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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΒΑ∆ΗΣ - 

ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ Α.Σ. 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

Θέµατα που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιο Βάδης - 

Βυρτεµβέργης της Ο.∆. Γερµανίας 

www.omogoneon.de        E-Mail info@omogoneon.de 
_______________________________________________________________________          
                                          Στουτγάρδη 18.10.2016                                                           

 Αρ. Πρωτ. Ο.Σ.Β.Β  05 Strt /16  
 
ΠΡΟΣ :         
Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου    
Κοιν.:         
         
1. Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας     
    κ. Θεοδόση Πελεγρίνη      
2. Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης    
    Γενικό Πρόξενο κ. Παναγιώτη Πάρτσο   
3. Γραφείο Εκπαίδευσης Στουτγάρδης   

4. ∆ΙΠΟ∆Ε 
 
Θέµα: Προβλήµατα στην Γενικότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων στην 
  Βάδη Βυρτεµβέργη. 
Σχετ.: Λύκειο Στουτγάρδης, Τ.Ε.Γ Βάδης Βυρτεµβέργης.  
 
Αξιότιµε κ. Παπατσίµπα, 
 
 
Οι θεσµοί µας εκπροσωπούν τους συλλόγους µέλη µας και κατ’ επέκταση τους 
µαθητές και γονείς. Αν θεωρείτε διαχρονικές τις θέσεις µας να προσπαθούµε για 
την ευρυθµία στη λειτουργία των Τ.Ε.Γ. µας και του µοναδικού Λυκείου, τότε έχετε 
δίκαιο.  
 
∆εν σας παροτρύναµε ποτέ να αφήσετε στην άκρη τους νόµους που επικαλείστε, 
απλά σας παροτρύνουµε να θέσετε τα σχολεία µας σε λειτουργία. Σας υποδείξαµε 
ποια είναι τα προβλήµατα στο κρατίδιό µας και πως θα µπορούσαµε να 
απαλύνουµε την παρούσα κατάσταση.  
 

1. Σας απαντούµε λοιπόν για την περίπτωση του σχολείου Schwetzingen. Ναι, 
σαφέστατα τοποθετήσατε εκπαιδευτικό στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 
Άρα θα έπρεπε να περάσουµε το συγκεκριµένο σχολείο στην κατηγορία 
<<υπολειτουργεί>>. Πιστεύουµε ότι δεν σας διέφυγε ότι εκεί παρακολουθούν 
το σχολείο άνω των 90 µαθητών και η τοποθέτηση επιπλέων 2/5 ή 3/5 είναι 
αυτονόητη και άµεσα επιβεβληµένη. Θα σας παρακαλούσαµε να µην 
επικεντρώνεστε µόνο σε όσα εσείς θεωρείτε βασικά. Σας παραθέτουµε 
λοιπόν για άλλη µια φορά τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΝΑ που προφανώς αγνοείτε και 
δεν χάνετε ούτε λέξη. Πείτε µας λοιπόν ποιες οι άµεσες ενέργειές σας. 
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ΒΑ∆Η ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ (εώς 12.10.2016) 

 
Λύκειο Στουτγάρδης -2 Εκπαιδευτικοί υπολειτουργεί 
Neckarsulm    0 Εκπαιδευτικοί παραµένει κλειστό  
  
Bruchsal-Karlsruhe  0 Εκπαιδευτικοί παραµένει κλειστό 
Vaihingen-Enz   0 Εκπαιδευτικοί παραµένει κλειστό 
Villingen-Schwenningen  0 Εκπαιδευτικοί παραµένει κλειστό 
Schwetzingen  -3/5   υπολειτουργεί 
Feuerbach-Burgholzhof  -2/5   υπολειτουργεί  
Reutlingen   -5/5   υπολειτουργεί 
 

ΕΣΣΗ (εώς 12.10.2016) 
 
Griesheim   -5/5   υπολειτουργεί 
Holzhausen   -5/5   υπολειτουργεί 

 
∆εν σας αναφέρουµε τις διάφορες περιπτώσεις όπου θα ήτανε εφικτό να 
µετακινιέστε πέµπτα από µικρά σχολεία που άδικα παραµένουν αναξιοποίητα και 
θα µπορούσαν να καλύψουν κενά σε µεγαλύτερα σχολεία ώστε να µην χάνουµε 
καθηµερινά µαθητές από τα Τ.Ε.Γ. λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.  
 

