
 
 
 
 

Η Ρωμιοσύνη 

 

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο 

ουρανό, 

αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα 

ξένα βήματα, 

αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά 

μόνο στον ήλιο, 

αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο 

στο δίκιο. 

Γιάννης Ρίτσος 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Embassy of Greece in London - Education Office 

Newsletter November 2017 

Περιεχόμενα 

Contents 

• • • 

Η Ρωμιοσύνη 
28η Οκτωβρίου 1940 και Εθνική Αντίσταση στον Απόδημο 
Ελληνισμό 
Ανέκδοτο δημοτικό ποίημα 

 
Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1. Ο εορτασμός της επετείου το ΟΧΙ στο Βίλνιους της 

Λιθουανίας 

2. Γιορτή  της 28ης Οκτωβρίου στο Ελληνικό Γυμνάσιο – 

Λύκειο Λονδίνου 

3. Η σχολική εορτή της 28ης Οκτωβρίου στο Ελληνικό 

Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 

4. Η δοξολογία  της 28ης Οκτωβρίου στον Ιερό Καθεδρικό 

Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο  

5. Εορταστική εκδήλωση της επετείου του ΟΧΙ στο ΤΕΓ 

Στοκχόλμης (Hellenic School) 

6. Εκδήλωση στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου για 

την επέτειο του Πολυτεχνείου 

7. Οκτώβριος και Νοέμβριος στο Όσλο  

8. Αγιασμός στο ΤΕΓ-ΚΕΣ  Birmingham (Ελληνικό Σχολείο 

Αγίας Τριάδας και Απόστολου Ανδρέα) 

 
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

9. Επτά  Εξεταστικά Κέντρα του Κ.Ε.Γ. για το Κρατικό 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας στη Μ. Βρετανία το 2018 

10. Ανανέωση των εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2017-

18 στις αμιγείς μονάδες της Μ. Βρετανίας 

11. Επιμορφωτική συνάντηση μαθητών με ομάδα Ελλήνων 

επιστημόνων 

12. Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας (Κ. Ε. Γ.) 

13. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διαδρομές» του Κ. Ε. Γ. 

14. Νέα εκπαιδευτική σειρά βιβλίων: «Ελληνικά για σας» 

 
Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 
 
15. «Σε γνωρίζω... Διονύσιος Σολωμός» 
16. «Michael Jackson: On the Wall», έκθεση στην Εθνική 

Πινακοθήκη του Λονδίνου. 
17. Μαθήτρια από τη Φλώρινα διακρίθηκε σε διεθνή 

διαγωνισμό Ζωγραφικής στη Φινλανδία 
18. Η Μαγεία των Κεραμικών Ιζνίκ στο Μουσείο Μπενάκη 
19. Έκθεση με τον "θησαυρό των Ναζί" 
20. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 26 αρχαία κλεμμένα από τους 

ναζί 
21. Το 7ο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής 

Μαθηματικών. 

 



 

 

 

2 Newsletter – November 2017 

Embassy of Greece in London – Education Office  

28η Οκτωβρίου 1940 και Εθνική Αντίσταση στον Απόδημο Ελληνισμό 
 

 

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό, 
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα,... 

 

Γιάννης Ρίτσος 
 

 

Στους εισαγωγικούς στίχους της «Ρωμιοσύνης» (δηλ. του Ελληνισμού) ο Γιάννης Ρίτσος δηλώνει εμφατικά 

πόσο αδιανόητο είναι στην ελληνική φύση και στα πρόσωπα να ζήσουν ανελεύθερα. Ο τόπος, ο οποίος 

φιλοξενεί τους Έλληνες για χιλιάδες χρόνια, ως προσωποποιημένη παρουσία, δεν αντέχει τα ασφυκτικά δεινά 

της σκλαβωμένης πατρίδας που δοκιμάζεται σκληρά. Τα «δέντρα» δεν ικανοποιούνται με λιγότερο ουρανό, με 

τον περιορισμό της ελευθερίας και την έλλειψη της εθνικής ανεξαρτησίας. Οι «πέτρες δεν βολεύονται» κάτω 

από τα ξένα βήματα του εισβολέα, κάτω από τον εχθρικό βηματισμό του. Τα «πρόσωπα» των Ελλήνων δεν 

μπορούν να ζήσουν παρά μόνο στον ήλιο, στο φως της δικαιοσύνης, μακριά από το σκοτάδι της βάναυσης 

καταπίεσης, και οι «καρδιές» τους δεν μπορούν να υπάρξουν παρά μόνο σ’ έναν δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο.  

Υπό το πρίσμα των πρότερων σκέψεων, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος εορτάζουμε δύο κορυφαία ιστορικά 

επιτεύγματα του Ελληνισμού, την 28η Οκτωβρίου 1940 και την Εθνική Αντίσταση, ανακαλούμε στη μνήμη μας 

την ηρωική άμυνα των Ελλήνων εναντίον των Ιταλογερμανικών επιδρομών, η οποία σηματοδοτεί τον έντιμο 

και σκληρό αγώνα τους εναντίον των ναζιστικών εγκλημάτων, της ωμής βίας και του παραλογισμού. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε, τον Σεπτέμβριο του 1939. Οι Ιταλοί ήδη προκαλούσαν διάφορα ενοχλητικά 

επεισόδια, με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου «Έλλη» στις 15 Αυγούστου 1940. 

Διαφαινόταν ότι η απειλή βρισκόταν πολύ κοντά. Έτσι, το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο πρεσβευτής 

της Ιταλίας στην Αθήνα, επέδωσε στον τότε πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο του Μουσολίνι, 

ζητώντας την άνευ όρων παράδοση της χώρας. Τότε, ο Έλληνας πρωθυπουργός αντέταξε το «ΟΧΙ», 

προβάλλοντας με σθένος την κοινή πεποίθηση του ελληνικού λαού ότι δεν υπάρχει ύψιστο αγαθό εκτός από 

την ελευθερία. Την ίδια ηχηρή απάντηση έδωσαν έμπρακτα, όλοι οι Έλληνες, ο καθένας με τον τρόπο του, 

προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον πόλεμο. Παρά τη στρατιωτική υπεροπλία του εχθρού, τα αγνά 

παλικάρια της Ελλάδας με αδάμαστη θέληση, ως γνήσιοι συνεχιστές των πολεμιστών του 1821, έσπειραν πάλι 

τον σπόρο της ελευθερίας, για να καρποφορήσει το δένδρο της δικαιοσύνης και της υπερηφάνειας. Σε έναν 

άνισο και τιτάνιο αγώνα, νίκησε ο ελληνικός στρατός, ο οποίος έδωσε υπέροχα δείγματα αρετής και τόλμης. 

Ωστόσο, δεν είχε ακόμα διαλύσει ο πολεμικός καπνός από τις τελευταίες μάχες του του ελληνοϊταλικού 

μετώπου 1940-41 και ένας καινούργιος πόλεμος άρχιζε εκ μέρους των αδούλωτων και ανυπότακτων Ελλήνων, 

οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχτούν τους καταχτητές και παρέμειναν συνειδητά ελεύθεροι στη σκέψη. 

Μια πνοή ελευθερίας πέρασε από τις καρδιές των Ελλήνων, τους ηλέκτρισε και τους ένωσε  σ’ ένα συλλογικό 

σκοπό, σε μια κοινή ιδέα: να διώξουν από κοινού τους κατακτητές από τα άγια χώματά τους και να ζήσουν και 

πάλι ελεύθεροι στον τόπο, τον οποίο τους είχαν εξασφαλίσει οι πατέρες τους με ποταμούς αίματος. Και στη 

δεύτερη αυτή εισβολή οι Έλληνες απάντησαν και πάλι «ΟΧΙ». Κι ήταν ο πόλεμος αυτός η Εθνική Αντίσταση, 

που απλώθηκε στα χωριά, στις πόλεις και στα βουνά ως απάντησή για τους νεκρούς και τις καταστροφές που 

οι κατακτητές είχαν προκαλέσει στην πατρίδα μας. Η Εθνική Αντίσταση ήταν ένας ομόθυμος και ομόψυχος 

αγώνας που αποτελούσε συνέχεια του Αλβανικού Έπους. Οι Γερμανοί μπορεί να κυρίευσαν την Ελλάδα, αλλά 

δεν υπόταξαν ποτέ τους Έλληνες, οι οποίοι συνέχισαν τον ολόπλευρο αγώνα για την ανάκτηση της ελευθερίας. 

Κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα, κάθε νέος και νέα, βρήκε τον τρόπο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην 

πατρίδα. Όλοι σχεδόν οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι πατριώτες και επιτέλεσαν στο ακέραιο το εθνικό τους 

χρέος με ακαταμάχητη αυτοθυσία και αυταπάρνηση, χωρίς να υπολογίσουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν αυτοί 

και οι οικογένειές τους. Για τέσσερα σχεδόν χρόνια οι Έλληνες υπέφεραν από την πείνα, τις στερήσεις, αλλά 

και από τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις. Αυτά έγιναν στα μαύρα χρόνια της γερμανικής κατοχής. 
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Εθνική Αντίσταση είναι η ενωμένη βούληση και η κοινή δράση που πρόβαλλαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της 

κατοχής, μέσω πατριωτικών ομάδων για την απώθηση των κατακτητών. Από τον Απρίλιο του 1941 ξεκίνησαν 

αυθόρμητες ενέργειες μεμονωμένων πολιτών ή μικρών ομάδων, αλλά σταδιακά απέκτησαν οργανωμένη 

μορφή με την ίδρυση αντιστασιακών οργανώσεων. Οργάνωσαν αντάρτικες ομάδες στα βουνά, τύπωναν 

παράνομες εφημερίδες, ενώ πολλοί διέφυγαν στην Αίγυπτο όπου δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός 

στρατός, που πολέμησε μαζί με τους συμμάχους μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας. Από τα μέσα του 1942 

εξελίχθηκε σε ένοπλο αγώνα στην ύπαιθρο. Ήδη από τα μέσα του 1943 οι αντιστασιακές ομάδες είχαν 

προξενήσει σοβαρά πλήγματα στους κατακτητές και είχαν καταφέρει να απελευθερώσουν τμήμα της ορεινής 

ενδοχώρας. Όσο όμως δυνάμωνε η Εθνική Αντίσταση, τόσο σκλήρυναν τη στάση τους οι κατακτητές. Έτσι έγινε 

βαρύς ο φόρος του αίματος που πλήρωσε ο λαός μας στο βωμό της ελευθερίας. Οι ναζιστικές θηριωδίες στα 

Καλάβρυτα, το Δίστομο, τον Χορτιάτη και την Κοκκινιά είναι αψευδείς μάρτυρες της θυσίας των Ελλήνων 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Τα θύματα αυτής της Αντίστασης, όλους τους αθάνατους νεκρούς της, 

τους τραυματίες και τους μαχητές της, όλων των πατριωτικών ομάδων και όλων των παρατάξεων, που 

πολέμησαν κατά των εχθρών της πατρίδας μας τιμούμε και συνεορτάζουμε μαζί με την επέτειο του «ΟΧΙ». 

Αναμφίβολα, η Εθνική Αντίσταση του λαού μας στάθηκε καθοριστική για την εδραίωση της ελευθερίας. Υπήρξε 

μετερίζι ενάντια στο φασιστικό μέτωπο, προστάτεψε και ενθάρρυνε το λαό μας, γιγάντωσε το αγωνιστικό του 

φρόνημα και του έθρεψε την ελπίδα για λύτρωση από τα δεινά της σκλαβιάς.  

