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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΠΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
 

Με αφορμή την επιστολή σας, κατά κύριο λόγο προς το Υπουργείο παιδείας, η 

Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης και η Συνομοσπονδία Γονέων 

Γερμανίας οφείλουν να επισημάνουν και να διορθώσουν ορισμένα γραφόμενα από πλευράς 

σας.  

 

Σε γενικές γραμμές επικροτούμε όλες εκείνες τις ενέργειες της Ομογένειας που 

συμβάλουν στην διατήρηση, στην θωράκιση και επιβίωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

στην Γερμανία. Πιστεύουμε στην συνεργασία μεταξύ όλων τον ομογενειακών θεσμών στην 

Γερμανία εφόσον αυτή είναι απόλυτα αναγκαία, ειδικά σε τούτη τη δύσκολη περίοδο που 

διανύει ο απανταχού ελληνισμός. 

 

Άλλο τόσο έχουμε την υποχρέωση να καταγγέλλουμε τυχόν δυσλειτουργίες, να 

αποκαλύπτουμε πρακτικές που δεν ωφελούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση αλλά 

καταστρατηγούν τον δημόσιο χαρακτήρα της. Την ίδια υποχρέωση όμως έχουμε για τις 

περιπτώσεις όπου εμείς οι ίδιοι δεν αποτυπώνουμε την πραγματικότητα και αδικούμε έτσι 

τους κόπους και τους αγώνες όλων μας που έχουμε έναν κοινό σκοπό, την επιβίωση της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 

 

Στο κείμενό σας αναφέρεστε στους εκπαιδευτικούς που είναι „αραχτοί σε κάποιο 

διάμεσο σύνδεσμο του συντονιστικού γραφείου Βερολίνου υπάρχουν αυτή τη στιγμή 

ΤΡΕΙΣ Έλληνες Υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί που έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα κινητό 

τηλέφωνο, χωρίς ΦΑΞ, χωρίς σταθερό τηλέφωνο, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

χωρίς αντικείμενο ασχολίας που να δικαιολογεί την απασχόλησή τους, την ίδια στιγμή 

που στα ενεργά σχολεία της ομογένειας υπάρχουν τεράστιες ανάγκες σε διδακτικό 

προσωπικό“ 

 

Αυτή είναι η μια πλευρά του νομίσματος 

 

Επιτρέψτε μας να διορθώσουμε ορισμένες αντιλήψεις σας που δεν αποτυπώνουν την 

πραγματικότητα. Σωστό είναι ότι ο σύνδεσμος υστερούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα από 

ΦΑΞ, τηλέφωνο και σύνδεση διαδικτύου. Δεν ειναι όμως σωστό ότι οι υπάλληλοι 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν αντικείμενο ενασχόλησης. Αντιθέτως οφείλουμε να ευχαριστήσουμε 

τους εκπαιδευτικούς του συνδέσμου για την διατήρηση της λειτουργίας του γραφείου 

καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τον σχολείων και τον συλλόγων της Βάδης Βυρτεμβέργης με 
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προσωπικά μέσα. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τους υπολογιστές του γραφείου 

απαντώντας στα διάφορα έγγραφα γραπτώς, αποστέλλοντας αυτές ηλεκτρονικά από τις 

προσωπικές συνδέσεις Ίντερνετ των οικιών τους. Καταλαβαίνετε ότι τελικά έκαναν διπλή 

δουλειά διότι εργάζονταν διπλά για το αυτονόητο. Ακόμη και το κινητό τηλέφωνο που για 

μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν στην διάθεσή τους, επιβαρυνόταν οικονομικά από τον 

πενιχρό μισθό που τους έχει απομείνει. Ας μην γελιόμαστε, αυτά είναι έξοδα που σε καμία 

περίπτωση δεν θα πληρωθούν από το υπουργείο παιδείας. Αξιότιμε Οδυσσεύς, αν έκανες τον 

κόπο να ενημερωθείς από τα Δελτία Τύπου της Ομοσπονδίας στη σελίδα του θεσμού μας, ή 

αν έκανες τον κόπο να έρθεις σε επαφή με τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας της Βάδης 

