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Προς τον Υπουργό Παιδείας
Κύριο Ανδρέα Λοβέρδο

Κύριε Υπουργέ.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και οι Ομοσπονδίες
μέλη της,

παρακολουθούμε

τις εξελίξεις στα

θέματα της Ελληνόγλωσσης

εκπαίδευσης στη Γερμανία και μένουμε άφωνοι.

Θεωρούσαμε και πιστεύαμε ότι η αδιαλλαξία, η ανικανότητα, η διαπλοκή και η
αλαζονεία επί υπουργίας Αρβανιτόπουλου, είχε περιέλθει στο απόλυτο ζενίθ.
Προφανώς εσείς μας διδάσκετε το αντίθετο. Είχαμε συνηθίσει στις πρακτικές των
προκατόχων

σας

όπου

οι

ειδικοί

γραμματείς

του

Υπουργείου

και

άλλοι

παρατρεχάμενοι, αποφασίζαν για εμάς χωρίς εμάς, σχεδίαζαν την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση από της καρέκλες των γραφείων τους και σε τελική ανάλυση το μόνο που
κατάφερναν ήταν να δημιουργούνε πλήθος προβλημάτων αντί να δώσουν λύσεις,
ελπίδα και προοπτική.

Τελικά γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια Υπουργούς Παιδείας, αναπληρωτές
Υπουργούς Παιδείας, Υφυπουργούς Παιδείας και άλλους υψηλά ιστάμενους του
Υπουργείου Παιδείας, που όλοι τους διαγωνίζονταν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο πιο
αναποτελεσματικός. Ταυτόχρονα οι ομογενειακές οργανώσεις προσπαθούν να

αντεπεξέλθουν στο απόλυτο χάος που συστηματικά παράγετε προς εξαγωγή εκεί στο
Υπουργείο Παιδείας. Παρότι που όλη η ομογένεια, μηδενός εξαιρουμένου, από τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων έως τα συντονιστικά Γραφεία των κρατιδίων, από
τους συνδέσμους εκπαίδευσης έως τους κατά τόπους Προξένους, όλοι μας
προσπαθούμε να συντονιστούμε, να αγωνιστούμε, να αποδώσουμε στις δύσκολες
καταστάσεις που εσείς θέτετε σε μας ως ανυπέρβλητο πλαίσιο.

Στα διαχρονικά καλέσματα της Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας
και στις Ομοσπονδίες μέλη της, εσείς και οι Υφυπουργοί σας κάνετε πως δεν ακούτε.
Αντιθέτως

στις

προσκλήσεις

των

Γερμανικών

υπουργικών

Υπηρεσιών,

οι

πρωτοκλασάτοι υφιστάμενοι σας εισηγούνται σε εσάς την έλευση τους στην
Γερμανία. Πώς θα ήταν διαφορετικά, εφόσον όλα συνδέονται με ταξιδάκια, με
Ξενοδοχεία, με εκδρομούλες και άλλα ευχάριστα βιώματα. Μόνο που ακόμη και στα
για εκείνους ευχάριστα ταξιδάκια, πάλι ξεχνούν να έρθουν σε επαφή με τις
Ομογενειακές οργανώσεις για να ενημερωθούν για τα προβλήματα μας που 1ον
διαρκώς σας επισημαίνουμε και 2ον τα επισημαίνουμε και στις γερμανικές σχολικές
υπηρεσίες όλων των διοικητικών επιπέδων. Στις συναντήσεις που ακολουθούν με
τους Γερμανούς ομολόγους, τα κλιμάκια σας πηγαίνουν αδιάβαστα σε βαθμό που
όταν αποχωρούν, στις επαφές μας που έχουμε εκ των υστέρων με τις
προαναφερόμενες γερμανικές υπηρεσίες, στις ημερίδες που μας προσκαλούν, μας
εκφράζουν τις κακές ελληνικές συνήθειες. Επαναλαμβάνω σχόλιο υψηλόβαθμου
Γερμανού διοικητικού υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας στο Βερολίνο.
„ Με όλες τις άλλες εθνότητες που ζουν στην Γερμανία, στη συνεργασία μας με
τα αντίστοιχα κλιμάκια που αποστέλλονται από τα ομώνυμα κράτη, υπάρχει
συνέχεια, συνέπεια και βασιμότητα. Αυτό είναι κάτι που λησμονούμε στην
συνεργασία μας με τους Έλληνες συναδέλφους μας. Τώρα καταλαβαίνουμε για
ποιους λόγους στην χώρα σας πολλά θέματα δεν προχωρούν με τους για εμάς
αυτονόητους ρυθμούς. Τώρα κατανοούμε και εσάς που εκφράζετε συχνά
παράπονα για την συνεργασία σας με τις ελληνικές υπηρεσίες. Φοβάμαι ότι ο
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης στη χώρα σας θα αργήσει πάρα
πολύ. Εύχομαι σε εσάς και στους συμπατριώτες σας στην Ελλάδα, υπομονή
και ψυχραιμία.“

Καταγγέλλουμε λοιπόν τις πρακτικές των προηγούμενων 20 ημερών όπου ο καθένας
στο Υπουργείο σας κάνει ότι θέλει, όποτε θέλει και όπως το θέλει.

