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Μόναχο, 30  Απριλίου 2017 

Με  έκπληξή μας και, ενώ η συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των γονέων και κηδεμόνων 

στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αρχής  του εποικοδομητικού διαλόγου βρίσκεται σε 

εξέλιξη -μεθαύριο λ.χ., Τρίτη 2 Μαϊου 2017 και ώρα 10:00, έχει προγραμματιστεί συνάντηση 

με μέλη των σχολικών επιτροπών, για να συζητηθούν ανοιχτά όλες οι δυνατές λύσεις στο 

ζήτημα της βέλτιστης και λειτουργικά ορθότερης διευθέτησης της σχολικής στέγης στο 

Μόναχο, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν θέση σε σχολείο από τον Σεπτέμβριο 2017- η 

σχολική επιτροπή του 1ου Γυμνασίου Μονάχου έρχεται να μας «καταγγείλει» στα Μ.Μ.Ε. για 

έλλειψη διαλόγου με τα συλλογικά όργανα. Εδώ σημειώνουμε ότι με τη συγκεκριμένη 

επιτροπή έχουμε συζητήσει ήδη αρκετές φορές από τον Νοέμβριο 2016 και μάλιστα έχουν 

κρατηθεί πρωτόκολλα αυτών των συνομιλιών. Διερωτάται λοιπόν κανείς εύλογα για το ποια 

είναι τα πραγματικά κίνητρα της συγκεκριμένης πράξης. Πολύ περισσότερο, διερωτάται 

κανείς, αν η προτεινόμενη «λύση» της σχολικής επιτροπής του 1ου Γυμνασίου έχει 

εξασφαλίσει τη συναίνεση των γονέων του 5ου Δημοτικού «ΣΩΚΡΑΤΗΣ». Επιπλέον, είναι σε 

θέση η σχολική επιτροπή του 1ου Γυμνασίου να υπολογίσει με ακρίβεια τη χωρητικότητα του 

διδακτηρίου του 5ου Δημοτικού; Από που συνάγεται ότι το ΒΔ Μόναχο έχει τους 

περισσότερους έλληνες κατοίκους; Γιατί η σχολική επιτροπή ανεχόταν σιωπηρά ως τώρα την 

κατασπατάληση χωρίς αιδώ των κρατικών επιχορηγήσεων σε διδακτήρια σχεδόν άδεια; Σε 

κάθε περίπτωση και έως ότου το θέμα καταλήξει σε οριστική διευθέτηση, με τη μέγιστη 

δυνατή συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εικάζουμε ότι αυτού του είδους οι 

μονομερείς καταγγελτικές ενέργειες, που βασίζονται σε ελλιπή και αποσπασματικά στοιχεία, 

μόνο σύγχυση προκαλούν, επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα υπέρ ενός σχολείου, 

αποσκοπούν ουσιαστικά στη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων και βλάπτουν την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση που υποτίθεται ότι προασπίζουν.  Παραμένουμε σε αναμονή των 

γραπτών προτάσεων όλων των σχολικών επιτροπών. 

O Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου 


