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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απάντηςη του Δήμου, ςτισ ψευδείσ καταγγελίεσ
του ςυμπολίτη, Νικολάου Μαυροειδή,
για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων
Με ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο και δθμοςιεφματα ςε μερίδα του τοπικοφ
Σφπου δθμοςιοποιικθκε αναφορά – καταγγελία ςτθν Τπουργό Παιδείασ Κα Νίκη
Κεραμζωσ του ςυμπολίτθ κ. Νικολάου Μαυροειδή, γονζα μακιτριασ του 4ου
Δθμοτικοφ χολείου Μεγάρων, ο οποίοσ με εντελϊσ ανυπόςτατεσ και αςτιρικτεσ
κατθγορίεσ προζβθ ςε εξϊδικθ διαμαρτυρία καταγγζλοντασ το Διμο και προςωπικά
τον Διμαρχο Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, για τθν ςυςτζγαςθ του 4ου με το 5ο
Δθμοτικό χολείο, που δικεν ζγινε με “παράνομθ, παράλογθ κι επικίνδυνθ
απόφαςθ” τθσ Διοίκθςθσ του Διμου κι εκ του γεγονότοσ αυτοφ ζκλειςε το 4ο
Δθμοτικό χολείο λόγω τθσ φπαρξθσ κρουςμάτων του Κορωνοϊοφ προκαλϊντασ
δικεν “ψυχικό άλγοσ ςε γονείσ και μακθτζσ”.
Ο καταγγζλων προφανϊσ ζχει πζςει κφμα παραπλθροφόρθςθσ και
παραςφρκθκε ανεξιγθτα και αναίτια ςτθν ςυγκεκριμζνθ αναφορά – καταγγελία.
τον κφριο Μαυροειδι δόκθκε ιδθ μία ςοβαρι απάντθςθ, για όλα τα
παραπάνω από το Δ. του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 4 ου Δθμοτικοφ
χολείου Μεγάρων, με τθν οποία αποδομείται πλιρωσ όλο το περιεχόμενο των
καταγγελιϊν του ςτθν αναφορά του ςτθν Τπουργό Παιδείασ, που μάλιςτα ευκζωσ
επιπλζον τον κατθγοροφν, για “απόπειρεσ ςυκοφαντικισ δυςφιμθςθσ και
διαςποράσ ψευδϊν ειδιςεων”, ςυνιςτϊντασ του μάλιςτα “να είναι πιο προςεκτικόσ
ςτα δθμόςια γραφόμενά του,” τα οποία όπωσ λζνε,“ζχουν αντιλθφκεί πϊσ
αλλάηουν ανα 24 ϊρεσ, αρκοφν όμωσ να δθμιουργιςουν αναςτάτωςθ κι
εςφαλμζνεσ εντυπϊςεισ ςτουσ μθ γνωρίηοντεσ ςυμπολίτεσ μασ ι τουσ κεςμικοφσ
παράγοντεσ”.
Για αποκατάςταςη λοιπόν τησ αλήθειασ και μόνον αναφζρουμε τα
παρακάτω:
- Είναι ΨΕΜΑ, ότι η ςυςτζγαςη των Σχολείων ζγινε με παράνομη, παράλογη
και επικίνδυνη απόφαςη τησ Διοίκηςησ του Δήμου.
- Η αλήθεια είναι, ότι η ςυςτζγαςη ζγινε με απόφαςη του Δημοτικοφ
Συμβουλίου.

- Είναι ΨΕΜΑ ότι θ ςυςτζγαςη των μακθτϊν των δφο Δθμοτικϊν χολείων 4ου

και 5ου ζγινε εριμθν τθσ πλειοψθφίασ των Γονζων και Κθδεμόνων.
- Η αλικεια είναι ότι αποφαςίςτθκε όχι με μία αλλά με δφο Γενικζσ
υνελεφςεισ του υλλόγου Γονζων, μία Εκτακτη ςτισ 2 επτεμβρίου 2019 και
μία Τακτική ςτισ 28 Φεβρουαρίου 2020, τα Πρακτικά των οποίων μπορείτε
να τα ηθτιςετε και να τα μελετιςετε.
- Είναι ΨΕΜΑ, ότι ςυςτεγάηονται εξακόςιοι (600) μακθτζσ, όταν λειτουργοφν
φυςικά τα χολεία.
- Η αλικεια είναι ότι το ςφνολο των μακθτϊν είναι τριακόςιοι ενενιντα τρείσ
(393).
- Είναι ΨΕΜΑ, ότι ζχετε μαηζψει πάνω από διακόςιεσ υπογραφζσ από γονείσ
του 4ου Δθμοτικοφ χολείου, που ςυμφωνοφν δικεν με τισ απόψεισ ςασ,
όταν το ςφνολο των μακθτϊν, που ςυςτεγάηονται είναι μόλισ εκατόν
πενιντα τρείσ(153).
- Είναι ΨΕΜΑ, ότι το 4ο Δθμοτικό χολείο Μεγάρων ζκλειςε λόγω
κρουςμάτων Κορωνοϊοφ.
- Η αλικεια είναι ότι ποτζ ΔΕΝ ζκλειςε τμιμα ι ολόκλθρο το χολείo, γιατί
απλά ΔΕΝ υπιρξε κανζνα διαπιςτωμζνο κροφςμα Covid– 19, ςε μακθτι ι ςε
εκπαιδευτικό. Αυτι και μόνο θ αναφορά ςασ ωσ ψευδισ, που αναφζρεται
ςτθν μετάδοςθ του Κορωνοϊοφ, γνωρίηετε ότι είναι ποινικά κολάςιμθ;
(Γι αυτό το ηιτθμα οι Νομικοί ςασ φμβουλοι παρζλειψαν ι ξζχαςαν να ςασ
ενθμερϊςουν;).
- Είναι ΨΕΜΑ κ. Μαυροειδι ότι τάχα θ μεταφορά δφο αικουςϊν προκατ, που
μάλιςτα “δεν ιςαν και κατάλλθλεσ” κόςτιςαν δεκαοκτϊ χιλιάδεσ (18.000)
Ευρϊ.
- Η αλικεια είναι ότι και κατάλλθλεσ ιςαν και θ μεταφορά τουσ (ςε αυτιν
αναφζρεςτε) κόςτιςε μόλισ δφο χιλιάδεσ τριακόςια πενιντα ζξθ (2.356)
Ευρϊ μαηί με το ΦΠΑ !!!
Είναι γνωςτό, ότι ο Διμοσ ζκανε, κάνει και κα κάνει, ότι πρζπει για τθν
ςωςτι λειτουργία των χολείων όλων των βακμίδων ςτθν περιοχι μασ
τθρϊντασ τισ οδθγίεσ και τα μζτρα, που χρειάηονται για τθν διαςφάλιςθ τθσ
υγείασ των μακθτϊν και των διδαςκόντων από τθν απειλι τθσ πανδθμίασ του
Κορωνοϊοφ και φροντίηει, για τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ ςτζγαςθσ
των μακθτϊν του 4ου Δθμοτικοφ χολείου Μεγάρων με τθν ανζγερςθ νζου
κτιρίου.
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