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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

της Ομοσπονδίας / Συνομοσπονδίας για την περίοδο 2018- 2019 

  
Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των μελών της Ομοσπονδίας Β.Β, και της 
Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων ενημερώνουμε:  

 

Αγαπητά  μέλη, αγαπητοί γονείς, αξιότιμοι συνάδελφοι. 
 

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας από την χτεσινή περιοδεία (15.11.2018) της 
Ομοσπονδίας Βάδης και Συνομοσπονδίας Γερμανίας, σας πληροφορούμε ότι: 
 
1. Είχαμε προκαθορισμένη συνάντηση με τον συντονιστή του γραφείου  
    Μονάχου όπου θέμα μας ήταν τα κενά των Τ.Ε.Γ της περιοχής Βάδης και της    
    Έσσης όπως και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της κατηγορίας Γ 1.  
 
    Τα σχολεία του Feuerbach- Burgholzhof δέχονται τοποθέτηση εκπαιδευτικού ώστε    
    να ανοίξει η δεύτερη έδρα του. 
 
    Το θέμα της οριστικοποίησης του εκπαιδευτικού στο Villingen-Schwenningen, θα    
    κλείσει εντός των επόμενων ημερών. Το προαναφερόμενο σχολείο πέρασε πολλά  
    δεινά τα τελευταία 3 χρόνια. Καλή αρχή λοιπόν στο τοπικό Τ.Ε.Γ. 
 
    Στο Zuffenhausen θα τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις  
    στις μεγάλες τάξεις. Η προσοχή μας στρέφεται στο Bietigheim Bissingen που  
    έχει κενό εκπαιδευτικού παρότι ο αριθμός των καταχωρημένων μαθητών έχει  
    περάσει πλέον τους 200. 
 
    Εκπαιδευτικός θα τοποθετηθεί και στο Τ.Ε.Γ Ludwigsburg - Kornwestheim, φυσικά    
    για τις μεγάλες τάξεις.  
 
    Τα υπόλοιπα πέμπτα θα μοιραστούν όπου έχουμε ανάγκες σε όλα τα σχολεία της   
    Βάδης. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από Δευτέρα. 
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2. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα ελεύθερα σχολεία μας. Ένα θέμα που έπρεπε να διευθετηθεί     
    τυπικά σε σχέση με ελεύθερο σχολείο στην περιοχή του Reutlingen, είναι    
    δρομολογημένο για τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδος.  
 
3. Συναντηθήκαμε με τους συναδέλφους μας στην Βαυαρία, δηλαδή με τους  
    εκπροσώπους των δημοτικών, γυμνασίων και Λυκείου του Μονάχου για να  
    σχεδιάσουμε την ερχόμενη χρονιά από κοινού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ    
    ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟΣΟ ΘΕΡΜΑ.  
    ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΑΔΗ.  
    Βλέπετε, η Ομοσπονδία / Συνομοσπονδία, χάρη σε όλους εσάς, μεγαλώνει και     
    αυξάνει τα μέλη της όπως και τη δύναμή της. Μετράμε πλέον άνω των 63 Συλλόγων   
    σε 4 Κρατίδια. Προς στιγμήν εντάσσεται κάθε μήνα ένα νέο μέλος στις τάξεις μας.   
 
    Σ´ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟ-ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ   
    ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ. 
 
    Επίσης αντικείμενο των συνομιλιών μας ήταν η ενίσχυση και αναδιοργάνωση της  
    Ομοσπονδίας Βαυαρίας.  
 
    Οι θεσμοί μας εκτός των επαφών που έχουν εκτός κρατιδίου, έχουμε εντάξει στο      
    πρόγραμμα περιοδείας μας, τις επισκέψεις στα Δ.Σ. των Τ.Ε.Γ περιμετρικά της  
    Στουτγάρδης όπως και εκτός της Βάδης Βυρτεμβέργης. Βλέπετε οι δραστηριότητες  
    των συλλόγων δεν τελειώνουν ποτέ και αυτό είναι καλό. 
  
