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ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  
 
Προς: Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,  
           Κύριο Αριστείδη Μπαλτά 
  
Αξιότιμε Υπουργέ ,  
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, σας κάνει 
γραπτή έκκληση να αποστείλετε, το συντομότερο δυνατό, ολιγομελή κλιμάκιο στην 
Γερμανία ώστε να παρουσιαστούν από τις αρμόδιες Ομοσπονδίες Γονέων και Κηδεμόνων 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στα κατά τόπους 
κρατίδια της Γερμανίας. Κατά την άποψή μας, είναι ο μόνος τρόπος για να αναδειχθεί 
έγκαιρα και υπεύθυνα η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στα 
διαφορετικά κρατίδια, εφόσον τα τοπικά εκπαιδευτικά μοντέλα των Γερμανών δεν είναι 
όμοια μεταξύ τους και επηρεάζουν άμεσα την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση. 
 
Επίσης θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην διατήρηση των Συντονιστών 
εκπαίδευσης στα πόστα τους τουλάχιστον έως το τέλος του έτους 2015, διότι οποιαδήποτε 
αντικατάστασή τους νωρίτερα, θα φέρει κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015 / 2016 
τεράστια οργανωτικά προβλήματα. Σε περίπτωση αντικατάστασης αυτών πριν την έναρξη 
της επόμενης σχολικής περιόδου από νέους Συντονιστές, αυτοί θα χρειαστούν πολύτιμο 
χρόνο τον οποίο δεν έχουμε, ώστε να κατανοήσουν και να επιληφθούν τα προβλήματα της 
ομογένειας σχετικά με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην 
έχουμε την απαιτούμενη ομαλή σχολική έναρξη που όλοι μας έχουμε τόσο ανάγκη. 
 
Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε για την ειλικρινή αντιμετώπιση των προβλημάτων 
μας, διαπιστώνοντας πρόσφατα την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτηματά μας. Εκ μέρους 
μας σας προσφέρουμε κάθε απαιτούμενη συνεργασία, ευελπιστώντας έτσι στην εξεύρεση 
για τις καλύτερες δυνατές λύσεις.  
 
Με εκτίμηση,  
 

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 
 


