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Γεώργιος Σεφέρης 
ΚΓ'  από το Μυθιστόρημα (1935) 
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3. Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ στο ΤΕΓ Βίλνιους 
Λιθουανίας κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 
Γλώσσας 
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8. Επίσκεψη μαθητών του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 

18. Σεμινάριο για το Safeguarding στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου 

19. Εορτασμός των τριών Ιεραρχών: εκπαιδευτική επίσκεψη των νηπίων στην 
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Oxford, 1986 
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Η σημασία της συνέργειας στα σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού 
 

Η «συνέργεια» είναι μια λέξη της ελληνικής γλώσσας που έχει πλουτίσει άλλες γλώσσες, όπως το αγγλικό 

«synergy» και το γαλλικό «synergie». Όταν συνεργούν δύο άτομα το αποτέλεσμα της σύμπραξής τους δεν είναι 

το απλό αριθμητικό άθροισμα «ένα συν ένα». Ο Αριστοτέλης υποστήριζε: «Το όλον είναι μεγαλύτερο από το 

άθροισμα των μερών». Το τελικό προϊόν συνδυάζοντας τη συμπληρωματικότητα των μερών με την ενότητα του 

όλου είναι εμπλουτισμένο και διαφορετικό. 

Μια ελληνική παροιμία λέει: «Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη». Η εν λόγω ρήση βρίσκει εφαρμογή π. χ. στο 

ποδόσφαιρο. Για τη νίκη πρέπει να συνεργαστούν πολλοί μαζί. Το διαπιστώσαμε το 2004 στη Λισσαβώνα όταν 

η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Τότε, ο ξένος τύπος επαίνεσε την αξία 

της συνεργασίας των Ελλήνων παικτών. Ένας Πορτογάλος ανταποκριτής παρατήρησε: «Εάν το ποδόσφαιρο είναι 

ομαδικότητα, πειθαρχία και αποφασιστικότητα, ομολογώ ότι ποτέ δεν έχω δει τέτοια τέλεια παράσταση». Η 

δύναμη της συνέργειας θα έπρεπε να χρωματίζει και την ποιότητα της ελληνικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Σε 

ένα σχολείο κάθε εκπαιδευτικός εργάζεται μαζί με τους άλλους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Τα καλά επιτεύγματα του σχολείου, δεν είναι έργο ενός ατόμου, αλλά καρπός πρωτοβουλιών μικρότερων 

ομάδων, που καλλιεργούν αρμονικές σχέσεις και διαμορφώνουν τις συλλογικές αποφάσεις. 

Το σχολείο, ως οργανωμένο σύστημα ομάδων που συσχετίζονται λειτουργικά για την επίτευξη κοινών σκοπών, 

δομείται με βάση την ποιότητα της ομαδικής εργασίας που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του. Όπως στο 

ποδόσφαιρο ο τερματοφύλακας δεν αφήνει το τέρμα για να κάνει τον επιθετικό, έτσι κάθε μέλος του σχολείου 

προσφέρει τις ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην υπηρεσία του συνόλου. Η ειλικρινής 

επικοινωνία των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για τη συνεχή καλυτέρευση της μάθησης των μαθητών. Τα 

σχολεία βελτιώνονται προς όφελος όλων μόνο όταν κάθε εκπαιδευτικός είναι μέλος μιας ή περισσότερων 

ομάδων που συνεργάζονται παραγωγικά για την επίλυση των προβλημάτων, παρέχουν αμοιβαία 

συναισθηματική στήριξη και προωθούν τον διάλογο, την ατομική λογοδοσία και την ανατροφοδότηση. Οι 

καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διδασκόντων βοηθούν στην εμβάθυνση της κατανόησης του 

περιεχομένου, την ανάλυση των παιδαγωγικών πρακτικών, τη διαμόρφωση κοινών κριτηρίων αξιολόγησης των 

μαθητών και την επίλυση των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις τάξεις τους. 

Επομένως, εκπαιδευτική συνέργεια είναι η ικανότητα να εργαζόμαστε όλοι μαζί για ένα κοινό όραμα. Είναι 

απαραίτητη στους διδάσκοντες και τους ηγέτες των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, στο πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον της εκάστοτε χώρας υποδοχής. Οι μετέχοντες της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, 

πρόεδροι, μέλη σχολικών επιτροπών των γονέων, κ.λπ), συνεργάζονται με εμπιστοσύνη, διερευνούν τις 

καταστάσεις και θέτουν στόχους που συναποδέχονται, επαυξάνοντας τη μορφωτική πρόοδο των μαθητών. Όταν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης συμπράξουν σε ένα πλαίσιο συναντίληψης, τότε 

είναι βέβαιο ότι ο μόχθος όλων θα καρποφορήσει. Στα επιτυχημένα σχολεία η συλλογική μάθηση είναι 

συνώνυμο της αλλαγής νοοτροπίας. Με άλλα λόγια «μαθαίνω σημαίνει αλλάζω συμπεριφορά». 

Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης αξιώνει, «να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα». Για το γενικό καλό του ενιαίου Απόδημου 

Ελληνισμού η σύμπλευση και συνεργασία όλων είναι αναγκαία. Δεν πρέπει να νοιαζόμαστε ποιος θα πάρει τα 

«εύσημα». Όταν όλοι παρέχουμε αμέριστη αρρωγή ο ένας στον άλλον, στο τέλος όλοι θα ωφεληθούμε! 

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 

                                                                                                                             Δρ. Γεώργιος Κόσυβας 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓ 

 

 

1. Επιμορφωτική Ημερίδα  του 

Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης: 

Διαδίκτυο: Επικοινωνία ή 

Αποκλεισμός; 

 

Την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018 (9 π.μ.-3μ.μ.), με 

αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 6η 

Φεβρουαρίου, διοργανώθηκε από το Γραφείο 

Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της 

Ελλάδας στο Λονδίνο, επιμορφωτική ημερίδα με 

θέμα : Διαδίκτυο: Επικοινωνία ή Αποκλεισμός; με 

εισηγήτρια την κ. Αντιγόνη Λυμπέρη, καθηγήτρια 

κοινωνιολόγο, Msc. Public Health.  
 

 

H κ. Αντιγόνη Λυμπέρη είναι υπεύθυνη Αγωγής 

Υγείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δ΄ Αθήνας 

και Πρέσβειρα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα Αποστόλου Βαρνάβα, Wood Green, 22 

Trinity Road, LONDON  N22 8LB. 
 

 

Η ημερίδα απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

των ελληνικών σχολείων της Μ. Βρετανίας και 

διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του κ. Γεωργίου 

Κόσυβα, Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας 

της Ελλάδας στο Λονδίνο. Την εκδήλωση προλόγισε 

ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Τροπαίου, κ. 

Αθανάσιος, ο οποίος   διέθεσε την αίθουσα για την 

πραγματοποίηση της ημερίδας. 

 

 
 

Κατόπιν, ο κ. Κόσυβας, καλωσορίζοντας την κ. 

Λυμπέρη, υπογράμμισε το γεγονός ότι το διαδίκτυο 

βοηθάει στο παιδαγωγικό έργο γιατί είναι μια 

πλατφόρμα επικοινωνίας πέρα από γεωγραφικά και 

πολιτιστικά όρια, αλλά από την άλλη πλευρά, 

εγκυμονεί κινδύνους και απειλεί την ψυχοσωματική 

υγεία των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει να διδαχθούν 

τη σωστή χρήση του από τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

 
 

Στην συνέχεια, κ. Λυμπέρη αναφέρθηκε στην έντονη 

επίδραση των περιβαλλόντων κοινωνικοποίησης 

των ανηλίκων, της οικογένειας και του σχολείου στη 

διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. 

Οι θεματικές του σεμιναρίου ήταν: 
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• βασικές αρχές διαδικτύου, 

• κανόνες ασφαλούς διαδικτύου και αναζήτησης 

πληροφοριών, 

• συμπεριφορές στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης και στο διαδίκτυο, 

• τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και προστασία 

τους στο διαδίκτυο, 

• διαδικτυακά παιχνίδια και οι κίνδυνοι από τη 

χρήση τους, 

• χρόνος έκθεσης στην οθόνη (screen time) - 

Προβολή video, 

• κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του 

διαδικτύου, 

• ηλεκτρονικός εκφοβισμός – πρόληψη – 

αντιμετώπιση, 

• βιωματικά εργαστήρια για 

εκπαιδευτικούς/μαθητές. 
 

 
 

Ιδιαίτερα τονίστηκε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

και οι γονείς πρέπει να έχουν ίδια στάση όσον 

αφορά τη χρήση του διαδικτύου και την επιλογή των 

έγκριτων διαδικτυακών πηγών από τους ανήλικους.  

Η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας και ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι κοντά στην 

οικογένεια. 

Συγκεκριμένα: εκπαιδευτικοί και γονείς βοηθούμε 

τα παιδιά να αποκτήσουν: 

- θετικές συμπεριφορές, όσον αφορά τη χρήση 

πηγών, 
 

- τον έλεγχο των fake news  που προβάλλουν 

συμπεριφορές γενίκευσης, 
 

- και κυρίως, συμβάλλουμε στην αποτροπή της 

ρητορικής του μίσους (σχόλια ρατσιστικού 

περιεχομένου, σεξιστικές ύβρεις κ.λπ.). 

 

 
 

Επιπρόσθετα, η κ. Λυμπέρη αναφέρθηκε στα 

διαδικτυακά παιχνίδια και το cyberbulling ως αίτια 

πτώσης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας. 

Συγκεκριμένα το cyberbulling μπορεί να έχει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

• Exclusion (αποκλεισμός, εξοστρακισμός 

προσώπων), 
 

• Trolling (σύγκρουση), 
 

• Impersonation (χρήση προσωπικών 

λογαριασμών), 
 

• Outing (προβολή σεξουαλικών 

προτιμήσεων), 
 

• Flaming (διαδικτυακές διαμάχες). 

 

Ακολούθησε δίωρο βιωματικών δραστηριοτήτων 

στις οποίες συμμετείχαν όλοι εκπαιδευτικοί. 

 

 
 

Παράλληλα, προβλήθηκαν video για περαιτέρω 

συζήτηση και προβληματισμό και οργανώθηκαν 

βιωματικά παιχνίδια. 
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Η ημερίδα αποσκοπούσε στην ενημέρωση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν 

τους κινδύνους του διαδικτύου, την ασφαλή 

πλοήγηση των μαθητών σε αυτό, αλλά και την 

αξιοποίηση του ως σύγχρονου μέσου επικοινωνίας, 

πληροφόρησης, ψυχαγωγίας, ευαισθητοποίησης 

και κριτικής σκέψης. H ημερίδα συνέβαλε στην κατά 

το δυνατό πολύπλευρη διερεύνηση των 

μελετώμενων θεμάτων, στην ανάπτυξη γόνιμου 

διαλόγου και προβληματισμού.  

 

 
 

Η ημερίδα έληξε με τις καλύτερες εντυπώσεις και με 

την πρόταση των εκπαιδευτικών προς την κ. 

Λυμπέρη να επισκεφτεί ξανά τα σχολεία του 

Λονδίνου για ενημέρωση γονέων, μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

 

 

2. Ελληνική Ημέρα : μια 

διαπολιτισμική συνεργασία του 

Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Λονδίνου με το Avenue House 

School in Ealing στο Λονδίνο 

 

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου το βρετανικό δημοτικό 

σχολείο "Avenue House" στο Ealing του Λονδίνου σε 

συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 

στο Λονδίνο οργάνωσε μία ξεχωριστή ημέρα 

αφιερωμένη στην ιστορία, τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό της Ελλάδας. 

 

 

 
 

 

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας οι μαθητές και 

οι μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Avenue House 

είχαν την ευκαιρία να ντυθούν ως Αρχαίοι Έλληνες, 

να συνδεθούν διαδικτυακά μέσω Skype με τους 

μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Βεργίνας και 

να ταξιδέψουν στις αρχαίες Αιγές, την ιδιαίτερη 

πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την πρώτη 

πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου και 

κορυφαίου, πλέον, μνημείου παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO.  

 

 
 

Μέσα από αυτή τη διαδικτυακή σύνδεση οι μαθητές 

και οι μαθήτριες των δύο σχολείων αντάλλαξαν 

στοιχεία από την καθημερινή σχολική ζωή, τη 

μουσική, τον πολιτισμό και τη γλώσσα των δύο 

χωρών και μοιράστηκαν λίγη από τη δύναμη του 

Ήλιου του Ηλιάτορα, κατά τον Ελύτη, όταν η κάμερα 

στράφηκε προς τον ελληνικό ουρανό. 
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Η σύνδεση μεταξύ των δύο σχολείων αποτέλεσε μία 

εξαιρετική ευκαιρία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

και επικοινωνίας, η οποία ανέδειξε για μία ακόμη 

φορά την πηγαία ανάγκη του ανθρώπου να 

συνδεθεί και να αλληλεπιδράσει με άλλους 

ανθρώπους ανεξαρτήτως έθνους, φυλής και 

πολιτιστικών καταβολών. Μέσα από αυτή τη 

διαδικτυακή συνάντηση οι μαθητές των δύο 

σχολείων μοιράστηκαν ένα κοινό υπόβαθρο, τη 

γνώση της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, αλλά 

και έναν κοινό ορίζοντα, την επιθυμία τους να 

παραμείνουν ενωμένοι ως μελλοντικοί πολίτες του 

κόσμου.  
 

 
 

Με αφορμή τη διαδικτυακή αυτή συνάντηση, η 

βουλευτής Dr Rupa Huq μίλησε στους μαθητές για 

τη σημασία της διατήρησης στενών δεσμών μεταξύ 

των ευρωπαϊκών εθνών και υποστήριξε επί της 

ουσίας την επιθυμία που εξέφρασαν οι μαθητές να 

παραμείνει η χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

τονίζοντας πώς αυτή είναι και η δική της επιθυμία. 

Επισήμανε, δε, πως κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί ίσως με ένα καινούριο δημοψήφισμα σε 

μερικά χρόνια όταν περισσότεροι νέοι άνθρωποι, οι 

οποίοι φαίνεται να αισθάνονται παρομοίως, θα 

έχουν αποκτήσει εκλογικό δικαίωμα. Η Dr Huq, σε 

συνεργασία με την εκπαιδευτικό κα Μαριάνθη 

Παπαδημητρίου, απεσταλμένη στο σχολείο από το  

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου, 

αναφέρθηκαν στις ηθικές αξίες και τη σημασία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, ένα πολίτευμα το 

οποίο γεννήθηκε στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.χ. και 

εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Συνέκριναν τους 

διαφορετικούς τύπους του πολιτεύματος αυτού και 

του τρόπου εκλογών στην Αρχαία Ελλάδα και 

σήμερα (π.χ. άμεση και αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία, μυστική ή δια βοής ψηφοφορία, 

οστρακισμός) και μίλησαν στους μαθητές για την 

ετυμολογική προέλευση και εννοιολογική ερμηνεία 

των λέξεων ‘democracy’ και ‘ostracize’. 

 

Η κα Παπαδημητρίου, στη συνέχεια, συζήτησε με 

τους μαθητές για τη σημασία των πρώτων 

φιλοσοφικών σχολών που σημάδεψαν τη 

φιλοσοφική σκέψη του δυτικού κόσμου: της 

Ακαδημίας του Πλάτωνα στην Αθήνα και της σχολής 

του Αριστοτέλη στη Νάουσα. Μέσα από ένα 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό οι μαθητές 

επισκέφτηκαν   τις σχολές αυτές. Έπειτα ταξίδεψαν 

στην αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των 

Ολυμπιακών Αγώνων, άγγιξαν όλες τις ηπείρους 

μέσα από τα χρώματα των Ολυμπιακών κύκλων και 

μοιράστηκαν σχετικούς μύθους και ιστορίες από την 

Αρχαία Ελλάδα (π.χ. Ο μύθος του Προμηθέα και η 

σύνδεσή του με την Ολυμπιακή φλόγα). Τέλος, μέσα 

από διάφορα παιχνίδια ετυμολογικής ανάλυσης, 

συζήτησαν για τη σημασία της Ελληνικής Γλώσσας 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη όλων των Ευρωπαϊκών 

γλωσσών και συνειδητοποίησαν ότι και οι ίδιοι 

χρησιμοποιούν ποικίλες ελληνικές λέξεις στον 

καθημερινό τους λόγο χωρίς ίσως να το γνωρίζουν, 

όπως για παράδειγμα τη λέξη ‘school’ από την 

ελληνική λέξη ‘σχόλη’ που σημαίνει ελεύθερος 

χρόνος, αργία (π.χ. «Κυριακή γιορτή και σχόλη»), 

καθώς οι άνθρωποι που είχαν χρόνο να ασχοληθούν 

με τα γράμματα ήταν όσοι είχαν την πολυτέλεια να 

μην εργάζονται. 

Στο δημοτικό σχολείο του “Avenue House” φοιτούν 

ένας μαθητής και μία μαθήτρια ελληνικής 

καταγωγής οι οποίοι συνομίλησαν με προθυμία με 

την κα. Παπαδημητρίου στα Ελληνικά και 
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μοιράστηκαν πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 

των γονέων τους. 

 

     
 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές 

γεύτηκαν πλούσια ελληνικά εδέσματα, ενώ στο 

τέλος της ημέρας έγινε η απονομή των βραβείων 

στους νικητές των σχολικών Ολυμπιακών Αγώνων 

που δεν ήταν τίποτε άλλο από τον γνωστό Κότινο, το 

στεφάνι από κλαδί αγριελιάς. Η ημέρα έκλεισε με 

κέφι και ζωντάνια στους ρυθμούς των ελληνικών 

χορών: συρτάκι και χασαποσέρβικο. 

 

    
 

Η Ελληνική Ημέρα στο Avenue House, ήταν μια 

ιδιαίτερα συγκινητική και γόνιμη συνάντηση η 

οποία πιστεύουμε ότι θα μείνει ανεξίτηλα 

χαραγμένη στις μνήμες των παιδιών. Το Γραφείο 

Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου ευχαριστεί 

θερμά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των 

δύο σχολείων και ιδιαίτερα τη κα Deborah 

Monteforte, School SENCΟ, και τον κ. Justin 

Sheppard, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου 

“Avenue House”, για την όλη οργάνωση και την 

ευγενική πρόσκληση συμμετοχής καθώς και τη 

δασκάλα Αγγλικών κα Κατερίνα Ζωγραφοπούλου 

και τον κ. Λάζαρο Σουλίδη διευθυντή του δημοτικού 

σχολείου της Βεργίνας για την άμεση ανταπόκριση 

στην πρόσκληση του Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Λονδίνου, κ. Γεωργίου Κόσυβα, για συνεργασία. 

Ευχόμαστε η ημέρα αυτή να σηματοδοτήσει την 

αρχή μίας ευρύτερης συνεργασίας και όσμωσης του 

Ελληνικού με το  Βρετανικό εκπαιδευτικό στοιχείο. 

 

 
 

 

 

 

3 Επίσκεψη του Υφυπουργού 

Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ στο ΤΕΓ 

Βίλνιους Λιθουανίας κατά τον 

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

Ελληνικής Γλώσσας  

 

 

Ο Τέρενς Νικόλαος Κουίκ, Υφυπουργός Εξωτερικών, 

αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, 

πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στο Βίλνιους 

της Λιθουανίας.  
 

 
 

Η Α.Ε. Πρέσβης της Ελλάδας στη Λιθουανία, Δρ 

Βασιλική Δικοπούλου,  συνόδευσε τον κ. Κουίκ 

κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του Συλλόγου 
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Ελλήνων "Πατρίδα", όπου η πρόεδρος του Συλλόγου 

Εβελίνα Παουλαβιτσιένε-Κουγιουμτσίδου και 

πολλοί Έλληνες εγκατεστημένοι στο Βίλνιους, τον 

υποδέχτηκαν με χαρά.  
 

 
 

Επισκέφτηκε την αίθουσα διδασκαλίας του 

Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας του Βίλνιους και 

συνομίλησε με τους μαθητές και την αποσπασμένη 

εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας κα Στέλλα 

Τσακαγιάννη. 
 

 
 

 
 

Ξεναγήθηκε στη φωτογραφική έκθεση για τα 25 

χρόνια της ύπαρξης του Συλλόγου "Πατρίδα" και 

συζήτησε με τους Έλληνες.  
 

 

Ο Υφυπουργός Τέρενς Κουίκ και η Πρόεδρος του 

Συλλόγου αντάλλαξαν δώρα, προς ανάμνηση της 

επίσκεψης, και υποσχέθηκαν πως αυτή θα είναι η 

αρχή μιας στενής συνεργασίας. 
 

