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Κύριο Αριστείδη Μπαλτά 

Προς τους αναπληρωτές Υπουργούς Παιδείας 

κ.κ. Τάσο Κουράκη και Νίκο Ξυδάκη 

 

  

 

Πληροφορίες: 

Κoς. Πέτρος Μουμτζίδης 

Ειδικός Συνεργάτης   

Κινητό: 0049 157 316 79525 

Σταθερό:  0049 69 2100 9744 

 

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 καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα με την παράκληση 

να μελετήστε αυτό με ιδιαίτερη προσοχή. 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. 
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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.  

 

Αυτή τη στιγμή  λοιπόν επείγει  να δοθεί άμεση λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε  με το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα Ελλήνων με τις οικογένειές τους στη 

Γερμανία τα τελευταία δύο χρόνια, αποτέλεσμα της οικονομικής και στη συνέχεια της 

ανθρωπιστικής κρίσης που ακολούθησε στην Ελλάδα. Οικογένειες όμως, που τα παιδιά 

τους   καλούνται  τώρα να συμμετάσχουν στο θεσμό των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 

 

Θέλουμε σαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

να επισημάνουμε, να αναδείξουμε στην Πολιτική Ηγεσία και σε όλους τους Αρμόδιους 

Φορείς  και να βρούμε άμεση λύση στο παρακάτω «μείζον» για όλους εμάς πρόβλημα.  

 

Με την ισχύουσα λοιπόν αριθ. Πρωτ. Φ.151/20049/86 Υπουργική Απόφαση, που 

αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 Β΄01/03/2007, τα παιδιά αυτά αν και έχουν φοιτήσει τις 

δύο τελευταίες τάξεις στα Ελληνικά Σχολεία (Λύκεια) του Εξωτερικού και τώρα κρίνεται η 

εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποκλείονται από την ευεργετική για τους 

Ομογενείς διάταξη, αφού οι γονείς τους έχουν και αυτοί μόνο δύο έτη παραμονής στη 

Γερμανία και όχι πέντε. 

 

Απόρροια όλων αυτών είναι: 

αν θέλουν  αυτά  τα παιδιά  να συμμετάσχουν φέτος στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ θα πρέπει: 

Α)  να μεταβούν  ΑΜΕΣΑ στην Ελλάδα, διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια, τελείως μόνα 

και χωρίς την επίβλεψη των γονέων τους και χωρίς την απαραίτητη και στοιχειώδη 

υποδομή από τις οικογένειές τους και να εγγραφούν στα σχολεία από τα οποία έφυγαν 

προκειμένου να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το διάστημα που πρέπει να 

παραμείνουν μόνα είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλο και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για 

την ίδια την ασφάλεια των παιδιών . Για πολλά από αυτά δεν υπάρχει καν σπίτι να μείνουν 

ή κι αν υπάρχει δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη  (ρεύμα-νερό-έπιπλα), αφού οι οικογένειές 

τους αναγκάστηκαν να τα διακόψουν και να μετακομίσουν στη Γερμανία. 
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Β) Οι γονείς  δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους για τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση (αν το πράξουν) κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές 

τους. Δουλειές για τις οποίες αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και πραγματικά πιστέψτε 

μας, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βρουν.  

Γ) Ακόμη και η έσχατη λύση να στείλουν τα παιδιά αυτά,  αντί για τα μέρη που μέχρι 

πρωτίστως  ζούσαν στην Ελλάδα, σε κάποιο χωριό που ενδεχομένως ίσως να υπάρχει 

κάποια γιαγιά ή κάποιος παππούς, προσκρούει στο ότι στην πλειοψηφία των χωριών 

αυτών δεν υπάρχουν καν Λύκεια.  

Δ)  Τα παιδιά αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης  ενισχυτικής διδασκαλίας  

όπως τα υπόλοιπα παιδιά της Ελλάδος. Αντιθέτως, είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός από τις 

μεγάλες ελλείψεις καθηγητών (ειδικοτήτων) και όλα τα προβλήματα που συνοδεύουν τα 

Ελληνόγλωσσα Σχολεία του Εξωτερικού 

Ε) Επίσης κάτι  πολύ σημαντικό που πρέπει να ληφθεί υπόψη όλων είναι ότι τα παιδιά 

αυτά δε διδάχθηκαν το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(Α.Ο.Δ.Ε) και σε επικοινωνία που είχαμε με το αντίστοιχο τμήμα στο Υπουργείο Παιδείας 

(τηλ: 210 3443272) μας τόνισαν ότι: τα παιδιά αυτά αφού δεν ανήκουν στους Ομογενείς 

αποκλείονται για φέτος από τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ και από ολόκληρο το 5ο πεδίο, 

μιας και δεν έχουν διδαχθεί το αντίστοιχο μάθημα.  

