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Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα 
που έχουν φθάσει στα χέρια 
του Αυστραλιανού Ελληνικού 

Συμβουλίου (ΝΝΟ), οι ακραίες Σκο-
πιανές οργανώσεις που δρουν στην 
Αυστραλία, επιμένουν να πιέζουν 
την Αυστραλιανή κυβέρνηση για 
«αναγνώριση» της πατρίδας τους ως 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας». Επι-
μένουν όμως και οι αυστραλιανές αρ-
χές στον χαρακτηρισμό του κρατιδίου 
αυτού σαν «Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Με την καθοδήγηση των ακραίων 
οργανώσεων «Ηνωμένη Σκοπιανή 
Διασπορά» (UMD, η οποία έχει έδρα 
την Ουάσινγκτον) και «Αυστραλιανή 
Σκοπιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» (ΑΜHRC, με έδρα 
την Μελβούρνη), οι Σκοπιανοί επι-
κοινωνούν με βουλευτές και γερου-
σιαστές της Βικτώριας και της Δυτι-
κής Αυστραλίας κυρίως. Με διάφορα 
τεχνάσματα κι επιχειρήματα συνεχί-
ζουν ασταμάτητα να προωθούν τις 
θέσεις τους. Η αλληλογραφία των 
Σκοπιανών επιστολογράφων ΑΓΝΟ-
ΕΙ κάποια βασικά θέματα.

1. Τα Σκόπια και η Καμπέρα δια-
τηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 
1994.

2. Τα Σκόπια διατηρούν πρε-
σβεία στην Καμπέρα, Γενικό Προ-
ξενείο στη Μελβούρνη, κι Επίσημα 
Προξενεία σε Σίδνεϊ, Περθ και Νι-
ούκαστλ.

3. Τα Σκόπια αναγνωρίζονται 
σαν ΠΓΔΜ από πολλά κράτη και 
διεθνείς φορείς.

4. Οι Σκοπιανοί της Αυστραλίας 
έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους 
τους υπόλοιπους πολίτες της Αυ-
στραλίας.

5. Παρά τους ισχυρισμούς της 
«Αυστραλιανής Σκοπιανής Επιτρο-
πής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(ΑΜHRC) ότι ήταν υπεύθυνοι για 
την «απόσυρση» της χρήσης της 
ορολογίας «Σλαβομακεδόνες» από 
το αυστραλιανό κράτος, είναι φα-
νερό από την αλληλογραφία του 
υπουργού Εξωτερικών ότι η ορο-
λογία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

6. Οι ισχυρισμοί των ακραίων 
αυτών Σκοπιανών παραβιάζουν τα 
δικαιώματα των Ελλήνων Μακε-
δόνων. Σύμφωνα με την UMD και 
αδελφά σωματεία, τα δικαιώματά 
τους περί «αυτοπροσδιορισμού 
της ταυτότητας» παραβιάζονται. Τι 
γίνετε με τα δικαιώματα των Ελλή-
νων Μακεδόνων;

Ο πολιτευτής των Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων, γνωστός 
παράγοντας της παροικίας 

Αλεξανδρείας και μέλος της Επι-
τροπής Αγώνα για τη Διάσωση 
του Ελληνισμού στην Αίγυπτο, 
Εδμόνδος Κασιμάτης, κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τη νέα 
σχολική περίοδο του Σεπτεμβρί-
ου, που θα βρει τους μαθητές του 
Αιγυπτιώτη Ελληνισμού χωρίς εκ-
παιδευτικούς…

Με βάση το μνημονιακό νόμο 
4027/4.11.2011 (Οικονομικά 
Θέματα-αρ.23), μετά τη λήξη των 
πρώτων τριών ετών από την ημέ-
ρα διορισμού των εκπαιδευτικών, 
περικόπτεται το επιμίσθιό τους, 
που αποτελεί ένα πρόσθετο βο-

ήθημα για την απλή κάλυψη των 
στεγαστικών τους αναγκών,  για τα 
δύο επόμενα χρόνια, μέχρι τη συ-
μπλήρωση της πενταετούς συνο-
λικής διάρκειας παραμονής τους 
στην Αίγυπτο. 