Καταγγέλλουμε τις πρακτικές όπου οι Υφυπουργοί σας εκδίδουν δεσμευτικά έγγραφα
αμφιβόλου

περιεχομένου

για

λογικά

σκεπτόμενους

ανθρώπους

παραμονές

Χριστουγέννων και παραμονή πρωτοχρονιάς. Προφανώς κάποιες υποχρεώσεις
προς τα ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ έπρεπε να εκπληρωθούν σαν χριστουγεννιάτικο ή
πρωτοχρονιάτικο δώρο.

Καταγγέλλουμε την δική σας αντίδραση όπου απευθυνόμενος προς τα ΜΜΕ
αποποιείστε τις ευθύνες σας εναποθέτοντας αυτές στον Υφυπουργό σας λέγοντας ότι
εκείνος είναι αρμόδιος για τα επιμέρους θέματα.

Καταγγέλλουμε την εγκληματική συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας προς όλη
την Ομογένεια και ιδιαίτερα προς τους νέους μετανάστες που έχουν ξεπεράσει προ
πολλού τις 500.000 ψυχές. Επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε ότι το 1/3 αυτών είναι
παιδιά που προσπαθούν απεγνωσμένα να ενσωματωθούν σε μια νέα κοινωνία με
όλες τις δυσκολίες που συναντούν σε καθημερινή βάση. Επισημαίνουμε ότι εσείς
κύριε Υπουργέ δεν έχετε καταλάβει ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται
άνθρωποι που ζούνε το δικό τους δράμα και η μοίρα τους συνδέετε άμεσα με τις
κυβερνητικές και διοικητικές πολιτικές όλων των επιπέδων. Δεν προστατέψατε, δεν
θωρακίσατε, δεν ενημερώνετε, δεν ενημερωνόσαστε, δεν συνεργαζόσαστε με την
Ομογένεια. Απλά δεν θέλετε να βοηθήσετε, δεν θέλετε να υπερασπιστείτε, δεν θέλετε
να εκσυγχρονίσετε, δεν θέλετε να δώσετε λύσεις.

Καταγγέλλουμε την επιμονή σας στο να καταστρέφετε τους κόπους μας στην συνεχή
προσπάθεια της Ομογένειας να οικοδομούμε γέφυρες εμπιστοσύνης και συνεργασίας
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Γερμανία. Όταν φτάνουμε σε ένα
λειτουργικό επίπεδο μεταξύ των Συντονιστικών γραφείων, των Προξενικών αρχών,
των γερμανικών Σχολικών Υπηρεσιών και των Ομοσπονδιών, κάποιοι φωστήρες του
Υπουργείου σας γκρεμίζουν ότι χτίζουμε με κόπο και μόχθο. Από τώρα γνωρίζουμε
ότι όλο το 2015 θα είναι μη παραγωγικό, δεν θα δοθούν λύσεις, θα έχουμε αλλαγές
στην πολιτική διοίκηση του Υπουργείου και κατά συνέπεια θα περάσει και σε
διοικητικό επίπεδο. Δεν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια του κράτους.

Καταγγέλλουμε και υπενθυμίζουμε την ανικανότητα του Υπουργείου να εξασφαλίσει
τα απαιτούμενα κονδύλια κατά την περσινή σχολική χρονιά ώστε να πληρωθούν τα
λειτουργικά έξοδα των συντονιστικών γραφείων. Το γραφείο της Στουτγάρδης π.χ.
δεν είχε τηλέφωνο και Φαξ για περισσότερο από ένα χρόνο. Τα ενοίκια έμειναν
επίσης απλήρωτα.

Καταγγέλλουμε την παρούσα αδυναμία του Υπουργείου σας να πληρώσει τους
τρέχοντες μισθούς των λιγοστών εκπαιδευτικών που βρίσκονται με απόσπαση στην
Γερμανία. Υπενθυμίζουμε ότι είναι απλήρωτοι τους τελευταίους 4 μήνες και ορισμένοι
σκέφτονται την διακοπή της απόσπασής τους. Αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις για τα
σχολεία μας. Ούτε σε αυτή την περίπτωση αισθανόμαστε την υποστήριξή σας.

Καταγγέλλουμε την διαφθορά, την διαπλοκή, την πελατειακή συμπεριφορά
ορισμένων συγκεκριμένων κύκλων εντός του Υπουργείου σας και των υφισταμένων
σας.

