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Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα του 2017 για τους Έλληνες της Διασποράς
Χριστούγεννα σιμώνουν μεγάλη εορτή
χαρά σ’ όλο τον κόσμο χαρά σ’ όλη τη γη.
Σε λίγες μέρες σταματούν τα σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού για τις διακοπές των Χριστουγέννων!
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 οι μαθητές των αμιγών σχολικών μονάδων και των Τμημάτων Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), αφού πάρουν μέρος στις σχολικές γιορτές, θα ξεκουραστούν για λίγες μέρες. Η
επιστροφή στα θρανία θα γίνει μετά τον εορτασμό των Φώτων στις 8 Ιανουαρίου 2018.
Οι ημέρες των διακοπών είναι ημέρες ευχαρίστησης. Τα σπίτια, οι πόλεις και τα χωριά φορούν τα γιορτινά
τους, αποκτούν χρώμα και φως, ενώ οι κουζίνες πλημμυρίζουν από μυρωδιές παραδοσιακών εδεσμάτων.
Χαρούμενες ευχές όπως «χρόνια πολλά» και «καλές γιορτές» ακούγονται σε κάθε ανθρώπινη επικοινωνία, ενώ
τα κάλαντα των παιδιών τονώνουν την ατμόσφαιρα. Με δεκάδες έθιμα, που συνταιριάζουν τη χριστιανική
παράδοση με τις αρχαιοελληνικές συνήθειες, o απόδημος Ελληνισμός τιμά μια από τις σπουδαίες γιορτές,
λίγες ημέρες πριν από την έλευση της νέας χρονιάς. Κατά την εορταστική περίοδο, συναντάμε πολλά έθιμα. Τα
περισσότερα, όπως τα Κάλαντα, το Χριστόψωμο, τα κουλούρια ή άλλα γλυκίσματα, το στόλισμα του δέντρου ή
του καραβιού, είναι μάλλον κοινή παράδοση των απανταχού Ελλήνων. Μάλιστα πολλά από αυτά τα έθιμα
αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες και τις ελπίδες των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των ναυτικών μας.
Αναμφίβολα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα από τα πιο όμορφα έθιμα που προσφέρουν χαρά σε
μικρούς και μεγάλους. Το έθιμο του φυσικού έλατου έχει γερμανική προέλευση και ήρθε στη χώρα μας με τον
ερχομό του Όθωνα. Όμως, πρόγονος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην αρχαία Ελλάδα ήταν ένα κλαδί
ελιάς. Στα αρχαία χρόνια, υπήρχε το έθιμο της Ειρεσιώνης, το οποίο συνδέεται με τα «Πυανέψια», γιορτή της
αρχαίας Αθήνας προς τιμήν του Απόλλωνα, στην οποία γινόταν αναίμακτη θυσία καρπών και φρούτων, των
πρώτων μετά τη συγκομιδή. Στην εν λόγω εορτή, τα παιδιά έψαλλαν τις «καλένδες» (τα κάλαντα)
περιφέροντας με τα χέρια τους την Ειρεσιώνη (από τη λέξη είρος=έριον, δηλαδή μαλλί). Σύμφωνα με
αναφορές σε αρχαία κείμενα, ήταν κλάδος ελιάς η αγριελιάς (κότινος) στολισμένος με γιρλάντες από μαλλί
λευκό και κόκκινο και φθινοπωρινούς καρπούς.
Εκτός από το δέντρο, υπάρχει το ελληνογενές έθιμο του καραβιού που συμβολίζει τη νέα πλεύση του
ανθρώπου στη ζωή. Αποτέλεσε παράδοση παλαιότερων εποχών, καθώς και καλωσόρισμα προς τους ναυτικούς
μας. Το στολισμένο καραβάκι φέρνει στο νου αλαργινά ταξίδια σε ανοιχτές θάλασσες. Αγαπημένα πρόσωπα
που έσμιγαν και ξαναντάμωναν. Καθώς ο πατέρας έλειπε για καιρό στα «καράβια», τα παιδιά έφτιαχναν το
δικό τους καΐκι, βάζοντας σ’ αυτό «τ’ όνειρό τους ν’ αρμενίσει»... Κρατώντας ένα ξύλινο ή χάρτινο καραβάκι,
τις ημέρες των γιορτών έλεγαν τα κάλαντα πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι. Και το καραβάκι γέμιζε πλούσια
φιλέματα, γλυκά, φρούτα και καρπούς όπως, σύκα, καρύδια, αμύγδαλα και κάστανα. Η παράδοση διατηρείται
ακόμα και σήμερα σε νησιά και παράκτιες περιοχές της πατρίδας μας.
Οι απόδημοι Έλληνες προσμένοντας τα Χριστούγεννα, ανεξάρτητα αν θα προτιμήσουμε να στολίσουμε καράβι
ή δέντρο, για να βιώσουμε αληθινά τα Χριστούγεννα, πάνω απ’ όλα πρέπει να επιτρέψουμε να γεννηθούν
μέσα μας οι αρετές της αγάπης, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ KAI ΤΕΓ

1. 2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα
Νεοελληνικής Γλώσσας: η οργάνωση
των εξετάσεων στο Λονδίνο από το
Γραφείο Εκπαίδευσης
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και με τη χορηγία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος
«Ιβάν Σαββίδη», διοργανώνουν τη 2η Παγκόσμια
Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας.

Οι στόχοι της 2ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας είναι:
•
•
•
•

•

η προσέλκυση του ενδιαφέροντος της νεολαίας
για την εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας
η διεύρυνση και ο εμπλουτισμός της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας των νέων
η διεύρυνση της κοινωνικο-πολιτισμικής και
γλωσσικής ικανότητας των νέων
η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων
για τη στήριξη των ταλαντούχων νέων της
Διασποράς
η δημιουργία βάσης για τον διάλογο μεταξύ
των νέων που μιλούν τη νέα ελληνική γλώσσα.

Συμμετέχουν άτομα ηλικίας 18 - 25 ετών γεννημένα
εκτός Ελλάδας και Κύπρου, μόνιμοι κάτοικοι
εξωτερικού. Εξαιρούνται νέοι και νέες που έχουν
φοιτήσει σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα
στην Ελλάδα ή την Κύπρο για περισσότερο από 1
έτος και όσοι/ες συμμετείχαν στην 1η Παγκόσμια
Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας του 2016.

Το 1ο στάδιο της 2ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας θα
διεξαχθεί σε 21 εξεταστικά κέντρα, πιστοποιημένα
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στις εξής χώρες:
Αίγυπτος, Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Η.Π.Α., Ιταλία, Ισπανία,
Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Πολωνία,
Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία. Σ’ αυτό το 1ο στάδιο οι
συμμετέχοντες/ουσες θα εξεταστούν σε θέματα
εξετάσεων
ελληνομάθειας
προχωρημένου
επιπέδου. Οι εξεταζόμενες δεξιότητες είναι:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Χρήση γλώσσας,
Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή
γραπτού λόγου.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, υπό την
επίβλεψη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στις 10
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 4-8 μ.μ. στο Hellenic
Centre, 16-18 Paddington St, London W1U 5AS. Την
οργάνωση των εξετάσεων σε τοπικό επίπεδο
αναλαμβάνει το Γραφείο Εκπαίδευσης της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε
πολύ το Hellenic Centre για την ευγενική
παραχώρηση του χώρου προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις.
Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται
ηλεκτρονικά από 4/12/2017 έως 21/12/2017 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=7520

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνοφωνίας, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη
Τύπου, όπου θα ανακοινωθούν τα 21 άτομα που θα
έχουν προκριθεί κατά το 1ο στάδιο από τις
συμμετέχουσες χώρες.
Το 2ο στάδιο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα στην
Πανεπιστημιακή κατασκήνωση του ΑΠΘ στην
Καλάνδρα
Χαλκιδικής.
Εκεί
οι
21
συμμετέχοντες/ουσες, με τη φροντίδα του ΑΠΘ, θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού,
να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε
χώρους
πολιτιστικού
και
αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος και να απολαύσουν για μια
ολόκληρη εβδομάδα τις ομορφιές της Χαλκιδικής.
Στις 28 Ιουνίου 2018, στο Σχολείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθούν από το
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Κέντρο
Ελληνικής
Γλώσσας,
εξετάσεις
ελληνομάθειας προχωρημένου επιπέδου για την
ανάδειξη τριών νικητών/τριών.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: www.greeklanguage.gr
Τηλ. 2313 331500, 2313 331540
e-mail: ellinomatheia@komvos.edu.gr ;
centre@komvos.edu.gr
Οργάνωση εξετάσεων στο Λονδίνο:
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου:
www.hellenic-education.org.uk
Τηλ: +44 (0)20 7221 5977,
Πληροφορίες : education@greekembassy.org.uk

Στην ενημερωτική συνάντηση έλαβαν μέρος γονείς
και μαθητές από τα δύο σχολεία. Στην προετοιμασία
και την οργάνωση της συνάντησης συνέβαλαν η
πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του ελληνικού
σχολείου της Αγίας Τριάδας κ. Κατερίνα Ιορδάνου,
η δραστήρια Διευθύντρια του σχολείου κ. Στέλλα
Τρύφωνος,
η
Ελληνίδα
αποσπασμένη
εκπαιδευτικός κ. Μάγδα Κουφομερίτη καθώς και
όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής. Σημαντική
ήταν επίσης και η αρρωγή του πρόεδρου της
Σχολικής Επιτροπής του Ελληνικού Σχολείου του
Αποστόλου Ανδρέα στο Birmingham κ. Γιάννη
Στυλιανού, και της εξαίρετης Διευθύντριας
Παναγιώτας Μάγου, οι οποίοι κρατούν ζωντανό το
Σχολείο.

