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Γράφει ο Δημήτρης Καμετόπουλος

Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ!

Μ
ετά από μία σχεδόν δε-
καετία παραμονής στην 
πόλη του Σύδνεϋ της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, η απο-

σπασμένη δασκάλα από την Ελλάδα, 
κα Ελένη Παπαγιαννοπούλου επι-
στρέφει στην βάση της, την Αθήνα, 
στις 22 Ιανουαρίου 2021 μαζί με την 
υπόλοιπη οικογένειά της, δηλαδή 
τον σύζυγό της Παναγιώτη Γεωργα-
κόπουλο και τις τέσσερις κόρες της, 
την Μαρία, την Αγγελική, την Ιωάννα 
και την μικρή Νικολέττα. Η παραμο-
νή της κας Παπαγιαννοπούλου στο 
Σύδνεϋ χαρακτηρίστηκε ως άκρως 
ευδόκιμη με ανεκτίμητη προσφορά 
σε όλα τα επίπεδα. Η προσφορά της 
στα εκπαιδευτικά δρώμενα, και όχι 
μόνο, γινόταν με μια παραδειγματική 
ανιδιοτέλεια και με γνώμονα πάντα 
την διατήρηση, την ενίσχυση και την 
διάδοση της ελληνικής γλώσσας στα 
αυστραλογενννημένα ελληνόπουλα 
αλλά και στα ξένα παιδιά στην χώρα. 
Το απόγευμα του περασμένου Σαββά-
του 9 Ιανουαρίου 2021 διοργανώθη-
κε μία σεμνή αποχαιρετιστήρια εκδή-
λωση με πλούσιο κέρασμα προς τιμή 
της κας Παπαγιαννοπούλου στην και-
νούρια αίθουσα «Παναγιώτης Θεοφί-
λου» της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας 
και του Κολλεγίου της Αγίας Ευφη-
μίας, Μπάνκσταουν. Σε αυτήν παρέ-
στησαν περίπου σαράντα άτομα, απο-
σπασμένοι συνάδελφοι, ομογενείς 
συνάδελφοι, γονείς αλλά και μαθητές 
της ιδίας. Η ομογενής δασκάλα Ελ-
ληνικών και Διευθύντρια των Ελλη-
νικών Απογευματινών Σχολείων της 
Ελληνικής Κοινότητας Μάσκοτ, κα 
Κατερίνα Βέτσικα και η αποσπασμένη 
δασκάλα Ελληνικών κα Αδαμαντία 
(Μαντώ) Τζερεντζούλια ήταν αμφό-
τερες οι διοργανώτριες της εκδήλω-
σης. Στην αίθουσα προβλήθηκε ένα 
ολιγόλεπτο βίντεο με φωτογραφικά 
κυρίως στιγμιότυπα από τις δράσεις 
της κας Παπαγιαννοπούλου στο υπο-
στηρικτικό της έργο προς την ελληνι-
κή γλώσσα την περασμένη δεκαετία. 
Στο πιο επίσημο μέρος της εκδήλω-
σης, αρκετοί από τους παραβρεθέντες 
μίλησαν ένας ένας στο μικρόφωνο με 
τα καλύτερα λόγια για το έργο και την 
«κληρονομιά» που αφήνει πίσω της 
κα Παπαγιαννοπούλου. Οι ομιλητές 
την χαρακτήρισαν ως άνθρωπο «χα-
μηλών τόνων», πάντα χαμογελαστή, 

ευγενικιά, καλοσυνάτη, φιλότιμη, ευ-
γνώμων, εύσπλαχνη και πάντα πρό-
θυμη να υπερβεί τα όριά της για να 
βοηθήσει τους ντόπιους ομογενείς 
εκπαιδευτικούς στις δικές τους τάξεις 
τους και στο δικό τους έργο. Τονί-
στηκε από τους ομιλητές πως η ροή 
στήριξης και βοήθειας από την ίδια 
με την εκπόνιση καταλληλότερου 
διδακτικού υλικού για τα εδώ δεδο-
μένα ήταν ασταμάτητη αλλά και πως 
η αρωγή που παρείχε στους μεταγε-
νέστερες νεοαφιχθέντες αποσπασμέ-
νους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα 
για τον δικό τους προσανατολισμό 
και την εγκατάσταση στην Αυστραλία 
ήταν  άνω του προσδοκόμενου.
Σταχυολογώντας το ενεργητικό της 
κατά την διάρκεια της παρουσίας 
της στην Αυστραλία και συγκεκριμέ-
να στο Σύδνεϋ, ακολουθεί αναλυτι-
κά ένα χρονολόγιο με τους χώρους 
στους οποίους εργάστηκε και συνεί-
σφερε η κα Παπαγιαννοπούλου:

• 2012:
Ελληνικά Απογευματινά σχολεία της 
Ελληνικής Ορθόδοξη Κοινότητας 
Σύδνεϋ και ΝΝΟ 

• 2012-2013: 
Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο Αγίας Ευ-
φημίας, Bankstown, ΝΝΟ 

• 2013:
Σύνδεσμος Γραφείου Εκπαίδευσης στο 
Σύδνεϋ, Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
Συντονίστρια εξετάσεων για το Πιστο-

ποιητικό Ελληνομάθειας, εξεταστικό 
κέντρο Σύδνεϋ
Σύμβουλος ελληνικής γλώσσας στο 
Τμήμα Κοινοτικών Γλωσσών του πολι-
τειακού Υπουργείου Παιδείας της ΝΝΟ 

• 2014 και 2015: 
Ελληνικά Απογευματινά σχολεία της 
Ελληνικής Ορθόδοξη Κοινότητας 
Σύδνεϋ και ΝΝΟ 

• 2016: 
Σύνδεσμος Γραφείου Εκπαίδευσης 
στο Σύδνεϋ, Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδας,
Συντονίστρια εξετάσεων για το Πι-
στοποιητικό Ελληνομάθειας, εξετα-
στικό κέντρο Σύδνεϋ

Σύμβουλος Ελληνικής γλώσσας στο 
Τμήμα Κοινοτικών Γλωσσών του πολι-
τειακού Υπουργείου Παιδείας της ΝΝΟ 

• 2017: 
Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στο 
Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ
Συντονίστρια εξετάσεων για το Πι-
στοποιητικό Ελληνομάθειας, εξετα-
στικό κέντρο Σύδνεϋ
Σύμβουλος ελληνικής γλώσσας στο 
Τμήμα Κοινοτικών Γλωσσών του Πο-
λιτειακού Υπουργείου. Παιδείας της 
ΝΝΟ 
Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας στο 
Δημοτικό Σχολείο Clemton Park (2 
ημέρες την εβδομάδα) και μία ημέρα 

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ, ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ!