 
 

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Λιθουανία σε 

συνεργασία με την Έδρα Κλασικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Βίλνιους, τον Σύλλογο Ελλήνων 

στη Λιθουανία "Πατρίδα" και το ΤΕΓ Βίλνιους, 

διοργάνωσαν μια λαμπρή εκδήλωση για την 

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η εκδήλωση 

φιλοξενήθηκε στην εντυπωσιακή αίθουσα των 

πανηγυρικών συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου 

του Βίλνιους. 

 

 
 

Ο κ. Τέρενς Νικόλαος Κουίκ, Υφυπουργός 

Εξωτερικών της Ελλάδας, κήρυξε την εκδήλωση και 

με πολλή συγκίνηση μίλησε για την προσφορά της 

ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό και 

την οικουμενικότητά της.  

Η ΑΕ Πρέσβης της Ελλάδας στη Λιθουανία Δρ 

Βασιλική Δικοπούλου αφιέρωσε την ομιλία της 

στην ελληνική γλώσσα, τη μοναδικότητα, τη 

διαχρονικότητα και την αξία της στη διεθνή 

καθημερινότητα. 
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Στη συνέχεια της εκδήλωσης, η καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου του Βίλνιους κα Fatima Eloeva 

μίλησε για την ελευθερία και πώς αυτή εκφράζεται 

από τον Διονύσιο Σολωμό μέχρι τη νεότερη ελληνική 

ποίηση. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του 

Βίλνιους κα Kristina Svareviciute μίλησε για την 

παρουσία της ελληνικής γλώσσας στη Λιθουανία. Η 

Πρόεδρος του Συλλόγου "Πατρίδα" κα Εβελίνα 

Παουλαβιτσιένε-Κουγιουμτσίδου και η 

εκπαιδευτικός του ΤΕΓ κα Στέλλα Τσακαγιάννη 

μίλησαν για τους Έλληνες στη Λιθουανία, για τη 

λειτουργία του ΤΕΓ και για τη μοναδικότητα της 

ελληνικής γλώσσας.  

        
 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με φοιτητές του 

Πανεπιστημίου και μαθητές του ΤΕΓ που διάβασαν 

αποσπάσματα από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, από 

τον Ερωτόκριτο και από το Μυθιστόρημα του 

Γιώργου Σεφέρη. Επίσης, ακούστηκαν τα ποιήματα 

Ιθάκη του Κων/νου Καβάφη και Μικρή πράσινη 

θάλασσα του Οδυσσέα Ελύτη.  
 

 
 

Τη βραδιά άνοιξε και έκλεισε το Συγκρότημα του 

Συλλόγου "Πατρίδα" που εκτέλεσε άψογα τον 

Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας και το μελοποιημένο 

ποίημα του Γιώργου Σεφέρη "Στο περιγιάλι το 

κρυφό".  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Λιθουανοί 

αξιωματούχοι (εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 

κοινοβουλευτικοί), καθηγητές της Έδρας Κλασικής 

Φιλολογίας και του Τμήματος της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας 

Βίλνιους και Κάουνας, Πρέσβεις, Επιτετραμμένοι 

και Εκπρόσωποι του Διπλωματικού Σώματος, ο 

επικεφαλής του γραφείου Ε. Επιτροπής και ο 

αναπληρωτής του, η εδώ εκπρόσωπος της 

ΟΥΝΕΣΚΟ, τα μέλη του Συλλόγου "Πατρίδα", 

εκπρόσωποι του Κέντρου Γλωσσών Λιθουανίας, 

Ελληνιστές, προσωπικότητες των γραμμάτων και 

των τεχνών κ.α.  

           
 

Ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχής εκδήλωση, ένας  Ύμνος 

Εις την Ελληνικήν Γλώσσαν και μια εξαιρετική 

ευκαιρία ανάδειξης της αξίας και της 

μοναδικότητας, της στήριξης και περαιτέρω 

ενίσχυσης της διάδοσής της εδώ, στο έσχατο άκρο 

της ακριτικής Βαλτικής.  

 

 

4. Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την 

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής 

Γλώσσας από το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο και Ελληνικό 

Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 

 

Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο Λονδίνου με αφορμή τον εορτασμό για την 
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Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9η 

Φεβρουαρίου) αποφάσισαν να δώσουν έμφαση 

στον ελληνικό πολιτισμό οργανώνοντας τις 

παρακάτω δράσεις.    

    

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε 

επίσκεψη η Δρ Pamela Armstrong, ερευνήτρια στο 

Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της 

Οξφόρδης και συνεργάτης του Ashmolean Museum. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Armstrong 

αφορούν στη μελέτη της βυζαντινής εποχής. 

Ειδικότερα, ασχολείται με την κεραμική τέχνη και 

την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών. Για τον λόγο 

αυτό και η ομιλία της επικεντρώθηκε στην 

παρουσίαση ευρημάτων, όπως βυζαντινών δοχείων 

καθημερινής ζωής από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Σκοπός της ομιλίας ήταν η γνωριμία των 

παιδιών με τον πολιτισμό της βυζαντινής περιόδου 

και ειδικά με τα δοχεία και τα πιάτα που 

χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή οι 

Βυζαντινοί καθώς και τον τρόπο κατασκευής τους.  

Επίσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

από κοντά την ειδικότητα του ερευνητή 

αρχαιολογίας και συγκεκριμένα εκείνου που 

ασχολείται σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τον ελληνικό 

πολιτισμό.  

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα 

και σε κάποια σημεία στην ελληνική, αφού η 

ομιλήτρια γνωρίζει ελληνικά! Προσεγγίστηκαν 

θέματα όπως τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των 

κεραμικών, τα θέματα διακόσμησης και η σημασία 

τους σε συνδυασμό με τις τεχνικές και η σύνδεσή 

τους με την αντίστοιχη κοινωνική τάξη. Στο τέλος 

παρατέθηκε το αντίστοιχο λεξιλόγιο στην αγγλική 

και ελληνική γλώσσα και ακολούθησε συζήτηση για 

την ελληνική ρίζα των λέξεων που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς, όπως 

Byzantine=Βυζαντινός. Την ομιλία παρακολούθησαν 

τα παιδιά του Νηπιαγωγείου καθώς και των Δ’, Ε’ & 

ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού. Από την πλευρά της κ. 

Armstrong, εκφράστηκαν θετικά σχόλια για το ήθος 

και τη συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και για τις 

εύστοχες απαντήσεις που διατύπωσαν στις 

διάφορες ερωτήσεις της. Τα παιδιά από την πλευρά 

τους συμμετείχαν με ερωτήσεις και απαντήσεις 

καθόλη τη διάρκεια της ομιλίας και δήλωσαν ότι 

τους άρεσε η απλότητα του λόγου της κ. Armstrong 

και ότι κατάλαβαν όλο το περιεχόμενο χωρίς την 

ανάγκη μετάφρασης. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στα 

παιδιά ο τρόπος που οι Βυζαντινοί διαχώριζαν τις 

κοινωνικές τάξεις από τα είδη καθημερινής ζωής, 

καθώς και οι πληροφορίες που αντλήθηκαν μέσα 

από τις εικόνες των δοχείων σχετικά με τα διάφορα 

είδη τροφής της συγκεκριμένης περιόδου και 

οδηγήθηκαν σε σύγκριση με τα είδη της σημερινής 

εποχής. Τη συνολική δράση επιμελήθηκαν οι κ.κ. 

Δρ. Αναστασία Μισιρλή, Προϊσταμένη του 

Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου και η Δρ. 

Βαρβάρα Μασούρου, Διευθύντρια του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου.  

 

   
 

Στη συνέχεια ακολούθησε εργαστήριο κεραμικής 

για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Ε’ τάξης του 

Δημοτικού. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η 

σύνδεση της τέχνης του αγγειοπλάστη και της 

κεραμικής με το περιεχόμενο της ομιλίας καθώς και 

και η εξοικείωση των παιδιών με την παραγωγή ενός 

κεραμικού αντικειμένου, μέσω βιωματικής 

εμπειρίας. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οργάνωσης και 

συντονισμού της δράσης ήταν οι κ.κ. Δρ. Αναστασία 

Μισιρλή, Προϊσταμένη στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο 
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Λονδίνου και κα. Μαρία Λαλιώτη, εκπαιδευτικός 

στην Ε’ Τάξη Ελληνικό Δημοτικό.  

Την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από τον φορέα 

Ελληνικός Κύκλος Βιβλιόφιλων Λονδίνου 

(http://www.ekivil.org/) με υπεύθυνη την κ. 

Παναγιώτα Νάκου. Ο Ελληνικός Κύκλος 

Βιβλιόφιλων Λονδίνου επισκέφτηκε το σχολείο μας 

και μας ‘άνοιξε τις πόρτες της ελληνικής βιβλίου’. Η 

κ. Νάκου, η ίδια ομογενής με βιώματα πολύ έντονα 

για τη διατήρηση και συνέχιση του ελληνικού 

πολιτισμού, έχει οργανώσει το συγκεκριμένο φορέα 

εντοπίζοντας την ανάγκη των Ελλήνων της 

διασποράς για επαφή με την ελληνική λογοτεχνία. 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου ενσωμάτωσαν στη 

συγκεκριμένη δράση και τη λειτουργία της 

δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία λειτουργεί από 

τις αρχές του σχολικού έτους στο σχολείο τους, ώστε 

να  επιτευχθεί και γενίκευση της διαδικασίας μέσα 

από ανάλογο περιβάλλον.  

 

     
 

Επίσης, στο πλαίσιο ανοίγματος του σχολείου προς 

την κοινωνία και την οικογένεια υπήρχε και ώρα 

αφιερωμένη στους γονείς (Open Hour), ώστε να 

προσέλθουν και να γνωρίσουν από κοντά τον φορέα 

και τη λειτουργία του. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται μια κοινότητα μάθησης και μια 

δικτύωση των ελλήνων γονιών με φορείς των 

γραμμάτων της διασποράς. Τέλος, η διαδικασία 

δανεισμού βιβλίων από τους γονείς αποτελεί τη 

συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και 

ενός υγιούς προτύπου για την ανάπτυξη της 

φιλαναγνωσίας.  

 

 
 

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Νάκου για την αποδοχή 

του αιτήματος μας και τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στο 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου.   

 

 

5. Εκπαιδευτική επίσκεψη του 

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου 

Λονδίνου στο Πλανητάριο 

Greenwich 

 

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2018, 

πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του 

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου 

στο Πλανητάριο Greenwich.  

 
 

Συνοδοί καθηγητές ήταν η κες Ε. Σκαρίμπα, Γ. 

Δημητρακοπούλου, Ε. Βουνοτρυπίδου και ο κος Γ. 

Τραχανατζής. Οι μαθητές/τριες αφού 

περιηγήθηκαν στο πάρκο και στις Weller Astronomy 

Galleries, παρακολούθησαν  προβολή τριών 

τετάρτων με θέμα: “Solar System, Galaxy, Universe 

planetarium show”.  

 

http://www.ekivil.org/
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Η προβολή έγινε από Άγγλο Αστρονόμο ο οποίος 

μας εξήγησε τη δημιουργία των άστρων, το ηλιακό 

μας σύστημα, τις μαύρες τρύπες κ. α. Οι εικόνες του 

ουρανού ήταν μαγευτικές, η ημέρα, η νύχτα, οι 

γαλαξίες, η γη. Ήταν σαν να μεταφερθήκαμε από τη 

γη στο διάστημα, παρακολουθώντας τις κινήσεις 

των άστρων, τους γαλαξίες, τον ήλιο. Η επίσκεψή 

μας τελείωσε με μία βόλτα στο caffe και στο  shop 

του αστεροσκοπείου για snack και αναμνηστικά. 

Περπατώντας προς τον underground 

επισκεφτήκαμε και το μυθικό καράβι Cutty Sark που 

δέσποζε στην περιοχή. Παρά το κρύο ήμασταν 

ευχαριστημένοι και γεμάτη από την εμπειρία του 

Αστεροσκοπείου. 
 

 

 

 

 

6. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας 

Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στο 

Τ.Ε.Γ. Hellenic School of Stockholm 

στη Σουηδία 

 

 

Το Hellenic School of Stockholm (Ελληνικό Σχολείο 

Στοκχόλμης) τίμησε την Παγκόσμια ημέρα 

Ελληνικής γλώσσας (9η Φεβρουαρίου 2018) στα 

κατά τόπους τμήματά του με ανάγνωση της 

βιογραφίας του Διονυσίου Σολωμού καθώς  και του 

Οδυσσέα Ελύτη, ακρόαση μελοποιημένων 

ποιημάτων τους, ενώ έγινε απαγγελία αυτών από 

τους μαθητές.  

Το τμήμα του Σαββάτου παρακολούθησε, επίσης, 

απόσπασμα εκπομπής σχετικό με τη συνέχεια  και 

τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό.  

 

 

 

Στους  μαθητές του  τμήματος της Δευτέρας 

παρουσιάστηκε υλικό σχετικό με την πρώτη 

ελληνική γραφή Γραμμική Α και Β,  μιλήσαμε για την 

σπουδαιότητα  της  ελληνικής   γλώσσας  και στη 

συνέχεια έπαιξαν παιχνίδια σχηματισμού 

προτάσεων με θέματα από τη λογοτεχνία και τον 

πολιτισμό μας. 

 

 

 

Στην Ουψάλα  πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από 

την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ουψάλας, κα 

Μυρτώ Βέικου, με θέμα: «Ελληνική Γλώσσα: 4000 

χρόνια ιστορίας και πολιτισμού», καθώς και από τον 

διδακτορικό ερευνητή του ιδίου Πανεπιστημίου κ. 

Αντ. Ποντόπουλο με θέμα : «Οδυσσέας, ο αιώνιος 

ταξιδευτής». 
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Γονείς και μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο 

ενδιαφέρον τις εξαιρετικές παρουσιάσεις των 

προσκεκλημένων μας. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

απήγγειλαν ποιήματα του Διονυσίου Σολωμού και 

του Οδυσσέα Ελύτη. 

 

 

 

         

 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2018, οι μαθητές του 

τμήματος του Σαββάτου πραγματοποίησαν 

επίσκεψη στο Μεσογειακό Μουσείο της 

Στοκχόλμης. Ξεναγήθηκαν στον χώρο και έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκθέματα. Επίσης,  

απηύθυναν αλλά και απάντησαν σε ερωτήσεις  του 

ξεναγού.  
 

    
 

Μετά την ξενάγηση συμμετείχαν σε εργαστήρι  που 

οργανώνει το Μουσείο και απόλαυσαν τις 

δραστηριότητες. 
 

   
 

Την Παρασκευή  16 Φεβρουαρίου στην Πολιτιστική  

Στέγη Ουψάλας πραγματοποιήθηκε Αποκριάτικο 

πάρτυ. Οι μαθητές με αποκριάτικες στολές, αλλά και 

οι γονείς, διασκέδασαν και χόρεψαν στους  ρυθμούς 

του Καρναβαλιού αλλά και των δημοτικών 

τραγουδιών μας. Προσφέρθηκαν εδέσματα και 

ζαχαρωτά  από  το  Σύλλογο  γονέων και απόλαυσαν 

όλοι  τη  βραδιά. 
 

  

 

 

 

7. Διακρίσεις μαθητών του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου 

 

Το σχολείο μας αισθάνεται υπερήφανο για τις 

διακρίσεις των μαθητών του είτε σε σχολικό είτε και 

σε εξωσχολικό επίπεδο.  
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Σε σχολικό επίπεδο οι μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων 

του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου 

συμμετείχαν στη Α’ Φάση του Διαγωνισμού 

Φυσικών «Αριστοτέλης» 2018.  

Διακρίθηκαν δύο μαθητές από κάθε τάξη για να 

συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Από 

την Ε’ τάξη ξεχώρισαν οι μαθητές Κωνσταντίνος 

Στασινός και Μελίνα Καμήλα, ενώ από την Στ’ τάξη 

οι μαθήτριες Στέλλα Χριστοδούλου και Μιχαηλία 

Στασινού. 

Οι δάσκαλοι του Σχολείου μας τους εύχονται αυτό 

να είναι το ξεκίνημα για πολλές επιτυχίες στη ζωή 

τους. Σε εξωσχολικό επίπεδο, ο μαθητής της Στ’ 

τάξης Παναγιώτης Κωτσιόπουλος, διακρίθηκε τόσο 

στο σκάκι όσο και στην ξιφασκία. 
 

 
 

Έλαβε μέρος στο London Junior Fencing 

Championship, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 

και προκρίθηκε για τους τελικούς αγώνες British 

Junior Fencing Championship που θα γίνουν στις 5-6 

Μαΐου στο Sheffield. 

Ο Παναγιώτης εκπροσωπεί, επίσης, το Ελληνικό 

Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου σε επίσημες 

διοργανώσεις και αγώνες σκακιού στη Μεγάλη 

Βρετανία. Η εθνική ομάδα της UK είναι η 4 Nations 

Chess League (4NCL) και αποτελείται από είκοσι 

τετράδες, δηλαδή 80 παιδιά έως 16 ετών. Ο 

Παναγιώτης έπαιξε για τη 4NCL, μετά από ιδιαίτερη 

πρόσκληση του Βρετανού παγκόσμιου πρωταθλητή 

Νick Pert. 

 

 

8. Επίσκεψη μαθητών του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

 

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 οι μαθητές του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου 

επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για να 

παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 

 
 

Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων παρακολούθησαν 

το πρόγραμμα “Explorers: Ourselves and Other 

Animals”. Φόρεσαν τα κατάλληλα κιάλια και καπέλα 

που τους μοίρασαν οι υπεύθυνοι του μουσείου, 

παρατήρησαν θηλαστικά ζώα, μίλησαν για τα 

αγαπημένα τους ζώα και τα ζωγράφισαν με την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Στη συνέχεια 

είδαν ένα μικρό βίντεο για την αναπαραγωγή του 

ανθρώπου, συζήτησαν  για το ανθρώπινο σώμα και 

τα στάδια ανάπτυξής του.  
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Οι μαθητές των Γ’, Δ’ Ε’ και Στ’ τάξεων 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Dino Scene 

Investigation” και “Dino Scientists”. Με βιωματικό 

τρόπο και την καθοδήγηση ειδικού εκπαιδευτή 

γνώρισαν απολιθώματα δεινοσαύρων και 

κατανόησαν τον τρόπο με τον οποίο έρχονται στην 

επιφάνεια από τους παλαιοντολόγους. Στη 

συνέχεια, τους μοίρασαν ένα φυλλάδιο και έπαιξαν 

το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στις αίθουσες 

του μουσείου. 

Οι μαθητές χάρηκαν πολύ με την επίσκεψή τους 

αυτή και γύρισαν στο σχολείο με τις καλύτερες 

εντυπώσεις, προσμένοντας με χαρά την επόμενη 

επίσκεψη. 

 

 

9. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας 

Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στο 

Ελληνικό Σχολείο του Sheffield  

 

Στο Ελληνικό Σχολείο του Sheffield (Helenic School 

of Sheffield) πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της  

παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Στο 

πλαίσιο του εν λόγω εορτασμού τα παιδιά των 

μεγαλύτερων τάξεων παρακολούθησαν μια 

παρουσίαση με τους σπουδαιότερους Έλληνες 

λογοτέχνες και ποιητές. Συζήτησαν με τις δασκάλες 

τους για το θεμελιώδη ρόλο της ελληνικής γλώσσας 

και τη συνδρομή της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

πολιτισμό! 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Τ.Ε.Γ. Δουβλίνου Ιρλανδίας–Νέα 

Φεβρουαρίου 
 

Τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, τιμήσαμε με 

όλα τα τμήματα του ΤΕΓ Δουβλίνου, την Παγκόσμια 

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και τον εθνικό μας 

ποιητή Διονύσιο Σολωμό. Με τις μικρές ηλικίες 

μιλήσαμε για το μύθο της Ευρώπης και το ευρώ, με 

τα μεγαλύτερα παιδιά εξετάσαμε τη ζωή και το έργο 

του εθνικού μας ποιητή, καθώς και τη σημασία και 

την προσφορά της ελληνικής γλώσσας για τις 

επιστήμες. Με τους εφήβους, τέλος, 

επεξεργαστήκαμε το λόγο του κ. Ξενοφώντα Ζολώτα 

στην Ουάσιγκτον (1959), οποίος αποτελείται μόνο 



 

 

 

16 Newsletter – March 2018 

 

Embassy of Greece in London – Education Office  

από ελληνικές λέξεις, προκειμένου να 

διαπιστώσουν και μέσα από δομημένα κείμενα, το 

πλήθος των ελληνικών λέξεων που υπάρχουν και 

χρησιμοποιούνται από ξένες γλώσσες. 
 

 
 

Στη συνέχεια, το Σάββατο πριν την Κυριακή της 

Απόκρεω, γιορτάσαμε τις Απόκριες στο σχολείο μας 

φτιάχνοντας και φορώντας μάσκες με τα παιδάκια 

του νηπιαγωγείου, ενώ μετά την Καθαρή Δευτέρα 

κρεμάσαμε στην τάξη μας την Κυρά-Σαρακοστή και 

αρχίσαμε να μετράμε τα ποδαράκια της και τις 

εβδομάδες που μας μένουν μέχρι το Πάσχα. Ήδη 

κόψαμε ένα!  

