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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ    

 

Πρόεδρε του “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ“ 

 

Μετα από έκτακτη συνέλευση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη 

θέση να συντάξουμε αυτή την επιστολή για να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας για τις 

σχέσεις του θεσμού σας με την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης. 

Ας ανατρέξουμε στην συνάντηση των θεσμών μας στις 15.10.2017 όπου η Ομοσπονδία Β.Β. 

κάλεσε τον θεσμό σας, την Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων και την ΕΛΜΕ ώστε να 

αναλάβουμε από κοινού πρωτοβουλίες για να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα στην 

ελληνόγλωσσή εκπαίδευση στο κρατίδιό μας. Σας θυμίζουμε ότι το επίκαιρο θέμα εκείνων 

των ημέρων ήταν η φιλική και εργονομική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν περισσότερα Τ.Ε.Γ, εφόσον γνωρίζαμε ότι ο αριθμός του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν συγκεκριμένος. Μετά από σχεδόν τέσσερεις ώρες 

διαβουλεύσεων, ακούσαμε δια στόματος του κύριου Μαρκατάτου φράσεις όπως:  

„Πηγαίνετε εσείς μπροστά και μείς από πίσω σας.“ 

„Εγώ ήμουν συνδικαλιστής στην Ελλάδα και εσείς δεν ξέρετε πως παίζονται αυτά τα 

παιγνίδια“ 
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„ Ας ανοίξουν μόνο τα σχολεία που έχουν εκπαιδευτικό και τα άλλα ας ανοίξουν όταν 

στείλουν δασκάλους „  

Η ΕΛΜΕ στήριξε τις θέσεις της Ομοσπονδίας, συνυπόγραψε το κοινό κείμενο μας, αυτό 

μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο και στη συνέχεια κατόπιν εγγράφου του Υφυπουργού, δόθηκε 

εντολή για την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των δασκάλων εώς ότου γίνουν περαιτέρω 

αποσπάσεις.  

Έκτοτε παρατηρούμε μια εχθρική στάση του γραμματέα σας που δεν δικαιολογείται σε καμία 

περίπτωση.  

Να αναφέρουμε πως συμπωματικά ο πρόεδρος, ο γραμματέας και στενά συνδεδεμένα με 

αυτούς συνάδελφοί τους, ανήκαν στους λίγους εκπαιδευτικούς που θα έπρεπε να 

αποσπαστούν σε άλλα σχολεία για να δώσουν το καλό παράδειγμα ώστε να ανοίξουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα κλειστά Τ.Ε.Γ. Μια τέτοια φιλότιμη κίνηση θα ήταν ανάδειξη 

αλληλεγγύης. Τι έγινε όμως αντ’ αυτού; O κύριος Μαρκατάτος αντιτάχθηκε στην πρόταση 

της Ομοσπονδίας να ανοίξουν κάποια από τα τότε κλειστά σχολεία μεταφέροντας, το κατά 

την άποψή του κακό σχέδιο του θεσμού μας, παρακίνησε Συλλόγους, βλέπε επιστολή 

Leonberg (20.09.17) να φέρονται εναντίων της Ομοσπονδίας, στην ουσία όμως εναντίων 

άλλων γονέων που πολλές φορές είναι φίλοι και συγγενείς και απλά αναζητούσαν 

εκπαιδευτικούς για τα παιδιά τους. Και διερωτόμαστε αν όλα αυτά είναι προς όφελος της 

ελληνικής παιδείας στη Β.Β.  

   

Σας θυμίζουμε επίσης, μετά από σύντομη έρευνα στο αρχείο μας, μετρήσαμε 18 

υποστηρικτικές επιστολές των θεσμών μας προς την πολιτική ηγεσία  υπέρ των θέσεων των  

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο κρατίδιό μας. Πάντα θέταμε τις προτάσεις σας ως πρώτη 

προτεραιότητα δίχως αντάλλαγμα διότι πιστεύουμε στη συλλογικότητα, στην αλληλεγγύη και 

στους κοινούς αγώνες. Πάντα θέτουμε προ πάντων τα σχολεία μας, τους μαθητές και τους 

γονείς.  

