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Tελετή απονοµής των πιστοποιητικών ελληνοµάθειας 2019
M ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε 

από το Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδας η τελετή απονοµής 
των πιστοποιητικών ελλη-

νοµάθειας 2019 την περασµένη εβδο-
µάδα σε αίθουσα του Πανεπιστηµίου του 
Σίδνεϊ. Τελετάρχες της εκδήλωσης ήταν 
η Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας Αι-
κατερίνη Πετράκη και η ∆ρ Μαρία Χα-
ρίση. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο 
εκπρόσωπος Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης Ευ-
άγριος Κουτούζης, (Πρωτοσύγκελος της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας), ο Γε-
νικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σύδνεϋ, 
Χρήστος Καρράς, η Εµπορική Σύµβουλος 
του Προξενείου κα Κάτια Γκίκιζα, ο Καθη-
γητής Βρασίδας Καραλής, (Πρόεδρος του 
ΤµήµατοςβΝεοελληνικών και Βυζαντινών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Σύδνεϋ, 
ο Καθηγητής Adrian Vickers, επικεφαλής 
της Σχολής Γλωσσών και Πολιτισµού του 
Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ, ο κ. Χάρης 
∆ανάλης, πρόεδρος της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας NNO, η Πρόεδρος του Ελλη-
νικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ κα Νία Καρτέρη, 
ο ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµαντή, πρόεδρο της 
Αυστραλιανής Ένωσης Ελλήνων Εκπαι-
δευτικών, η βραβευµένη Ελληνίδα καλ-
λιτέχνιδα, ∆ανάη Νικολαίδη-Κωτσάκη, 
∆ιευθυντές των πρωινών και απογευµα-
τινών Σχολείων, εκπρόσωποι των Ελλη-
νορθοδόξων Σχολείων και κοπέλες του 
Λυκείου Ελληνίδων µε παραδοσιακές 
στολές.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές «η µεγάλη 
αξία του Πιστοποιητικού Επάρκειας της 

Ελληνοµάθειας έγκειται στο ότι είναι το µο-
ναδικό αναγνωρισµένο κρατικό πιστοποι-
ητικό για τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη 
γλώσσα. Είναι ένας θεσµός που ξεκίνησε 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο 
ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη και 
το οποίο λειτουργεί ως µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός του Υπουργείου Παιδείας της 
Ελλάδας. Το Πιστοποιητικό Ελληνοµάθει-
ας ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για 
τις ξένες γλώσσες και είναι ισάξιο µε τα 
αντίστοιχα του για άλλες γλώσσες. 160 
εξεταστικά κέντρα λειτουργούν πλέον σε 
όλο τον κόσµο. Το εξεταστικό κέντρο στο 
Σύδνεϋ ξεκίνησε να λειτουργεί το 2007 
στα πλαίσια της λειτουργίας του Γραφείου 
Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Σίδνεϊ, το 
οποίο αποτελούσε υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας της Ελλάδας. Η λειτουρ-
γία του Συντονιστικού αυτού Γραφείου 
Εκπαίδευσης διεκόπη, και το 2017 ανε-
στάλη και η λειτουργία του Γραφείου Συν-
δέσµου Εκπαίδευσης στο Σύδνεϋ. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι οι εξετάσεις για το Πι-
στοποιητικό Επάρκειας της Ελληνοµάθει-
ας συνεχίζουν παρά την αναστολή αυτή. 
Οργανώνονται δε και εποπτεύονται για 3η 
χρονιά από τους λίγους εναποµείναντες 
αποσπασµένους εκπαιδευτικούς, χάρη 
στην εθελοντική προσφορά τους. στο ζήλο 
τους για την ελληνική γλώσσα και στη συ-
νειδητοποίηση της αξίας της διατήρησης 
της για τους οµογενείς του εξωτερικού». 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην «ιδιαίτερη 
συµβολή» της εκπαιδευτικού Ελένης Πα-
παγιαννοπούλου στον συντονισµό και στη 
διεκπεραίωση των Εξετάσεων στο Σίδνεϊ.