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Σαρακοστή!    
 

 

 

11.  Τ.Ε.Γ. Κέιμπριτζ : “Εορτασμός 

Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 

Γλώσσας” 

 

Με αφορμή την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας 

ελληνικής γλώσσας έγιναν διάφορες 

δραστηριότητες στο Τ.Ε.Γ. Κέιμπριτζ κατά τη 

διάρκεια του 10ήμερου 1 - 9 Φεβρουαρίου 2018. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις Ελληνομάθειας Α2 και 

Β1/Β2, καθώς και στο τμήμα ενηλίκων επιπέδου Β1,  

δόθηκε προς ανάγνωση η ομιλία του Πρώην 

πρωθυπουργού και καθηγητή κ. Ξενοφώντα 

Ζολώτα, την οποία είχε εκφωνήσει στην 

Ουάσιγκτον. Ο λόγος του έχει χαρακτηριστεί 

μνημειώδης επειδή, αν και είχε εκφωνηθεί στα 

αγγλικά, περιείχε μόνο λέξεις ελληνικές.  

Οι έφηβοι, αλλά και ενήλικοι μαθητές κλήθηκαν να 

κυκλώσουν όσες λέξεις γνωρίζουν και να βρουν τη 

σημασία τους.  

 

Στην πορεία του μαθήματος αναζήτησαν λέξεις 

ελληνικές που υπάρχουν σχεδόν αυτούσιες στην 

αγγλική γλώσσα και τις έγραψαν στον πίνακα.  

Δόθηκε λεξιλόγιο με σύνθετες λέξεις στα αγγλικά, οι 

οποίες περιείχαν κοινά ελληνικά μορφήματα, όπως 

archae-, Chrom-, Dem-, Geo-, Meter-, Micro-, Mono, 

tele-, Poly-, κλπ., με σκοπό να βρουν  λέξεις στα 

ελληνικά και αγγλικά και να αναγνωρίσουν την 

επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην αγγλική.  

Επίσης, δόθηκαν λέξεις ελληνικές και αγγλικές με 

ετυμολογική συγγένεια για να τις αντιστοιχίσουν 

μεταξύ τους και να φτιάξουν προτάσεις με μερικές 

από αυτές. 

Τις δραστηριότητες αυτές επιμελήθηκαν οι 

δασκάλες του ΤΕΓ Κέιμπριτζ Μαρία Πασχαλίδου και 

Στέλλα-Άλκηστις Μωυσίδου. Μερικές προτάσεις 

από σπουδαστές του τμήματος ενηλίκων 

Ελληνομάθειας Β1 είναι οι εξής: 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/geo-
https://en.wiktionary.org/wiki/micro-
https://en.wiktionary.org/wiki/mono-
https://en.wiktionary.org/wiki/tele-
https://en.wiktionary.org/wiki/poly-
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Ο καλλιτέχνης της τάξης Β1/Β2 έκανε και μια 

ζωγραφιά για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και μέσα σε 5 λεπτά, 

ιδού το αποτέλεσμα:  

  

   

Στην τάξη E΄ Δημοτικού / Ελληνομάθειας Α2 

μιλήσαμε για τον Διονύσιο Σολωμό, είδαμε 

απόσπασμα από ντοκιμαντέρ 

(https://www.youtube.com/watch?v=GLw8A3h2p8

E&t=353s ) για τη ζωή του και μιλήσαμε για τη 

σημασία της ποίησής του και τους λόγους 

ανακήρυξής του ως εθνικού ποιητή. Στη συνέχεια 

είδαμε το βίντεο «Ο ποιητής αγοράζει λέξεις» 

(https://www.youtube.com/watch?v=4OJ-llZ4uXY ) 

και μιλήσαμε για την έμπνευση που άσκησε στον 

ποιητή η ελληνική γλώσσα, την αξία της γλώσσας 

μας και τον πλούτο του λεξιλογίου της. 

Αφού διαβάσαμε το κείμενο για την Ημέρα 

Ελληνικής Γλώσσας του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, τα 

παιδιά συνεργάστηκαν και έγραψαν στον πίνακα 

ένα δικό τους κείμενο στα ελληνικά, το οποίο μετά 

μετέφρασαν στα αγγλικά: 

Στα χρόνια της αρχαίας Ελλάδας γεννήθηκε μια 

γλώσσα που θα έδινε μορφή στις άλλες γλώσσες. 

Μια γλώσσα που θα έσπερνε τον σπόρο της γνώσης 

πέρα από τα σύνορα, θα έχτιζε τη βάση της 

φιλοσοφίας και όλων των επιστημών. Αυτός ο 

σπόρος γρήγορα έγινε λουλούδι γεμάτο ελπίδα και 

αγάπη για την πατρίδα του.  

 

The times of ancient Greece a language was born 

which would influence all the other languages 

eternally. A language which would sow the seed of 

knowledge beyond borders. It would “construct” the 

basis of Philosophy and all the sciences. This seed 

quickly grew into a flower full of hope and love for its 

country. 

Οι μικρότερες τάξεις ασχολήθηκαν με την 

πραγματοποίηση εργασιών σχετικών με τη 

διδακτική ύλη της εβδομάδας. 

Η Β΄ Δημοτικού /προπαρασκευαστική 

Ελληνομάθειας Α1 για παιδιά ανέλαβε να 

χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα για να φτιάξει 

κανόνες του σχολείου. Οι μικροί μαθητές  

δημιούργησαν χρηστικές πινακίδες με κανόνες που 

πρέπει να τηρούνται μέσα και έξω από το σχολείο. 

Εργάστηκαν με διάθεση και ενθουσιασμό και 

κατασκεύασαν τις δικές τους καλλιτεχνικές 

ταμπέλες με κανόνες που έβγαλαν μόνοι τους μετά 

από συζήτηση στην τάξη.   

https://www.youtube.com/watch?v=GLw8A3h2p8E&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=GLw8A3h2p8E&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=4OJ-llZ4uXY


 

 

 

18 Newsletter – March 2018 

 

Embassy of Greece in London – Education Office  

   

     

   

        
 

Στις τάξεις Α΄ Δημοτικού οι μικροί μαθητές 

πειραματίστηκαν με τη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας για να εκφράσουν τις ευχές τους 

ξεκινώντας με τη λέξη:  

«Μακάρι…»  

… να αγοραζα ενα παλατι! 

… να είχα Σκιλο! 

… να είχα ένα i-παντ! 

… να ήχα 3να αφτοκινατο! 

… να είχα ένα πανέμορφο άλογο! 

… να είχα παγοτο! 

… να ειχα μια πολη καλη γάτα! 

… να είχα ρολεσκέιτς! 

(Οι προτάσεις καταγράφονται, όπως τις έγραψαν τα 

παιδιά). 

 

 

Τι θα έκαναν αν μιλούσαν πολλές γλώσσες; 

Αν μιλούσα πολλές γλώσσες, 

… θα μίλαγα σε άλλους ανθρώπους!  

… θα είχα πάρα πολλούς φίλους και θα πάω όπου 

θέλω!  

… θα πάο περίπατο σε μουσεία, θα πάω στην 

Αφρική!  

... κάθε πρωί θα τις ξέχναγα! 

… θα μπορούσα να μιλίσω με παιδιά που ξέρουν 

διαφορετικές γλώσσες ! 

… θα πίγενα σε όλες της χώρες! 

… θα είχα πολλούς φίλους και δεν θα είμουνα μόνι 

μου! 

Αυτές ήταν μερικές από τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΓ Κέιμπριτζ με την 

ευκαιρία της καθιέρωσης της Ημέρας της Ελληνικής 

Γλώσσας. 
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12. Τ.Ε.Γ. Όσλο– δραστηριότητες για την 

ελληνική γλώσσα 

 

Μετά την απόσπαση του νέου Έλληνα δασκάλου 

Πάνου Αλεξάκη στο ελληνικό σχολείο του Όσλο η 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας συνεχίζεται με 

θετικούς ρυθμούς.  

Οι μαθητές κατά την εκμάθηση τοπικών 

προσδιορισμών, μεταξύ άλλων γλωσσικών 

δραστηριοτήτων, έγραψαν μια έκθεση στην οποία 

περιέγραψαν έναν τόπο ή ένα σπίτι που αγαπούν 

ιδιαίτερα. Στην ακόλουθη έκθεση μια μαθήτρια 

περιγράφει με αγάπη το σπίτι του παππού και της 

γιαγιάς στην Ελλάδα. 

 

 
 

Αξίζει να μνημονευθεί σύντομα η προσέγγιση του 

εκπαιδευτικού στην προσπάθεια των μικρών 

ομογενών μαθητών να αποκτήσουν μια πρώτη 

γνωριμία με τα γράμματα του ελληνικού 

αλφαβήτου: «Μαθαίνοντας την αλφαβήτα στο 

τμήμα του Νηπιαγωγείου, σχεδιάσαμε τα γράμμα, 

πεζά και κεφαλαία, τα χρωματίσαμε, μάθαμε το 

όνομά τους και το πώς φωνάζουν και, αφού 

βρήκαμε λέξεις που αρχίζουν από το καθένα, 

ζωγραφίσαμε την αντίστοιχη εικόνα. θα φτιάξουμε 

έτσι το βιβλίο της αλφαβήτας με δική μας 

εικονογράφηση». 

        
 

         

 

 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

 

13. Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας 

κ. Κώστα Γαβρόγλου με τους 

Συντονιστές Εκπαίδευσης 

Εξωτερικού 

 

 

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε 

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου με τους 

Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Στη 

συνάντηση έλαβαν μέρος ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών, κ. Τέρενς Κουίκ, η νέα Υφυπουργός 

Παιδείας κα Μερόπη Τζούφη και ο Γ.Γ. Δια Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ. Παυσανίας 

Παπαγεωργίου. 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι ακόλουθοι 

Συντονιστές Εκπαίδευσης: Βερολίνου κ. Εμμανουήλ 

Σοφός, Μονάχου κ. Γεώργιος Παπατσίμπας, 

Βρυξελλών κ. κα Μυρσίνη Ρουμελιώτου και 

Λονδίνου κ. Γεώργιος Κόσυβας.  
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Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 

στον βέλτιστο συντονισμό των αρμόδιων 

υπηρεσιών για τα ελληνικά σχολεία και τμήματα 

ελληνικής γλώσσας καθώς και για τις έδρες των 

ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. 

 

 

 

14. ΤΕΓ Γκέτεμπορ-Μποράς: 

Εκπαιδευτική Εκδρομή των 

μαθητών στην Αθήνα 

  
 
 

 
 

Ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών της 

Αποκριάς (13 με 16 Φεβρουαρίου 2018) η εκδρομή 

των μεγάλων μαθητών του ΤΕΓ Γκέτεμπορ και 

Μποράς στην Αθήνα.  
 

 
 

Οι μαθητές μας περπάτησαν στην αρχαία και στη 

σύγχρονη Αθήνα. Επισκέφτηκαν τον Ιερό Βράχο της 

Ακρόπολης και το Νέο Μουσείο της, περπάτησαν 

στην ακαδημία του Πλάτωνα και περιηγήθηκαν το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτές είναι μόνο λίγες 

από τις δραστηριότητες που περιείχε το πρόγραμμα 

της εκδρομής.  

Υπεύθυνη του προγράμματος και της εκδρομής 

ήταν η δασκάλα του σχολείου κα Λίνα Γκιόκα. 

Τα παιδιά συνόδευσαν οι γονείς Κωνσταντίνος 

Κωστάκης, Χάιδω Χαμαλίδου και Μαρία 

Χατζοπούλου.  

Η επίσκεψη περιλάμβανε : 

• Ξενάγηση στο βράχο της Ακρόπολης. Ένα ταξίδι 

στην ιστορία του βράχου από την ξεναγό 

Αγγελική Τσουβαλά. 

 

 
 
 

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο 

Ακρόπολης με θέμα: «Παιδιά, έφηβοι, νέοι». 
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Το παιδί που γεννιέται, το αγόρι που γίνεται 

έφηβος, ο έφηβος που γίνεται άνδρας, το 

κορίτσι που βαδίζει σταδιακά στη γαμήλια ζωή. 

Αυτά τα σημαντικά περάσματα στη ζωή του 

αρχαίου Αθηναίου χρειάζονταν θεϊκή αποδοχή 

και υποστήριξη. Μέσα από μία διαδραστική 

παρουσίαση οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

έρθουν σε επαφή με τα εκθέματα του 

Μουσείου που αντανακλούν σημαντικά στάδια 

ενηλικίωσης στην αρχαία Αθήνα. Στη συνέχεια, 

αναρωτήθηκαν αν και κατά πόσον υφίστανται 

αντίστοιχα στάδια και έθιμα ενηλικίωσης στη 

σύγχρονη κοινωνία. 
 
 

 
 

 

• Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα. Στόχος της 

επίσκεψης στο μουσείο αποτέλεσε  η ανάδειξη 

των ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων της 

Ακαδημίας και η προσέγγιση του χώρου της 

φιλοσοφίας και των ιδεών του Πλάτωνα με την 

χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. 
 

 
 

Πριν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής 

εκδρομής οι μαθητές είχαν προετοιμάσει και 

παρουσιάσει στους γονείς και μαθητές του 

σχολείου πληροφορίες για την ζωή και το έργο του 

Πλάτωνα. Η έκθεση στο ψηφιακό μουσείο του 

Πλάτωνα ήταν μια «βουτιά» στο χρόνο.  

Στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου γνωρίσαμε τον 

Πλάτωνα ως ιστορικό πρόσωπο που έδρασε στην 

Αθήνα του 4ου π.Χ. αι., ενώ ταυτοχρόνως 

αποκτήσαμε μια γνωριμία με τον αρχαιολογικό 

χώρο της «Ακαδημίας Πλάτωνος» ως τον τόπο που 

έδρασε ο Πλάτωνας. 

Στην δεύτερη αίθουσα παρακολουθήσαμε 

αποσπάσματα από το  έργο και τις μεθόδους του 

Πλάτωνα. Εδώ δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές  να 

«φιλοσοφήσουν» και να συνειδητοποιήσουν κατά 

πόσο η σκέψη του Πλάτωνα τους αφορά.  

Στην τρίτη αίθουσα είδαμε τους τρόπους που η 

μορφή και το έργο του Πλάτωνα ταξίδεψε μέσα στο 

χρόνο, πώς οι θέσεις του επηρέασαν τη φιλοσοφική 

σκέψη και ενέπνευσαν την ανθρωπότητα; 

 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι μαθητές 

παρακολούθησαν μια προγραμματισμένη ξενάγηση 

σε όλο το κτήριο το οποίο είναι σχεδιασμένο από το 

αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building 

Workshop (RPBW). Το ΚΠΙΣΝ είναι έναs 

περιβαλλοντικά βιώσιμοs, διεθνούς εμβέλειας  

πολιτιστικόs, εκπαιδευτικόs και ψυχαγωγικόs 

αστικός τόπος, ο οποίος περιλαμβάνει τις 

εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδoς και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και 

το έκτασης 170 στρεμμάτων Πάρκο Σταύρος 

Νιάρχος. Το ΚΠΣΙΝ είναι ένα από τα πιο βιώσιμα 

κτηριακά συγκροτήματα τέτοιας κλίμακας στον 

κόσμο. Τον Νοέμβριο του 2016, το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε 

την κορυφαία διεθνώς και υψηλών προδιαγραφών 

διάκριση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε 

επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής  – την 

Πλατινένια Πιστοποίηση LEED – χάρη στην 

καινοτόμο αρχιτεκτονική και “πράσινη” τεχνολογία 

του. H πλατινένια πιστοποίηση LEED απονέμεται 

από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πρασίνων Κτιρίων 

(U.S. Green Building Council – USGBC). 

Επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων 

 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Πρόγραμμα: 

Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία.Οι μαθητές 

παρακολούθησαν μια ολοκληρωμένη περιήγηση 
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στον ιερό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας το 2ο αιώνα 

π.Χ. 

 
 

 
 
 

• Λαογραφικό μουσείο, Αγγελική Χατζημιχάλη. 

Στις αίθουσες του Μουσείου οι μαθητές 

ξεναγήθηκαν από ξεναγό του μουσείου  σε 

συλλογές με έργα ξυλογλυπτικής, 

μεταλλοτεχνίας, αγγειοπλαστικής, 

παραδοσιακές φορεσιές, κεντήματα και χαλιά 

φτιαγμένα σε αργαλειούς. 
 

 

 
 

 

• Θέατρο : «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα». Μια 

μουσικοθεατρική παράσταση στο θέατρο Αλίκη, 

που αποτελεί φόρο τιμής στον 

αυτοδημιούργητο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, 

τον Γιώργο Ζαμπέτα. Μια παράσταση με πολύ 

γέλιο και συγκίνηση ταυτόχρονα. Επίσης, μέσα 

από τη ζωή του ταξιδέψαμε στην ιστορία. 

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018  στο σχολείο μας 

πραγματοποιήθηκαν 2 εκδηλώσεις. 

Παρουσίαση από τους μαθητές της τάξης Γ2 τριών 

θεμάτων : 

• Η γιορτή των τριών Ιεραρχών 

• Τι είναι η Μόρφωση 

• Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα. 

Μετά ακολούθησε η κοπή πίτας. 

Στις παρουσιάσεις οι μαθητές ανέφεραν ότι η 30η 

Ιανουαρίου, είναι η ημέρα των τριών Ιεραρχών, η 

ημέρα των γραμμάτων. Τρεις μεγάλοι Άγιοι της 

Εκκλησίας είναι και οι Τρεις Ιεράρχες: Μέγας 

Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος. Και οι τρεις είναι οι προστάτες των 

γραμμάτων, οι Άγιοι των μαθητών και των 

δασκάλων. Ο Βασίλειος υπήρξε ένας Έλληνας 

δάσκαλος ο οποίος απέδωσε τεράστια σημασία στα 

καλά έργα, χάρη στο Γρηγόριο η ακρόπολη του 

πνευματικού πολιτισμού κερδήθηκε για την πίστη, 

ενώ ο Χρυσόστομος έχει να μας δώσει ένα 

συγκεκριμένο μάθημα για τις σχέσεις εκκλησίας και 

κοινωνίας. 

Για την μόρφωση ανέφεραν τα χαρακτηριστικά της, 

τα είδη μόρφωσης, την ιστορία της. Στη συνέχεια 

ανέφεραν  συγγενείς έννοιες με την μόρφωση 

(αγωγή, παιδεία, εκπαίδευση, διδασκαλία). Επίσης, 

μίλησαν για το τι είπε ο Σωκράτης για τον 

μορφωμένο άνθρωπο κτλ.; 

Στην τρίτη παρουσίαση μίλησαν για την ζωή, το έργο 

και την φιλοσοφία του Πλάτωνα. Διάφορα βίντεο 

που μιλούσαν για τον Πλάτωνα και τη ζωή του 

συνόδεψαν την παρουσίαση. 
 

 
 

 

 

15. Παράταση προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων για τις εξετάσεις 

Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 

 

Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις για την 

απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 
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Ελληνομάθειας οργανώνονται κάθε χρόνο στα 

εξεταστικά κέντρα όλου του κόσμου, τα οποία έχει 

ιδρύσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Οι προσεχείς 

εξετάσεις θα διεξαχθούν στα εξεταστικά κέντρα στις 

15, 16 και 17 Μαΐου 2018.  

Ειδικότερα στη Μεγάλη Βρετανία οι εξετάσεις 

Μαΐου 2018 θα διεξαχθούν σε 7 εξεταστικά κέντρα: 

Λονδίνου, Εδιμβούργου, Γλασκόβης, Μπέρμινχαμ, 

Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Κέιμπριντζ.  

Η προθεσμία εγγραφών των υποψηφίων για τις 

εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 παρατείνεται έως και 

τις 25 Μαρτίου 2018. 

(http://www.greeklanguage.gr/certification/applica

tion/index.html ).  

Το εν λόγω πιστοποιητικό 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 με 

τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.  

Ο στόχος των μαθητών για την απόκτηση του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί 

θαυμάσια παιδαγωγική ευκαιρία για τη βελτίωση 

των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, για τη 

χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και την 

αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης 

και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.  

Για την κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων 

για της εξετάσεις συστήνεται να χρησιμοποιηθούν 

τα βιβλία της σειράς «ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», τα 

οποία μπορούν να αγοραστούν από το ΚΕΓ. 

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και 

την εξέταση της Ελληνομάθειας:  

• Οι μαθητές αποκομίζουν βιώματα επιτυχίας, 

ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους για την 

κατοχή της ελληνικής γλώσσας και σταδιακά 

εξοικειώνονται με τις αξίες του ελληνικού 

πολιτισμού.  

