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Κοινοποίηση 

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας κ. Χασάπη 

Νομική Σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας κ. Κιάου 

Διευθύντρια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε  κ. Δόκου 

  

Αξιότιμε Υπουργέ ,  

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ανησυχώντας, α. για τις γενικές εξελίξεις σε σχέση με την ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη 

Γερμανία, και β. για την παρούσα δραματική κατάσταση της ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης  

στο κρατίδιο της Βαυαρίας, κάνει παράκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους:  

  

 1. Να προσφέρετε την απαιτούμενη προσοχή στην παρουσίαση των θέσεων του κ.  

     Συντονιστή Βασίλη Γούναρη που αντικατοπτρίζουν την επίκαιρη κατάσταση      

               στην περιοχή ευθύνης του. 

2. Να συμπεριλαμβάνετε στις αποφάσεις σας τις διαχρονικές και πάντα επίκαιρες   

    θέσεις και απόψεις των κατά τόπων Ομοσπονδιών που γνωρίζουν όπως κανείς    

    άλλος τα θέματα που σχετίζονται με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. 

3. Να εξετάσετε την πρόταση της Συνομοσπονδίας για πρόσκληση και άμεση  

    συμμετοχή των θεσμικών όργανων των γονέων της Γερμανίας, προκειμένου να   

    συζητήσουμε από κοινού και να σας καταθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας   

    για να βρούμε τις καταλληλότερες και πιο συμφέρουσες λύσεις στα προβλήματα  

    που ταλανίζουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερμανία. 

 

 



 

Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στα κατά τόπους 

κρατίδια της Γερμανίας είναι πολύπλοκα εφόσον τα τοπικά εκπαιδευτικά μοντέλα των 

Γερμανών δεν είναι όμοια μεταξύ τους και επηρεάζουν άμεσα την Ελληνόγλωσση 

Εκπαίδευση. Σήμερα πληρώνουμε το τίμημα της εγωιστικής λειτουργίας της πολιτείας  που 

κατά το παρελθόν δεν συμπεριλάμβανε τις θέσεις και απόψεις των θεσμικών όργανων των 

γονέων. Ας μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.  

     

Θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν οι προτάσεις μας έβρισκαν το ενδιαφέρον σας.  

 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 

Για την Συνομοσπονδία  Ομοσπονδιών Γερμανίας 

 
  Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας  

  

 

 

Κήπας Αθανάσιος                                                                       Σαββίδης Γεώργιος 
 


