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Είναι  πραγματικά  λυπηρό,  ακόμη και  όταν  η  ανικανότητα  και  η  σκοπιμότητα συγκεκριμένων 
ατόμων  έχει  αποκαλυφθεί  περίτρανα,  εκείνα  να  προσπαθούν  να  δημιουργήσουν  εντυπώσεις 
υποτιμώντας  οικτρά  την  νοημοσύνη  όλων  των  Ελληνίδων  και  Ελλήνων.  Με  την  παρούσα  δίνονται 
απαντήσεις  σε  όλες  τις  κατηγορίες  που  μας  προσάπτει  ο  συντονιστής  κ.  Παπατσίμπας  μέσω  της 
επιστολής  που  δημοσιεύτηκε  στον  Δορυφόρο  Μονάχου.  Πριν  την  ανάλυση  των  σημείων,  είμαστε 
αναγκασμένοι  να  τονίσουμε  ότι  η  συντονιστική  επιτροπή  Μονάχου  είναι  καθόλα  νόμιμη  από  την 
στιγμή  που  προέκυψε  από  Γενική  Συνέλευση  γονέων  και  κηδεμόνων  (30.04.2017).  Τούτο 
αναγνωρίζεται και από την Βαυαρική Πολιτεία ως το ανώτατο όργανο. Έτσι συνηθίζεται άλλωστε σε 
μια Δημοκρατία,  ο  λαός  να  αποφασίζει.  Δυστυχώς  όμως  τον  θεμέλιο  λίθο  της Δημοκρατίας  δεν  τον 
συμμερίζονται όλοι.

    Όσον  αφορά  το  αρχικό  κτίριο  στο Obesendling  (Hoffmannstr.  51),  κατά  την  άποψη  μας,  η 
επίσκεψη  ενός  χώρου,  όπως  επικαλείται  ο  κ.  συντονιστής  ότι  πραγματοποίησε  πριν  την 
επίσκεψη του κλιμακίου, δεν αποτελεί αποδεικτικό ούτε απαραίτητα σημαίνει ότι υπάρχει και 
διαπραγμάτευση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η  ιδιοκτήτρια εταιρεία ήταν σε προχωρημένες 
διαπραγματεύσεις  με  άλλο  ενοικιαστή,  γεγονός  το  οποίο  θα  όφειλε  να  γνωρίζει  το  μεσιτικό 
γραφείο  που  υποτίθεται  ότι  είχε  αναλάβει  τις  διαπραγματεύσεις.  Η  συντονιστική  επιτροπή 
επιθεώρησε  στις  09.05.2017  τους  εν  λόγω  χώρους,  εξωτερικά  και  εσωτερικά,  χωρίς  να 
εμπλακεί  σε  διαπραγματεύσεις. Ο κ.  συντονιστής,  όπως  ο  ίδιος  αναφέρει,  επισκέφθηκε  τους 
χώρους  μια  εβδομάδα  πριν  την  επίσκεψη  του  κλιμακίου  (23.05.2017),  τουτέστιν  στις 
16.05.2017, όταν ήδη είχαν κατατεθεί επιστολές από πλευράς μας να προχωρήσει άμεσα στην 
μίσθωση. 

 Άλλωστε  η  διάθεση  του  κ.  συντονιστή  για  την  ομαλή  κτιριακή  τακτοποίηση  των  σχολείων 
φάνηκε  με  τη  μεθόδευση  του  να  διαλύσει  το  4ο  δημοτικό  σχολείο  Αριστοτέλης  και  να 
μεταφέρει το γυμνάσιο στους χώρους του Freimann και δυστυχώς και το λύκειο όπως τελικά 
απεδείχθη. Η  δυσάρεστη αυτή  εξέλιξη απετεύχθει  μόνο μετά  την  έλευση  του  κλιμακίου  του 
υπουργείου παιδείας σε μια θυελλώδη συνάντηση στις 23.5.17.

