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Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ
Π. Διεύθυνσης κα. Παπαδάτου

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Αξιότιμη κυρία Παπαδάτου,
εμβρόντητοι μείναμε μόλις πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου
<<Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις>> όπου
αναφέρεται:
Άρθρο 1 <<Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση του πλαισίου για την
ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στον τομέα της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευση στο εξωτερικό από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων για:
α) τη διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του
πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου, >>
και σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 4
<<καταργούνται σταδιακά στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τα
Λύκεια από το σχολικό έτος 2012-2013, από την έναρξη του οποίου παύουν να
δέχονται μαθητές για αρχική εγγραφή, οι εκπαιδευτικές μονάδες (Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, και Γυμνάσια ) οι οποίες έχουν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί κατά τις
διατάξεις του ν.δ 695/1970 (ΦΕΚ 221 Α΄) εφαρμόζουν δίγλωσσο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την κινητικότητα των μαθητών τους προς όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας υποδοχής.>>
Δηλαδή για την προώθηση της γλώσσας (σύμφωνα με το άρθρο 1)
 Καταργώ τα Ελληνικά Λύκεια
 και εφαρμόζω δίγλωσσο πρόγραμμα στα δημοτικά και γυμνάσια (μέχρι να
κλείσουν και αυτά!) μειώνοντας τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και στη
συνέχεια καταργώντας τη στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, απουσία
Λυκείου!
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Βάση ποιων αξιολογήσεων και εισηγήσεων αποφασίζει το Υπουργείο την παύση της
λειτουργίας των Λυκείων;
Ποιοι ομογενειακοί φορείς ερωτήθηκαν και συνεργάστηκαν για την λήψη μιας τόσο
σημαντικής απόφασης που αφορά την ύπαρξη και το μέλλον του Ελληνισμού της
Διασποράς;
Ονομαστικά ποιος ή ποιοι έκαναν τις εισηγήσεις, πότε και πού; Αντίγραφα των
πρακτικών!
Ως, κεραυνός εν αιθρία, φυσικά το θέμα δημιούργησε τρομερή αναστάτωση στους
γονείς και έχει δημιουργήσει χωρίς υπερβολές ένα εκρηκτικό κλίμα!
Γνωρίζουμε τη δύσκολη οικονομική στιγμή που περνάει ο τόπος μας, όμως δυστυχώς
η πρόθεση του υπουργείου να κλείσει τα σχολεία του εξωτερικού για οικονομικούς
λόγους δείχνει το γεγονός ότι, κάποιοι στο υπουργείο ή οπουδήποτε αλλού, δεν
καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα του θέματος για εμάς! για μας η Ελλάδα πλέον
είναι η εκκλησιά, το σχολειό μας, η Κοινότητα και οι λαογραφικοί μας σύλλογοι!
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ!
και όπως είναι γελοία η πρόταση να πουλήσουμε τη Σάμο ή την Κρήτη για να
πληρώσουμε τα χρέη άλλο τόσο γελοίο είναι να κλείσουμε τα εδώ σχολεία για να
κάνουμε οικονομία!
Στη Γερμανία ζουν 330.000 Έλληνες σχεδόν τόσοι όσοι ζουν στην Ήπειρο! Το να
χάσουμε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα είναι εθνική προδοσία, το να βάζουμε δυναμίτη
στα θεμέλια της γλωσσικής και κατά συνέπεια της εθνικής ταυτότητας του
πληθυσμού ενός <<γεωγραφικού διαμερίσματος>> είναι <<πρόοδος>> και εθνική
πολιτική;
Αναμένουμε την παρέμβαση και την αμέριστη συμπαράσταση σας!!!

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Άγγελος Βόμπρας
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