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Ηαναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Φώφη Γεννηματά,
ολοκλήρωσε τις επαφές της στις ΗΠΑ με ομιλία σε ομογενειακή συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ και στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, μαθητές,
φοιτητές, γονείς και κοινοτικοί παράγοντες της περιοχής.
Όπως και στην ομιλία της στη Νέα Υόρκη, η κ. Γεννηματά, παρουσίασε και ανέλυσε το πλαίσιο
αρχών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον χώρο της Διασποράς, μέσα στα πλαίσια του
δημόσιου διαλόγου για το σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται και αναμένεται να παρουσιαστεί στη
Βουλή τον ερχόμενο Μάιο.
Η αναπληρωτής υπουργός απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις και αναφέρθηκε σ ΄ όλα τα ζητήματα
που αφορούν την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, σε σχέση με το ρόλο και τη συμβολή του
υπουργείου.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παμπελοποννησιακή Ένωση της Νέας Ιερσέης, με τη συνεργασία
άλλων ομογενειακών φορέων. Την υπουργό παρουσίασε ο πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα
Υόρκη, Ευάγγελος Κυριακόπουλος.
Η κ. Γεννηματά, κατά τη διάρκεια των επαφών της στη Νέα Υόρκη, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί
πανεπιστήμια, ελληνοαμερικανικά κοινοτικά ημερήσια σχολεία, ιδιωτικά και σχολεία "τσάρτερ", ενώ
είχε συναντήσεις με στελέχη εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Δημήτριο.
Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο Κολούμπια και μίλησε σε συγκέντρωση των
Ελλήνων φοιτητών, ανταλλάσοντας απόψεις για τρόπους συνεργασίας με σκοπό την προβολή
ελληνικών θεμάτων στον αμερικανικό πανεπιστημιακό χώρο.
Επίσης, η κ. Γεννηματά επισκέφθηκε το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του
Κολεγίου Κουίνς, που ανήκει στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (CUNY) και
ενημερώθηκε από το διευθυντή του Κέντρου, Δρ. Χρήστο Ιωαννίδη, για το πρόγραμμα και την
αποστολή του. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον πρόεδρο, τον
πρύτανη, καθηγητές και φοιτητές του κολεγίου, τόσο για το έργο που επιτελείται στο Κουίνς, το

οποίο έχει το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών ελληνικής καταγωγής στις ΗΠΑ, όσο και για θέματα
συνεργασίας με την κυβέρνηση και φορείς της Ελλάδας.
Η Αναπληρωτής υπουργός συνοδευόταν από τη γενική πρόξενο της χώρας μας στη Νέα Υόρκη,
Άγη Μπαλτά και το συντονιστή εκπαίδευσης του προξενείου, Γιώργο Βληκίδη.
Τέλος, εκτός από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Νέας Υόρκης και την ομιλία που έκανε στο Κρητικό Σπίτι στην Αστόρια, η κ. Γεννηματά είχε μια
"πολύ ενδιαφέρουσα", όπως χαρακτηρίστηκε, συνάντηση με την εκτελεστική διευθύντρια του
Cordell Hull Foundation for International Education, Μαριάν Μέισον.
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