Καταγγέλλουμε την αλαζονική συμπεριφορά της πολιτικής ιεραρχίας του Υπουργείου
και φέρνουμε στην μνήμη σας τις παρακλήσεις σας να προσφέρουν την άμισθη
εργασία τους οι εκπαιδευτικοί ώστε να καλυφτούν τα κενά σε εκπαιδευτικό
προσωπικό της χώρας. Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι εμείς δίνουμε καθημερινά
αφιλοκερδώς τον εαυτό μας, προσπαθώντας να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των
καιρών μας που κατά κύριο λόγο τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε,
είναι προβλήματα που εσείς δημιουργείτε.

Καταγγέλλουμε την άρνησή σας να ακούσετε τα προβλήματά μας, να δώσετε λύσεις,
να εργαστείτε επιτέλους για το καλό της παιδείας, να γίνεται προοδευτικός όπως σας
ακούμε κατά καιρούς να ευαγγελίζεστε.
Η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και οι Ομοσπονδίες Γονέων και
Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης και Βαυαρίας, εκφράζουμε την πλήρη αγανάκτησή
μας στον τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας. Λυπούμαστε ιδιαίτερα όταν
δεν ανταποκρίνεστε στις εκκλήσεις μας, στις προσκλήσεις μας για διάλογο, στις
προτάσεις μας, και στις μελέτες μας σχετικά με την Ελληνόγλωσση Παιδεία στην

Γερμανία, αλλά σας βλέπουμε στα τηλεοπτικά πάνελ να προπαγανδίζετε υπέρ των
κομμάτων σας. Να σας ακούμε να λέτε (όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλους πολιτικούς)
ότι εγγυάστε την ομαλότητα, την προοδευτικότητα, την πολιτική σταθερότητα και
άλλα τέτοια ωραία αλλά κούφια λόγια.
Να λέτε, ότι πλέον φαίνεται φως στο τούνελ!

Προφανώς παραβλέπετε εσκεμμένα ότι όλοι μαζί μπήκαμε στο τούνελ της κρίσης,
εσείς με Ευρωπαϊκούς Υπουργικούς μισθούς των 10.000 Ευρώ και όλοι οι υπόλοιποι
με μισθούς Βαλκανίων. Η διαφορά είναι ότι οι μισθοί Βαλκανίων γίνονται κατά την
έξοδο από το τούνελ μισθοί Αφρικής και οι Υπουργικοί μισθοί παραμένουν
Ευρωπαϊκοί της τάξης των 10.000 Ευρώ.
Εάν κάνετε τον κόπο να μελετήσετε αυτή την επιστολή, μην βιαστείτε να μας
κατηγορήσετε για λαϊκισμό διότι όλοι εκείνοι που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν εν
έτη 2009/2015, είναι μέρος του λαού μας και όχι αριστοκράτες, προνομιούχοι ή
βολεμένοι της ελληνικής κοινωνίας. Έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα,
με την ομογένεια, με τον κόσμο εντός και εκτός Ελλάδος, με τον λαό.

Τέλος κύριε Υπουργέ, υπενθυμίζουμε τις αθετημένες υποσχέσεις προηγούμενων
κυβερνήσεων προς την ομογένεια σχετικά με την ενεργοποίηση της επιστολικής
ψήφου. Φαντάζεστε αν όλοι αυτοί που εκδιώχτηκαν με όλη τη σημασία της λέξεως
από την πολιτική που εφαρμόστηκε κατά τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, είχαν
την δυνατότητα να ψηφήσουν στις εκλογές την 25η Ιανουαρίου τι θα γινόταν; Εσείς
και η παρούσα πολιτική ελίτ δεν είστε εκείνοι που πιστεύετε στην πρόοδο και στον
εκσυγχρονισμό της Ελλάδος; Σας ενημερώνουμε λοιπόν, ότι σε όλα τα προηγμένα
Ευρωπαϊκά κράτη ισχύει η επιστολική ψήφος. Σε μας γιατί όχι ;
Από την τελευταία επιστολή της Συνομοσπονδίας που είχε παραλήπτη τον πρώην
Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Έως σήμερα δεν
έχει αλλάξει τίποτα στο Υπουργείο παιδείας. Αντιθέτως, πολλά έχουν γίνει χειρότερα.
Πιστεύαμε ότι η εποχή του προκατόχου σας θα ήταν η χειρότερη για την Ομογένεια.
Η εκτίμηση μας δεν επαληθεύτηκε. Η Ομογένεια σας δείχνει την κόκκινη κάρτα.
Κύριε Υπουργέ, κοπήκατε στην αξιολόγηση!!

Για την Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Γερμανίας
Ο Πρόεδρος

Κήπας Αθανάσιος

Ο Γραμματέας

Σαββίδης Γεώργιος
(Για Θέματα Βάδης Βυρτεμβέργης)

