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Επιστολή / Λίστα Θεμάτων    
 
 

Προς:  

1.τον Υπουργό Παιδείας   

   κ. Αριστείδη Μπαλτά 

2.τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας 

   κ. Τάσο Κουράκη   

 

Κοιν.: 

                                                                1.κ. Γενικό Γραμματέα Υπ. Παιδείας 

2. κ. Κουντούρη 

    Σύμβουλο Υπ. Παιδείας 

2. ΔΙΠΟΔΕ 

    (υπόψη κ. Ρούνη) 

3. Γραφείο ΣΕ Μονάχου 

      4. Γραφείο ΣΕ Βερολίνου 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,   

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και οι Ομοσπονδίες 

μέλη της, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή με τα θέματα που θα θέλαμε να 

συζητήσουμε κατά την επίσκεψη μας στο Υπουργείο Παιδείας. 

 

1. Συζήτηση & διερεύνηση από κοινού για το προηγηθέν Αίτημα / Υπόμνημα της 

Συνομοσπονδίας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ.151/20049/86 Υπουργική Απόφαση. 



2. Γεφύρωση του επικοινωνιακού χάσματος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας / 

Πολιτικής Διοίκησης και Διοικητικού Επιπέδου με τις Ομογενειακές 

Οργανώσεις. Στο σημείο αυτό ας μας επιτραπεί η παρατήρηση ότι η 

Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και οι Ομοσπονδίες μέλη 

της, έχουμε εντοπίσει το τεχνικό και επικοινωνιακό πρόβλημα στην Υπηρεσία 

της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. όπου αποστείλαμε πολλές φορές επιστολές χωρίς να 

απαντηθούν ποτέ. Προτείνουμε τον ορισμό ενός υπεύθυνου στο Υπουργείο 

Παιδείας για την άμεση επικοινωνία με την Συνομοσπονδία και τα μέλη 

Ομοσπονδίες της.  

3. Συζήτηση για την διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών μοντέλων των 

Γερμανικών Κρατιδίων και οι επιπτώσεις στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση 

ανα κρατίδιο. Έως σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας είναι τις άποψης ότι τα 

προβλήματα της Ομογένειας στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Γερμανία, 

μπορούν να λυθούν με μια γενική νομοθέτηση από πλευράς ελληνικής 

Πολιτείας. Η διαφορετικότητα απαιτεί σύνθετες λύσεις και σε κάθε περίπτωση 

διάλογο με τις κατά τόπους Ομοσπονδίες Γονέων και Κηδεμόνων της 

Γερμανίας.  

4. Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στα Λύκειο της Ομογένειας ώστε να 

βοηθηθούν οι οικογένειες που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση με 

αποτέλεσμα να μεταναστεύσουν στην Γερμανία. Με το μέτρο αυτό η 

Συνομοσπονδία προσπαθεί να βάλει εν μέρει φραγμό στην ανάγκη για 

εξωσχολική κάλυψη μαθημάτων από τα ιδιωτικά φροντιστήρια καθώς είναι 

πλέον απ΄ όλους κατανοητό ότι οι γονείς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα 

φροντιστηριακά δίδακτρα. Επισημαίνουμε επιπρόσθετα ότι η σύνθεση των 

λυκειακών τάξεων παρουσιάζουν πλέον μια ανομοιογενή εικόνα και τα 

επίπεδα είναι διαφορετικά, καθώς οι σχολικές τάξεις αποτελούνται πλέον από 

μαθητές που προέρχονται από την Ελλάδα και από μαθητές που ζούν μόνιμα 

στη Γερμανία. 

5. Αναζήτηση λύσεων για το Κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης σχετικά με τα 

Τμήματα Μητρικής Γλώσσας που αποτελούν τον κύριο κορμό της 

Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εν λόγω κρατίδιο. 

6. Τοποθέτηση Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης. 

7. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού/βιβλίων για τα αναγνωρισμένα και τα μη 

αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία σε όλη τη γερμανική επικράτεια. Άρση του 



περιορισμού σχετικά με το είδος των διδακτικών βιβλίων προς τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

 

Αξιότιμοι Υπουργοί, 

 

Όλα τα παραπάνω αιτήματα, κατά την άποψη μας, δεν θα μπορέσουν να 

επιλυθούν αν δεν διορθωθεί το γενικότερο λειτουργικό πλαίσιο. Οι θεσμοί μας 

και τα Διοικητικά Συμβούλια μας, αξιοποιούμε την πολύτιμη πείρα που 

αποκτήσαμε σε σχέση με τη διαχρονική διαβούλευση με το Υπουργείο 

Παιδείας καθώς τα Διοικητικά μας όργανα βρίσκονται επί σειρά ετών στις 

θέσεις τους. Απογοητευόμαστε συνεχώς από την απουσία σταθερών θέσεων 

του Υπουργείου που αρκετά συχνά εναλλάσσει την Πολιτική Διοίκηση. 

