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Ανοιχτή Επιστολή    
 
 

Προς τον Υπουργό Παιδείας   

Κύριο Αριστείδη Μπαλτά 

Προς τους αναπληρωτές Υπουργούς Παιδείας 

κ.κ. Νίκο Ξυδάκη και Τάσο Κουράκη   

Κύριοι Υπουργοί.  

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και οι Ομοσπονδίες 

μέλη της, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στα θέματα της Ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στη Γερμανία και σας απευθύνουμε τα θερμά συγχαρητήρια μας για την 

ελπιδοφόρα εκλογή σας ευχόμενοι ταυτόχρονα καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που 

αναλάβατε. 

 

Πιστεύουμε ότι είναι περιττό να σας αναφέρουμε ότι η έως τώρα συνεργασία με τις 

προηγούμενες δυο πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας απέβησαν όχι μόνον 

άκαρπες, αλλά ξεπέρασαν κάθε όριο αδιαλλαξίας, απαξίωσης και αλαζονείας. 

 

Ελπίζοντας ότι δεν θα ξαναζήσουμε όλα τα προαναφερόμενα και εναποθέτοντας τις 

ελπίδες μας σε εσάς ως νέα πολιτική διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, σας 

προτείνουμε την αδιάσπαστη και συνεχή συνεργασία στη βάση του έντιμου διαλόγου 

μεταξύ της ιδιαίτερα ταλαιπωρημένης ομογένειας και του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Οι ομογενειακές οργανώσεις της Γερμανίας έχουν για βασική τους προτεραιότητα την 

ανάδειξη και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων μας, στην προκειμένη περίπτωση 



την επίλυση των σχετικών θεμάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Γερμανία. 

Προτείναμε διαχρονικά στους προηγούμενους επικεφαλής του Υπουργείου να 

ακούσουν τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία μας 

όπως και τις επαφές μας σε όλα τα πολιτειακά, πολιτισμικά και εκπαιδευτικά επίπεδα 

των διάφορων γερμανικών κρατιδίων στην Γερμανία, προσπαθώντας να κάνουμε 

κατανοητό στους φορείς του Υπουργείου Παιδείας ότι οι διάφορες εκπαιδευτικές 

πολιτικές στα ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια εμπεριέχουν αρκετά προβλήματα σε 

σχέση με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και χρειάζεται ιδιαίτερη και προσεκτική 

προσέγγιση για να λυθούν αυτά. 

 

Προτείνουμε λοιπόν επανειλημμένα την αξιοποίηση των γνώσεων, των εκθέσεων και  

των επαφών των Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων. Η Ελληνική Συνομοσπονδία 

Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας προσφέρει των συντονισμό μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων παρέχοντας επίσης από πλευράς της όλη την διαχρονική 

εμπειρία που αποκτήσαμε στα παρερχόμενα δύσκολα χρονικά διαστήματα. 

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η τελευταίες πολιτικές διοικήσεις του Υπουργείου 

Παιδείας, σας παρέδωσαν όλες τις επιστολές των Ομοσπονδιών Γονέων και 

Κηδεμόνων και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Γονέων ώστε να έχετε πλήρη 

ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Γερμανία. 

Αν και η εμπειρία προηγούμενων ετών μας δίδαξε ότι δεν υπάρχει συνέχεια και 

συνέπεια του κράτους, θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας στοιχειώδες φάκελος 

που αφορά τους θεσμούς μας και κατ’ επέκταση τα θέματα της Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης στην Γερμανία από την σκοπιά των θεσμών μας. Σε κάθε περίπτωση 

είμαστε στην διάθεσή σας και αναμένουμε τις προτάσεις σας για την δημιουργία 

άμεσης και σταθερής γραμμής επικοινωνίας προς όφελος της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης   

      

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 