 

 Έχουμε δηλαδή καταστρατήγηση και παραβίαση (κατά εξακολούθηση) του νόμου 3304 

του  2005   και των συνακόλουθων νόμων και διατάξεων (Ελληνικών και Ευρωπαϊκών) 

που τον συμπληρώνουν σχετικά με την  «ΑΡΧΗ  ΙΣΗΣ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» μιας και η 

Εκπαίδευση είναι ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ. 

 

Τονίζουμε επίσης πως τα συγκεκριμένα παιδιά είναι ακόμα ΑΝΗΛΙΚΑ, με ότι αυτό 

συνεπάγεται… και επομένως οποιαδήποτε  απόφαση παρθεί  γι΄ αυτά από την Πολιτεία, 

θα πρέπει να είναι πάντα με γνώμονα το συμφέρων των  παιδιών ( νόμος-σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού). 

 

Κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση για την 

εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του Εξωτερικού είναι 

παράνομη, καταχρηστική και επικίνδυνη για τα παιδιά των Ελλήνων 

ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. 

 

Οι γονείς αυτοί, αλλά και τα συγκεκριμένα παιδιά βρίσκονται και πάλι μέσα σε δύο 
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χρόνια, σε δεινή-τραγική  κατάσταση. 

 

Θυμίζουμε  ότι: 

Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στο  πιο κρίσιμο στάδιο της μελλοντικής τους πορείας. 

Τα παιδιά αυτά δε ρωτήθηκαν από τους γονείς τους αν ήθελαν να έρθουν στη Γερμανία. 

Απλά ήρθαν, ακολουθώντας υποχρεωτικά τις οικογένειές τους γιατί έτσι επέτασσε η 

κατάσταση και γιατί δεν υπήρχε γι΄ αυτά  άλλη εναλλακτική λύση. 

Τα παιδιά αυτά παράτησαν τα πάντα στην Ελλάδα στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής τους: 

στην προετοιμασία για την Εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Πολλά από αυτά είναι μαθητές υψηλών επιδόσεων,  αλλά και τι με αυτό. Απλά  

ΕΠΡΕΠΕ να ακολουθήσουν τις οικογένειές τους. Εντούτοις όμως και εδώ στη Γερμανία, 

μετά από το ΓΟΛΓΟΘΑ  που πέρασαν τα τελευταία δύο έτη, βρίσκονται και εδώ 

εγκλωβισμένα σε ένα καθεστώς που τα διαχωρίζει  από τα υπόλοιπα παιδιά της 

Γερμανίας. Τι ειρωνεία άραγε… 

 

Η πορεία των παιδιών αυτών κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες είναι 

προδιαγεγραμμένη:  ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, αποκλεισμός από την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα και τοποθέτηση των παιδιών αυτών στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. 

 Και κυριολεκτούμε λέγοντας στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. 

Τα συγκεκριμένα παιδιά βρίσκονται ΜΕΤΕΩΡΑ ανάμεσα στη Γερμανική και στην Ελληνική 

πραγματικότητα. Τα συγκεκριμένα παιδιά δυστυχώς με βάσει το ισχύον καθεστώς  δεν 

μπορούν στην ηλικία που βρίσκονται ούτε στο Γερμανικό Εκπαιδευτικό σύστημα να 

ενσωματωθούν λόγω γλώσσας και ηλικίας,  αλλά ταυτόχρονα με το ισχύον καθεστώς που 

διέπει αυτή τη στιγμή τους ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ είναι και αποκλεισμένα και από το Ελληνικό  

σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

Οι γονείς όμως και τα παιδιά αυτά δεν ανέβηκαν στη Γερμανία για να επωφεληθούν 

από κάποιες διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα 

συγκεκριμένα παιδιά δε ρωτήθηκαν,  αντιθέτως εξαναγκάστηκαν.  

