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Μόναχο, 12 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 12/2022

Προς: 

Υπουργό Παιδείας κυρία Κεραμέως 

Υφυπουργό Παιδείας κυρία Μακρή 

ΔΙΠΟΔΕ 

Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου

Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας για το κλείσιμό του και αφομοίωση των
            μαθητών του στα υπόλοιπα σχολεία

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Δεν θέλουμε να ακουγόμαστε επικριτικοί και επιδιώκουμε στη θέση του καταγγελτικού λόγου να 
υπάρχει ο πειστικός λόγος. Αλλά, δυστυχώς πολλές φορές δεν βρίσκουμε πάντα ανταπόκριση. 
Τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου (Σ.Γ.Ε. 
Μονάχου) μας έχουν δεχθεί και έχουν γίνει συζητήσεις για την ποιοτική αναβάθμιση και την 
κατάσταση της εκπαίδευσης στο Μόναχο, αλλά συνήθως, όχι τη στιγμή των εξελίξεων, όπως θα 
έπρεπε, αλλά αρκετές φορές μετά τις εξελίξεις ενημερωνόμαστε ως γονείς και θεσμικοί 
εκπρόσωποι.

Όπως, λ.χ., τώρα στην περίπτωση του 2ου Δημοτικού ΠΥΑΘΓΟΡΑΣ, όπου πληροφορηθήκαμε για 
έγγραφο από την Πρεσβεία του Βερολίνου που δίνει ουσιαστικά πολιτικές κατευθύνσεις, για να 
υλοποιηθεί άμεσα η συγχώνευση 2ου Δημοτικού ``ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ`` εν μέρει στο 1ο Δημοτικό (νοτίως 
στην πόλη του Μονάχου) και εν μέρει στο 4ο Δημοτικό (βορείως, στην περιοχή Freimann), με 
αφορμή την επίσκεψη της Υφυπουργού κα. Μακρή στη Γερμανία (Φρανκφούρτη).

Στο έγγραφο αυτό παρουσιάζεται ως δεδομένο ότι μετακινείται και συγχωνεύεται το 2ο Δημοτικό 
``ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ``. Ωστόσο, από την αρχή του 2022, η Σχολική Επιτροπή του σχολείου, είχε κάνει 
όλες τις απαραίτητες τυπικές και ουσιαστικές ενέργειες με επιστολές στο Σ.Γ.Ε. Μονάχου για να 
αναδείξει την αναγκαιότητα της συνέχειας ύπαρξης του σχολείου αυτού και το λάθος που πάει να
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γίνει. Επιπρόσθετα, στους γονείς των Ελληνόπουλων δεν δίνεται η αίσθηση της υπευθυνότητας 
που θα έπρεπε να είχαν δείξει οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι των αποφάσεων, απλά γράφοντας ότι 
είναι …ακριβή πόλη το Μόναχο για να νοικιάσει κάνεις κτήριο! 

Πού είναι η τεκμηρίωση των αναγραφόμενων ποσών (μισό εκατομμύριο €); Γιατί δεν πρέπει να 
γνωρίζουν οι γονείς, επιτέλους, πόσο είναι το ποσό της χρηματοδότησης από το Βαυαρικό 
Κρατίδιο ανά μαθητή; Μόνον ως φήμες τα μαθαίνουμε από εκπαιδευτικούς που αποχωρούν για 
την Ελλάδα. Η τελευταία τέτοια αναφορά έκανε λόγω για περίπου 1300€/μαθητή επιχορήγηση 
από το Βαυαρικό Κρατίδιο και επιχορήγηση ενοικίου κατά ένα πολύ μεγάλό ποσοστό, έως 70%. 
Εάν δεν είναι έτσι και είναι λανθασμένα τα νούμερα αυτά, παρακαλούμε να μας το αποδείξουν οι
υπεύθυνοι, διότι το ποσό που κοινοποιήθηκε, δηλ. 500.000€ δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο, δε, αν εννοεί το έγγραφο για έναν χρόνο (μετατροπές και 
ενοίκιο ενός έτους).