• 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 την πρόοδό 

τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν 

μελετημένες διδακτικές αποφάσεις για την 

ανατροφοδότηση της μάθησης.  
 

 

 

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

απευθύνεται προς όλους: σε αλλογενείς και 

ομογενείς, σε Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρίους, 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 και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι 

μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα.  

Επιπλέον, οι μαθητές 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 του τίτλου 

ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη 

αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες 

γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και 

A Levels.  

Επιπρόσθετα, ο προαναφερόμενος 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.  

• Για το επίπεδο Α1 προβλέπονται ειδικές 

εξετάσεις για παιδιά 8-12 ετών και 

http://www.greeklanguage.gr/certification/application/index.html
http://www.greeklanguage.gr/certification/application/index.html
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διαφορετικές εξετάσεις για εφήβους και 

ενήλικες άνω των 12 ετών.  

• Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το 

επίπεδο Α1 (8-12 ετών) έχουν παιδιά 

αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 

8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και 

δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του 

τρέχοντος έτους).  

• Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για κανένα 

επίπεδο. Θεωρητικά κάθε μαθητής άνω των 8 

ετών μπορεί να λάβει μέρος στο επίπεδο που 

επιθυμεί. Ωστόσο, συστήνεται από το ΚΕΓ οι 

υποψήφιοι των επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2 να είναι 

άνω των 16 ετών, επειδή το περιεχόμενο των 

εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και 

εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι υποψήφιοι 

μικρότερης ηλικίας.  

• Στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ 

(http://www.greeklanguage.gr/certification/no

de/15.html) υπάρχουν διαθέσιμα ενδεικτικά 

θέματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης 

επάρκειας της ελληνομάθειας και μπορείτε να 

βρείτε σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό σε 

ψηφιακή μορφή, διαγνωστικά τεστ, past papers, 

κ.λπ.  

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις 

πιθανές ερωτήσεις σας μπορείτε να λάβετε από το 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου στο 

τηλέφωνο 0044(0)2072215977 ή στην ιστοσελίδα 

http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/  

Για την ελληνομάθεια η συνεργατική προσπάθεια 

όλων αξίζει τον κόπο! 

 

 

 

16. Helenic School of Sheffield: η 

δημιουργία Κοινότητας και 

Ελληνικού Σχολείου στην Μεγάλη 

Βρετανία 

 

Η συνεχιζόμενη μετανάστευση από την Ελλάδα 

ενισχύει τις τοπικές κοινότητες Ελλήνων στην 

Μεγάλη Βρετανία. Ενώ οι δομές για την υποστήριξη 

της Ελληνικής γλώσσας και εθίμων υπάρχουν στο 

Λονδίνο και πιθανά σε άλλες μεγάλες πόλεις, οι 

μικρότερες παροικίες δεν έχουν την ίδια τύχη. 

Συνηθισμένος κανείς από την Ελληνική 

γραφειοκρατία, φαντάζει δύσκολη η δημιουργία 

μιας κοινότητας και ενός σχολείου που θα 

υποστηρίζει τους σκοπούς της. Ωστόσο, η εμπειρία 

μας στην πόλη του Sheffield, όπου δημιουργήθηκε η 

ανάγκη μιας δημοκρατικής κοινότητας που θα 

διοικείται από τα μέλη της, έδειξε το αντίθετο. Τα 

βήματα για την επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού είναι 

απλά και έχουν ως εξής: 

• Την ύπαρξη μιας ομάδας εθελοντών που θα 

αποτελέσουν τον αρχικό βασικό κορμό για τη 

δημιουργία της κοινότητας και πιθανά το 

αρχικό διοικητικό της συμβούλιο. 

• Τη συγγραφή καταστατικού ως «community 

group». Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο 

διαδίκτυο που μπορεί κανείς να προσαρμόσει. 

Στην δική μας περίπτωση επιλέξαμε τα 

ακόλουθα: 

➢ Βρήκαμε ότι αυτή η μορφή είναι η πιο απλή και 

εφαρμόζεται από πολλές άλλες κοινότητες 

καθώς οι λογιστικές ανάγκες είναι απλές. 

➢ Ο σκοπός της κοινότητας είναι η υποστήριξη της 

Ελληνικής γλώσσας και των εθίμων για όποιον ή 

όποια ενδιαφέρεται ανεξάρτητα από την 

θρησκεία τους ή την εθνικότητα τους. 

➢ Το σχολείο είναι μια υποενότητα της κοινότητας 

που υποστηρίζει τον βασικό σκοπό της και 

διοικείται άμεσα από μέλη της κοινότητας και 

την/τον εκπαιδευτικό που έχει την ευθύνη του 

εκπαιδευτικού έργου. Για μας ήταν ουσιαστικό 

η επιτροπή του σχολείου να αποτελείται στην 

πλειοψηφία της από μέλη της κοινότητας που 

είναι και γονείς παιδιών του σχολείου. 
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• Με το καταστατικό και μόνο, μπορεί κανείς να 

ανοίξει λογαριασμό τραπέζης – δεν απαιτείται 

κατάθεση σε οποιονδήποτε άλλον δημόσιο 

οργανισμό. 

• Για την λειτουργία του σχολείου είναι 

απαραίτητα τα εξής: 

➢ Το διδακτικό προσωπικό να έχει τα απαραίτητα 

προσόντα και έλεγχο DBS. 

➢ Την σχετική ασφαλιστική κάλυψη σε 

περίπτωση ατυχήματος (κόστος λιγότερο από 

£150 τον χρόνο). 

➢ Βιβλία και διδακτικό υλικό – υπάρχει αρκετή 

υποστήριξη και σχετικό υλικό στα πλαίσια της 

Ελληνομάθειας που είναι και η μόνη επίσημη 

πιστοποίηση με εξετάσεις σε διάφορα επίπεδα. 

➢ Κατάλληλες αίθουσες για τη διδασκαλία. Η 

καλύτερη περίπτωση είναι η ενοικίαση 

αιθουσών από υπάρχον δημόσιο σχολείο της 

περιοχής, όπου οι τιμές είναι προσιτές και 

διαθέτουν όλες τις υποδομές. 

➢ Δημιουργία των κατάλληλων εντύπων για τη 

συλλογή των στοιχείων των παιδιών και των 

γονέων με ιατρικό ιστορικό που πρέπει να 

γνωρίζει το διδακτικό προσωπικό σε 

περίπτωση ανάγκης. 

➢ Διαδικασίες safeguarding και αντίστοιχη 

εκπαίδευση σε first aid για μέλη του 

διδακτικού προσωπικού. Μπορεί όλα αυτά να 

ακούγονται δύσκολα, αλλά είναι πολύ γνώριμα 

για όποια-ον ήδη διδάσκει σε σχολείο στην 

Μεγάλη Βρετανία. 

Ίσως το βασικότερο στοιχείο όλων είναι η καλή 

διάθεση για συνεργασία με ανοιχτή επικοινωνία 

που βασίζεται στο μεράκι και στο φιλότιμο 

εθελοντών που θέλουν να κάνουν το καλύτερο για 

την τοπική τους κοινότητα. 

Πηγή: Helenic School of Sheffield 
 

 
 

17. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

από το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και 

το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου 

 

Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τη 

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 στο χώρο του 

σχολείου τους. Την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Σταύρος 

από την Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, ο οποίος αφηγήθηκε στα παιδιά την 

ιστορία του Αγίου Βασιλείου. Στη συνέχεια κάθε 

τάξη μοίρασε την πίτα της για την εύρεση του 

καθιερωμένου φλουριού. Όσον αφορά την 

παρασκευή της πίτας το Ελληνικό Νηπιαγωγείο 

Λονδίνου την ενέταξε μέσα στο πρόγραμμα 

σπουδών σχετικά με τη γνωριμία με τα ήθη και 

έθιμα της Πρωτοχρονιάς και γι’ αυτό το λόγο τα 

παιδιά, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 

προχώρησαν στη δημιουργία της και ιδού το 

αποτέλεσμα!   
 

     
 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων παρείχε τις πίτες 

για τις τάξεις του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 

τα δώρα για τους νικητές των φλουριών! Υπεύθυνοι 

οργάνωσης και συντονισμού της δράσης ήταν οι κ.κ. 

η Δρ. Αναστασία Μισιρλή, Προϊσταμένη στο 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου και η Δρ. Βαρβάρα 

Μασούρου, Διευθύντρια στο Ελληνικό Δημοτικό 

Λονδίνου.  

Ευχαριστούμε τον πατέρα Σταύρο για την επίσκεψή 

του, καθώς και όλους τους γονείς για την 

υποστήριξή τους.  
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18. Σεμινάριο για το Safeguarding στο 

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο 

Λονδίνου 

 

Στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στις 

15.15 μ. μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Ελληνικού Γυμνασίου - Λυκείου 

Λονδίνου, το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 

«Ασφάλεια και Προστασία ανηλίκων», με ομιλητή 

τον κ. Tom Galvin. 
 

 
 

Tο σεμινάριο  παρακολούθησαν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και η 

γραμματέας του σχολείου, η κα. Γιάλλουρου  

Αναστασία. 

Στην αρχή της διάλεξης τονίστηκε ότι τα σχολεία 

παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην προστασία των 

παιδιών από τις διάφορες μορφές κακοποίησης. 

Κατόπιν έγινε αναφορά σε στατιστικά στοιχεία 

κακοποίησης παιδιών. Σύμφωνα με αυτά, περίπου 

ογδόντα με ενενήντα παιδιά δολοφονούνται κάθε 

χρόνο από τους γονείς τους στην Μ. Βρετανία. Πάνω 

από 390.000 παιδιά έλαβαν βοήθεια από αγγλικές 

υπηρεσίες παιδικής μέριμνας το έτος 2016-2017.  

Μια στις έξι περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης 

αφορά το σχολικό περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο τα 

σχολεία έχουν καθήκον να συνεργάζονται στενά με 

τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αστυνομία της Μ. 

Βρετανίας. 
 

 
 

Επιπρόσθετα, τα σχολεία στην Μ. Βρετανία έχουν 

νομική υποχρέωση να προστατεύουν τα παιδιά που 

έχουν υπό την επίβλεψή τους. Αυτό το νομικό 

καθήκον των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το 

αγγλικό δίκαιο επιβάλλει την ειδική επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών λειτουργών σε θέματα 

προστασίας και ασφάλειας των παιδιών. 

Συνεχίζοντας τη διάλεξη, ο κ. Galvin έδωσε τρία 

υποθετικά σενάρια αναφοράς κακοποίησης  από 

μαθητές. Τα τρία παραδείγματα δόθηκαν προς 

προβληματισμό και συζήτηση. Σε αυτό το σημείο, οι 

συμμετέχοντες/ουσες συζήτησαν και κατέθεσαν τις 

σχετικές τους εμπειρίες. 

Συμπερασματικά, στο τέλος της διάλεξης, 

υπογραμμίστηκε η ανάγκη της πρόληψης και της 

αναγνώρισης των φαινομένων κακοποίησης μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον. Όμως, η ανάγκη αυτή 

επιβάλλει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών λειτουργών πάνω στο θέμα της 

προστασίας των ανηλίκων στο σχολικό περιβάλλον. 
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19.  Εορτασμός των τριών Ιεραρχών: 

εκπαιδευτική επίσκεψη των νηπίων 

στην έκθεση «Winnie-the-Pooh: 

Exploring a Classic» 

 

Ο φετινός εορτασμός για τη γιορτή των 3ων Ιεραρχών 

στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου είχε άλλη 

διάσταση. Εκτός από τον καθιερωμένο 

εκκλησιασμό, ο οποίος έλαβε χώρα την Τρίτη 30 

Ιανουαρίου 2018 στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου 

Νικολάου, την επόμενη ημέρα Τετάρτη 31 

Ιανουαρίου αποδώσαμε τιμή στα γράμματα με την 

επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Victoria & 

Albert Museum για την έκθεση με τίτλο: «Winnie-

the-Pooh: Exploring a Classic». Η δράση εντάχθηκε 

στο πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής 

Ανάγνωσης που υλοποιείται στο σχολείο το τρέχον 

σχολικό έτος. Συγχρόνως, αποτελεί σύνδεση με την 

τοπική κοινωνία και την ιστορία της παιδικής 

λογοτεχνίας σχετικά με τον εορτασμό για το έργο 

του συγγραφέα A.A. Milne καθώς και το χαρακτήρα 

της παιδικής λογοτεχνίας Winnie–the–Pooh.   

Τα παιδιά ακολούθησαν οργανωμένο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων που είχε αναπτύξει η κ. Νικολέτα 

Μαρτίνη στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της για 

πρακτική άσκηση (Erasmus+ Placements). 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για το συντονισμό και τη 

οργάνωση της δράσης ήταν οι κα Δρ. Αναστασία 

Μισιρλή και η κα Νικολέτα Μαρτίνη. 
 

 

 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 
 
 

20.  Παραδοσιακά κάλαντα 

Πρωτοχρονιάς από το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου στην κοπή 

πίτας του Λυκείου Ελληνίδων 

Λονδίνου 

 

Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου την 

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 συμμετείχε 

στην εκδήλωση κοπής πίτας του Λυκείου 

Ελληνίδων Λονδίνου. Τα παιδιά με τη συνοδεία 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων 

(τριγωνάκια) έψαλαν τα Πρωτοχρονιάτικα 

κάλαντα και τραγούδησαν με όλους τους 

παρευρισκομένους το παραδοσιακό τραγούδι 

«Πάει ο Παλιός ο Χρόνος». Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε εκτός διδακτικού ωραρίου 

και γι’ αυτό το λόγο να ευχαριστήσουμε και τους 

γονείς των παιδιών για τη στήριξη του 

παιδαγωγικού έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες να 

εκφράσουμε και στην κ. Τένια Κορωναίου, 

Έφορο Νεολαίας του Δ.Σ. του Λυκείου 

Ελληνίδων, η οποία μας προσκάλεσε εκ μέρους 

του Συλλόγου στην παρούσα εκδήλωση.  
 

 

 

 

21.  Η δύναμη των λέξεων 

                 

Ανάγνωση είναι ένα ταξίδι στις σκέψεις του 

συγγραφέα με όχημα τις λέξεις, μέσα από το οποίο 

μοιραζόμαστε τα θέλω του, τους φόβους του, τις 
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ελπίδες του, βλέπουμε εικόνες, ζωγραφιές, 

χρώματα, γνωρίζουμε χαρακτήρες, ταξιδεύουμε σε 

τόπους άγνωστους, γεμίζουμε με νότες, μυρωδιές, 

γεύσεις, φωνές, συναισθήματα, χαμόγελα, δάκρυα, 

φως, σκοτάδι, βροχή… Μέσα από τις σελίδες 

ανακαλύπτουμε το άγνωστο “εγώ” μας, πονάμε, 

θυμώνουμε, ερωτευόμαστε… 

Έχουν, όμως, οι λέξεις τόση δύναμη; Να πατήσουν 

πάνω στην ψυχή μας αφήνοντας τ’ αποτυπώματα 

μιας άλλης αισθητικής; Να τυλίξουν την καρδιά μας 

σε υφάσματα ονείρων που ποτέ δεν κάναμε; Να 

κολυμπήσουν το “είναι” μας σε πελάγη μιας άλλης 

λογικής;  Να σπάσουν τα δεσμά της απόλυτης 

αβεβαιότητας του μέλλοντός μας; 

Ναι, η ανάγνωση μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο μας. 

Oι λέξεις μπορούν, ενώνοντας με μια νοητή γραμμή 

τη σιωπή μας με τις σκέψεις του συγγραφέα, να μας 

κάνουν ευτυχισμένους, να μας προβληματίσουν, να 

μας κάνουν καλύτερους, να μας αφυπνίσουν. Οι 

λέξεις έχουν αυτή τη δύναμη. Αρκεί να το 

πιστέψουμε!!!  

Πηγή: Δημήτρης Π. Κρανιώτης 

 

 
 
 
 

22.  Έκθεση Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Τζον 

Κράξτον και Λι Φέρμορ ατο British 

Museum στο Λονδίνο 

Με τον τίτλο «Charmed lives in Greece - Ghika, 

Craxton, Leigh Fermor» άνοιξε στο Βρετανικό 

Μουσείο η έκθεση που οργάνωσε το Μουσείο 

Μπενάκη. Όσοι βρεθούν στο Λονδίνο, μπορούν να 

την επισκεφθούν από 8 Μαρτίου ως τις 15 Ιουλίου 

2018.  
 

 
 

Η έκθεση παρουσιάζει τις ζωές τριών σημαντικών 

δημιουργών και στενών φίλων, του Νίκου 

Χατζηκυριάκου-Γκίκα (1906-1994), του John Craxton 

(1922-2009) και του Patrick Leigh Fermor (1915-

2011), από τα πρώτα χρόνια γνωριμίας τους, στα 

μέσα της δεκαετίας του ’40, έως και το τέλος της 

ζωής τους. 
 

 

 

Η έκθεση, πέρα από τα έργα τέχνης, περιλαμβάνει 

αποσπάσματα από κείμενα, φωτογραφίες, 

επιστολές, χειρόγραφα και εκδόσεις. Μέσα από 

αυτά, σκιαγραφείται η προσωπική σχέση και η 

καλλιτεχνική πορεία των τριών φίλων, με κοινό 

παρονομαστή την αγάπη τους για την Ελλάδα.  
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Μετά την εισαγωγή στα πρώτα –μεταπολεμικά– 

χρόνια με την εκκίνηση της φιλίας των τριών 

δημιουργών, η έκθεση είναι διαρθρωμένη σε 

ενότητες αφιερωμένες στους τόπους με τις 

κατοικίες τους – Ύδρα, Καρδαμύλη, Χανιά, Κέρκυρα. 

Περιλαμβάνει πολλά έργα τέχνης του Ν. 

Χατζηκυριάκου-Γκίκα και του Τζον Κράξτον, που 

ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές (ιδιαίτερα του 

Λονδίνου), στο Μουσείο Μπενάκη και στο Craxton 

Estate, καθώς και σε μουσεία όπως η Tate Gallery 

και η Λεβέντειος Πινακοθήκη. Αποσπάσματα από 

κείμενα του Πάντι (Πάτρικ Λι Φέρμορ) ακολουθούν 

όλη τη «διαδρομή» της έκθεσης, η οποία 

συμπληρώνεται με πλούσιο αρχειακό υλικό 

(επιστολές, φωτογραφίες, σημειώσεις, καταλόγους 

εκθέσεων, δοκίμια, αφιερώσεις, των τριών φίλων).  

 

 
 

Όπως και στην Αθήνα και τη Λευκωσία, η έκθεση θα 

πλαισιωθεί από πολλές εκδηλώσεις-διαλέξεις, 

ξεναγήσεις, ημερίδες που ήδη προγραμματίζονται 

από το Βρετανικό Μουσείο αλλά και από διάφορους 

φορείς. Σε μια δύσκολη περίοδο, όπου η Ελλάδα 

ταυτίστηκε με μια εικόνα που δεν την κολακεύει, η 

πολιτιστική διπλωματία έρχεται να μας θυμίσει τη 

λάμψη και το πνεύμα της.  
 

 

23.  Modigliani στην Tate Modern στο 

Λονδίνο: ίσως η μεγαλύτερη 

αναδρομική έκθεση των έργων του 

 

Στο μεγάλο νησί ο καιρός είναι μουντός. Ο ουρανός 

γαλατένιος. Ο κρύος αέρας εύκολα δίνει σχήμα στη 

ζεστή ανάσα. Λονδίνο, Κυριακή πρωί. Περπατάω 

στη Millennium Bridge, τη χαλύβδινη κρεμαστή 

γέφυρα για τους πεζούς που ενώνει το Bankside με 

την πόλη. Ο Τάμεσης ήρεμος, λίγοι γλάροι πετούν 

άτσαλα, αρκετός κόσμος κινείται προς την ίδια 

κατεύθυνση. 
 

 
 

Μόνο ένας μπορεί να αναποδογυρίσει το σύμπαν 

όλο τέτοια ώρα. Υποδέχεται φίλους και θαυμαστές 

πιστούς στο σπίτι που τον φιλοξενεί, στην 

πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης, στην Tate Modern, 

χαμογελώντας πονηρά, χρωματίζοντας τη μέρα. 

Φως. 

Ζευγάρια ενήλικα, ανήλικα, υπερήλικα, παιδιά, 

έφηβοι, μωρά, καροτσάκια, σάντουιτς, 

μπουκαλάκια νερό, εφημερίδες, βιβλία, 

διαφημιστικά φυλλάδια όλα απλώνονται άναρχα 

στην τεράστια μοκέτα της μεγαλύτερης αίθουσας 

της πινακοθήκης. Και όλο αυτό το σκηνικό, το 

πολύχρωμο και πολύγλωσσο, το πολύβουο και 

αυθόρμητα στημένο, εξηγεί με μαεστρία την 

επιγραφή έξω από την πινακοθήκη: «Tate Modern-

Free and open to all». 