 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι σύλλογοι είναι  φορείς και έχουν πολλαπλές υποχρεώσεις 

απέναντι στα μέλη τους, στα γερμανικά σχολεία, στις τοπικές σχολικές αρχές και στις τοπικές 

κοινωνίες. Η Ομοσπονδία έχει τις δικές τις υποχρεώσεις προς τα μέλη της και στόχος της 

είναι η διασφάλιση της ομαλότητας σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση προστατεύει τα 

μέλη της, ιδιαίτερα όταν ορισμένα από αυτά δέχονται αδίκως επιθέσεις και διαπιστώνεται η 

συστηματική και ύπουλη δυσφήμηση μελών διοικητικών συμβουλίων ή συνεργατών του Δ.Σ. 

της Ομοσπονδίας μας.  

 

Τελευταίο παράδειγμα τέτοιων ενεργειών ήταν η περιστασιακή συνάντηση στις 30.11.2017 

της Ομοσπονδίας μας και του θεσμού σας στο συντονιστικό γραφείο της Στουτγάρδης όπου 

δόθηκε στο γραμματέα σας επιστολή από τον πρόεδρο του Τ.Ε.Γ Feuerbach-Burgholzhof. 

Δεν αναφερόμαστε στην διόλου κοινωνική σας στάση, όπου δεν τηρήσατε καν τους κανόνες 

συμπεριφοράς που εμπεριέχουν τουλάχιστον την απλή καλημέρα. Μην ξεχνάτε ότι το 

κλιμάκιο της Ομοσπονδίας ήταν εκεί και έζησε το συμβάν από κοντά. 

 

Για να μην μακρηγορούμε: 

 



Όλοι οι σύλλογοι μέλη μας χαίρουν άκρας υποστήριξης από το θεσμό μας, πόσο μάλλον το 

Τ.Ε.Γ Feuerbach-Burgholzhof που πρωτοστάτησε εν καιρό και ήταν το πρώτο δίεδρο σχολείο 

στη Βάδη Βυρτεμβέργη δίνοντας το παράδειγμα και τη λύση σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

Έγινε παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους συλλόγους μη μέλη μας που παρότι 

εναντιώθηκαν στη λύση  Feuerbach-Burgholzhof στοχεύοντας έμμεσα να πλήξουν την 

Ομοσπονδία και το συγκεκριμένο Τ.Ε.Γ, υιοθέτησαν την επιτυχία του Feuerbach-

Burgholzhof και διατήρησαν την ύπαρξή τους. Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Τ.Ε.Γ 

Feuerbach-Burgholzhof είναι από τα δυναμικότερα μέλη του θεσμού μας και διαθέτει 

τεράστια ενέργεια και ζήλο προς όφελος του σχολείου τους. Επιθέσεις, ίντριγκες και 

παρόμοιες αδιαφανείς ενέργειες, δεν θα έχουν καμία τύχη.       

 

Δεν δεχόμαστε: 

Συνδικαλιστικά παιγνίδια πολιτικού περιεχομένου ή παιγνίδια άλλου τύπου, αδιαφανείς 

κανόνες, κανόνες παιχνιδιών τύπου „Μαρκατάτου“ που προφανώς εμείς δεν γνωρίζουμε και 

δεν θέλουμε να μάθουμε, αντικοινωνικές συμπεριφορές από όποια κατεύθυνση και αν 

προέρχονται αυτές, διασπαστικές ενέργειες εντός και εκτός των συλλόγων μας προερχόμενες 

από δάσκαλους και δασκάλες, δυσφημίσεις μελών και συνεργατών μας. 

