
 
 
 
 
 
 

                    
ΙΘΑΚΗ 

 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 
 
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.  
 
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. 

 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embassy of Greece in London - Education Office 

Newsletter September 2017 

Περιεχόμενα  

Contents 

• • • 

Newsletters 2017-2018: ταξιδιωτικός οδηγός της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα και την 
ελληνική παροικία για τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 από 
τον Συντονιστή Εκπαίδευσης  

A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1. Αγιασμός στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου: 
αναζητώντας μια καλύτερη σχολική χρονιά 

2. Αγιασμός στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου 
3. Πρόγραμμα Erasmus plus KA1 του Ελληνικού 

Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου: «Δημιουργική σκέψη σε 
ένα διεθνές καινοτόμο περιβάλλον μάθησης». 
Επίσκεψη στο Ταλλίν της Εσθονίας 

4. Αύγουστος και Σεπτέμβριος στο Όσλο 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

5. Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου με την ευκαιρία της 
έναρξης του Νέου Σχολικού Έτους 2017-2018. 

6. Η προώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Ελληνομάθειας στο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-
Κύπρου 

7. Κοινή εγκύκλιος Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 
και Γραφείου  Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική 
Πρεσβεία Λονδίνου για την προώθηση του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στα παροικιακά 
σχολεία της Μ. Βρετανίας 

8. Ενισχυμένη συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις για 
το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 
 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

9. Εκθέσεις «Πικάσο» στην Ευρώπη 

10. Το σημειωματάριο του Leonardo Da Vinci στην British 

Library 

11. Αρχαία κινεζική επιστήμη και τεχνολογία στο Μουσείο 

Ηρακλειδών στην Αθήνα 

12. Μουσείο Ακρόπολης: «εmotions, ένας κόσμος 

συναισθημάτων», 129 αριστουργήματα από τα 

σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου 

13. Μαρία Κάλλας: 40 χρόνια από τον θάνατο της 

μεγαλύτερης Ελληνίδας της όπερας όλων των εποχών 

14. Ύβρις, Άτη, Νέμεσις, Τίσις 

15. Theatrical performance in the Hellenic Centre: 

“Homer’s, The Killing of the Revellers” 

16. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μ.Α.) στη Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 

17. "Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής". 



 

 

 

2 Newsletter – September 2017 

Embassy of Greece in London – Education Office  

Newsletters 2017-2018: ταξιδιωτικός οδηγός της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης  
 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 

Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.  
                                          Κ. Καβάφης 

 

Από το πρώτο ταξίδι του Οδυσσέα, τη στρατιωτική εκστρατεία που τον έφερε στην Τροία, δεν γνωρίζουμε πολλά 

πράγματα. Το δεύτερο ταξίδι του, ο νόστος, είναι γεμάτο περιπέτειες και γνώσεις. Μόνο τότε άφηνε πίσω του, 

από σταθμό σε σταθμό, τον προϊστορικό κόσμο, τις Σειρήνες, τους Κύκλωπες, τους Λαιστρυγόνες, και, πιο πολύ 

με τον νου του παρά με ωμή φυσική δύναμη, υπερνικούσε τα φυσικά και τα μυθικά εμπόδια που ταλάνιζαν την 

εποχή του. Συνεχώς πιο πολυμήχανος και πιο πολύτροπος, έγινε ένας από τους εμπνευσμένους θεμελιωτές του 

πολιτισμού μας. 

Στο πρώτο ταξίδι δεν είχε ανακαλύψει τίποτε. Πολλά πράγματα έμεναν ακόμη απαρατήρητα, σαν να μην 

υπήρχαν. Η πολεμική εκστρατεία δεν ήταν ένα ταξίδι γνώσης και ανακαλύψεων. Μόνο ο νόστος φώτισε τον 

κόσμο, μόνο τότε είδε και γνώρισε, και έτσι μάθαμε και εμείς. Η “Οδύσσεια” έγινε ένα σύμβολο της πολιτιστικής 

πορείας του ανθρώπου. 

Ο Αλεξανδρινός ποιητής μάς συνιστά πάλι ένα ταξίδι για την Ιθάκη και μας υπόσχεται ότι θα ανακαλύψουμε και 

θα μάθουμε πολλά, αρκεί να μην πάμε κατευθείαν στον προορισμό μας. Με άγρυπνες όλες τις αισθήσεις και 

“αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει”, θα μπεις ακόμη και “σε λιμένας πρωτοειδωμένους”. 

Και η τελευταία ανακάλυψη: “Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι 

σημαίνουν”. 

Ο Καβάφης μάς υποδεικνύει ότι η Ιθάκη είναι το ίδιο το ταξίδι. Μάς προτρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν 

ανέκαθεν οι διαφωτιστές και οι διαλεκτικοί: Να οξύνουμε την όραση παρατηρώντας με όλο και πιο λεπτό και 

διαφοροποιημένο τρόπο, να οξύνουμε την ακοή ακροώμενοι μουσική με πολλές αποχρώσεις, να οξύνουμε τη 

σκέψη τηρώντας κριτική στάση απέναντι σε δόγματα και προκαταλήψεις. Να ταξιδέψουμε μακριά από τις 

γνώριμες περιοχές που αισθανόμαστε άνετα, πέρα από τις οικείες καθημερινές εμπειρίες. Να διευρύνουμε τις 

γνώσεις μας, αλλά και να εμβαθύνουμε σε αυτές. Να μην αποθαρρυνόμαστε. 

Οι δημιουργικές προτάσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών μας από τις σχολικές τάξεις, οι οποίες θα 

παρουσιάζονται στα Newsletters του διδακτικού έτους 2017-2018, οι καινοτόμες δράσεις, όλα τα ρηξικέλευθα 

χαρούμενα εγχειρήματα για το ανεξέταστο και το ανεπιχείρητο, φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ταξιδιωτικό 

οδηγό που θα συνοδεύει τους ξεναγούς και τους μικρούς εξερευνητές σε ένα θαυμαστό μαθησιακό ταξίδι προς 

νέα και ίσως άγνωστα μέρη της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, “γεμάτο περιπέτειες, γεμάτο γνώσεις”. 

 

Ο χορός των Μουσών με τον Απόλλωνα, Baldassarre Peruzzi, 16ος αιώνας 
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Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα και την ελληνική παροικία για τη νέα 

σχολική χρονιά 2017-2018 από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Η ξένοιαστη εποχή του καλοκαιριού πέρασε γρήγορα κι εφέτος και οι όμορφες 

ημέρες των διακοπών αποτελούν πλέον μια γλυκιά ανάμνηση. Έτσι τα σχολεία 

ξανάνοιξαν πάλι τη ζεστή αγκαλιά τους για να υποδεχθούν τους μαθητές κοντά 

τους και να συνεχίσουν την εκπαιδευτική προσπάθεια για την ελληνική 

παιδεία και τη διάπλαση του χαρακτήρα.  

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2017-2018 θα ήθελα να εκφράσω 

προς όλους, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές τις θερμότερες ευχές μου για 

μια παραγωγική σχολική χρονιά. Εύχομαι καλή δύναμη, για να μπορέσουμε να 

συνεχίσουμε το παιδαγωγικό μας έργο με την απαιτούμενη πίστη και 

αφοσίωση. Συγχαρητήρια στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των 

ελληνικών αμιγών σχολικών μονάδων, των ελληνικών παροικιακών σχολείων, τις Σχολικές Επιτροπές, τους 

Προέδρους τους, και τους εθελοντές των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ). Ιδιαιτέρως 

ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και των Ελληνικών Κοινοτήτων σε όλη της Βόρεια Ευρώπη, με τους 

οποίους συνεργαστήκαμε στενά κατά την περασμένη χρονιά. Προσβλέπω στην ανανέωση και ενίσχυση της 

επιτυχούς συνεργασίας μας.  

Αξίζει να μνημονευτεί ότι οι περιοχές ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας 

στο Λονδίνο είναι: Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία και 

Λετονία. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζει να 

στηρίζει την εκπαίδευση σε όλες της χώρες της Ελληνικής Διασποράς με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, βιβλία 

και εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση αξιοποιεί τη μακρά παράδοση 

του ΕΔΙΑΜΜΕ και την πλούσια προσφορά του ΚΕΓ, ιδιαίτερα στην πιστοποίηση της Ελληνομάθειας. Στα πλαίσια 

αυτά, παρέχονται ευκαιρίες συμμετοχής των μαθητών σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και σε δραστηριότητες 

διαπολιτισμικού περιεχομένου, οι οποίες τους οπλίζουν με τα γνωστικά και πνευματικά εφόδια ώστε να 

κατανοούν τον σύγχρονο τρόπο ζωής στη χώρα υποδοχής.  

Ευελπιστώ ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι ήρεμη και εποικοδομητική για τους διάφορους τύπους των 

σχολείων της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και όλοι οι συνεργάτες μας θα υπηρετήσουν το υψηλό αγαθό της 

Ελληνικής Παιδείας με βάση τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της συνεργασίας και του διαλόγου, στέργοντας 

κάθε διαφορετικό παιδί με συναισθήματα αγάπης και βιώματα επιτυχίας και αναγνώρισης. Οι δάσκαλοι και οι 

δασκάλες περιμένουν όλα τα παιδιά με ανοιχτή την αγκαλιά όπως πάντα. Ευχαριστούμε θερμά τους παλιούς 

εκπαιδευτικούς για τις άοκνες προσπάθειες, τον θερμό ζήλο και την παραδειγματική ευσυνειδησία, με την οποία 

επιτέλεσαν το λειτούργημά τους. Αγκαλιάζουμε όλοι μας με αγάπη και συναδελφική αλληλεγγύη το νέο 

διδακτικό προσωπικό. Όλοι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο για την ασφάλεια 

των μαθητών και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Να αφοσιωθούν στη μετάδοση των 

γνώσεων και την καλλιέργεια των αξιών του ελληνικού πολιτισμού, ως οι κατ’ εξοχήν εμπνευστές της νέας 

γενιάς. Επιπλέον, καλούνται οι μαθητές να ριχθούν από την αρχή της χρονιάς με κέφι και χαρούμενη διάθεση, 

οπλισμένοι με ζήλο και επιμονή, στον ωραίο αγώνα της ελληνόγλωσσης μόρφωσής τους, για να αποκομίσουν 

στο τέλος του σχολικού έτους τους πλούσιους καρπούς του κόπου τους. Οι γονείς, τέλος, ευχόμαστε να χαίρονται 

και να καμαρώνουν τα παιδιά τους καθώς θα τα βλέπουν να προοδεύουν με βήματα σταθερά και μελετημένα. 

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας για το καλό των μαθητών μας και της 

Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης γενικότερα.  

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο 
Γιώργος Κόσυβας 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

1. Αγιασμός στο Ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο και το Ελληνικό Νηπιαγωγείο 

Λονδίνου: αναζητώντας μια καλύτερη 

σχολική χρονιά  

 

«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον 

παράδεισο και μπες μέσα».  