Η τέχνη και η ιστορία της μπορεί να διδάσκεται σε 

πανεπιστήμια, να μελετάται, να αναλύεται, να 

εμβαθύνεται σε εξειδικευμένα κέντρα, να 

διαβάζεται σε βιβλία. Ποτέ όμως ο άνθρωπος δεν 

έρχεται πιο κοντά της όσο σε φιλόξενα μουσεία που 
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είναι ικανά να μετατρέψουν ένα μουντό πρωινό σε 

ουράνιο τόξο. Το μουσείο γίνεται σπίτι. 

Είναι ίσως η μεγαλύτερη αναδρομική έκθεση των 

έργων του, τα οποία σήμερα πωλούνται σε 

αστρονομικές τιμές. Ο ίδιος τα πουλούσε για 

φαγητό ή για ποτό. Είτε για να καλύψει μικρο χρέη. 

Η ανέχεια ποτέ δεν στάθηκε εμπόδιο σε εκείνον. 

Ήταν γενναιόδωρος, περήφανος, επιρρεπής σε 

καταχρήσεις. Είχε προσωπικότητα. 

Όταν ο Αμεντέο Μοντιλιάνι (1884 - 1920) 

αποφάσισε να φύγει από την Ιταλία για να 

προωθήσει την καλλιτεχνική του καριέρα, υπήρχε 

μονάχα ένα μέρος για να πάει. Το 1906, σε ηλικία 

είκοσι ενός ετών μετακόμισε στο Παρίσι. 

Γεννήθηκε στην Τοσκάνη, στο ιταλικό λιμάνι του 

Λιβόρνο, μέλος μιας καλλιεργημένης οικογένειας 

Εβραίων Σεφαραδιτών, οι πρόγονοί τους είχαν 

εκδιωχθεί από την Ισπανία και την Πορτογαλία, το 

1492.Τη μέρα που γεννήθηκε έσωσε την οικογένειά 

του. Ο νόμος προστάτευε το κρεβάτι της εγκύου 

γυναίκας κι ο πατέρας του στοίβαξε πάνω σ’ αυτό 

ό,τι πολυτιμότερο είχαν αποτρέποντας την 

οικονομική τους καταστροφή.  

Οι δικοί του ενθάρρυναν τις φιλοδοξίες του, τον 

προέτρεπαν να μάθει ξένες γλώσσες,  να ασχοληθεί 

με τη λογοτεχνία. Είχε εκπαιδευτεί για να γίνει 

ζωγράφος παρακολουθώντας μαθήματα στη 

Scuolalibera di Νudo της Φλωρεντίας, στη σχολή 

Καλών Τεχνών της Βενετίας. Είχε μελετήσει έργα της 

αναγέννησης. Γνώριζε τους μεγάλους καλλιτέχνες 

και το έργο τους. 

Το Παρίσι είχε ποικιλία. Και ενθουσιασμό. Η σκέψη 

και από μόνη της ερεθιστική. Θα έβρισκε 

διαφορετικούς δρόμους έκφρασης, σκέψης, 

κουλτούρας, αισθητικής. Θα τελείωνε μια και καλή 

με τον συντηρητισμό. Θα διαμόρφωνε 

συμπεριφορά και δουλειά. Ήταν σίγουρος. 

Η έκθεση στην Tate Modern ξεκινά με μια 

αυτοπροσωπογραφία του. Την έφτιαξε γύρω στο 

1915. Ένα πορτρέτο στο οποίο παρουσιάζει τον 

εαυτό του ως τον κλόουν Pierrot. (Το έργο ανήκει 

στην Εθνική Πινακοθήκη Δανίας, στην Κοπεγχάγη). 

 

Η μορφή του κλόουν εκείνη την εποχή ήταν 

ιδιαίτερα οικία. Μονοπωλούσε το ενδιαφέρον. 

Εμφανιζόταν σε ταινίες, θεατρικά έργα, 

αναρίθμητες εικόνες. Εκείνος ήθελε να δώσει τη 

δική του πινελιά. Ο κλόουν μπορεί να είναι κωμικός, 

ρομαντικός, μελαγχολικός, δραματικός, φοβικός να 

ερμηνευτεί από έναν ηθοποιό, να αποθανατιστεί 

από ένα ζωγράφο. 

Σε έναν καινούργιο τόπο ανάμεσα σε αγνώστους, 

ανάμεσα σε δυνητικά νέους φίλους, συνοδοιπόρους 

και συνεργάτες, το έργο σηματοδοτεί ότι ο 

Μοντιλιάνι ήταν έτοιμος να πλάσει τον καλλιτέχνη. 

Να εφεύρει τον εαυτό του. Είχε αποφασίσει να 

γεννήσει τον ζωγράφο. Ή και τον γλύπτη. 

Ο Μοντιλιάνι λίγο μετά την άφιξή του στην πόλη 

αρχίζει να παρατηρεί καλλιτέχνες, χρώματα, 

θέματα, ζει στην Μονμάρτρη, αποφασίζει ότι η 

μποέμ ζωή του ταιριάζει. Η Sacré-Cœur είναι υπό 

κατασκευή. Τα θέατρα, τα καμπαρέ, ο 

κινηματογράφος χρωματίζουν τις βραδιές των 

καλλιτεχνών. Ο Πάμπλο Πικάσο ήταν γείτονας. 

Ο Αμεντέο ξεκινά να ζωγραφίζει γυμνά. Πολλά έργα 

και σκίτσα του αγοράζει ο Paul Alexandre.Για 

περίπου δυο χρόνια (1911-1913) φτιάχνει γλυπτά. 

Αγαπά τις Καρυάτιδες. Φτιάχνει σκίτσα. Κλασσικές 

γυναικείες φιγούρες, ανδρικές, όρθιες, 

ερμαφρόδιτες με υψωμένα χέρια. Επηρεάζεται από 

τα μουσεία, πηγαίνει συχνά στο Λούβρο. Τα γλυπτά 

του είναι κυρίως κεφάλια, τα εκθέτει το 1912 στο 

Salon d’ Automne. 

Ήταν φιλάσθενος. Είχε περάσει πλευρίτιδα. Η 

φυματίωση ήταν ανίατη, είχε διαγνωστεί όταν ήταν 

δεκαέξι χρονών. Την έκρυβε συστηματικά. Οι 
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αλκοολικοί ήταν αποδεκτοί, οι φυματικοί 

περιθωριοποιούνταν.  

Ζωγραφίζει φίλους, συνοδοιπόρους, ερωμένες, 

ζωγράφους. Αρχίζει να βρίσκει το στιλ που θα τον 

χαρακτηρίσει. Ένας μακρύς λαιμός κάνει την 

εμφάνισή του. Θυμίζει κύκνο. Θα τον καθιερώσει. 

Και θα αγαπηθεί παράφορα. 

Μέσα σε μια δεκαετία έχει μετατραπεί σε μια 

χαρακτηριστική φιγούρα της καλλιτεχνικής 

παριζιάνικης σκηνής. Είναι περσόνα στην αριστερή 

όχθη του Σηκουάνα. Όλοι τον ξέρουν στην 

Μοντπαρνάς. Ανήκει στην εκλεκτή κάστα που θέλει 

να εκφραστεί μέσα από την τέχνη. Οι φίλοι του είναι 

ποιητές, ηθοποιοί, μουσικοί, συγγραφείς. Ανάμεσα 

σε καυγάδες και ατελείωτες οινοποσίες ζωγραφίζει 

την ερωμένη του Beatrice Hastings. Η σχέση τους 

είναι ένα δημιουργικό ηφαίστειο.  

Το 1916 ένας καινούργιος ντίλερ εμφανίζεται στο 

προσκήνιο που ακούσει στο όνομα Leopold 

Zborowski, τον στηρίζει και ο Μοντιλιάνι επιστρέφει 

στα γυμνά, για άντρες αγοραστές. Τα έργα 

σοκάρουν. Το Δεκέμβριο του 1917 στη μοναδική 

προσωπική του έκθεση, στην γκαλερί Bethe Weill, 

εκθέτει τριάντα έργα. Ένας αστυνομικός απαιτεί να 

αποσυρθούν από τη δημόσια θέα. Παραδοσιακά οι 

καλλιτέχνες στα γυμνά δεν έβαζαν τρίχες στο 

εφήβαιο. Ο Αμεντέο όμως ζωγραφίζει ό,τι βλέπει. Η 

έκθεση διήρκεσε μια μέρα. 

Το Παρίσι βομβαρδίζεται, ο πρώτος παγκόσμιος 

πόλεμος σε λίγο καιρό θα τελειώσει, η υγεία του 

πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, κι ο Zborowski 

αποφασίζει να τον στείλει στη Γαλλική Ριβιέρα. 

Μεγάλο μέρος των φίλων του είναι ήδη εκεί. Και η 

φοιτήτρια της σχολής καλών τεχνών, η Jeanne 

Hébuterne είναι εκεί. Με τη μητέρα της. Είναι 

έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τη Ζαν, η οποία θα 

γράψει αργότερα τη βιογραφία των γονιών της. Και 

θα αποκαλεί τον πατέρα της πρίγκιπα. 

Στη Νίκαια έφτιαξε τα πιο δυνατά του έργα. 

Δούλευε πολύ. Γρήγορα. Τελείωνε μέσα σε μερικές 

ώρες. Επέστρεψε στο Παρίσι το 1919, ο πόλεμος 

είχε τελειώσει, η υγεία του είχε καλυτερέψει. Ζει με 

την Jeanne. Είναι το δικό της πρόσωπο στα 

περισσότερα έργα. Είναι το κορίτσι, η έγκυος 

γυναίκα, η ερωμένη, τα χαρακτηριστικά της 

αλλάζουν συνέχεια. Είναι η διεισδυτική του ματιά, 

είναι οι ρόλοι που της δίνει. Την αγαπά. Θα την 

παντρευτεί. Θα ζήσει μαζί της. Οι ερωμένες του δεν 

μπορούν να την ανταγωνιστούν. Του είναι πιστή. 

Τον λατρεύει. Την ζωγραφίζει. Την έκανε αθάνατη. 

Πέθανε τριάντα πέντε ετών. Η  Jeanne, έγκυος στο 

δεύτερο παιδί τους, αυτοκτονεί λίγες μέρες 

αργότερα. Η ζωή της δεν έχει καμία αξία χωρίς 

εκείνον. 

Ο Αμεντέο μέσα σε δέκα χρόνια μεγαλούργησε. 

Τόσα ήθελε. Τόσα έζησε. Ήταν ελεύθερος. 

Αντικομφορμιστής. 

Βγαίνοντας από την έκθεση, κοιτάω τις αμέτρητες 

κούνιες. Διαβάζω πως κάθε κούνια έχει σχεδιαστεί 

για τρία άτομα από Δανούς καλλιτέχνες. 

«One, Two, Three, Swing!» Λένε πως η ταλάντευση 

με δυο άλλους ανθρώπους έχει μεγαλύτερες 

δυνατότητες από τη μοναχική. Μας καλούν να 

συνειδητοποιήσουμε το δυναμικό του μαζί. 

«Η συλλογική μας ενέργεια αντιστέκεται στη 

βαρύτητα και προκαλεί τους νόμους της φύσης». 

Τα μάτια μου στέκονται σε έναν μικρό επισκέπτη.  

Έχει γραπώσει το καινούργιο του μαξιλάρι που έχει 

επάνω ένα από τα έργα του Αμεντέο. Το παρατηρεί. 

Το παίρνει αγκαλιά, βολεύεται στο καροτσάκι 

τουκοιτώντας τον αδερφό του που λικνίζεται. Είναι 

κατάκοπος. Κλείνει τα μάτια, κοιμάται. Δεν ξέρω αν 

μεγαλώνοντας θα αγαπήσει τον Μοντιλιάνι. Ένα 

είναι σίγουρο. Θα τον θυμάται. Τον γνώρισε. 

Το 1889 ο Henry Tate, ένας βιομήχανος, δώρισε τη 

συλλογή του στο βρετανικό έθνος και παρείχε 

χρηματοδότηση για την πρώτη Tate Gallery. Η 

πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης γνωστή και ως Tate 

Modern, ιδρύθηκε το 2000 στο κτήριο που 

παλιότερα βρισκόταν ο σταθμός παραγωγής 

ενέργειας Μπανκσάιντ. Η επιβλητική της καμινάδα 

έχει ύψος 99 μέτρων. Άρτε πόβερα, εξπρεσιονιστές, 

ποπ αρτ, κυβισμός, φουτουριστές έχουν βρει εδώ το 

μόνιμο σπίτι τους. 

Η έκθεση «Μοντιλιάνι» θα διαρκέσει έως τις 2 

Απριλίου 2018. 

Πηγή: Νεκταρία Ζαγοριανάκου 
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24.  2018 : «Έτος Μαθηματικών»  

 

Με την με αριθμό 6338/Δ2/16-01-2018 Απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ανακηρύχθηκε το έτος 2018 ως «Έτος 

Μαθηματικών». 

Στόχοι της ανακήρυξης είναι, αφενός να προβληθεί 

και να αναδειχθεί η σημασία των Μαθηματικών και 

ο ρόλος τους στη δημιουργία και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου πολιτισμού, και αφετέρου να ενισχυθεί 

το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία 

τους. 

Στο πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών» θα 

πραγματοποιηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα 

απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. 

Σημειώνουμε ότι: 

Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα έχουν ως κύριο 

θέμα «Τα Μαθηματικά στην Αρχαιότητα», ώστε να 

αναδειχθεί ότι οι ρίζες των μαθηματικών και η 

αφετηρία τους συνδέονται με τις ρίζες και την 

έναρξη της δημιουργίας του ανθρώπινου 

πολιτισμού στην αρχαιότητα, καθώς επίσης και το 

ότι η θεμελίωση και ανάπτυξη των μαθηματικών 

έγινε κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα. 

Προφανώς, εστιάζοντας στις αρχικές στιγμές των 

Μαθηματικών και ξεκινώντας από την αρχαιότητα, 

δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά στην αρχαιότητα, 

αλλά δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε την 

οικουμενικότητα και τη διαχρονικότητά τους και να 

προβάλλουμε την εξέλιξη των μαθηματικών μέχρι 

τη σύγχρονη εποχή. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις των μαθηματικών μέσα από τα άλλα 

διδακτικά αντικείμενα και τις άλλες επιστήμες, ώστε 

το «Έτος Μαθηματικών» να γίνει υπόθεση όλων των 

εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και 

των δραστηριοτήτων προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στη Γεωμετρία και στις δυνατότητες που 

προσφέρει η διδασκαλία της για την ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και για 

την κατανόηση και αφομοίωση των αποδεικτικών 

μεθόδων τόσο στα μαθηματικά όσο και γενικότερα 

(π.χ. απαγωγή σε άτοπο). 

• Οι δραστηριότητες-εκδηλώσεις του «Έτους 

Μαθηματικών» πρέπει να απευθύνονται σε 

όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες, να 

είναι ευχάριστες και να προκαλούν το 

ενδιαφέρον τους. Πρέπει να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο να περιοριστούν (π.χ. μέσω 

διαγωνισμών) μόνο στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες που έχουν υψηλές 

επιδόσεις και «καλή σχέση» με τα μαθηματικά. 

• Δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα διεξαχθούν 

στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων και όχι μόνο 

των μαθηματικών. Θα γίνει προσπάθεια να 

αναδειχθούν τόσο η χρησιμότητά τους στην 

καθημερινή ζωή όσο και η σχέση τους με τις 

άλλες επιστήμες και τις τέχνες μέσα από 

διεπιστημονικές – διαθεματικές 

δραστηριότητες. 

• Οι πληροφορίες για το Έτος Μαθηματικών και 

το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τις 

σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς 

θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΕΘ και 

του ΙΕΠ. Οι προτεινόμενες ενδεικτικές 

δραστηριότητες δεν δεσμεύουν τους/τις 

εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες, οι 

οποίοι/ες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 

πρωτοβουλίες. 

Ενδεικτικά θέματα των δραστηριοτήτων και των 

εκδηλώσεων (από την Ιστορία των Μαθηματικών): 
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Ενδεικτικά θέματα από την Ιστορία των 

Μαθηματικών τα οποία προτείνονται ως 

αντικείμενο των δραστηριοτήτων που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Έτους 

Μαθηματικών» είναι: 

• Η γέννηση των μαθηματικών ως παγκόσμιο 

πολιτισμικό αγαθό. 

• Η ανάπτυξη των μαθηματικών στην Αρχαία 

Ελλάδα. 

• Η «μαθηματική απόδειξη» σταθμός για τη 

θεμελίωση των μαθηματικών. 

• Η σχέση των μαθηματικών και της μαθηματικής 

σκέψης με τη γέννηση της δημοκρατίας και της 

φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα κ.λπ. 

• Παρουσίαση θεμάτων από την Ιστορία των 

Μαθηματικών (Προϊστορική περίοδος, 

Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση, Νεότεροι 

Χρόνοι). 

• Μαθηματικά διαφορετικών πολιτισμών της 

αρχαιότητας (Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Έλληνες, 

Ρωμαίοι, Άραβες, Ινδοί, Κινέζοι, Ίνκας, Μάγια 

κ.α.). 

• Τεχνικά επιτεύγματα με τη βοήθεια των 

Μαθηματικών στην αρχαιότητα (Πυραμίδες, 

Παρθενώνας, Ευπαλίνειο όρυγμα, Μηχανισμός 

Αντικυθήρων, …). Μαθηματικά και Τέχνη (π.χ. η 

Χρυσή Τομή και ο αριθμός Φ κ.λπ.) 

• Μαθηματικοί της αρχαιότητας (Θαλής, 

Πυθαγόρας, Θεαίτητος, Εύδοξος, Ευκλείδης, 

Αρχιμήδης, Ερατοσθένης, Πτολεμαίος, 

Διόφαντος , Άραβες μαθηματικοί κ.α.) καθώς 

και γυναίκες μαθηματικοί της αρχαιότητας 

(Υπατία). 

Συζητήσεις για τα μαθηματικά - Παρουσίαση 

εργασιών και δραστηριοτήτων των μαθητών και των 

σχολικών μονάδων: Μαθητές/μαθήτριες και 

εκπαιδευτικοί συζητούν για τα μαθηματικά και τη 

διδασκαλία τους. [στο πλαίσιο του μαθήματος/σε 

οργανωμένες κεντρικές συζητήσεις κ.λπ.] Ενδεικτικά 

θέματα για συζήτηση με τους μαθητές ή για 

εργασίες των μαθητών: 

• Για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους: Πώς 

βλέπω τα μαθηματικά; Τι είναι τα μαθηματικά; 

Γιατί είναι σημαντικά για τον άνθρωπο; Ποιες 

είναι οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή; 

Γιατί μου αρέσουν /Γιατί δεν μου αρέσουν τα 

μαθηματικά; Τι με δυσκολεύει στη διδασκαλία 

των μαθηματικών; Ποια είναι η σημασία των 

μαθηματικών και η θέση τους στο εκπαιδευτικό 

σύστημα; Πώς μας βοηθούν τα μαθηματικά να 

κατανοήσουμε τον πραγματικό κόσμο; κλπ. 

• Διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις 

των μαθηματικών: Μαθηματικά και αρχαία 

ελληνική γλώσσα - Μαθηματικά κείμενα στα 

αρχαία ελληνικά (πρωτότυπα μαθηματικά 

κείμενα του Ευκλείδη, Αρχιμήδη κ.λπ.). Η σχέση 

των μαθηματικών με την τέχνη και τον 

πολιτισμό, τη φιλοσοφία, τις άλλες επιστήμες. 

Καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθεί η 

σχέση κάθε διδακτικού αντικειμένου – 

μαθήματος με τα μαθηματικά και να προβληθεί 

η σχέση των μαθηματικών με την τέχνη, ως 

μέσο, αλλά και ως περιεχόμενο δημιουργίας 

(ζωγραφική, μουσική, χορός, φωτογραφία,), με 

τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, με τη 

Δημοκρατία, με τη φυσική,  τη χημεία, τη 

βιολογία, την οικονομία, την ιατρική, την 

πληροφορική, στην αστρονομία κ.α. 

• Μαθηματικά παιχνίδια, κατασκευές, εκθέσεις 

κ.α.: Π.χ. τα μαθηματικά στην τέχνη, 

γραμματόσημα και μαθηματικά κ.α. 

• Μαθηματικά και φύλο: Π.χ. Γυναίκες 

μαθηματικοί. Συζήτηση για τις λανθασμένες 

αντιλήψεις και στερεότυπα που έχουν 

επικρατήσει για τη σχέση των γυναικών με τα 

μαθηματικά. 
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Κατά την επιλογή των θεμάτων πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και η τάξη φοίτησης 

των μαθητών, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, οι 

δυνατότητες, αλλά και οι δυσκολίες που 

ενδεχομένως αντιμετωπίσουν κατά την προσέγγιση 

και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, με 

απώτερο στόχο και επιδίωξη την ανάπτυξη σε όλους 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες θετικών και 

ευχάριστων συναισθημάτων για τα μαθηματικά. 

