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Αξιότιμη κα Υπουργέ, 

Με την παρούσα σας μεταφέρουμε το αίσθημα βαθιάς αγανάκτησης όλων των 

συναδέλφων καθώς μην κάνοντας την παραμικρή αναφορά στα Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών, ουσιαστικά φανήκατε να αδιαφορείτε και να απαξιώνετε έναν ολόκληρο 

κλάδο, τα ΚΞΓ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο σας.  

Εκατοντάδες χιλιάδες γονείς αγωνιωδώς περιμένουν να ακούσουν την έναρξη 

των δια ζώσης ξενόγλωσσων μαθημάτων, όχι μόνον για τα παιδιά δημοτικού που δεν 

αντέχουν άλλο πλέον τα διαδυκτιακά μαθήματα, αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά 

που προετοιμάζονται για εξετάσεις γλωσσομάθειας. Αντ’ αυτού η απόλυτη σιγή από 

μεριάς σας. Θεωρούμε λοιπόν αυτονόητο ότι μαζί με την υπόλοιπη εκπαίδευση θα 

ανοίξετε και τις δικές μας δομές την Δευτέρα, 10 Μαίου. 
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 

κανονικότητα φαίνεται υποκριτική, αν δεν συμπεριληφθούν και τα χιλιάδες κέντρα 

ξένων γλωσσών που προσφέρουν τη γλωσσομάθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές. 

Σας επαναλαμβάνουμε ότι μεγάλη μερίδα μαθητών μας στρέφεται στα μαύρα 

ιδιαίτερα μαθήματα που δρουν ανενόχλητα και χωρίς κανένα έλεγχο. Παρά τις 

αλλεπάλληλες εκκλήσεις μας η πολιτεία αρνείται να μεριμνήσει, οδηγώντας τα ΚΞΓ 

σε αφανισμό με ότι αυτό συνεπάγεται. 
 

Κα Υπουργέ, 

Επειδή τα ΚΞΓ σεβόμαστε το θεσμικό πλαίσιο και τηρούμε απαρέγκλιτα όλα 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ζητούμε: 

 όπως ανακοινώσατε για τα σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια), να επιτρέψετε 

να ξεκινήσουν και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την δια ζώσης λειτουργία 

τους στις 10 Μαϊου. 

 ως εποπτεύουσα αρχή, να μεριμνήσετε προκειμένου ο ΕΟΠΠΕΠ να 

παρατείνει την προθεσμία επικαιροποιήσεως των αδειών μας μέχρι το 

τέλος αυτού του έτους, όπως το έχουμε ήδη ζητήσει. 

 

Τέλος, παρακαλούμε να ορίσετε επειγόντως συνάντηση για να σας 

ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τα φλέγοντα και άμεσα ζητήματα του Κλάδου 

των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 

 

Με κάθε εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

  
                

 

Γεώργιος Ζηκόπουλος             Έφη Θεοχάρη 
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