2. Ενημέρωση των γονέων του ΤΕΓ-ΚΕΣ
Birmingham Μ. Βρετανίας από τον
Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου
Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, 1 μ. μ. -3 μ. μ. στο
Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας στο
Μπέρμινγχαμ Μ. Βρετανίας πραγματοποιήθηκε
Επιμορφωτική Συνάντηση γονέων του ΤΕΓ-ΚΕΣ
Birmingham (AyiaTriada Greek School, Greek School
of Apostolos Andreas).
Εισηγητής: Γιώργος Κόσυβας, PHD, Συντονιστής
Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου.
Θέμα: «Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
ως κίνητρο για τη μάθηση της Ελληνικής Γλώσσας
στον Απόδημο Ελληνισμό».

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι γονείς στέκονται πάντα
δίπλα στους εκπαιδευτικούς, άξιοι συμπαραστάτες
και αρωγοί, τόσο ατομικά ο καθένας όσο με την
ολοπρόθυμη βοήθεια των σχολικών επιτροπών των
δύο σχολείων.
Χωρίς τη συμπαράσταση και την ολόπλευρη
προσπάθεια όλων, θα ήταν αδύνατη η λειτουργία
των δύο ελληνικών παροικιακών σχολείων του ΤΕΓΚΕΣ Birmingham, το σχολείο Ayia Triada Greek
School και το σχολείο Greek School of Apostolos
Andreas.
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Ευχόμαστε προς τους γονείς των δύο ελληνικών
παροικιακών σχολείων της Αγίας Τριάδας και του
Αποστόλου Ανδρέα (ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham) καλή
δύναμη για να συνεχίσουμε την πολύπλευρη
παιδαγωγική μας προσφορά με την απαιτούμενη
πίστη και αφοσίωση, για το καλό των μαθητών μας
και της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.

3. Χριστουγεννιάτικη εκπαιδευτική δράση
του Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου
στο Victoria & Albert Museum

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα
μεγαλύτερα μουσεία του Λονδίνου στο Victoria &
Albert. Τα σχολείο μας επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλα
σχολεία για να ψάλλουν τα κάλαντα των
Χριστουγέννων καθώς και χριστουγεννιάτικα
τραγούδια. Η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική για
την προβολή του σχολείου μας καθώς και για την
παράλληλη συνύπαρξη του ελληνισμού στη χώρα
υποδοχής.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν άλλα δύο αγγλικά
σχολεία. Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά, οι
εκπαιδευτικοί και οι γονείς, τραγουδήσαμε τα
ελληνικά κάλαντα των Χριστουγέννων με διάθεση
πολυπολιτισμικότητας όπως υποστηρίζει ο χώρος
ενός μουσείου!

Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου σε
συνεργασία με την Γ’ τάξη του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου, την Τρίτη 12
Δεκεμβρίου 2017, συμμετείχε σε μια ιδιαίτερα
καινοτόμα εκπαιδευτική δράση της αγγλικής
εκπαιδευτικής κοινότητας.
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Η πρωτοβουλία ανέδειξε το άνοιγμα του ελληνικού
σχολείου στην πολυπολιτισμική αγγλική κοινωνία. Η
εκδήλωση είχε παιδαγωγικές και ανθρωπιστικές
διαστάσεις και προέβαλε τα ελληνικά έθιμα στην
πόλη του Λονδίνου. Την οργάνωση της δράσης
επιμελήθηκαν με φροντίδα και αγάπη η νηπιαγωγός
κα Αναστασία Μισιρλή και οι δασκάλες κες
Χανθίππη Πετρίλη και Μαρίνα Αντωνίου.
Τα ΤΕΓ της ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή
Εκπαίδευσης Λονδίνου είναι:

4. Χριστουγεννιάτικες ευχές προς τους
μαθητές των ΤΕΓ από τον Συντονιστή
Εκπαίδευσης μέσω skype

Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου
2017 ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου κ.
Γιώργος Κόσυβας επικοινώνησε εξ αποστάσεως
μέσω skype με ενδεικτικά τμήματα μάθησης των
Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ)
της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης κατά την ώρα
της διενέργειας του μαθήματος και ευχήθηκε προς
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους «Καλές
Γιορτές».

ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου Λονδίνου
ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορειοδυτικού Λονδίνου
ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορειοδυτικής Αγγλίας (ΜάντσεστερΛίβερπουλ)
ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham
ΤΕΓ Cambridge
ΤΕΓ Nottingham
ΤΕΓ Σαββατιάτικο Σχολείο Στοκχόλμης
(Σουηδίας)
ΤΕΓ Hellenic School of Stockholm (Σουηδίας)
ΤΕΓ Γκέτεμπόργκ-Μποράς (Σουηδίας)
ΤΕΓ Όσλο (Νορβηγίας)
ΤΕΓ Κοπεγχάγης (Δανίας)
ΤΕΓ Βίλνιους (Λιθουανίας)
ΤΕΓ Δουβλίνου (Ιρλανδίνας).
ΤΕΓ Ελσίνκι (Φινλανδίας).
Με τη διενέργεια βιντεοκλήσεων μέσω Skype και
την άμεση οπτικοακουστική επαφή σε πραγματικό
χρόνο, δόθηκε η δυνατότητα τους μαθητές των
Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ)
διαφόρων χωρών και περιοχών της Μ. Βρετανίας να
έρθουν σε αλληλεπίδραση με τον Συντονιστή
Εκπαίδευσης Λονδίνου. Επιπλέον, ο ίδιος είχε την
ευκαιρία να ακούσει τους μαθητές των ελληνικών
σχολείων του Απόδημου Ελληνισμού και να
διαπιστώσει τον πρόοδό τους στην εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας.
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5. Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Αγίου
Νικολάου (Acton)

δώρα στα παιδιά που τόσο πολύ λαχταρούσαν αυτή
τη στιγμή.
Στη συνέχεια ακολούθησε Χριστουγεννιάτικο
παζαράκι με πολλές νοστιμιές και παιχνίδια για
μικρούς και μεγάλους.
Η διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό σας
εύχονται Καλά Χριστούγεννα με υγεία και Ειρήνη σε
όλο το κόσμο.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή και το παζαράκι του
σχολείου μας για ακόμη μια χρονιά έλαβαν χώρα
στο χωλ της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου το
Σάββατο 16/12/2017, σκορπίζοντας χαμόγελα και
συγκίνηση σε γονείς και φίλους του σχολείου μας.
Μια πλούσια γιορτή γεμάτη τραγούδια,
παραδοσιακά κάλαντα, θεατρικά με ξωτικά και
καλικάντζαρους και πολλά άλλα, έδωσαν μια
ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη λίγο πριν τις
γιορτινές αυτές μέρες. Την έναρξη της γιορτής
καλωσόρισε η διευθύντρια του σχολείου μας κυρία
Ελευθερία Ξενοφώντος μιλώντας για την σκληρή
δουλειά των παιδιών και των εκπαιδευτικών αλλά
και των γονιών φυσικά.

6. Δωρεάν μαθήματα A Level στο
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου
Κατά το διδακτικό έτος 2017-2018, όπως και κατά τα
προηγούμενα χρόνια, το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου, λαμβάνοντας υπόψη τις βρετανικές
ιδιαιτερότητες και ανάγκες, υποστηρίζει την
εκπαίδευση του Απόδημου Ελληνισμού παρέχοντας
δωρεάν μαθήματα A΄ Level, AS και IELTS:
Biology (A Level): Έφη Σκαρίμπα
Modern Greek (A2): Κωνσταντίνα Κουτσάκη
Modern Greek (AS): Γεωργία Φυτιλή
IELTS (English): Matthew Wimborne.

Ακολούθησε το πλούσιο προγράμμα της γιορτούλας
που ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη του Αγίου
Βασίλη, ο οποίος με την σειρά του ευχήθηκε να
έχουμε όλοι Καλά Χριστούγεννα και μοίρασε τα

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
της Απογευματινής Ζώνης 3-5 μ.μ., είναι
προαιρετικά και στοχεύουν:
•

Στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των
μαθητών και μαθητριών στους σημαντικούς
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•

•

γνωστικούς τομείς της Ελληνικής και της
Αγγλικής Γλώσσας και της Βιολογίας.
Στην πιστοποίηση της αναγκαίας επιστημονικής
γνώσης για την εισαγωγή των μαθητών στα
βρετανικά πανεπιστήμια.
Στην οικειοποίηση της ελληνικής γλώσσας και
του ελληνικού πολιτισμού (Modern Greek).