Ήδη, ο ποιητής της «Ρωμιοσύνης», αμέσως μετά την τραγική εμπειρία της γερμανικής κατοχής, απέδωσε τα 

στοιχεία της ιστορικής παράδοσης που διαμόρφωσαν την ψυχοσύνθεση του ελληνικού λαού δίνοντας 

ανάγλυφη τη μορφή της Ελλάδας και των ανθρώπων της στον αδιάκοπο αγώνα τους για ελευθερία, 

δικαιοσύνη και ανθρωπιά. Σήμερα, η 28η Οκτωβρίου είναι λαμπρός σταθμός της νεότερης ιστορίας που 

συμβολίζει την πάλη του δίκαιου με το άδικο, τον ασίγαστο αγώνα για την αρετή και την κατοχύρωση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εθνική Αντίσταση είναι φωτεινός φάρος που συμβολίζει την ομοψυχία, την 

αποφασιστικότητα και την ενωτική πορεία του Ελληνισμού. Η 28η Οκτωβρίου και η Εθνική Αντίσταση είναι 

ζωντανά κι ανεξίτηλα ορόσημα στη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού έθνους, που αποτελούν πηγή έμπνευσης 

για τη σύγχρονη εποχή και ειδικότερα για τον Απόδημο Ελληνισμό. Σήμερα χρειάζεται να ενισχυθεί ο γνήσιος 

πατριωτισμός που θεμελιώνεται στην ουσιαστική παιδεία και την κριτική γνώση της ιστορίας. Είναι χρέος μας 

να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας έτσι ώστε μονιασμένοι να θέτουμε πάνω απ’ όλα την αγάπη προς 

την πατρίδα μας. Δόξα και τιμή σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες που ύψωσαν το χέρι κατά των 

κατακτητών, που έλαβαν μέρος στο Αλβανικό Μέτωπο και την Εθνική Αντίσταση για την αποτίναξη του ζυγού 

της σκλαβιάς, δίνοντας τη ζωή τους για την κατάκτηση της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας.  
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Ανέκδοτο δημοτικό ποίημα  
 

Χαράματα μας ξύπνησε η φρίκη της σειρήνας, 
κι αργότερα χυθήκαμε στους δρόμους της Αθήνας. 
Το ιερό της σάλπισμα μας έστελνε η καμπάνα, 
κι εμείς περιφρονούσαμε του εχθρού τ' αεροπλάνα. 
Μ' αλαλαγμών βοή περνούσανε τα πλήθη, 
κι ηρωική πνοή μας φούσκωνε τα στήθη. 
Οι δρόμοι αντηχούσανε από τις ιαχές, 
κι ενθουσιασμός ακράτητος δομούσε τις ψυχές. 
Τραγούδια πολεμόχαρα, ρητορικές κορώνες, 
καινούργια προσκαλέσματα, για νέους Μαραθώνες. 
Μα εμένα στην ψυχή, μου μένει κάτι άλλο, 
μου μένει κάτι απλό, βαθύ, μα πιο ΜΕΓΆΛΟ. 
Μια μάνα που δεν άκουσε, ΠΟΤΈ για Μαραθώνα, 
την ώρα εκείνη έστελνε τον γιο της στον Αγώνα. 
Ηχούσε ηρωικά κι ασίγαστα, η καμπάνα, 
κι ο γιος με το χακί, αγκάλιασε τη μάνα. 
Κι εκείνη που τα δόντια της και την καρδία είχε σφίξει, 
τρεμούλιασμα και κιώτεμα και πόνο να μη δείξει, 
τον γιο της ξεπροβόδησε, με τρόπο τόσο απλό,  
μ' αυτόν που πάντα του 'λεγε: "Παιδί μου, στο καλό!". 
Κι εστάθη, σταθερή, στου δρόμου εκεί την άκρη, 
την ώρα την σκληρή, να μην τής τρέξει δάκρυ. 
Και μόνον όταν έστριψε, και χάθηκε στο δρόμο, 
ο γιος με το σακίδιο και τ' όπλο στον ώμο,  
η έρμη Μάνα ελύγισε, σαν το λιγνό καλάμι,  
τα δάκρυα της άφησε να τρέξουνε ποτάμι.  
Ανθρώπινη σκηνή, που δόξα της ανήκει,  
θυσία αληθινή, που έφερε την Νίκη.  
Τον γιο της ξεπροβόδησε και τώρα έτσι απλά,  
όπως τον ξεπροβόδησε να πάει για δουλειά. 
Και τώρα από νωρίς, τον γιος της μάνι- μάνι, 
τον έστειλε θαρρείς, σωστή δουλειά να κάνει.  
Κι ο γιος πιστός στον λόγο του, ετράβηξε μπροστά, 
και την δουλειά του στ' άρματα, την έκανε σωστά. 
Επήγε και εκπλήρωσε, το χρέος του με θάρρος, 
εκείνος ο ανώνυμος, ηρωικός φαντάρος. 
Και θα της είπε απλά, του γυρισμού την μέρα, 
"κι αυτή η δουλεία, καλά ετελείωσε, μητέρα." 
Μα, αν ίσως, και δεν γνώρισε, ποτέ τον γυρισμό, 
στην δόλια μάνα, θα 'στειλε, πικρό χαιρετισμό. 
Με τον βοριά που έδερνε, τα γυμνωμένα κλώνια,  
παραγγελιά στην μάνα του, θα έστελνε, απ' τα χιόνια. 
"Μανούλα, τα μαλλιά, θα σου τ' ασπρίσει η οδύνη,  
μα έπρεπε η δουλειά, Μανά, σωστά να γίνει.." 

 

(άγραφο δημοτικό: πηγή Θεοδώρα Κατσίλα, εγγονή της Γαρυφαλιάς Σκαφιδά από την Αλαγονία Μεσσηνίας) 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

 
 

1. Ο εορτασμός της επετείου του ΟΧΙ στο 

Βίλνιους της Λιθουανίας  

 

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Ελλήνων 

της Λιθουανίας "Πατρίδα" πραγματοποίησε 

εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, 

στην οποία παρευρέθηκε η Α. Ε. Πρέσβης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας Δρ. Βασιλική Δικοπούλου 

και πλήθος κόσμου. 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Εβελίνα 

Παουλάβιτσιενε-Κουγιουμτσίδου καλωσόρισε το 

κοινό με χαιρετισμό της και έδωσε τον λόγο στην Α. 

Ε. Πρέσβη Δρα. Βασιλική Δικοπούλου. Η Α. Ε. 

Πρέσβης ανέγνωσε το μήνυμα του Υφυπουργού 

Εξωτερικών κ. Τέρενς- Νικόλαου Κουίκ και με 

μεγάλη συγκίνηση μίλησε εν συνεχεία για την 

εθνική επέτειο και την αγάπη της προς τον 

Ελληνισμό της Λιθουανίας.  

 

Εν συνεχεία, το συγκρότημα Πατρίδα εκτέλεσε 

άψογα, αξέχαστα ελληνικά τραγούδια. Η γιορτή 

συνεχίστηκε στον μπουφέ με τα ποικίλα ελληνικά 

εδέσματα και τέλος πολλοί παρευρισκόμενοι 

χόρεψαν με την καρδιά τους παραδοσιακούς 

χορούς. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη συμμετοχή 

του κόσμου και κυρίως των νέων και των μικρών 

παιδιών. Πάνω από 100 άτομα παρευρέθηκαν και 

πολλά μικρά παιδιά που με τα γέλια και τις φωνές 

τους χάρισαν την ελπίδα πως η ελληνική παρουσία 

στη Λιθουανία θα μένει πάντοτε ζωντανή και 

δραστήρια. 

Για την τόσο επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης 

και την αθρόα συμμετοχή των Ελλήνων, η Α.Ε. 

Πρέσβης εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια και 

ευχήθηκε πάντοτε επιτυχίες στο μέλλον.  
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2. Γιορτή  της 28ης Οκτωβρίου στο 

Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λονδίνου 

 

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 

πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της εθνικής 

επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Ελληνικό 

Γυμνάσιο – Λύκειο Λονδίνου. 

Οι μαθητές του σχολείου απήγγειλαν ποιήματα, 

τραγούδησαν και συμμετείχαν σε σύντομη θεατρική 

παράσταση υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών 

τους κ. Σκαρίμπα και κ. Βουνοτρυπίδου οι οποίες 

επιμελήθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη το 

μουσικό μέρος της γιορτής. 

 

 
 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια της σχολικής 

μονάδας κ. Γεωργία Δημητρακοπούλου εκφώνησε 

τον εορταστικό λόγο και κατόπιν, έδωσε τον λόγο 

στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. 

Βρετανίας κ. κ. Γρηγόριο.  
 

 

Ακολούθησε ο λόγος του Πρέσβη της Ελλάδας στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κ. Δημητρίου Καραμήτσου – 

Τζιρά, ο οποίος αναφέρθηκε στις καταστροφικές 

συνέπειες του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα από 

την μια πλευρά, και στην δύναμη της ενότητας των 

Ελλήνων στις κρίσιμες στιγμές του Ελληνικού 

Έθνους , από την άλλη. Στο τέλος, δόθηκε ο λόγος 

στην κ. Μαρία Παπαλούκα, προϊσταμένη και 

επιθεωρήτρια της ΚΕΑ και τον κ. Κόσυβα Γεώργιο, 

Συντονιστή του Γραφείου Εκπαίδευσης στο Λονδίνο. 

 

Στα πλαίσια της σχολικής γιορτής, απονεμήθηκαν τα 

αριστεία στους μαθητές που διακρίθηκαν την 

περσινή χρονιά , 2016-2017 και ανακοινώθηκαν τα 

ονόματα των παραστατών και του σημαιοφόρου, ο 

οποίος παρέλαβε την ελληνική σημαία.  

 

 
 

Η γιορτή έκλεισε με το τραγούδι του εθνικού μας 

ύμνου από τη σχολική χορωδία. 
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3. Η σχολική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 

στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου 

 

 

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, σύσσωμοι οι 

μαθητές όλων των τάξεων του Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου και του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου συγκεντρώθηκαν για να 

τιμήσουν την εθνική επέτειο του ιστορικού έπους 

1940.  

 

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10.00 π.μ. 

στον χώρο του Ελληνικού Νηπιαγωγείου, παρουσία 

δασκάλων, γονέων και της διεύθυνσης του 

σχολείου. Τα παιδιά τραγούδησαν, συμμετείχαν σε 

θεατρικά έργα, απήγγειλαν ποιήματα, αφηγήθηκαν 

την εξιστόρηση των γεγονότων εξυμνώντας την 

τόλμη, την ανδρεία, το αγέρωχο ήθος των Ελλήνων. 

Ιδιαίτερη αναφορά σημειώθηκε και στις γυναίκες 

της Πίνδου με το ξεχωριστό άσμα «Γυναίκες 

Ηπειρώτισσες».  

Στο τέλος της γιορτής, έγινε η παράδοση της 

σημαίας από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ. 

Μαρία Παπαστεργίου στην σημαιοφόρο της Στ’ 

Δημοτικού για την καθορισμένη παρουσία αυτής 

στην Ιερή Δοξολογία, που έλαβε χώρα στον 

Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Λονδίνου της 

Αγ. Σοφίας την Κυριακή 29 Οκτωβρίου. 

 

 

 
 

Οι εκπαιδευτικοί Στέλλα Κουπάδη, Βαρβάρα 

Μασούρου, Κωνσταντίνα Πετούση, Κατερίνα 

Τσουμάνη, Κώστας Καράμπελας και Μαρίνα 

Αντωνίου βοήθησαν σημαντικά στην διεκπεραίωση 

της γιορτής, συντονίζοντας συνολικά το μαθητικό 

δυναμικό.  