Επιπλέον παρατηρούμε την ύπαρξη ενός κράτους που τορπιλίζει συνεχώς τις 

φιλότιμες προσπάθειές μας ώστε να είμαστε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί 

στον αγώνα που δίνουμε καθημερινώς. Στο παρελθόν βιώσαμε διάφορες 

μορφές παρεμβάσεων από διάφορους πολιτικούς παράγοντες της ομογένειας 

και της Ελλάδος που επηρεάζουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην 

Γερμανία. Για να αντιταχθούμε σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, 

επιδιώκουμε πάντα την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τα Συντονιστικά 

Γραφεία στη Γερμανία. Παρ΄ όλα αυτά και σε αυτόν τον τομέα παρατηρήσαμε 

ότι η υλοποίηση των πρόσφατων αποφάσεων του κ. Γεωργαντά, έχει σαν 

αποτέλεσμα την απόλυτη αναστολή της αποτελεσματικότητας όλων των 

συντονισμένων ενεργειών των Ομοσπονδιών και των Συντονιστικών 

γραφείων. 

 

Τελευταίο κραυγαλέο παράδειγμα 

 

Η Συνομοσπονδία ενημερώθηκε από την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων 

Βαυαρίας ότι ο xxxxxxxxxxxx κ. xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx αντιτίθετο άδικα και 

ιδιαίτερα προκλητικά στον Συντονιστή Βαυαρίας, Βάδης Βυρτεμβέργης και 

Έσσης, φτάνοντας σε σημείο να εκστομίζει δημοσίως και ενώπιον μαθητών 

και γονέων κατάρες και άλλους μύδρους, λες και βρισκόμαστε στον μεσαίωνα. 



Ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι ο Συντονιστής κ. Γούναρης, τον 

οποίο γνωρίσαμε αυτοπροσώπως στα πλαίσια υπηρεσιακής επίσκεψης του 

στο κρατίδιό μας και κρίνουμε την συνεργασία μας ως απολύτως αποδοτική, 

προσπαθεί να πράξει το έργο που ανέλαβε παραβλέποντας τις συστηματικές 

δυσλειτουργίες του παρελθόντος.  

Επισημαίνουμε δε ότι ο κ. Xxxxxxxxxxxx είναι γνωστός στην Ομοσπονδία 

Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης διότι κάποτε είχε αναλάβει 

καθήκοντα εκπαιδευτικού στο εν λόγω κρατίδιο. Σας ενημερώνουμε λοιπόν με 

κάθε έμφαση ότι και εκεί είχαμε ανάλογη συμπεριφορά με αναταράξεις στο 

άμεσο εργασιακό του περιβάλλον όσο και έναντι του τότε Συντονιστή κ. Ράντη. 

Το αποτέλεσμα ήταν ο κ. xxxxxxxxxxxx να χάσει τη θέση του Διευθυντή 

σχολείου, να δηλητηριάσει το εργασιακό κλίμα στο συγκεκριμένο σχολείο, να 

δεχτεί ιδιαίτερη επίπληξη από τον προϊστάμενο του και να υποχρεωθεί να 

ζητήσει συγγνώμη από αυτόν προκειμένου να αποφύγει δυσμενέστερες 

εξελίξεις και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Η Ομοσπονδία Βαδης 

Βυρτεμβέργης  είχε ενημερωθεί ενδελεχώς για την υπόθεση και έδωσε τότε 

τόπο στην οργή διότι αρχή της είναι η αποφυγή διαπλάτυνσης τέτοιων 

φαινομένων που φέρνουν ιδιαίτερες αναταράξεις στην Ομογένεια. 

Η Ομοσπονδία της Βάδης Βυρτεμβέργης προτίθεται να σας ενημερώσει 

αναλυτικά αν το θεωρήσετε αναγκαίο.  

Σε κάθε περίπτωση όμως κάνουμε θερμή παράκληση σε εσάς να αφήσετε τον 

Συντονιστή κ. Γούναρη να κάνει όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε 

να δοθεί τέλος στις πρακτικές του παρελθόντος. Όλοι όσοι δεν έχουν καμιά 

σχέση με την ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, αλλά απλά συμβάλουν στο να 

κάνουν ή να δέχονται ρουσφέτια επηρεάζουν τις φιλότιμες προσπάθειές μας 

για κάτι καθαρό και λειτουργικό και καταστρατηγούν την εύρυθμη λειτουργία 

των Συντονιστικών Γραφείων με μοναδικό σκοπό να μην ξεφύγουμε από το 

δυσλειτουργικό, συντηρητικό και πελατειακό πλαίσιο του παρελθόντος.  

Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη τις εκκλήσεις μας και ότι θα κάνουμε μαζί την 

αρχή για ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο που τόσα χρόνια περιμένουμε 

επιτέλους να δούμε. 

 

 

 



      

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 
 

 


