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Κύριε πρόεδρε της συνεδρίας, Κυρίες και κύριοι, 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει αδρομερώς τα 
ισχύοντα σήμερα στο χώρο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις χώρες της 
Ευρώπης και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια από 
το ΥΠΕΠΘ για τη στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό. 
Την υλοποίηση των πρωτοβουλιών αυτών και τον συντονισμό των 
συναρμοδίων φορέων έχει αναλάβει η Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών 
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΠΟΔΕ και 
το Ινστιτούτο ΠΟΔΕ, τα οποία έχουν αντιστοίχως τη διοικητική και 
επιστημονική ευθύνη της όλης προσπάθειας. Η χάραξη της πολιτικής του 
ΥΠΕΠΘ στον τομέα αυτό έχει αρχίσει από το 1996 με τη θεσμοθέτηση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (νόμος 2413/96). 

Η ελληνόγλωσση παιδεία παρέχεται σήμερα στην Ευρώπη αφενός από 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου από 
πανεπιστημιακές έδρες ελληνικών σπουδών. 

Όσον αφορά στα σχολεία, τα ελληνικά μαθήματα διδάσκονται είτε σε αμιγή 
σχολεία, είτε σε δίγλωσσα σχολεία είτε σε τμήματα μητρικής γλώσσας 
(εντεταγμένα ή όχι στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων της φιλοξενούσας 
χώρας) είτε, τέλος, σε σαββατιάτικα και Κυριακάτικα μαθήματα που 
οργανώνονται από τις κατά τόπους ελληνικές κοινότητες και τους ελληνικούς 
συλλόγους. Το καθεστώς λειτουργίας και στελέχωσης των σχολείων 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και εξαρτάται από την εκπαιδευτική νομοθεσία 
της κάθε χώρας και από τις διακρατικές συμφωνίες που έχει συνάψει η 
Ελλάδα. Για να καταδείξω την ποικιλία αυτή, θα αναφερθώ στη 
χαρακτηριστική περίπτωση της Γερμανίας, όπου υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ομόσπονδων γερμανικών κρατιδίων. Στη Γερμανία 
υπάρχουν σχολεία των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από το 
γερμανικό δημόσιο και άλλα που χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΠΘ. Σχολεία 
που στελεχώνονται από Έλληνες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που 
αμείβονται από την Ελλάδα, από Έλληνες εκπαιδευτικούς που υπογράφουν 
σύμβαση με το γερμανικό δημόσιο, από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που 
αμείβονται από τη γερμανική πλευρά. Άλλα σχολεία λειτουργούν με τα 
αναλυτικά προγράμματα των σχολείων της ημεδαπής, άλλα χρησιμοποιούν τα 
βιβλία του ΟΕΔΒ μόνο στο ελληνόγλωσσο μέρος του προγράμματος, ενώ σε 
άλλα η ελληνική γλώσσα είναι μάθημα επιλογής. 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσπώνται στις Ευρωπαϊκές χώρες κατόπιν 
εξετάσεων που διενεργούνται πλέον με αυστηρά κριτήρια κατά το πρότυπο 
των γενικών εξετάσεων. Από την εξεταστική δοκιμασία απαλλάσσονται οι 
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κάτοχοι τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της επίσημης 
γλώσσας της χώρας απόσπασης ή - σε περιπτώσεις έλλειψης τέτοιων 
εκπαιδευτικών - τη γνώση μίας εκ των τριών γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής ή 
γερμανικής. Όσοι επιλέγονται παρακολουθούν δεκαπενθήμερο επιμορφωτικό 
σεμινάριο που διοργανώνεται από το ΙΠΟΔΕ. Η προκήρυξη του τρέχοντος 
έτους αφορά στην απόσπαση εκπαιδευτικών σε 28 Ευρωπαϊκές χώρες, σε 
σύνολο 71 χωρών ανά τον κόσμο όπου θα αποσπαστούν Έλληνες 
Εκπαιδευτικοί! 