 

 
 

Παράλληλα, αξιοσημείωτες ήταν οι παρουσίες του 

εκπροσώπου της Ελληνικής Πρεσβείας στην 

εκδήλωση κ. Κοκολάκη Μιχάλη, όπως και του 

ιερέως από τον Ναό της Αγ. Σοφίας π. Διονυσίου.    

Επιμέλεια: Μαρίνα Αντωνίου 
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4. Η δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου στον 

Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας 

στο Λονδίνο 

 
 

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον ιερό ναό της 

Αγίας Σοφίας, μετά το πέρας της λειτουργίας, 

πραγματοποιήθηκε η επίσημη Δοξολογία για την 

επέτειο του “ΟΧΙ”. Τη δοξολογία τέλεσε ο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

μεγάλης Βρετανίας κ. κ. Γρηγόριος με την 

εκπροσώπηση της ελληνικής πολιτικής και 

στρατιωτικής ηγεσίας του Λονδίνου. 

 

 
 

Στη δοξολογία από την πλευρά της εκπαίδευσης 

μετείχαν μεταξύ άλλων: Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 

κ. Γιώργος Κόσυβας, η κ. Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια του Ελληνικού Γυμνασίου – Λυκείου 

Λονδίνου κ. Γεωργία Δημητρακοπούλου, η κ. 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου κ. Γεωργία 

Μασούρου, και η Προϊσταμένη του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου κ. Αναστασία Μισιρλή. 

Επίσης παρέστησαν εκπαιδευτικοί και μαθητές από 

όλες τις αμιγείς σχολικές μονάδες του Λονδίνου.  

 

 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία των 

νηπίων που κρατούσαν την ελληνική σημαία. 

 

 
 

Ο Σεβασμιότατος ανέγνωσε την εγκύκλιο της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής για το έπος του 1940 τονίζοντας το 

βαθύτερο νόημα του Αλβανικού Μετώπου. 

 

 
 

Ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον 

Πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. 

Δημήτριο Καραμήτσο – Τζιρά, ο οποίος 

αναφέρθηκε στο νόημα της επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 και της Εθνικής Αντίστασης για 

τον Απόδημο Ελληνισμό καθώς και στις ολέθριες 

συνέπειες του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και 

έδωσε βαρύνουσα σημασία στην ομοψυχία και 

ενότητα των Ελλήνων κατά τις δύσκολες στιγμές 

του Ελληνικού Έθνους. 
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5. Εορταστική εκδήλωση της επετείου του 

ΟΧΙ στο ΤΕΓ Στοκχόλμης (Hellenic School) 

 

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, το Τμήμα του Σαββάτου 

του σχολείου μας, τίμησε τους  Έλληνες εκείνους 

που πολέμησαν και αντιστάθηκαν στις επεκτατικές 

προσπάθειες των Ιταλών και των Γερμανών με την 

παρουσίαση του Χρονικού του Έπους του ’40. 

 

 
 

Οι μαθητές μας απήγγειλαν ποιήματα,τραγούδησαν 

σχετικά τραγούδια και χόρεψαν παραδοσιακούς  

ελληνικούς  χορούς  με μεγάλη επιτυχία. Γονείς και 

εκπαιδευτικοί τους καμάρωσαν και επεσήμαναν την 

εμφανή πρόοδό τους στη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας. 

 

   

 

 

 

Λίγο πριν τη λήξη απενεμήθηκαν  τα Πιστοποιητικά  

Ελληνομάθειας στους επιτυχόντες στις εξετάσεις  

 
 

Στα απογευματινά τμήματα του σχολείου μας οι 

μαθητές παρακολούθησαν  βίντεο και εικόνες 

σχετικές με το Έπος του 1940 και τον 2ο Παγκόσμιο 

πόλεμο, διάβασαν από το Ανθολόγιο κείμενα, 

μίλησαν για τις συνέπειες των πολέμων και τα 

αγαθά της ειρήνης. Άκουσαν επίσης και 

τραγούδησαν τραγούδια της Βέμπο και 

ασχολήθηκαν με κατασκευές και ζωγραφική.  
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6. Εκδήλωση στο Ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο Λονδίνου για την επέτειο του 

Πολυτεχνείου 

 

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 

πραγματοποιήθηκε σχολική γιορτή στο χώρο του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου  για τον εορτασμό 

της Επετείου του Πολυτεχνείου.  

  

 
 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν όλοι οι μαθητές  του 

σχολείου με τραγούδια ενώ κυρίαρχο ρόλο είχαν οι 

μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, οι οποίοι 

παρουσίασαν το χρονικό των ιστορικών γεγονότων 

μέσα από αφηγήσεις και ντοκουμέντα της εποχής.   

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου: Κατερίνα Τσουμάνη 

και Κωνσταντίνος Καράμπελας. 

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Πετούση 

 

 
 
 

7. Οκτώβριος και Νοέμβριος στο Όσλο 

 

Τον Οκτώβριο στο Όσλο μας έφερε μεταξύ άλλων 

και τα καλά νέα της απόσπασης του κυρίου Πάνου 

Αλεξάκη, o οποίος ανέλαβε υπηρεσία την πρώτη 

βδομάδα του Νοεμβρίου.  

Τα νέα “της τάξης” : Με μεγάλη μας χαρά σας 

ανακοινώνουμε ότι το ελληνικό σχολείο στο Όσλο 

κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της (ηλεκτρονικής) 

σχολικής εφημερίδας που ετοιμάζαμε από την αρχή 

της χρονιάς. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να 

εντάξουμε τις συνθετικές εργασίες στα μαθήματα, η 

επιλογή της εφημερίδας φαντάζει ιδανική. Δίνεται η 

δυνατότητα σε όλα τα τμήματα να συμμετέχουν και 

ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε 

μεγαλύτερο κίνητρο στους μαθητές για τη 

συμμετοχή σε εργασίες και την ευκαιρία στους 

γονείς να δουν δείγματα της δουλειάς των παιδιών. 

Η πρωτοβουλία για την δημιουργία της πρώτης 

εφημερίδας του Ελληνικού Σχολείου του Όσλο 

συμβαδίζει με τα ιδανικά του ιδρύματος και 

αποσκοπεί στην έκφραση των μαθητών στη μητρική 

τους γλώσσα μέσω της δικής τους πλατφόρμας.  

Ελπίζουμε η πρώτη αυτή προσπάθεια, να εξελιχθεί 

σε μία πολύ όμορφη συλλογή των έργων των 

μαθητών στην πορεία των ετών και  να αποτελέσει 

χώρο έμπνευσης και δημιουργίας. Τον επόμενο 

μήνα αναμένουμε την πρώτη ταινία μικρού μήκους 
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που ετοιμάζει μία από τις μικρότερες τάξεις μας.  

Εορτασμός της 28ης. Την Κυριακή 29.10.2017 στη 

πάντα διαθέσιμη και φιλόξενη αίθουσα του GNK, το 

ΤΕΓ  Όσλο πραγματοποίησε τον εορτασμό 

της 28ης Οκτωβρίου. Στη γιορτή έλαβαν μέρος με 

ενθουσιασμό σχεδόν όλοι οι μαθητές του 

σχολείου.  Στην εκδήλωση εκτός από τους γονείς και 

τους συγγενείς των μαθητών και τις 

εκπαιδευτικούς, παρέστησαν εκπρόσωποι της 

Ελληνικής Πρεσβείας στο Όσλο, της 

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 

Νορβηγίας   «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» όπως 

και του Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγίας.  

 

Συγκίνηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους η 

αναφορά από τους μαθητές στα πλαίσια του 

προγράμματος  της γιορτής, στο «Ξυπόλητο τάγμα 

της Θεσσαλονίκης» στη μνήμη των αγωνιστών του 

οποίου προσφέρθηκαν σε μικρούς και μεγάλους 

στο τέλος της γιορτής, σουσαμένια “κουλούρια 

Θεσσαλονίκης”. 

Εκδήλωση για την 17η Νοεμβρίου 

Την Κυριακή 19/11 μαζευτήκαμε να θυμηθούμε την 

εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Με 

εκθέσεις και απαγγελίες μαθητών, με την 

“Τενεκεδούπολη” και “τα παιδιά ζωγραφίζουν στον 

τοίχο”, φτάσαμε στην έκπληξη της ημέρας, όπου 

συνδεθήκαμε ζωντανά μέσω skype με τον υπεύθυνο 

τότε του ιατρείου που είχε στηθεί στο κτίριο της 

Αρχιτεκτονικής, καθηγητή Γιώργο Παυλάκη.  

Μετανάστης από το ’76 μας μίλησε από καρδιάς και 

σε άπταιστα Ελληνικά και απάντησε σε ερωτήσεις 

που τέθηκαν. Και όπως έχει γράψει ο ίδιος “εσύ θα 

σώσεις τον κόσμο; ναι, εγώ εμείς, το θέλουμε και το 

μπορούμε, για μια ώρα, για μια στιγμή, αδιάφορο, 

όσο μπορούμε…” 

Διαβάσαμε, μας εντυπωσίασε και σας το 

μεταφέρουμε.  

“Το λευκό και το μπλε στη σημαία μου συμβολίζει τη 

θάλασσα και τον ουρανό. Πάνω σε αυτή τη θάλασσα 

και κάτω από αυτόν τον ουρανό γεννήθηκε κάποτε -

και ας ψυχομαχεί πλέον- ένας πολιτισμός που έβλεπε 

την ανατολή και δύση με το ίδιο μάτι. Που τολμούσε 

να ταξιδέψει σε άλλους τόπους και να αναμετρηθεί 

με τις δυνάμεις του, να ανταλλάξει ιδέες και θεούς 

και λέξεις, να πάρει και να δώσει ελεύθερα από 

εμπορεύματα έως συντρόφους. Από τον παππού τον 

Ιάσωνα στα μέρη της Κολχίδας και τον Οδυσσέα, 

μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ινδία και μέχρι τον 

παππού μου τον σφουγγαρά από την Κάλυμνο στην 

Τρίπολη. Όλοι ετούτοι ήταν εξερευνητές και 

θαλασσοπόροι πάνω σε αυτή τη θάλασσα και κάτω 

από αυτόν τον ουρανό και το σύνορο του ορίζοντα 

ήθελαν να το σπάσουν. Το "ξένο" για αυτούς -έτσι το 

βλέπω εγώ- ήταν ευκαιρία για να γίνουν καλύτεροι. 

Δεν ήταν άγιοι, κάθε άλλο. Άρπαζαν και αυτοί αλλά 

δεν φοβόντουσαν και να δώσουν. Να θαυμάσουν, να 

μάθουν. Δεν φοβόντουσαν τίποτα. Δεν υποτιμούσαν 

το αλλιώτικο - όταν έλεγαν ότι σε κάτι ήταν ανώτεροι 

το εννοούσαν και το έδειχναν. Το ποθούσαν το "ξένο" 

να το κάνουν μέρος του εαυτού τους.” (Ο Γιώργος 

Τυρίκος-Εργάς είναι ένα από τα τέσσερα ιδρυτικά 

μέλη της «Αγκαλιάς» στη Λέσβο, που έχει βοηθήσει 

και βοηθά χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν 

στο νησί (Βραβείο «Raul Wallenberg 2016» του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη βοήθεια σε πάνω 

από 17.000 πρόσφυγες το 2015). 
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8. Αγιασμός στο ΤΕΓ-ΚΕΣ  Birmingham 

(Ελληνικό Σχολείο Αγίας Τριάδας και 

Απόστολου Ανδρέα) 

 

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ελληνικό 

Σχολείο του Απόστολου Ανδρέα του Birmingham 

τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη 

του νέου σχολικού έτους 2017-18 από τον 

πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Κοσμά και τον πατέρα 

Σαμουήλ. Στην τελετή μετείχε η αποσπασμένη 

δασκάλα της Ελλαδικής Αποστολής κ. Μάγδα 

Κουφομερίτη καθώς και πλήθος γονέων και 

μαθητών. 

