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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης Βυρτεµβέργης σε συνεργασία µε
την Ελληνική Συνοµοσπονδία Γονέων και κηδεµόνων Γερµανίας / Θέµατα που
αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιο Βάδης – Βυρτεµβέργης,
ενηµερώνει τους Συλλόγους µέλη της σχετικά µε την συµβολική κατάληψη του
Συντονιστικού Γραφείου της Στουτγάρδης στις 12.10.2016.
Στο σηµερινό κάλεσµα της Συνοµοσπονδίας Οµοσπονδιών Γονέων και Κηδεµόνων
Γερµανίας για συµβολική κατάληψη του Συντονιστικού Γραφείου της Στουτγάρδης,
ανταποκριθήκαν τα ακόλουθα Συλλογικά όργανα του κρατιδίου της Βάδης
Βυρτεµβέργης.
Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Βάδης Βυρτεµβέργης
Ε.Λ.Μ.Ε. Βάδης Βυρτεµβέργης
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Λυκείου Στουτγάρδης
15 µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο των µαθητών του Ελληνικού Λυκείου Στουτγάρδης
και
τέλος ευχαριστούµε τους 130 µαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου της
Στουτγάρδης που στήριξαν την πρωτοβουλία µας µε την βροντερή παρουσία τους
καθ’ όλη την διάρκεια των ενεργειών µας.
Ευχαριστούµε όλους τους συµβαλλόµενους για τον σεβασµό προς τους κανόνες
που ορίστηκαν από την Συνοµοσπονδία για την διαφύλαξη της λειτουργίας στον
χώρο του Γενικού Προξενείου και στο Συντονιστικό Γραφείο Στουτγάρδης.
Ευχαριστούµε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Στουτγάρδη κ. Παναγιώτη
Πάρτσο, που για άλλη µια φορά µας δέχθηκε εγκάρδια ώστε να επιδώσουµε το
υπόµνηµά µας διαβεβαιώνοντας µας ότι θα προωθήσει τα έγγραφά µας άµεσα
προς το Υπουργείο Παιδείας και προς κάθε υπεύθυνο φορέα.
Επίσης ευχαριστούµε το προσωπικό του Συντονιστικού Γραφείου Στουτγάρδης
που έκανε όλες τις απαιτούµενες τηλεφωνικές προσπάθειες ώστε να θέσουµε
άµεσα τα ερωτήµατά µας στους εµπλεκόµενους του Συντονιστικού Γραφείου
Μονάχου και στο Υπουργείο Παιδείας.
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Στο δια ταύτα
Η κινητοποίησή µας ως προς το οργανωτικό σκέλος στέφθηκε µε απόλυτη
επιτυχία. Η συµµετοχή στο κάλεσµά µας ήταν παραπάνω από ικανοποιητική. Όλοι
οι σηµαντικοί φορείς του κρατιδίου µας έχουν πλήρη επίγνωση της υπάρχουσας
κατάστασης και κινητοποιούνται άµεσα ώστε να ανταποκριθούµε στις ανάγκες και
τα προβλήµατα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Βάδη Βυρτεµβέργη.
Απογοήτευση
ζήσαµε από την αντιµετώπιση που µας επιφύλαξε το Συντονιστικό Γραφείο
Μονάχου και ιδιαίτερα ο Συντονιστής κ. Γεώργιος Παπατσίµπας. Έλαµψε δια της
απουσίας του. Ενώ είχε ενηµερωθεί ότι σήµερα θα γινόταν οι προαναφερόµενες
κινητοποιήσεις, προτίµησε να συµµετάσχει σε κάποια ηµερίδα που κατά της
άποψή µας σιγουρά δεν ήταν τόσο βαρυσήµαντη ώστε να διακόψει έστω για µια
τηλεφωνική σύνδεση µε τους παραβρισκόµενους στα γραφεία της Στουτγάρδης.
Στις 10.10.2016 είχε προηγηθεί παρόµοια κινητοποίηση από την Οµοσπονδία
Γονέων και Κηδεµόνων Μονάχου, όπου ο κ. Συντονιστής απουσίαζε επίσης από το
γραφείο του.
Προφανώς για όλους εµάς τους θνητούς είναι πολύ δύσκολο να µεταφέρουµε τις
απόψεις µας σε αληθινό χρόνο τηλεφωνικά, εφόσον έχουµε στείλει τα έγγραφά µας
προηγουµένως µε ηλεκτρονικό τρόπο. Η κλασική δικαιολογία από τους
υφιστάµενους του κ. Παπατσίµπα ήταν η κλασική φράση „Στείλτε τα αιτήµατά σας
γραπτός„ Το πράττουµε κ. Παπατσίµπα. Εµείς βλέπετε ανταπεξερχόµαστε πάντα
στις υποχρεώσεις µας. Τηρούµε τους κανόνες επικοινωνίας µε τις σχετικές