Την ευθύνη για την επιλογή των δραστηριοτήτων 

που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας την έχουν οι 

διδάσκοντες/διδάσκουσες, ενώ για τις κεντρικές 

δραστηριότητες ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών. 

Ενδεικτικά παραδείγματα απλών δραστηριοτήτων 

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων. Στο πλαίσιο 

των μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ:  

Αρχαία Ελληνικά: Προτείνεται η παρουσίαση και η 

διδασκαλία ενός αποσπάσματος ή μιας 

παραγράφου από πρωτότυπο μαθηματικό κείμενο 

του Ευκλείδη ή του Αρχιμήδη ή άλλου μαθηματικού 

της αρχαιότητας. Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά: 

Προτείνεται η σύνταξη πίνακα μαθηματικών όρων 

στις δύο γλώσσες, ή η διδασκαλία μαθηματικού 

κειμένου από αντίστοιχο ξενόγλωσσο σχολικό 

βιβλίο μαθηματικών. 

Γεωγραφία: Τα μαθηματικά της Γεωγραφίας, των 

χαρτών, της «ανάγνωσης» ενός χάρτη (π.χ. κλίμακα, 

ισοϋψείς καμπύλες, …), της απεικόνισης μιας 

σφαιρικής επιφάνειας σε έναν επίπεδο χάρτη κ.λπ. 

Λογοτεχνία: Παρουσίαση και διδασκαλία 

αποσπασμάτων λογοτεχνικών κειμένων με θέμα τα 

μαθηματικά, μαθηματικούς, την Ιστορία των 

Μαθηματικών, τα μαθηματικά της ποίησης κ.λπ. 

Φυσικές Επιστήμες: Παρουσίαση και συζήτηση για 

τα μαθηματικά των φυσικών επιστημών ή τη σχέση 

των μαθηματικών με τις φυσικές επιστήμες κ.λπ. 

Καλλιτεχνικά μαθήματα (Μουσική, Εικαστικά): Τα 

μαθηματικά στη ζωγραφική και η ζωγραφική με 

μαθηματικά, τα μαθηματικά στην αρχιτεκτονική, 

στη μουσική (π.χ. το μονόχορδο του Πυθαγόρα) 

κ.λπ. 

Κοινωνικές Επιστήμες: Π.χ. η αξιοποίηση της 

Στατιστικής από τις Κοινωνικές Επιστήμες (στην 

έρευνα, στη συλλογή και την επεξεργασία 

δεδομένων, στην παρουσίαση συμπερασμάτων) 

κ.λπ. 

 
 

 

 

25. Εκπαιδευτικό υλικό για την 21 

Μαρτίου τη Διεθνή Ημέρα για την 

εξάλειψη των φυλετικών 

διακρίσεων και του ρατσισμού 

  

Η 21η Μαρτίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την 

εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και του 

ρατσισμού στην κοινωνία και την εκπαίδευση. 
 

 
 

H Ημέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για να 

επικαιροποιηθούν και ενισχυθούν οι δράσεις για 

την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών 

και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού, 

ξενοφοβίας και διακρίσεων μέσα στη σχολική 

κοινότητα. 

Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του 

ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της 

Πολιτείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του 

Συντάγματος. Ο προσανατολισμός αυτός επιβάλλει 

την απαγόρευση των διακρίσεων κάθε είδους, όπως 

επιβεβαιώνεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του 

Συντάγματος, όπου ρητά ορίζεται ότι όλοι όσοι 

βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια 

απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, 

της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση 
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εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή 

πολιτικών πεποιθήσεων. 

Η ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων, και δη 

των αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών που 

ενισχύουν τον ρατσισμό υπαγορεύεται, επιπλέον, 

και από διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη 

χώρα. Ειδικότερα, η απαγόρευση των διακρίσεων 

με βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά ομάδων ή προσώπων (όπως η 

φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, οι γενεαλογικές 

καταβολές, η εθνική ή εθνοτική καταγωγή, η 

αναπηρία, το φύλο, ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου) 

θεμελιώνεται στην αρχή της προστασίας της 

ελευθερίας και αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς 

και στις αρχές της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης 

χωρίς διάκριση. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες 

αυτές κατοχυρώνονται σε πολλά διεθνή κείμενα και 

συμβάσεις, που εδώ και δεκαετίες συγκροτούν το 

διεθνές πλέγμα προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων: στην Οικουμενική Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε, στο Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 

για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα και τα πρόσθετα πρωτόκολλα, στη 

Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής 

φυλετικών διακρίσεων» του 1966 (κύρωση με το 

Ν.Δ. 494/1970), στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 

σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 

ή τιμωρίας του 1984, στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, στην Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο 

Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και στο Καταστατικό 

του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και στις 

Ιδρυτικές Συνθήκες, καθώς και στον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το οποιοδήποτε, όμως, νομοθετικό πλαίσιο 

αποδεικνύεται αποτελεσματικό μόνον δια της 

ενεργούς συμμετοχής και στάσης όλων των 

πολιτών. 

Η εκπαίδευση συγκεκριμένα, δεν εξαντλείται, όπως 

είναι γνωστό, στη μετάδοση γνώσεων. Οφείλει να 

αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, να υπηρετεί 

την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και να 

προκρίνει πρακτικές που θα διέπονται από 

αντιρατσιστικό πνεύμα, από την αποδοχή της 

ετερότητας και από τις ανθρωπιστικές αξίες. 

Ιδιαίτερα σήμερα, αυτοί οι σκοποί είναι 

πρωταρχικής σημασίας, καθώς τα τελευταία χρόνια 

στη χώρα μας παρατηρείται πολλαπλασιασμός των 

κρουσμάτων βίας, των φυλετικών διακρίσεων, της 

ξενοφοβίας και του ρατσισμού σε όλες τις μορφές 

του, όπως τεκμηριώνεται και από την πρόσφατη 

Έκθεση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Νιλς Μούιζνιεκς 

(2013), η οποία αφορά στα εγκλήματα μίσους, στα 

νομοθετικά κενά, στις κακές διοικητικές πρακτικές 

που συνδέονται με τα προαναφερθέντα και 

διαπιστώνει την έξαρση των εγκλημάτων 

ρατσιστικού μίσους εναντίον μεταναστών αλλά και 

άλλων κοινωνικών ομάδων στη χώρα μας. 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο 

πλουραλιστικό και πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

αναδεικνύεται πρωταρχικός. Το Σχολείο έχει όλα τα 

εχέγγυα για να βοηθήσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να οικοδομήσουν τις αξιακές 

τους θέσεις και να τους καθοδηγήσει ατομικά και 

ομαδικά ώστε να επιτευχθούν: 

1. η ειρηνική συνύπαρξη των ατόμων που ζουν σε μια 

χώρα, στη βάση της ισονομίας και της ισότητας, 

2. η αλληλοκατανόηση και αλληλοεκτίμηση των 

ανθρώπων, 

3. η αποδοχή και ο σεβασμός της πολιτισμικής 

ετερότητας, γιατί η διαφορά είναι δικαίωμα και όχι 

προνόμιο, 

4. η καταπολέμηση ρατσιστικών τάσεων, 

προκαταλήψεων και εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας 

και ξενοφοβίας, ώστε οι διαφορετικές κοινωνικές 

ομάδες που ζουν σε μια χώρα να μπορούν να 

επικοινωνούν απρόσκοπτα μεταξύ τους και να 

συμβάλλουν στην πρόοδο και την ευημερία της, 

5. η εμπέδωση της αλληλεγγύης, 

6. η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα άτομα για 

εργασία, εκπαίδευση και κοινωνική και οικονομική 

ανέλιξη και πρόοδο. 
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Τα μέλη της σχολικής κοινότητας πρέπει να μη 

σιωπούν, να μην παραμένουν απαθή ή αδιάφορα 

και κυρίως να μην φοβούνται να ενημερώνουν τους 

αρμοδιους ή να καταγγέλλουν τα φαινόμενα της 

βίας, των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού 

που μπορεί να διαπιστώνονται στον χώρο του 

σχολείου. Η ρατσιστική βία δεν έχει θέση σε μια 

δημοκρατική κοινωνία και σε ένα δημοκρατικό 

σχολείο και όσοι την ασκούν θα πρέπει να 

τιμωρούνται.  

Ενδεικτικά θέματα των δράσεων μπορεί να είναι: 

1. Μαθαίνω για τον ρατσισμό και τις διακρίσεις και για 

τα δικαιώματα κάθε παιδιού. 

2. Όλοι μαζί οικοδομούμε το σχολείο της δημοκρατίας 

και της αλληλεγγύης. Τι μπορούμε να κάνουμε για 

να υπερασπιστούμε συμμαθητές/συμμαθήτριές 

μας που γίνονται θύματα ρατσισμού. 

3. Τι είναι ο ρατσισμός και ποια τα είδη του. Μήπως 

φέρομαι ρατσιστικά χωρίς να το συνειδητοποιώ; 

"Πώς θα ένιωθα αν…Πώς νιώθει το θύμα του 

ρατσισμού;  

4. «Είμαστε διαφορετικοί αλλά είμαστε ίσοι». 

5. Μπαίνω στη θέση ενός παιδιού πρόσφυγα 

παίζοντας το διαδικτυακό παιχνίδι «Το ταξίδι της 

φυγής» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες 

(www.unhcr.gr)  

Οι εκπαιδευτικοί για αναζήτηση σχετικού υλικού 

μπορούν να ανατρέχουν στις ακόλουθες 

ιστοσελίδες: 

Συνήγορος του Πολίτη, synigoros.gr 

Συνήγορος του Παιδιού,0-18.gr 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες,unhcr.gr 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, diaforetikotita.gr/ 

Unicef, unicef.gr/ 

Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό τμήμα,amnesty.org.gr 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων,www.ministryofjustice.gr 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου,/www.nchr.gr 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου,http://www.hlhr.gr/index.php 

Ινστιτούτο για Δικαιώματα, Ισότητα και Ετερότητα 

(Ιnstitute for Rights Equality & Diversity), www.i-

red.eu/ 

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής 

Βίας, hlhr.gr/ 

ΕΚΘΕΣΗ του Νιλς Μούιζνιεκς, Επιτρόπου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα από 

τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2013 

https://wcd.coe.int 

COMPASS-Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία για 

την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα,www.minedu.gov.gr 

Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης 

της ΟΛΜΕ, kemete.sch.gr και Σχολείο χωρίς σύνορα 

: βιβλίο της καθηγήτριας, του καθηγητή 

Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, 

users.auth.gr/ 

Εκπαιδευτικό υλικό του Ιδρύματος της Βουλής: 

α) Τι είναι ρατσισμός; Ποια τα είδη 

του; http://foundation.parliament.gr/ 

β) Εργαστήρι 1: «Οι διαφόρων ειδών 

Άλλοι» foundation.parliament.gr 

γ) Εργαστήρι 2: «Είμαι ρατσιστής; Ένα καθημερινό 

τεστ» foundation.parliament.gr 

 

 

 

 

26.  Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Τα 

ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό 

 

 

Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι φιλόλογος, καθηγητής 

Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος 

του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Έχει διατελέσει 

Υπουργός Παιδείας, καθώς και Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ευρύ κοινό είναι ιδιαίτερα 

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/artikel/722055eb51db56df4cf2c983c38a2401/ekpaideytiko-yliko-1.html?L=xykzzqgq
http://www.synigoros.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.unhcr.gr/
http://diaforetikotita.gr/
http://www.unicef.gr/reports/symb.php#2
http://amnesty.org.gr/
http://www.ministryofjustice.gr/
http://www.nchr.gr/
http://www.hlhr.gr/index.php
http://www.i-red.eu/?i=institute.en.home
http://www.i-red.eu/?i=institute.en.home
http://www.hlhr.gr/images/site/1010/1035_large/report2013final.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2053623&Site=CommDH&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf
http://kemete.sch.gr/?p=719
http://users.auth.gr/gtsiakal/tsiakalos_book.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/0_3racism.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/0_7racism.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/racism/1_5racism.pdf
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γνωστός λόγω του λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσας 

που κυκλοφόρησε το 1998. Αναδημοσιεύουμε ένα άρθρο 

του από την εφημερίδα το ΒΗΜΑ (02/11/2008), το οποίο 

είναι επίκαιρο.  

 

 
 

Όσο αδυνατίζουν οι Ελληνικές Κοινότητες στο 

εξωτερικό, τόσο αδυνατίζουν και τα ελληνικά 

σχολεία, όπου ακόμη υπάρχουν. Μειώνεται ο 

αριθμός των παιδιών που φοιτούν σ΄ αυτά, 

απαξιώνονται παιδευτικά, συρρικνώνονται. Οι 

Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής γονείς του 

εξωτερικού, οι γονείς της ελληνικής Ομογένειας, 

όσο πληθαίνουν και τα παιδιά από μικτούς γάμους 

και όσο προχωρούμε σε νεότερες γενιές γονέων, 

προτιμούν- στην πλειονότητά τους- να στέλνουν τα 

παιδιά τους στα σχολεία της χώρας όπου ζουν, 

δημόσια ή (αν έχουν την ευχέρεια) και ιδιωτικά, 

προκειμένου να τους εξασφαλίσουν καλύτερες 

προϋποθέσεις επιτυχίας στη ζωή τους 

(επαγγελματικής, κοινωνικής, οικονομικής κ.λπ.). Κι 

επειδή τους καίει συγχρόνως το πρόβλημα 

«ταυτότητας» των παιδιών κι επειδή αγαπούν την 

Ελλάδα και αισθάνονται οι ίδιοι περήφανοι για την 

ελληνική τους καταγωγή, τα στέλνουν και σε 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας, που κατά κανόνα 

λειτουργούν με τη φροντίδα της Εκκλησίας. Αυτά 

όμως, λόγω του ελάχιστου χρόνου (2-3 ώρες την 

εβδομάδα) και του φόρτου των μαθητών από τις 

υποχρεώσεις τους στο (ολοήμερο συνήθως) 

σχολείο, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. 

Ας σημειωθεί ότι, προς τιμήν του, το Ελληνικό 

Κράτος στηρίζει ενεργώς και με μεγάλη χρηματική 

δαπάνη τα σχολεία αυτά, στέλνοντας 

εκπαιδευτικούς εξ Ελλάδος σε ικανό αριθμό (συχνά 

περισσότερους κι από όσους χρειάζονται αυτά τα 

σχολεία σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών τους). 

Στέλνει επίσης σχολικά βιβλία, διδακτικό και 

εποπτικό υλικό, ακόμη και χρήματα για 

λειτουργικές δαπάνες. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν 

λύνεται. Παρατείνεται απλώς ο χρόνος ζωής των 

σχολείων αυτών, τα οποία φθίνουν, παρά το 

αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον της Ελληνικής 

Πολιτείας, των Κοινοτήτων, της Εκκλησίας, των 

εκπαιδευτικών, των γονέων και όλων όσοι βλέπουν 

την ελληνική παιδεία να υποχωρεί και να χάνεται σε 

βάθος χρόνου. Η αγωνία κορυφώνεται, για να δώσει 

συχνά τη θέση της στην απαισιοδοξία και στην 

απόγνωση.  

 
 

Κάτι ακόμη. Οι λίγες ώρες διδασκαλίες της γλώσσας 

(με χρόνο δηλ. ανεπαρκή για μάθηση) στα σχολεία 

γλώσσας («σαββατιανά») σε συνδυασμό με 

ανεκπαίδευτους δασκάλους ως προς την ειδική 

μέθοδο διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή 

και ως ξένης γλώσσας και με χρήση συχνά 

ακατάλληλων βιβλίων δεν σώζουν, προφανώς, την 

κατάσταση. Ό,τι προσφέρει ένα ελληνικό σχολείο, 

όταν λειτουργεί σωστά, δεν αντικαθίσταται με 

τίποτε.  

Έχουν, λοιπόν, χαθεί οριστικά τα πάντα; Η απάντησή 

μας είναι ότι η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί, 

και μάλιστα όχι με τη μορφή της απλής 

διατήρησης αλλά και της ανάπτυξης.  

Τι κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν τους γονείς του 

εξωτερικού να στείλουν τα παιδιά τους σ΄ ένα 

ελληνικό σχολείο; Βασικό κίνητρο μπορεί να είναι η 

βεβαιότητα ότι θα λάβουν τα παιδιά τους μια 

εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με περιεχόμενο 

τέτοιο που θα τους επιτρέψει να εξελιχθούν 

επαγγελματικά, κοινωνικά και οικονομικά στη χώρα 

που ζουν. Η πλήρωση ενός τέτοιου διττού σκοπού-

καλή ελληνική εκπαίδευση αλλά και καλή μόρφωση 

με βάση τη γλώσσα, το εκπαιδευτικό σύστημα και 

τις απαιτήσεις της χώρας όπου ζουν- οδηγεί στη 



 

 

 

38 Newsletter – March 2018 

 

Embassy of Greece in London – Education Office  

δημιουργία ενός άλλου τύπου σχολείου, 

διαφορετικού από τα υπάρχοντα σχολεία, 

ενός μικτού σχολείου - ελληνοαγγλικού, 

ελληνογαλλικού, ελληνογερμανικού, ελληνο-

αραβικού κ.λπ. Ήτοι, στη λειτουργία σχολείων που 

θα εφαρμόζουν το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε 

χώρας παράλληλα με ένα ισχυρό ελληνικό 

πρόγραμμα καλά οργανωμένο (σε περιεχόμενο, σε 

δασκάλους, σε βιβλία). Έτσι και η σταδιοδρομία των 

μαθητών στη χώρα όπου ζουν θα εξασφαλίζεται και 

συγχρόνως θα παρέχεται μια γερή ελληνική 

μόρφωση στους μαθητές. Ένα τέτοιο σχολείο 

επιπέδου θα είναι περιζήτητο τόσο από γονείς της 

Ομογένειας όσο και από μη Έλληνες, οι οποίοι θα 

θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους σ΄ ένα 

διακεκριμένο σχολείο με διπλή ποιοτική παιδεία 

(αγγλική και ελληνική, γαλλική και ελληνική κ.ο.κ.) 

Ένα τέτοιο ποιοτικό σχολείο μπορεί να γίνει (όπως 

όλα τα καλά, «ξένα» λεγόμενα, σχολεία), πόλος 

έλξεως για παιδιά κάθε εθνικότητας. Όσο 

περιοριστικό είναι στο εξωτερικό, από τη φύση του, 

ένα αμιγώς ελληνικό σχολείο, τόσο χρήσιμο, 

ελκυστικό και ουσιαστικό είναι ένα 

καλό δίγλωσσο σχολείο. Και δεν μιλάμε υποθετικά. 

Το Αρσάκειο στα Τίρανα, ένα δίγλωσσο σχολείο στη 

Ν. Υόρκη, ένα άλλο στη Ν. Αφρική, περιζήτητα όλα, 

αποτελούν εύγλωττα παραδείγματα. Βεβαίως, η 

λειτουργία κάθε τέτοιου ποιοτικού σχολείου είναι 

δαπανηρή: σε υλικοτεχνική υποδομή, σε διδακτικό 

προσωπικό κ.λπ. Γι’ αυτό και τέτοια σχολεία, πέρα 

από οποιαδήποτε οικονομική στήριξη, λειτουργούν 

με δίδακτρα για τους έχοντες και υποτροφίες για 

τους μη έχοντες. Μια Κοινότητα, η Εκκλησία, ένα 

Ίδρυμα, άλλοι φορείς που διαθέτουν περιουσία, με 

τη στήριξη της επιτόπιας αλλά και της Ελληνικής 

Πολιτείας αλλά και με χορηγίες Ελλήνων Ομογενών 

και εντόπιων φορέων, μπορούν να ιδρύσουν και να 

λειτουργήσουν τέτοια σχολεία κατά περιοχές.  

Τα αμιγή ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό, αν 

συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν, παρά την 

οποιαδήποτε ενίσχυση που ήδη υπάρχει, θα 

φυτοζωούν και θα οδηγούνται σταδιακώς σε άρση 

της λειτουργίας τους ελλείψει μαθητών, ενώ 

μπορούν να μεταβληθούν σε πρότυπα σχολεία, με 

κύρος, προσφορά και ευρεία ζήτηση, σχολεία που 

θα παρέχουν ελληνική παιδεία περιωπής και γερή 

μόρφωση εν γένει αντί για «τα κολλυβογράμματα» 

που όλο και περισσότερο θα αναγκάζονται να 

δίνουν εκ των πραγμάτων.  