Για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς, το 
ΥΠΕΠΘ με το νόμο 2909/2001 ανταποκρίθηκε σε χρόνιο αίτημα ομογενών 
εκπαιδευτικών και Ελλήνων μεταναστών μονίμων κατοίκων εξωτερικού να 
διορίζονται στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Εκπαιδευτικοί αυτών των κατηγοριών προσελήφθησαν κυρίως στη Γερμανία, 
αλλά και στην Αγγλία, στη Γαλλία και στο Βέλγιο. 

Το συντονισμό του έργου των εκπαιδευτικών αναλαμβάνουν οι συντονιστές 
εκπαίδευσης εξωτερικού, των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται και 
αναλύονται στο άρθρο 14 του νόμου 2413/96. Το έργο τους είναι πολυσχιδές 
(συμβουλευτικό, επιστημονικό, διδακτικό, διοικητικό, κοινωνικό, μορφωτικό, 
εποπτικό) και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του είναι η στενή 
συνεργασία με τις κατά τόπους ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές. 
Οι νέοι συντονιστές τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους, αφού προηγουμένως 
παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, 
το οποίο περιελάμβανε τρεις ενότητες: εισαγωγή στη χρήση των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και ενημέρωση για τα εγχειρίδια 
διδασκαλίας και για τα θέματα πιστοποίησης της ελληνομάθειας. Στην 
επιμόρφωση των συντονιστών συνέβαλαν επίσης το ΙΠΟΔΕ, το ΕΑΙΤΥ και το 
Γραφείο Ολυμπιακής Παιδείας του ΥΠΕΠΘ. Προσφάτως επανακαθορίστηκαν 
με υπουργική απόφαση τα όρια των περιοχών ευθύνης των συντονιστών της 
ανατολικής Ευρώπης, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη γεωπολιτική 
πραγματικότητα, ενώ προγραμματίζεται θέση συντονιστή με έδρα τη Μόσχα. 

Δύο σημαντικά προγράμματα είναι αρωγοί στην προσπάθεια ποιοτικής 
αναβάθμισης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης. Το 
πρώτο είναι το χρηματοδοτούμενο από το Β' και στη συνέχεια από το Γ' ΚΠΣ 
«Παιδεία Ομογενών», που υλοποιείται (από το 1997) από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. κ. Δαμανάκη. Οι δράσεις του 
προγράμματος αφορούν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και στην επιμόρφωση των αποσπασμένων 
και ομογενών εκπαιδευτικών. Ως προς το εκπαιδευτικό υλικό, παράγονται 
τέσσερα διδακτικά πακέτα για τη διδασκαλία α) της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας β) της ελληνικής ως 2ης ξένης γλώσσας γ) της ελληνικής σε 
ταχύρυθμα τμήματα και δ) στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού. Το 
αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό υλικό, αφού αξιολογηθεί από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, αναπαράγεται μαζικά από τον ΟΕΔΒ και αποστέλλεται στα 
σχολεία του εξωτερικού. 

Το δεύτερο πρόγραμμα, που επίσης χρηματοδοτείται από το Γ'ΚΠΣ, 
ονομάζεται «e-omogeneia» και υλοποιείται από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό 
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Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Στόχος του είναι η εγκαθίδρυση 
άμεσων τρόπων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών ομογενειακών κοινοτήτων 
του εξωτερικού, τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοικητική και επιστημονική 
δομή του ΥΠΕΠΘ, και η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας σε 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Καρπός αυτού του προγράμματος είναι η 
δικτυακή πύλη «Ισοκράτης» (isokrates.gr), που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
forum επικοινωνίας και ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στην παιδεία 
των ομογενών και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Πρωτεύων στόχος της πολιτικής του ΥΠΕΠΘ στον τομέα της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας ελληνικής παιδείας στην Ευρώπη είναι η ένταξη της 
ελληνικής γλώσσας στα προγράμματα εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών 
και η ίδρυση δίγλωσσων πρότυπων σχολείων. Προς το σκοπό αυτό γίνονται 
συζητήσεις και επαφές κατ' αρχάς με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ο Υπουργός 
Παιδείας κος Π. Ευθυμίου έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη Γαλλία για την 
ένταξη της ελληνικής γλώσσας στα προγράμματα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου 
αποφάσισε να επεκτείνει από το 2002 τη λειτουργία του δίγλωσσου 
Ευρωπαϊκού σχολείου και στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 
εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο παρέχει στους ελληνόπαιδες τα απαραίτητα 
εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους στα τριτοβάθμια ιδρύματα είτε της 
Ελλάδας είτε του εξωτερικού και για την ευχερέστερη επαγγελματική 
αποκατάσταση τους. Ισχυρό επίσης κίνητρο για την προώθηση της ελληνικής 
γλώσσας στο εξωτερικό είναι η χορήγηση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
του πιστοποιητικού ελληνομάθειας, οι εξετάσεις του οποίου συνεχίζονται για 
τέταρτη συνεχή χρονιά σε 35 κέντρα ανά τον κόσμο. 

