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«Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ» 
 

     Θ ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό είναι κεςμόσ υψίςτθσ ςθμαςίασ, 

αφοφ παρζχει Παιδεία ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ. ιμερα όμωσ, κυςιάηεται ςτο 

όνομα τθσ «ςωτθρίασ τθσ πατρίδασ», ςτο όνομα του «μθχανιςμοφ ςτιριξθσ», 

κοινϊσ ΔΝΣ, ςτο όνομα τθσ «διαφάνειασ και του ορκολογιςμοφ».«Το μεγάλο 

ηθτοφμενο για εμάσ είναι να μεταλαμπαδεφςουμε ςτισ επόμενεσ γενιζσ τθν ελλθνικι 

γλώςςα, τον ελλθνικό πολιτιςμό και τθν ελλθνικι ιςτορία και να παρζχουμε ςτουσ 

Έλλθνεσ ομογενείσ και ςε όλουσ όςουσ το επικυμοφν, τθ δυνατότθτα να μάκουν να 

ςκζπτονται και να εκφράηονται μζςα από τθν λεξιλογικι επάρκεια τθσ ελλθνικισ 

γλώςςασ» είπε θ υφυπουργόσ κα Χριςτοφιλοποφλου ςε ςυνζντευξι τθσ. 
 

     Πϊσ όμωσ, οραματίηεται θ ςθμερινι πολιτικι θγεςία τθ «μεταλαμπάδευςθ» όταν 

οδθγεί προκλθτικά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ςτοχοποίθςθ, τθν απαξίωςθ και τθν 

εξακλίωςθ θκικά και οικονομικά; Κατιργθςε τισ εξετάςεισ ξζνθσ γλϊςςασ. Καμία 

απόςπαςθ δε κα πραγματοποιθκεί το ςχολικό ζτοσ 2010-2011. Ζτςι αποφάςιςε 

ζνα πρωί, χωρίσ να αναλογιςτεί πωσ το ίδιο χζρι που υπζγραφε τθν κατάργθςθ, 

λίγουσ μινεσ πριν είχε υπογράψει τθν προκιρυξθ, δίνοντασ το ζναυςμα ςε κείνουσ 

που ονειρεφτθκαν το ταξίδι να κοπιάςουν, να ξοδευτοφν, να επενδφςουν 

προςδοκίεσ. Ποιοσ άραγε ζδωςε το δικαίωμα ςε «πολιτικζσ θγεςίεσ» να 

αποφαςίηουν και τελευταία ςτιγμι να ξεαποφαςίηουν; Ποιοσ τουσ ζδωςε το 

δικαίωμα μ’ ζνα «ςυγγνϊμθ λάκοσ» να κλζβουν χρόνο, κόπο κι όνειρα; Ποιοσ τουσ 

ζδωςε το δικαίωμα με μια υπογραφι ν’ αλλάηουν ετςικελικά και χωρίσ 

προγραμματιςμό ολόκλθρο τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό; Με ποιουσ 

διαβουλεφτθκαν; Με τουσ φορείσ, με τουσ εκπαιδευτικοφσ ι μιπωσ με τθν 

κοινωνία;  
 

     Και… αφοφ γλφτωςαν τθ χϊρα από ζνα χωρίσ νόθμα, χωρίσ ουςία, κακόλα 

περιττό ζξοδο, κατακαλόκαιρο αποφάςιςε αιφνιδιαςτικά κι ετςικελικά τθ μθ 

ανανζωςθ των εκπαιδευτικϊν, που ςυμπλιρωςαν τριετία ςε χϊρα του 

εξωτερικοφ. Ουδείσ εκ τθσ πολιτικισ θγεςίασ αναλογίςτθκε πωσ οι ςυνάδελφοι 

είχαν προοπτικι πενταετίασ κι είχαν αναλόγωσ οργανϊςει τθ ηωι τουσ. Δεν τουσ 



δόκθκε καν το δικαίωμα τθσ ομαλισ προςαρμογισ, του μεταβατικοφ χρόνου. Εδϊ 

και τϊρα δόκθκε εντολι επιςτροφισ τουσ, απλά γιατί ζτςι αποφάςιςαν εκείνοι που 

ζχουν δικαίωμα με μια υπογραφι ν’ αναςτατϊνουν ηωζσ, να ματαιϊνουν όνειρα, να 

καταλφουν κεςμοφσ κι αξίεσ. 