   Υπήρξε ενόχληση για την ημερομηνία (09.06.2017), κατά την οποία ενημερώσαμε άμεσα και 
όπως αρμόζει, για την νέα κατάσταση, ότι δηλαδή η στέγαση του  Λυκείου βρίσκεται πάλι σε 
αδιέξοδο.  Έπρεπε  δηλαδή  να  περιμένουμε  να  τελειώσουν  οι  διακοπές,  να  κρατήσουμε  τους 
γονείς στο σκοτάδι και να βρεθούμε προ τετελεσμένων καταστάσεων κατά την άποψη του κ. 
συντονιστή.  Τα συμπεράσματα δικά σας.

     Κατηγορούμαστε  πως  δεν  έχουμε  νομιμοποίηση.  Αν  και  η  απάντηση  δόθηκε  στην  πρώτη 
παράγραφο  θα  θέλαμε  να  τονίσουμε  ότι  δεν  μπορεί,  κατά  το  δοκούν,  την  μια  μέρα  να 
αναγνωρίζει ένα όργανο και την άλλη να το χαρακτηρίζει παράνομο. Δηλαδή στις συναντήσεις 
μας στο συντονιστικό γραφείο (02.05.2017, 11.05.2017) ήμασταν νόμιμοι (υπάρχουν πρακτικά 
υπογεγραμμένα από τον ίδιο) και φυσικά μας αναγνώριζε, αφού φρόντισε για την συνάντηση 



μας  με  το  κλιμάκιο. Μετά  την  επιστολή  μας  (09.06.2017)  γίναμε  παράνομοι.  Στο  παρελθόν 
έχει  ξανασυμβεί  και  με  τον  Σύλλογο  γονέων  και  κηδεμόνων  Μονάχου  με  επίσης  επίσημη 
τοποθέτησή του στον Δορυφόρο. Ο νοών νοείτω. 

 Επικαλείται τις επιστολές του Λυκείου και του 1ου Γυμνασίου. Και οι δυο σχολικές επιτροπές 
ήταν  επιθυμητές    και  είναι  μέχρι  και  σήμερα.  Δεν  καταλαβαίνουμε  όμως  για  ποιον  λόγο 
ανακατεύεται  κάποιος  στα  συνδικαλιστικά  θέματα  γονέων  και  κηδεμόνων  ,  που  και  την 
βούληση έχουν και σε κάποια ηλικία είναι να τα λύσουν μόνοι τους και θα τα λύσουν!!!!!

  Εκτός και εάν αυτό βολεύει κάποιους. Ο χρόνος και τα αποτελέσματα θα δείξουν ποιος, που , 
και πότε ήταν την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο.

 Όσο  αφορά  την  μετάλλαξη  μας  σε  Πουαρώ  πως  ανακαλύψαμε  αυτά  για  τα  οποία  έχουμε 
καταγγείλει, σας απαντάμε κε. Συντονιστή ότι δεν πρόκειται περί ανακαλύψεως μας μόνο αλλά 
ο  ίδιος  υφυπουργός  κος.  Ζουράρις  στην  απάντηση  του  που  δημοσιεύθηκε  στον  δορυφόρο, 
στην 3η παράγραφο αναφέρει ρητά ότι αυτό που εσείς θεωρείτε ότι ανακαλύψαμε ως Πουαρώ, 
στο υπουργείο έχει αποδειχτεί (παράγραφο 3 τελευταία πρόταση)

 Όσο  δε  για  την  αναφορά  σας  ότι  οι  αναφορές  τις  συντονιστικής  επιτροπής  θίγουν  την 
επαγγελματική τιμή και υπόληψή σας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ως τι το άγχος τη στιγμή 
που  στην  δημόσια  τοποθέτηση  σας  προσπαθείτε  να  παρουσιάσετε  ότι  λειτουργήσατε  και 
λειτουργείτε με  επαγγελματική  ευσυνειδησία. Επίσης,  εφόσον  γνωρίζατε  για  τις  καταγγελίες 
μας  που  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  από  τις  ανησυχίες  σαν  γονείς,  δεν  μπήκατε  στον  κόπο  να 
δημοσιεύσετε  τα γεγονότα και  τον  τρόπο λειτουργία σας ως προς επίλυση του προβλήματος 
αλλά κάνετε τώρα τον κόπο μετά την δημόσια απάντηση προς την ΝΔ του κου. Ζουράρι στην 
οποία όχι μόνο σας φωτογραφίζει αλλά σας θεωρεί υπεύθυνο για όλη την παραπληροφόρηση 
και την κωλυσιεργία για την επίλυση του προβλήματος της στέγασης του λυκείου.