4. Οι επαφές μας με τα συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών θα ενταθούν το επόμενο     
    χρονικό διάστημα ώστε να βρεθούν από κοινού λύσεις και προτάσεις σχετικά με τα  
    θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία. 
 
    ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ   
 
    Η οικονομική κατάσταση στο λύκειο Στουτγάρδης είναι όπως πάντα τα τελευταία      
    χρόνια άλυτος γρίφος. Οι παρεμβάσεις μας προς την ελληνική πολιτεία θα  
    παραμείνουν έντονες. Μετά από συντονισμένες ενέργειες των θεσμών μας, που για   
    εύλογους λόγους θα ανακοινωθούν σε επόμενο δελτίο τύπου, αναμένουμε άμεσα  
    λύσεις. Θα υπάρξει την κατάλληλη στιγμή, σχετική ενημέρωση προς το λύκειο και  
    προς όλα τα μέλη μας.   
 
    Τα κενά που διαπιστώνουμε στο λύκειο Στουτγάρδης είναι η έλλειψη μαθηματικού.    
    Το ίδιο ισχύει και για το λύκειο της Φρανκφούρτης. Οι θεσμοί μας έχουν  
    ενεργοποιηθεί προς όλες της κατευθύνσεις.  
 
 
    Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το υπουργείο έχει κατανοήσει την σοβαρότητα των     
    συγκεκριμένων κενών. Οι μαθητές θα κληθούν να συμμετέχουν στις ειδικές    
    εξετάσεις και πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να προετοιμαστούν με τις καλύτερες   
    προϋποθέσεις. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Υ.Γ. 
    Καθησυχάζοντας ορισμένους κύκλους που προσπαθούν να παραπονεθούν για τη   
    δήθεν άδικη κατανομή των εκπαιδευτικών στα σχολεία της Βάδης, οι θεσμοί μας  
    ουδέποτε απέκλεισαν από την επάνδρωση των Τ.Ε.Γ. με εκπαιδευτικούς στα    
    σχολεία που δεν είναι μέλη μας. Αντιθέτως, σε κάθε επαφή μας, τονίζουμε ότι όλα    
    τα σχολεία έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν παρεμβαίνουμε στο έργο του  
    συντονιστικού γραφείου. Εάν οι συγκεκριμένοι κύκλοι θεωρούν ότι οι θεσμοί μας δεν  
    αντιλαμβάνονται ή ότι δεν γνωρίζουν τη δυναμικότητα τον Τ.Ε.Γ. που δεν είναι μέλη  
    μας, πλανούνται οικτρά. Είμαστε διατεθειμένοι να αναλύσουμε οποιαδήποτε στιγμή  
    όλα τα στοιχεία, όλων των Τ.Ε.Γ., π.χ. αριθμό μαθητών, ημέρες και ώρες  
    λειτουργίας καθώς και τα ανάλογα πέμπτα που μοιράστηκαν ιδιαίτερα στα  
    μονοεδρικά σχολεία. 
 
 
    Εξάλλου οι θεσμοί μας πάντα προτρέπουν τα μέλη μας να δηλώνουν τον ακριβή   
    αριθμό μαθητών. Συνιστούμε λοιπόν ψυχραιμία, σύνεση, μεθοδικότητα και καθαρή    
    σκέψη πριν από κάθε σπασμωδική κίνηση και απερισκεψία τέτοιου είδους. 
 
Τέλος η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει ότι το 2019 είναι η χρονιά 
όπου οι θεσμοί μας κλείνουν 40 και 10 χρόνια αγώνων αντίστοιχα από την ίδρυσή μας. 
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. 
 
Για την ενημέρωσή σας 
 
 
Τα .Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Βάδης και Συνομοσπονδίας Γερμανίας 
 
 

Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης 

 

Η Πρόεδρος                                                                                                Η Γραμματέας 

 
 

Βαλκάνη Ξανθίππη                 Ραφαηλίδου Ελένη 

 
 

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γ & Κ Γερμανίας 

(Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης) 
 
 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας  
 

 

  

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                    Σαββίδης Γεώργιος 

                                                                               (Για Θέματα κεντρικής και νότιας Γερμανίας) 