 

Η χαρά των μαθητών ήταν ζωγραφισμένη στα 

προσωπάκια τους.  
 

 

 

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και στο Ελληνικό 

Σχολείο της Αγίας Τριάδας του Birmingham για την 

έναρξη του σχολικού έτους 2017-18 και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό ξεκίνησε με κέφι και 

δημιουργική διάθεση την εκπαιδευτική προσφορά 

στα παιδιά υπό την εκπαιδευτική ηγεσία της κ. 

Στέλλας Τρύφωνος.  

 

Οι εκπαιδευτικοί συνοδεύουν ήδη τους μικρούς 

μαθητές στο ταξίδι της Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης, της εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και της 

διάπλασης του χαρακτήρα.  
 

 
 

Με την ολοπρόθυμη συμπαράσταση των γονέων η 

νέα σχολική χρονιά θα είναι ευχάριστη και 

παραγωγική. Ευχόμαστε η μάθηση να είναι μια 

χαρούμενη και δημιουργική εμπειρία για όλα τα 

παιδιά! Καλή σχολική χρονιά. 
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
 
 

9. Επτά  Εξεταστικά Κέντρα του Κ.Ε.Γ. 

για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας στη Μ. Βρετανία το 

2018 

 

 

Κατά το έτος 2018 είναι έτοιμα 7 εξεταστικά κέντρα 

πιστοποίησης Ελληνομάθειας του ΚΕΓ στη Μ. 

Βρετανία : Λονδίνου, Κέιμπριτζ, Γλασκόβης, 

Εδιμβούργου, Μπέρμιγχαμ, Μπρίστολ και 

Μάντσεστερ. Οι προσεχείς εξετάσεις θα διεξαχθούν 

στις 15, 16 και 17 Μαΐου 2018. Οι εγγραφές σε κάθε 

εξεταστικό κέντρο θα γίνονται ηλεκτρονικά στο 

διάστημα από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 18 Μαρτίου 

2018. 

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι 

τίτλος γλωσσομάθειας και χορηγείται από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη, έχει ευρωπαϊκή και διεθνή 

αναγνώριση και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία 

προς τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Ο εν 

λόγω τίτλος αποτελεί πιστοποίηση της επάρκειας 

της ελληνικής γλώσσας και εκδίδεται ύστερα από 

επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές 

εξετάσεις, κατανεμημένες σε 6 γλωσσικά επίπεδα: 

Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Κάθε χρόνο οργανώνονται από 

το ΚΕΓ εξετάσεις σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Το 

2016 υπήρξαν σε όλο τον κόσμο 150 τέτοια 

εξεταστικά κέντρα και έλαβαν μέρος περίπου 5000 

υποψήφιοι. 

 

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

απευθύνεται προς όλους: σε αλλογενείς και 

ομογενείς, σε Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους, σε 

απόδημους τρίτης γενιάς και νεομετανάστες, σε 

ενήλικες και νέους. Εκτός από τη χρησιμότητά του 

σε όσους επιθυμούν να εργαστούν και να 

σπουδάσουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχει 

βαρύνουσα παιδαγωγική σημασία για τους μαθητές 

που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι 

μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Ειδικότερα 

κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και την εξέταση 

της Ελληνομάθειας: 

Οι γονείς ενημερώνονται αντικειμενικά για τα 

εκάστοτε αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

παιδιών τους στην ελληνική γλώσσα ως 

ξένη/δεύτερη γλώσσα. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν 

απτά τις επιμέρους δεξιότητες των μαθητών τους 

και διακρίνουν τις αδυναμίες τους, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να λαμβάνουν μελετημένες 

διδακτικές αποφάσεις για την ανατροφοδότηση της 

μάθησης. Οι μαθητές αποκομίζουν βιώματα 

επιτυχίας, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους για 

την κατοχή της ελληνικής γλώσσας και σταδιακά 

εξοικειώνονται με τις αξίες του ελληνικού 

πολιτισμού. 

Η συνολική διαδικασία απόκτησης του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας βοηθά στη 

βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών στην 

ελληνική γλώσσα, την ανάπτυξη πλούσιου 

λεξιλογίου, τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία 

και την αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κατανόησης και παραγωγής γραπτού και 

προφορικού λόγου. Ειδικότερα οι μαθητές 

ελλαδικής και ελληνοκυπριακής καταγωγής των 

αγγλικών σχολείων, μπορούν να αξιοποιήσουν τη 

Νέα Ελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να 

φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η 

συστηματική τριβή των μαθητών αυτών από μικρή 

ηλικία για την απόκτηση τίτλων ελληνομάθειας θα 

είναι μαθησιακά ωφέλιμη αργότερα, αφού 

υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες γλωσσικές 

δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και A Level. 

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις 

πιθανές ερωτήσεις σας μπορείτε να λάβετε από το 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου 

(02072210093). Ειδικότερα, η ψηφιακή πύλη για την 
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ελληνική γλώσσα του Κ.Ε.Γ., είναι ένας πολύτιμος 

οδηγός για τους διδάσκοντες, καθώς οι ίδιοι 

μπορούν να αντλούν δειγματικά δοκίμια για τις 

εξετάσεις της ελληνομάθειας, διαγνωστικά τεστ και 

past papers, ψηφιακά δομήματα και πολυμεσικούς 

πόρους, σχέδια μαθήματος και ελκυστικά σενάρια 

διδασκαλίας, και γενικότερα ποικιλία 

υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, 

επαυξάνοντας τα μαθησιακά επιτεύγματα των 

μαθητών τους (http://www.greeklanguage.gr/ ). 

 

       
 
 
 
 
 

10. Ανανέωση των εκπαιδευτικών κατά το 

έτος 2017-18 στις αμιγείς σχολικές 

μονάδες της Μ. Βρετανίας 

 
 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 

πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανανέωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των αμιγών 

εκπαιδευτικών μονάδων του Λονδίνου. Στη 

συνέχεια θα παρουσιάσουμε το προσωπικό των 

σχολικών μονάδων και του Συντονιστικού Γραφείου 

Εκπαίδευσης Λονδίνου.  

 

 

 

 

 

 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου:  

Δρ Γεώργιος ΚΟΣΥΒΑΣ 

 
 

Ο κ. Κόσυβας από τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι 

Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γραφείο 

Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. 

Εργάστηκε για 4 χρόνια ως Σχολικός Σύμβουλος 

Μαθηματικών στην Α΄ Αθήνας. Είναι πτυχιούχος 

Μαθηματικού του ΑΠΘ και του Παιδαγωγικού 

Τμήματος του ΕΚΠΑ. Πραγματοποίησε 

μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική και στη 

Μεθοδολογία των Μαθηματικών (ΕΚΠΑ) και την 

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης στο 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB). Το 1987 

διορίστηκε στην Εκπαίδευση. Είναι διδάκτωρ 

Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.  Έχει διδάξει στο 

πανεπιστήμιο (Ν. 407) καθώς και στην επιμόρφωση 

και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο 

πλαίσιο της υπηρεσίας του έχει διδάξει 7 έτη σε 

πρότυπα και πειραματικά σχολεία και 5 έτη στο 

Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξελλών III. Στο συγγραφικό 

και ερευνητικό του έργο συγκαταλέγονται άρθρα σε 

ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ανακοινώσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια καθώς και αυτοτελείς 

εργασίες.  

 

Μιχάλης ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
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Ο κ. Κοκολάκης είναι Συνεργάτης του Γραφείου 

Εκπαίδευσης Λονδίνου. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο 

Κρήτης, είναι πατέρας ενός παιδιού και πτυχιούχος 

του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι 

καθηγητής Μαθηματικών με διδακτική εμπειρία 

από το 1997 αρχικά σε φροντιστήρια μέσης 

εκπαίδευσης και στη συνέχεια σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Χανίων 

και Λασιθίου. Το 2008-09 παρακολούθησε 

πρόγραμμα επιμόρφωσης–εξειδίκευσης στην 

Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

κατόπιν δίδαξε για 6 χρόνια σε τμήματα ένταξης και 

δομές Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Κρήτης. 

Το προηγούμενο σχολικό έτος υπηρέτησε με 

απόσπαση στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο του 

Λονδίνου. 

Δημήτρης ΣΙΣΙΑΡΙΔΗΣ 
 

                          
 

Ο κ. Σισιαρίδης είναι Συνεργάτης του Γραφείου 

Εκπαίδευσης Λονδίνου. Επιπλέον εργάζεται στο 

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου και στο 

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου. Είναι 

Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής, ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές   σπουδές (MSc, 

PhD) στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και στην 

Πληροφορική στο Northumbria University at 

Newcastle (UK). Μεταδιδακτορική έρευνα σε Big 

Data Security Analytics, στo Universite Libre de 

Bruxelles,  Departement d’ Informatique. Διδακτική 

εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, Εκπ/ση 

Ενηλίκων   (πιστοποιημένος επιμορφωτής) καθώς 

και στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση (επιστημονικός 

συνεργάτης). Διετέλεσε Δ/ντής του 1ου ΕΠΑ.Λ 

Ελευθερούπολης, επιμορφωτής Β' επιπέδου 

καθηγητών Πληροφορικής, πρώην μέλος της 

επιστημονικής επιτροπής για την αξιολόγηση των 

projects Αριστείας στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπ/ση καθώς και coordinator σε 

Comenius European Projects. 

 

Δάφνη ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  

 

 
 

Η κ. Γιαννούλη είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο 

τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2017 

πραγματοποίει πρακτική άσκηση στο Εducation 

Office της ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου, στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για 3 μηνες. 

Το 2015 πραγματοποίησε επίσης πρακτική άσκηση 

4 μηνων στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. 

Κατέχει πτυχία αγγλικής, γαλλικής και ισπανικής 

γλώσσας. 

 

 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου Λονδίνου:  

 

Δρ Αναστασία ΜΙΣΙΡΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κ. Μισιρλή είναι Προϊσταμένη του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου από το 2016, έμπειρη 

εκπαιδευτικός με γνώσεις στη διοίκηση σχολικών 

μονάδων καθώς και αξιόλογη παρουσία στην 

επιστημονική κοινότητα. Είναι Διδάκτωρ του 
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Πανεπιστημίου Πατρών-Ελλάδα σχετικά με την 

Εκπαιδευτική Ρομποτική και τον Προγραμματισμό 

στην Προσχολική Ηλικία. Επίσης ο Μεταπτυχιακός 

Τίτλος Σπουδών της αφορά στις Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες από το Brunel University, 

London-U.K. Το 2016 δίδαξε ως Π.Δ. 407 στο 

Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών το μάθημα 

«Προσχολική Παιδαγωγική». Από το 2009 έως 

σήμερα υπηρετεί την εκπαιδευτική κοινότητα από 

διάφορες θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια των 

φορέων: ΟΜΕΡ (Organisation Mondiale pour l’ 

Education Préscolaire) και Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Πανελλήνια 

Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης).  

 

Νικολέτα ΜΑΡΤΙΝΗ  

 

Η κ. Μαρτίνη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

του Π.Μ.Σ. "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 

σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα" 

του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία, του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης (2015-2017) και απόφοιτος 

του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (2007-2012). Στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών έχει σχεδιάσει και 

υλοποιήσει πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με θέμα τη 

διαφορετικότητα, αξιοποιώντας τη μέθοδο Lesson 

Study καθώς και Κοινωνικο-πολιτισμικής Εμψύ- 

χωσης (2016). Επίσης έχει λάβει μέρος σε 

εκπαιδευτικές δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

της Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το 

πρόγραμμα Future Library από το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος καθώς και σε άλλα πλαίσια. Από τον 

Οκτώβριο του 2017 συμμετέχει στο πρόγραμμα 

Erasmus+ Placement πραγματοποιώντας την 

εκπαίδευσή της στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο 

Λονδίνου- Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο.  