Δεν δεχόμαστε τα ειρωνικά σχόλια του γραμματέα σας, π.χ. τα χλευαστικά LIKE στα δελτία 

τύπου μας στο F.B που συντάσσονται προς όφελος των συλλόγων μελών μας και εμπεριέχουν 

απόψεις και προτάσεις μας με σκοπό την ενημέρωση των Δ.Σ. των Τ.Ε.Γ που υπάρχουν πάνω 

από 40 χρόνια στο κρατίδιό μας. Εάν ο γραμματέας σας θέλει να συνδέσει τους κόπους μας 

για διατήρηση των σχολείων μας με τους „κανόνες του παιχνιδιού που προφανώς έμαθε στην 

Ελλάδα και μόνον αυτός γνωρίζει να παίζει“, τον πληροφορούμε ότι δεν θα του το 

επιτρέψουμε.   

Υπάρχουμε για να εξασφαλίζουμε την λειτουργία τον σχολείων μας, αγωνιζόμαστε για τους 

συλλόγους μας και προσφέρουμε την συνεργασία μας σε όλους όσους αγαπούν τα σχολεία 

μας και αγωνίζονται για αυτά.    

 

Σας ενημερώνουμε ότι:  

Προηγήθηκαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές καταγγελίες σχετικά με την συμπεριφορά 

ορισμένων εκπαιδευτικών από συλλόγους μέλη μας και από μεμονωμένους γονείς. 

 

Δεχόμαστε παράπονα από εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών (με απόσπαση ή παράταση) 

και διαπιστώνουμε ότι οι προβληματισμοί και οι αγωνίες πολλών από εσάς είναι όμοιες με τις 

δίκες μας. Πρόσφατα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με εκπαιδευτικό από το κρατίδιο της 

Έσσης και ενημερωθήκαμε ότι η ροή των πληροφοριών σχετικά με τα διαδομένα στη Β.Β. 

δεν είναι πλήρης. Οι επιστολές σας που υπογράφονται από τον γραμματέα σας και 

συμπεριλαμβάνουν τους δασκάλους της Έσσης, με βάση τα λεγόμενα συναδέλφων σας, δεν 

ανταποκρίνονται στους κανόνες της διαφάνειας. Τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο ο πρόεδρος 

του “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ“ είναι σύμφωνος ή ενήμερος με τέτοιες ενέργειες, εφόσον η 

συγκεκριμένη επιστολή δεν φέρει την υπογραφή του. Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο 

θεσμός σας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια του γραμματέα σας. Πιστεύουμε ότι θα κάνετε 

τις δικές σας έρευνες ώστε να ενημερωθείτε επακριβώς για τα σχόλια που ακούγονται και για 

τα δεδομένα του θεσμού σας.  



 

Τέλος επισημάνουμε ότι: 

Η αλληλεγγύη  και η υποστήριξή μας που αποδεικνύεται διαχρονικά και εγγράφως προς τον 

“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ“, δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Ο αγώνας που δώσαμε τις 

προηγούμενες εβδομάδες για να ενεργοποιηθούν για άλλη μια φορά οι παρατάσεις των 

εκπαιδευτικών προφανώς θα επαναληφθεί εντός του επόμενου σχολικού έτους. Η επιτυχία σε 

τέτοιους δύσκολους αγώνες διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεγγύη και τη 

συλλογικότητα. Οι σύλλογοι προσφέρουν την αγωνιστικότητά τους δίχως ανταλλάγματα. 

Πιστεύουμε ότι ανάλογες κινήσεις θα πρέπει να γίνονται και από το όργανό σας διότι η 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης και   συλλογικότητας  προϋποθέτει ανιδιοτέλεια, θυσίες και 

ειλικρίνεια. Αυτά τα συστατικά δεν πρέπει να αντικατασταθούν από Συνδικαλιστικά 

παιγνίδια, αδιαφανείς κανόνες, κανόνες παιχνιδιών τύπου „Μαρκατάτου“, όπως ο ίδιος 

δήλωσε ενώπιών μας.  

 

Σεβαστείτε τα σχολεία μας. Δείξτε φιλότιμο και μην ξεχνάτε, ΟΥΔΕΙΣ 

ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ    

    

Για την Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης 

 

Η Πρόεδρος                                                                                                Η Γραμματέας  

 
 

Βαλκάνη Ξανθίππη                 Ραφαηλίδου Ελένη  

 

 

 


