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Η Συνομοσπονδία επισημάνει:  
 
 

Η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας, κατόπιν ενημέρωσης από την 

Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης σχετικά με την γενικότερη 

κατάσταση των Τ.Ε.Γ του ομώνυμου κρατιδίου, διαπιστώνει δυσλειτουργία μεταξύ 

ατόμων ή και ορισμένων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Τ.Ε.Γ που δεν ανήκουν 

στους κόλπους της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης, με 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα προαναφερόμενα Τ.Ε.Γ. Παρατηρώντας στενά τις 

εξελίξεις των τελευταίο καιρό επιπτώσεις ενός τέτοιου κακού κλίματος θα έχει 

ενδεχομένως ως αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών στην Βάδη 

Βυρτεμβέργη. Αυτό θα ήταν μια εξέλιξη που θα επηρεάσει άμεσα ΟΛΑ ΤΑ Τ.Ε.Γ του 

κρατιδίου. Προτείνουμε λοιπόν στο Συντονιστικό Γραφείο του Μονάχου, να εξετάζει με 

μεγάλη προσοχή και κατά περίπτωση τις καταγγελίες που προφανώς καταφθάνουν στην 

προϊστάμενη αρχή, να αναζητεί την πηγή των προβλημάτων (ενδεικτικά η Ε.Δ.Ε. κατά 

του κυρίου Γούναρη πρώην συντονιστή Σ. Γ. Μονάχου που ενδεχόμενα βάλλεται για τις 

θέσεις που πήρε ως Συντονιστής στη Βάδη) και να συνυπολογίζει τις μετέπειτα 

αρνητικές εξελίξεις πριν ορίσει Ε.Δ.Ε. Ως θεσμός επιμένουμε σε αυτό το σημείο. Οφείλει 

το Συντονιστικό Γραφείο να επιληφθεί της γενικότερης κατάστασης των Τ. Ε. Γ. Με 

απόλυτη σιγουριά αναφέρουμε ότι τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

στην Βάδη είναι αρκετά αλλά και πολύ καλά  γνωστά προς τους θεσμούς μας.  

http://www.omogoneon.de/


Πιστεύουμε ότι το Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με 

την Ομοσπονδία Βάδης ώστε να αποτρέπονται άσκοπες ενέργειες τύπου Ε.Δ.Ε που 

δηλητηριάζουν το γενικότερο κλίμα. Οι καιροί που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολοι 

και αποδεικνύεται ότι δεν περισσεύει πλέον κανείς από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. 

Προτείνουμε λοιπόν την άμεση και επιβεβλημένη συνεργασία μας με το Συντονιστικό 

Γραφείο Μονάχου για να βελτιώσουμε από κοινού τα πλαίσιο σχετικά με την 

ελληνόγλωσση παιδεία στο Κρατίδιο της Βάδης.  

Σεβόμαστε την προϊστάμενη θέση του Γραφείου ως προς τους υφιστάμενούς του, δεν 

παρεμβαίνουμε στο έργο του αλλά δεν εναποθέτουμε το δικαίωμά μας να εκφράσουμε 

τις ανησυχίες μας ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε 

βάθος.  

Στόχος μας η ομαλή λειτουργία ΟΛΩΝ ΤΩΝ Τ.Ε.Γ του κρατιδίου μας. 

Αναμένουμε την θετική αντίδραση του Γραφείου ώστε να επεξεργαστούμε από κοινού 

την λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κρατίδιο μας. Είμαστε σίγουροι ότι το 

Γραφείο Μονάχου θα μπορέσει να ολοκληρώσει την εικόνα του σε σχέση με τις 

αναγκαίες κινήσεις που πρέπει να γίνουν στην ελληνόγλωσση Εκπαίδευση της Βάδης 

Βυρτεμβέργης   

 

Παραμένουμε σε επαγρύπνηση παρακολουθώντας τις γενικότερες εξελίξεις γύρω από 

τα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Βάδη Βυρτεμβέργη. 

 
   

 

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

 
  Ο Πρόεδρος  της              Η Πρόεδρος της 

 Συνομοσπονδίας                  Ομοσπονδίας  Γ&K Β.Β                                                                        
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