Σχετική ερώτηση, υπέβαλε στη 
Βουλή των Ελλήνων, τη Δευτέρα 
23 Ιουλίου, ο βουλευτής Επικρατεί-
ας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και 
γνωστός δημοσιογράφος Τέρενς 
Κουΐκ, προς τον Έλληνα υπουργό 
Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτό-
πουλο. Το πλήρες κείμενο της ερώ-
τησης έχει ως ακολούθως:

Κύριε Υπουργέ,
Ως γνωστόν, τα ελληνικά σχο-

λεία της Αιγύπτου, στο Κάιρο και 

στην Αλεξάνδρεια, στελεχώνονται 
με νηπιαγωγούς, δασκάλους και 
καθηγητές από το Υπουργείο Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Με βάση το μνημονιακό νόμο 
4027/4.11.2011 (Οικονομικά 
Θέματα-αρ.23), μετά τη λήξη των 
πρώτων τριών ετών από την ημέ-
ρα διορισμού των εκπαιδευτικών, 
περικόπτεται το επιμίσθιό τους, 
που αποτελεί ένα πρόσθετο βοή-
θημα για την απλή κάλυψη των 
στεγαστικών τους αναγκών,  για 
τα δύο επόμενα χρόνια, μέχρι τη 
συμπλήρωση της πενταετούς συ-
νολικής διάρκειας παραμονής τους 
στην Αίγυπτο. Ωστόσο, σημαντικός 
αριθμός εκπαιδευτικών έχει αντι-

δράσει, καθ’ όσον δεν επιθυμούν 
πλέον, μετά τη λήξη της τριετίας, 
να συνεχίσουν να προσφέρουν το 
έργο τους χωρίς την πληρωμή του 
πρόσθετου αυτού οικονομικού βο-
ηθήματος (επιμίσθιο),ανήμποροι 
να επιβιώσουν και γι’ αυτό το λόγο 
αποφασίζουν να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα. Αυτό είναι ήδη γνωστό 
στην πολιτική ηγεσία του αρμόδι-
ου Υπουργείου. Όφειλε λοιπόν ο 
αρμόδιος Υπουργός να έχει ήδη 
προκηρύξει το σχετικό διαγωνισμό 
για την πλήρωση των κενών θέσε-
ων που θα προκύψουν, ώστε να 
συνεχιστεί η παρουσία Ελλήνων 
εκπαιδευτικών στο πολύ σημαντι-
κό έργο για την ενδυνάμωση του 
ελληνισμού της Αιγύπτου. 

Η καθυστέρηση πλέον είναι 
υπερβολική γιατί υπάρχει άμεσος 
κίνδυνος να αρχίσει το Σεπτέμβριο 
η νέα σχολική χρονιά χωρίς εκπαι-
δευτικούς.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Τι μέτρα θα λάβει άμεσα για την 

επίλυση του προβλήματος;
Πότε θα γίνει η προκήρυξη του 

διαγωνισμού και ποιες θα είναι οι 
σχετικές προθεσμίες;

Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτι-
κούς που θέλουν να επιστρέψουν 
πίσω στην Ελλάδα;

Τι θα γίνει το Σεπτέμβριο του 
2012 και πώς σκέπτεται να καλύ-
ψει προσωρινά τις κενές οργανικές 
θέσεις;

Επιμένουν 
οι Σκοπιανοί 
αλλά και 
η αυστραλιανή 
κυβέρνηση

«Υπάρχει άμεσος κίνδυνος ν’ αρχίσει η νέα σχολική χρονιά 
χωρίς εκπαιδευτικούς στα ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου» 
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