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957 

 

 

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, για άλλη μια 

χρονιά, συγκεντρώθηκαν, στην αυλή του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου (ΕΔΣΛ) και του 

Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου (ΕΝΛ), μαθητές, 

γονείς και εκπαιδευτικοί για να ξεκινήσουν τη νέα 

σχολική χρονιά με την καθιερωμένη τέλεση του 

Αγιασμού.  

Παρευρέθηκε ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της 

Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο κ. Γεώργιος 

Κόσυβας. Τον αγιασμό τέλεσε και φέτος, ο Πατέρας 

Σταύρος, ιερέας της Ενορίας του Αγίου Νικολάου.    

Το κουδούνι για τις δύο σχολικές μονάδες χτύπησε 

στην ώρα του, χωρίς σοβαρά λειτουργικά 

προβλήματα και το εκπαιδευτικό προσωπικό άρχισε 

την εκπαιδευτική προσφορά στα παιδιά. Τα βιβλία 

μοιράστηκαν στην ώρα τους με την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς και τα μαθήματα έχουν αρχίσει 

κανονικά. Οι εκπαιδευτικοί συνοδεύουν ήδη τους 

μικρούς μαθητές στο ταξίδι της γνώσης και της 

διάπλασης του χαρακτήρα. Μόλις καλυφθούν όλα 

τα κενά θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή ο θεσμός του 

ολοήμερου σχολείου. Με τις πρωτοβουλίες της 

Αναπληρώτριας Διευθύντριας του ΕΔΣΛ  κ. Μαρίας 

Παπαστεργίου και της προϊσταμένης του ΕΝΛ κ. 

Αναστασίας Μισιρλή, την προετοιμασία των 

διδασκόντων και την ολοπρόθυμη συμπαράσταση 

των γονέων η νέα σχολική χρονιά θα είναι ήρεμη και 

δημιουργική. 

Αξίζει να μνημονευτεί ότι η υπερβολική παροχή 

βοήθειας στα μαθήματα και η κόπωση των μικρών 

παιδιών τείνουν να γίνουν κοινός τόπος σε 

αρκετούς γονείς. Έχουμε τη γνώμη ότι η 

αυτενέργεια και η δραστηριοποίηση των 

εσωτερικών κινήτρων μάθησης αναπτύσσουν την 

αυτοπεποίθηση των μαθητών, ενώ η έξωθεν 

βοήθεια μπορεί να παρέχει πρόσκαιρη επιτυχία, 

κρατά όμως τα παιδιά σε εξάρτηση. Δεν αρκεί οι 

μαθητές μας «να τρώνε τα έτοιμα», να είναι 

καταναλωτές γνώσεων, αλλά πρέπει να γίνουν 

ερευνητές και παραγωγοί.  

Βέβαια, η κατάκτηση της πραγματικής μάθησης, 

όπως μας διδάσκει ο Σωκράτης, είναι «τοκετός 

επώδυνος» και απαιτεί επιμέλεια και μόχθο. Η 

σταθερή προσπάθεια δυναμώνει, ωριμάζει και 

προετοιμάζει για τα επόμενα βήματα. 

 

Henri Jules Jean Geoffroy, Φεύγοντας από το σχολείο. 1888. 

Ευχόμαστε η μάθηση να είναι μια ευχάριστη και 

δημιουργική εμπειρία για όλα τα παιδιά! Καλή 

σχολική χρονιά! 
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2. Αγιασμός στο Ελληνικό Γυμνάσιο-

Λύκειο Λονδίνου 

 

 

Στις 11-09-2017 χτύπησε το πρώτο κουδούνι του 

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου που 

σήμανε την έναρξη  μαθημάτων για το έτος 2017-

2018. Την ίδια μέρα οι μαθητές πήραν τα σχολικά 

τους βιβλία. 

Στις 12-09-2017 και στις 10.30 π.μ. τελέστηκε ο 

καθιερωμένος Αγιασμός του σχολείου από τον 

Επίσκοπο Τροπαίου κ.κ. Αθανάσιο. 

 

 

 

Με τη θεία έμπνευση και τις ευλογίες της εκκλησίας 

που  πήραμε, με φιλόδοξα σχέδια και νέους 

σχεδιασμούς, με όνειρα και ελπίδες, άρχισαν τα 

μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά. 

Μετά την τέλεση του Αγιασμού, έλαβαν τον λόγο 

και χαιρέτισαν με την σειρά: 

Ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Τροπαίου αναφέρθηκε 

στην ιστορική καθιέρωση της έναρξης του 

εκκλησιαστικού έτους που συμβαδίζει με την 

έναρξη του σχολικού έτους. 

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο, ο Συντονιστής 

Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου, κ. 

Γεώργιος Κόσυβας, ο οποίος απευθυνόμενος με 

θέρμη και παιδαγωγική αγάπη στο μαθητικό 

δυναμικό του σχολείου μας, τους ευχήθηκε καλή 

σχολική χρονιά. 

Στο τέλος, έλαβε τον λόγο η Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου 

Λονδίνου, η κ. Βασιλική Ντάμτσιου η οποία 

καλωσόρισε τους νέους μαθητές του σχολείου και 

απευθυνόμενη στους γονείς τους ενημέρωσε  για τα 

δωρεάν μαθήματα της  απογευματινής ζώνης του 

σχολείου μας στην αγγλική, ελληνική γλώσσα, 

φυσική, χημεία και μαθηματικά. 

 

 

 

Κλείνοντας, η κ. Ντάμτσιου υποσχέθηκε στους 

γονείς και τους μαθητές ότι  οι καθηγητές  και 

συνάδελφοι που πρόκειται να αποσπαστούν στο 

σχολείο  δεσμεύονται να δουλέψουν σκληρά για να  

προσφέρουν, όχι μόνο γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες, αλλά και ευκαιρίες, μέσα από διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, για να αναπτύξουν και 

την κριτική τους σκέψη ώστε να γίνουν ικανοί να 

διαχειρίζονται και να επιλύουν μόνοι τους τα 

προβλήματα της καθημερινής τους ζωής. 

Επιπρόσθετα, υπογραμμίστηκε ότι δεν πρέπει να 

ξεχνούμε ότι μέσα στο πλαίσιο της 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας του Λονδίνου στην 

οποία όλοι καλούνται να ζήσουν, εκπαιδευτικοί, 

γονείς και μαθητές, πρέπει να διαφυλάξουμε την 

ταυτότητά μας και την πολιτιστική κληρονομιά της 

ελευθερίας και της διαλογικής δημοκρατίας της 

Ελλάδας. 
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3. Πρόγραμμα Erasmus plus KA1 του 

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου 

Λονδίνου: «Δημιουργική σκέψη σε 

ένα διεθνές καινοτόμο περιβάλλον 

μάθησης». Επίσκεψη στο Ταλλίν της 

Εσθονίας 

 

Ο κ. Περικλής Ακρίβος, εκπαιδευτικός του 

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου, μετείχε 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολικής μονάδας 

Erasmus plus KA1: «Δημιουργική σκέψη σε ένα 

διεθνές καινοτόμο περιβάλλον μάθησης» (Best 

Practice Benchmarking course). Το Σχέδιο αυτό 

επιχορηγήθηκε από την Εθνική Μονάδα 

Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για το 

Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λονδίνου, έχει 

διάρκεια 12 μήνες, με έναρξη 01/07/2016 και λήξη 

30/06/2017.    

Πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Ταλλίν της 

Εσθονίας κατά το διάστημα από 7/09/2017 έως 

9/09/2017. Περιλάμβανε επισκέψεις σε δύο 

σχολικές μονάδες του Ταλλίν όπου φιλοξενούταν 

δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.  

 

 

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο TKVG 

Tallinn Downtown Russian Gymnasium, εκεί 

ενημερωθήκαμε από μαθητές και εκπαιδευτικούς, 

μέσα από συζητήσεις και παρουσιάσεις,  για την 

λειτουργία του σχολείου. Κατά την διάρκεια της 

παραμονής μας εκεί έγινε παρακολούθηση του 

τρόπου διδασκαλίας στις τάξεις των μαθητών 

(μαθηματικά και πληροφορική). 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε, στο χώρο του 

πανεπιστημίου του Ταλλίν, συζήτηση και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επίσκεψης από 

τους συμμετέχοντες με τη βοήθεια των συντονιστών 

του προγράμματος.  

 

 

 

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Tallinn 

21 School (το οποίο φιλοξενεί δημοτικό, γυμνάσιο 

και λύκειο), εκεί έγινε ξενάγηση από μαθητές στους 

χώρους του σχολείου, παρακολούθηση 

μαθημάτων, συζήτηση με μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια παρακολούθηση 

διάλεξης σε αίθουσα του Πανεπιστημίου του Ταλλίν 

από τον καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Mart Laanpere.  

Ακολούθησε workshop από τη συντονίστρια του 

προγράμματος κα Andreea Gatman και τέλος 

αξιολόγηση του προγράμματος.  

 

4. Αύγουστος και Σεπτέμβριος στο Όσλο 

 

Projects - projects projects: Με πολλή όρεξη, 

δημιουργικότητα και νέες ιδέες ξεκίνησε φέτος η 

σχολική χρονιά για το Ελληνικό Σχολείο του Όσλο. 

Έχουν ήδη "στηθεί" τρία πρότζεκτ, τα οποία έχουν 

ενθουσιάσει τους μαθητές. Το πρώτο αφορά στην 

παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους από τους 

μαθητές, οι οποίοι εμπνεύστηκαν το σενάριο και 

τους χαρακτήρες. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα 

βιβλίο που ετοιμάζει μια από τις μικρότερες τάξεις 

μας. Το μεγάλο όμως εγχείρημα, που έχουν στα 

σκαριά οι μαθητές μας, είναι η δημιουργία σχολικής 

εφημερίδας με πλούσιο υλικό. 

Άλλη μια καινοτομία για το σχολείο μας είναι το 

τμήμα της γλωσσικής ενδυνάμωσης. 
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Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο τμήμα αυτό 

όλα τα παιδιά που μιλούν από καθόλου έως 

ελάχιστα ελληνικά. Η προσπάθεια που γίνεται να 

ενισχυθεί η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών 

στα ελληνικά βρίσκει σύμμαχό της τη διγλωσσία και 

τα ποικίλα διδακτικά μέσα. Οι οδηγίες δίνονται στα 

ελληνικά και στα νορβηγικά με σκοπό οι μικροί 

μαθητές να καταλαβαίνουν και να είναι πάντα εντός 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, η 

αξιοποίηση ποικίλλων μέσων διδασκαλίας και ο 

παιγνιώδης χαρακτήρας μάθησης που 

χρησιμοποιείται κάνει τους μαθητές να 

αντιμετωπίζουν με αγάπη τα ελληνικά και το 

ελληνικό σχολείο από τα πρώτα τους βήματα σε 

αυτό. 