 

Για μια ακόμη φορά τα παιδιά αυτά  αισθάνονται ότι και πάλι δεν ανήκουν πουθενά, 

αισθάνονται αδικημένα, πικραμένα. Είναι και πάλι αποκλεισμένα από την ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Αν 

και αυτή τη στιγμή ζούνε (ενδεχομένως χωρίς τη θέλησή τους) στη Γερμανία, αποκλείονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις για τα παιδιά των Ελλήνων του εξωτερικού.  
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ΖΗΤΟΥΜΕ  ΕΠΟΜΕΝΩΣ  ΚΑΙ  ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟ  

ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!!! Ζητούμε η πολιτεία να σκύψει με ευαισθησία πάνω  σε αυτό το σοβαρό 

για όλους μας πρόβλημα και χωρίς προκαταλήψεις και κατάλοιπα του παρελθόντος να 

δώσει ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ. 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ: 

1) Να ενταχθούν τα συγκεκριμένα παιδιά εφόσον φοίτησαν από την αρχή της Β΄ 

(δευτέρας) Λυκείου και τώρα βρίσκονται  στην  Γ΄ (τρίτη) Λυκείου σε Ελληνόγλωσσα 

Σχολεία της Γερμανίας, στο καθεστώς των ΟΜΟΓΕΝΩΝ και αντικατάσταση του 

υπάρχοντος  περιοριστικού όρου  που διέπει τη διάταξη αυτή, τη παραμονή δηλαδή 

στη Γερμανία  για έναν από τους δύο γονείς από ΠΕΝΤΕ (5)  σε ΔΥΟ (2) έτη. 

 

2) Να υπάρξει από την πολιτεία αντίστοιχη μέριμνα και για τα παιδιά που ήδη φοιτούν 

ΦΕΤΟΣ στην Α΄ (πρώτη) και Β΄ (δευτέρα) ΛΥΚΕΙΟΥ, δίνοντας έτσι μία  οριστική λύση 

και γι΄αυτά τα  παιδιά. 

 

3) Για τα επόμενα χρόνια και εφόσον διαρκεί η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ το όριο των δύο 

(2) ετών για έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, όπως και η φοίτηση των δύο (2) 

τελευταίων τάξεων του ΛΥΚΕΙΟΥ από μέρους των παιδιών, θεωρούμε ότι είναι το πλέον 

λογικό. Οποιαδήποτε άλλη δικλείδα ασφαλείας από μέρους της πολιτείας για τη 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και τη μη ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ αυτού του δικαιώματος -στην παρούσα στιγμή- 

κρίνουμε ότι είναι ΑΤΟΠΗ , ΑΔΙΚΗ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ για αυτά τα παιδιά,  μιας και 

αυτά είναι τα πραγματικά ΘΥΜΑΤΑ της ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει αυτή τη 

στιγμή τη χώρα μας. 

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση από την ΠΟΛΙΤΕΙΑ ρίχνει στον ΚΑΙΑΔΑ τα 

παιδιά αυτά συμβάλλοντας έτσι για μια ακόμη φορά στο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ και στην 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ μιας ολόκληρης ΓΕΝΙΑΣ, που εντέλει δεν έφταιξε σε κάτι!!!   

 

 

 

Στον ΑΝΤΙΠΟΔΑ οποιασδήποτε άλλης «διαφορετικής» άποψης για το θέμα αυτό και 

θέλοντας να προλάβουμε τυχόν «καλοπροαίρετες» παρεμβάσεις που ενδεχομένως  μας 

αποπροσανατολίσουν  από την ουσία του θέματος, τονίζουμε ότι: τα συγκεκριμένα παιδιά 

αλλά και όλα τα παιδιά των ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, αποτέλεσαν μέσα από την 
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κακοτυχία τους,  την ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ των Ελληνόγλωσσων  Σχολείων της Γερμανίας, 

δίνοντας ΖΩΗ στα σχολεία αυτά και ενισχύοντας καθοριστικά το ρόλο αυτών. 

 

Οφείλουμε, τελειώνοντας να επισημάνουμε ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος πού έχουμε 

όλοι στη διάθεσή μας. Ο θεσμός των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ξεκίνησε. 

 

Πρέπει επομένως η πολιτεία να ενεργήσει ΑΜΕΣΑ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ με γνώμονα 

πάντα το καλό αυτών των παιδιών που τόσο ταλαιπωρήθηκαν τα τελευταία δύο έτη.  

Πρέπει η πολιτεία να δώσει άμεση λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα των  ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ που έχουν παιδιά αυτής της ηλικίας και που εξαιτίας  της 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και στη συνέχεια της ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ που επακολούθησε στην 

ΕΛΛΑΔΑ,  χρειάστηκε να μετακομίσουν στη Γερμανία. 

 

 

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεσή σας και αναμένουμε εναγώνιος τη βούληση 

και τις ενέργειες εκείνες από μέρους  της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για την άμεση και οριστική λύση 

του σοβαρού αυτού προβλήματος, ευελπιστώντας  στην δημιουργία ανοιχτής και σταθερής 

γραμμής επικοινωνίας, προς όφελος πρωτίστως των παιδιών αυτών, αλλά και όλης 

γενικά της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και των προβλημάτων που τη συνοδεύουν.  

      

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 
 

 
 
 