 

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 

 

Δρ Βαρβάρα ΜΑΣΟΥΡΟΥ 

                    
 

Η κ. Μασούρου είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου. Είναι 

εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα 

τελευταία 28 χρόνια. Απέκτησε το Διδακτορικό της 

Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2012. 

Έχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην 

«Πληροφορική στην Εκπαίδευση» από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

στην «Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» 

από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα τελευταία 

χρόνια ασχολείται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με 

διδασκαλία σχετικά με την Πληροφορική, την 

Ηγεσία και την Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Έχει 

συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο GULIELMO 

MARCONI  για  τη «Διδασκαλία της Ελληνικής ως 

Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»). Έχει υπηρετήσει για 

τρία σχολικά χρόνια ως Σχολική Σύμβουλος στην 1η 

Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αργολίδας και 

στη συνέχεια διετέλεσε ως Διευθύντρια στο 4ο 

Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, στη Διεύθυνση ΠΕ Δ’ 

Αθηνών.  Έχει κάνει πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια 
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και έχει παραγάγει εκπαιδευτικό υλικό σε πολλά 

επιμορφωτικά σεμινάρια. 

 

Κώστας ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  

Ο κ. Καράμπελας είναι δάσκαλος, πτυχιούχος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Ph.D στο 

Πανεπιστήμιο του Southampton της Μ. Βρετανίας 

και Master in Education στο ίδιο πανεπιστήμιο. 

Είναι ερευνητής και έχει διδάξει στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο. 

Είναι μόνιμος εκπαιδευτικός στη δημόσια 

εκπαίδευση από το 2010.  

 

Η Κωνσταντίνα ΠΕΤΟΥΣΗ 

Η κ. Πετούση είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης στις «Επιστήμες τις Αγωγής». Είναι 

εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου από το 2016. 

 

Μαρίνα ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 
 

H κ. Αντωνίου είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Τον τελευταίο χρόνο, κατοικεί στην 

πόλη του Λονδίνου ως αποσπασμένη και διδάσκει 

στο Ελληνικό Δημοτικό της προαναφερθείσας 

πόλης. Είναι άριστη απόφοιτος του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

συμπληρώνει, το προσεχές έτος, 11 χρόνια εργασίας 

στα ελληνικά δημόσια σχολεία. 

 

 

Αικατερίνη ΤΣΟΥΜΑΝΗ 

Η κ. Τσουμάνη είναι εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου. 

 

Στέλλα ΚΟΥΠΑΔΗ  

Η κ. Κουπάδη είναι εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου με πτυχίο 

Αγγλικής Φιλολογίας. 

 

Μαρία ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  

Η κ. Παπαστεργίου είναι εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 

του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου με 

πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. 

 

Ξανθίππη ΠΕΤΡΙΛΗ  

Η κ. Πετρίλη είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 

του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου. 

 

Emma TOVEY 

Η κ. Tovey είναι Αγγλίδα Συμβασιούχος 

εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία της αγγλικής ως 

ξένης γλώσσας. 

 

 

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου 

 

Δρ. Γεωργία ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

Η κ. Δημητρακοπούλου είναι Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο 

Λονδίνου (2017-2018). Είναι απόφοιτος του 

Παντείου Πανεπιστημίου του τμήματος 
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Κοινωνιολογίας και του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Αγγλία στα Πανεπιστήμια του Essex 

(ΜΑ) και του Leicester (Ph.D) αντίστοιχα. Έχει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιταλική Φιλολογία από το 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν 

καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Αχαΐας.  

 

Αγλαΐα-Λήδα ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ 

 

 

Η κ. Τουρίμπαμπα γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι 

φιλόλογος στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου 

από το έτος 2016-2017 και στην εκπαίδευση από το  

έτος 2003. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην 

«Υπολογιστική Γλωσσολογία» στο Εθνικό 

Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών και είναι 

υποψήφια διδάκτωρ στο αντικείμενο της Γνωσιακής 

Επιστήμης στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και έχει 

διδάξει στο Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού καθώς και σε 

ιδιωτικό φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης στην 

Αθήνα. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Ιταλικά και 

έχει σπουδάσει πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. 

 

 

Βασιλική ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ  

Η κ. Ντάμτσιου είναι πτυχιούχος Θεολογικής σχολής 

και του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

 

Γεωργία ΦΥΤΙΛΗ 

 
 

H κ. Φυτιλή είναι φιλόλογος του Ελληνικού 

Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου. Είναι αριστούχος του 

Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές 

στο UCL Institute of Education, στο Τμήμα 

Curriculum, Pedagogy and Assessment. Άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και καλή 

γνώση της γαλλικής. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία 

της Δ. Αττικής, Δ. Κορινθίας και Δ. Δωδεκανήσων. 

 

Περικλής ΑΚΡΙΒΟΣ 

 
 

Ο κ. Περικλής είναι πτυχιούχος του Γεωλογικού 

Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός 

κλάδου ΠΕ04.05 σε Ελληνικά δημόσια σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εννιά έτη 

υπηρεσίας. Είναι καθηγητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο 

- Λύκειο Λονδίνου από τον Ιανουάριο του 2016 ως 

σήμερα.  
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Σουλτάνα ΠΛΑΚΙΔΑ 

 
 

Η κ. Πλακίδα είναι απόφοιτος του Τομέα Κλασικών 

Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(συνολικός βαθμός 8,09 και ειδίκευσης 8,9) και με 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία Ελληνική και 

Λατινική Γλώσσα και Γραμματεία στο ΕΚΠΑ (βαθμός 

9,22), διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ το 2005 και έχει 

υπηρετήσει έκτοτε σε σχολεία της μέσης 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εργάσθηκε επίσης 

εθελοντικά την τελευταία διετία σε δημόσια 

σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ηνωμένου 

Βασιλείου. 

 

Ελισσάβετ ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΟΥ 

 
 

Η κ. Βουνοτρυπίδου κατάγεται από την 

Πτολεμαΐδα. Είναι μητέρα δυο τέκνων που φοιτούν. 

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

κάτοχος Μάστερ Τεχνών στην Εκπαίδευση των 

Μαθηματικών από το Roehampton Institute, 

University of Surrey, London. Από το 1989 έως το 

2003 εργάστηκε σε φροντιστήρια Μέσης 

Εκπαίδευσης καθώς και σε ιδιαίτερα μαθήματα στα 

μαθηματικά. Το έτος 2003 διορίστηκε στην 

Εκπαίδευση και δίδαξε 2 έτη στο Λύκειο της Ικαρίας, 

3 έτη στα ΤΕΕ - ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας και 9 έτη στο 

Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πτολεμαΐδας. Το έτος 

2012 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αρμονία στο 

Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και της 

αποδόθηκε 2η ειδικότητα στη Μουσική ΤΕ16. Από 

το έτος 2017-2018 είναι αποσπασμένη στο 

Γυμνάσιο - Λύκειο του Λονδίνου, στο οποίο διδάσκει 

μαθηματικά και μουσική. 

 

Μαγδαληνή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

Η κ. Χαραλαμποπούλου είναι Μαθηματικός του 

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου. Είναι 

πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και αριστούχος του μεταπτυχιακού τμήματος 

Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και 

καλή γνώση της Γερμανικής και της Ισπανικής. 

Διδακτική εμπειρία στην Ιδιωτική και Δημόσια 

Εκπαίδευση σε σχολεία της Αττικής και της Λέσβου. 

 

Ευθυμία ΣΚΑΡΙΜΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

H κ. Σκαρίμπα είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 

είναι Χημικός. 

Σπουδές: PhD στην “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων”, 
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Πανεπιστήμιο Πάτρας, τμήμα Χημείας. Θέμα: 

“Εφαρμογές της 4 – μεθοξυδιφαινυλμεθυλ 

βρωμίδιο ρητίνης στην πεπτιδική και συνδυαστική 

χημεία”. Masters στην Ιατρική Χημεία: “Σχεδιασμός 

και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων”, 

Πανεπστήμιο Πάτρας, τμήματα Χημείας, Ιατρικής 

και Φαρμακευτικής. Πτυχίο του τμήματος Χημείας 

του Πανεπιστημίου Πάτρας.  

Επαγγελματική Εμπειρία: Χημικός στο τμήμα 

έρευνας της εταιρίας “Χημικά και Βιοφαρμακευτικά 

εργαστήρια Πάτρας”, Εκπαιδευτικός στη 

Δευτεροβάθμια Δωδεκανήσου με διορισμό το 2008. 

Μετάθεση στο μουσικό σχολείο Αλίμου της  

Δευτεροβάθμια Δ’ Αθήνας το 2017. 

 

Γιώργος Ε. ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ  

Ο κ. Τραχανατζής, Β.Α., Β.Α., Μ.Α., Μ.A. είναι 

εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ13 Νομικών. 

 

Ήβη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

H κ. Παπαδοπούλου είναι τελειόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

του Δ.Π.Θ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου με 

κατεύθυνση Υγεία και Αναψυχή του Τμήματος 

μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Θ. Πιστοποιητικό 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης "Αθλητικός 

τουρισμός: Ξενοδοχειακός αθλητικός Τουρισμός, 

θεραπευτική αναψυχή και ιαματικός τουρισμός, 

οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, 

παιδικός τουρισμός-κατασκηνώσεις, υπαίθριες 

δραστηριότητες και περιβάλλον". Υποψήφια 

Διδάκτωρ στο Δ.Π.Θ. στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τίτλο 

"Αξιολόγηση της διαφοροποίησης της 

ψυχοπνευματικής ανάπτυξης του παιδιού μετά από 

την συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα  

σύμφωνα με την αντίληψη των γονέων". Μιλά 

Αγγλικά και Γαλλικά. Επιπλέον είναι εροπονήτρια 

και ενεργή εθελόντρια σε πολλές εθελοντικές 

δράσεις σε προγράμματα νέων. Υπεύθυνη 

ευρωπαϊκών σχολικών προγραμμάτων και trainer 

μη τυπικής μάθησης σε προγράμματα ανταλλαγής 

νέων με έμφαση στη διάδοση του φυσικού τρόπου 

ζωής και το ρόλο του αθλητισμού στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι. 

 

Κωνσταντίνα ΚΟΥΤΣΑΚΗ  

 

Η κ. Κουτσάκη διδάσκει από το 2008 σε διάφορα 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Ρεθύμνου. Είναι απόφοιτος του τμήματος 

Φιλολογίας Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της 

στην ιστοριογραφία και τον Ελληνικό πολιτισμό στο 

Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (ΜPhil), και στη 

Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου 

(MSc). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν 

κυρίως στην εξέλιξη της γλώσσας και τη σχέση της 

με τις γνωσιακές  δυνατότητες του ανθρώπου.  

 

Matthew WIMBORNE 

Ο κ. Wimborne είναι Άγγλος Συμβασιούχος 

εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία της αγγλικής ως 

ξένης γλώσσας 
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11. Επιμορφωτική συνάντηση μαθητών  

του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου 

Λονδίνου με ομάδα Ελλήνων 

επιστημόνων 

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, οι 

μαθητές/τριες του Λυκείου του Ελληνικού 

Γυμνασίου -Λυκείου του Λονδίνου είχαν τη 

μοναδική ευκαιρία να  συναντηθούν για να 

ενημερωθούν, μέσω Skype, από ομάδα 

Επιστημόνων της Δυτικής Ελλάδας, για το 

επιστημονικό τους έργο διάσωσης των υπό 

εξαφάνιση ειδών της άγριας φύσης στην Ελλάδα. 