Όσον αφορά στις ελληνικές σπουδές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της 
Ευρώπης, η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής: η μελέτη της κλασσικής και 
ύστερης ελληνικής αρχαιότητας αποτελεί διαδεδομένο αντικείμενο 
πανεπιστημιακών σπουδών, διότι θεωρείται - σε συνδυασμό με τη μελέτη της 
ρωμαϊκής αρχαιότητας -ως η βάση της ανθρωπιστικής παιδείας στην 
Ευρώπη. Οι έδρες των κλασσικών σπουδών στελεχώνονται από καθηγητές 
εγνωσμένου κύρους και υποστηρίζονται από πλούσιες βιβλιοθήκες. Αντιθέτως 
οι έδρες των νεοελληνικών σπουδών είναι λιγοστές. Εξαντλούν συνήθως τα 
ενδιαφέροντα τους στη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ή 
συνδυάζουν το αντικείμενο αυτό με τη μελέτη αντικειμένων άσχετων με τη 
σύγχρονη Ελλάδα (βυζαντινές σπουδές, γλωσσολογία, φιλοσοφία, άλλες 
μοντέρνες γλώσσες κ.α.). Τη νεοελληνική γλώσσα, όταν παρέχεται σε 
προπτυχιακό επίπεδο, επιλέγουν συνήθως έλληνες φοιτητές, προκειμένου να 
συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων. Ορισμένα 
πανεπιστημιακά τμήματα και προγράμματα επιχορηγούνταν μέχρι πρότινος 
από διαφόρους φορείς, χωρίς στάθμιση κόστους και οφέλους και χωρίς 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. 

Για τους λόγους αυτούς το ΥΠΕΠΘ προσανατολίστηκε στη στήριξη των εδρών 
εκείνων που συνδυάζουν τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας με μία γενικότερη 
μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού της σύγχρονης Ελλάδας, παρέχουν 
μεταπτυχιακά προγράμματα, μπορούν να προσελκύσουν ικανό αριθμό 
φοιτητών και είναι οικονομικώς βιώσιμα. Για τον αποτελεσματικότερο 
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συντονισμό των ενεργειών για τη στήριξη των ελληνικών εδρών - βάσει του 
άρθρου 72 του νόμου 2413/96 -συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την ενίσχυση 
των τμημάτων ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άλλων 
χωρών. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την 
προεδρία της Ειδικής Γραμματέως ΠΟΔΕ κας Πριόβολου και μετέχουν σε 
αυτή εκπρόσωποι του ΥΠΕΞ, του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΚΕΓ, του 
ΙΠΟΔΕ, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και του Συμβουλίου Αποδήμου 
Ελληνισμού. Έργο της είναι η αποτύπωση της κατάστασης των Ελληνικών 
Σπουδών στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού και η 
εξέταση αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης των ελληνικών εδρών από τον 
προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ βάσει των κριτηρίων που προανέφερα. 

Με στόχο την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2002 προκήρυξη για την 
απόσπαση φιλολόγων με αυξημένα προσόντα, προκειμένου να διδάξουν την 
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Φ.821/Π591/21659/ΖΙ). Οι ανάγκες των 
πανεπιστημίων καλύπτονταν παλαιότερα από τους εκπαιδευτικούς που 
δίδασκαν στα σχολεία, ενώ σήμερα καλύπτονται από φιλολόγους που 
διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους και έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια. 

