251 971 ενώ έφυγαν 183 827)
Βουλγαρία 26.837
Πολωνία 20.228
Ινδία 16.875
Τουρκία 16.490
Ιταλία 15.549
Ιραν 14.341
Βοσνία Ερζεγοβίνη 12.418
Κόσοβο 11.949
Ιρακ 11.780

ΈΡΕΥΝΑ: ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΈΚΑ ΝΈΟΥΣ ΔΕΝ
ΈΧΟΥΝ ΑΚΟΎΣΕΙ ΠΟΤΈ ΚΆΤΙ ΓΙΑ „FAX“
Για δεκαετίες ήταν μέρος ενός σύγχρονου γραφείου όμως σήμερα τρεις στους δέκα νέους (28%) μεταξύ 10 και
18 ετών δεν έχουν ακούσει καν γι αυτό.
Αυτό προκύπτει από έρευνα του Digitalverband Bitkom που εξέτασε 915 παιδιά και νέους σε ηλικίες μεταξύ 6
και 18 ετών στη Γερμανία που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.
Και όσο πιο μικρότεροι σε ηλικία τόσο
άγνωστο είναι το fax γι αυτούς. Ετσι στις ηλικίες 6-7 μόλι 15% έχουν „κάτι ακούσει“
Το 32% των νέων σε ηλικίες 10 έως 18 ετών δεν γνωρίζει το τηλέφωνο με καντράν ενώ το 38% δεν έχει ακούσει
για φιλμ σε φωτογραφικές μηχανές.
Η δισκέτα για τους ΗΥ είναι ένα άγνωστο αντικείμενο για το 56% στις ηλικίες 10 έως 18 ενώ στις ηλικίες 10 έως
11 σχεδόν το 80% (78%) δεν γνωρίζει τι είναι.
Κι όμως ...
υπάρχουν, σύμφωνα με την έρευνα, αντικείμενα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται άλλο και όμως είναι γνωστά
στους νέους ... έτσι γνωρίζει το 82% τι είναι το κασσετόφωνο, το 82% τι είναι το βίντεο ρεκόρντερ ενώ το 80%
έχει ακούσει για γραφομηχανές και τηλεφωνικούς θαλάμους.
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ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
Από 1η Αυγούστου καταργήθηκε το εισιτήριο εισόδου στους σταθμούς του Ubahn και S-Bahn(Bahnsteigkarte).
Με απόφαση της εταιρείας των ΜΜΜ Μονάχου καταργήθηκε από 1η Αυγούστου η Bahnsteigkarte (0,40 €)
και η είσοδος στους σταθμούς των UBahn-S-Bahn π.χ. ως συνοδός, θα είναι ελεύθερη. Κάρτα εισόδου θα
συνεχίσει μεν να υπάρχει. θα ισχύει για 30 λεπτά αλλά θα είναι δωρεάν.
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ...

BOOMBO!OM!

Flyer - Φέιγ βολάν
Speisekarten Κάρτες Μενού Εστιατορίων
Briefpapier - Επιστολόχαρτα
Briefumschläge - Φάκελοι
Visitenkarten - Επαγγ. Κάρτες
Broschüren - Ενημερωτικά Φυλλάδια
Blöcke - Μπλοκ
Aufkleber - Αυτοκόλλητα
Labels - Επιγραφές

Plakate - Αφίσες
Post/Klappkarten Δίπτυχες Κάρτες
Corporate Identity Εταιρική Ταυτότητα
Logogestaltung Σχεδιασμός Λογοτύπου
Webdesign - Ιστοσελίδες
Innenraum Fotografie Φωτογράφιση χώρου

ES smart graphic design - T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com - www.es-sgd.com
ES smart graphic design
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