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ΠΡΟΣ: 
- τον Υπουργό Εθν. 

Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο, 

       - τον Υφυπουργό Εθν.  
        Παιδείας και  
        Θρησκευµάτων 
        κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο, 

- τη Γεν. Γραµµατέα του 
ΥΠΕΠΘ 

 κ. Νίκη Γκοτσοπούλου, 
- τον Ειδικό Γραµµατέα 

Εκπ/σης Ελληνοπαίδων 
Εξωτερικού, 
∆ιαπολιτισµικής Εκπ/σης 
και Αποκέντρωσης 
κ. Αγγ. Συρίγο 
 

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ,  
Κυρία Γεν. Γραµµατέα, 
Κύριε Ειδ. Γραµµατέα,  
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ενηµερώθηκε από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Καΐρου για 
τις προτάσεις της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου (σχετικό υπόµνηµα 22/11/08), µε τις 
οποίες συµφωνεί και ο συντονιστής Εκπαίδευσης Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής. 
 Όπως, βέβαια, γνωρίζετε, το διδακτικό έργο στα ελληνικά σχολεία που 
λειτουργούν στο εξωτερικό είναι σαφώς πιο δύσκολο απ’ όσο στην Ελλάδα. Η κύρια 
δυσκολία έγκειται στο ότι οι περισσότεροι µαθητές έχουν ελλιπή γνώση της 
ελληνικής, πράγµα που καθιστά δύσχρηστα τα συνήθη σχολικά βιβλία και 
δυσχεραίνει την προφορική και γραπτή διατύπωση των µαθητών.  
 Η απάντηση σ’ αυτό το πρόβληµα δεν είναι η υποβάθµιση του επιπέδου των 
ελληνόγλωσσων σπουδών µε την αφαίρεση γνωστικών αντικειµένων από όσα 
διδάσκουν οι Έλληνες δηµόσιοι εκπαιδευτικοί ούτε η µείωση της διδακτέας ύλης. 
Κάτι τέτοιο θα έθετε, µεταξύ άλλων, ζήτηµα ισοτιµίας του απολυτήριου τίτλου και, 
εποµένως, δικαιώµατος συµµετοχής στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.  
 Η απάντηση είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας των ελληνικών και η παροχή 
περισσότερων ευκαιριών µάθησης µε τη µορφή απογευµατινής µελέτης και 
πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Οι οποιοιδήποτε πρόσθετοι πόροι της Ελληνικής 
Πολιτείας πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε αυτές τις δύο δράσεις.  
 Σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια της απόσπασης των εκπαιδευτικών, 



εκτιµούµε ότι η πενταετία είναι ικανός χρόνος υπηρεσίας σε απόσπαση στο 
εξωτερικό. Η οποιαδήποτε παράταση πρέπει να γίνεται µε απόλυτη διαφάνεια. Η 
συστηµατική υπέρβαση της πενταετίας µε ενδεχόµενη καταχρηστική εφαρµογή του 
νόµου θα στερεί την ευκαιρία από άλλους συναδέλφους να αποσπαστούν στο 
εξωτερικό και είναι αµφίβολης νοµιµότητας.  
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι είναι απολύτως αντίθετο µε την 
κατάργηση θέσεων διδασκαλίας Ελλήνων δηµόσιων εκπαιδευτικών 
οποιασδήποτε ειδικότητας.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