 

Η μέσω Skype επιμορφωτική συνάντηση Ελλήνων 

επιστημόνων και μαθητών/τριών 

πραγματοποιήθηκε ύστερα από τη θετική 

ανταπόκριση της Διεύθυνσης του σχολείου μας, 

στην πρόσκληση της υπεύθυνης του τμήματος 

Εκπαίδευσης του Ζωολογικού κήπου του Λονδίνου, 

κ. Stephanie Pace. 

 

 

 

Η οργάνωση της επιμορφωτικής συνάντησης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος υλοποιήθηκε από 

την Αν. Διευθύντρια του σχολείου Δρα 

Δημητρακοποπούλου Γεωργία σε συνεργασία με 

τους υπεύθυνους καθηγητές κ.Wimborne  

Matthew, κ. Σκαρίμπα Ευθυμία και κ. 

Χαραλαμποπούλου Μαγδαληνή. 

  

 

 

 

12. Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ. Ε. Γ.) 

 

Την 1η Νοεμβρίου 2017 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία 

η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας, στη διεύθυνση 

www.greeklanguage.gr 

Η ιστοσελίδα αποτελεί τον κεντρικό διαδικτυακό 

χώρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, και 

λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και 

διασύνδεσης των ποικίλων ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων εργασίας του φορέα. 

Η λειτουργική αυτή περιήγηση είναι μια ευσύνοπτη 

οργάνωση των θεματικών πεδίων του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας. Βασική επιδίωξη είναι ο 

επισκέπτης να βρίσκει με απλό, ενιαίο και 

κατανοητό τρόπο τα θέματα που αναζητεί (π.χ. 

επιστημονική πληροφόρηση, πληροφορίες για τις 

εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, 

παραγγελίες εκδόσεων, οργανωτική δομή του 

φορέα, κ.λπ.). 

Στη νέα ιστοσελίδα, και ειδικότερα στη διεύθυνση  
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http://greeklanguage.gr/shop 

έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του 

οποίου μπορεί κάποιος να παραγγείλει ηλεκτρονικά 

και με ασφάλεια (υποστηρίζεται η χρήση 

πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) το σύνολο των 

έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας. 

       

H εκπαιδευτική σειρά Κλικ στα Ελληνικά» 

περιλαμβάνει καινοτόμα εγχειρίδια, έντυπα και 

ηλεκτρονικά, για την εκμάθηση της ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας. Βασίζονται στο Νέο 

Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα εφαρμόζοντας 

τις αρχές τις σύγχρονης διδακτικής. Ακολουθούν τα 

κοινά ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς για την 

ελληνομάθεια, που εκπονήθηκαν στο Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας για την εκμάθηση της ελληνικής 

ως Β΄/Ξένης Γλώσσας και ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητά της. Περιλαμβάνουν 

διαδραστικές ασκήσεις. 

Γενικά, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ευελπιστεί ότι 

η νέα ιστοσελίδα θα αποτελέσει τον «καθρέπτη» 

του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

εξυπηρετώντας τους ενδιαφερόμενους πολίτες για 

τα θέματα που τους αφορούν. 

 

13. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

«Διαδρομές» του Κ. Ε. Γ.  

 

Με σχετικό έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Ζουράρι 

καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν 

την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, δεν είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στο 

αντικείμενο αυτό και ενδιαφέρονται, μπορούν να 

υποβάλουν αιτήσεις για την παρακολούθηση του εξ 

αποστάσεως Επιμορφωτικού Προγράμματος 

«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

 

Το προαναφερόμενο πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2007 

και βραβεύτηκε με το βραβείο «Ευρωπαϊκό Σήμα 

Γλωσσών» για την καινοτομία του. Υλοποιείται για 

ενδέκατη συνεχή φορά από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας.  

 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Η αποτελεσματικότερη διδασκαλία της 

ελληνικής ως ξένης/δεύτερης. 

• Η από απόσταση υλοποίηση με διάχυση σε 

όλον τον κόσμο και με μεγάλο ανταποδοτικό 

όφελος. 

• Η χαρτογράφηση και η συζήτηση των 

προβλημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής 

ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. 

http://greeklanguage.gr/shop
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• Η δικτύωση των διδασκόντων, η ανταλλαγή 

καλών πρακτικών, η συνδιαλλαγή.  

 

14. Νέα εκπαιδευτική σειρά βιβλίων: 

«Ελληνικά για σας» 

 

 

Η νέα σειρά: Ελληνικά για σας (Ευαγγελία 

Γεωργαντζή, Λίνα Παϊδούση, Ελεάνα 

Ραυτοπούλου) έχει εκδοθεί για τα επίπεδα 

Ελληνικά για σας A0, A1 & A2 σε 5 δίγλωσσες 

εκδόσεις, η κάθε μία έκδοση με διαφορετική 

γλώσσα αναφοράς (αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, 

τουρκικά, & αλβανικά).      

Η σειρά απευθύνεται σε εφήβους και ενηλίκους και 

είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του CEFR 

(Common European Framework for the Languages) 

και καλύπτει τις προδιαγραφές για την απόκτηση 

Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του ΚΕΓ. Το έργο 

βρίσκεται σε εξέλιξη και μέσα στο 2018 θα εκδοθεί 

το επίπεδο Β1 και στη συνέχεια τα επίπεδα Β2, Γ1, 

Γ2.  

Η δημιουργία και έκδοση της σειράς Ελληνικά για 

σας έγινε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος 

LLP/KA LANGUAGES της Ε Ε. με συντονιστικό ίδρυμα 

τη ΝΕΟΗΕL και με εταίρους τα τμήματα  

Νεοελληνικών σπουδών των πανεπιστημίων του 

Στρασβούργου (Γαλλία), της Άγκυρας (Τουρκία) και 

της Μαριούπολης (Ουκρανία). Στο έργο συμμετείχε 

και το Βρετανικό Κολέγιο στην Ελλάδα St Lawrence 

καθώς και το ελληνικό σχολείο Όμηρος στην 

Κορυτσά Αλβανίας. 

Το τμήμα Νεοελληνικών σπουδών του 

πανεπιστημίου του Στρασβούργου με υπεύθυνη την 

καθηγήτρια, Δρ Ειρήνη Τσαμαδού-Jacoberger, είναι 

ο επιστημονικός σύμβουλος της σειράς Ελληνικά για 

σας. 

Και μία επεξήγηση: Όταν μιλούμε για γλώσσα 

αναφοράς εννοούμε ότι ο Πρόλογος, η Εισαγωγή, τα 

Περιεχόμενα, οι Κανόνες της γραμματικής, τα 

Παραγγέλματα των ασκήσεων, το Λεξιλόγιο σε κάθε 

κεφάλαιο αλλά και το Αλφαβητικό συνολικό 

λεξιλόγιο στο Παράρτημα του βιβλίου είναι στα 

ελληνικά αλλά και μεταφρασμένα στη γλώσσα 

αναφοράς. 

Η σειρά Ελληνικά για σας καλύπτει τις 

προδιαγραφές ενός σύγχρονου εγχειριδίου για την 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Ιδιαιτέρως το 

επίπεδο Α0 είναι ένα πρωτότυπο βιβλίο το οποίο 

επικεντρώνεται στην Προφορά, στον Τονισμό στην 

Ανάγνωση και στη Γραφή με αποτέλεσμα να 

αποφεύγονται παγιωμένα λάθη προφοράς που 

απαντώνται σε σπουδαστές ακόμα και 

προχωρημένων επιπέδων. 

Η όλη σειρά  είναι έγχρωμη με έξυπνα 

χιουμοριστικά σκίτσα του Θανάση Δήμου, 

ενδιαφέροντα κείμενα, αυθεντικό υλικό από την 

καθημερινή ζωή στην Ελλάδα και εμπλουτισμένη με 

πολλά θέματα πολιτισμού. Δώσαμε ιδιαίτερη 

σημασία και στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό τον 

οποίο πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να 

προβάλουμε διεθνώς.  

Θεωρήσαμε απαραίτητη τη συστηματική 

αξιολόγηση των σπουδαστών. Τεστ αξιολόγησης στο 

τέλος κάθε κεφαλαίου ολοκληρώνουν την ύλη των 

βιβλίων.  

Επίσης τα τραγούδια συμπληρώνουν κάθε κεφάλαιο 

με αναφορές στην ιστορία κάθε τραγουδιού και 

ασκήσεις.  

Για τη δημιουργία της σειράς χρησιμοποιήσαμε 

ποικίλες προσεγγίσεις με προεξέχουσα την 

επικοινωνιακή. 

Δείτε επίσης στην ιστοσελίδα τις σειρές: Μικρός 

Αστερίας (4-6 ετών) & Αστερίας - Ελληνικά για 

παιδιά (6-12/13 ετών). Στα downloads θα βρείτε τα 

Curricula των 2 σειρών και άλλα πολλά. Μετά το 

τέλος του επιπέδου Αστερίας 3 καλύπτεται όλη η 

γραμματική και μπορούν τα παιδιά να 

παρουσιαστούν στις εξετάσεις Ελληνομάθειας Α1 

για παιδιά μέχρι 12 ετών. 

Επίσης για τα επίπεδα Γ1 & Γ2 τα βιβλία της σειράς 

μας Ελληνικά για ξενόγλωσσους, Βιβλίο 3 & Βιβλίο 4 

θεωρούνται μοναδικά για την εκμάθηση της 
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γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο και με επιτυχία 

στις εξετάσεις ελληνομάθειας διότι το υλικό τους 

καλύπτει υπέρ το δέον τις απαιτήσεις για την 

απόκτηση του Πιστοποιητικού ελληνομάθειας των 2 

προχωρημένων επιπέδων. 

Website: www.neohel.com 
 

 

 
 
 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 
 

15. «Σε γνωρίζω... Διονύσιος Σολωμός» 

 

Η παράσταση «Σε γνωρίζω… Διονύσιος Σολωμός», 

έκανε πρεμιέρα στις 29/10/2017 στο θέατρο 

Αλκμήνη (στην Αθήνα) και θα συνεχιστεί μέχρι τις 

17/12/2017, με παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 

11:30 π.μ. Το έργο πραγματεύεται τη ζωή και το 

έργο του εθνικού μας ποιητή, Διονύσιου Σολωμού. 

 

 
 

Τη σκηνοθεσία και τη μουσική της 

παράστασης(επιμέλεια και πρωτότυπη συμφωνική, 

έχει ο κ. Δημήτρης Παναρετάκης, ο οποίος μαζί με 

τους συνεργάτες του, εργάστηκε επί οκτώ μήνες για 

την παρουσίαση ενός θεάματος, αντάξιου του 

μεγαλείου και της βαθιάς έμπνευσης με τα οποία 

είναι συνδεδεμένο το όνομα του ποιητή. Αυτό που 

πρωτίστως αφορά είναι αφενός να γίνει διήγηση της 

σπουδαίας ιστορίας της ζωής του (να φωτιστεί ο 

δρόμος που χάραξε μέσα από την Ιστορία του 

Έθνους μας η γέννηση του “Ύμνου εις την 

Ελευθερία”, αλλά και να επιχειρήσει να 

διαπαιδαγωγήσει–στο βαθμό που είναι δυνατό 

μέσα από την Τέχνη- τις νεότερες γενιές ως προς το 

Ωραίο, το Μεγάλο και το Αληθινό.  