 

 

 

 

27. Derek Parfit: "Reason and Persons", 

Oxford, 1986. 

 

 
 

Ο Derek Antony Parfit (1942 –2017) ήταν Βρετανός 

φιλόσοφος. Γεννήθηκε το 1942 στην Κίνα, όπου 

βρίσκονταν οι γονείς του ως μέλη ιατρικής 

αποστολής. Φοίτησε με υποτροφία στο κολλέγιο 

Ήτον, σπούδασε ιστορία στην Οξφόρδη και σε 

ηλικία 25 ετών έγινε Εταίρος στο κολλέγιο All Souls, 

όπου και παρέμεινε. 

Τη δεκαετία του 1980 συμμετείχε μαζί με άλλους 

τρεις φιλοσόφους που ασχολούνταν με την ηθική 

και πολιτική φιλοσοφία, τον Αμάρτυα Σεν, το 

Ρόναλντ Ντουόρκιν και τον Τζέρυ Κόεν, σε ένα 

σεμινάριο που οργανωνόταν στο All Souls και είχε 

γίνει γνωστό ως «Πόλεμος των Άστρων». Εκεί 

γνώρισε το 1982 τη Τζάνετ Ράντκλιφ Ρίτσαρντς με 

την οποία παντρεύτηκε το 2011. 

Το 1984 δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο, Λόγοι και 

Πρόσωπα (αγγλικά: Reasons and Persons). Το 
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Reasons and Persons χαρακτηρίστηκε ευρέως ως το 

έργο μιας ιδιοφυίας. Το 2011 εκδόθηκε το δίτομο 

On What Matters. 

Ο Πάρφιτ, όπως και η σύζυγός του, ήταν μέλη της 

εκστρατείας «Giving What We Can», οι 

υποστηρικτές της οποίας δεσμεύονται να δίνουν 

τουλάχιστον 10% των εισοδημάτων τους σε 

φιλανθρωπίες. Και οι δύο ήταν διακεκριμένοι 

Εταίροι Ερευνητές στο Κέντρο για Εφαρμοσμένη 

Ηθική «Ουεχίρο« της Οξφόρδης. 

Ο Derek Parfit, που πέθανε στα 74 του, 

αμφισβήτησε τις πιο εδραιωμένες υποθέσεις και 

πεποιθήσεις μας και ώθησε τη φιλοσοφική σκέψη 

σε νέα πεδία. Με τον θάνατό του,  την 1η 

Ιανουαρίου του 2017, ο κόσμος έχασε εναν από 

τους τελευταίους μεγάλους φιλοσόφους του. 

Ο Parfit ζούσε και εργαζόταν στην Οξφόρδη, όπου 

ήταν καθηγητής στο Κολλέγιο All Souls του 

πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ενώ είχε διδάξει ως 

Επισκέπτης Καθηγητής στα πανεπιστήμια Harvard 

και Rutgers καθώς και στο New York University ως 

διακεκριμένος καθηγητής με τον τίτλο Global 

Distinguished Professor of Philosophy. Το 2014 του 

απονεμήθηκε  το βραβείο Rolf Schock για την 

συνεισφορά του στην φιλοσοφία. 

Ο Derek Parfit θεωρείται ο σημαντικότερος 

σύγχρονος ηθικός φιλόσοφος και όσοι είχαν την 

τύχη να τον γνωρίσουν προσωπικά τον 

συγκαταλέγουν ανάμεσα στους πιο γενναιόδωρους 

δασκάλους και αξιαγάπητους ανθρώπους. Ήταν 

γνωστός για την ευφυία και την οξυδέρκεια του, την 

εκκεντρικότητά του και την απόλυτη αφοσιωσή στο 

έργο του, που εκτείνεται σε πολλούς τομείς της 

φιλοσοφίας και περιλαμβάνει ζητήματα ηθικής, 

ατομικής ταυτότητας, λογικής, χρόνου, θανάτου, 

ύπαρξης, κ.ά. Όλα αυτά, και πολλά άλλα, έχουν 

απαθανατιστεί στο εκτενές προφίλ του Πάρφιτ που 

δημοσίευσε το περιοδικό The New Yorker, το 2011. 

Παρόλο που τα έργα του απαιτούσαν πολύ χρόνο 

για να ολοκληρωθούν, ο αντίκτυπος τους ήταν 

τεράστιος.Το 1984 δημοσίευσε το 600σέλιδο 

Reasons and Persons, όπου χρησιμοποιώντας μια 

σειρά από νοητικά πειράματα, που θυμίζουν 

σενάρια επιστημονικής φαντασίας, άλλαξε τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε για τα ζητήματα ατομικής 

ταυτότητας και για τα θεμελιώδη ηθικά ερωτήματα. 

Στο έργο αυτό, ο Parfit επιχειρηματολογεί ότι η 

ατομική ταυτότητα δεν έχει τη σημασία που της 

δίνουμε, αμφισβητώντας έτσι την σημασία που 

δίνουμε στην ίδια την επιβίωση, που είναι 

θεμελιώδης για τους περισσότερους ανθρώπους. 

Διότι όταν σε απασχολεί η επιβιώσή σου, σε 

απασχολεί να επιβιώσεις εσύ, άρα η έγνοια για την 

επιβίωση είναι έγνοια για την ατομική σου 

ταυτότητα. Όμως, ο Parfit υποστηρίζει πως δεν 

πειράζει να πάψει κάποιος να υπάρχει, υπό τον όρο 

πως η ψυχολογική του δομή και η ροή των  

εμπειριών του συνεχίζουν να υπάρχουν. 

Αυτό είναι πρωτοποριακό, καθώς, αν ο Parfit έχει 

δίκιο, όλα όσα θεωρούμε σημαντικά στις ζωές μας, 

όπως οι υποσχέσεις, οι αναμνήσεις, τα δάνεια, οι 

όρκοι μας, που βασίζονται στην ατομική μας 

ταυτότητα, καταρρέουν. Από την άλλη, αν η ατομική 

μας ταυτότητα έχει τόσο μικρή σημασία, οι 

διαφορές μας από τους άλλους ανθρώπους 

λειαίνονται κι αυτό μπορεί να βοηθήσει να γίνουμε 

καλύτεροι άνθρωποι. Επίσης κάνει τον θάνατο 

λιγότερο τρομακτικό και ο ίδιος ο Parfit ισχυριζόταν 

ότι αυτή η οπτική άλλαξε τον τρόπο που ο ίδιος 

έβλεπε τον θάνατο. Διότι αν δεν είμαστε παρά μια 

συνεχής αλυσίδα εμπειριών το μόνο που συμβαίνει 

με τον θάνατο είναι ότι αυτή η αλυσίδα σπάει. Όμως 

αυτό δε είναι και τόσο κακό, καθώς θα 

εξακολουθούν να υπάρχουν εμπειρίες έμμεσα 

συνδεδεμένες με τις δικές μας, μέσα από τις 

αναμνήσεις άλλων ανθρώπων, μέσα από τις ιδέες ή 

τις  συμβουλές που τους επηρεάζουν, κ.ο.κ.   

Ο Parfit ήταν επίσης γνωστός για το «απεχθές 

συμπέρασμά» του. Τον ισχυρισμό ότι είναι 

προτιμότερο να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος 

πληθυσμός ανθρώπων που ζουν ζωές που μόλις και 

μετά βίας αξίζει να ζουν από το να έχουμε έναν 

μικρότερο πληθυσμό ανθρώπων που είναι τρομερά 

ευτυχισμένοι – μια ιδέα που συνδέεται με 

ερωτήματα για τις υποχρεώσεις που έχουμε στα 

παιδιά μας και σε μελλοντικούς πληθυσμούς. Είναι 

χαρακτηριστικό της πνευματικής του ειλικρίνειας 

ότι, παρόλο που ο Parfit έβρισκε αυτό το 

συμπέρασμα απεχθές, αναγνώριζε ότι ήταν το μόνο 
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συμπέρασμα στο οποίο οδηγούνταν λογικά και 

ήλπιζε ότι μια μέρα θα αποδειχθεί λάθος. 

Άλλος ένας σταθμός ήταν, το 2011, όταν ο Parfit 

δημοσίευσε το δίτομο On what Matters (ο τρίτος 

τόμος θα εκδοθεί μετά θάνατον). Στο έργο αυτό 

επιχειρηματολογεί υπέρ της αντικειμενικότητας των 

ηθικών αξιών και προσπαθεί να σχηματίσει μια 

«Τριπλή Θεωρία», που θα συνδυάζει τις 

παραδοσιακές ηθικές θεωρίες – την Καντιανή, την 

συνεπειοκρατική και την συμβολαιοκρατία - που 

δεν ήταν κατά την κρίση του τόσο διαφορετικές 

μεταξύ τους όσο άλλοι φιλόσοφοι θεωρούσαν. 

Παρόλο που ο Parfit έγραψε πολλά περισσότερα 

από αυτά τα δύο βιβλία, πρόκειται για δύο έργα που 

θεωρούνται η σπουδαιότερη συνεισφορά στην 

ηθική φιλοσοφία τού 20ού αιώνα. 

Ο Derek Parfit είπε κάποτε ότι έγινε φιλόσοφος για 

να έχει περισσότερο χρόνο να σκέφτεται για τα 

πράγματα που έχουν σημασία. Και σήμερα οι 

άνθρωποι που γνώρισαν εκείνον και το έργο του 

είναι λίγο πιο σοφοί εξαιτίας του. Αφήνει πίσω του 

την γυναίκα του, επίσης φιλόσοφο στην Οξφόρδη, 

Janet Radcliffe Richards. 

Πηγή: Έλλη Βιντιάδη  

 

 

 

28. Ken Robinson: "Άλλη Λογική: για 

μια επανάσταση 

δημιουργικότητας", Oxford, 1986. 

 
 
"Σκοπός μου μέσα από αυτό το Βιβλίο είναι: να 
βοηθήσω τους ανθρώπους να καταλάβουν το 
βάθος των δημιουργικών τους ικανοτήτων και 
τις αιτίες που τους έκαναν να αμφισβητήσουν 
αυτές τις ικανότητες, να ενθαρρύνω τις 
επιχειρήσεις να πιστέψουν στις καινοτόμες 
δυνάμεις που διαθέτουν, και να δημιουργήσουν 
τις συνθήκες εκείνες που θα κάνουν τις 
δυνάμεις αυτές να ξεδιπλωθούν, να προωθήσω 
μια επανάσταση δημιουργικότητας στην 
εκπαίδευση".  

Ken Robinson 

 

 

Τους καιρούς μας σαρώνει μια χιονοστιβάδα 

αλλαγών. Λέγεται συχνά πως κλειδί για το μέλλον 

είναι η Εκπαίδευση. Πράγματι, αλλά ένα κλειδί 

γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις: η μία κρατά 

κλειδωμένους τους διαθέσιμους πόρους· η αντίθετη 

τους απελευθερώνει. Για να βγούμε νικητές από την 

κρίση, πρέπει να ανακαλύψουμε τις πραγματικές 

μας δημιουργικές δυνάμεις. Πρέπει να αρχίσουμε 

να σκεφτόμαστε αλλιώς τον εαυτό μας και να 

συμπεριφερόμαστε αλλιώς μεταξύ μας. Πρέπει να 

μάθουμε να λειτουργούμε με ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ. (Από 

την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

Ένα βιβλίο για την κατανόηση του βάθους των 

δημιουργικών ικανοτήτων όλων των ανθρώπων, 

που ενθαρρύνει επιχειρήσεις και οργανώσεις να 

πιστέψουν στις καινοτόμες δυνάμεις που 

διαθέτουν. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο που προωθεί 

μια επανάσταση δημιουργικότητας στην 

εκπαίδευση.  

Το βιβλίο πραγματεύεται τη στάση μας απέναντι 

στα δεδομένα του σύγχρονου πολιτισμού που 

αλλάζουν με φρενήρεις ρυθμούς σε όλα τα επίπεδα: 

στην πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και το 

περιβάλλον. Το στοιχείο του απρόβλεπτου στα 

ανθρώπινα ζητήματα αποτελεί την καρδιά ακριβώς 

της επιχειρηματολογίας του, όσον αφορά στην 

καλλιέργεια των δυνάμεων της δημιουργικότητας: 

στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την 

καθημερινή ζωή. Μέσα από παραδείγματα που 

αφορούν διευθύνοντες συμβούλους πολυεθνικών 

οργανισμών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, 

πολιτικούς, καλλιτέχνες, επιστήμονες, φοιτητές, 

γονείς και εκπαιδευτικούς, παρουσιάζονται κάποιες 
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προοπτικές για μια επανάσταση δημιουργικότητας 

σε όλα τα επίπεδα της σύγχρονης κοινωνικής ζωής. 

Συγγραφέας του βιβλίου είναι o Sir Ken Robinson, 

διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας πρωτοπόρος στον 

τομέα ανάπτυξης της εκπαίδευσης, της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Είναι, 

επίσης, ένας από τους σημαντικότερους ομιλητές 

παγκοσμίως, καθώς οι ομιλίες του ασκούν βαθιά 

επιρροή σε κάθε ακροατήριο οπουδήποτε στον 

κόσμο.  

Υπολογίζεται ότι πάνω από 240 εκατομμύρια θεατές 

σε περισσότερες από 150 χώρες έχουν δει τα 

διάσημα πλέον βίντεο των ομιλιών του στα 

περίφημα TED Conferences, του 2006 και του 2010.  

Συνεργάζεται με κυβερνήσεις στην Ευρώπη, την 

Ασία και τις ΗΠΑ, με διεθνείς φορείς, με τις "500 

επιχειρήσεις του Fortune" και με κάποιους από τους 

μεγαλύτερους πολιτιστικούς οργανισμούς του 

κόσμου. 

 

 

29. ΕΑΠ: Μελέτη του Ελληνικού 

Πολιτισμού στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο 

 

 
 

Ένα ακόμα καινοτόμο πρόγραμμα προσφέρει το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αυτήν την φορά 

στον Ελληνικό Πολιτισμό. Το εν λόγω πρόγραμμα 

προσφέρει διεπιστημονική και διαχρονική σπουδή 

των πτυχών, των εκφάνσεων και της συμβολής του 

ελληνικού πολιτισμού στο ελληνικό ακαδημαϊκό 

περιβάλλον. 

Μέσα από συνολικά δώδεκα (12) διακριτές 

Θεματικές Ενότητες, οι φοιτητές του προγράμματος 

θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητική 

κατάρτιση πάνω στις έννοιες «Πολιτισμός» και 

«Κουλτούρα», να αποκτήσουν εις βάθος γνώσεις 

στους τομείς τέχνη, ιστορία, αρχιτεκτονική, 

φιλοσοφία, επιστήμη, αρχαίο και σύγχρονο θέατρο, 

κινηματογράφο, μουσική και χορό, αρχαιολογία, 

μουσειολογία και πολεοδομία και να έρθουν σε 

επαφή με την ελληνική γραμματεία από τα ομηρικά 

έπη μέχρι τον 20ο αιώνα. 

Οι Θεματικές Ενότητες χωρίζονται σε υποχρεωτικές 

και επιλεγόμενες. Τα πρώτα δύο έτη, οι φοιτητές 

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα 

εισαγωγής στον Πολιτισμό, την Ιστορία, τις 

Εικαστικές Τέχνες και την Αρχιτεκτονική της 

Ελλάδας. Σε δεύτερη φάση, οι φοιτητές θα 

μελετήσουν πτυχές του Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Βίου καθώς και Νεοελληνική, Αρχαία Ελληνική και 

Βυζαντινή Φιλολογία. Στα ακαδημαϊκά έτη που 

έπονται οι φοιτητές μελετούν την Ελληνική 

φιλοσοφία και Επιστήμη, το Θέατρο και τη 

Φιλοσοφία, καθώς και τον Ελληνισμό της 

Διασποράς. 

Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά 

γνώσεων και κριτικής αντίληψης πάνω στην εξέλιξη 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

πολιτισμού, μελετώντας αφενός την ιστορία ως 

υπόβαθρο, αφετέρου την πνευματική δημιουργία 

και την κοινωνική ζωή. 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές στον Ελληνικό 

Πολιτισμό, οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να 

εργοδοτηθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων 

που προσφέρει η αγορά εργασίας στον χώρο του 

πολιτισμού και της εκπαίδευσης γύρω από αυτόν. 

Με τη φοίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα οι 

απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συντάξουν άρτια 

ακαδημαϊκά δοκίμια και θα αποκτήσουν 

αφηρημένη, συνδυαστική και συγκριτική σκέψη, η 

οποία θα τους επιτρέψει να αναλύουν, να 

συνθέτουν και να ερμηνεύουν εσωτερικές και 

εξωτερικές διεργασίες του ελληνικού πολιτιστικού 

γίγνεσθαι και των διαχρονικών μεταβολών του. 
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Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα είναι ανοικτή 

έως τις 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00μμ. 

Για αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και 

υποβολή αιτήσεων, παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν το: 

https://www.eap.gr/programmata-

spoudwn/index2 

 

30.  Στρατή Μυριβήλη, «Ο Καπιτάνιος» 

Τον Καπιτάνιο μας τόνε φέρανε σπίτι σα μπατάρησε μεσοπέλαγα η τρεχαντήρα μας η Βαγγελίστρα. Χριστούγεννα 

παραμονή έγινε το κακό, μια μαύρη νύχτα, που ξοριάστηκε και βούλιαξε το καράβι ανάμεσα Μόλυβο και Κάβο-

Μπαμπά. Χαθήκανε κι οι δυο ναύτες του πατέρα, κι ούτε βρέθηκαν ποτές τα λείψανά τους. Κι α γλίτωσε ατός του, 

το χρωστούσε στο καραβόσκυλο, τον Καπιτάνιο μας. Σαν μούδιασε πια ο πατέρας χεροπόδαρα, και δεν είχε 

ανάκαρα να κολυμπήσει, τον άρπαξε ο Καπιτάνιος από το γιακά και κολυμπούσε απόκοντα. Κρατούσε το κεφάλι 

του έξω από το κύμα, ώσπου ξενερίσανε στην ακρογιαλιά της Ανατολής. Από κείνη τη μέρα, που μας γύρισαν με 

την ψυχή στα δόντια, που μας γύρισαν με ξένο καράβι, ο πατέρας δε μεταπάτησε πια σε πλεούμενο, κι ο 

Καπιτάνιος απόμεινε και κείνος στεριανός στο σπίτι μας. 

Ήταν ένας σκύλαρος ώς εκεί πάνω, κανελής, γεροδεμένος, με μιαν άσπρη βούλα στην πλάτη, σαν πλατανόφυλλο. 

Όλοι τον αγαπούσανε γιατ' ήτανε καλός, κι εμείς, τα παιδιά, του βγάζαμε την πίστη με τα τυραγνιστικά παιχνίδια. 

Ήμασταν τέσσερα, όλα αγόρια, και μόνο εγώ, ο μεγάλος, ήμουνα σε θέση να καταλαβαίνω το πιλάτεμα που του 

γινότανε. Ο Καπιτάνιος τα δεχόταν όλα με άσωστη καλοσύνη. 

Τ' αγαπούσε τα παιδιά, έπαιζε μαζί τους υπομονετικά και τους φερνότανε με προστατευτική αψηφισιά, χωρίς 

ποτές να θυμώνει και να τα ξεσυνερίζεται. Τόνε καβαλίκευαν το λοιπόν και κείνοι ή τόνε ζεύανε στο ποδηλατάκι 

του Πετρή και κάναν αρματοδρομίες στις πλάκες της αυλής. Ο Καπιτάνιος, σαν πονούσε πολύ, μισόκλεινε τα 

μάτια και ψευτόκλαιγε, ή έγλειφε το χεράκι που τόνε παράσφιγγε. Εγώ, που καταλάβαινα όσο κι η μητέρα το 

καλό που μας έκανε τη νύχτα της καταστροφής ετούτο το σκυλί, πολεμούσα να το προστατεύω όσο μπορούσα 

από τους μικρούς σταυρωτήδες του. 

Ακόμα απορούσα πώς ο Καπιτάνιος δε σκέφτηκε ποτές να πάρει μέσα στο σπίτι μήτε τόσο δα ύφος «μεγάλου 

ευεργέτη». Καμιά φορά που 'βλεπα τον πατέρα να στέκεται ψηλός, με τα πόδια ανοιχτά, μπροστά στο μικρό 

πόρτο, με το ναυτικό του κασκέτο γερτό πίσω στο σβέρκο, να βλέπει μακριά το πέλαγο, να βλέπει εκεί προς το 

Κάβο-Μπαμπά χωρίς να μιλά, με τα χέρια στις τσέπες, μ' έπιανε μια συγκίνηση… Αγκάλιαζα τότες τον Καπιτάνιο 

μας και τόνε φιλούσα κι έχωνα το πρόσωπο κάτω από την κεφάλα του. Κι αυτός μ' έγλειφε πίσω από τ' αφτί και 

φρούμαζε μέσα στα μαλλιά μου. Το 'ξερα πως χωρίς αυτόνε θα 'μασταν τέσσερα ορφανά στο δρόμο, κι ήθελα να 

μπορούσα να του το πω πόσο το 'ξερα. 