Διδασκαλία: Τη διδασκαλία φέτος έχουν αναλάβει  

όπως και πέρσι η κυρίες Φένια Λάζαρη και η 

Βασιλική Μήτσα. Έχουμε τη χαρά να 

φιλοξενήσουμε μέσω του προγράμματος Erasmus+ 

και την απόφοιτο από το 2016 εκπαιδευτικό 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Χριστίνα 

Καλούδη, η οποία θα μείνει μέχρι και τα τέλη του 

Νοεμβρίου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαντήσεις 

των γονέων στα ερωτηματολόγια που στείλαμε 

προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, 

κινηθήκαμε προς μια νέα κατεύθυνση: 

αισιοδοξούμε πως από τον Δεκέμβριο θα μπορούμε 

να παρέχουμε στους μαθητές του σχολείου μας τη 

δυνατότητα εισόδου μέσω του website μας, σε μια 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι μαθητές από το 

σπίτι, θα έχουνε πρόσβαση σε προσαρμοσμένο 

υλικό ασκήσεων για τα δεδομένα του σχολείου μας 

από τις αρχές του Δεκέμβρη. Αυτό το εχει αναλάβει 

σαν πρότζεκτ μέσω του Erasmus+ o Μάριος Κάργας, 

απόφοιτος Η-Υ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο 

οποίος θα συνεργάζεται μαζί μας από τα μέσα 

Οκτώβρη έως και τα μέσα του Φεβρουαρίου.Τέλος, 

από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι και τα μέσα του 

Μαΐου, θα έχουμε στο διδακτικό προσωπικό μέσω 

του προγράμματος Erasmus+, και την Αγγελική 

Ψειμάδα, απόφοιτο εκπαιδευτικό προσχολικής 

εκπαίδευσης του πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Τέλος, την Κυριακή 3.09.2017, πραγματοποιήθηκε η 

ετήσια εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Τ.Ε.Γ. Όσλο. 

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν από τα μέλη του 

απερχόμενου συμβουλίου τα πεπραγμένα και ο 

οικονομικός απολογισμός του. Τα κομβικά σημεία 

στα οποία έγινε αναφορά ήταν η εκ νέου συμμετοχή 

του συλλόγου ως Erasmus + host organization και η 

συνεργασία νέων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση 

του σχολείου, η αναγνώριση του σχολείου ως τμήμα 

ελληνικής γλώσσας (ΤΕΓ Όσλο) με την αμέριστη 

συμπαράσταση του συντονιστικού γραφείου 

εκπαίδευσης του Λονδίνου και έχοντας ως φορέα 

λειτουργίας το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων· η 

ανανέωση και μεταφορά του εξεταστικού κέντρου 

ελληνομάθειας (Oslo Examination Centre 47001), 

από την Ελληνική Πρεσβεία στο Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων. Επίσης τα μέλη αναφέρθηκαν στη 

συμμετοχή του σχολείου στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ΕΕΑ grants/professional visits στα 

πλαίσια της οποίας επισκέφθηκαν το σχολείο τον 

Απρίλιο εκπαιδευτικοί από το σχολείο "Μανώλης  

Γλέζος" της Βουδαπέστης καθώς και στην ανανέωση 

της ιστοσελίδας www.greskskole.no και στη 

δρομολόγηση υποδομής για τη δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Τέλος τα 

παρευρισκόμενα μέλη του συλλόγου προέβησαν σε 

εκλογές από τις οποίες αναδείχθηκαν τα νέα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου· μέσα στις επόμενες 

δύο εβδομάδες θα γίνει η σύσταση του καινούριου 

ΔΣ.  

Καλή σχολική χρονιά σε όλους από το Όσλο 
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

 

5. Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου με την 

ευκαιρία της έναρξης του Νέου 

Σχολικού Έτους 2017-2018. 

 

Προς τον Ιερόν Κλήρον και το Ποίμνιο της Βιβλικής 

Επαρχίας Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, τους 

Δασκάλους, τους Γονείς και τις Σχολικές Εφορίες. 

Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 

Με την ωραία και ιερά ευκαιρία της ενάρξεως της 

νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018, απευθύνω θερμό 

και εγκάρδιο χαιρετισμό προς άπαντας τους 

κοπιώντας για την εκπαίδευση των παιδιών μας: 

τους Γονείς, τα Παιδιά, τους Δασκάλους και 

Δασκάλες οι οποίοι υπηρετούν το Ιερό κεφάλαιο της 

Παιδείας στις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου και 

της Ιρλανδίας, όπου ζει η Ελληνορθόδοξη Διασπορά 

και διαφεντεύει η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή 

Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. 

Γνωρίζω τους κόπους και τις φροντίδες του κάθε 

γονιού αλλά και του κάθε δασκάλου για την 

ανατροφή και την μόρφωση των παιδιών τους. Γι’ 

αυτό συγχαίρω όλους θερμά και προσεύχομαι για 

την υγεία και την πρόοδο σας. Ο Κύριος να σας 

οδηγεί και να στηρίζει τον ιερό αγώνα σας για την 

κατά Θεόν ανατροφή των παιδιών και μαθητών σας. 

Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω την αδήριτη 

ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ Γονέων 

και Δασκάλων, καθώς και μεταξύ των Σχολικών 

Επιτροπών και των Προϊσταμένων της Ελληνικής και 

Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, υπό την 

υψηλή εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Όλοι  

μαζί πρέπει να συνδράμομε στον ιερό αγώνα της 

Παιδείας παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού 

επιπέδου, διδάσκοντας τα παιδιά μας την 

ωραιότητα της κατά Θεόν και θύραθεν Παιδείας, 

την απλότητα του βίου, την αξία της προσευχής, της 

εργασίας, της αρετής, της οικονομίας και της 

σκληραγωγίας, αλλά και του ιερού έργου, της 

εθελοντικής εργασίας και προσφοράς για τους 

άλλους. Γι’ αυτό τα Σχολεία μας, τα Ημερήσια και τα 

Απογευματινά πρέπει να είναι «η κατ’ οίκον 

εκκλησία» στην οποία τα παιδιά σπουδάζουν, 

μελετούν και μαθαίνουν τα μεγαλεία του Θεού, τα 

οποία εξυμνούνται καθημερινά από την Δημιουργία 

και την Επιστήμη. Υπενθυμίζω την αξία της 

Παιδείας, της Μόρφωσης, και της Επιστήμης που 

μας βοηθούν  να γνωρίσουμε και να δοξάζουμε τον 

Θεό, να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους, και να 

είμαστε πράοι και αγαθοί. Ωστόσο δεν πρέπει να 

λησμονούμε ότι χωρίς σεβασμό προς την 

Οικογένεια, τους Γονείς, τους Άρχοντες, τους 

Δασκάλους, τους Πνευματικούς μας Πατέρες, τους 

Ηλικιωμένους και τους Αδυνάτους, η μόρφωση μας 

είναι μισή και ξένη προς το Ευαγγέλιο και τον 

Χριστιανικό πολιτισμό. 

Με την ευκαιρία του ανοίγματος των σχολείων και 

των δικών μας Εκπαιδευτηρίων γράφω αυτό το 

γράμμα για να σας ευχηθώ όλους καλή επιτυχία στις 

σπουδές σας και να καλέσω σε συστράτευση και 

σταυροφορία ιερή όλους τους εμπλεκόμενους στην 

Παροικιακή Εκπαίδευση, Γονείς, Δασκάλους, 

Σχολικές Επιτροπές και Εκπαιδευτικές Αποστολές. 

Θέλω ιδιαίτερα να συμβουλεύσω και να 

παρακαλέσω τους γονείς, να στείλουν τα παιδιά 

τους στα Ημερήσια σχολεία μας, το Δημοτικό, το 

Γυμνάσιο και το Λύκειο, τα οποία ίδρυσε και 

συντηρεί η Ελληνική Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια 

στο Λονδίνο. Υπενθυμίζω την Ελληνορθόδοξη 

Ακαδημία «Άγιος Κυπριανός» Croydon, το 

Ελληνορθόδοξο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης 

«Απόστολος Ανδρέας» Βόρειου Λονδίνου. 

Υπενθυμίζω τα Παροικιακά Απογευματινά και 

Σαββατιανά Σχολεία, τα οποία λειτουργούν στο 

Λονδίνο και την Επαρχία με εξαιρετική επιτυχία για 

ολόκληρες δεκαετίες. Όλα τα σχολεία προσφέρουν 

μόρφωση στα αγόρια και στα κορίτσια μας. Γι’ αυτό 

θέλουν την υποστήριξη και την έμπρακτη αγάπη 

όλων μας. Οι Κοινότητες-Εκκλησίες και οι 

Εκπαιδευτικοί Σύλλογοι μας, τα στηρίζουν με 

πολλούς κόπους και θυσίες και συμβάλλουν θετικά 

στην μόρφωση της νέας Ελληνορθόδοξης γενεάς της 

Χώρας στην οποία ζούμε και δημιουργούμε. Είναι 

καθήκον μας να στηρίξουμε τα Σχολεία μας, να 

προσφέρουμε εθελοντική εργασία σε αυτά, και να 

τα αγαπάμε γιατί αποτελούν την ζώσα και διαρκή 

ελπίδα μας για την διατήρηση της 
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Ελληνοχριστιανικής και Ορθόδοξής τους 

ταυτότητας. 

Προς αυτή  την κατεύθυνση αναφέρω ότι 

οργανώνονται πλέον και τάξεις Ενηλίκων στα 

Παροικιακά Σχολεία καθώς και συστηματικές τάξεις 

διδασκαλίας Παραδοσιακών Χορών. Επίσης 

λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και 

Ψαλμωδίας στο Λονδίνο και στην Επαρχία. Δεν 

χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντική είναι η 

διδασκαλία αυτή ως απαραίτητο συμπλήρωμα της 

διδαχής της γλώσσας μας και του Πολιτισμού μας, 

και πόσο συνεπώς χρειάζεται την στήριξη και 

συμμετοχή όλων μας, δεδομένου ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η προσφορά αυτή στα 

σχολεία γίνεται εθελοντικά και προσφέρεται 

δωρεάν στους μαθητές μας. 

Όπως κάθε χρόνο, αναφέρω και τονίζω την ζωτική 

συνδρομή της Ελληνικής και η Κυπριακής Πολιτείας 

στο κεφάλαιο της μόρφωσης της Αποδημίας. 

Παραμένει όμως εκ των ου άνευ η συνδρομή και 

εκείνων που ευλογήθηκαν ιδιαίτερα από τον Θεό 

και έκαμαν περιουσία: οι πλούσιοι, οι 

επιχειρηματίες αλλά και όλοι οι αδελφοί 

Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να στηρίζουν 

οικονομικά και ηθικά τα Σχολεία μας και να 

δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους  για την 

Ελληνορθόδοξη Παιδεία γιατί χωρίς την δική τους 

συνδρομή δεν θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε το 

σπουδαίο και ευλογημένο έργο μας προς τους 

νέους μας. 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, τονίζω επίσης την 

φροντίδα που έχουν αναλάβει η Ελληνική και 

Κυπριακή Αποστολή για την μετεκπαίδευση των 

διδασκάλων και ειδικά των ωρομισθίων η οποία 

συνεχίζεται και φέτος. Θεωρώ απαραίτητη την 

μετεκπαίδευση και την ενημέρωση των 

διδασκόντων στις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

αλλά και στις αλλαγές που συστηματικά γίνονται 

από τους Φορείς των διαγωνισμάτων στην Ελληνική 

Γλώσσα.    