Βυρτεμβέργης, δεν θα ήσουν τόσο άδικος με τους αραχτούς υπαλλήλους εκπαιδευτικούς του 

Συνδέσμου Στουτγάρδης. Παραθέτουμε απόσπασμα από το Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας 

σχετικά με την ομαλή έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς που ήταν εφικτή μόνο με την 

συνεργασία των Υπαλλήλων Εκπαιδευτικών του συνδέσμου Στουτγάρδης και του 

Συντονιστικού Γραφείου Βερολίνου. Κοινώς γνωστό είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Βάδη 

Βυρτεμβέργη έχει ακόμη αρκετά σχολεία λόγου του μεγάλου αριθμού ελληνικών οικογενειών 

που διαμένουν στο κρατίδιο μας. Αυτονόητο είναι ότι το οργανωτικό προσωπικό πρέπει να 

υπάρχει και να συντονίζει σε καθημερινή βάση. Τα Δ.Σ. των οργάνων μας μάχονται τα 

τελευταία χρόνια σε ετήσια βάση για την διατήρηση του Συντονιστικού γραφείου 

Στουτγάρδης ενάντια στην ανικανότητα αντίληψης ορισμένων διαχρονικών Κέντρων 

αποφάσεων του Υπουργείου. Μελετώντας την επιστολή σου, παρατηρούμε την φιλική στάση 

προς το Υπουργείο.    

 

 

 

   Στουτγάρδη,      08.10.2014 

             Αρ. Πρωτ. Ο.Β.Β  09/2014 
 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς εφόσον όλα τα σχολεία μέλη μας 
ξεκίνησαν από την πρώτη ημέρα έχοντας στις τάξεις τους εκπαιδευτικό. Εξαίρεση 
αποτελεί μόνον το σχολείο του Villingen Schwenigen όπου ο εκπαιδευτικός έφυγε με 
μετάθεση για άλλο κρατίδιο γνωστοποιώντας την απόφαση του λίγες ημέρες πριν την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η Ομοσπονδία έχει επιληφθεί του θέματος και σε 
συνεργασία με τα συντονιστικά γραφεία Βερολίνου και Στουτγάρδης, ευελπιστεί σε 
γρήγορη κάλυψη  του κενού. 
 

 

Συνοπτικά 

 

Οδυσσεύς, οι θεσμοί μας παρατηρούν συνεχώς την εξέλιξη σχετικά με την 

ελληνόγλωσση παιδεία στο κρατίδιό μας. Συμβάλλουμε τα μέγιστα ώστε να έχουμε ομαλές 

εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που μας παρέχονται από το 

Υπουργείο παιδείας.  

Εάν θέλουμε να επισημάνουμε νούμερα και καταστάσεις, ας θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή 

στο Υπουργείο παιδείας εργάζονται 1.685 δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι οι προηγούμενοι 

Υπουργοί, Υφυπουργοί και αναπληρωτές Υπουργοί παιδείας, δεν έκαναν παρά μόνο 

περικοπές στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού. Προς τι λοιπόν τα προσεκτικά 

κομπλιμέντα προς τους εκάστοτε Υπουργούς;  Μήπως πρέπει να αναγνωρίζουμε περισσότερο 

τις προσπάθειες των επιτόπιων συντονιστών και τον συνεργατών τους παρά να κάνουμε 

στείρα κριτική και μάλιστα χωρίς την σχετική έρευνα; Μήπως πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή 
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με τα επιτόπια Θεσμικά όργανα των γονέων  για να αποκομίζουμε την αληθινή εικόνα της 

κατάστασης;  

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Οδυσσεύς επιστρέφοντας στην Ιθάκη, πρώτα βολιδοσκόπησε την 

κατάσταση, ενημερώθηκε για τους μνηστήρες και έπειτα αποκρίθηκε με λόγια και πράξεις ! 

 

Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης 

  Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραμματέας  

 

 

 

 

 

 

Xanthippi Valkani                                                                               Dimitrios  Chergeletzis 

 

 
 

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

(Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης) 

  Ο Αντιπρόεδρος                                                                                     Ο Γραμματέας  

 

 

  

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                                  Σαββίδης Γεώργιος 
                                                                                                       (Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης) 