Έτσι, και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά το
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου συνεχίζει την
μακροχρόνια παράδοση προσφέροντας δωρεάν
μαθήματα στο υψηλότερο επίπεδο των A΄ Levels.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις Α΄ Level
περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2018. Ειδικότερα, οι
μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου
έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τη σχετική ύλη,
όπως αυτή προβλέπεται από τον Οργανισμό
EDEXCEL, μέσα από φύλλα εργασίας, past papers,
προσομοιώσεις
εξετάσεων,
παραγωγή
και
κατανόηση κειμένων, μεταφράσεις άρθρων του
ημερήσιου τύπου κ.ά.

Με την παιδαγωγική υποστήριξη των ελληνικής
καταγωγής μαθητών του Λονδίνου επιτυγχάνεται η
ενεργή ένταξή τους στη χώρα υποδοχής και
εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δύο
εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Μ.
Βρετανίας στο πλαίσιο μιας συνεχώς ενισχυόμενης

πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σύγχρονων
κοινωνιών.

7. Επίσκεψη του Ελληνικού Γυμνασίου
- Λυκείου Λονδίνου σε London Zoo
και Science Museum
Στις 23/11/2017 ημέρα Πέμπτη, το Ελληνικό
Γυμνάσιο - Λύκειο Λονδίνου πραγματοποίησε δύο
επισκέψεις: στο London Zoo (Λύκειο) και στο
Science Museum (Γυμνάσιο). Όσον αφορά το
Science Museum οι μαθητές/τριες (με συνοδούς
καθηγητές /τριες: Ακρίβος Π., Πλακίδα Σ.,
Τουρίμπαμπα Λ., και Φυτιλή Γ.) επισκέφτηκαν
περιοδικές και διαρκείς εκθέσεις του Μουσείου.
Συγκεκριμένα: Επίσκεψη στην έκθεση ιστορίας
αυτοκίνησης
και
στην
έκθεση
ιστορίας
ατμομηχανών για διάφορες χρήσεις (ατμομηχανές
τραίνων, βιομηχανικές ατμομηχανές). Επίσης,
επίσκεψη στην έκθεση αεροναυτικής και
διαστήματος. Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για
τους ιστορικούς κινητήρες των αεροπλάνων, για την
πρώτη σεληνάκατο με την οποία έγινε η
προσελήνωση το 1969, για τα διαστημόπλοια και τις
διαστημικές βολίδες. Τέλος είδαν και την έκθεση
βιοτεχνολογίας.

Οι μαθητές/τριες που επισκέφτηκαν το Ζωολογικό
κήπο του Λονδίνου (με συνοδούς καθηγητές/τριες
τη διευθύντρια κ. Δημητρακοπούλου Γ., την κ.
Βουνοτρυπίδου Ε., την κ. Χαραλαμποπούλου Μ.,
την κ. Σκαρίμπα Ε.,τ ον κ. Τραχανατζή Γ. και τον κ.
Wimborne
Μ.)
αρχικά
παρακολούθησαν
ενημερωτική ομιλία που αφορούσε τους ελληνικούς
βιοτόπους της Δυτικής Ελλάδας και τα είδη
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θαλάσσιας ζωής σ’ αυτούς, από την κα Stephanie
Pace (εκπρόσωπο που πραγματοποίησε την
τηλεδιάσκεψη στις 3 Νοεμβρίου 2017 στο σχολείο
μας) και ομάδα του ζωολογικού κήπου. Κατόπιν οι
μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες των 5-6
ατόμων και επισκέφθηκαν διαδοχικά διάφορα είδη
ενυδρείων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
περιήγηση σε ποικίλα θεματικά πάρκα αγρίων
ζώων. Στις 14:00 μ.μ. οι μαθητές/τριες αναχώρησαν
για το σχολείο ενθουσιασμένοι/ες από τη μοναδική
παιδαγωγική εμπειρία της επίσκεψης του
ζωολογικού κήπου.

8. 28η Οκτωβρίου - Σχολική γιορτή
του Αγίου Νικολάου (Acton)
Για μια ακόμη χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί του
σχολείου παρέλασαν υπερήφανα το Σάββατο 21
Οκτωβρίου για να τιμήσουν το «ΟΧΙ» που είπαν οι
πρόγονοί μας στην άνευ όρων παράδοση της
Ελλάδος στις δυνάμεις του άξονα. Με την Ελληνική
σημαία να ανεμίζει και τους μαθητές μας να
παρελαύνουν υπερήφανοι, τραγουδήσαμε και
απαγγείλαμε ποιήματα προς τιμήν όλων των
πεσόντων του ηρωικού αγώνα.

Η γιορτή ξεκίνησε με τον θερμό χαιρετισμό της
διευθύντριας του σχολείου κας Ελευθερίας
Ξενοφώντος και τη συγκινητική ομιλία της
εκπαιδευτικού
κ.
Ιωάννας
Μπακανδρέα.
Ακολούθησαν μία σύντομη αναπαράσταση του
χρονικού της 28ης Οκτωβρίου, ποιήματα για τη
σημαία και τους ήρωες του '40 καθώς και δοξαστικά
τραγούδια για την ημέρα αυτή.

Με δυνατή και καθαρή φωνή είπαμε και εμείς
"ΟΧΙ", το ίδιο «ΟΧΙ» που γέμισε ελπίδα και
θαυμασμό στους συμμάχους, το "ΟΧΙ" που
ξαναθύμισε σε όλους μας το «Μολών Λαβέ» του
Λεωνίδα, το «δε την πόλιν σοι δούναι …» του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το «Ελευθερία ή
θάνατος» των αγωνιστών του 1821 και
συγκινημένοι τραγουδήσαμε τον Εθνικό μας Ύμνο.
Άννα Τσοτσοβιένα - Μαριάνθη Παπαδημητρίου

9. Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στο
ΤΕΓ Γκέτεμπoργκ-Μποράς Σουηδίας
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο ΤΕΓ
Γκέτεμπόργκ-Μποράς
πραγματοποιήθηκε
η
επέτειος του ΟΧΙ. Στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου
έλαβε μέρος η συντριπτική πλειονότητα των
μαθητών του σχολείου.

παιδιών και τα καμάρωσαν διαπιστώνοντας την
εμφανή πρόοδό τους στη χρήση της ελληνικής
γλώσσας. Στη γιορτή έλαβε μέρος ο Πρόξενος του
Ελληνικού Προξενείου Γκέτεμποργκκ ο κ. Χρήστος
Κακαζούκης.

Ο ενθουσιασμός, η σοβαρότητα, η προσπάθεια και
η προετοιμασία όλων των μαθητών είχαν ως
αποτέλεσμα τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης
υψηλού επιπέδου. Την εκδήλωση επιμελήθηκε με
ξεχωριστή φροντίδα η αποσπασμένη εκπαιδευτικός
του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας κα Λίνα
Γκιόκα.

Μετά το πέρας της εορτής έγινε απονομή των
Κρατικών Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στους 18
επιτυχόντες
μαθητές
του
σχολείου.
Τα
πιστοποιητικά δόθηκαν στους μαθητές από τον κ.
Πρόξενο. Οι μαθητές ήταν καταχαρούμενοι για την
επιβράβευση της επιτυχίας τους.

Οι μαθητές παρουσίασαν τα ιστορικά γεγονότα με
αφήγηση και βίντεο. Απήγγειλαν ποιήματα,
τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακούς
ελληνικούς χορούς με μεγάλη επιτυχία.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι
τίτλος γλωσσομάθειας και χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), έχει ευρωπαϊκή και
διεθνή αναγνώριση και βρίσκεται σε πλήρη
αντιστοιχία προς τα επίπεδα που περιγράφει το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις
γλώσσες.

Οι γονείς παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την
εκδήλωση, θυμήθηκαν τα γεγονότα της εποχής,
συγκινήθηκαν από τις εξαιρετικές απαγγελίες των
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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 2017 υπήρξαν σε όλο τον
κόσμο 150 τέτοια εξεταστικά κέντρα και έλαβαν
μέρος περίπου 5000 υποψήφιοι.

θετικής εικόνας του σχολείου μας. Η γιορτή έκλεισε
με τον εθνικό μας ύμνο από τη σχολική χορωδία.

