
 

 

   

ΘΕΜΑ: «Επιςτολή ςτην προζδρο τησ διακομματικήσ επιτροπήσ για την ανάπτυξη τησ Θράκησ» 
 

Σο Δ.. του υλλόγου Δαςκάλων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ροδόπθσ-Ν. Ζβρου ζπειτα από 
ςυνεδρίαςθ του αςχολικθκε με το κζμα τθσ επίςκεψθσ τθσ κ. Ντόρασ Μπακογιάννθ, προζδρου 
τθσ διακομματικισ επιτροπισ για τθν ανάπτυξθ τθσ Θράκθσ κζλουμε να ςασ αναφζρουμε ότι ωσ 
Δ αξιολογεί κετικά ωσ πρωτοβουλία τθν επιτροπι που δθμιουργικθκε και ελπίηουμε ότι κα 
αςχολθκεί  πραγματικά με τα προβλιματα, ςε ςυνεργαςία και με τα εμπλεκόμενα μζρθ να 
αναηθτθκοφν διεξοδικά λφςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ  Θράκθσ. Η παιδεία αποτελεί τθ βάςθ για τθν 
ανάπτυξθ και θ μειονοτικι εκπαίδευςθ χρειάηεται καρραλζεσ παρεμβάςεισ.  

 Επειδι κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεϊν τθσ κ. Ντόρασ Μπακογιάννθ  ζγιναν αναφορζσ 
και ςτο κζμα τθσ Μειονοτικισ εκπαίδευςθσ κα ιταν πολφ χριςιμο να ακουςτοφν οι απόψεισ των 
ςυλλόγων δαςκάλων τθσ περιοχισ που αποτελοφν τθ ραχοκοκαλιά τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 
O ςφλλογοσ μασ αποτελείται από μζλθ που αποτελοφν εξ ολοκλιρου το εκπαιδευτικό προςωπικό 
του Μειονοτικοφ προγράμματοσ των Μειονοτικϊν χολείων των Νομϊν Ροδόπθσ και Ζβρου. Ωσ εκ 
τοφτου κα ιταν τουλάχιςτον χριςιμεσ και απαραίτθτεσ  αν όχι επιβεβλθμζνεσ οι απόψεισ και οι 
προτάςεισ μασ, αφοφ πρόκειται να ςυηθτθκεί θ Μειονοτικι Εκπαίδευςθ. 

ασ κυμίηουμε πωσ ωσ ςφλλογοσ ζχουμε κατακζςει τισ προτάςεισ μασ κατά καιροφσ ςτο 
Τπουργείο Παιδείασ αλλά είμαςτε ζτοιμοι να τισ κατακζςουμε ςε εςάσ και φυςικά να 
ςυμμετάςχουμε ςτθ διαβοφλευςθ που ξεκινάει τϊρα ϊςτε να ςυνειςφζρουμε κατά τον καλφτερο 
δυνατό τρόπο ςτθ ςωςτι αποτφπωςθ των ηθτθμάτων που άπτονται τθσ Μειονοτικισ 
Εκπαίδευςθσ. 
Με ιδιαίτερη εκτίμηςη και ςεβαςμό 
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