 

     Πταν ζχεισ ωσ άνκρωποσ, ωσ ςυνδικαλιςτισ αλλά κυρίωσ ωσ εκπαιδευτικόσ το 

όραμα για ζνα καλφτερο αφριο τθσ εκπαίδευςθσ, οι μεταρρυκμίςεισ και τα 

μεγάλα λόγια τα ωραία εν καιρϊ οικονομικισ κρίςθσ και υποχρθματοδότθςθσ τθσ 

Ραιδείασ ςε προβλθματίηουν και ςε κυμϊνουν. Πταν όμωσ, ζχεισ απζναντί ςου κι 

όχι δίπλα ςου μια πολιτικι θγεςία που ζχει ωσ ςφνκθμα τθν αξιοκρατία και ωσ 

πράξθ τθν αδιαφάνεια, οδθγείςαι ςτθν αγανάκτθςθ. Πϊσ αλλιϊσ πιο κόςμια, 

όπωσ ταιριάηει ςε λειτουργοφσ τθσ εκπαίδευςθσ, μπορεί να χαρακτθριςτοφν 

ενζργειεσ τθσ Τπουργοφ και του επιτελείου τθσ, όπωσ: 
 

 Επιλεκτικι ανάκλθςθ των εκπαιδευτικϊν που ςυμπλιρωςαν τριετία ςτο 

εξωτερικό με απευκείασ απόφαςθ τθσ Υπουργοφ. Αυτό μεταφράηεται ωσ 

εξισ: θ ίδια θ Τπουργόσ και μόνο θ Τπουργόσ αποφαςίηει ποιουσ κα 

επιςτρζψει και ποιων κα ανανεϊςει τθ κθτεία!!! 
 

 Επιλεκτικζσ αποςπάςεισ και παρατάςεισ τθσ κθτείασ ςυναδζλφων που 

ζχουν ςυνάψει γάμο με μόνιμο κάτοικο εξωτερικοφ. Αυτό επίςθσ 

μεταφράηεται ωσ εξισ: Θ ίδια θ Τπουργόσ και μόνο θ Τπουργόσ αποφαςίηει 

ποιουσ κα αποςπάςει, ποιων τθ κθτεία κα ανανεϊςει και ποιουσ κα 

επιςτρζψει πίςω καταςτρζφοντασ τθν οικογενειακι τουσ ηωι. Θ δικαιολογία 

δια ςτόματοσ Τφυπουργοφ κασΧριςτοφιλοποφλου«…κα πρζπει να ςθμειώςω 

ότι και ο γάμοσ και θ οικογζνεια είναι απόφαςθ ηωισ και κάποια ςτιγμι κα 

πρζπει ν’ αποφαςίςουν ποφ κζλουν να βρίςκονται, γιατί υπάρχουν ανάγκεσ 

και ςτα ςχολεία ςτο εςωτερικό». Μόνο που δεν αποφαςίηουν οι 

ςυνάδελφοι. Αποφαςίηει μόνο θ πολιτικι θγεςία εξυπθρετϊντασ 

«θμζτερουσ» και χρθςιμοποιϊντασ ςτο όνομα τθσ διαφάνειασ «αδιαφανείσ» 

διαδικαςίεσ… 
 

 Ραρατάςεισ για κενά που παρουςιάηονται, δε δθμοςιοποιοφνται και με 

αιτιςεισ που …εμπνευςμζνα ζχουν κάποιοι κάνει, αφοφ δεν υπάρχουν 

όπωσ ο νόμοσ ορίηει, πίνακεσ!!! Είναι και τα μοναδικά κζματα που  

αςχολείται θ επιτροπι τθσ Διεφκυνςθσ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ… 
 

 Ακόμα και αίτθςθ κεραπείασ κι επανεξζταςθσ αιτιματοσ ςυναδζλφου που 

ανακλικθκε λόγω τριετίασ από Ραρίςι, ενϊ δεν εξετάςτθκε από τθν 

επιτροπι ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 16θσ Σεπτεμβρίου, τθν ίδια μζρα θ 

ςυνάδελφοσ ζλαβε αρνθτικι απάντθςθ από τθ ΔΙΡΟΔΕ!!! 
 