10. Γιορτή της 17ης Νοεμβρίου στο
Ελληνικό Γυμνάσιο - Λύκειο
Λονδίνου
Την
Παρασκευή
17
Νοεμβρίου
2017
πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος εορτασμός της
επετείου της 17ης Νοεμβρίου 1973 στο Ελληνικό
Γυμνάσιο - Λύκειο Λονδίνου.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

11. Αναγνώριση του ΤΕΓ Όσλο
Νορβηγίας και του ΤΕΓ Ελσίνκι
Φινλανδίας

Αρχικά, η Αν. Διευθύντρια Δρ Δημητρακοπούλου
Γεωργία εκφώνησε τον εορταστικό λόγο
υπογραμμίζοντας το μήνυμα της επετείου κατά της
δικτατορίας. Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά τα
αιτήματα των φοιτητών/τριών του 1973 για ψωμί,
παιδεία και ελευθερία είναι επίκαιρα όσο ποτέ
άλλοτε αφού η χώρα μας αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα, μετανάστευση, εξάρτηση και
κοινωνικά αδιέξοδα. Ελπίζουμε στη νέα γενιά και
ευελπιστούμε σ’ ένα καλύτερο μέλλον. Στη
συνέχεια, οι μαθητές/τριες του σχολείου
απήγγειλαν
ποιήματα,
τραγούδησαν
και
συμμετείχαν σε θεατρική παράσταση που επέλεξαν
οι ίδιοι χωρίς την παρέμβαση των καθηγητών/τριών
τους με σκοπό την ανάπτυξη της μαθητικής
αυτενέργειας και της ικανότητας ανάληψης
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προβολή της

ΤΕΓ Όσλο Νορβηγίας: Στις 16 Μαΐου 2017
ανακοινώθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η
αναγνώριση του σχολείου Τ.Ε.Γ Όσλο Νορβηγίας, με
φορέα αναγνώρισης και λειτουργίας τον σύλλογο
γονέων
και
κηδεμόνων
(υπ.
αριθ.
Φ.816.41/75415/9-5-2017/Η2
απόφαση
του
Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κώστα Ζουράρι). Η αναγνώριση του ΤΕΓ Όσλο
Νορβηγίας αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό βήμα
στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και
επιβράβευση των προσπαθειών του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων και της δουλειάς των
Ελλήνων εκπαιδευτικών στη Νορβηγία. Ήδη στο ΤΕΓ
Όσλο μετά την αναγνώριση ακολούθησε απόσπαση
δασκάλου από την Ελλάδα.
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που το επιθυμούν, καθώς επίσης και δύο τμήματα
μέχρι τις 4 ή τις 5 το απόγευμα.

ΤΕΓ Ελσίνκι Φινλανδίας: Με την υπ. αριθ.
Φ.816.41/75415/9-5-2017/Η2
απόφαση
του
Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κώστα Ζουράρι (ΦΕΚ 1664/15-5-2017, τ. Β΄)
αναγνωρίστηκε το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας
(Τ.Ε.Γ.) Ελσίνκι Φινλανδίας, με φορέα τον Σύνδεσμο
Ελλήνων Φινλανδίας.
Η αναγνώριση αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία και
έρχεται να επιβραβεύσει τις αδιάλειπτες
προσπάθειες του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλανδίας. Η
δραστήρια κοινότητα του Ελσίνκι, συνεχώς αυξάνει
και ακμάζει, καθώς η πόλη αποτελεί έναν
μεταναστευτικό προορισμό Ελλήνων, το υπάρχον
σχολείο είναι ζωντανό με όλο και μεγαλύτερο
αριθμό παιδιών και με ανάλογη αύξηση σε ανάγκες.
Το επόμενο βήμα μας είναι η απόσπαση Έλληνα
εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2017-2018, αλλά
και για τα επόμενα έτη.
Συγχαρητήρια για τη λειτουργία των προηγούμενων
σχολείων, τα οποία εκτός από τη διατήρηση της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού
ανοίγουν δυνατότητες επικοινωνίας και σύσφιξης
των ανθρώπινων σχέσεων για το συλλογικό καλό
των ελληνικών κοινοτήτων Όσλο και Ελσίνκι.

Το μεσημέρι, μετά τη λήξη του πρωινού τμήματος,
οι μαθητές μας έχουν μία ώρα σίτισης και
χαλάρωσης. Η κα Κωνσταντίνα, υπεύθυνη του
κυλικείου
μας,
ετοιμάζει
καθημερινά,
ζεστομαγειρεμένο, ελληνικό φαγητό (ακόμα και
λαδερά ή όσπρια), προκειμένου να φάνε οι μαθητές
που το επιθυμούν, εκτός κι αν φέρουν φαγητό από
το σπίτι τους.
Στο Ολοήμερο Σχολείο οι μαθητές με την επίβλεψη
πάντα εκπαιδευτικών, επαναλαμβάνουν, αν
χρειαστεί, κομμάτια από την ύλη του πρωινού
σχολείου για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά,
ολοκληρώνουν κάποιες από τις εργασίες τους και
ταυτόχρονα ασχολούνται με προγράμματα
δημιουργικής απασχόλησης (π.χ. Μουσική, Αγγλικά,
Εικαστικά κλπ.)

12. Ολοήμερο Σχολείο στο Ελληνικό
Δημοτικό Λονδίνου
Στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου λειτουργεί
με επιτυχία ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου (8.00
π. μ. -17.00 μ. μ.) . Το Ολοήμερο σχολείο εξυπηρετεί
τους γονείς που εργάζονται μέχρι αργά, μιας και τα
παιδιά παραμένουν σ’ ένα οικείο και
προστατευμένο περιβάλλον.
Καθημερινά υπάρχει ένα τμήμα πρωινής υποδοχής
(8.00 π. μ. -9.00 π. μ.) για τους εργαζόμενους γονείς

13. Εμπλουτισμένη διδασκαλία
αγγλικών στο Ελληνικό ΓυμνάσιοΛύκειο Λονδίνου και στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου.
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Ακολουθώντας την παράδοση των προηγούμενων
ετών και κατά παρέκκλιση προς τις σχολικές
μονάδες της ημεδαπής, κατά το σχολικό έτος 20172018 προσφέρονται αυξημένες ώρες διδασκαλίας
αγγλικών στα αμιγή σχολεία του Λονδίνου προς
όφελος των μαθητών.
Προτεραιότητα του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου
Λονδίνου και του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου είναι η στήριξη της διδασκαλίας των
Αγγλικών ως ξένης γλώσσας μέσω της ποιοτικής
αναβάθμισης του μαθήματος στο
υψηλότερο
δυνατό επίπεδο. Ειδικότερα:
• Στο Γυμνάσιο προσφέρονται 9 ώρες διδασκαλίας
αγγλικής γλώσσας (3 σε κάθε τάξη), ενώ οι
προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα Σπουδών
των ελληνικών γυμνασίων είναι 6 ώρες (2 για
κάθε τάξη). Στο Λύκειο παρέχονται επίσης 9
ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας (3 σε κάθε
τάξη), ενώ οι προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα
Σπουδών των ελληνικών Λυκείων είναι 6 ώρες (2
για κάθε τάξη). Από αυτές τις ώρες ωφελείται το
σύνολο των μαθητών. Επιπρόσθετα δίνονται 2
ώρες Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το δίπλωμα
IELTS, σε προαιρετική βάση για τους μαθητές
που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στα αγγλικά
πανεπιστήμια. Συνολικά διδάσκονται 20 ώρες,
από τις οποίες οι 14 από Άγγλο συμβασιούχο
(native speaker) και 6 από Ελληνίδα
εκπαιδευτικό, 67% περισσότερες από αυτές που
διδάσκονται στα αντίστοιχα σχολεία στην
Ελλάδα.
• Στο Δημοτικό σχολείο διδάσκονται 23 ώρες, οι 14
από Αγγλίδα συμβασιούχο (native speaker) και
οι 9 από Ελληνίδα αποσπασμένη εκπαιδευτικό,
ενώ το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα
προβλέπει 14 ώρες. Σε σύγκριση με τα δημοτικά
σχολεία της Ελλάδας διδάσκονται 64%
περισσότερες ώρες.
• Τέλος, στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου
προσφέρονται σύμφωνα με απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας δύο διδακτικές περίοδοι
την εβδομάδα για την εξοικείωση των νηπίων με
τη γλώσσα της χώρας διαμονής.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα αριθμητικά δεδομένα
η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις αμιγείς
ελληνικές μονάδες του Λονδίνου είναι επαρκής και

βοηθά στην ενεργή ένταξη των μαθητών στο
περιβάλλον της αγγλικής κοινωνίας, την
καλλιέργεια διαπολιτισμικής κατανόησης και
διαλόγου σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
παρέχοντας ευκαιρίες για την μελλοντική
εκπαιδευτική και επαγγελματική τους εξέλιξη.
Επιπλέον, η παρεχόμενη διδασκαλία συνδέεται
στενά με θέματα πολιτισμού και τέχνης,
ανθρωπίνων
και
πολιτικών
δικαιωμάτων,
ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης,
περιβαλλοντικής
προστασίας, κ.λπ. αναδεικνύοντας την πολιτιστική,
κοινωνική και ανθρωπιστική διάσταση της
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Τέλος, η
ενισχυμένη διδασκαλία αγγλικών συμπλέει με το
όραμα του δίγλωσσου σχολείου.