Σαν πηγαίναμε στο σκολειό με τον Αντώνη, το δεύτερο αδέρφι, μας έπαιρνε το καταπόδι ώς τη σιδερένια 

οξώπορτα της μεγάλης αυλής του, χωρίς να μπαίνει ποτές μέσα στο προαύλιο. Σταματούσε εκεί, μπροστά στο 

πετρένιο κατώφλι, κάθιζε στα πίσω πόδια και μας έβλεπε με τα καστανά μάτια του, μας έβλεπε τρυφερά να 

προχωράμε μέσα, σαρώνοντας με τη φουντωτή ουρά το χώμα. Έγερνε το κεφάλι του πλάι να μας δει, όπως 

κάνουν οι μαμάδες να καμαρώσουν τα μωρά τους. Σαν μας έχανε από τα μάτια του, έδινε μια και γύριζε τρεχάτος 

σπίτι. Από κει παραμόνευε την ώρα που σχολνούσαμε, και μόλις άκουγε το καμπανάκι που χτυπούσε ο επιστάτης 

—ακουγότανε ώς το σπίτι αυτό το καμπανάκι—, άφηνε στη μέση τα παιχνίδια του ή τα κόκαλα που τραγάνιζε και, 

μια δυο, ερχότανε στην οξώπορτα του σκολειού μας να μας προπάρει και να μας πάει συνοδεία στο σπίτι. 

Όλος ο κόσμος τον αγαπούσε τον Καπιτάνιο, γιατ' ήτανε καλός. Μόνο ένας χασάπης, που είχε το μαγαζί του στην 

αγκωνή του δρόμου μας, δεν τονε χώνευε. Αυτός είχε ένα χασαπόσκυλο, Μαχμούτ τόνε λέγανε. Μαύρο και 
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χοντρό σκυλί, κακό και μπαμπέσικο. Άμα τον έπιανε η κακία του, ακολουθούσε ένα διαβάτη ύπουλα, πήγαινε 

πίσω του ήσυχα και, ξάφνου, στα καλά καθούμενα, τον αρπούσε από το πόδι ή του 'σκιζε το βρακί. 

Ο χασάπης του 'ριχνε ένα σωρό μεζελίκια μέσα σ' ένα σπιτότοπο που ήτανε παραδίπλα. Μόλις τα μυριζόταν ο 

Καπιτάνιος μας, πρόφταινε με μεγάλες τρεχάλες, τον αγρίευε, και, χλαπ, χλουπ, κατάπινε σε μια στιγμή τα τζιέρια 

και τα διαλεχτά κόκαλα και ο Μαχμούτ έβλεπε από μακριά κατατρομαγμένος. Ο πατέρας γελούσε και έλεγε στο 

χασάπη να 'ρχεται να του πλερώνει τη ζημιά. Αυτός όμως το 'χε πάρει κατάκαρδα. Έβαλε όχτρα πάνω στον 

Καπιτάνιο μας. 

Μια μέρα, που τόνε τσάκωσε στα πράσα να τρώει τους κατιμάδες του Μαχμούτ, έγινε έξω φρενών και τίναξε 

πάνω του το μεγάλο του χασαπομάχαιρο. Το γιντέκι βρήκε το σκυλί στο δεξί μπροστινό πόδι και το πλήγωσε 

λαφριά. Το σήκωσε ψηλά, το 'γλειφε κι έκλαιγε. Τύχη του να γυρίζει σπίτι ο πατέρας κείνη την ώρα και να δει το 

κίνημα. Δίνει ένα σάλτο, αρπάει από χάμου το χασαπομάχαιρο, κατόπι χιμά και πιάνει  το χασάπη. Τον γονατίζει 

με το να χέρι, κατόπι τον αρχίζει στη ράχη διπλαριές με το πλατύ του γιντεκιού, να πού σε πονεί και να πού σε 

σφάζει. Του 'καμε μαύρη την πλάτη. Πρώτη φορά τον είδα έτσι θυμωμένο τον πατέρα. 

Μια μέρα, καλοκαίρι ήταν, απόγεμα. Τελεύανε οι πάψες και η μητέρα τοίμαζε κείνες τις μέρες το μπαούλο μου, 

να με ταξιδέψει στη Χώρα για το Γυμνάσιο. Ξαφνικά σηκώθηκε μέσα στο χωριό μια φασαρία… Ένα κακό… Η 

γειτονιά έγινε ανάστατη. Ένα τσομπανόσκυλο είχε λυσσάξει πάνω στις μάντρες, και δάγκασε κάμποσα πρόβατα. 

Οι τσομπαναραίοι το κυνηγήσανε με πέτρες και με ξύλα, να το σκοτώσουν κι αυτό ροβόλησε μέσα στα σπίτια. 

Ήταν ένα κόκκινο σκυλί, αγριεμένο, με  σηκωμένη την τρίχα, σαν λύκος. Έτρεχε με το κεφάλι χαμηλωμένο. Τα 

μάτια του ήτανε κόκκινα, λοξές ματιές κι είχε το στόμα ανοιχτό. Από την κρεμασμένη γλώσσα του τρέχανε σάλια. 

Από πίσω του φωνάζανε, χούγιαζαν, του πετούσανε στειλιάρια και φορτωτήρες κι οι γυναίκες τσιρίζανε, μάζευαν 

τα μωρά τους και σφαλούσανε με θόρυβο τις πόρτες. 

Πέρασε μπροστά από την πόρτα μας, όπου τα δυο μικρότερα αδερφάκια παίζαν ολομόναχα με τον Καπιτάνιο. Του 

'χανε βαλμένη μια σκουφίτσα με νταντέλες, του τη δέσανε κάτω απ' το σαγόνι στο μαύρο λουρί, κι αυτός πια 

στεκόταν και καμάρωνε όσο αυτά ξεφώνιζαν από τα γέλια. Σαν άκουσε το σαματά και το κακό που γινόταν, 

πετάχτηκε πάνω, γάβγισε φοβεριστικά και στάθηκε μπροστά στα παιδιά περιμένοντας να τα διαφεντέψει. Το 

τσομπανόσκυλο ήρθε καταπάνω του, ξεφρενιασμένο από την τρομάρα και από την αρρώστια του. Να το δει ο 

Καπιτάνιος να περνά από το πόστο του, χύνεται και τ' αρχίζει στις δαγκωματιές. Κυλιστήκανε μια κουβάρα στα 

χώματα, ενώ τα παιδιά τρέξανε μέσα κλαίγοντας. 

Το λυσσασμένο σκυλί έφυγε σε κακό χάλι, με τ' αφτιά πετσοκομμένα, με τη μούρη χωμένη στα αίματα. Όμως κι ο 

Καπιτάνιος είχε δυο μικρές δαγκωματιές στα πόδια και ένα ξέγδαρμα στο στέρνο. 

 

Ο πατέρας ήρθε σε λίγο τρομαγμένος και βαστικός. Του είπανε τι έτρεξε. Ο Καπιτάνιος, σαν τον είδε, σταμάτησε 

να γλείφει τις λαβωματιές του και του 'κανε όπως πάντα χαρές. Σηκώθηκε όρθιος στα πίσω πόδια κι ακούμπησε, 

όπως το συνηθούσε, τα μπροστινά του στους ώμους του πατέρα. Αυτό ήταν ένα χάδι, που μόνο ο πατέρας 

μπορούσε να το σηκώσει. Κόντευε να τόνε φτάξει στο μπόι ο σκύλος. Κουνούσε την ουρά του θριαμβευτικά, 

φτερνιζότανε κι έτριβε την κεφάλα του χαδιάρικα στα στήθος του πατέρα. 
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Εκείνος ήτανε χλωμός, χλωμός σαν πεθαμένος και τα πυκνά φρύδια του χαμηλώνανε πολύ πάνω στα μάτια του. 

Κατέβασε από πάνω του το σκυλί και μου 'πε να φέρω την αλυσίδα. Τη στερέωσε στο λουρί του και τον έδεσε στο 

χαλκά της πόρτας. Κάνοντας να μπει μέσα, πήρε το μάτι του το σκουφάκι των παιδιών, που κείτονταν στα χώματα 

ματωμένο. Το πήρε και τ' άναψε μ' ένα σπίρτο, ώσπου κάηκε. Κατόπι μπήκε στο σπίτι, πήγε στην κρεβατοκάμαρη, 

άνοιξε το μπαούλο του και κάτι πήρε μαζί του. Είδα τη μητέρα που πολεμούσε να τον εμποδίσει. Τον 

ακολουθούσε κλαίγοντας. Έλεγε «όχι αυτό… δε θα το κάνεις αυτό» κι όλο έκλαιγε. Την είδανε τα δυο μικρά και 

αρχινίσανε να ξανακλαίνε κι αυτά. Ο πατέρας, χωρίς να της απαντήσει, με κοίταξε μια στιγμή σοβαρά, με μέτρησε 

με μια ματιά από τα παπούτσια ώς την κορφή και μου 'γνεψε: 

— Έλα μαζί μου… 

Ξεκούμπωσε από τα χαλκά την αλυσίδα και έσυρε μπρος με τον Καπιτάνιο. Εγώ βάδιζα, καταπόδι. Κανένας μας δε 

μιλούσε. Μονάχα το σκυλί έκανε παιχνίδια, πότε σε μένα, πότε στον πατέρα, χωρίς να βρίσκει πουθενά 

ανταπόκριση. Περάσαμε έτσι τα τελευταία σπίτια, περάσαμε το μουράγιο, όπου κουρνιάζαν αράδα τα καΐκια 

φορτωμένα κυδώνια. Μοσκοβολούσανε τα κυδώνια, μοσκοβολούσανε και τα φρεσκοκομμένα δαφνόκλαδα, που 

βάζαν ανάμεσα στο πράμα οι καπιτάνοι φορτωμένα μαύρα δαφνοκούκουτσα. Οι αλυσίδες και οι πρυμάτσες των 

δεμένων καραβιών μια τεζέρνανε και μια λασκάρανε. Και ολοένα η μουγγαμάρα βάραινε ανάμεσά μας. Ο 

πατέρας σκυφτός κι αμίλητος, ο Καπιτάνιος στη μέση και 'γώ από πίσω. Μπήκαμε στο χωροφόδρομο και 

ανηφορίσαμε στη Δαφνούσα μας. Η Δαφνούσα ήταν ένα λιοχώραφο πάνω στο λόφο. Από κάτου, βαθιά ένας 

γκρεμός καμιά δεκαριά οργιές, κι η θάλασσα, που αδιάκοπα αναδευότανε, γαλάζια και πράσινη, μέσα στη 

θαλασσοβραχιά. Η ρούφνα της ακουγόταν από μακριά, νανουριστική και ασώπαστη, χρόνον-καιρόν, μπουνάτσα 

ή χειμωνιά. 

Ο πατέρας σταμάτησε εκεί, άκρη, προς τη μεριά της θάλασσας. Σταμάτησε και ο Καπιτάνιος, χαρούμενος και 

παιχνιδιάρης. Κάπου κάπου κοντανάσαινε από την ανηφοριά, με τη γλώσσα έξω, κυματιστή. Τέντωνε την αλυσίδα 

να τρέξει, τσίτωνε τ' αφτιά του και γύριζε γουστόζικα πλάι την κεφάλα του, να δει ένα τζιτζίκι που φώναζε πολύ 

κοντά του, πάνω σ' έναν κορμό. Άπλωνε το πόδι κατά το ζουζούνι να παίξει. 

Ο πατέρας έδεσε την αλυσίδα σ' ένα σκοίνο κι έκατσε σε μιαν αρχαία τετράγωγη πέτρα, που ήταν εκεί, κάτω από 

τη μεγάλη ελιά. Έκατσα και 'γώ παράμερα, λαχανιασμένος από τον ανήφορο, με την καρδιά σφιχτά κλειδωμένη. 

Ο Καπιτάνιος μας έβλεπε, μια εμένα, μια τον πατέρα. Μας έβλεπε με κείνα τα καστανά, τ' ανθρωπίσια μάτια του, 

που μιλούσανε τόσο εκφραστικά, και ήξερα τόσο καλά τα νοήματά τους. Μας έβλεπε ανυπόμονα, ψευτόκλαιγε 

παρακαλεστικά, να τόνε λύσουμε, έκανε πως δαγκάνει την αλυσίδα του, τάχα να την κόψει. Κανένας  μας δεν του 

αποκρενόταν. Τότες χιμούσε όρθιος πάνω στην αλυσίδα στα πίσω πόδια, κουνούσε το σκοίνο να το ξεριζώσει, 

γάβγιζε χαρωπά, γάβγιζε μαλωτικά. 

— Άιντε λοιπόν, κάνετε γρήγορα, έλεγε. Ώς πότε θα βαστάξει τούτο το χωρατό… 

Το καταλάβαινα πολύ. Τον καταλάβαινε κι ο πατέρας. Αναστέναξε βαθιά και σηκώθηκε. Μου 'πε: 

—Σύρε παρέκει, γύρισε κατά δω τη ράχη σου και περίμενε να σε φωνάξω. 

Η καρδιά μου χτυπούσε, χτυπούσε. Ήθελα να μιλήσω, ν' απλώσω τα χέρια μου να τον παρακαλέσω. Δεν είχα το 

κουράγιο. Τον ήξερα, καλά τον πατέρα. Ό,τι έκανε ήτανε σωστό. Ήτανε καλό για όλους μας. Γι' αυτό δεν άλλαξε 

απόφαση ποτές του. Πήγα παραπέρα δυο τρία βήματα κι ακούμπησα σε μια συκιά, χωρίς να σηκώσω τα μάτια 

μου από πάνω τους. 

Ο πατέρας έβγαλε μέσα από την τσέπη του ένα πιστόλι. Το ήξερα το πιστόλι του. Ένα πλατύ, μεγάλο μπράουνιγκ. 

Ξεκούμπωσε την ασφάλεια και άκουσα τον ξερό κρότο που έκανε σαν τράβηξε πίσω την κάνη να το γιομίσει. 

Κατόπι πλησίασε το σκυλί. Αυτό χύθηκε να τον αγκαλιάσει. Τότες ο πατέρας τραβήχτηκε πίσω, απόθεσε το όπλο 

στην πέτρα, ξαναπήγε στο σκυλί και κόντηνε την αλυσίδα ώς τον κορμό του σκοίνου, να μη μπορεί το ζο να 

κουνηθεί και να παίξει. Ο Καπιτάνιος γρίνιασε παραπονιάρικα, όμως υποτάχτηκε και σε τούτο το νέο παιχνίδι, και 

περίμενε τη συνέχεια με το κεφάλι χάμου. Ο πατέρας ξαναπήρε το πιστόλι και πήγε κοντά του. Το 'βαλε μέσα στ’ 
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αφτί του. Τότες το σκυλί κάνει μονομιάς μια μεταβολή και γυρίζει πάλι κατάφατσα στον πατέρα. Βλέπει το 

πιστόλι στο χέρι του, γέρνει πλάι το κεφάλι, όπως όταν ήθελε να κάνει νοστιμάδες, το γλείφει. Είναι κρύο το 

σίδερο. Κοιτάζει το πατέρα με τα καστανά του μάτια, όλο αγάπη. Τον κοιτάζει να καταλάβει. Δοκιμάζει την κάνη 

με τα δόντια του. Πολύ σκληρή. Άξαφνα καταλαβαίνει. Κουνά την ουρά του. Συλλογιέται πως αυτό το πράγμα 

σίγουρα είναι κάτι που πρόκειται να το τινάξει μακριά ο πατέρας, μέσα στα χόρτα ή μέσα στη θάλασσα, για να 

τόνε προστάξει κατόπι, όπως πάντα, να χυθεί να του το φέρει. «Αα-πορτ!». Μέσα στα έξυπνα μάτια του είναι 

φανερωμένη η νόηση για τη νέα κατεργαριά που του ετοιμάζουν. Τόνε δέσανε, να δούνε πώς θα τα καταφέρει να 

κάνει το «απόρτ». Αυτό είναι. Καταλαβαίνω πως ο πατέρας δεν μπορεί να τραβήξει τη σκανδάλη όσο τόνε 

κοιτάζουν έτσι αθώα και τρυφερά, αυτά τα καστανά τα ανθρωπίσια μάτια. Μια μικρή αστραπή ελπίδας περνά 

μεσ’ από την καρδιά μου. 

Ξαφνικά, πιάνει με το δυνατό χέρι του το σκυλί από το σβέρκο, γυρίζει τη μούρη του προς τη θάλασσα και του 

τραβά την πιστολιά από πολύ κοντά, μέσα στ' αφτί. Όλα αυτά έγιναν στη στιγμή. Ο Καπιτάνιος σωριάστηκε χωρίς 

να γαβγίξει καθόλου.  Έκανε να σηκώσει μονάχα δυο φορές το κεφάλι προς τα πίσω όπως σαν ήθελε να 

χασμουρηθεί, κλότσησε τα πίσω πόδια και πέθανε γεμάτος απορία. 

Ο πατέρας ξανασφάλισε το πιστόλι, το  'βαλε πίσω στην τσέπη και διάλεξε από το πεζούλι μια στενόμακρη 

μαρμαρόπετρα. Έλυσε την αλυσίδα από το σκοίνο και έδεσε την πέτρα στην άκρη. Κατόπι, χωρίς να με 

αναγυρέψει με το μάτι, φώναξε: 

— Έλα! 

Έπιασε κείνος τα μπροστινά πόδια μαζί με τη μαρμαρόπετρα, και 'γω τα πισινά. Έβαλα όλα μου τα δυνατά να 

φανώ άντρας στα χέρια και στην ψυχή, και μ' όλο που ήμουνα ένα χεροδύναμο για την ηλικία μου αγόρι, 

δυσκολεύτηκα πολύ. Ανοίξαμε τα γόνατα στεριώσαμε τα πόδια και κουνήσαμε το κουφάρι πάνω από το βάραθρο 

μια δυο… Στην τρίτη, ο πατέρας έκανε «χέι!», όπως σαν να έδινε τα όρντινα στο καράβι. Τ' αμολήσαμε τότες κι 

απομείναμε στον τόπο, ώσπου ακούσαμε από κάτου, βαθιά, τη χλαπαταγή που 'κανε το κορμί χτυπώντας μέσα 

στη θάλασσα. Τότες, σα να 'ταν αυτός ο κούφος κρότος το τέλος, κοιταχτήκαμε γρήγορα στα μάτια και 

κινηθήκαμε από τον τόπο. 

Ο πατέρας έκαμε το σταυρό του αργά αργά και ξανακάθισε στην αρχαία πέτρα. Έκαμε «ωχ», σα να 'γινε ξαφνικά 

πολύ γέρος και κουρασμένος. Ένιωσε ενοχλητικό το μάτι μου απάνω του, έσπρωξε πίσω το κασκέτο του και 

έβγαλε την ταμπακέρα. Κατόπι μου ξανάριξε μια βιαστική ματιά και μ' έστειλε πίσω. Κούνησε το χέρι του να 

φύγω και είπε: 

— Άιντε, τράβα σπίτι, κι έρχουμαι… 

Η φωνή του ήταν αδύνατη. Ήθελε να μείνει μόνος. 

Γύρισα στο σπίτι φαρμακωμένος και αμίλητος. Η μητέρα καθότανε στο χαγιάτι, στο μικρό καναπέ, και μόλις με 

είδε πάτησε τα κλάματα, ασυγκράτητα. Τότες με πήρανε και εμένα τ' αναφιλητά και μαζί μου έκλαιγε κι ο 

δεύτερος αδερφός. 

Το δυο μικρά, που δεν μπορούσανε να καταλάβουν ακόμα την ορφάνια που έπεσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι, ήτανε 

μέσα στην αυλή. Γιόμιζαν παστρικό νερό με το πράσινο ποτιστηράκι του Πετρή τη γαβάθα του σκυλιού. Να 'ρθει 

να πιει νερό ο Καπιτάνιος μας. 

[πηγή: «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου», Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. 

Μπαλάσκας, Γ. Παγανός, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2000, σ. 247-253] 
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EDUCATION OFFICE, GREEK EMBASSY IN LONDON  
1A Holland Park, W11 3TP, U.K. 
Tel.: 02072210093,   Fax.: 02072434212 
e-mail: education@greekembassy.org.uk 
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr 
Facebook στον σύνδεσμο https://www.facebook.com/Education-Office-Greek-Embassy-in-London-
1517836485001125, στο προφίλ Education Office - Greek Embassy in London. 
 

Θα χαρούμε να δούμε τα σχόλια και τις δημοσιεύσεις σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το newsletter, 
παρακαλούμε ενημερώστε μας στο παραπάνω e-mail. 
Επιμέλεια Newsletter: Γιώργος Κόσυβας 
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