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Προς:
Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου –Στουτγάρδης

Αξιότιµε κύριε Συντονιστή ,
είµαστε γονείς των µαθητών από τα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας Πλόχιγκεν και
µέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, ενός Συλλόγου που ποτέ µέχρι σήµερα
δεν σας απασχόλησε εσάς ή τους συνεργάτες σας άσκοπα, καθώς ξέρουµε ότι ο
χρόνος σας είναι πολύτιµος και οι υποχρεώσεις σας αµέτρητες.
Θελήσαµε όµως να επικοινωνήσουµε µαζί σας αµέσως µόλις µάθαµε ότι σκέφτεστε
να µετακινήσετε τη Φιλόλογο του Σχολείου µας, κ.Ζαρογιάννη όχι µόνο σε άλλη
πόλη, αλλά και σε άλλο Κρατίδιο , στο Κρατίδιο της Βαυαρίας 250 χλµ µακριά από
εδώ και συγκεκριµένα στο Λύκειο της Νυρεµβέργης.
Επειδή λοιπόν στο Σχολείο µας δηµιουργήθηκε τεράστιο πρόβληµα και µεγάλη
αναστάτωση στο άκουσµα και µόνο αυτής της είδησης σκεφθήκαµε να κλείσουµε ένα
ραντεβού µαζί σας και να σας συναντήσουµε προσωπικά , καθώς
πληροφορηθήκαµε ότι στις 26 Φεβρουαρίου θα είστε στο Γραφείο της Στουτγάρδης.
Με έκπληξή µας όµως µάθαµε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, γιατί δεν είχατε καθόλου
χρόνο , για να συναντήσετε κάποιους γονείς που ποτέ µέχρι σήµερα δεν
δηµιούργησαν κανένα πρόβληµα σε σας ή στους προηγούµενους Συντονιστές και
που δικαιολογηµένα ανησυχούν για το µέλλον του Σχολείου τους και για την εξέλιξη
που θα έχει το θέµα της καθηγήτριάς τους.
Επειδή λοιπόν δεν σας κρύβουµε ότι λυπηθήκαµε αφάνταστα, αλλά και
απογοητευτήκαµε πολύ από αυτό το γεγονός αποφασίσαµε να σας παραδώσουµε
αυτή την επιστολή µε κάποια ερωτήµατα που θα θέλαµε να σας κάνουµε
προσωπικά, αλλά που δυστυχώς δεν µπορέσαµε.
Θα θέλαµε λοιπόν να σας ρωτήσουµε :
-

∆εν αξίζουµε εµείς και τα παιδιά µας λίγο από το χρόνο σας , όταν
δηµιουργείται ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα στο Σχολείο µας και χωρίς να
γνωρίζουµε το λόγο;

-

Γιατί επιλέξατε το Σχολείο µας , για να µετακινηθεί εκπαιδευτικός και να
διαταραχτεί η λειτουργία του από τη στιγµή που το Σχολείο µας λειτουργεί
χωρίς σοβαρά προβλήµατα;

-

∆εν ήταν αρκετό ότι χάθηκαν µαθήµατα στην αρχή της χρονιάς , καθώς
αδικαιολόγητα καθυστέρησε η απόσπαση της καθηγήτριάς µας,
κ.Ζαρογιάννη, αλλά πρέπει και τώρα να αντιµετωπίσουµε τις ίδιες δυσκολίες;

-

Γιατί θα πρέπει να αναστατωθούν τα παιδιά µας στη µέση της σχολικής
χρονιάς και κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας τους για τις Εξετάσεις
Ελληνοµάθειας ; Ξέρετε ότι οι γονείς προβληµατίζονται για το αν θα
κάνουν Αίτηση Συµµετοχής για τις Εξετάσεις και τα παιδιά δεν θέλουν να
συνεχίσουν την προετοιµασία τους µε την ίδια διάθεση , καθώς δεν ξέρουµε
σίγουρα αν θα έχουµε την καθηγήτριά µας και τις επόµενες µέρες; Ξέρετε
ακόµη ότι κατά την προηγούµενη χρονιά το Σχολείο µας αρίστευσε µε τη
βοήθεια της καθηγήτριας µας , όπως άλλωστε και τις προηγούµενες
χρονιές στις Εξετάσεις Ελληνοµάθειας; Γιατί µας στερείτε τη δυνατότητα να
προσπαθήσουµε για µια ίδια επιτυχία και φέτος;

-

Υπάρχει κάποια καταγγελία για την κ.Ζαρογιάννη , πράγµα εντελώς απίθανο
κατά τη γνώµη µας, και για αυτό πρέπει να « τιµωρηθεί» µε µια τόσο
σκληρή µετακίνηση, πράγµα που ποτέ δεν συνέβη στο παρελθόν ακόµη και
σε περιπτώσεις που κάποιος εκπαιδευτικός µετά από έρευνα του Συντονιστή
είχε αποδειχθεί ότι έπρεπε να τιµωρηθεί;