14. Η Ελληνομάθεια στο ΤΕΓ-ΚΕΣ
Βορείου Λονδίνου από τη δασκάλα
κα Μελπομένη Μυρωτή
Καθώς η Ελληνομάθεια και τα πρωτοποριακά, ως
προς την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας, και σύγχρονα βιβλία της εισχωρούν όλο
και περισσότερο στα παροικιακά σχολεία και την
ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό, είναι πολύ
ενθαρρυντικές οι πρώτες εντυπώσεις από τα
τμήματα, στα οποία εισήχθη η νέα αυτή μέθοδος
διδασκαλίας.
Προσωπικά, κατά το σχολικό έτος 2017-2018 έχω
την τύχη να διδάσκω σε τμήματα διαφορετικών
επιπέδων, γεγονός που μου έδωσε την ευκαιρία να
έρθω σε επαφή με σχεδόν όλα τα βιβλία της σειράς
«Κλικ στα Ελληνικά» και να διαπιστώσω προσωπικά
ότι η νέα μέθοδος διδασκαλίας, που προτείνουν τα
βιβλία αυτά, τυγχάνουν θερμής αποδοχής από τους
μαθητές.
Τμήμα Ελληνομάθειας, Επίπεδο Α2
Στο Παροικιακό σχολείο του Αποστόλου Βαρνάβα
(ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου Λονδίνου), στο πρωινό σχολείο,
διδάσκω το βιβλίο «Κλικ στα Ελληνικά», επίπεδο Α2
σε μαθητές ηλικίας 10- 12 ετών. Πρόκειται για ένα
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τμήμα με πολύ καλό επίπεδο, ομοιομορφία και
ενδιαφέρον για μάθηση.

με όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο γίνεται. Τα
μαθήματα του πρώτου τριμήνου έδειξαν ότι το
βιβλίο «Κλικ στα Ελληνικά», επίπεδο Α1, ήταν το
καταλληλότερο για αυτούς, καθώς τους εισάγει
σταδιακά μεν, αποτελεσματικά δε στη γλώσσα και
είναι ήδη σε θέση να δουλέψουν με κείμενα.
Ως προς το βιβλίο «Κλικ στα Ελληνικά», επίπεδο Β2,
το οποίο διδάσκεται μια μαθήτρια σε προχωρημένο
επίπεδο, αποδεικνύεται ότι καλύτερο για έναν
ενήλικα, που είναι έτοιμος να περάσει σε ένα
δεύτερο και πιο πολύπλοκο επίπεδο και να
εμβαθύνει στην ελληνική γλώσσα.
Η εκπαιδευτικός ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου Λονδίνου

Η ανταπόκρισή τους στο βιβλίο ήταν πολύ θετική
και εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι το βιβλίο
συνδυάζει παραγωγή προφορικού και γραπτού
λόγου, λεξιλόγιο, αλλά, το κυριότερο, δίνει
πρωτοβουλία στον μαθητή να έρθει σε
αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του μέσα από
διάλογο και ερωτήσεις.

Μελπομένη Μυρωτή

Η θεματολογία που ποικίλλει είναι σίγουρα ένα
ακόμη στοιχείο που προσελκύει τους μαθητές,
καθώς πρόκειται για σύγχρονα θέματα, πολύ κοντά
στην ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους.
Τμήμα Ελληνομάθειας, Επίπεδο Α1 (Ενηλίκων)
Στο Παροικιακό Σχολείο του Αποστόλου Βαρνάβα
(ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου Λονδίνου), επίσης, στο
απογευματινό σχολείο της Δευτέρας, διδάσκω το
βιβλίο «Κλικ στα Ελληνικά», επίπεδα Α1 για
αρχάριους και Β2 για πιο προχωρημένο επίπεδο, σε
μια ομάδα 14 ατόμων.
Καθώς πρόκειται για ενήλικες, ήταν μια πρόκληση,
για τους αρχάριους μαθητές, να βρεθεί ένας τρόπος
να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια καινούρια γλώσσα,

15. Τ.Ε.Γ Κέιμπριτζ - Σχέδιο εργασίας :
“28 Οκτωβρίου 1940 ”
Στο Τ.Ε.Γ Κέιμπριτζ «Άγιος Αθανάσιος» την ημέρα
της 21ης Οκτωβρίου, επίσημη ημέρα εορτασμού της
επετείου του ΟΧΙ, πραγματοποιήθηκε ένα
αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου 1940 σε όλες τις
βάρδιες του Σαββάτου και στα απογευματινά
τμήματα της εβδομάδας. Πραγματοποιήθηκαν
δραστηριότητες μέσα στις τάξεις, με σκοπό οι μικροί
μας μαθητές να μάθουν, οι πιο μεγάλοι να
θυμηθούν και οι ακόμα μεγαλύτεροι να
εμβαθύνουν στα ιστορικά γεγονότα.
Το αφιέρωμα υλοποιήθηκε ως ένα καινοτόμο
σχέδιο εργασίας που οργανώθηκε και εφαρμόστηκε
στις τάξεις κατά τις 3 εβδομάδες του Οκτωβρίου
2017 με τη συνεργασία των 9 εκπαιδευτικών του
σχολείου. Οι δραστηριότητες κάθε τάξης
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σχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν στο επίπεδο
ελληνομάθειας κάθε τάξης.
Η μία από τις 3 διδακτικές ώρες των εβδομαδιαίων
μαθημάτων του Οκτωβρίου αφιερωνόταν στα
γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 με σχετικό υλικό
προσαρμοσμένο στο διδακτικό περιεχόμενο και
στους εκπαιδευτικούς στόχους των τάξεων.

Κάθε μαθητής ανέλαβε έρευνα στα υποθέματα
σχετικά με την διανοητική και ιδεολογική
προετοιμασία, τα ειδοποιά του γνωρίσματα, τις
συνέπειες του ναζισμού/φασισμού στην ίδια τη
Γερμανία και στον κόσμο. Κατέγραψαν την έρευνά
τους υπό μορφή γραπτής εργασίας ή την
παρουσίασαν στον υπολογιστή με μορφή power
point. Την τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε
debate στην τάξη με θέμα: “H εξάπλωση του
ναζισμού μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από την
εκπαίδευση”, στο οποίο οι έφηβοι μαθητές
κατέθεσαν και υπεράσπισαν με σθένος τις απόψεις
και τα επιχειρήματά τους.
Οι μαθητές της τάξης Ελληνομάθειας Α2 μελέτησαν
τα ιστορικά γεγονότα από την Ιστορία της Στ΄
Δημοτικού (ενότ. Ε, μαθήματα 7, 8, 9) και
απάντησαν γραπτώς σε σχετικές ερωτήσεις.
Συμπληρωματικά, μετά από ανάγνωση του
κείμενου: Μικροί Ήρωες στον αγώνα για την
Ελευθερία τους ανατέθηκε να επιλέξουν μία σκηνή
της ιστορίας και να τη μετατρέψουν σε κόμικς
εμπνεόμενοι από φωτογραφίες των γνωστών κόμικ
της εποχής του ’60 "Μικρός Ήρωας".
Η δραστηριότητα αυτή κινητοποίησε τη
δημιουργική φαντασία τριών μαθητών, οι οποίοι
συνεργάστηκαν και δημιούργησαν ένα εξαιρετικό
βίντεο στο πρόγραμμα Windows Movie Maker του
υπολογιστή με δικό τους σενάριο, παίξιμο ρόλων,
σκηνοθεσία. Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε στην
ολομέλεια της τάξης και χειροκροτήθηκε.
Οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού με μια παρουσίαση
στον υπολογιστή, μέσα από φωτογραφίες και
πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής, έμαθαν πώς
βίωσαν οι Έλληνες τον πόλεμο του '40. Σε φύλλο
εργασίας τα παιδιά αντιστοίχισαν εικόνες με
κείμενα βάζοντας σε σειρά μερικά από τα
σπουδαιότερα γεγονότα της εποχής.

Πιο συγκεκριμένα:
Οι τάξεις Ελληνομάθειας Β1-Γ1/GCSE (μαθητές 1215
χρονών)
μελέτησαν
την έννοια
του
φασισμού μέσα από την ιστοσελίδα :
http://www.ekebi.gr/Fakeloi/fascism/main.htm
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Παιχνίδια της Κατοχής: Χαρταετός, μπάλα
Οι τάξεις Β΄ Δημοτικού (προπαρασκευαστικές
Ελληνομάθειας Α1) διάβασαν κείμενο με στοιχεία
από το διαδίκτυο, προσαρμοσμένο, για την επίτευξη
της σχετικής δραστηριότητας και τους ανατέθηκε ως
εργασία να επιλέξουν ένα παιχνίδι της Κατοχής, να
το κατασκευάσουν και να περιγράψουν γραπτώς τα
υλικά που χρησιμοποίησαν και τον τρόπο
κατασκευής του. Έγινε αντιπαράθεση με τωρινά
παιχνίδια και πώς παίζονται.
Στη φωτογραφία βλέπετε παιχνίδια των παιδιών της
κατοχής, κουτσό, κούκλα, μπάλα από χαρτί, χάρτινο
καράβι, σφεντόνα, τόξο, χαρταετός, φτιαγμένα από
μικρούς μαθητές του ΤΕΓ Κέιμπριτζ.