Διαπιστώνουμε δυστυχώς, ότι η κα Αναπλ. Συντονίστρια και ο κ. Πρόξενος δεν είναι άμοιροι 
ευθυνών! Υπάρχουν 2 έγγραφα που αναφέρει η Πρεσβεία ως σχετικά, στις 5.12.2022 και 
7.12.2022, αντίστοιχα από το Σ.Γ.Ε. Μονάχου και το Προξενείο, και δεν ξέρει κανείς μας τι 
γράφουν και τι εισηγούνται αυτά τα έγγραφα! Και σε ποιο βαθμό είναι τεκμηριωμένα με έρευνα 
αγοράς ακινήτων, κτλ., στην πόλη του Μονάχου. Μάλλον υπάρχει η προσπάθεια να 
δημιουργηθεί η εικόνα της μεγάλης οικονομικής ζημιάς, δυστυχώς όμως, χωρίς να περιγράφεται 
η ζημιά της αποψίλωσης της δυτικής πλευράς της πόλης από Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο! 
Παρακαλούμε δείτε το σχήμα στο τέλος του εγγράφου που δίνει σε ρεαλιστικό βαθμό τις 
περιοχές κάλυψης των Δημοτικών Σχολείων στο Μόναχο.

Nα υπενθυμίσουμε ότι είχε γίνει μια προσπάθεια για συλλογή υπογραφών στις πρώτες 10 μέρες 
του Μαρτίου 2022 για την παραμονή και συνέχιση της λειτουργίας του 2ου Δημοτικού, εδώ το 
σχετικό link https://chng.it/4GxJ2W87  

Στην παρακάτω εικόνα λοιπόν φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν πάνω από 590 ορθά σκεπτόμενοι 
άνθρωποι που θέλανε να βοηθήσουν τα παιδιά της περιοχής, να έχουν το σχολείο τους 
(τηρουμένων των αποστάσεων και δεδομένου ότι το Μόναχο έχει μόνον 4 Ελληνικά Δημοτικά,…
ακόμη).

Σελ. 2/5

mailto:syllogos_goneon_monaxou@web.de
https://chng.it/4GxJ2W87
http://www.sgk-m.com/


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Α.Σ. 8543
Verein griechischer Eltern und Erziehungsberechtigter
der Schulkinder aus München und Umgebung e.V
(VR8543)
c/o Thomas Gkoudoulas, Nawiaskystr. 18, 81735  München
Mobil: +49 (0) 175 256 8328  
email: syllogos_goneon_monaxou@web.de web: www.sgk-m.com 

Εικ. 1: Συλλογή υπογραφών για τη διατήρηση του 2ου Δημοτικού Μονάχου Πυθαγόρας

Επίσης, είχε γίνει και πορεία διαμαρτυρίας τότε, τον Μάρτιο του 2022, προς το Προξενείο 
Μονάχου, αλλά τελικά η πόρτα του κ. Προξένου ήταν κλειστή λόγω ωραρίου της Παρασκευής!

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι είναι  θέμα Ομογένειας και ύπαρξης των Ελλήνων στην πόλη του 
Μονάχου (αν όχι ενίσχυσής τους). Αν συνενωθεί με άλλο Ελληνικό Σχολείο (ή άλλα σχολεία)
σε 7-8 χιλιόμετρα μακριά, σημαίνει πρακτικά ότι τα παιδιά θα γραφτούν από την επομένη χρονιά 
σε Γερμανικά Σχολεία πολύ πιο κοντά στα σπίτια τους. 
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Ήδη, ορισμένα παιδιά μετακινούνται 3-4 χιλιόμετρα για να πάνε σε αυτό και να απολαύσουν τα 
αγαθά της εκπαίδευσης στη γλώσσα μας (βλ. εικ. 2)! 

         

            Εικ 2: Με το κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Μονάχου η περιοχή με το κόκκινο θα εξαφανιστεί
                     και θα αποψιλωθεί από μαθητές και ελληνική εκπαίδευση
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Η διαχρονική απαξίωση έχει φτάσει την κατάσταση στο μη-περαιτέρω, και εμείς οι γονείς 
κάνουμε ότι μπορούμε για να παραμείνουν 4 μονάδες Δημοτικών που να εξυπηρετούν τους 
Έλληνες εδώ... Ίσως, η πόλη αυτή είναι παράδειγμα πλήρους δομής της δικής μας εκπαίδευσης 
(Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο), αλλά ίσως κάποιοι τη βλέπουν ως την κότα που κάνει τα χρυσά 
αυγά (χρηματική ενίσχυση των εδώ σχολείων, κτλ.), που όμως τελικά θα την χάσουν.

Για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων,

ο Πρόεδρος

Γκουδούλας Θωμάς

ο Γραμματέας

Γεώργιος Καλυβιανάκης
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