 

 

 

Η παράσταση «Σε γνωρίζω… Διονύσιος Σολωμός», 

τελεί υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO 

Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gBGvPTKf0

k&t=2s 

 

16. «Michael Jackson: On the Wall», έκθεση 
στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. 
Πώς ο Michael Jackson επηρέασε τη 
σύγχρονη τέχνη του 20ου και του 21ου 
αιώνα; 

 

Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου πρόκειται να 

φιλοξενήσει μια έκθεση πραγματικό ορόσημο, 

αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Michael 

Jackson, με τίτλο «Michael Jackson: On the Wall». Το 

βασικό θέμα της έκθεσης θα είναι το πώς ο Jackson 

επηρέασε με τη δουλειά του μεγάλα ονόματα της 

σύγχρονης τέχνης, από τον Andy Warhol μέχρι την 

Isa Genzken. Επιμελητής της έκθεσης είναι ο Dr. 

Nicholas Cullinan, διευθυντής της πινακοθήκης. 

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί το καλοκαίρι του 2018, 

έτσι ώστε να συμπίπτει και με τα 60α γενέθλια του 

Βασιλιά της Ποπ (29 Αυγούστου), και θα καλύπτει 

http://www.neohel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7gBGvPTKf0k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7gBGvPTKf0k&t=2s
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διάφορες γενιές καλλιτεχνών από όλες τις 

πλατφόρμες δημιουργίας. 

Ο Michael Jackson παραμένει ακόμη και μετά 

θάνατον μία από τις πλέον σημαντικές 

προσωπικότητες του 20ου αιώνα, στο χώρο των 

τεχνών και του πολιτισμού, και η κληρονομιά του 

συνεχίζει να επηρεάζει και τον 21ο αιώνα. Το έργο 

του αναγνωρίζεται ιδιαίτερα στους τομείς της 

μουσικής, των μουσικών βίντεο, του χορού, της 

χορογραφίας και της μόδας, αλλά η συμβολή του 

στη σύγχρονη τέχνη είναι ένα πεδίο που δεν έχει 

εξερευνηθεί όσο του αρμόζει -και αυτό ακριβώς 

έρχεται να κάνει η έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης 

του Λονδίνου. 

Σχεδόν μια δεκαετία μετά το θάνατό του, η 

κληρονομιά του Michael Jackson παραμένει ισχυρή. 

Οι πωλήσεις των δίσκων του αυξάνονται 

συστηματικά, οι μικρού μήκους ταινίες για τη ζωή 

του εξακολουθούν να προβάλλονται και οι 

αμέτρητοι φαν του συνεχίζουν να παραμένουν 

πιστοί στο είδωλό τους. Όλα αυτά κάνουν τον 

Jackson, ως έναν καλλιτέχνη-κοινωνικό φαινόμενο, 

πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Για πρώτη φορά, η έκθεση «Michael Jackson: On the 

Wall» θα συγκεντρώσει σε ένα μέρος έργα από 

περισσότερους από 40 καλλιτέχνες, τα οποία 

συλλέχθηκαν από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές 

παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων νέων έργων 

που δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση. 

Η έκθεση «Michael Jackson: On the Wall» θα 

παρουσιάζεται στην Εθνική Πινακοθήκη του 

Λονδίνου από τις 28 Ιουνίου έως τις 21 Οκτωβρίου 

2018. 

 

17. Μαθήτρια από τη Φλώρινα 

διακρίθηκε σε διεθνή διαγωνισμό 

Ζωγραφικής στη Φινλανδία 
 

 
 

Τιμητικό δίπλωμα και έπαινο στη 16η διεθνή έκθεση 

ζωγραφικής «Together», που διοργανώθηκε από το 

Κέντρο Καλών Τεχνών για παιδιά και νέους 

ανθρώπους στη Hyvinkää της Φινλανδίας (Art 

Centre for Children and Young People) απέσπασε η 

15χρονη Ακυλίνα Πέτρου, μαθήτρια του Γυμνασίου 

της Βεύης Φλώρινας 

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από 66 

χώρες του κόσμου και το έργο της Ακυλίνας Πέτρου 

κατάφερε να αποσπάσει έπαινο και να διακριθεί 

ανάμεσα σε 6.800 έργα. Ο διευθυντής του 

Γυμνασίου, Στέλιος Καρακατσάνης, ανέφερε: «Μια 

επιτροπή από καλλιτέχνες και εικαστικούς 

αξιολόγησε όλα τα υποψήφια έργα και στα 

σημαντικότερα από αυτά απένειμε τα σχετικά 

διπλώματα, γεγονός που καθιστά τη διεθνή 

βράβευση της μαθήτριάς μας ιδιαίτερα σημαντική». 

Η Ακυλίνα Πέτρου μιλά για την καθηγήτριά της, 

φιλόλογο Αιμιλία Τσουκαλά, που την παρότρυνε να 

συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Σημειώνει πως της 

άρεσε «ο τίτλος του θέματος, "Toghether"» και 

διευκρινίζει: «Δηλαδή ότι όλοι μαζί μπορούμε να 

πραγματοποιήσουμε κάτι, αλλά δεν μπορεί κάποιος 

μόνος του». Αναφέρεται και στη συμμετοχή της σε 

άλλο διαγωνισμό σκίτσου με τίτλο «Ο πλανήτης του 

άλλου πλανήτης όλων μας», όπου επίσης απέσπασε 

έπαινο. 

Η 15χρονη Ακυλίνα είναι αυτοδίδακτη. Μόνη της 

έμαθε να χρησιμοποιεί τα μολύβια, τα πινέλα και τα 

χρώματα. Τα έργα της δείχνουν ότι έχει ιδιαίτερο 

εικαστικό ταλέντο και όπως η ίδια ομολογεί: «Οι 

καθηγητές μου απλά μου έδειξαν ορισμένες 

τεχνικές, πώς να μετρώ με το μολύβι και να φτιάχνω 

γωνίες στα έργα μου». Ζωγραφίζει στον ελεύθερο 

χρόνο της και της αρέσουν τα έργα των Πικάσο, 

Βίνσεντ Βαν Γκογκ και Μιχαήλ Άγγελου. 
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Το Γυμνάσιο της Βεύης έχει 67 μαθητές, εκ των 

οποίων οι περισσότεροι προέρχονται από τα χωριά 

Κέλλη, Σιταριά, και Λόφους. Οι χειμώνες στην 

περιοχή είναι σκληροί. Η Ακυλίνα και οι συμμαθητές 

της κάθε πρωί και μεσημέρι θα πρέπει να 

διανύσουν μια απόσταση σχεδόν δύο χιλιομέτρων, 

από τη στάση του λεωφορείου, για να φθάσουν στο 

σχολείο και το μεσημέρι να επιστρέψουν από την 

ίδια διαδρομή καθότι τα σχολικά λεωφορεία λόγω 

μεγέθους δεν μπορούν να μπουν στους δρόμους 

του χωριού. Πολλές φορές η διαδρομή αυτή γίνεται 

υπό ακραίες καιρικές συνθήκες με βροχές, 

καταιγίδες αλλά και με ισχυρές χιονοπτώσεις η 

καθολικό παγετό. 

Όπως αναφέρουν οι μαθητές, στη στάση όπου 

πρέπει να περιμένουν για το λεωφορείο της 

επιστροφής, δεν υπάρχει καμιά προφύλαξη, ούτε 

ένα στέγαστρο και αναγκάζονται να περιμένουν με 

τις ομπρέλες στη βροχή ή το χιόνι, τη διέλευση του 

λεωφορείου. Τα δύο παραπάνω προβλήματα είναι 

γνωστά τόσο στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ όσο και στον 

Δήμο Φλώρινας και όπως αναφέρει ο διευθυντής 

του σχολείου υπάρχουν προτάσεις για τη λύση τους. 

 
 

 
18. Η Μαγεία των Κεραμικών Ιζνίκ στο 

Μουσείο Μπενάκη: γνωρίστε από 

κοντά ένα από τα πιο λαμπρά 

επιτεύγματα στην ιστορία της 

κεραμικής 

 
 

 
 

Το Μουσείο Μπενάκη εγκαινίασε στους χώρους του 

Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης, την Πέμπτη 5 

Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00, την έκθεση «Η 

Μαγεία των Κεραμικών Ιζνίκ». 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 19 Νοεμβρίου 2017 

και πραγματοποιείται σε διάλογο με την έκθεση 

«ICARO – ΙΚΑΡΟΣ. Το εργαστήριο κεραμικών της 

Ρόδου, 1928-1988», που λαμβάνει χώρα την ίδια 

χρονική περίοδο στο  Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού 

Πολιτισμού (Κουμπάρη 1). 

Η έκθεση «Η Μαγεία των κεραμικών Ιζνίκ» εστιάζει 

στα κεραμικά της οθωμανικής περιόδου και 

συγκεκριμένα σε αυτά που δημιουργήθηκαν τον 

16ο αιώνα στην πόλη Ιζνίκ της Μ. Ασίας. Αγγεία με 

φωτεινά χρώματα και ζωντανά σχέδια, τα οποία 

θαυμάστηκαν και έγιναν περιζήτητα τόσο κατά την 

περίοδο της παραγωγής τους όσο και κατά τον 19ο 

αιώνα, αποτελούν ένα από τα πιο λαμπρά 

επιτεύγματα στην ιστορία της κεραμικής. 

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει μια 

διαδρομή που ξεκινά στα μέσα του 19ου αιώνα με 

το πρώτο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων και τις 

πρώιμες μελέτες και καταλήγει στα εργαστήρια της 

Ελλάδας και συγκεκριμένα του Φαλήρου και της 

Ρόδου που επιχειρούν την αναβίωση των 

κεραμικών. 

Στο πρώτο σκέλος η έκθεση επικεντρώνεται στο 

ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για τα κεραμικά Ιζνίκ 

τον 19ο αιώνα. Η δημιουργία συλλογών είναι ένα 

φαινόμενο που χαρακτηρίζει τον 19ο αιώνα και 

τροφοδοτείται από τον οριενταλισμό και τις 

ιστορικιστικές τάσεις της εποχής, οι οποίες 

προωθούν την αναβίωση ρυθμών του παρελθόντος. 

Ευρωπαίοι περιηγητές και μελετητές ανακαλύπτουν 

το μεσαιωνικό παρελθόν των χωρών της Μέσης 

Ανατολής στην τέχνη των Μαμελούκων της 

Αιγύπτου, την τέχνη της μουσουλμανικής Ισπανίας 

και του Ιράν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη 

θέση κατέχουν τα ισλαμικά κεραμικά, τα οποία 

περιλαμβάνονται στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις της 

Ευρώπης και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

συλλεκτών. Παράλληλα, εξειδικευμένες εκθέσεις 

διοργανώνονται σε μεγάλες πόλεις όπως στο 

Λονδίνο, το Παρίσι, το Μόναχο και την Αλεξάνδρεια. 

Η περίπτωση της κεραμικής Ιζνίκ παρουσιάζει 

ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οι συλλέκτες που 

εμπλουτίζουν τις συλλογές τους, αγοράζοντας 
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κυρίως από εμπόρους τέχνης στο Κάιρο και την 

Αλεξάνδρεια, συχνά αγνοούν την πραγματική 

προέλευση των έργων. Μέχρι τις αρχές του 20ού 

αιώνα οι θεωρίες που κυριαρχούν σχετικά με τον 

τόπο κατασκευής των αγγείων και των πλακιδίων 

είναι λανθασμένες. Όπως προκύπτει από τις 

εκδόσεις της εποχής, η παραγωγή των κεραμικών 

αποδίδεται στο Ιράν, τη Ρόδο ή τη Δαμασκό, 

αποτυπώνοντας τις αντιλήψεις σύγχρονων 

ευρωπαίων μελετητών, όπως του αρχιτέκτονα 

Owen Jones, για την έλλειψη πρωτοτυπίας της 

οθωμανική τέχνη. Παράλληλα με τη διαμόρφωση 

των συλλογών ο θαυμασμός για τα Ιζνίκ οδηγεί 

ορισμένα εργαστήρια στη Γαλλία, την Αυστρία και 

την Ιταλία να κατασκευάσουν και να διαθέσουν στις 

αγορές αγγεία από πορσελάνη με οθωμανική 

διακόσμηση που περιλαμβάνει αραβουργήματα και 

άνθη όπως οι τουλίπες, τα γαρύφαλλα, το 

θυσανωτό φύλλο «σαζ» και άλλα. 

