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Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας 

κα. Μακρή και όλους τους αρμόδιους αναφορικά με την ιδιαίτερα απογοητευτική κατάσταση 

που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια μας να ενημερωθούμε και να επικοινωνήσουμε με την 

άμισθη Επιτροπή για την μετατροπή των ελληνικών σχολείων σε Mittelschule και τη 

συμμετοχή στο υπό ανέγερση κτήριο στο Berg am Laim στο Μόναχο. 

 

Από άρθρο που αναρτήθηκε στο esos.gr (https://www.esos.gr/arthra/71126/epitropi-

gia-ta-ellinika-sholeia-tis-vayarias), αναφορικά με απάντηση που έδωσε ο υφυπουργός 

Εξωτερικών Κ. Βλάσης σε επερώτηση στη Βουλή, ενημερωθήκαμε ότι η άμισθη Επιτροπή έχει 

συγκληθεί διαδικτυακά μια φορά μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα στις 17 Δεκεμβρίου 2020. 

Ωστόσο, προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων δεν υπάρχει καμία 

ενημέρωση! 

Στην τρίτη παράγραφο διαβάσαμε με έκπληξη ότι: 

  

η Επιτροπή πρότεινε να αποσταλεί άμεσα επιστολή́ στον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων των μαθητών Μοναχού και περίχωρων σε απάντηση της επιστολής 

τους με θέμα «Ανοικτή Επιστολή σχετικά́ με το θέμα της μετατροπής των 

ελληνικών σχολείων σε γερμανικού́ τύπου για τη δημιουργία φακέλου αίτησης 

έγκρισης της αδείας λειτουργιάς». Η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή́ και έχει 

ήδη αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα μέλη 

της Επιτροπής σχέδιο απάντησης, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι σχετικές 

παρατηρήσεις του υπουργείου Εξωτερικών. 
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Ο Σύλλογος μας δεν έχει λάβει τέτοιο έγγραφο αν και είμαστε στις πρώτες μέρες του 

Φεβρουαρίου του 2021, και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις παρατηρήσεις του 

Υπουργείου Εξωτερικών, μιας και το ζήτημα που ανέκυψε πραγματικά αφορά την Ομογένεια. 

 

Οι εκπρόσωποι των γονέων και Ελλήνων στο Μόναχο επιμένουν σε (α.) επίσημες και 

(β.) γραπτές απαντήσεις από την Επιτροπή στα ερωτήματα του υπομνήματος της Ανοιχτής 

Επιστολής, την οποία απέστειλαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρωτοκολλήθηκε επίσημα 

στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/Αρ. Πρωτοκόλλου: 164166/Ημ/νια 

Πρωτοκόλλου: 01/12/2020/ Θέμα: Ανοιχτή επιστολή). Όπως θα διαπιστώσατε από τον 

αριθμό των συνυπογραφόντων της Ανοιχτής Επιστολής και την έκταση που έλαβε στην 

Ομογένεια του Μονάχου, η συλλογική αυτή ενέργεια υπερκαλύπτει και ξεπερνά τους γονείς 

των μαθητών στα ελληνικά σχολεία, γιατί εκφράζει μια γενικότερη αγωνία για τα ελληνικά 

σχολεία στην πόλη που ζούμε. 

 

Από την τελευταία επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και 

Περιχώρων που στάλθηκε στις 08.01.2021 και η οποία πρωτοκολλήθηκε στο κεντρικό 

πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αρ. Πρωτοκόλλου: 1848 Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 11/01/2021  

Θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ), διαφαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει επίσημη 

ενημέρωση από τη αν. Συντονίστρια του Γραφείου Εκπαίδ. Μονάχου. 

 

Επαναλαμβάνουμε ότι οι συνυπογράφοντες της Ανοιχτής Επιστολής θεωρούν εμπαιγμό 

το έγγραφο που στάλθηκε από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου μέσω email, 

στις 05.01.2021, με κύριο σώμα κειμένου το εξής: “Καλησπέρα σας και Καλή Χρονιά. 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο“. Η διάθεση απαξίωσης στη επικοινωνία είναι 

εμφανής. Ως προς το συνημμένο έγγραφο, οι γονείς δεν το δέχονται ως επίσημη απάντηση 

της Επιτροπής, χωρίς να έχει αριθμό πρωτοκόλλου, διεύθυνση της Αρχής έκδοσης του ή 

εθνόσημο, σφραγίδα και υπογραφές. Επίσης, χωρίς να μπει στην ουσία του θέματος της 

Ανοιχτής Επιστολής και στις ερωτήσεις του Υπομνήματος, ζητάει να κάνουν οι 

ενδιαφερόμενοι προτάσεις για διάλογο! Πιστεύουμε ότι ούτε ένα μέλος της Επιτροπής από 

την Αθήνα δεν ασχολήθηκε με την απάντηση που λάβαμε με το email αυτό, διότι αναφέρει 

κάποιες ανεπίσημες συναντήσεις και συζητήσεις της αν. Συντονίστριας με ορισμένα άτομα 

που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό λόγο για την εξέλιξη της ελληνικής Παιδείας στο Μόναχο. 

 

Επίσης, σε μήνυμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων προς 

την. Αναπλ. Συντονίστρια για διευρυμένη συνάντηση μαζί της, πήραμε ως απάντηση ότι 

πρέπει πρώτα να ενημερωθεί η Υφυπουργός κα. Μακρή και ως τότε δεν μπορούν να 

απαντηθούν τα ερωτήματά μας (βλ. συνημμένο παρούσας επιστολής). Θεωρούμε ότι το 

κράτος έχει συνέχεια και η Υφυπουργός, η οποία ορκίστηκε στις 04.01.2021, είχε το χρόνο 

για να ενημερωθεί για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα της Ομογένειας. 

 

Η τακτική που εφαρμόζεται είναι εμφανής και απαράδεκτη. Η Επιτροπή δημιουργήθηκε 

στις 11 Νοεμβρίου 2020 και από τότε με υπομονή και ευγένεια προσπαθούμε να 

επικοινωνήσουμε με τους αρμοδίους. Το μόνο που λαμβάνουμε από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων είναι αριθμό πρωτοκόλλου στις επιστολές μας, και δυστυχώς, καμία 

επίσημη ενημέρωση είτε από την Αθήνα είτε από το Συντονιστικό Γραφείο στο Μόναχο! 



 

Για όλα τα παραπάνω ζητούμε επίσημη και ουσιαστική απάντηση από την συγκεκριμένη 

Επιτροπή για τα θέματα του θίξαμε στην Ανοιχτή Επιστολή και το Υπόμνημά της. 

Περιμένουμε επίσημη και ουσιαστική ενημέρωση με πραγματοποίηση συζητήσεων και 

επαφών και όχι δημιουργία νεκρού χρόνου. Δείξαμε ότι είμαστε καλόπιστοι και ανοιχτοί στην 

επικοινωνία. Ταυτόχρονα όμως και ενωμένοι κάτω από ένα στόχο, δηλ. την ανάδειξη της 

πραγματικής κατάστασης που έρχεται για τα Ελληνικά Σχολεία στο Μόναχο. 

 

Εμφατικά τονίζουμε ότι αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας με εσάς. Μετά 

από την παρούσα επιστολή μας, θα απευθυνθούμε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και θα 

επιδιώξουμε την ευρύτερη δημοσιοποίηση του θέματος που ανέκυψε. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

   Η Πρόεδρος                                 Η Γραμματέας  

 

 

   Αντωνάκη Ιωάννα       Χαρπαντίδου Κυριακή  

 

 

  