Με εκτίμηση

για την Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Επιτροπών Σχολείων Μονάχου

Ο Πρόεδρος Η γραμματέας

    
Νικόλαος Μηλιώτης Κεράσα Τσιφλίδου           

Συνημμένα: 1. Επιστολή κ. συντονιστή 
         2 Ανακοίνωση του υφυπουργού κυρίου Ζουράρι. 

Διευκρινιστική επιστολή Συντονιστή ΕκπαίδευσηςΜονάχου
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  
  
Ως  προς  τα  όσα  φέρεται  να  έχουν  ειπωθεί  ως  απάντηση  στη  συντακτική  επιτροπή  του  ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ  σε  επερώτηση  του 
Βουλευτή  της  Νέας  Δημοκρατίας  κ.  Κέλλα  εκ  μέρους  του  Υφυπουργού  Παιδείας  κ.  Ζουράρι,  ο  Συντονιστής  Εκπαίδευσης 
Μονάχου επιφυλάσσεται να απαντήσει δια της υπηρεσιακής οδού. Προς αποκατάσταση, ωστόσο, της αλήθειας, στην αιτίαση 
της συντονιστικής Επιτροπής σχολικών επιτροπών Μονάχου ότι το εν λόγω κτήριο ήταν ήδη μισθωμένο από καιρό, αρκεί μόνο 
να αναφερθεί ότι μια εβδομάδα πριν από την άφιξη του κλιμακίου στο Μόναχο, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης μαζί με τη Γενική 
Πρόξενο  και  την  εκπρόσωπο  του  μεσιτικού  γραφείου  είχαν  επιθεωρήσει  παρουσία  εκπροσώπων  του  ιδιοκτήτη  το  εν  λόγω 



διδακτήριο  και  είχαν  συμφωνήσει  να  λάβουν  γραπτώς  την  προσφορά  για  την  εσωτερική  διαρρύθμιση  του  χώρου,  επειδή 
απαιτούνταν να πέσουν περίπου 10 μεσοτοιχίες, για να διασφαλιστεί ο αριθμός των αναγκαίων αιθουσών. Εκεί  έγινε λόγος 
από την κ. Γενικό Πρόξενο και για ενδεχόμενη κοστολόγηση της αντικατάστασης των μοκετών στα πατώματα. Εκ παραλλήλου, 
ο Συντονιστής Εκπαίδευσης είχε προτείνει να ανατεθεί η υπόθεση σε νομικό για την εξέταση των συμβολαίων από την πλευρά 
του  Γενικού  Προξενείου.  Ουδέποτε  ειπώθηκε  ότι  το  κτήριο  δεν  ήταν  διαθέσιμο.  Όλα  αυτά  πιστοποιούνται  εγγράφως.  Την 
υπαναχώρηση  του  ιδιοκτήτη  και  την  επιλογή  άλλου  ενδιαφερόμενου πληροφορήθηκε  ο  Συντονιστής  Εκπαίδευσης  από  τον 
εντεταλμένο δικηγόρο στις 31.05.2017 και συζήτησε με τη Γενικό Πρόξενο όλες τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί 
άμεσα νέο διδακτήριο και σε καμία περίπτωση να μην διακυβευθεί η εύρυθμη λειτουργία του Λυκείου κατά το επόμενο σχολικό 
έτος, όπως ακριβώς και έγινε. Απομένει, συνεπώς, να μας εξηγήσει η συντονιστική Επιτροπή σχολικών επιτροπών Μονάχου η 
οποία σε ανοικτή επιστολή προς όλα τα ελληνικά κόμματα από 09.06.2017, όταν τα σχολεία της Βαυαρίας ήταν σε διακοπές, 
διατείνεται  σε  ρόλο  Ηρακλή  Πουαρώ  πως  ανακάλυψε  ότι  «ουδέποτε  είχαν  γίνει  ουσιαστικές  συζητήσεις  με  αποτέλεσμα  το 
κτήριο να έχει ήδη ενοικιαστεί πριν από τη συνάντηση με τους εντεταλμένους του Υπουργείου», από που έχει αντλήσει αυτή 
την «πληροφορία». Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω επιτροπή ουδεμία δικαιοδοσία ή νομιμοποίηση έχει και αποδεδειγμένα δεν 
ενεργεί  ως  συλλογικό  όργανο,  όπως  καταγγέλλεται  από  τις  σχολικές  επιτροπές  του  1ου  Γυμνασίου  και  του  Λυκείου  με 
ανακοινώσεις  τους  στο  ΔΟΡΥΦΟΡΟ  στις  19  και  20  Ιουνίου  2017  για  αυθαίρετες  ενέργειες  του  προέδρου  της.  Επειδή  οι 
παραπάνω  ψευδείς  αιτιάσεις  της  συντονιστικής  επιτροπής,  όχι  μόνον  είναι  παραπλανητικές,  αλλά  και  θίγουν  την 
επαγγελματική  τιμή και υπόληψή μας,  ζητούμε να αναιρεθούν άμεσα. Ειδάλλως επιφυλασσόμεθα για  τη λήψη κάθε ένδικου 
μέσου προσωπικά εναντίον εκείνων που θεωρούν ότι μπορούν ανερυθρίαστα να διασπείρουν δημοσίως συκοφαντικά ψεύδη 
και μυθεύματα.  
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου  
  
Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: Σημειώνουμε με  τη σειρά μας για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει 
στη  συγκεκριμένη  ανάρτηση,  στην  οποία  αναφέρεται  τόσο  ο  ο  Συντονιστής  Εκπαίδευσης  όσο  ο  Υφυπουργός 
Παιδείας, σχόλιο της συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ. Όλο το κείμενο είναι του Τομεάρχη Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων της Ν.Δ. Βουλευτή Ν. Λάρισας κ. Χρήστο Κέλλα 

Απάντηση Υφ. Παιδείας  K. Ζουράρι σε δημοσίευμα  που έχει αναρτηθεί στο «ΔΟΡΥΦΟΡΟ» όπου 
περιέχεται και δήλωση  σχόλιο που αποδίδεται στον α. Τομεάρχη Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων της Ν.Δ. Βουλευτή Ν. Λάρισας κ. Χρήστο Κέλλα
Απάντηση  Υφυπουργού  Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  Κων/νου  Ζουράρι  σε  δημοσίευμα   που  έχει  αναρτηθεί  στον 
ιστότοπο της διαδικτυακής εφημερίδας της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία «ΟΝ LINE ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ» όπου περιέχεται και 
δήλωση  σχόλιο που αποδίδεται στον α. Τομεάρχη Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ν.Δ. Βουλευτή Ν. Λάρισας κ. 
Χρήστο Κέλλα 
Με  αφορμή  το  ανωτέρω  δημοσίευμα  και  προς  αποκατάσταση  της  αλήθειας  απευθύνομαι  τόσο  στον  συντάκτη  του 
δημοσιεύματος και τον βουλευτή της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χρήστο Κέλλα, όσο και στη συντονιστική επιτροπή σχολικών 
επιτροπών σχολείων Μονάχου, επισημαίνοντας τα εξής: 
Τουλάχιστον εσφαλμένα, αν όχι σκόπιμα, στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι δήθεν στην επιστολή της συντονιστικής επιτροπής 
σχολικών επιτροπών σχολείων Μονάχου, καταγγέλλεται πως το υπουργείο ψευδώς διαβεβαίωσε τους Έλληνες του Μονάχου 
ότι διευθέτησε το πρόβλημα στέγασης του Λυκείου. 
Πλην όμως στην εν λόγω επιστολή, δεν υπάρχει απολύτως καμία τέτοια αιτίαση προς το Υπουργείο, αλλά προς το συντονιστή 
εκπαίδευσης Μονάχου, ο οποίος κατονομάζεται ως αποκλειστικός υπαίτιος. Ο τελευταίος διαβεβαίωνε διαχρονικά, εμφατικά και 
προς όλες τις κατευθύνσεις, προφορικά και εγγράφως και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κλιμακίου του γραφείου μου στο 
Μόναχο, ότι το κτίριο το οποίο ο ίδιος πρότεινε για να μεταστεγαστεί το Λύκειο Μονάχου, ήταν διαθέσιμο για μίσθωση προς το 
ελληνικό δημόσιο,  και  ανέμενε μόνο  την  έγκριση  του Υπουργείου  για  να υπογραφεί  η σχετική σύμβαση μισθώσεως. Όπως 
