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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των μελών της Ομοσπονδίας Β.Β,          

ενημερώνουμε:  
 

Αγαπητά  μέλη, αγαπητοί γονείς, αξιότιμοι συνάδελφοι. 
 
Οι θεσμοί μας σας παρουσιάζουν το πρόγραμμα τους για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 εώς 

Ιούλιο 2018.  

Στις 15.10.2017 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και 100% συμμετοχή, η τακτική           

Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης στη          

Στουτγάρδη.  

Για τις 09.11.2017 αποφασίστηκε η παράδοση επιστολής προς το Υπουργείο Παιδείας           

διαμέσου του Γενικού Προξένου μας στη Στουτγάρδη κ. Παναγιώτη Πάρτσο. Πολυμελές           

κλιμάκιο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης και της          

Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, έγινε ευπρόσδεκτο στο γραφείο του          

Προξένου μας.  

Για άλλη μια φορά ο Πρόξενός μας, μας δέχτηκε και προθυμοποιήθηκε να αποστείλει τα              

αιτήματά μας στο Υπουργείο Παιδείας δίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ιδιαίτερη έμφαση στα             

προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο κρατίδιό μας. Στο σημείο αυτό          

ευχαριστούμε τον Πρόξενό μας θερμά για την διαχρονική στήριξη που μας παρέχει από την              

πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Στουτγάρδη.  
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Ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους των όμορων κρατιδίων που συμμετέχουν και στηρίζουν           

σθεναρά τις συλλογικές μας προσπάθειες ώστε να προστατευθούν τα σχολεία μας. Καθ’ όλη             

τη διάρκεια των αγώνων μας, βρισκόμαστε σε επαφή με τους συλλόγους τον κρατιδίων της              

Βαυαρίας, της Έσσης και της Ρηνανίας Βεστφαλίας. Η ενότητα και ο ζήλος για συλλογικές              

κινητοποιήσεις παραμένουν στο 100% των μελών μας και υποσχόμαστε ότι θα τιμήσουμε την             

εμπιστοσύνη που μας παρέχετε με ακόμη περισσότερες προσπάθειες υπέρ σας.  

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε μετά από πρόταση της γραμματέας Ελένης Ραφαηλίδου,            

να δημιουργήσει την ενημερωτική εφαρμογή των ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ όπου          

συμπεριλαμβάνονται οι πρόεδροι όλων τον Δ.Σ. των σχολείων όλων των κρατιδίων μελών            

της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας μας. Με την πρωτοβουλία αυτή διασφαλίστηκε η            

άμεση ενημέρωση των συλλόγων για οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε στα επίκαιρα θέματά μας. 

Το ερευνητικό μέρος των θεσμών μας όπως και τις δημόσιες σχέσεις μας προς τον τύπο και                

το διαδίκτυο, ανέλαβε ο ειδικός συνεργάτης και σύμβουλός των θεσμών μας Κωνσταντίνος            

Καχριμανίδης συμβάλλοντας έτσι στη διαρκή και άμεση παρουσίαση των θεμάτων μας           

σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιό μας. 

Για άλλη μια φορά, οι προβλέψεις των θεσμών μας επαληθεύθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Οι               

εισηγήσεις μας προς το Υπουργείο υλοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην δικαιότερη          

τοποθέτηση των εκπαιδευτικών εν καιρό κρίσης για να λειτουργήσουν περισσότερα σχολεία           

και να περιοριστεί ο αριθμός των Τ.Ε.Γ που παρέμειναν κλειστά. Με την ενεργοποίηση των              

υπόλοιπων παρατάσεων ευελπιστούμε να γίνουν δίκαιες τοποθετήσεις για να λειτουργήσουν          

σε κάθε περίπτωση τα ακριτικά Τ.Ε.Γ που τα τελευταία δυο χρόνια αντιμετώπισαν τραγικές             

ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Η συνεργασία μας με το συντονιστικό γραφείο Μονάχου, είναι άριστη. Ευχαριστούμε τον            

Συντονιστή κ. Γεώργιο Παπατσίμπα για της προσπάθειές του να καλύψει τα κενά των             

σχολείων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να λειτουργήσουν όλα τα Τ.Ε.Γ στην              

περιοχή ευθύνης του.  

