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Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 
 

- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
 

ΘΕΜΑ: Γιατί η υπουργός Παιδείας ενέκρινε την εισαγωγή των 
αντιεπιστηµονικών προγραµµάτων της «Ελληνικής Αγωγής» του κ. 

Γεωργιάδη στα δηµόσια σχολεία; Σκοπεύει να ακυρώσει την απόφασή της 
µετά τις αντιδράσεις; 

 
Σοβαρά νοµικά, ηθικά και παιδαγωγικά ζητήµατα προκύπτουν από την απόφαση του 
υπουργείου Παιδείας να εγκρίνει, µέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 
κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας, εκπαιδευτικά προγράµµατα της «Ελληνικής 
Αγωγής» που διαδίδουν αντιεπιστηµονικές και εθνικιστικές απόψεις για τη γλώσσα, 
την ιστορία και τον πολιτισµό. 
 
Μετά την εκκωφαντική απόσυρση του προγράµµατος της «Ελληνικής Εταιρίας 
Προγεννητικής Αγωγής», η οποία υποστηρίζει την ψευδοεπιστηµονική και σκοταδιστική 
θεωρία περί «αγέννητου παιδιού», υπουργείο Παιδείας και ΙΕΠ βρίσκονται και 
πάλι υπόλογοι. Η «Ελληνική Αγωγή», εταιρία συµφερόντων του υπουργού Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων και αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη, στην 
ιστοσελίδα της οποίας εµφανίζεται ως ενεργός εκπαιδευτής της σχολής, έχει λάβει 
έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών της προγραµµάτων στα δηµόσια σχολεία κατά τα 
σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022. 
 
Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας1,2,3 και στην 
επίσηµη ανακοίνωση του ΙΕΠ4, η συµµετοχή των µαθητών στα συγκεκριµένα 

 
1 Φ1/ΔΝ/56002/28649/Δ7: Έγκριση αιτήµατος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 11-Μαρ-2021 
2 Φ1/ΓΜ/66224/3739/Δ2: Έγκριση αιτήµατος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος, 13-Ιαν-2022 
3 Φ1/ΓΜ/66271/10603/Δ7: Έγκριση αιτήµατος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος, 02-Φεβ-2022 
4 ΙΕΠ: Διευκρίνιση σχετικά µε τα προγράµµατα του φορέα Ελληνική Αγωγή, 05-Φεβ-2022 
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προγράµµατα είναι προαιρετική και δωρεάν. Ωστόσο, δε διευκρινίζεται αν τα 
προγράµµατα προσφέρονται δωρεάν από την «Ελληνική Αγωγή» και αν προκύπτει 
επιβάρυνση για το Δηµόσιο στην περίπτωση που µαθητές επιλέξουν να 
παρακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραµµα. Επίσης, στην παράγραφο 5 της απόφασης µε 
αριθµ. πρωτ: Φ1/ΓΜ/66271/10603/Δ7 ορίζεται ότι: «το πρόγραµµα υλοποιείται στους 
χώρους της Σχολής Ελληνική Αγωγή από εκπαιδευτές-παιδαγωγούς του φορέα».  
 
Η εισαγωγή των προγραµµάτων της «Ελληνικής Αγωγής» στο δηµόσιο σχολείο, όπως και 
η υλοποίησή τους σε χώρους του φορέα, συνιστά άµεση διαφήµιση και προώθηση 
του εµπορικού προϊόντος της εταιρείας, προσελκύοντας τµήµατα, τάξεις ή ολόκληρα 
σχολεία. Οι συγκεκριµένες εγκρίσεις είναι πρωτοφανείς και σκανδαλώδεις, καθώς τα 
µέλη της κυβέρνησης απαγορεύεται να συνάπτουν οποιαδήποτε µορφής 
σύµβαση µε το Δηµόσιο, από την οποία γεννάται οποιοδήποτε όφελος αυτών ή τρίτων. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 70 του Ν. 4622/2019, οι υπουργοί: 
 

«δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιασδήποτε µορφής σύµβαση µε το 
Δηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου Τοµέα, από την οποία 
γεννάται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η ως άνω απαγόρευση 
ισχύει και για συζύγους ή συµβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 
4356/2015, καθώς και για τα προστατευόµενα τέκνα αυτών, για συµβάσεις 
που συνάπτονται µε τον φορέα στον οποίο τα πρόσωπα του προηγούµενου 
εδαφίου ασκούν καθήκοντα, καθώς και µε τους εποπτευόµενους από αυτόν 
φορείς του δηµοσίου». 