-

Γνωρίζετε τον αγώνα της συγκεκριµένη εκπαιδευτικού να κρατήσει µε
κάθε τρόπο τους µαθητές της στο Σχολείο της ακόµη και αν αυτό µπορεί
να είναι ιδιαίτερα κουραστικό για την ίδια; Ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή εκτός
από τους µαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου δέχεται και µαθητές της ΣΤ’
∆ηµοτικού, γιατί τα παιδιά αυτά τις υπόλοιπες ηµέρες παρακολουθούν
ολοήµερο Γερµανικό Σχολείο και αν δεν πήγαιναν έστω την Παρασκευή
Ελληνικό θα έπρεπε να το διακόψουν; Είναι εύκολο την ίδια ώρα να
προετοιµάζει µαθητές για την Ελληνοµάθεια από επίπεδο Α1 έως Γ2; Γιατί
δεν ξέρουµε αν το ξέρετε , αλλά τα µαθήµατα τα παρακολουθούν και παιδιά
που έχουν τελειώσει το Γυµνάσιο αλλά θέλουν να δώσουν τα µεγαλύτερα
Επίπεδα Ελληνοµάθειας και έχουν δηλωθεί επίσηµα σαν µαθητές στο
Γραφείο Στουτγάρδης;

-

Ξέρετε ακόµη ότι η κ .Ζαρογιάννη προκειµένου να βοηθήσει τα παιδιά µας να
βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα Ελληνικά και να προετοιµαστούν καλύτερα
για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνοµάθειας παραµένει συχνά στο

σχολείο µας και µετά το µάθηµα προσφέροντας ακόµη µεγαλύτερη βοήθεια
στους µαθητές της, ειδικά την περίοδο των Εξετάσεων;
-

Την ίδια διάθεση όµως δείχνει η κ. Ζαρογιάννη και στην προσπάθειά της να
φέρει τα παιδιά µας σε επαφή µε την Ιστορία µας και τον πολιτισµό µας,
να τα βοηθήσει να µάθουν τον ελληνικό τρόπο σκέψης κάτι που για
κάποιους µπορεί να είναι εύκολο, όχι όµως και για µας που ζούµε τόσα
χιλιόµετρα µακριά από την Ελλάδα µας.

-

Αλλά ας µην βλέπουµε το θέµα µόνο από την πλευρά των παιδιών και τη δική
µας. Ας δούµε και την ανθρώπινη πλευρά του θέµατος: Γνωρίζετε ότι αυτή
η µετακίνηση της εκπαιδευτικού είναι αδύνατη, καθώς κανένας µας δεν θα
δεχόταν να βρίσκεται άδικα εφτά ώρες στους δρόµους µε κρύο και µε ζέστη ,
να διαλύεται σωµατικά και ψυχικά πληρώνοντας πανάκριβα εισιτήρια , ενώ
στο σχολείο τον περιµένει η θέση του ( πλήρες ωράριο) και οι µαθητές του ;
( 119 µαθητές έχει το Σχολείο µας και διδάσκουν δύο εκπαιδευτικοί).

Θέλουµε ακόµη να σας αναφέρουµε ότι όλοι οι γονείς και όχι µόνο αυτοί του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων συνεργαζόµαστε
άψογα µε την κ.Ζαρογιάννη και είµαστε πολύ χαρούµενοι που είναι µαζί µας.
Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι συνεργάζεται καταπληκτικά µε τα παιδιά µας, τα
οποία υπεραγαπά. Τα παιδιά µας πάνε µε χαρά στο Ελληνικό Σχολείο και πολλά
από αυτά αν δεν ήταν η κ.Ζαρογιάννη η δασκάλα τους δεν θα ήθελαν να
συνεχίσουν.
Για όλους τους λόγους που ήδη αναφέραµε, αλλά και για ακόµη περισσότερους που
είναι δύσκολο κανείς να πει µέσα σε λίγες σειρές, αλλά κυρίως για την αγάπη της
τις γνώσεις της και τα « φτερά» που έδωσε στα παιδιά µας να πετάξουν ψηλά και να
αγαπήσουν το Ελληνικό Σχολείο ακόµη περισσότερο η καθηγήτριά µας,

σας

παρακαλούµε µέσα από την καρδιά µας να βρείτε µια άλλη λύση και να
παραµείνει η καθηγήτριά µας στο Σχολείο µας. Πιστέψτε µας τη χρειαζόµαστε
και εµείς και τα παιδιά µας.
Για το λόγο αυτό σας δηλώνουµε ότι δεν επιθυµούµε σε καµία περίπτωση την
αντικατάστασή της.Έχουµε φιλόλογο , την κ. Ζαρογιάννη και αυτή θέλουµε να
µείνει στο Σχολείο µας και θα αγωνιστούµε για αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις.
Και κάτι ακόµη: Σε λίγο καιρό θα γιορτάσουµε τα 40 χρόνια του Σχολείου µας και
η κ.Ζαρογιάννη δεν θα µπορούσε να λείπει ούτε από την προετοιµασία της γιορτής ,
αλλά ούτε και από την παρουσίασή της.

Σας προσκαλούµε λοιπόν µε χαρά να είστε µαζί µας σε αυτή τη γιορτή, για να
γνωρίστε εµάς και το Σχολείο µας από κοντά. Ειλικρινά η παρουσία σας στη
γιορτή µας θα αποτελέσει ξεχωριστή τιµή για µας.
Σας ευχαριστούµε πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας , καθώς
ελπίζουµε ότι η επιθυµία µας θα πραγµατοποιηθεί και η κ.Ζαρογιάννη θα µείνει
κοντά στους µαθητές της, επειδή πιστεύουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν
θέλετε να δηµιουργήσετε προβλήµατα στο Σχολείο µας.
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