Από καρδίας σας εύχομαι καλή και ευλογημένη τη 

Νέα Σχολική και Ακαδημαϊκή χρονιά. Ο Κύριος ημών 

Ιησούς Χριστός, με τις πρεσβείες της Παναγίας 

Θεοτόκου και των Αγίων Τριών Ιεραρχών και 

Οικουμενικών Διδασκάλων, να στηρίζει και να 

φωτίζει τα ιερά έργα μας για την Παιδεία και 

διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω 

αγάπης και τιμής. 

Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2017 

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 

Βρετανίας Γρηγόριος 

 

 

6. Η προώθηση του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στο 

μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-

Κύπρου  

 

Στις 22 Μαρτίου 2017 υπογράφτηκε ένα νέο 

πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον 

Τομέα της Παιδείας από τους υπουργούς Παιδείας 

Κώστα Γαβρόγλου και Κώστα Καδή. Η υπογραφή 

της συνεργασίας έγινε στο περιθώριο Διάσκεψης 

Υπουργών Παιδείας με θέμα τη «Διασφάλιση της 

Δημοκρατίας μέσω της Εκπαίδευσης», που 

διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. 

 

 Το σχετικό ΦΕΚ το οποίο αναφέρεται  Έγκριση του 

Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της 

Παιδείας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2017-2021 

εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2017.   
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Βασικός σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι "η 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η 

διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και 

κληρονομιάς του Ελληνισμού, καθώς και η επίτευξη 

ηθικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων στον 

τομέα της παιδείας και της επιστήμης". Η συμφωνία 

περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις σε θεματικές 

περιοχές αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ανταλλαγές 

μαθητών-φοιτητών-πανεπιστημιακών, 

συνεργασίας σε διάφορα θέματα περιβαλλοντικής 

και τεχνικής εκπαίδευσης, ανώτερης εκπαίδευσης 

και συμπληρώνει τις κοινές κατακτήσεις των 

προηγούμενων ετών. 

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

προαναφερόμενης συμφωνίας ανοίγονται 

δυνατότητες για την ενίσχυση της διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού 

για την προώθηση του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

(Κ.Ε.Γ.) σε όλο τον κόσμο, και επομένως και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π. Σ.) 

του Κ.Ε.Γ. ακολουθεί τις προδιαγραφές για την 

πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας 

και παρέχει μελετημένη προετοιμασία των 

μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (Κ.Π.Ε.), το οποίο 

χορηγείται από το Κ.Ε.Γ., μετά από εξετάσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο Συντονιστή 

Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου και 

η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) θα 

πρέπει να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες 

συντονισμού των προσπαθειών των παροικιακών 

σχολείων, των δίγλωσσων σχολείων, των Τμημάτων 

Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.), 

στηρίζοντας και προωθώντας τις κοινές τις 

ενέργειες των παρακάτω φορέων:  

Α. Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής 

Εκπαίδευσης (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.) στον οποίο συμμετέχουν 

οι εξής οργανισμοί: 

• Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης 

Βρετανίας (Κ.Ε.Σ.) 

• Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Συλλόγων 

Ελλήνων Κυπρίων Αγγλίας (Ο.Ε.Σ.Ε.Κ.Α.) 

• Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Αγγλίας 

(Α.Ε.Σ.Α.). 

Β. Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Λονδίνου 

(Α.Ε.Σ.Λ.) 

Γ. Ιδιωτικά Ελληνικά σχολεία. 

Όλα τα σχολεία της Μ. Βρετανίας είναι γέννημα του 

ενιαίου ελληνοκυπριακού και ελλαδικού 

ελληνισμού και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες 

κρατώντας ζωντανή την ελληνική παιδεία και 

συμβάλλοντας στη διατήρηση της ελληνικής 

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. 

Ευελπιστούμε ότι στην παρούσα φάση θα 

αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία των δύο 

χωρών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών αρχών 

Κύπρου και Ελλάδας και αξιοποιώντας την 

επιστημονική παρακαταθήκη του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) θα τονώσουμε τη 

διδασκαλία και τη μάθηση της γλώσσας μας στην 

ομογένεια και να προχωρήσουμε στην ποιοτική 

ανάπτυξη και βελτίωση της Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία. 

 

 

7. Κοινή εγκύκλιος ΚΕΑ και ΓΣΕΛ για την 
προώθηση του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στα 
παροικιακά σχολεία της Μ. Βρετανίας 

 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας 
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και να σας συγχαρούμε για την συμβολή σας στη 

λειτουργία των ελληνικών σχολείων στο Ην. 

Βασίλειο, όπου καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να 

διαμορφώνεται ένα ασφαλές μαθησιακό 

περιβάλλον, όπου τα παιδιά χωρίς άγχος να 

απολαμβάνουν το ελληνικό σχολείο και τα όσα τους 

προσφέρει. 

Τα παιδιά, όπως είναι γνωστό, μετά την 

συμπλήρωση της φοίτησής τους στις τάξεις του 

Δημοτικού, παρακάθονται σε εξετάσεις του 

Βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος των GCSE 

και A Level. 

Είναι επίσης γνωστό, ότι υπάρχουν αντίστοιχες 

εξετάσεις του Ελληνικού κράτους, που έχουν 

ετοιμαστεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) 

και είναι παγκόσμια αποδεκτές, σε επίπεδα 

παράλληλα με των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών. 

Για τις εξετάσεις αυτές της Ελληνομάθειας, τα 

παιδιά μπορούν να συμμετέχουν, ανάλογα με το 

επίπεδο των ελληνικών στο οποίο ευρίσκονται. 

Για το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ) και τα 

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), 

μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά η εξέταση Α1, η 

οποία θα είναι το επιστέγασμα της φοίτησης των 

παιδιών στο Δημοτικό σχολείο και το πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας που θα αποκτήσουν να αποτελέσει 

την επιβράβευση για την φοίτησή τους. 

Παράλληλα θα είναι ένα είδος προετοιμασίας για 

τις μετέπειτα εξετάσεις των GCSE και των 

υπολοίπων επιπέδων του πιστοποιητικού 

Ελληνομάθειας. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επίπεδο Α1 της 

Ελληνομάθειας για όλους τους μαθητές 8-12 ετών, 

καθώς και το επίπεδο Α1 για όλους τους εφήβους 

και ενήλικες. 

Βοηθητικά στην προετοιμασία των παιδιών για τις 

εξετάσεις είναι το βιβλίο του ΚΕΓ «ΚΛΙΚ ΣΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ», τα οποία μπορούν να αγοραστούν από 

το ΚΕΓ, καθώς και πλούσιο υλικό που υπάρχει στην 

ιστοσελίδα του ΚΕΓ. 

Η σχετική ενημέρωση των γονέων θεωρείται 

απαραίτητη. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες 

πληροφορίες και διευκρινήσεις. 

Γιώργος Κόσυβας 

Συντονιστής Εκπαίδευσης 

Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου 

Μαρία Π. Παπαλούκα 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

Κυπριακής Ύπατης  Αρμοστείας 

Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη ΚΕΑ 

 

8. Ενισχυμένη συμμετοχή υποψηφίων στις 
εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Ελληνομάθειας 

 

Με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι 

εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνομάθειας Μαΐου 2017 στα εξεταστικά κέντρα 

της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή 

Εκπαίδευσης Λονδίνου. Στη Μ. Βρετανία έλαβαν 

μέρος 81 υποψήφιοι, στη Σουηδία 80, στη Νορβηγία 

18, στην Ιρλανδία 12 και στη Δανία 7 υποψήφιοι. 

Κατά το έτος 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο 

λειτούργησαν 5 εξεταστικά (Λονδίνου, Κέιμπριτζ, 

Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργου, Γλασκόβης και στη 

Σουηδία 2 (Στοκχόλμης, Γκέτεμπορ).  

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι 

τίτλος γλωσσομάθειας και χορηγείται από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη, έχει ευρωπαϊκή και διεθνή 

αναγνώριση και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία 

προς τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Ο εν 

λόγω τίτλος αποτελεί πιστοποίηση της επάρκειας 

της ελληνικής γλώσσας και εκδίδεται ύστερα από 

επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές και προφορικές 

εξετάσεις, κατανεμημένες σε 6 γλωσσικά επίπεδα: 

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

το ΚΕΓ εξετάσεις σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Το 

2016 υπήρξαν σε όλο τον κόσμο 150 τέτοια 

εξεταστικά κέντρα και έλαβαν μέρος περίπου 5000 

υποψήφιοι. 

Αξίζει να τονιστεί ότι το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας απευθύνεται προς όλους: 

αλλογενείς και ομογενείς, Ελλαδίτες και 
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Ελληνοκύπριους, απόδημους τρίτης γενιάς και 

νεομετανάστες, ενήλικες και νέους. Η μαθησιακή 

προετοιμασία και η απόκτηση του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί θαυμάσια 

παιδαγωγική ευκαιρία για τους μαθητές που 

διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την 

διαμόρφωση και βελτίωση των ικανοτήτων τους 

στην ελληνική γλώσσα, την κατάκτηση πλούσιου 

λεξιλογίου, για τη χρήση της γλώσσας στην 

επικοινωνία και την αποτελεσματική ανάπτυξη 

δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού 

και προφορικού λόγου. Οι μαθητές 

ελληνοκυπριακής και ελλαδικής καταγωγής που 

φοιτούν στα αγγλικά σχολεία, μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους στη 

Νεοελληνική Γλώσσα (Modern Greek) για να 

εισαχθούν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η 

συστηματική τριβή και εξοικείωση των μαθητών 

αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση τίτλων 

Ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη 

αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες 

γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και 

A Level. 

Τέλος, η ψηφιακή πύλη για την ελληνική γλώσσα 

του Κ.Ε.Γ., είναι ένας πολύτιμος οδηγός για τους 

διδάσκοντες, καθώς οι ίδιοι μπορούν να αντλούν 

δειγματικά δοκίμια για τις εξετάσεις της 

ελληνομάθειας, διαγνωστικά τεστ και past papers, 

ψηφιακά δομήματα και πολυμεσικούς πόρους, 

σχέδια μαθήματος και ελκυστικά σενάρια 

διδασκαλίας, και γενικότερα ποικιλία 

υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, 

επαυξάνοντας τα μαθησιακά επιτεύγματα των 

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

 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

 
9. Εκθέσεις «Πικάσο» στην Ευρώπη 

 

Τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι αφιερωμένα στον 

Πικάσο. Περισσότερες από 60 εκθέσεις με έργα 

του Ισπανού ζωγράφου που άλλαξε την σύγχρονη 

τέχνη προετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, και 

στην Αθήνα. 

