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Δελτίο Τύπου   

Η Ομοσπονδία Β.Β ανακοινώνει ότι: 

Σήμερα διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία η πρώτη καθιερωμένη Τακτική Γενική 

Συνέλευση του έτους 2015. Τα διοικητικά συμβούλια της Ομοσπονδίας Γονέων και 

Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Γονέων και 

Κηδεμόνων Γερμανίας, ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλες τις αντιπροσωπίες των συλλόγων που 

παραβρέθηκαν στην σημερινή Γενική Συνέλευση.  

Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τα μέλη του Δ.Σ του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Leonberg που μας τίμησαν με την παρουσία τους. 

Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Ελληνικών Σχολείων 

Φρανκφούρτης που δεν δίστασαν να παραβρεθούν κοντά μας, παρότι η χιλιομετρική 

απόσταση δεν είναι αμελητέα. Αποστέλλουμε σύσσωμοι τα χαιρετίσματα των θεσμών μας 

προς το ελληνικό Σχολείο Ludwigshafen-Speyer-Neustadt-Ebenkoben με την εν συντομία 

γνωστή επωνυμία „ Φιλογνωσία „ σημειώνοντας ότι το σχολείο αυτό βρίσκεται στο 

Κρατίδιο της Ρηνανίας  Βεσφαλίας και εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για στενότερη 

συνεργασία ή επικείμενη ενσωμάτωση στην Ομοσπονδία μας. Το ίδιο ισχύει και για τον 

Σύλλογο Γονέων Ελληνικών Σχολείων Φρανκφούρτης. Καλωσορίζουμε επίσης στις τάξεις 

της Ομοσπονδίας τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της πόλης του Bühlertal. 

Πρόκειται για ένα σχολείο με 40ετή παράδοση που ανέστειλε την λειτουργία του τα 

τελευταία χρόνια λόγου της γενικότερης κρίσης. Αυτή τη στιγμή γίνονται σοβαρές 

προσπάθειες από την τοπική ομογένεια και από τους θεσμούς μας ώστε να 

επαναλειτουργήσει στην ομώνυμη πόλη το σχολείο αυτό.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως βλέπετε μετά από την σημερινή Τακτική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας μας, υπάρχει συσπείρωση των συλλόγων διότι είναι για όλους πλέον προφανές 



ότι ενωμένοι θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε καλύτερα στους δύσκολους καιρούς που 

διανύουμε. Η παρουσίαση του μοντέλου Dusslingen από τον δάσκαλο του σχολείου της 

πόλης, έτυχε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τους συλλόγους μέλη μας. Όπως βλέπουμε, όλες 

οι πιθανές λύσεις όλων των τύπων σχολείων, βρίσκουν πλέον ανταπόκριση από τα Δ.Σ. των 

Συλλόγων διότι όλοι μας πλέον συνειδητοποιούμε πως οι ραγδαίες αλλαγές στο γερμανικό 

εκπαιδευτικό σύστημα θα επηρεάσουν τα Τ.Μ.Γ του κρατιδίου μας. Η μόνιμη ανταλλαγή 

απόψεων και η τεχνογνωσία που αποκομίζουμε από τα διάφορα σχολικά μοντέλα, 

επιβάλλεται αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την γλώσσα και τα έθιμά μας. Σε τούτο το σημείο 

επισημαίνουμε την μεγάλη προσφορά των Συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών 

Αριστοτέλης  και ΕΛΜΕ Βάδης Βυρτεμβέργη για την λεπτομερή ενημέρωση που μας 

παρείχαν στην σημερινή μας Γενική Συνέλευση, μετά την αποστολή τους στο Υπουργείο 

Παιδείας.    

Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι μικτό κλιμάκιο της Ομοσπονδίας και της 

Συνομοσπονδίας, θα παραβρεθεί εντός του μηνός Μαρτίου στο Υπουργείο Παιδείας για να 

διαπραγματευτεί τις θέσεις όλων μας. 

 

            Για την Oμοσπονδία  Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης - Βυρτεμβέργης α.Σ. 

 

 

  Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραμματέας  
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