Το δεύτερο σκέλος της έκθεσης είναι αφιερωμένο 

στα ελληνικά κεραμικά του 20ού αιώνα και στη 

σχέση τους με την αισθητική των Ιζνίκ. Από τις αρχές 

του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα μετά το 1922 

καταφεύγουν στην Ελλάδα αγγειοπλάστες από την 

Κιουτάχεια. Εκείνη την εποχή ιδρύονται εργαστήρια 

κεραμεικής στο Φάληρο (Κιουτάχια και Κεραμεικός) 

όπου αξιοποιούνται οι γνώσεις και η εμπειρία των 

προσφύγων. Στην παραγωγή αναδεικνύεται το 

διακοσμητικό ρεπερτόριο των κεραμικών Ιζνίκ 

παράλληλα με την ελληνική θεματολογία. Η 

επιρροή των κεραμικών Ιζνίκ συνεχίζεται στην 

Ελλάδα έως και τη μεταπολεμική περίοδο με τα 

κεραμικά της Ρόδου. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται για πρώτη φορά, μετά 

από πολλά χρόνια, επιλεγμένα κεραμικά από τις 

συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και σπάνιες 

εκδόσεις από την προσωπική συλλογή του ιδρυτή 

του, Αντώνη Μπενάκη. Η επιλογή εμπλουτίζεται με 

αγγεία από τη συλλογή του Μουσείου Ελληνικής 

Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 

Οργάνων καθώς και από ιδιωτικές συλλογές. 

Την έκθεση συνοδεύει έκδοση δίγλωσση, 

(Ελληνικά/Αγγλικά), η οποία περιλαμβάνει 

φωτογραφίες επιλεγμένων έργων και συνοδευτικά 

κείμενα από την επιμελήτρια της έκθεσης Μίνα 

Μωραΐτου, επιμελήτρια του Μουσείου Μπενάκη 

Ισλαμικής Τέχνης.  

«Η Μαγεία των κεραμικών Ιζνίκ» έρχεται σε διάλογο 

με την έκθεση «ICARO – ΙΚΑΡΟΣ. Το εργαστήριο 

κεραμικών της Ρόδου, 1928-1988», που λαμβάνει 

χώρα την ίδια χρονική περίοδο στο  Μουσείο 

Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1). 

 

19. Έκθεση με τον "θησαυρό των Ναζί" 

 

Πρόκειται για μια θεαματική έκθεση. Η 

μυστηριώδης συλλογή του Κορνέλιους Γκούρλιτ 

εκτίθεται για πρώτη φορά και μάλιστα ταυτόχρονα 

στη Βόννη και τη Βέρνη. 

 

 
 

«Ο θησαυρός των Ναζί» ήταν το τίτλος που έδωσαν 

πολλά ΜΜΕ όταν έγινε γνωστή η ανακάλυψη της 

συλλογής Γκούρλιτ. 

Πέντε χρόνια μετά την κατάσχεση της συλλογής του 

Γκούρλιτ, που περιλαμβάνει και έργα που είχαν 

κλαπεί κατά την περίοδο του ναζιστικού 

καθεστώτος από τους νόμιμους δικαιούχους, οι 

πίνακες βλέπουν επιτέλους το φως της 

δημοσιότητας. Σε μια διπλή έκθεση που 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα τον Νοέμβρη στη 

Βόννη και τη Βέρνη με τίτλο «Απογραφή Γκούρλιτ» 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά περίπου 450 έργα 

από την περιβόητη συλλογή. 
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Το έργο Γέφυρα του Βατερλό του Κλοντ Μονέ έχει 

επιστραφεί στο μεταξύ στην οικογένεια των 

δικαιούχων. 

Το 2012 πάνω από 1500 έργα που περιλαμβάνουν 

πίνακες των Μονέ, Σεζάν, Ρενουάρ, Ντιξ, Νόλντε 

και Μπέκμαν βρέθηκαν στο διαμέρισμα του 

Γκούρλιτ στο Μόναχο και αργότερα στη 

μονοκατοικία του στο Σάλτσμπουργκ. Πολλά από 

αυτά σε πολύ κακή κατάσταση. Έτσι για παράδειγμα 

ο πίνακας «Η γέφυρα του Βατερλό» (1903) του 

Μονέ, όπως και άλλα έργα, βρέθηκε εν μέρει 

μουχλιασμένος. 

Το 2014 ο Γκούρλιτ απεβίωσε και παραχώρησε τη 

συλλογή του στο Μουσείο Τέχνης της Βέρνης. 

Γεγονός που προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς. Μετά 

την ολοκλήρωση της έκθεσης όλα τα έργα θα 

επιστραφούν πάλι εκεί. 

Παρ’ όλο που έχουν γίνει μακροχρόνιες έρευνες δεν 

έχει δοθεί απάντηση στο ερώτημα πόσα έργα από 

τη συλλογή του Κορνέλιους Γκούρλιτ είχαν κλαπεί 

κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 

ερώτημα αυτό προκύπτει εύλογα αν αναλογιστεί 

κανείς την περίπλοκη σχέση που είχε ο πατέρας του, 

ο Χίλντεμπραντ Γκούρλιτ, με το ναζιστικό καθεστώς. 

Ο Χ. Γκούρλιτ ήταν ένας από τους εμπόρους έργων 

τέχνης του Χίτλερ και είχε αποκτήσει τη συλλογή 

υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και μάλλον όχι 

νόμιμες. Την ίδια ώρα όμως είχε και γιαγιά εβραϊκής 

καταγωγής, κάτι που για ένα διάστημα τον έκανε να 

βρεθεί ο ίδιος στο στόχαστρο των Ναζί. Ο Γκούρλιτ 

είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του ως έμπορος 

έργων τέχνης στους Ναζί, ενδεχομένως για να 

αποφύγει τις διώξεις. Μάλιστα κατά την εποχή του 

ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε να ανέλθει 

σημαντικά επαγγελματικά. Ακόμη όμως και μετά 

τον πόλεμο συνέχισε να εργάζεται ως διευθυντής 

μουσείου και του επεστράφη η συλλογή του που 

είχε κατασχεθεί από τον αμερικανικό στρατό. 

Οι ερευνητές που κλήθηκαν να διαπιστώσουν κατά 

πόσο η συλλογή του Γκούρλιτ είχε αποκτηθεί με 

νόμιμα μέσα ανακάλυψαν ότι στη συλλογή 

βρίσκονται έργα διωχθέντων εβραίων συλλεκτών 

και ότι ο Γκούρλιτ είχε πλαστογραφήσει 

πιστοποιητικά προέλευσης. Στην έκθεση της Βόννης 

και μόνο υπάρχουν σχετικές ενδείξεις για περίπου 

250 έργα. Επισήμως μέχρι σήμερα μόνο έξι έργα 

θεωρούνται προϊόντα κλοπής από τους ερευνητές. 

Τέσσερα έργα των Ματίς, Πισαρό, φον Μέντσελ και 

Λίμπερμαν επεστράφησαν στις οικογένειες των 

δικαιούχων. Οι έρευνες συνεχίζονται και δεν 

αποκλείεται να επιστραφούν κι άλλα έργα. 

Μένει όμως το ερώτημα γιατί ο Κορνέλιους Γκούρλιτ 

άφησε την πολύτιμη κληρονομιά του στο ελβετικό 

μουσείο. Ο γερμανός συλλέκτης διατηρούσε 

στενούς δεσμούς με τη χώρα και την τοπική 

καλλιτεχνική σκηνή. Δεσμοί που ενδέχεται να έχουν 

τις ρίζες τους σε παλαιότερες εποχές, αφού η 

Ελβετία ήταν η αγορά στην οποία 

κατέληγαν κλεμμένα έργα από τη ναζιστική 

Γερμανία και τις υπό κατοχή περιοχές. Επιπλέον 

μετά τις αποκαλύψεις και όπως δηλώνουν 

άνθρωποι από το περιβάλλον του, ο Γκούρλιτ 

φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος από τον τρόπο με 

τον οποίο η Γερμανία αντιμετώπισε το ζήτημα και 

τον ίδιο. 

Σίγουρα για το κοινό της Βόννης και της Βέρνης η 

έκθεση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θαυμάσει 

από κοντά τα έργα των μεγάλων καλλιτεχνών που 

μέχρι τώρα βρίσκονταν κρυμμένα στα ντουλάπια 

του αμφιλεγόμενου συλλέκτη. 

 
 
 

20. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 26 αρχαία 
κλεμμένα από τους ναζί 

 
 

Στην Ελλάδα επιστρέφουν 26 αρχαία αντικείμενα  

που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. Η τελετή 

επαναπατρισμού πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη 
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Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στα γραφεία της 

Ελληνικής Πρεσβείας στη Βιέννη. Όπως ενημερώνει 

με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, πρόκειται για έντεκα αρχαία 

αντικείμενα Μινωικής εποχής (οκτώ πήλινα αγγεία, 

ένα θραύσμα αγγείου, ένα λίθινο αγγείο και ένας 

επιτραπέζιος λύχνος), πέντε πήλινα αγγεία και δύο 

λύχνους Κλασικής/Ελληνιστικής περιόδου, τέσσερα 

θραύσματα πήλινων ειδωλίων, μία πήλινη ψήφο, 

ένα πήλινο σφονδύλι, μια οστέινη περόνη και ένα 

λίθινο αντικείμενο με οπές. 

 

«Τα αρχαία αντικείμενα συγκαταλέγονται μεταξύ 

αυτών που αφαίρεσε παρανόμως το 1941 ο 

Γερμανός στρατηγός Julius Ringel από το 

Στρωματογραφικό Μουσείο και τη Βίλα Αριάδνη, 

στην Κνωσό, είχαν δε παραχωρηθεί από τον ίδιο στο 

Πανεπιστήμιο του Graz πριν από το 1945», 

ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, που συμπληρώνει: «Η 

ταύτιση των αρχαιοτήτων κατέστη δυνατή χάρη σε 

πρόσφατες εργασίες του Πανεπιστημίου του Graz 

για την καταγραφή και τεκμηρίωση αρχαιοτήτων 

που συνδέονται με δραστηριότητες των Ναζί κατά 

τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την 

ταύτιση των αντικειμένων, το Πανεπιστήμιο του 

Graz εξέφρασε εγγράφως προς το Υπουργείο 

Πολιτισμού την πρόθεσή του να επιστρέψει τις 

κλαπείσες αρχαιότητες στην Ελλάδα. Τον 

συντονισμό μέχρι τον τελικό προγραμματισμό της 

τελετής παράδοσης-παραλαβής και τον 

επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων ανέλαβε το Τμήμα 

Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 

(Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση 

Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, 

Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών 

Αγαθών), σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 

Ελλάδας στη Βιέννη». 

Στην προγραμματισμένη τελετή επαναπατρισμού 

θα παρευρεθούν, εκ μέρους του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Γενική Γραμματέας 

Πολιτισμού Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και η 

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού 

Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας 

Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου. Οι 

αρχαιότητες θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην 

Ελλάδα, με τελικό προορισμό το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου. 

 

 

21. Το 7ο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών  

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 

και το Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική και Μεθοδολογία 

των Μαθηματικών» του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν το: 

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών 

με θέμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. 

(Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://enedim7.gr. 
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