«Πικάσο. Ο εσωτερικός κύκλος», «Ο Πικάσο και η 

θάλασσα», «Όλγα Πικάσο», «Ο πρωτόγονος 

Πικάσο», «Πικάσο-Mεσόγειος». Αυτοί είναι μερικοί 

μόνο από τους τίτλους των εκθέσεων, οι οποίες 

εστιάζουν στον Ισπανό ζωγράφο που σημάδεψε όσο 

κανένας άλλος τη σύγχρονη τέχνη στον εικοστό 

αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 60 

εκθέσεις που παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές 

του έργου και της πολυσχιδούς προσωπικότητας 

του Πάμπλο Πικάσο αναμένεται να εγκαινιαστούν 

προσεχώς σε διάφορα σημαντικά μουσεία και 

αίθουσες τέχνης ανά την Ευρώπη. Από το Παρίσι ως 

τη Ρώμη και τη Νάπολη, κι από τη Βαρκελώνη και το 

Μαρόκο μέχρι την Αθήνα. Ο γαλλικός τύπος δεν 

κάνει έτσι άδικα λόγο για μια νέα «Πικασομανία» 

που κατακλύζει τον κόσμο των τεχνών. 

 

Αυτό δεν είναι πάντως υπερβολικό αν αναλογιστεί 

κανείς ότι ο Πικάσο ήταν αναμφίβολα ένας από τους 

πιο δημιουργικούς και παραγωγικούς εικαστικούς 

του εικοστού αιώνα. Σύμφωνα με ειδικούς ο Πικάσο 

κατάφερε μέσα σε 60 χρόνια καλλιτεχνικής 

παραγωγής να ολοκληρώσει πάνω από 20.000 

ζωγραφικούς πίνακες και σκίτσα. Σε αυτά δεν 

συγκαταλέγονται τα κεραμικά και γραφικά του, τα 

κολλάζ αλλά και τα γλυπτά που φιλοτέχνησε. Το 

συνολικό έργο του Πικάσο μέχρι σήμερα έχει 

συμβάλει στον εμπλουτισμό πολλών μουσείων με 

σπουδαία έργα τέχνης. Αλλά η νέα τρέλα με 

οτιδήποτε άπτεται των έργων του Πικάσο δεν έχει 

να κάνει μόνο με την ακούραστη καλλιτεχνική του 

δράση. 

Για τον Μπερνάρ Λουίζ Πικάσο, εγγονό του Πάμπλο 

και της Όλγας, της πρώτης του συζύγου, το έντονο 

ενδιαφέρον του κοινού για τα έργα του 

Πικάσο οφείλεται στην οικουμενικότητά τους. 

Όπως αναφέρει ο εγγονός του μεγάλου ζωγράφου 

και ιστορικός τέχνης, ο Πικάσο ανήκει στην 

ανθρωπότητα, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της ιστορίας του εικοστού αιώνα. Ο 
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Μπερνάρ Λουίζ Πικάσο ανήκει στην ιδρυτική ομάδα 

που έθεσε τις βάσεις για το Μουσείο Πικάσο στη 

Μάλαγα της Ισπανίας, το οποίο ξεκίνησε να 

λειτουργεί το 2003. Η Μάλαγα είναι και η πόλη 

όπου γεννήθηκε ο Πικάσο στις 25 Οκτωβρίου τοτ 

1881. 

Ο Μπερνάρ Λουίζ Πικάσο εγκαινίασε πρόσφατα και 

την έκθεση «Όλγα Πικάσο» στο Μουσείο Πικάσο 

του Παρισιού μια έκθεση αφιερωμένη στον 

θυελλώδη έρωτα του Πάμπλο με την Όλγα, ένας 

έρωτας που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 

σημαντικούς πίνακες, που έχουν σφραγίσει την 

ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Η ίδια έκθεση ρίχνει 

φως επίσης στο τέλος της κλασικής περιόδου του 

Πικάσο καθώς και στη μετάβασή του στον κυβισμό. 

Φωτίζονται επίσης η μπλε και η ροζ περίοδος της 

καλλιτεχνικής του δημιουργίας. 

Όπως επισημαίνει ο Λορέν Λε Μπον, διευθυντής 

του Μουσείου Πικάσο στο Παρίσι, η εικαστική 

δημιουργία του Ισπανού ζωγράφου ανοίγει 

συνεχώς νέες προοπτικές και διέπεται από μια 

αέναη ανανέωση. Αυτά τα στοιχεία είναι που 

καθιστούν τα έργα του διαρκώς επίκαιρα και 

μοντέρνα. 

Εκτός από το Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι, συνολικά 

60 εκθέσεις αναμένονται μέσα στην περίοδο 2017-

2019 στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Πικάσο-

Mεσόγειος», που ήταν επίσης ιδέα του Λορέν Λε 

Μπον. Οι εκθέσεις αυτές θα διοργανωθούν σε οκτώ 

χώρες της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και στην 

Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη. Στην κορυφή της 

λίστας βρίσκεται η Γαλλία, με τουλάχιστον 35 

μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα να φιλοξενούν 

την ίδια περίοδο ειδικές εκθέσεις ή μεμονωμένα 

έργα του Πικάσο.  

 

 

10. Το σημειωματάριο του Leonardo Da 
Vinci στην British Library 

 

Πώς σκεφτόταν ο Da Vinci; 570 σελίδες από το 

σημειωματάριό του είναι πλέον διαθέσιμες για να 

μας διαφωτίσουν 

Ήταν ο πρώτος πραγματικός Άνθρωπος της 

Αναγέννησης, ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε τη 

Mona Lisa και ένας καινοτόμος εφευρέτης που 

φέρεται να έχει ανακαλύψει το ελικόπτερο και το 

αλεξίπτωτο. Ο Leonardo Da Vinci ήταν μια 

πραγματική ιδιοφυΐα της οποίας το έργο χάραξε την 

ιστορία των επόμενων αιώνων και, εκτός όλων των 

άλλων, ήταν ένας άνθρωπος που έγραφε τις 

σημειώσεις του ανάποδα, από τα δεξιά προς τα 

αριστερά, καθιστώντας τες κατανοητές μόνο με τη 

χρήση καθρέφτη. 

Δεν είναι λοιπόν περίεργο να θέλουμε να μάθουμε 

όσα περισσότερα γίνεται γύρω από τον τρόπο 

σκέψης του Da Vinci, αυτού του θρυλικού 

ζωγράφου, μηχανικού, μαθηματικού και καθόλα 

συναρπαστικού οραματιστή ανθρώπου. 

 

Και τώρα μπορούμε, χάρη στη British Library, η 

οποία έκανε διαθέσιμες διαδικτυακά 570 σελίδες 

από το σημειωματάριο The Codex Arundel του 

Leonardo Da Vinci. Οι σελίδες αυτές, οι οποίες 

αποτελούν έργα τέχνης από μόνες τους, 

χρονολογούνται μεταξύ 1480 και 1518, και μας 

παρέχουν μια μοναδική ματιά μέσα στη διαδικασία 

που ακολουθούσε ο μεγάλος δάσκαλος για τη 

δημιουργία των έργων του. Ο ίδιος ο Da Vinci δεν 

ενδιαφέρθηκε ποτέ να εκδώσει τις σημειώσεις του, 

παρά τις άφησε στον μαθητή του Francesco Melzi. 

Έκτοτε διάσπαρτες σελίδες έχουν πέσει στα χέρια 
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συλλεκτών, ενώ αρκετές κατέληξαν στις προθήκες 

μουσείων. 

Η British Library ξεκίνησε την ψηφιοποίηση του The 

Codex Arundel το 2007, σε συνεργασία με τη 

Microsoft, και έδωσαν στο project το όνομα Turning 

the Pages 2.0, επιτρέποντας έτσι στους επισκέπτες 

του site να ξεφυλλίσουν το σημειωματάριο, ενώ 

διάφορα γραφήματα στην οθόνη βοηθούσαν στην 

εξήγηση συγκεκριμένων κομματιών της κάθε 

σελίδας. 

Η νέα ψηφιακή έκδοση του σημειωματάριου 

επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κοντινό ζουμ σε 

κάθε σελίδα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να 

θαυμάσουν από πολύ κοντά τις πανέμορφες 

λεπτομέρειες των σκίτσων και των γραπτών του Da 

Vinci -ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν ιταλικά. 

Ο δημοσιογράφος Jonathan Jones γράφει στον 

Guardian: «Δεν χρειάζεσαι μετάφραση για να 

εκτιμήσεις την ομορφιά και το θαύμα που ήταν το 

μυαλό του Leonardo. Πρόκειται για ένα σπουδαίο 

έργο τέχνης, σε ένα προνομιούχο εννοιολογικό 

είδος που μιμήθηκαν σύγχρονοι καλλιτέχνες όπως π 

Joseph Beuys και ο Cy Twombly». 

 

 

11. Αρχαία κινεζική επιστήμη και 
τεχνολογία στο Μουσείο Ηρακλειδών 
στην Αθήνα 

 

Πολύ πριν η Δύση περάσει από τον Μεσαίωνα στην 

Αναγέννηση και στη συνέχεια κάνει την 

επιστημονική επανάστασή της, η Κίνα είχε ήδη στο 

ενεργητικό της μια πληθώρα σημαντικών 

εφευρέσεων και καινοτομιών. 

Η πυξίδα, η πυρίτιδα, το χαρτί, τα κινητά 

τυπογραφικά στοιχεία, η χύτευση μπρούντζου και 

σιδήρου, ο σεισμογράφος, η βαλλίστρα, το 

σιδερένιο υνί τού αρότρου, η χειράμαξα και το 

πρυμναίο πηδάλιο είναι μερικά μόνο από τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα της Κίνας. 

 

Για πρώτη φορά οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία 

να πάρουν μια γεύση από το εύρος και την 

πρωτοπορία της κινεζικής επιστήμης και 

τεχνολογίας ανά τους αιώνες, χάρη στην ομώνυμη 

έκθεση που θα παρουσιασθεί στο Μουσείο 

Ηρακλειδών στο Θησείο. 

Η έκθεση υλοποιείται υπό την αιγίδα της κινεζικής 

πρεσβείας και θα διαρκέσει από το Σάββατο 23 

Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 29 Απριλίου 2018. 

Τα εκθέματα, που προέρχονται από το Μουσείο 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας στο Πεκίνο, θα 

είναι χωρισμένα σε τέσσερις βασικές θεματικές 

ενότητες: 

Αστρονομία και μέτρηση του χρόνου: Οι Κινέζοι 

υπήρξαν παρατηρητικοί αστρονόμοι και ικανοί 

κατασκευαστές αστρονομικών οργάνων. Ήδη από 

το 16ο αιώνα π.Χ. μελετούσαν τους κομήτες, τους 

μετεωρίτες, τις ηλιακές κηλίδες, τον Ήλιο, τη Σελήνη 

και μερικούς πλανήτες, ενώ το ημερολόγιό τους 

αποτελεί συνδυασμό του σεληνιακού και του 

Γρηγοριανού ημερολογίου. 

Ναυσιπλοΐα και προσανατολισμός: Η πυξίδα, μια 

από τις πιο σημαντικές εφευρέσεις των Κινέζων, 

χρησιμοποιήθηκε στη ναυσιπλοΐα ήδη από την 

εποχή των δυναστειών Σονγκ (960-1279 μ.Χ.) και 

Γιουάν (1271-1368 μ.Χ.), ενώ το 12ο αιώνα μ.Χ. 

διαδόθηκε στην Ασία και στην Ευρώπη, παίζοντας 

ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη του εμπορίου, της 

οικονομίας και του πολιτισμού της Δύσης. 