2. Σχετικά µε την λειτουργία των θεσµών µας, είτε της Οµοσπονδίας Γονέων και 
Κηδεµόνων Βάδης Βυρτεµβέργης ή της Συνοµοσπονδίας Γονέων και 
Κηδεµόνων Γερµανίας, σας προτείναµε να µελετήσετε τα καταστατικά των 
θεσµών µας. (www.omogoneon.de) Θα διαπιστώσετε ότι τηρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για την τοποθέτηση στο ∆.Σ. του θεσµού. Από το καταστατικό 
τις Συνοµοσπονδίας δεν προβλέπεται η φοίτηση παιδιών µέλους του ∆.Σ. 
της Συνοµοσπονδίας  σε σχολείο της Οµογένειας. Εξάλλου ο ορισµός των 
εκπροσώπων µας στα ∆.Σ. των συλλόγων της Βάδης και σε συνέχεια στις 
παγγερµανικές οργανώσεις, γίνεται µε ψηφοφορία µέσα από τις γενικές 
εκλογικές συνελεύσεις της Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων της Βάδης 
Βυρτεµβέργης. Η τελευταία ψηφοφορία ανέδειξε τους απεσταλµένους 
εκπροσώπους µας στην Συνοµοσπονδία µε απόλυτη πλειοψηφία. Σας 
ενηµερώνουµε λοιπόν ότι η πλαισίωση όλων των ∆.Σ. γίνεται από τα µέλη 
των οργανώσεων και δεν ορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Εσείς 
οφείλετε να συνεργαστείτε µε τις οργανώσεις τις οµογένειας οποίες και αν 
είναι αυτές. Η ιδιότητα του γονέα, κατά την άποψη µας, δεν σταµατά ποτέ. 
Εάν τα παιδιά µας τελειώσουν την φοίτησή τους από τα σχολεία, παύουν να 
είναι παιδιά µας;  Εάν εσείς έχετε για τον εαυτό σας άλλη άποψη, δικαίωµα 
σας. Ο αγώνας για τα σχολεία µας, επίσης δεν σταµατά ποτέ. Ανούσια 
λοιπόν η τοποθέτηση σας ότι <<Παροτρύνεστε να εκτελέσετε επιθυµίες 
ορισµένων>>. Εκπροσωπούµε το µεγαλύτερο κοµµάτι της Οµογένειας και 
καθηµερινά προστίθενται και άλλοι σύλλογοι στο πλευρό µας.  
    

 
Επειδή πιστεύετε ότι σας παροτρύνουµε άδικα, σας προτείνουµε να επισκεφθείτε 
την Βάδη Βυρτεµβέργη και να παρουσιάσετε τις απόψεις σας σε όλα εκείνα τα 
∆ιοικητικά Συµβούλια των σχολείων που παραµένουν κλειστά. Η Οµοσπονδία θα 
πράξει τα αναµενόµενα ώστε να είµαστε συγκεντρωµένοι σε ανάλογο χώρο µε όλα  



 

3 

 

 
 
 
 
τα τεχνικά µέσα που απαιτούνται. Όσο για τα οδοιπορικά σας, σας προτείνουµε ως 
Οµοσπονδία να καλυφθούν από τον θεσµό µας εφόσον κατά το παρελθόν 
παραπονεθήκατε ότι το Υπουργείο δύσκολα καλύπτει τα έξοδα µετακίνησής του 
προϊσταµένου. Τέλος θέλουµε να σας επισηµάνουµε ότι τα σχολεία µας, οι 
οργανισµοί µας, οι µαθητές των Τ.Ε.Γ και του Λυκείου, δεν ανήκουµε σε κάποια Β 
κατηγορία. Έχουµε όλοι µας δικαιώµατα, τα προβλήµατα µας είναι εξίσου 
σηµαντικά µε τις άλλες περιοχές και αναµένουµε ίσα µεταχείριση από όλους τους 
αρµόδιους. Όσο για την παρατήρησή σας περί µετριοφροσύνης, σας την 
επιστρέφουµε µε την παράκληση να αναλογιστείτε την επαφή σας µε την 
Οµοσπονδία Βάδης σχετικά µε τις προσπάθειές µας να σας θέσουµε τα 
προβλήµατά µας τηλεφωνικά κατανοώντας ότι η έδρα σας είναι το Μόναχο. Σας 
πληροφορούµε ότι είναι επι µακράν ευκολότερο να έρθουµε σε επικοινωνία  µε τον 
υφυπουργό, µε τον πρόξενο της Στουτγάρδης, µε τον γενικό διευθυντή του 
υπουργείου παιδείας και µε όλους τους προϊσταµένους του Υπουργείου, πάρα µε 
εσάς.  

 
Έχετε δίκαιο. Λίγη µετριοφροσύνη δεν βλάπτει. 
 
 

Για την Οµοσπονδία Βάδης Βυρτεµβέργης 

  Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γραµµατέας  
 
 
 
 
 
Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος 
 
 
 

Για την Συνοµοσπονδία  Οµοσπονδιών Γερµανίας 

(Για Θέµατα Βάδης Βυρτεµβέργης) 
                                                                                     

 

 

  

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                    Σαββίδης Γεώργιος 
                                                                                         (Για Θέµατα Βάδης Βυρτεµβέργης) 