 

Επειδι ζχει πλζον ευτελιςτεί θ λειτουργία τθσ επιτροπισ τθσ ΔΙΡΟΔΕ, 
 

     Επειδι ζμακα να λειτουργϊ με βάςθ τουσ νόμουσ τθσ αξιοκρατίασ και 

διαφάνειασ, που τόςο κάποιοι αρζςκονται να χρθςιμοποιοφν μόνο ςτα λόγια κι 

όχι ςτθν πράξθ, 

 

     Επειδι αν ςυνεχίςω να ευελπιςτϊ ότι θ πολιτικι θγεςία κα μασ καλζςει όπωσ 

υποςχζκθκε ςτθν τελευταία ςυνάντθςθ τθσ 25θσ Αυγοφςτου να ςυηθτιςουμε και 

να κζςουμε από κοινοφ όρουσ και κανόνεσ, κα γίνω ςυμμζτοχοσ με τθν ανοχι μου 

ςε παραςκθνιακζσ διεργαςίεσ, που βλάπτουν ςυναδζλφουσ, 
 

     Ηθτϊ από το Δ.. τθσ ΔΟΕ ομόφωνα να καταγγείλει τθ λειτουργία τθσ ΔΙΠΟΔΕ, τισ 

αδιαφανείσ διαδικαςίεσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΤΠΔΒΘ και να απαιτιςει άμεςα: 
 

1. Τθν ικανοποίθςθ ΟΛΩΝ των ςυναδζλφων που ανακλικθκαν λόγω τριετίασ 

κακϊσ και ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ  ανικουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ και 
 

2. Τθ δθμοςιοποίθςθ των κενϊν ϊςτε τουλάχιςτον για φζτοσ να ζχουν το 

δικαίωμα όςοι ζχουν λάβει μζροσ ςε παλαιότερεσ εξετάςεισ γλϊςςασ κι 

ζχουν επιτφχει, να ηθτιςουν απόςπαςθ αν αυτό επικυμοφν. 
 

Είναι ςαφζσ ότι όλθ θ διαδικαςία μετακίνθςθσ εκπαιδευτικϊν ςε χϊρεσ του 

εξωτερικοφ αφορά τθν Επιτροπι τθσ ΔΙΡΟΔΕ θ οποία είναι θ μόνθ αρμόδια να 

αποφαςίηει. 
 

     υχνά πυκνά κατθγοροφμαςτε ωσ ςυνδικαλιςτικό κίνθμα που επιμζνει να 

εμφανίηει τθν επικυμία ωσ πρόταςθ. τθν κοινωνία μασ όμωσ υπάρχουν δφο 

κατθγορίεσ ανκρϊπων: οι αιςιόδοξοι και οι απαιςιόδοξοι. Οι απαιςιόδοξοι ζχουν 

ςυνικωσ δίκιο. Αν όμωσ θ ανκρωπότθτα ζφταςε ωσ εδϊ, το χρωςτάει ςτουσ 

αιςιόδοξουσ. Κι οι αιςιόδοξοι λζνε πωσ το ποτάμι δε γυρίηει πίςω. Όποιοσ το 

προςπάκθςε πνίγθκε… από τθν ορμι του νεροφ που αντιςτάκθκε. ‘Όπωσ ακριβϊσ 

κα ςυμβεί και ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 
 

Για τθν κατάντια τθσ χϊρασ μασ, για τθν κατάντια τθσ Παιδείασ μασ, για τθν 

κατάντια των ςχολειϊν μασ ο μόνοσ που δεν φταίει, είναι ο δάςκαλοσ. 
 

     Πρωτίςτωσ λοιπόν να απολογθκεί θ Πολιτεία και μετά να ηθτιςει τα ρζςτα από 

τουσ λειτουργοφσ τθσ, μετά να αποφαςίςει ότι τα παιδιά δεφτερθσ και τρίτθσ γενιάσ 

τθσ ελλθνικισ ομογζνειασ δεν ζχουν δικαίωμα να διδαχκοφν τθν ελλθνικι Παιδεία, 

τον ελλθνικό πολιτιςμό, τθν ιςτορία του τόπου καταγωγισ τουσ.Αν κζλουμε να 

λεγόμαςτε περιφανα Ζλλθνεσ! 

 


