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∆ελτίο Τύπου   

 

Η Συνοµοσπονδία ανακοινώνει: 

 

 

Η Συνοµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Γερµανίας, ευχαριστεί  θερµά τις Οµοσπονδίες 

Γονέων και Κηδεµόνων της Βαυαρίας και τις Βάδης Βυρτεµβέργης, καθώς και τους 

συνεργαζόµενους µε εµάς Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων των κρατιδίων της Έσσης και του 

Παλατινάτου. Ευχαριστούµε επίσης τα συντονιστικά γραφεία του Μονάχου και του Βερολίνου. 

Στο σηµείο αυτό ευχαριστούµε θερµά τον Γενικό Πρόξενο της Στουτγάρδης  κ. Παναγιώτη 

Πάρτσο, που για άλλη µια φορά έµπρακτα υποστήριξε θερµά τις θέσεις των θεσµών µας. 

 

Η Συνοµοσπονδία θα εντείνει την προσπάθειά της για την συνεχιζόµενη διερεύνησή της προς 

όλες τις κατευθύνσεις για να καταστεί ο θεσµός  µας ακόµη πιο ισχυρός. 

 

Εκφράζουµε την ιδιαίτερη λύπη µας προς εκείνες τις περιστασιακές οργανώσεις, βλέπε Βάδη 

Βυρτεµβέργη, οι οποίες δεν συµπαρατάχτηκαν ποτέ µε τα συµφέροντα των µαθητών, των γονέων 

καθώς και των τοπικών συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, µε αποτέλεσµα να αισθάνονται τώρα 

άβολα και να αντιδρούν ύπουλα και υπόγεια ενάντια στις συντονισµένες ενέργειες των οργάνων 

µας.  

 



Τέλος, για την ενηµέρωση όλων µας, θα ακολουθήσουν αναλυτικότερα δελτία Τύπου της 

Συνοµοσπονδίας, τα οποία θα γνωστοποιούν το περιεχόµενο των διαβουλεύσεών µας. 

Ανακοινώνουµε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων 

Γερµανίας, Αθανάσιος Κήπας και η πρόεδρος της Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων, 

Ξανθίππη Βαλκάνη παρευρέθηκαν στις 12.03.2015 στο Υπουργείο Παιδείας µε τις Προϊσταµένες 

της ∆/νσης ∆Ι.Π.Ο.∆.Ε., κα. Μαρία ∆όκου, και κα. Μαρία Ταβουλάρη, µε την Επίτιµο ∆ικηγόρο 

– Πρώην υπηρεσιακή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και ειδική σύµβουλο σε θέµατα 

σχολείου οµογένειας και ελληνογερµανικής σχέσης, την κα. Φρόσω ∆ηµάκου Κιάου όπως και µε 

τον Υπουργό Παιδείας,  κ. Μπαλτά. 

 

Προς το παρόν οι επαφές µας µε όλους τους εµπλεκοµένους φορείς βρίσκονται σε συνεχή και 

θετική εξέλιξη. Είµαστε πεπεισµένοι, ότι κάνουµε ένα νέο ξεκίνηµα διαπραγµατεύσεων, όπου θα 

τεθούν όλα τα θέµατα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως διαπιστώσαµε ότι από 

πλευράς Υπουργείου Παιδείας υπάρχει η πρόθεση να εισακούονται τα αιτήµατά µας, πλέον µε 

ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αναζητούνται λύσεις από κοινού. 

 

 

Παρακαλούµε όπως παραµείνετε σε επαγρύπνηση παρακολουθώντας τις γενικότερες εξελίξεις 

γύρω από τα θέµατα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία. 

 
   

 

 
  Ο Πρόεδρος  της              Η Πρόεδρος της 

 Συνοµοσπονδίας                  Οµοσπονδίας  Γ&K Β.Β                                              

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Βαλκάνη Ξανθίππη 
 