Παραλλήλως εξασφαλίστηκαν με νομοθετική ρύθμιση (Ν.3027/2002, άρθρο 3, 
παρ. 20) οι προϋποθέσεις, ώστε μέλη του διδακτικού και επιστημονικού 
προσωπικού των ελληνικών πανεπιστημίων να μπορούν να λαμβάνουν διετή 
εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να διδάξουν σε έδρες ελληνικών σπουδών 
στην αλλοδαπή. 

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ορισμένα οικονομικά στοιχεία. Για την 
εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στο εξωτερικό και τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση (δηλ. για επιμίσθια εκπαιδευτικών, λειτουργικά έξοδα σχολικών 
επιτροπών και γραφείων συντονιστών, επιχορηγήσεις εδρών ελληνικών 
σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια) έχουν εγγραφεί στον τακτικό 
προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ πιστώσεις ύψους 53.696.500 Ευρώ. Κατά το 
διάστημα 2000-2006 θα διατεθούν από το Γ' ΚΠΣ 67 εκ. Ευρώ για την 
ενίσχυση της διδασκαλίας την ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και για την 
ένταξη παιδιών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Μόνον η αγορά οικοπέδου και η ανέγερση σχολείου 
στο Μόναχο θα έχει συνολικό κόστος 15 εκ. Ευρώ. 

Κυρίες και κύριοι Δεν προσπάθησα να παρουσιάσω μία ειδυλλιακή εικόνα της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, αλλά να καταδείξω ότι η Ελλάδα 
στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της στηρίζει εμπράκτως την 
εκπαίδευση αυτή. Προβλήματα βεβαίως υπάρχουν. Ο συντονισμός μιας 
προσπάθειας που πρέπει να αγκαλιάζει την ελληνική ομογένεια σε δεκάδες 
χώρες και να λαμβάνει υπ' όψιν της τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας δεν είναι 
εύκολο έργο. Ως έλληνες απόδημοι αιρετοί γνωρίζετε ότι οι ανάγκες που 
πρέπει να ικανοποιηθούν και τα ισχύοντα (στην εκπαιδευτική δομή, στο 
βαθμό ελληνομάθειας της ομογένειας, στα ήθη και στις νοοτροπίες) διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Σημαντικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των χωρών που 
βρίσκονται εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί παραδείγματι, στη 
Γερμανία είναι σοβαρό το πρόβλημα των κτιριακών υποδομών, ενώ στην 
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Ουκρανία το πρόβλημα του εκπαιδευτικού προσωπικού, που αποτελείται ως 
επί το πλείστον από αυτοδίδακτους εκπαιδευτικούς χωρίς ειδίκευση. Η πείρα 
μας έχει διδάξει ότι η πλειοψηφία των προβλημάτων επιλύεται όταν υπάρχει 
αφενός αρμονική συνεργασία μεταξύ των συντονιστών εκπαίδευσης και των 
εκπροσώπων των ελληνικών κοινοτήτων και αφετέρου το ανάλογο 
ενδιαφέρον από τις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία. Για παράδειγμα, το 
ενδιαφέρον του Γενικού Προξένου της Ελλάδας, η εξασφάλιση 
χρηματοδότησης από το ΥΠΕΞ και η άμεση απόσπαση εκπαιδευτικού από το 
ΥΠΕΠΘ είχαν ως αποτέλεσμα να διδάσκεται για πρώτη φορά από εφέτος η 
ελληνική γλώσσα στο Μαυροβούνιο. Στην Ειδική Γραμματεία ΠΟΔΕ έχουμε 
πλήρη επίγνωση των προβλημάτων με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά 
αντιμέτωποι, και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αγωνιζόμαστε για την 
επίλυση τους με όλες μας τις δυνάμεις και με πίστη στην ορθότητα των 
γενικών κατευθύνσεων αυτής της προσπάθειας. 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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