Embassy of Greece in London – Education Office

17 Newsletter – December 2017

Γελοιογραφίες του 1940
Οι τάξεις Ελληνομάθειας Α1 έκαναν ένα αφιέρωμα
μέσα από γελοιογραφίες και μέσα από τον Τύπο της
εποχής. Βρήκαν γελοιογραφίες στο διαδίκτυο, τις
εκτύπωσαν και τις συζήτησαν. Ζητήθηκε από τα
παιδιά να μιλήσουν σχετικά με τον ρόλο των
γελοιογραφιών και τι μηνύματα περνούν. Έφτιαξαν
δικές τους γελοιογραφίες, αφίσες και δικά τους
πρωτοσέλιδα εφημερίδων σχετικά με την επέτειο
του ΟΧΙ.

Επίσης, έγινε ένα αφιέρωμα σε φωτογράφους της
κατοχής, όπως ο Δημήτρης Χαρισιάδης και ο Κώστας
Μπαλάφας. Το θέμα, ξεφεύγοντας από τα
συνηθισμένα, κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών
για την σχολική εορτή.
Παρατέθηκε φωτογραφικό υλικό που έδωσε την
δυνατότητα
στα
παιδιά
να
εκφράσουν
συναισθήματα, εντυπώσεις και απορίες. Κάθε παιδί
δούλεψε
επάνω
σε
μια
φωτογραφία
προετοιμάζοντας μία σύντομη παρουσίαση για
αυτήν, δίνοντας τίτλο σε αυτή και στη συνέχεια
έγινε συζήτηση.

To Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 οι τάξεις που ήταν
στην ίδια βάρδια ενώθηκαν και παρουσίασαν τις
εργασίες που εκπόνησαν στη διάρκεια του μήνα
σχετικά με την επέτειο. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να
τραγουδήσουν
επετειακά
τραγούδια,
να
παρακολουθήσουν αποσπάσματα ταινιών στον
υπολογιστή μέσω προβολέα οθόνης, οι οποίες
συζητήθηκαν με τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν το
χρονικό πλαίσιο και την αλληλουχία των ιστορικών
γεγονότων και τις συνθήκες επιβίωσης των παιδιών
της Κατοχής.
Εντύπωση και ευθυμία προκάλεσε στα παιδιά η
προβολή της πρώτης ελληνικής ταινίας κινουμένων
σχεδίων
"Ο
Ντούτσε
αφηγείται"
(https://vimeo.com/52164428).
Επίσης, προβλήθηκε απόσπασμα από την
βραβευμένη ταινία του 1954: Το Ξυπόλητο
τάγμα (10΄) που προβλημάτισε τα παιδιά και
γέννησε πλήθος απορίες και ερωτήσεις, ενώ τα
βοήθησε να μπουν στο πνεύμα της Κατοχής, των
δυσκολιών που περνούσαν οι Έλληνες, του αγώνα
για την απελευθέρωση.
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Στο τέλος οι μαθητές ζωγράφισαν και
κατασκεύασαν ελληνικές σημαίες που τις ανέμιζαν
με καμάρι στο τέλος της γιορτής-αφιερώματος.
Έτσι γιορτάστηκε φέτος η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου στο ΤΕΓ Κέιμπριτζ, χωρίς τη συνηθισμένη
μέχρι τώρα γιορτή, αλλά με πλήρη και ουσιαστική
συμμετοχή όλων των μαθητών.

16. Σύντομα βιογραφικά του
εκπαιδευτικού προσωπικού του ΓΣΕΛ
και των ΤΕΓ κατά το έτος 2017-18

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018
πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανανέωση των
διδασκόντων στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού (ΤΕΓ). Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε
το διδακτικό προσωπικό των ΤΕΓ του Γραφείου
Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου (ΓΣΕΛ) με βάση
τα βιογραφικά που προσκόμισαν οι ίδιοι.
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου :
Δρ Γεώργιος ΚΟΣΥΒΑΣ

στην Α΄ Αθήνας. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ολοκλήρωσε
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική και στη
Μεθοδολογία των Μαθηματικών (ΕΚΠΑ) και την
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB). Ως
υπότροφος του ΙΚΥ εκπόνησε τη διδακτορική του
διατριβή και το 2001 ανακηρύχτηκε διδάκτωρ
Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Επιπλέον, με άλλη
υποτροφία
του
ΙΚΥ
πραγματοποίησε
μεταδιδακτορική έρευνα στην Μαθηματική
Εκπαίδευση. Από το 1987 εργάζεται ως μόνιμος
εκπαιδευτικός στη Δημόσια Εκπαίδευση. Επιπλέον,
έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο (Ν. 407) καθώς και
στην επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση των
εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της διδακτικής
υπηρεσίας του έχει υπηρετήσει 7 έτη σε πρότυπα
και πειραματικά σχολεία και 5 έτη στο Ευρωπαϊκό
σχολείο Βρυξελλών III. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.
Στο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο
συγκαταλέγονται άρθρα σε ελληνικά και διεθνή
περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
καθώς και αυτοτελείς δημοσιευμένες εργασίες.
Καταγίνεται με τη Διδακτική των Μαθηματικών, την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και με την
ευρύτερη Παιδαγωγική των παιδιών και των
ενηλίκων.

Μιχάλης ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Ο κ. Κόσυβας από τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι
Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της
Ελλάδας στο Λονδίνο, ενώ τα προηγούμενα 4 χρόνια
εργάστηκε ως Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Ο κ. Κοκολάκης είναι Συνεργάτης του Γραφείου
Εκπαίδευσης Λονδίνου. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο
Κρήτης, είναι πατέρας ενός παιδιού και πτυχιούχος
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του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι
καθηγητής Μαθηματικών με διδακτική εμπειρία
από το 1997 αρχικά σε φροντιστήρια μέσης
εκπαίδευσης και στη συνέχεια σε σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Χανίων
και Λασιθίου. Το 2008-09 παρακολούθησε
πρόγραμμα
επιμόρφωσης–εξειδίκευσης
στην
Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
κατόπιν δίδαξε για 6 χρόνια σε τμήματα ένταξης και
δομές Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Κρήτης.
Το σχολικό έτος 2016-17 υπηρέτησε με απόσπαση
στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο του Λονδίνου.
Δρ Δημήτρης ΣΙΣΙΑΡΙΔΗΣ

Δάφνη ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Η κ. Γιαννούλη είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο
τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2017
πραγματοποίει πρακτική άσκηση στο Εducation
Office της ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου, στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για 3 μηνες.
Το 2015 πραγματοποίησε επίσης πρακτική άσκηση
4 μηνων στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.
Κατέχει πτυχία αγγλικής, γαλλικής και ισπανικής
γλώσσας.
Σταματίνα ΛΟΥΠΟΥ

Ο κ. Σισιαρίδης είναι Συνεργάτης του Γραφείου
Εκπαίδευσης Λονδίνου. Εργάζεται στο γραφείο δύο
ημέρες την εβδομάδα. Επιπλέον εργάζεται στο
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου και στο
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου. Είναι
Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής, ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές (MSc, PhD)
στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και στην
Πληροφορική στο Northumbria University at
Newcastle (UK). Μεταδιδακτορική έρευνα σε Big
Data Security Analytics, στo Universite Libre de
Bruxelles, Departement d’ Informatique. Διδακτική
εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, Εκπ/ση
Ενηλίκων (πιστοποιημένος επιμορφωτής) καθώς και
στην
Τριτοβάθμια
Εκπ/ση
(επιστημονικός
συνεργάτης). Διετέλεσε Δ/ντής του 1ου ΕΠΑ.Λ
Ελευθερούπολης, επιμορφωτής Β' επιπέδου
καθηγητών Πληροφορικής, πρώην μέλος της
επιστημονικής επιτροπής για την αξιολόγηση των
projects Αριστείας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπ/ση καθώς και coordinator σε
Comenius European Projects.

