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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των μελών της Ομοσπονδίας Β.Β, δημοσιοποιούμε τα            
ακόλουθα:  

 
Αγαπητά  μέλη, αγαπητοί γονείς, αξιότιμοι συνάδελφοι 
 

Στις 15.10.2017 και ώρα 10.30, πραγματοποιήθηκε η τακτική Συνέλευση της Ομοσπονδίας           

Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης στο Restaurant Turn & Sport-Vereinigung          

Stuttgart-Münster, Neckartalstrasse 261,  στη Στουτγάρδη.  

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, ευχαριστεί όλους τους συλλόγους που παραβρέθηκαν στη            

γενική συνέλευση που ξεπέρασε για άλλη μια φορά τις προσδοκίες μας. Η πληρότητα έφτασε              

το εκατό τις εκατό. Η έκκληση του θεσμού μας για συμμετοχή, εισακούστηκε και η              

συσπείρωση σε τούτο το βαθμό μας δίνει απεριόριστη δύναμη και θέληση ώστε να             

συνεχίσουμε τον ενωτικό μας αγώνα παρακάμπτοντας τις διασπαστικές ενέργειες ορισμένων          

λίγων, ελπίζοντας πάντα ότι η λογική θα αντικαταστήσει την παραλογία στον τρόπο σκέψεως             

τους.  

Στο σημείο αυτό, θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τους ιδρυτές της διαδικτυακής           

σελίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ρούλα Τσαπάρα και Κωνσταντίνο         

Καχριμανίδη για την ιδέα τους και την υλοποίησή της, συμβάλλοντας έτσι στη διαρκή και              

άμεση ενημέρωση όλων μας για τα θέματα της ελληνόγλωσσης παιδείας στη Γερμανία. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. Η ολομέλεια της Ομοσπονδίας Βάδης Βυρτεμβέργης, εφόσον ανέλυσε διεξοδικά την          

κατάσταση που επικρατεί στα Ελληνικά σχολεία του κρατιδίου μας, αποφάσισε να           
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προβεί σε μελετημένες κλιμακωτές κινητοποιήσεις ώστε να δοθεί έμφαση στα          

προβλήματα που χρόνια τώρα μένουν άλυτα από την ελληνική πολιτεία. 

 

 

2. Η Ομοσπονδία μας βρίσκετε σε επαφή με συλλόγους άλλων κρατιδίων και οι            

κινητοποιήσεις θα έχουν ευρύτερο χαρακτήρα. 

3. Σύσσωμη η Ομοσπονδία στηρίζει όλες τις μορφές σχολείων στο κρατίδιό μας. Όλα τα             

μέλη μας είναι ισότιμα και στηρίζονται με όλες τις δυνάμεις μας. Τ.Ε.Γ και Ελεύθερα              

σχολεία των Συλλόγων όπως και νηπιαγωγεία που λειτουργούν στα πλαίσια των           

προσπαθειών των τοπικών οργανώσεων Γονέων και Κηδεμόνων και της         

Ομοσπονδίας, θα συνεχίσουν αδιάκοπα την παροχή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης         

προς τα παιδιά και τα εγγόνια μας. 

4. Η Ολομέλεια της Ομοσπονδίας καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Καχριμανίδη στο         

σχήμα του Δ.Σ. μας ως Ειδικό συνεργάτη και τεχνικό μας σύμβουλο. Συνάδελφε            

Κώστα, οι γνώσεις σου και οι συμβουλές σου θα μας είναι απολύτως χρήσιμες και              

χαιρόμαστε που σε καλωσορίζουμε στις τάξεις μας. 

5. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι η οριστική λύση των προβλημάτων στα σχολεία μας,            

που περνά εκ πρώτης όψεως μέσα από την επάρκεια εκπαιδευτικών στα Τ.Ε.Γ και             

στο μοναδικό Λύκειο του κρατιδίου μας. Η περεταίρω σύσφιξη σχέσεων με τα            

γειτονικά κρατίδια και ο αγώνας μας για άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό             

προσωπικό, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στρατηγική συμμαχιών που θα            

προστατέψουν την μορφή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο κρατίδιό μας.  

Ως ο μεγαλύτερος φορέας Συλλόγων Γ & K πανευρωπαϊκά και ένας από τους             
μεγαλύτερους παγκοσμίως, λαμβάνουμε υπόψη τα εχθρικά προς εμάς μηνύματα από          
διάφορους θεσμούς που θεωρούμε πως έχουν απολύτως λάθος τακτική προσπαθώντας          
επίμονα να δείχνουν πως υπάρχει διχόνοια στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι στην Γερμανία           
ενώ τα επιχειρήματά τους είναι τουλάχιστον αυτόν τον καιρό παρόμοια με τα δικά μας.              
Λόγο όμως της συγκυρίας δεν θέλουμε να δώσουμε συνέχεια ελπίζοντας πως δεν θα             
χρειαστεί να πληρώσουν το τίμημα των ενεργειών αυτών των διάφορων κύκλων τα            
παιδιά όλων μας.  

Αξιότιμα μέλη, η Ομοσπονδία θα σας ενημερώσει εγκαίρως για την μορφή και τον χρόνο των               
κλιμακωτών κινητοποιήσεών μας που σε κάθε περίπτωση θα αφήνουν πάντα περιθώρια           
διαλόγου.  

Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης 
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας  

 
 



Βαλκάνη Ξανθίππη         Ραφαηλίδου Ελένη  
 
 


