
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΣΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

Ακινα, 15 Δεκεμβρίου 2020 

Α.Π.Φ.: 60382 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 

Διπλωματικό Γραφείο  
Τφυπουργοφ κ. Κ. Βλάςθ  

 
  

  ΠΡΟ: 

 

 
 

     Ε.Δ.: 

 

 

 

 

   

  

 

 
 

  

 ΚΟΙΝ.: 

- Βουλι των Ελλινων 

  Διεφκυνςθ Κοινοβουλευτικοφ Ελζγχου 

  Σμιμα Ερωτιςεων και Αιτιςεων Κατάκεςθσ Εγγράφων 

 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωκυπουργοφ 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. Τπουργοφ 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 

- Διπλωματικό Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 

- Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 

- Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα ΔΔΑΕ 

- Γραφείο κ. Ε’ Γενικοφ Διευκυντι  

- Ε2 Διεφκυνςθ  

- Τπθρεςία Ενθμζρωςθσ και Δθμόςιασ Διπλωματίασ 

 

-  Βουλεφτριεσ/τζσ κ.κ. Χρθςτίδου Ραλλία, Αβραμάκθσ Ελευκζριοσ, Αγακοποφλου 

Ειρινθ Ελζνθ, Αλεξιάδθσ Σρφφων, Αναγνωςτοποφλου Ακαναςία (ία), Βαςιλικόσ 

Βαςίλειοσ, Βζττα Καλλιόπθ, Γιαννοφλθσ Χριςτοσ, Δρίτςασ Ιεόδωροσ, Ζουράρισ 

Κωνςταντίνοσ, Ηγουμενίδθσ Νικόλαοσ, Καςιμάτθ Ειρινθ (Νίνα), Κατροφγκαλοσ 

Γεϊργιοσ, Κάτςθσ Μάριοσ, Καφαντάρθ Χαρά, Μάλαμα Κυριακι, Μάρκου 

Κωνςταντίνοσ, Μιχαθλίδθσ Ανδρζασ, Ποφλου Παναγιοφ (Γιϊτα), Ραγκοφςθσ 

Κωάννθσ, κουρολιάκοσ Παναγιϊτθσ (Πάνοσ), Σελιγιορίδου Ολυμπία, Σηάκρθ 

Ιεοδϊρα, Σηοφφθ Μερόπθ, Σςίπρασ Γεϊργιοσ, Φάμελλοσ ωκράτθσ, Φίλθσ 

Νικόλαοσ, Χατηθγιαννάκθσ Μιλτιάδθσ (Μίλτοσ) 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Απάντηςη ςτην υπ’ αριθμόν 2092 Κοινοβουλευτική Ερώτηςη Βουλευτριών/τών 

του ΤΡΙΖΑ 

 

Η γλϊςςα, αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ, φορζασ παιδείασ, 

πολιτιςμοφ και παράδοςθσ, αποτελεί μια φυςικι γζφυρα τθσ Ομογζνειασ με τθν 



 

Ελλάδα. Προτεραιότθτα τθσ Κυβζρνθςθσ είναι θ προϊκθςθ τθσ εκμάκθςθσ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ και θ εν γζνει διάδοςι τθσ. το πλαίςιο αυτό, το Τπουργείο 

Εξωτερικϊν καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθ ςτιριξθ των ελλθνικϊν 

ςχολείων και των εδρϊν ελλθνικϊν ςπουδϊν ςτο εξωτερικό.  

Θδθ από το 2018, όταν το Πανεπιςτιμιο La Trobe τθσ Μελβοφρνθσ ανακοίνωςε τθν 

προκιρυξθ τθσ κζςθσ του υντονιςτι Προγράμματοσ Ελλθνικϊν πουδϊν, ωσ κζςθ 

μερικισ απαςχόλθςθσ δφο ετϊν, ενεργοποιικθκαν, μζςω του Γενικοφ Προξενείου ςτθ 

Μελβοφρνθ, οι απαραίτθτοι δίαυλοι επικοινωνίασ με τθν Πρυτανεία και με τουσ 

λοιποφσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ του Πανεπιςτθμίου, ϊςτε να αποςαφθνιςκεί θ νζα 

δομι του Προγράμματοσ και να διαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτά του, πζραν των δφο 

ετϊν.   