Η κα Λούπου πραγματοποεί πρακτική άσκηση στο
Γραφείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ για τρεις μήνες. Το 2007-2011 φοίτησε
επιτυχώς στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας
Διοίκησης
του
Εθνικού
και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2012
πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος και εν συνεχεία εργάσθηκε σε
δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι. Το 2014 έδωσε
καταταρκτήριες εξετάσεις και πέρασε στη Νομική
Σχολή Αθηνών. Παράλληλα εργάσθηκε σε
κατασκευαστική εταιρία της Αθήνας. Σήμερα είναι
ασκούμενη
δικηγόρος,
εγεγραμμένη
στον
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Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Μιλάει αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά και έχει γνώσεις πληροφορικής.
ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου Λονδίνου και ΤΕΓ-ΚΕΣ
Βορειοδυτικού Λονδίνου
Μαριάνθη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φέτος υπηρετεί στα ΤΕΓ (Τμήματα Ελληνικής
Γλώσσας) του Βόρειου και Βορειοδυτικού Λονδίνου
(Αγίου Νικολάου, 12 Αποστόλων, Αγίων
Αναργύρων) στα πλαίσια της συνεργασίας του
Γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Λονδίνο (Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων) και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας με στόχο την
προαγωγή της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και
πολιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορειοδυτικού Λονδίνου
Μελπωμένη ΜΥΡΩΤΗ

Η κα Παπαδημητρίου είναι Εκπαιδευτικός Γενικής
και Ειδικής Αγωγής και Ψυχολόγος. Είναι
πρωτεύσασα απόφοιτος του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με
μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην Πληροφορική
στην Εκπαίδευση από το Institute of Education,
University of London, καθώς και στην Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση από το Διδασκαλείο Δημήτρης
Γληνός – Α.Π.Θ. (με διάκριση). Είναι, επίσης,
πρωτεύσασα απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με
μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην Κλινική
Ψυχολογία της Υγείας από το Middlesex University
London (with distinction) και ειδικότητα σε επίπεδο
διδακτορικών σπουδών πάνω στην Εκπαιδευτική
ψυχολογία/Παιδοψυχολογία από το UCL Institute of
Education, University of London. Τέλος, είναι
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
καθώς και του ιδρύματος Ωνάση. Έχει υπηρετήσει
το χώρο της εκπαίδευσης από διάφορες θέσεις για
20 χρόνια. Είναι μέλος του British Psychological
Society, μέλος του Hellenic Medical Society UK και
εκλεγμένο
μέλος
της
επιτροπής
του
Πανευρωπαϊκού Οργανισμού H.O.P.E. (Hospital
Organisation of Pedagogues in Europe). Είναι,
επίσης, συγγραφέας πολλών άρθρων σε Ελληνικά
και διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως
ομιλήτρια σε πολλά διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.

Η κ. Μυρωτή είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
(έτη φοίτησης 2001-2005). Η Πτυχιακή εργασία της
είχε θέμα «Οι μεταγλωσσικές ικανότητες του
παιδιού στη νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία».
Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, με
ενδιαφέροντα θέματα, όπως «Δυσλεξία και
μαθησιακές δυσκολίες (μέθοδος Παυλίδη),
«Σχολικός εκφοβισμός και αντιμετώπιση», «Η
διαχείριση της απώλειας και του πένθους των
παιδιών σε σχολικό πλαίσιο» και άλλα. Είναι
κάτοχος των πτυχίων Certificate of Proficiency of
Cambridge, Certificate of Proficiency of Michigan
(αγγλική γλώσσα), Diploma di lingua italiana (ιταλική
γλώσσα) και έχει ικανοποιητική γνώση της γαλλικής
γλώσσας. Εργάζεται για δεύτερη χρονιά, με
απόσπαση, στα παροικιακά ελληνικά σχολεία του
Λονδίνου.
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ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορειοδυτικής Αγγλίας (ΜάντσεστερΛίβερπουλ)
Βασιλική ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

Η κ. Ζαφειράκη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1985.
Αποφοίτησε το 2007 από το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Πατρών.
Αμέσως
εργάστηκε ως αναπληρώτρια δασκάλα μέχρι το
2009 όπου έλαβε μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και
μετά την επιτυχία της διορίστηκε μόνιμη
εκπαιδευτικός του Ελληνικού Κράτους. Έχει
εργαστεί
σε
σχολεία
με
διαφορετικά
κοινωνικοπολιτισμικά υπόβαθρα και έχει διδάξει σε
όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Έχει συμμετάσχει σε
πολλά παιδαγωγικά σεμινάρια και επιμορφώσεις
και έχει λάβει μέρος σε διαφόρων ειδών projects με
τους μαθητές της. Το 2016 απέκτησε το QTS και την
ίδια χρονιά μετακόμισε με τον σύζυγο και την κόρη
της στο Λίβερπουλ όπου ζουν μέχρι και σήμερα. Το
2017 αποσπάστηκε από την Ελλάδα για να εργαστεί
στα ελληνικά παροικιακά σχολεία του Μάντσεστερ
και του Λίβερπουλ όπου πρόσφατα ανέλαβε και την
διεύθυνση του ελληνικού σχολείου του
Μάντσεστερ.
ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham
Μάγδα ΚΟΥΦΟΜΕΡΙΤΗ

Η κ. Κουφομερίτη γεννήθηκαε και μεγάλωσε στην
όμορφη πόλη της Χαλκίδας. Σπούδασα στο
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
της
Αθήνας,
Παιδαγωγικά στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και
δούλεψε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εύβοιας
ως δασκάλα για 15 έτη. Το 2015 μετακόμισε με την
οικογένειά της στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2016
αποσπάστηκε από το ΥΠΕΠΘ σε σχολεία του
Birmingham. Αγαπά πολύ τη δουλεία της, χαίρεται
που βρίσκεται στο Birmingham και θέλει να
προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτή τη νέα
πρόκληση που ονομάζεται παροικιακή εκπαίδευση.

ΤΕΓ Cambridge
Ελπίδα ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ

Η κ. Σαμαλτάνη είναι δασκάλα με 32 χρόνια
υπηρεσίας. Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική
Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και από τότε
εργάστηκε σε δημόσια δημοτικά σχολεία της
Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στην
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε.
Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Από το 201516 είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός και
Διευύντρια στο Τ.Ε.Γ. Κέιμπριτζ Μεγάλης Βρετανίας.
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ΤΕΓ Σαββατιάτικο Σχολείο Στοκχόλμης (Σουηδίας)
ΤΕΓ Γκέτεμπόργκ-Μποράς (Σουηδίας)
Αναστασία ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
Σέμα Αντελίνα ΓΚΙΟΚΑ

Η κ. Παπαλάμπρου είναι Φιλόλογος με ειδίκευση
στη «Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία»
(πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Το 1992 διορίστηκε
στην Εκπαίδευση. Έλαβε μέρος στην Πρακτική
Άσκηση των φοιτητών του τμήματος Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ ως εκπαιδεύτρια
εκπαιδευτικός. Ασχολήθηκε με θεατρικές ομάδες
μαθητών (1ο βραβείο
μαθητικής θεατρικής
παράστασης στα Ομήρεια της Ίου) και με τη
δημιουργική γραφή (1ο βραβείο ποίησης στον
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό). Γνωρίζει
αγγλικά και γαλλικά.
ΤΕΓ Hellenic School of Stockholm (Σουηδίας)

Η κ. Γκιόκα είναι απόφοιτος του Γενικού Λυκείου
Χειρμαρρας. Είναι ειδικός Εφαρμογών και
Πληροφορικής του ΙΕΚ Χανίων. Σπούδασε Φυσικές
επιστήμες (κλάδος Μαθηματικά-Φυσική) και είναι
πρυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Επιπλέον, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών «Ένταξη
των παιδιών των ομάδων στόχων: μουσουλμάνων,
τσιγγάνων,
παλινοστούντων,
αλλογαπών,
ομοφενεών στο σχολείο». Για 11 έτη εργάστηκε
στην τοπική τηλεόραση Κρήτης «Κύδων».
Διορίστηκε ως δασκάλα στο 16ο Διαπολιτισμικό
Σχολείο Χανίων Κρήτης. Συμμετείχε σε πρόγραμμα
Erasmus+. Είναι αποσπασμένη δασκάλα στο ΤΕΓ
Γκέτεμποργλ Μπορός στη Σουηδία.
ΤΕΓ Σαββατιάτικο Σχολείο Στοκχόλμης (Σουηδίας)

Καίτη ΖΙΑΚΟΥΛΗ
Δημόκλεια ΣΥΝΑΝΙΔΟΥ

Η κ. Ζιακούλη υπηρετεί στο ΤΕΓ Hellenic School της
Στοκχόλμης. Έχω προϋπηρεσία στη δημόσια
δημοτική εκπαίδευση της χώρας μας 25 έτη.
Διανύει το 3ο έτος απόσπασής της στη Σουηδία.

