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                                                Αντίκρουση  
         στην Επιστολή του κ.Συντονιστη Εκπαιδεύσης Μονάχου 
         απο την Σχολική Επιτροπή του 1ου Γυμνασίου Μονάχου. 
 
   Με ιδιαίτερη έκπληξη λάβαμε γνώση την κενού περιεχομένου Επιστολή σας της   30.04.2017.  Και 
ειναι κενού περιεχομένου, διότι έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις σας. Στις δήθεν 
"αρκετές φορές" που συναντήθηκε η παρούσα Σχολική Επιτροπή με τον κ.Συντονιστη ( όπου αρκετές 
στην πραγματικότητα ειναι μόνον δυο ) ουδέποτε υπήρξε θέμα συζήτησης το φλέγον σημερινό θέμα  
κατάργησης μετακίνησης η συγχώνευσης Γυμνασίου και Δημοτικού στο παρόν κτήριο του 1ου 
Γυμνασίου . Οι γονείς διερωτώνται και αυτοί με την σειρά τους, τίνος οργάνων η Σχολικων 
Επιτροπών εξασφάλισε ο κ.Συντονιστής  κάποια συναίνεση ; 
 
   Στην πραγματικότητα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση έγινε γνωστό μέσω του διαδικτύου ότι 
αποφάσισε να συστεγάσει/συγχωνεύσει το 2ο Γυμνάσιο με το 1ο Γυμνάσιο του Μονάχου και να 
μετακινήσει ,δηλαδή ουσιαστικά να κατακερματίσει τους μαθητές  του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ στα υπόλοιπα τρία δημοτικά σχολεία. (Με ποιά παιδαγωγική μέθοδο άραγε;) 
Όσο για την γνώση των γονέων ,(Αριθμός Ελλήνων κατοίκων Β.Δ.Μόναχο) την οποία υπαινίσσεται ο 
κ.Συντονιστής με ελαφρά ειρωνία, του υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για δημόσια στοιχεία της 
στατιστικής υπηρεσίας του Δήμου Μονάχου, τα οποία όφειλε εκ της θεσεώς του να γνωρίζει. 
Ο κ.Συντονιστής αναφέρεται, κατά τρόπον ανάρμοστο και αδικαιολόγητο, χωρίς αιδώ,  σε δήθεν 
σιωπηρή ανοχή εκ μέρους μας για την κατασπατάληση επιχορηγήσεων του Βαυαρικού κράτους σε 
διδακτήρια σχεδόν άδεια . 
    
   Του θυμίζουμε  ότι στο Πρωτόκολλο της δεύτερης συνάντησης μας την 5.12.2016 ( η πρώτη ήταν 
απλή συνάντηση γνωριμίας ) ειναι καταγεγραμμένη απάντηση του και υπογεγραμμένη απο τον ίδιο, 
ότι δεν υπάρχουν αίθουσες που περισσεύουν. Σε ποια λοιπόν άδεια διδακτήρια αναφέρεται;  
Εάν και εφόσον έχει γίνει και γίνεται κατασπατάληση των επιχορηγησεων για την εκπαίδευση  που 
διαθέτει το Βαυαρικό κράτος, οι απόλυτα υπεύθυνοι ειναι ο ίδιος και προκατοχοί του, που 
διαχειρίζονταν και διαχειρίζονται αυτούς τους πόρους. Ας δηλώσει  λοιπόν δημοσίως οτιδήποτε 
γνωρίζει για κατασπατάληση των επιχορηγήσεων , για να ενημερωθούν οι γονείς και άπαντες οι 
ενδιαφερόμενοι . 
    
   Στο ίδιο πρωτόκολλο επίσης δηλώνει και υπογράφει για μεταφορά του 2ου Γυμνασιο του 
Μονάχου σε κτήριο στο München Ost  και του Λυκείου στο Obersendling. 
 
   Οι υπαινιγμοί αυτοί του κ.Συντονιστή βασίζονται προφανώς σε ελλιπή και αποσπασματικά 
στοιχεία τα οποία μόνον σύγχυση προκαλούν, αποσκοπόντας στην δημιουργία εσφαλμένων 



εντυπώσεων που αποπροσανατολίζουν τους γονείς απο τον βασικό στόχο, που δεν ειναι άλλος απο 
την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του Γυμνασίου με σκοπό την ωφέλεια της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο Μόναχο.  
    
   Άραγε ποιο σκοπό εξυπηρετει η εσπευσμένη αντίδραση του κ.Συντονιστή ; Ειναι θέμα ικανότητας 
η σκοπιμότητας ;  
Οι γονείς και τα παιδιά τους περιμένουν στο σημείο αυτο μια ειλικρινή-επιτέλους - απάντηση.  
 
Κλείνοντας εκφράζουμε για άλλη μια φορά την έντονη ανησυχία μας για το ελληνικό Λύκειο 
Μονάχου.  
 
   Επί της επιστολής μας της 10.04.2017(Στέγαση Λύκειου) εκκρεμεί ακόμα και σημερα η επιθυμητή 
απάντηση απο τον κ.Συντονιστη. 
 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
 
Η Σχολική Επιτροπή του 1ου Γυμνασίου Μονάχου    
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