Υφαντικές μηχανές: Η Κίνα υπήρξε η πρώτη χώρα 

στον κόσμο που εφάρμοσε οργανωμένα τη 

σηροτροφία και κατασκεύασε μετάξι πριν από 

6.000 έως 7.000 χρόνια. Από το 16ο αιώνα π.Χ. 
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ανέπτυξε πρωτοποριακές μεθόδους ύφανσης και 

από τη δυναστεία Χαν (206 π.Χ.-220 μ.Χ.) έως τη 

δυναστεία Τανγκ (618-907 μ.Χ.) το κινεζικό μετάξι 

κατέκτησε την Ευρώπη. 

Κατασκευή χαρτιού και εκτύπωση: Η κατασκευή 

του χαρτιού στα χρόνια της δυναστείας Χαν υπήρξε 

άλλη μια από τις σπουδαιότερες εφευρέσεις του 

κινεζικού πολιτισμού. Πολυάριθμες τεχνικές 

εκτύπωσης αναπτύχθηκαν από τον 7ο αιώνα μ.Χ., οι 

οποίες εξαπλώθηκαν κατόπιν στην Αραβία, στην 

Αφρική και τελικά στην Ευρώπη, ασκώντας 

καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη του παγκόσμιου 

πολιτισμού. 

 

12. Μουσείο Ακρόπολης: «εmotions, 
ένας κόσμος συναισθημάτων», 129 
αριστουργήματα από τα 
σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου  

 

Η έκθεση του Ωνάσειου Πολιτιστικού Κέντρου Νέας 

Υόρκης, που συγκίνησε και γοήτευσε κοινό και 

κριτικούς, έρχεται στην Ελλάδα! Μια αφηγηματική 

έκθεση που διηγείται και φωτίζει το αθέατο σύμπαν 

των συναισθημάτων στην προσωπική, κοινωνική 

και πολιτική ζωή του αρχαίου κόσμου. 

 

Το κορυφαίο μουσείο της χώρας και ένα από τα 

σπουδαιότερα στον κόσμο, το Μουσείο Ακρόπολης, 

σε μια σπάνια και σημαντική σύμπραξη, συναντά το 

Ίδρυμα Ωνάση, που μετρά 42 χρόνια προσφοράς 

στον Πολιτισμό και την Παιδεία. Αποτέλεσμα της 

συνεργασίας αυτής είναι η συνδιοργάνωση της 

έκθεσης «εmotions, ένας κόσμος συναισθημάτων», 

που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο 

Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Υόρκης. 

Λήκυθος με παράσταση της αυτοκτονίας του 

Αίαντα, περ. 460 π.Χ., Πηλός, ερυθρόμορφο, 

αποδίδεται στον Ζωγράφο του Αλκίμαχου, Αττική, 

Βασιλεία, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig 

Εκθέματα από τα σπουδαιότερα μουσεία του 

κόσμου αφηγούνται τα συναισθήματα στην αρχαία 

ελληνική τέχνη, μέσα από τη ματιά του Μουσείου 

Ακρόπολης. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του μουσείου, 

καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής: «Πρόκειται για 

μια ασυνήθιστη αρχαιολογική έκθεση που έχει ως 

θέμα της την απεικόνιση του ‘‘ήθους της ψυχής’’ σε 

129 έργα της αρχαίας τέχνης. Με αναπάντεχα λιτά, 

αλλά δυνατά μέσα, οι αρχαίοι καλλιτέχνες 

απέδωσαν φωτεινά συναισθήματα, όπως επιθυμία, 

έρωτα, πόθο και αισχύνη, αλλά και σκοτεινά πάθη, 

όπως μανία, μίσος, εκδίκηση και συντριβή». 

Επιτύμβιος κυβόλιθος με σκηνή δεξίωσης – 

αποχαιρετισμού, Αρχές 3ου αι. π.Χ., Μάρμαρο, Από 

το νεκροταφείο της Αρχαίας Θήρας, Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θήρας 

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος 

Ωνάση, Δρ Αντώνης Παπαδημητρίου, εκφράζοντας 

τη χαρά του για την ευόδωση της μεταφοράς της 

σπουδαίας έκθεσης στην Ελλάδα, δήλωσε: «Το 

ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο συνεχίζεται. Μετά την 

εντυπωσιακή έκθεση στο Ωνάσειο Πολιτιστικό 

Κέντρο της Νέας Υόρκης, 129 κειμήλια από μεγάλα 

ελληνικά και ξένα μουσεία “ταξιδεύουν” στο 

Μουσείο Ακρόπολης με την ίδια αποστολή: να 

ξυπνήσουν την ενσυναίσθησή μας για τον αρχαίο 

κόσμο και τα συναισθήματα που κάποτε τον 

κυρίευσαν. Η έκθεση ανταποκρίνεται στην 

εκπαιδευτική αποστολή του Ιδρύματος Ωνάση, 

αλλά και στην κατεύθυνση της ιστορικής έρευνας: 

όχι ως φορέα έτοιμων διδαγμάτων για τη σύγχρονη 

κοινωνία, αλλά ως οχήματος που μεταφέρει τον 

επισκέπτη στο παρελθόν, για να του αποκαλύψει τις 

κυρίαρχες ιδέες κάθε εποχής. Αποτελεί, μάλιστα, 

ξεχωριστή τιμή ότι ο οργανισμός με τον οποίο 

συνεργαζόμαστε είναι το Μουσείο Ακρόπολης, το 
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οποίο ταυτίζεται με την εξωστρέφεια του ελληνικού 

πολιτισμού και την εκπαιδευτική αξιοποίηση των 

εκθεμάτων». 

Τοιχογραφία με σκηνή από τη θυσία της Ιφιγένειας, 

περ. 62–79 μ.Χ., Τοιχογραφία σε κονίαμα, Πομπηία, 

Οικία του Τραγικού Ποιητή, Νάπολη, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Επιμελητές της έκθεσης είναι οι: Άγγελος Χανιώτης, 

καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών 

του Ινστιτούτου Ανώτατων Σπουδών (Πρίνστον) και 

μέλος του Δ.Σ. του Θυγατρικού Ιδρύματος Ωνάση 

στις ΗΠΑ, Νικόλαος Καλτσάς, επίτιμος διευθυντής 

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και Ιωάννης 

Μυλωνόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Αρχαίας 

Ελληνικής Τέχνης και Αρχαιολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Κολούμπια. 

Η έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης στήνεται σ’ ένα 

διαφορετικό μουσειακό σκηνικό που οργάνωσε το 

Μουσείο σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Ελένη 

Σπάρτση. Τη γενική εποπτεία της νέας παρουσίασης 

έχει αναλάβει προσωπικά ο πρόεδρος του 

Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητής Δημήτρης 

Παντερμαλής. 

 

 

13. Μαρία Κάλλας: 40 χρόνια από τον 
θάνατο της μεγαλύτερης Ελληνίδας της 
όπερας όλων των εποχών 

 

Ήταν το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου του 1977 όταν 

στον διεθνή τύπο έπεφτε ως βόμβα η είδηση του 

θανάτου της Μαρίας Κάλλας. Ήταν μόλις 54 ετών. 

Αιφνίδιος; Ίσως όχι και τόσο.  Είχε χάσει το 

βιμπράτο της θεόσταλτης φωνής της, είχε χάσει και 

τον έρωτα της ζωής της. Τον Ιούλιο του 1965, μετά 

την τελευταία Τόσκα στο Κόβεν Γκάρντεν περίμενε 

πρόταση γάμου από τον Αριστέλη Ωνάση – δυο 

χρόνια αργότερα εκείνος παντρεύεται την χήρα του 

Αμερικανού Προέδρου Κένεντι, Τζάκι, και εκείνη 

βυθίζεται σε κατάθλιψη. Κάπως έτσι άρχισε να 

γράφεται το τέλος για τη γυναίκα με την πιο 

επιδραστική φωνή στην όπερα του 20ου αιώνα. Η 

κηδεία της έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου και, αφού το 

σώμα της αποτεφρώθηκε όπως επιθυμούσε, την 

άνοιξη του 1979 η τέφρα της σκορπίστηκε στο 

Αιγαίο.  

 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή… 

Η Μαρία Σοφία Άννα Καικιλία Καλογεροπούλου, 

όπως ήταν το πλήρες ελληνικό όνομά της, 

γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1923 στη Νέα Υόρκη. 

Ήταν κόρη του φαρμακοποιού Γεωργίου 

Καλογερόπουλου από τον Μελιγαλά Μεσσηνίας και 

της Ευαγγελίας (Λίτσας) Δημητριάδη από τη Στυλίδα 

Φθιώτιδος. Οι γονείς της είχαν μετακομίσει στην 

αμερικανική μεγαλούπολη προς αναζήτηση 

καλύτερης τύχης. Από νωρίς άρχισε να ασχολείται 

με τη μουσική, παίρνοντας τα πρώτα μαθήματα 

πιάνου-σολφέζ και σε ηλικία 11 ετών κέρδισε το 

πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό παιδικών φωνών. Το 

1937 εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της και τη 

μεγάλη αδελφή της στην Αθήνα, μετά το διαζύγιο 

των γονιών της και εγγράφηκε στο Εθνικό Ωδείο, με 

δασκάλους τη Μαρία Τριβέλλα (τραγούδι), την Ήβη 

Πανά (πιάνο) και τον Γεώργιο Καρακαντά 

(μελοδραματική). 

Ο πρώτος ρόλος της ήταν η «Σαντούτσα» στην 

όπερα του Μασκάνι «Καβαλερία Ρουστικάνα», σε 

μία παράσταση των μαθητών του ωδείου. Το 1939 

εγγράφηκε στο Ωδείο Αθηνών στην τάξη 

τραγουδιού της διάσημης Ελβίρα ντε Ιντάλγκο 

(σημαντική τραγουδίστρια της όπερας στις αρχές 

του 20ου αιώνα), κοντά στην οποία γνώρισε την 

υψηλή τεχνική των ρόλων του ιταλικού ρομαντικού 

ρεπερτορίου. Το 1940 προσλήφθηκε στη Λυρική 

Σκηνή του τότε Βασιλικού Θεάτρου και το 1941 

πρωτοεμφανίστηκε ως «Βεατρίκη» στην οπερέτα 

Βοκκάκιος του Σουπέ. Στη συνέχεια και ως το 1945 

πρωταγωνίστησε στην Τόσκα (1942, 1943), στον 

Κάμπο του Ντ’ Αλμπέρ (1944, 1945), στην 

Καβαλερία Ρουστικάνα (1944), στον Πρωτομάστορα 
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του Μανώλη Καλομοίρη (1944, το μόνο ελληνικό 

έργο που τραγούδησε), στον Φιντέλιο του 

Μπετόβεν (1944) και την οπερέτα Ο Ζητιάνος 

Φοιτητής του βιεννέζου συνθέτη Καρλ Μιλέκερ 

(1945). 