 
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για την έγκριση των προγραµµάτων της «Ελληνικής Αγωγής» 
από το υπουργείο Παιδείας φανερώνουν πως ιδιωτική εταιρία που συνδέεται µε τον 
υπουργό Ανάπτυξης ασκεί εµπορική δραστηριότητα µε άµεσο και έµµεσο όφελος, 
ενώ απολαµβάνει προβολή και διαφήµιση από κρατικό φορέα. Επίσης, η 
συγκατάθεση της υπουργού Παιδείας δηµιουργεί µείζονα ζητήµατα δεοντολογίας, 
διαπλοκής και εκφυλισµού των θεσµών κατά παράβαση του Συντάγµατος και της 
νοµοθεσίας. 
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Η «συνεργασία» του υπουργείου Παιδείας µε την «Ελληνική Αγωγή» αποτυπώνεται και 
στα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στη Δι@υγεια. Επί των ηµερών της Νίκης Κεραµέως, 
η «Ελληνική Αγωγή» έχει λάβει άδεια Φροντιστηρίου-Κέντρου Ξένων Γλωσσών5 
και άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης6, παρέχοντας βεβαιώσεις σπουδών χωρίς 
καµία πιστοποίηση της ύλης και του προγράµµατος. 
 
Πέρα από τα οικονοµικά οφέλη που αντλεί ή ευελπιστεί να αντλήσει η εταιρεία που 
συνδέεται και διαφηµίζει συστηµατικά ο υπουργός Ανάπτυξης, η έγκριση των 
προγραµµάτων από το υπουργείο Παιδείας διευκολύνει την ανάπτυξη και διάδοση της 
ακροδεξιάς ιδεολογίας που διέπει το φορέα, µεταφέροντας εθνικιστικά, ρατσιστικά 
και ξενοφοβικά µηνύµατα στους µαθητές του Δηµοτικού. 
 
Η «Ελληνική Αγωγή» διακινεί συστηµατικά ψευδο-επιστηµονικές θεωρίες για θέµατα 
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού, διαδίδοντας µύθους και αναληθή γεγονότα. Οι 
απόψεις της για τη σύγχρονη επιστήµη της Γλωσσολογίας έχουν τόση σχέση 
όσο έχουν οι αντιεµβολιαστές και οι «ψεκασµένοι» µε την Ιατρική. Επιπλέον, 
µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ή συνεργάτες της εταιρίας διαθέτουν ακαδηµαϊκούς 
τίτλους αµφιβόλου ποιότητας ή εκφράζουν δηµόσια φιλοναζιστικές απόψεις.  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ερωτάται η αρµόδια υπουργός: 
 

1. Σκοπεύει να ακυρώσει την έγκριση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της 
«Ελληνικής Αγωγής», συµφερόντων του υπουργού Ανάπτυξης & Επένδυσης; 

2. Γιατί εγκρίθηκαν τα συγκεκριµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, προσφέροντας 
προβολή και διαφήµιση των εµπορικών προϊόντων και υπηρεσιών της εν λόγω 
ιδιωτικής εταιρείας κατά παράβαση της νοµοθεσίας και κάθε κανόνα 
δεοντολογίας; 

3. Προκύπτει οικονοµική επιβάρυνση για το Δηµόσιο, ανεξάρτητα από τη δωρεάν 
συµµετοχή των µαθητών στα συγκεκριµένα προγράµµατα; 