Σον Νοζμβριο 2020, όταν θ Πρυτανεία του La Trobe ανακοίνωςε τθν πρόκεςι τθσ    

για διακοπι του Προγράμματοσ το 2022, το Γενικό μασ Προξενείο, ακολουκϊντασ τισ 

ςχετικζσ οδθγίεσ του Τπουργείου Εξωτερικϊν και ςε απόλυτο ςυντονιςμό με τουσ εκεί 

ομογενειακοφσ παράγοντεσ, ςτιριξε μία ευρεία κινθτοποίθςθ του ςυνόλου των 

ενδιαφερόμενων φορζων, με ςτόχο πρϊτον, τθν διάςωςθ του Προγράμματοσ και 

δεφτερον, τθν εξεφρεςθ των απαραίτθτων πόρων και μζςων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του ςτο μζλλον. Παράλλθλα, ςτισ 23 Νοεμβρίου τ.ζ., ο 

Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Διπλωματίασ και Απόδθμου Ελλθνιςμοφ, κ. Κωάννθσ 

Χρυςουλάκθσ, απζςτειλε ςτθν Πρυτανεία επιςτολι, ςτθν οποία υπογράμμιηε τθν 

ςθμαςία του Προγράμματοσ αυτοφ για τθν ελλθνικι Πολιτεία και για τθν πολυπλθκι 

κοινότθτα τθσ Βικτϊριασ.  

ε ςυνζχεια των ανωτζρω πρωτοβουλιϊν, o Γενικόσ Πρόξενοσ κ. Δθμιτρθσ 

Μιχαλόπουλοσ και ο Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Κοινότθτασ Μελβοφρνθσ και 

Βικτϊριασ (ΕΟΚΜΒ), κ. Βαςίλθσ Παπαςτεργιάδθσ, με ενθμζρωςαν ότι κατά 

τθλεδιάςκεψθ που ζλαβε χϊρα ςτισ 8 Δεκεμβρίου τ.ζ., με ςυμμετοχι εκπροςϊπων 

τθσ ΕΟΚΜΒ, τθσ Αναπλθρϊτριασ υντονίςτριασ Εκπαίδευςθσ και τθσ Πρυτανείασ του 

La Trobe, επετεφχκθ, κατ’ αρχιν, ςυμφωνία για τθ διατιρθςθ του Προγράμματοσ.  



 

Ια πρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι το Τπουργείο Εξωτερικϊν, ςτο πλαίςιο διάδοςθσ 

και περαιτζρω ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, υποςτθρίηει κερμά τισ αποςπάςεισ 

των εκπαιδευτικϊν από το Τπουργείο Παιδείασ και Ιρθςκευμάτων ςε εκπαιδευτικά 

ιδρφματα ςτο εξωτερικό, μεταξφ των οποίων και ςτο Πρόγραμμα Ελλθνικϊν πουδϊν 

του Πανεπιςτθμίου La Trobe.    

 

Σζλοσ, ςασ διαβεβαιϊ ότι το Τπουργείο Εξωτερικϊν, κα εξακολουκεί, ςε ςυνεργαςία 

με το Τπουργείο Παιδείασ και Ιρθςκευμάτων, να παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ 

και κα πράξει ό,τι είναι δυνατό, προκειμζνου το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο επί 

ςαράντα χρόνια αποτελεί κοιτίδα ελλθνικισ παιδείασ, γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτθ 

Πολιτεία τθσ Βικτϊριασ, όχι μόνο να ςυνεχιςτεί, αλλά και να αναπτυχκεί περαιτζρω.  

 

 

                                                                           Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
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