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 Με αφορμή την ψήφιση του νέου νόμου (Ν. 4027/11 ΦΕΚ 233 τ. Α΄) για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, αξίζει να διερευνήσουμε αν τα μεγάλα 
λόγια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπως ότι «σκοπός μας είναι 
να ανασυγκροτήσουμε της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να αναδείξουμε τον εξέχοντα ρόλο που 
παίζει η ζωντανή δύναμη της διασποράς στη σύγχρονη εποχή, τόσο για την ελληνική 
ταυτότητα, όσο και για την ιδιότητα του πολίτη του κόσμου», έχουν κάποια σχέση 
με την πραγματικότητα της Ελλάδας των Μνημονίων, των περικοπών και της 
συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους. 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει βαθιές ρίζες τόσο στην ελληνική ιστορία όσο 
και στην παγκόσμια κοινωνία. Η μετανάστευση φέρνει σε δημιουργική συνάντηση 
ποικίλα στοιχεία που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά συστήματα και 
πολιτιστικές παραδόσεις. Είναι μια σύνθετη κοινωνική, πολιτιστική, και πολιτική 
διαδικασία με θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες για τις χώρες αποστολής και 
υποδοχής των μεταναστών, αλλά και τους ίδιους τους μετανάστες. 

Το τεράστιο κομμάτι του ελληνισμού που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό 
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Οι σημερινές διαφορετικές οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες προσθέτουν νέα προβλήματα στα ήδη 
υπάρχοντα. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι 
διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία οδηγούν σε αναθεώρηση των 
μεταναστευτικών πολιτικών και πολλές χώρες υιοθετούν συντηρητικότερες 
επιλογές που πιέζουν τους ξένους εργαζόμενους στο δίλημμα «πλήρης αφομοίωση 
ή άτακτη φυγή». 

Η ελληνική πολιτεία σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο αντιμετώπισε τον απόδημο 
ελληνισμό σαν ξένο σώμα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Μια δημοκρατική αντίληψη 
πρέπει να αναφέρεται και στον απόδημο ελληνισμό και να τον εντάσσει οργανικά 
στους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς δημοκρατικής ανάπτυξης της χώρας μας, να 
τον θέλει να μετέχει στις ελληνικές εξελίξεις και να τον μετατρέπει σε αυθεντικό 
εκπρόσωπο της ελληνικής πραγματικότητας στο εξωτερικό. Από τις βασικές 
προϋποθέσεις στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για τον απόδημο ελληνισμό 
είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η γλώσσα, που επηρεάζουν και συνδέονται με 
την εργασία, την απασχόληση, την ένταξη, τη δυνατότητα επιστροφής και την 
επανένταξη. 

Στα ελληνόπουλα του εξωτερικού πρέπει να παρέχεται μια δημόσια παιδεία που θα 
εξασφαλίζει την ελληνικότητά τους, θα εμποδίζει την αναγκαστική αφομοίωσή τους 
στις κοινωνίες που ζουν και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ίσες δυνατότητες με τους 
νέους των χωρών στις οποίες ζουν, αλλά και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική 
κοινωνία σε περίπτωση που επιλέξουν να παλιννοστήσουν. Σε όλα τα παιδιά είναι 
σημαντική η εξασφάλιση της γνωστικής τους ανάπτυξης, του σεβασμού και της 
κατανόησης όχι μόνο των πολιτισμών, αλλά και των τρόπων έκφρασης στη γνώση 
σε μία προσπάθεια καθορισμού και ανάπτυξης της διαπολιτισμικής παιδείας. 



Ας εξετάσουμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις μεθοδεύσεις που ακολουθήθηκαν 
και τις πραγματικές προθέσεις του Υπουργείου με το νέο νόμο. 

Οι έως σήμερα υφιστάμενοι τύποι σχολείων (αμιγή ελληνικά και απλά σχολεία της 
χώρας υποδοχής) συγκεντρώνουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, ανάλογα με τη 
γλώσσα που μιλιέται στην οικογένεια, την επαφή-συναναστροφές της οικογένειας, 
το χρόνο παραμονής στο εξωτερικό, τη διέξοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ενσωμάτωση και το επίπεδο 
διαβίωσης. Κλειδί για την επιτυχία ενός συστήματος ελληνικής παιδείας στο 
εξωτερικό είναι το κατά πόσο το σύστημα θα προσελκύει την ενεργό συμμετοχή του 
ελληνισμού της διασποράς, καθώς και κατά πόσο η κίνηση προς ένα τύπο σχολείου 
(βλέπε δίγλωσσα) δεν θα είναι στιγμιαία, αλλά απαιτεί αρκετό χρόνο 
προετοιμασίας και προσαρμογής. 

Πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου είχαν υλοποιηθεί με υπουργικές 
αποφάσεις μια σειρά μέτρων παρόμοιων με αυτά που πάρθηκαν στην Ελλάδα και 
στόχο την εξοικονόμηση δαπανών. 

Από το καλοκαίρι του 2010, αρκετά νωρίς, είχαν καταργηθεί 11 θέσεις Συντονιστών 
Εκπαίδευσης από τις 26 θέσεις σε όλο τον κόσμο. Ο νέος νόμος (άρθρο 12 παρ. 2) 
προβλέπει ότι ο μέγιστος αριθμός Συντονιστικών Γραφείων είναι το 15, άρα στο 
εξής οι θέσεις είναι δυνατόν μόνο να μειώνονται με εκτίμηση-απόφαση της 
πολιτικής ηγεσίας. 

Το καλοκαίρι του 2011 ακολουθείται η προσφιλής μέθοδος των καταργήσεων – 
συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και στη Γερμανία. Συγχωνεύονται 3 Λύκεια 
(Λούντβισμπουργκ, Νόισταντ, Στουτγκάρδης), καταργούνται 7 Λύκεια (Αμβούργου, 
Βερολίνου, Αννόβερου, Άουκσμπουργκ, Μάινχαμ, Λούντενσαϊντ, Σβάινφουρτ) 
καθώς και το Γυμνάσιο της Κολωνίας. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους που συνόδευε το νομοσχέδιο ανέφερε: «Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης 
από τη σταδιακή κατάργηση των λυκείων που λειτουργούν στην Γερμανία κατά 
11.050.000 ευρώ». 

Η έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης για την οικονομία ανέφερε: 
«Τμήματα ελληνικής γλώσσας, απογευματινά σχολεία και σχολεία που λειτουργούν 
κάθε Σάββατο και των οποίων η λειτουργία δεν συνδέεται με τη χορήγηση τίτλων 
σπουδών παύουν να ενισχύονται (σε τέτοιες μονάδες υπηρετούσε το 38% των 
αποσπασμένων εκπαιδευτικών). Επίσης, σχολικές μονάδες που παρέχουν τίτλους 
σπουδών μη αναγνωρισμένους από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται παύουν να 
δέχονται μαθητές μέχρι να επιτύχουν την αναγνώριση των τίτλων τους (σε αυτές 
υπηρετεί το 10% των αποσπασμένων εκπαιδευτικών)». Αυτόματα προκύπτει 
εξοικονόμηση προσωπικού κατά 48%, και σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ. 3, 
που προβλέπει ότι «παράταση της απόσπασης πέραν της 3ετίας μπορεί να 
χορηγηθεί για δύο επιπλέον χρόνια χωρίς επιμίσθιο», μείωση των δαπανών επί του 
κρατικού προϋπολογισμού κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ. 

Με το νέο νόμο φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μπορεί να είναι κοινότητες, 
μορφωτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ποιοτικό και 
με χρονική διάρκεια έργο χαρακτηρίζονται ως «Κέντρα – Λόγος». Σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παρ. 3, «μπορεί κατ’ εξαίρεση και μόνον εφόσον είναι αναγκαίο για τη 



συνέχιση της δραστηριότητάς τους, να επιχορηγούνται αποκλειστικά για μέρος του 
κόστους πρόσληψης εκπαιδευτικών με ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ήμισυ του αποδεδειγμένου συνολικού κόστους». Επίσης συστήνεται ψηφιακή 
πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό. Έτσι ενισχύεται η από απόσταση διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 
μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες για την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού σε όλο 
τον κόσμο. Και κατά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Ετήσια 
εξοικονόμηση δαπάνης από τον περιορισμό των εκπαιδευτικών μονάδων που 
δικαιούνται ενίσχυσης 18 εκατομμύρια ευρώ και περαιτέρω εξοικονόμηση από τη 
μείωση του αριθμού των σχολικών βιβλίων που αποστέλλονται στο εξωτερικό». 

Συμπερασματικά, με το νόμο 4027/11 η μείωση του κόστους για τον κρατικό 
προϋπολογισμό θα ανέλθει σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Η πραγματική στόχευση του 
ΥΠΔΒΜΘ είναι προφανής: ένταξη και της εκπαίδευσης στο εξωτερικό στη 
μνημονιακή πολιτική της περικοπής των δαπανών για την παιδεία. 

 

 

 


