
Αθήνα, 20/10/2010 Αρ. Πρωτ.: 1901

                                                         Προς: – κ. Άννα Διαμαντοπούλου,
                                                                  Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

                                                – κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου,

                           Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

             Κοιν.: – κ. Γεώργιο Αλεβίζο,
                           Διευθυντή Ειδικής Αγωγής
                       – κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη,

                  Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ 

Κυρία Υπουργέ,                                                       

Εδώ  και  αρκετά  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  ερχόμαστε  συνεχώς  αντιμέτωποι  με  φαινόμενα 
ασύστολης κερδοσκοπίας και εμπορευματοποίησης της Ειδικής Εκπαίδευσης –όπως θεωρούμε 
ότι είναι ο δόκιμος όρος, αντί του «Ειδική Αγωγή»–, και κυρίως σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). 

Σε καθημερινή σχεδόν βάση ξεφυτρώνουν κέντρα εκμάθησης ΕΝΓ –ελλείψει κριτηρίων σχετικά με 
το  ποιος  μπορεί  να  συστήσει  τέτοιου  είδους  σχολές,  με  ποιο  εκπαιδευτικό  προσωπικό,  τι 
πρόγραμμα  σπουδών  κτλ.–,  οι  πολυπόθητες  βεβαιώσεις  παρακολούθησης  διαφόρων  ετών 
μαθημάτων  ΕΝΓ  –πολυπόθητες  δεδομένου  ότι  οι  βεβαιώσεις  αυτές  μοριοδοτούνται  από  το 
Υπουργείο  Παιδείας  για  την  πρόσληψη  εκπαιδευτικών  και  λοιπού  προσωπικού–  έχουν 
καταντήσει  αντικείμενο  αγοραπωλησίας,  ενώ  στα  πανεπιστημιακά  σεμινάρια  «ταχύρρυθμης 
εξειδίκευσης»  στην  Ειδική  Εκπαίδευση  προστέθηκε  και  το  Σεμινάριο  της  Ένωσης  Φυσικών 
Ελλάδος!

Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή και απροκάλυπτη ανελέητη εκμετάλλευση χιλιάδων άνεργων 
εκπαιδευτικών, με τελικά θύματα τους Κωφούς και Βαρήκοους μαθητές, η Ομοσπονδία Κωφών 



Ελλάδος  σας  έχει  εκφράσει  κατ’  επανάληψη  τη  διαμετρική  αντίθεση  και  αγανάκτησή  της, 
καταθέτοντας  παράλληλα  συγκεκριμένες  προτάσεις,  που  θα  αποτελέσουν  ανάχωμα  στην 
παρατηρούμενη αδηφαγία και αυθαιρεσία, όπως:

• ίδρυση σε ΑΕΙ τμήματος ή τομέα γλωσσολογίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

• θέσπιση  κρατικού  πιστοποιητικού  γλωσσομάθειας  ΕΝΓ  κατά  τις  διατάξεις  του  Ν. 
2740/1999

• μοριοδότηση αποκλειστικά και μόνο των βεβαιώσεων επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας και όχι απλών βεβαιώσεων παρακολούθησης μαθημάτων ΕΝΓ.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος δηλώνει ρητά την αδυναμία της να θέσει μόνη η ίδια 
σε  έλεγχο  ένα  τέτοιο  φαύλο  πάρτι  μερικών  τυχάρπαστων  στον  τομέα  διδασκαλίας  της  ΕΝΓ, 
επισημαίνοντας  ότι  το  μόνο  που  μπορεί  να  εγγυηθεί  είναι  η  αδιάβλητη  διεξαγωγή  εξετάσεων 
επάρκειας  που  η  ίδια  πραγματοποιεί.  Από  τη  στιγμή  που  η  Ελληνική  Νοηματική  Γλώσσα 
αναγνωρίζεται  ως  πρώτη  γλώσσα  των  Κωφών-Βαρήκοων  μαθητών  με  το  άρθρο  7  του  Ν. 
3699/2008 και το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να μοριοδοτεί τις βεβαιώσεις παρακολούθησης 
μαθημάτων ΕΝΓ, θέτουμε και την Πολιτεία προ των ευθυνών της στην παρατηρούμενη ασυδοσία 
και την καλούμε να προχωρήσει άμεσα αφενός στην υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων της 
Ομοσπονδίας και αφετέρου σε πραγματοποίηση σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της 
Ομοσπονδίας  Κωφών  Ελλάδος,  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου,  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος 
Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών,  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Ειδικής 
Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  του  Συλλόγου  Δασκάλων  ΕΝΓ  και  του  Σωματείου 
Διερμηνέων ΕΝΓ.

Προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτό το γεμάτο αγωνία κάλεσμά μας, ώστε να 
ληφθούν μέτρα κατά της ανεξέλεγκτης αισχροκέρδειας που συντελείται εις βάρος της διδασκαλίας 
της  Ελληνικής  Νοηματικής  Γλώσσας,  αλλά  και  της  Ειδικής  Εκπαίδευσης  εν  γένει, 
κατακρημνίζοντας  την  ποιότητα της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  στους  Κωφούς  και  Βαρήκοους 
μαθητές.

Παράλληλα,  καλούμε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους να μη διστάζουν να προβαίνουν σε 
καταγγελίες  τέτοιου είδους φαινομένων προς την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος,  αλλά και  στο 
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κάτι που το έχουν ήδη πράξει με 
θάρρος  ορισμένοι,  και  μάλιστα  επωνύμως.  Σε  αυτή  την  προσπάθεια  καταπολέμησης  της 

υπονόμευσης της διδασκαλίας ΕΝΓ και  της Ειδικής Εκπαίδευσης σας θέλουμε όλους 
αρωγούς.



Κυρία Υπουργέ,
η ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση απαιτεί πλέον επιτακτικά ριζικές τομές και λύσεις, γι’ αυτό και 
θεωρούμε αναγκαία μια άμεση συνάντηση μαζί σας.

Με εκτίμηση

  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΙΔΟΥ                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ


	Με εκτίμηση