Η συνεργασία των θεσμών μας με την ΕΛΜΕ, (Συνδικαλιστικό Όργανο των καθηγητών στη             

Βάδη Βυρτεμβέργη) είναι όπως πάντα σε άριστο επίπεδο. Η αμφίδρομη κατανόηση των            

θεμάτων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει εγγυητής της καλής συνεργασίας μας. 



 

Η συνεργασία των θεσμών μας με τον Αριστοτέλη, (Συνδικαλιστικό Όργανο των δασκάλων)            

δεν είναι ομαλή. Η στήριξή μας προς τον θεσμό των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας             

εκπαίδευσης ήταν διαχρονική και μονομερής.  

Οι θέσεις τους, παρότι ορισμένες φορές δεν κάλυπταν τις δικές μας, υιοθετούνταν για χάρη              

της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των θεσμών μας. Η συνεργασία μας με τον Αριστοτέλη             

έχει αναθεωρηθεί και είναι οριακή. Ελπίζουμε ότι μετα τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα             

της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Βάδη Βυρτεμβέργη, το συνδικαλιστικό όργανο των          

δασκάλων θα ακολουθήσει μια συνετισμένη και ενωτική τακτική προς όφελος όλων μας διότι             

του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να βρισκόμαστε σε παρόμοια θέση όπως επι του παρόντος.  

Οι θεσμοί μας επισκέπτονται αυτή τη περίοδο τους κατά τόπους συλλόγους Γονέων και             

Κηδεμόνων συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην άμεση ενημέρωση των γονέων και            

ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε για τα ειδικά θέματα που προκύπτουν στα Τ.Ε.Γ του κρατιδίου            

μας.  

Εώς το τέλος της σχολικής περιόδου 2017/2018, η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία θα             

επισκεφθούν την Ομοσπονδία της Βαυαρίας, τους συλλόγους της Ρηνανίας Βεστφαλίας και           

την Εσση. Επίσης αναμένονται διάφορες συμμετοχές σε παγγερμανικά συνέδρια που θα           

έχουν αντικείμενο την γενικότερη παιδεία στα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας. Η σχετική            

ενημέρωση για τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων συνεδρίων θα ακολουθήσει εν          

καιρό. 

Τα Δ.Σ. των θεσμών μας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όλα τα μέλη μας, Τ.Ε.Γ               

(αναγνωρισμένα σχολεία με ΦΕΚ) και Ελεύθερα Σχολεία. (Σχολεία που οργανώνονται          

αφιλοκερδώς από τους κατά τόπους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και υποστηρίζονται           

ταυτόχρονα από τους θεσμούς μας) Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τα             

ιδανικά μας και θα διαφυλάξουμε τον δημόσιο χαρακτήρα τους. Εξάλλου η 38 χρονη             

παράδοση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης-Βυρτεμβέργης απαιτεί από όλους          

μας να δίνουμε πάντα τον καλύτερο εαυτό μας, για τη γλώσσα μας, για τα παιδιά μας και για                  

τα εγγόνια μας. Σημειώσατε ότι είμαστε με διαφορά η μεγαλύτερη Ομοσπονδία Γ&K της             

Ευρώπης, αν όχι παγκοσμίως.  

Τέλος καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας το νεοσύστατο ελεύθερο ελληνικό σχολείο του           

Gerlingen, και στηρίζουμε τις προσπάθειες της τοπικής κοινότητας στην αναβίωση του           



ελληνικού τμήματος. Φίλοι και συνάδελφοι του Gerlingen, θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας             

και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή αρχή στο έργο σας.  

 

Για την Ομοσπονδία Βάδης-Βυρτεμβέργης 

 
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας  
 

 
Βαλκάνη Ξανθίππη Ραφαηλίδου Ελένη 
   

 
 
 

 