Τον Σεπτέμβριο του 1945 επέστρεψε στη γενέτειρά 

της, όπου ζούσε ο πατέρας της, για να προωθήσει τη 

διεθνή της καριέρα, αλλάζοντας το επίθετό της σε 

Κάλλας. Παρότι έμεινε άνεργη έως το 1947, δεν το 

έβαλε κάτω και μετά από μία επιτυχημένη ακρόαση 

της ανέθεσαν να τραγουδήσει την «Τζιοκόντα» στην 

ομώνυμη όπερα του Αμίλκαρε Πονκιέλι στην Αρένα 

της Βερόνας, έναν από τους σπουδαιότερους 

λυρικούς χώρους της Ιταλίας. Αν και γλίστρησε στη 

γενική δοκιμή και στραμπούληξε τον αστράγαλό 

της, κατάφερε να κάνει με επιτυχία το πρώτο 

σημαντικό βήμα της σταδιοδρομίας της στις 2 

Αυγούστου  1947. Μαέστρος της παράστασης ήταν 

ο διάσημος Τούλιο Σεραφίν, ο οποίος θαύμαζε τη 

φωνή της και έγινε δάσκαλός της, διευρύνοντας 

τους τεχνικούς και ερμηνευτικούς της ορίζοντες. 

Όμως, στη Βερόνα ζούσε και ο βιομήχανος 

Τζιανμπατίστα Μενεγκίνι, που τη λάτρεψε, όχι μόνο 

ως καλλιτέχνιδα, αλλά και ως γυναίκα. Έτσι, στις 21 

Απριλίου 1949 η Κάλλας τον παντρεύτηκε, παρότι 

είχε τα διπλά της χρόνια, ίσως για να αναπληρώσει 

συναισθηματικά την απουσία της πατρικής 

φιγούρας, όπως γράφτηκε. 

Με τη βοήθεια του Μενεγκίνι η καριέρα της Κάλλας 

απογειώθηκε σε ρόλους δραματικής υψιφώνου και 

δραματικής κολορατούρα. Το 1951 εκπόρθησε και 

τη «Σκάλα» του Μιλάνου (άντρο της μεγάλης 

αντιπάλου της Ρενάτα Τεμπάλντι), με τους 

Σικελικούς Εσπερινούς του Βέρντι. Το 1954 η 

ευτραφής Κάλλας υποβλήθηκε σε διαιτητική 

θεραπεία για να χάσει κιλά και να μπορεί να 

ενσαρκώνει τους ρόλους της, όχι μόνο με τη φωνή 

της, αλλά και με το παρουσιαστικό της. Μετά τη 

«Σκάλα» του Μιλάνου ήταν η σειρά της 

Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης (ΜΕΤ) να 

υποκλιθεί στο φαινόμενο Μαρία Κάλλας το 1956. Η 

Ελληνίδα ντίβα θα επιβάλλει πλήρως τους όρους 

της, αναγκάζοντας τον διευθυντή της Ράντολφ 

Μπινγκ όχι μόνο να της καταβάλλει το μεγαλύτερο 

ποσό που είχε πληρώσει ποτέ ο θίασος για 

καλλιτέχνη, αλλά και να δηλώσει ότι η πρώτη 

εμφάνιση της Κάλλας στη «ΜΕΤ» ήταν η πιο 

συναρπαστική βραδιά της ζωής του. Ο μύθος της 

είχε αρχίσει να δημιουργείται, βοηθούντος και του 

Τύπου. 

 
Από συνέντευξή της το 1968 στον Lord Harewood (Παρίσι) 

Όμως, η εξαντλητική δίαιτα στην οποία είχε 

υποβληθεί και οι φωνητικοί ακροβατισμοί της 

(συχνά έφθανε στα όρια της φωνής της, 

ερμηνεύοντας εκ διαμέτρου αντίθετους ρόλους σε 

μία σεζόν ή και σε ένα ρεσιτάλ) είχαν επιπτώσεις 

στην ποιότητα της φωνής της, η οποία σταδιακά 

άρχισε να αδυνατίζει στις υψηλές νότες. Το 

καλοκαίρι του 1957 εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και κυριολεκτικά 

αποθεώθηκε. Από το 1958 άρχισε η καθοδική της 

πορεία. Τον Ιανουάριο στη Ρώμη αποχώρησε με την 

πρώτη πράξη της Νόρμας του Μπελίνι και 

αποδοκιμάστηκε από το κοινό και τον Μάιο η 

«Σκάλα» του Μιλάνου διέκοψε το συμβόλαιό της. Ο 

Τύπος άρχισε να της επιτίθεται και πολλοί βρήκαν 

την ευκαιρία που χρόνια ζητούσαν να χύσουν χολή 

στην Ελληνίδα θεά «αυτή την καλλιτέχνιδα 

δεύτερης κατηγορίας, που έγινε Ιταλίδα χάρη στον 

γάμο της, Μιλανέζα χάρη στον αδικαιολόγητο 

θαυμασμό μιας μερίδας του κοινού της Σκάλας, και 

διεθνής χάρη στην επικίνδυνη φιλία της με την Έλσα 

Μάξγουελ», σχολίασε με κακοήθεια η ιταλική 

εφημερίδα Il Giorno. 

Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τους Αλέξη 

Μινωτή και Γιάννη Τσαρούχη για μια νέα παραγωγή 

της Μήδειας του Κερουμπίνι στη νεότευκτη Όπερα 

του Ντάλας. Αυτή η παράσταση μεταφέρθηκε το 

1959 στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου και σ’ αυτή 

τη θριαμβευτική «πρεμιέρα» η Κάλλας γνώρισε τον 

Αριστοτέλη Ωνάση, τον μεγάλο ανεκπλήρωτο έρωτα 

της ζωής της. Οι εμφανίσεις της από το 1960 



 

 

 

18 Newsletter – September 2017 

Embassy of Greece in London – Education Office  

άρχισαν να αραιώνουν. Το καλοκαίρι του 1960 

τραγούδησε Νόρμα στην Επίδαυρο και τον επόμενο 

χρόνο στον ίδιο χώρο τη Μήδεια. Η παράσταση 

αυτή μεταφέρθηκε και στη Σκάλα του Μιλάνου την 

περίοδο 1961-1962. Παρ’ όλα αυτά, η σταδιοδρομία 

της στα ιταλικά θέατρα είχε τελειώσει οριστικά. Το 

1962 τραγούδησε Όμπερον του Βέμπερ στο Λονδίνο 

και οι Τάιμς έγραψαν «Τώρα πια η φωνή της μπορεί 

να χαρακτηριστεί άσχημη και εκτός τόνου». Παρ’ 

όλα αυτά, το κοινό συνέχισε να την αποθεώνει. 

Το καλοκαίρι του 1964, σε μια έξοδό της από τον 

Σκορπιό, παρακολουθεί μαζί με τον Ωνάση μία 

μουσική εκδήλωση του φεστιβάλ της Λευκάδας και 

εκφράζει την επιθυμία να τραγουδήσει. Βρίσκεται 

ένα πιάνο κι ένας νεαρός πιανίστας (ο μετέπειτα 

συνθέτης Κυριάκος Σφέτσας), και χωρίς πρόβα η 

Κάλλας τραγουδά την άρια της Σαντούτσα Voi lo 

sapete, o mamma («Εσείς το ξέρετε, μητέρα») από 

την Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνι, που ήταν 

και ο πρώτος ρόλος της καριέρας της στην 

παράσταση του Εθνικού Ωδείου το 1937. Το 1965 

αποσύρθηκε οριστικά από τις λυρικές παραστάσεις, 

παρά την εξαιρετική Τόσκα που τραγούδησε στο 

Κόβεν Γκάρντεν. Το κύκνειο άσμα της ήταν η Νόρμα, 

που ανέβηκε στο Παρίσι, στις 29 Μαΐου 1965. Στην 

τρίτη πράξη της όπερας του Μπελίνι κατέρρευσε επί 

σκηνής και μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο καμαρίνι 

της. 

Στη συνέχεια προσπαθεί να βάλει μια τάξη στα 

προσωπικά της. Ζητά διαζύγιο από τον σύζυγό της 

για να παντρευτεί τον Ωνάση, ο οποίος αρνείται να 

της το δώσει. Το 1966 απεκδύεται την αμερικανική 

υπηκοότητα και λαμβάνει την ελληνική. Με αυτή 

της την ενέργεια λύεται και τυπικά ο γάμος της με 

τον Μενεγκίνι. Πλέον, ελπίζει ότι ο Αριστοτέλης 

Ωνάσης θα της ζητήσει να παντρευτούν, κάτι που 

τελικά δεν συμβαίνει, καθώς τον Ιούλιο του 1968 ο 

Έλληνας μεγιστάνας παντρεύεται τη χήρα του 

Αμερικανού Προέδρου Κένεντι, Τζακ. Αυτή του η 

πράξη βυθίζει σε κατάθλιψη την κορυφαία 

υψίφωνο. Καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να 

ξεπεράσει τα προσωπικά της προβλήματα, 

επανακάμπτοντας στην καλλιτεχνική δράση. Παίζει 

στην κινηματογραφική εκδοχή της Μήδειας του 

Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Πιερ-Πάολο Παζολίνι 

(1969), ηχογραφεί δίσκους, διδάσκει όπερα στη 

μουσική σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης και 

δίνει ρεσιτάλ με ένα παλιό της γνώριμο, τον ιταλό 

τενόρο Τζουζέπε Ντι Στέφανο, που κι αυτός 

αντιμετώπιζε φωνητικά προβλήματα. Η τελευταία 

της εμφάνιση έγινε στην πόλη Σαπόρο της Ιαπωνίας 

στις 11 Δεκεμβρίου του 1974. Τρεις μέρες νωρίτερα, 

στις 8 Δεκεμβρίου τραγούδησε στην Όπερα των 

Παρισίων, όπου το κοινό την κάλεσε στη σκηνή 10 

φορές καταχειροκροτώντας την. 

 
Από συνέντευξή της το 1977 στιον Mike Wallace 

΄Ομως η κακή ψυχολογική της κατάσταση δεν είναι 

αντιστρέψιμη. Στο μεταξύ, στις 25 Μαΐου 1970 

μεταφέρεται στο νοσοκομείο και γίνεται γνωστό ότι 

επιχείρησε να αυτοκτονήσει λαμβάνοντας μεγάλη 

δόση βαρβιτουρικών. Η αυλαία θα έρθει το πρωινό 

της 16ης Δεκεμβρίου 1977 που η Μαρία Κάλλας θα 

βρεθεί νεκρή από καρδιακή προσβολή. Αν ζούσε 

σήμερα θα ήταν 94 ετών. Η μεγαλύτερη ντίβα της 

όπερας όλων των εποχών ήταν Ελληνίδα. 

 

 

14. Ύβρις, Άτη, Νέμεσις, Τίσις 
 

«Να προσέχετε την ύβρι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 

χολέρα στον άνθρωπο... Κι όταν ανθίσει η ύβρις, 

τότε θα θρέψει το στάχυ της τύφλωσης, και ύστερα 

θα θερίσετε τις θημωνιές του μεγάλου θρήνου...».  

