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Κύριε Ζουράρι, 

   Απευθυνόμαστε προσωπικά σε σας, για να  καταγγείλουμε τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου  
 κ. Γ. Παπατσίμπα για την έλειψη διαλόγου με τα συλλογικά και νόμιμα εκλεγμένα θεσμικά όργανα των 
γονέων (Σχολικές Επιτροπές) και την απαράδεκτη απόφαση του να καταργήσει <<μετακινήσει>> το 4ο 
Δημοτικό Σχολείο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», το οποίο βρίσκεται στο Βόρειο/Δυτικό Μόναχο, «μετακινώντας» τους 
μαθητές στο 5ο  Δημοτικό Σχολείο «Σωκράτης» το οποίο βρίσκεται στο Νότιο/Ανατολικό Μόναχο, και να 
συγχωνεύσει/συστεγάσει το 2ο Γυμνάσιο μαζί με το 1ο Γυμνάσιο Μονάχου, στο κτήριο, που μέχρι τώρα 
συστεγάζεται το 4ο  Δημοτικό Σχολείο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ μαζί με το  1ο Γυμνάσιο.  
Να σημειωθεί , ότι  το <<ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>> είναι το μεγαλύτερο Δημοτικό Σχολείο σε αριθμό  παιδιών και 
νέων  εγγραφών  1ης  δημοτικού, καθώς  η περιοχή που βρίσκετε στο Β.Δ.Μόναχο έχει τους περισσότερους  
Έλληνες  κατοίκους .  
   Το  2ο Γυμνάσιο θα μπορούσε να συστεγαστεί στο κτήριο του  5ου Δημοτικού Σχολείου ΣΩΚΡΑΤΗΣ   στο 
Zamdorf  Ν.Α. Μόναχο, διατηρώντας έτσι δύο ολοκληρωμένες σχολικές μονάδες όπως είναι παιδαγωγικά 
σωστό , λαμβάνοντας υπόψιν, ότι αδέρφια φοιτούν σε δημοτικό και γυμνάσιο. 
   Εκφράζουμε  την έντονη αντίθεση μας στην συγχώνευση/συστέγαση  των δύο γυμνασίων και στην αλλαγή 
της υπάρχουσας μορφής αυτοτελούς σχολικής μονάδας (δημοτικό-γυμνάσιο σε ένα κτήριο) . Επομένως η 
στέγαση του 2ου Γυμνασίου στο Zamdorf  Ν.Α.Μόναχο , όπως αρχικά είχε ειπωθεί και αποφασιστεί απο τον 
κ.Συντονιστή  είναι η πλέον ενδεδειγμένη, παιδαγωγικά και γεωγραφικά,αποδεκτή λύση για τους γονείς. 
   Αναρωτιόμαστε ποιοί  είναι οι λόγοι , που ο κ.Συντονιστής  άλλαξε την αρχική του απόφαση να πάει το 2ο 
Γυμνάσιο στο Zamdorf  Ν.Α.Μόναχο, επειδή η χωρητικότητα των κτηρίων και των κενών  αιθουσών είναι   
ίση , υπάρχουν άραγε συμφέροντα συγχωνεύσης των δύο γυμνασίων και των υπηρεσιών τους ;  
   Είμαστε βέβαιοι,  αξιότιμε κ.Υπουργέ, ότι ως  Δάσκαλος  και Γονέας  θα λάβετε υπόψιν τις δίκαιες 
απαίτησεις μας , θα ερευνήσετε και θα ενεργήσετε άμεσα προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η τόσο 
ζημιογόνα ενέργεια για τα Ελληνόπουλα  του Μονάχου. 
    Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία . 
        
Μετά τιμής. 
  
Η Σχολική Επιτροπή του 1ου Γυμνασίου Μονάχου    
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                     Η Γραμματέας  
Χρήστος  Θεοδοσιάδης                                                                                  Διάνα Ραστοπούλου 
 
 
Τα μέλη: Ι.Τερτιρόγλου,Σ.Καρυδάκης,Ε.Κολιάτσας,Α.Κοτίου,Ν.Κουτσομητοπούλου,Κ.Ταχτσίδης, 
Β.Τσίκας, Σ.Παπαδωνίου. 
 
 



 
 