 
5 ΑΔΑ: 68Η6ΟΡΗΛ-Β4Φ (ΕΟΠΠΕΠ) 
6 ΑΔΑ: ΩΦΞΙ46ΜΤΛΗ-ΕΥΘ (Γενική Γραµµατεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης) 
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4. Με ποια ακαδηµαϊκά και παιδαγωγικά κριτήρια εγκρίθηκαν τα προγράµµατα από 
το ΙΕΠ και το υπουργείο Παιδείας, δεδοµένου ότι το περιεχόµενό τους στηρίζεται 
συστηµατικά σε εθνικιστικές, ρατσιστικές και ξενοφοβικές απόψεις που 
στερούνται επιστηµονικής τεκµηρίωσης, καλλιεργούν fake-news και διαδίδουν 
µύθους για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό; 

5. Υπουργείο Παιδείας και ΙΕΠ ζήτησαν τη γνώµη των Φιλολογικών Ενώσεων, των 
Φιλολογικών, Ιστορικών και Παιδαγωγικών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων για τα 
συγκεκριµένα προγράµµατα; Αν όχι, σκοπεύουν να το πράξουν έστω και τώρα; 

6. Η διοίκηση του ΙΕΠ που έχει µετατρέψει το Ινστιτούτο σε µηχανισµό διάχυσης 
ακροδεξιών, εθνικιστικών, ρατσιστικών και ανορθολογικών αντιλήψεων στην 
εκπαίδευση, εξακολουθεί να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της υπουργού 
Παιδείας; 

 
Ζητείται από την υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων να καταθέσει, για την ενηµέρωση 
της Βουλής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΙΕΠ για 
την έγκριση των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, το αίτηµα ή τα αιτήµατα που 
υπέβαλλε η «Ελληνική Αγωγή» για την έγκριση των εν λόγω προγραµµάτων και το 
περιεχόµενο τους, καθώς και τις αποφάσεις του ΙΕΠ για προγράµµατα από τον Ιούλιο του 
2019 µέχρι και σήµερα. 
 

Οι ερωτώντες & αιτούντες βουλευτές 
 

Φίλης Νίκος 
Τζούφη Μερόπη 

Αβραµάκης Λευτέρης 
Αγαθοπούλου Ειρήνη 
Αλεξιάδης Τρύφων 
Αναγνωστοπούλου Σία 
Αραχωβίτης Σταύρος 
Αυγέρη Δώρα 

Βαρδάκης Σωκράτης 
Βασιλικός Βασίλης 

Βερναρδάκης Χριστόφορος 
Βέττα Καλλιόπη 
Βίτσας Δηµήτρης 
Γιαννούλης Χρήστος 
Γκιόλας Γιάννης 

Ελευθεριάδου Σουλτανα 
Ζαχαριάδης Κώστας 
Ζεϊµπέκ Χουσεΐν 
Ζουράρις Κώστας 
Ηγουµενίδης Νίκος 
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Θραψανιώτης Μανόλης 
Καλαµατιανός Διονύσης 
Κασιµάτη Νίνα 
Κάτσης Μάριος 
Καφαντάρη Χαρά 
Λάππας Σπύρος 
Μάλαµα Κυριακή 
Μαµουλάκης Χάρης 
Μάρκου Κώστας 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 
Μιχαηλίδης Ανδρέας 
Μπάρκας Κώστας 
Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Κατερίνα 
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Σάκης 
Παπαηλιού Γεώργιος 

Παππάς Νίκος 
Πολάκης Παύλος 
Πούλου Γιώτα 

Ραγκούσης Γιάννης 
Σανταρινιός Νεκτάριος 
Σαρακιώτης Γιάννης 
Σκουρλέτης Πάνος 
Σκουρολιάκος Πάνος 
Συρµαλένιος Νίκος 
Τόλκας Άγγελος 
Τσίπρας Γιώργος 
Φάµελλος Σωκράτης 
Φωτίου Θεανώ 
Χαρίτου Δηµήτρης 
Χρηστίδου Ραλλία 
Ψυχογιός Γιώργος 

 
 
 