υπηρεσίες.
Επίσης απογοήτευση
ζήσαµε και από το Υπουργείο Παιδείας αποκοµίζοντας την εντύπωση ότι σε αυτό
αντιπαλεύουν δύο επίπεδα λειτουργίας. Το πολιτικό επίπεδο και το διοικητικό
επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα επίπεδα δεν επικοινωνούν µεταξύ τους.
∆ιαπιστώσαµε τον απόλυτο ερασιτεχνισµό µε µια µεγάλη δόση γραφειοκρατίας.
Ενώ έχουµε ενηµερώσει όλες της διευθύνσεις του υπουργείου, καταλήξαµε να
διαπραγµατευόµαστε τον αριθµό τον ηλεκτρονικών συστάσεων όπου στείλαµε τα
έγγραφά µας και αν αυτές είναι σε λειτουργία και σε ποια διεύθυνση ανήκουν.
Αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι διάφορες ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Υπουργείου δεν
επικοινωνούν µεταξύ τους. Τελικά όλοι βρίσκονται επι µονίµου βάσεως σε
ηµερίδες, σε διασκέψεις και σε άλλες ασχολίες. Αναρωτιόµαστε τι ποιο σηµαντικό
έχουν να κάνουν οι υπηρεσίες ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙ∆ΙΟ ΜΑΣ, εφόσον τους διαµηνύουµε τα
σοβαρότατα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και δεν αντιδρούν.
Επιγραµµατικά
Επαναλαµβάνουµε τα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα στο κρατίδιό
µας.
1. Εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του Λυκείου Στουτγάρδης για να διατηρηθεί
η λειτουργία του και να δοθεί η ευκαιρία στα ελληνόπουλα της οµογένειας που
ζουν χρόνια στην Γερµανία καθώς και στα ελληνόπουλα που αναγκάστηκαν να
µεταναστεύσουν πρόσφατα λόγο της κρίσης από την Ελλάδα προς την Γερµανία,
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να τελειώσουν της σχολική τους σταδιοδροµία και να συµµετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις.
2. Άµεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο στο Λύκειο όσο και
στα Τ.Μ.Γ στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεµβέργης.
3. Ανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα Τ.Ε.Γ µετά από συνεννόηση µε την
Οµοσπονδία Β. Β. ώστε να αντιµετωπιστούν τα κενά µέχρι να γίνουν οι επόµενες
αποσπάσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
4. Άµεση λύση σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς που µετατέθηκαν από την
Βαυαρία προς την Βάδη Βυρτεµβέργη οι οποίοι δεν πρόκειται να µετακοµίσουν σε
καµία των περιπτώσεων προς το κρατίδιο µας και µπλοκάρουν την αναπλήρωση
των κενών.
Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας,
επισκεφθείτε την σελίδα µας στο διαδίκτυο www.omogoneon.de και διαβάστε την
καταγγελία που προωθήσαµε σε όλες τις σχετιζόµενες υπηρεσίες του Υπουργείου,
στο Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης και στα Συντονιστικά Γραφεία Στουτγάρδης και
Μονάχου.
Περιµένουµε από όλους τους εµπλεκόµενους των Συντονιστικών γραφείων και του
Υπουργείου παιδείας να βάλουν σε λειτουργία το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ και να
σκύψουν πάνω από τα προβλήµατά µας δίνοντας άµεσα λύση.
Τέλος, η Οµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Β.Β. και η Συνοµοσπονδία Γονέων
και Κηδεµόνων Γερµανίας ευχόµαστε σε όλους επιµονή, υποµονή και καλή δύναµη
στον περαιτέρω αγώνα µας.

Για την Οµοσπονδία Βάδης Βυρτεµβέργης
Η Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Βαλκάνη Ξανθίππη

Χερχελετζής ∆ηµήτριος

Για την Συνοµοσπονδία Οµοσπονδιών Γερµανίας
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Κήπας Αθανάσιος

Σαββίδης Γεώργιος
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