Αισχύλος 

 

Η ύβρις ήταν βασική αντίληψη της κοσμοθεωρίας 

των αρχαίων Ελλήνων. Στην κλασική ελληνική ηθική 

και θρησκευτική σκέψη, είναι η οίηση, η αλαζονεία, 

η οποία υποδηλώνει ασέβεια και περιφρόνηση του 
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μέτρου και των ορίων που διέπουν τις ανθρώπινες 

πράξεις στο πλαίσιο της τάξης του σύμπαντος. Όταν 

κάποιος, υπερεκτιμώντας τις ικανότητες και τη 

δύναμή του (σωματική, αλλά κυρίως πολιτική, 

στρατιωτική και οικονομική), συμπεριφερόταν με 

αμετροέπεια, επιθετικότητα και αλαζονεία 

απέναντι στους συνανθρώπους του, τους νόμους 

της πολιτείας και κυρίως απέναντι στον άγραφο 

θεϊκό νόμο, θεωρούνταν ότι διέπραττε «ὓβριν», 

δηλ. παρουσίαζε συμπεριφορά με την οποία 

επιχειρούσε να υπερβεί τη θνητή φύση του και να 

εξομοιωθεί με τους θεούς, με συνέπεια τον 

εξοργισμό τους. 

Η ύβρις γεννιέται, οσάκις ο άνθρωπος υπερβαίνει το 

μέτρο που δόθηκε από τους Θεούς, το οποίο 

επέβαλε όρια στην ανθρώπινη δράση. Η ηθική τάξη 

διαταράσσεται στην Αρχαία Ελλάδα όταν ο 

άνθρωπος έφτανε  στην ύβρι. H αυθάδης, ανοίκεια 

και προσβλητική συμπεριφορά, που αποτελούσε 

για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο παραβίαση της 

ηθικής τάξης και απόπειρα ανατροπής της 

κοινωνικής ισορροπίας και γενικότερα της τάξης του 

κόσμου, πιστευόταν ότι οδηγούσε τελικά στην 

πτώση και καταστροφή του «ὑβριστοῦ».  

 
 

Αποδίδοντας την αντίληψη σχετικά με την ύβρη και 

τις συνέπειές της, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται 

στην αρχαιότερή της μορφή, με το σχήμα  

Ύβρις → Άτη → Νέμεσις → Τίσις 

μπορούμε να πούμε ότι οι αρχαίοι πίστευαν πως μια 

«ὓβρις» συνήθως προκαλούσε την επέμβαση των 

θεών, και κυρίως του Δία, που έστελνε στον υβριστή 

την «ἂτην», δηλαδή το θόλωμα, την τύφλωση του 

νου. Αυτή με τη σειρά της οδηγούσε τον υβριστή σε 

νέες ύβρεις, ώσπου να διαπράξει μια πολύ μεγάλη 

α-νοησία, να υποπέσει σε ένα πολύ σοβαρό 

σφάλμα, το οποίο προκαλούσε την «νέμεσιν», την 

οργή και εκδίκηση δηλαδή των θεών, που επέφερε 

την «τίσιν» δηλ. την τιμωρία και την καταστροφή 

του. 

Η ύβρις, γνωστή ήδη στον Όμηρο, αναπτύσσεται 

περισσότερο στη Θεογονία του Ησιόδου και στον 

Πίνδαρο. Ύβρις είναι η εκτροπή της Εκκλησίας του 

δήμου προς την αχαλίνωτη δημαγωγία. Τούτο 

δηλώνεται σαφέστερα στην κλασική ελληνική 

τραγωδία, όπου η ύβρις είναι συνήθως το βασικό 

σφάλμα του τραγικού ήρωα. Το απλούστερο ίσως 

παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Ξέρξη στους 

Πέρσες του Αισχύλου: η αλαζονεία του να 

γεφυρώσει τον Ελλήσποντο με πλοία, αποτελεί 

αυθάδεια προς τη φύση, διότι μετέβαλε τη 

θάλασσα σε στεριά. Τιμωρείται με τη συντριπτική 

ήττα των Περσών στη Σαλαμίνα.  

Σε κάθε περίπτωση με την «ύβριν» διαταράσσεται η 

τάξη του Σύμπαντος, εγγυητής της οποίας είναι ο 

Ζευς, προκαλεί πάντοτε τη μήνιν των 

θεών. Η «νέμεσις» και η «άτη», με την υπερβολή, 

την αμετρία και την τύφλωση μοιραία θα επιφέρουν 

τη συντριβή, που κάποτε θα πληρωθεί με την 

«τίσιν», δηλαδή με τον πιο παραδειγματικό 

κολασμό. 

 

 

"Όταν η «νέμεσις» εγκαταλείψει οριστικά τη 

Γη τότε θα σημάνει το τέλος του τωρινού 

γένους των ανθρώπων .... "  

Θεογονία Ησίοδος 
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15.  Theatrical performance in the Hellenic Centre: Homer’s, The Killing of the Revellers 

 

Homer’s, The Killing of the Revellers 

Theatrical performance in the ancient Greek language 

with English and Modern Greek surtitles 

FREE ENTRY 

30 September 2017, 11am and 7pm 

The Hellenic Centre, 16-18 Paddington Street, Marylebone W1U 5AS 

 

DETAILS ABOUT THE PERFORMANCE 

Staged as a one-act, 50-minute long drama, The Killing of the Revellers by Homer revolves around one 
actor playing a range of roles – Homer the narrator, Odysseus, his son Telemachus, Athena the goddess 
dressed as Mentor and several suitors. The actor accompanies the ancient Greek spoken language by 
an improvised phorminx – a string instrument made of wire strings attached with magnets. The result is 
a primitive acoustic experience. 

  

The Killing of the Revellers uses contemporary theatrical and technical means – industrial sounds and 
percussion and inspired movements – to stage the end of the saga for modern audiences. Homer’s 
poetry is performed in its original rhythmic form while surtitled in English allows spectators to follow. 
However, the aim of the show is to confront viewers with a highly physical performance and breathe 
life into an otherwise dead language. 
 
THE PLOT 
Surviving a ten years’ war and an adventurous journey at sea, Odysseus comes home a stranger in rags 
and finds his palace taken over by strangers. Over a hundred suitors have occupied the grounds and 
surrounded his wife, while plotting to steal his throne and kill his only son. The hero devises a plan to 
take back what’s rightfully his, and that’s where The Killing of the Revellers begins. The Slaughter of the 
Suitors also known as Rhapsody 22 has been described as one of the most brutal, yet most gripping and 
richly symbolic pieces of world literature. 
 

The final scene of the slaughter is yet another struggle in the Odyssey of struggles. “Reason wins over rage in the 

slaughter scene. What’s at stake is the quest for individuality and the self,” says actor/director Yiorgos 

Panteleakis. “The suitors’ names are symbolical. They stand for intrusive thoughts, obsessions, delusions or 

thinking errors – Antinous (against reason), Agelaus (herd behavior), Amphinomus (contradictory) and so on. 

Odysseus kills the mind’s chatter on the road to self-awareness.” The Killing of the Revellers aims to take modern 

audiences on an experimental journey, travel, discovery, possibly unlike anything they’ve heard before.  

  

ABOUT METH’ODOS THEATRICAL RESEARCH GROUP 



 

 

 

21 Newsletter – September 2017 

Embassy of Greece in London – Education Office  

The work of Meth’odos Group is unique and rare as it performs Ancient Greek Drama in the original language 

based on the metric laws of Poesies. Complex and musical in its tone, the original dramatic language melts the 

sound and the meaning in a way that urges the audience to feel rather than think. The acoustic result could be 

close to how drama was experienced in ancient times, an issue that is still researched by dramatologists and 

linguists today.  The approach of Meth’odos group is experimental. As such, it does not aim at accurately 

reconstruct ancient drama. The Group stages ancient dramatic texts as a visual-acoustic and kinesthetic 

experience for modern 21st century audiences. The theatrical and musical means used draw from percussion, 

improvised instruments, masks and contemporary and traditional body movement venues. 

For more information please contact: 

Maria Kalli 

maria@helleniccentre.org 

020 7563 9833 

 

 

 

16. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μ.Α.) στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης 
Γλώσσας 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                                                                                      ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν 

ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 θα προσφέρουν για τρίτη χρονιά το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

(Μ.Α.) στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας 

της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχετικών επαγγελματικών 

δεξιοτήτων τους. 

Ακολουθεί ο κατάλογος μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: 

1. Θεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 

2. Σχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης 

3. Μεθοδολογία της Έρευνας 

4. Η Διδασκαλία της Γραμματικής 

5. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης σε Παιδιά 

6. Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα 

7. Τεχνολογία και Εκπαίδευση 

8. Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

9. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

10. Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας 

11. Η Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών 

12. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

mailto:maria@helleniccentre.org
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Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.unic.ac.cy/el/schools/distance-learning/teaching-greek-speakers-other-languages-ma- 

3-semesters-distance-learning 

Ανακοινώνεται, επίσης, ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος των Διαδρομών του ΚΕΓ -κάτοχοι τίτλου 

σπουδών τύπου Βachelor ή ισοδύναμου- που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα Μ.Α., έχουν το 

προνόμιο της αναγνώρισης ενός εκ των επιλεγόμενων μαθημάτων (και συγκεκριμένα του υπ. αριθμ. 7) μετά 

από εξέταση (credit by exam) και της αντίστοιχης έκπτωσης στα δίδακτρα. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2017 έχει ήδη ξεκινήσει και θα δεχόμαστε αιτήσεις 

μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017. 

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το: Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 

22842020 ή μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: DL.admissions@unic.ac.cy 

http://www.greek-language.gr/certification/node/5.html 

https://www.unic.ac.cy/el/schools/school-humanities-and-social-sciences/department-languages-and-

literature/teaching-greek-speakers  

 

 

17. "Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής" 
 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο http://periodiko.inpatra.gr/issues/ αναρτήθηκε το 21ο τεύχος της 

Διεθνούς Ηλεκτρονικής Περιοδικής Έκδοσης με τίτλο «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής». 

Η υποβολή κειμένων για το επόμενο τεύχος και τους θεματικούς τόμους είναι συνεχής και δεν υπάρχει χρονικός 

περιορισμός για την κυκλοφορία τους. Το επόμενο τεύχος και οι θεματικοί τόμοι θα κυκλοφορήσουν μόλις 

συμπληρωθεί αντίστοιχος ικανός αριθμός κειμένων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία κρίσης. 

---------------------------------------- 

Θεματικοί Τόμοι της Διεθνούς διαδικτυακής περιοδικής έκδοσης: 

1.       Γλώσσα και Λογοτεχνία 

2.      Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Γλώσσα 

3.   Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση 

mailto:DL.admissions@unic.ac.cy
http://www.greek-language.gr/certification/node/5.html
https://www.unic.ac.cy/el/schools/school-humanities-and-social-sciences/department-languages-and-literature/teaching-greek-speakers
https://www.unic.ac.cy/el/schools/school-humanities-and-social-sciences/department-languages-and-literature/teaching-greek-speakers
http://periodiko.inpatra.gr/issues/
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4.      Διδακτική και Διδασκαλία των Μαθηματικών 

5.      Ειδική Αγωγή 

6.      Αγγλόφωνο Τεύχος 

7.      Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής 

8.     Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός 

9. Καινοτομία στην Εκπαίδευση 

10. Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 

11.   Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

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 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το newsletter, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο παραπάνω e-mail. 
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