αποδείχτηκε εκ των υστέρων και προς μεγάλη μου έκπληξη, το κτίριο για το οποίο υπήρξε απόλυτη ομοφωνία για να μισθωθεί, 
δεν  ήταν  διαθέσιμο από  καιρό, παρά  τις περί  του  αντιθέτου  διαβεβαιώσεις  του συντονιστή  εκπαίδευσης,  ο  οποίος  δεν  έχει 
παράσχει μέχρι σήμερα επαρκείς εξηγήσεις για την αναστάτωση που προκλήθηκε εξαιτίας του. 
Τα υπόλοιπα αναφερόμενα στο δημοσίευμα ως σχόλιο  του βουλευτή  της ΝΔ κου Χρήστου Κέλλα, περί δήθεν  ιδεοληπτικής 
απαξιωτικής  συμπεριφοράς,  όσον  αφορά  τα  ελληνικά  σχολεία,  στη  συνείδηση  των  ομογενών  και  διάφορα  άλλα,  τούτα 
εντάσσονται στον συνήθη ανούσιο αντιπολιτευτικό λόγο της αξιωματικής αντιπολίτευση, που αδυνατεί ωστόσο να βρει ευήκοα 
ώτα  στην  ομογένεια  του  Μονάχου,  η  οποία  έχει  και  γνώση  και  μνήμη.  Αναφορικώς  δε  με  μεθοδεύσεις  απαξίωσης  των 
ελληνικών σχολείων στη συνείδηση των ομογενών μαθητών και των ελληνικών σχολείων στη Γερμανία, αν δεν το γνωρίζει ο 



ίδιος  ο  κος  Κέλλας,  ας  ρωτήσει  τον  συνάδελφό  του  στο  κόμμα  της  Νέας  Δημοκρατίας,  τέως  Υπουργό  Παιδείας,  κο 
Αρβανιτόπουλο, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2013 υπέγραψε και δρομολόγησε το κλείσιμο των ελληνικών Λυκείων της 
Γερμανίας, σχεδιασμό τον οποίο ακύρωσε η σημερινή κυβέρνηση. 
Ο  κ.  Κέλλας  εφόσον  δεν  το  γνωρίζει,  καλό  θα  ήταν  να  πληροφορηθεί  πως  μαθήματα  ελληνοπρεπείας  και  ελληνογνωσίας 
(τώρα μάλιστα και ως αρμόδιος), τα δίνω εγώ και όχι η μείζων μειονοψηφία. 
  
Κλείνοντας,  θέλω  να  ευχαριστήσω  όλους  όσους  στέκονται  αρωγοί  στην  προσπάθεια  της  κυβέρνησης  να  στηρίξει  την 
ελληνόγλωσση παιδεία στη Γερμανία σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς, των οποίων δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες, 
εργαζόμενοι  άοκνα  σε  συνεργασία  με  την  κα  Γενική  Πρόξενο,  προκειμένου  οι  μαθητές  του  Λυκείου  Μονάχου  να  έχουν 
κατάλληλη σχολική στέγη πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
  
Σημείωση  ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ:  Δεν  υπάρχει  στη  συγκεκριμένη  ανάρτηση  στην  οποία  αναφέρεται  ο 
Υφυπουργός  Παιδείας  σχόλιο  της  συντακτικής  επιτροπής  του  ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ.  Όλο  το  κείμενο  είναι 
του Τομεάρχη Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ν.Δ. Βουλευτή Ν. Λάρισας κ. Χρήστο Κέλλα