Η κ. Συνανίδου είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης,
πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος ΠΕ και
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διορισμένη ως δασκάλα στο Δημόσιο από το 2008
στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου Καβάλας. Κατά
το διάστημα 2003-2008 εργάστηκε στα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στην περιοχή Θέρμης
στη Θεσσαλονίκη.
ΤΕΓ Όσλο (Νορβηγίας)
Παναγιώτης ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Η κ. Γκατζόγια είναι απόφοιτος του τμήματος
Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου και
απόφοιτος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Δίδαξε στην ελληνική, ιδιωτική και δημόσια,
προσχολική εκπαίδευση για 14 χρόνια και συνέχισε
για 9 χρόνια στα δημόσια ελληνικά Δημοτικά
σχολεία. Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα
εκμάθησης γραφής Brail και του ECDL. Τώρα έχει
αποσπαστεί ως δασκάλα στο ΤΕΓ Κοπεγχάγης.
ΤΕΓ Βίλνιους (Λιθουανίας)
Στέλλα ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ

Ο κ. Αλεξάκης ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές
σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, έλαβΕ τον μεταπτυχιακό τίτλο
Computer-based Learning and Training από το
Πανεπιστήμιο του Southampton στη Μεγάλη
Βρετανία. Δίδαξε τα τελευταία 12 χρόνια σε
δημοτικα σχολεία της Ελλάδας και από τη σχολική
χρονιά 2017-2018 υπηρετεί στο ΤΕΓ του Όσλο της
Νορβηγίας. Ασχολούται εθελοντικά με την
ανθρωπιστική εργασία, ενώ στα ενδιαφέροντά του
είναι η εκπαιδευτική τεχνολογία, το θέατρο και η
λογοτεχνία.

Η κ. Τσακαγιάννη είναι Πτυχιούχος του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βόλου, με καλή γνώση τριών ξένων γλωσσών και
δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε δημόσια
δημοτικά σχολεία.
ΤΕΓ Δουβλίνου (Ιρλανδίας)

ΤΕΓ Κοπεγχάγης (Δανίας)

Μυρτώ ΤΣΑΠΡΑΖΗ

Χριστίνα ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ

Η κ. Τσαπράζη είναι δασκάλα με 15ετή υπηρεσία.
Αριστούχος απόφοιτη του μεταπτυχιακού Ειδικής
Αγωγής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Παρακολούθηση
και
επιτυχής
ολοκλήρωση του προγράμματος «Διαδρομές στη
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας εκτός
Ελλάδας». Δημιουργία του εξεταστικού κέντρου
Ελληνομάθειας του Δουβλίνου και υπεύθυνη
λειτουργίας του ως σήμερα. Συμμετοχή στην
πιλοτική φάση του προγράμματος «WeCARE» κατά
τη
διετία
2012-2013
και
2013-2014.
Παρακολούθηση και συμμετοχή σε πλήθος
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σεμιναρίων προκειμένου
κατάρτιση και εξειδίκευση.

για την επιπλέον

Δρ Πολύμνια ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑ (ROYAL HOLLOWAY, UK)
Η κ. Τσαγκούρια εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή
της στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία στο University
College London, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το
2005 απέκτησε τον τίτλο Doctor of Philosophy.
Ολοκλήρωσε τις Mεταπτυχιακές Σπουδές στην
Αρχαία Ιστορία στο University College London,
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το 1999 απέκτησε
τον τίτλο Master of Arts. Το 1998 ολοκλήρωσε τις
Mεταπτυχικές Σπουδές της στην Κλασσική
Φιλολογία στο University College London,
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και απέκτησε τον τίτλο
Master of Arts. Το 1994 ολοκλήρωσε τις Πτυχιακές
σπουδές στην Ψυχολογία, Φιλοσοφική Σχολή στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 1987
ολοκλήρωσε τις Πτυχιακές Σπουδές της στην
Ελληνική Φιλολογία με ειδίκευση στη μεσαιωνική
και νεοελληνική φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Από το 2006 μέχρι σήμερα η Πολύμνια Τσαγκούρια
εργάζεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο (Hellenic
Institute) και στο Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας,
Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Διδάσκει ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Κατά τα
έτη 2004-2006, 2001-2003 εργάστηκε στο Ελληνικό
Γυμνάσιο Λονδίνου. Επίσης, δίδαξε νέα ελληνικά
στο Τμήμα Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας
(Department of Greek and Latin) στο University
College London, όπως και στο Κέντρο Γλωσσών
(Language
Centre)
στο
Royal
Holloway,
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και στο Κέντρο
Μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο του Surrey.
Εργάστηκε ως καθηγήτρια Β’θμιας εκπ/σης στο
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και σε Λύκειο στην
Αλεξ/πολη, Ν.Έβρου και στη Ρόδο.
Η
Πολύμνια
Τσαγκούρια
συστηματικά
παρακολουθεί πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων
που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου. Έχει επίσης δώσει ομιλίες σε συνέδρια σε
διάφορα θέματα όπως ενδεικτικά στην ιστορία του
Ηροδότου και τη νομισματοκοπία της αρχαίας
Μακεδονίας. Συμμετέχει και συνεισφέρει στο

σεμινάριο που οργανώνει το Hellenic Institute για
την έκδοση βυζαντινών κειμένων (the University of
London Postgraduate Working Seminar on Editing
Byzantine Texts)
Είναι διοργανώτρια σε ημερίδες και συνέδρια που
διοργανώνει το Hellenic Institute όπως αυτό στις 1415 Οκτωβρίου 2016 ‘Greeks and Cypriots in the
United Kingdom, 1815-2015: Culture, Commerce
and Politics᾿.
Είναι μέλος της Hellenic Society του Ινστιτούτου
Κλασσικών Σπουδών όπως και της Λογοτεχνικής
Εταιρείας ‘Rimbaud and Verlaine Foundation’.
Έχει συνεισφέρει με ένα κεφάλαιο ‘The influence of
English on Greek: A sociological approach’ στο βιβλίο
G.Anderman and M.Rogers (eds), In and Out of
English: For Better, For Worst (2005)
Συμμετέχει ως εξετάστρια και αξιολογήτρια στις
προφορικές εξετάσεις της Ελληνομάθειας στο
Εξεταστικό Κέντρο του Λονδίνου όλα τα χρόνια που
διενεργούνται οι εξετάσεις αυτές.
Αργυρώ ΜΑΡΚΑΚΗ (LUD, SWEDEN)

Η κ. Μαρκάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος
Ιστορίας
και
Αρχαιολογίας
του
Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
αριστούχος στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου
της Λουντ στη Σουηδία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές
μου σπουδές στο Τμήμα των Αρχαίων Ελληνικών
του ίδιου πανεπιστημίου. Άριστη και πιστοποιημένη
γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας και
πολύ καλή γνώση της σουηδικής. Δίδαξε στο Λύκειο
Λουτρακίου, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Βάμου και

Embassy of Greece in London – Education Office

25 Newsletter – December 2017
Παλαιόχωρας στο νομό Χανίων και στο Λύκειο
Αμβούργου στη Γερμανία. Από το 2009 είναι
αποσπασμένη στο πανεπιστήμιο της Λουντ, στο
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών και διδάσκει σε όλα
τα επίπεδα Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ποίηση, Ιστορία
και Μετάφραση. Από το 2013 είναι εξετάστριααξιολογήτρια της προφορικής δεξιότητας στις
εξετάσεις Ελληνομάθειας που διεξάγονται στην
Κοπεγχάγη.
Δρ Δήμητρα ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ-ΚΡΕΠΣ (READING, UK)

Η κ. Τζανιδάκη-Κρεπς σπούδασε Κλασσική
Φιλολογία και Γλωσσολογία στην Αθήνα και το
Λονδίνο (University College London, Μάστερς και
διδακτορικό με υποτροφία του ΙΚΥ). Διδάσκει
Αρχαίο Ελληνικό Δράμα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
από Αγγλική Μετάφραση καθώς και Αρχαία και Νέα
Ελληνική Γλώσσα στο τμήμα Κλασσικής φιλολογίας
στο πανεπιστήμιο του Ρέντιγκ με εξαιρετική
αξιολόγηση από φοιτητές και συνδιδάσκοντες. Είναι
επίσης ηθοποιός (Central School of Speech and
Drama) και με υποτροφία έκανε το μεταπτυχιακό
της στο σωματικό θέατρο όπου και παρουσίασε με
έπαινο από το κοινό και τους εξεταστές της την
Σονάτα του Σεληνόφωτος του Ρίτσου. Έχει παίξει σε
ομαδικές παραστάσεις (από Αισχύλο μέχρι Μπέκετ)
και σε ταινίες μικρού μήκους (μία των οποίων
παρουσιάστηκε
στο
Φεστιβάλ
Καννών).
Παρουσίασε την δουλειά της Ιφιγένεια in
memoriam του Λεμουάν σε μοναδικούς χώρους
όπως το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στην Ρόδο
και στον Αρχαίο Κεραμεικό ευγενική παραχωρήσει
των αρχαιολογικών εφοριών με συγκινητικές
κριτικές. Η τελευταία της δουλειά είναι ο Υπερίων ή
ο ερημίτης στην Ελλάδα, ένα επιστολογραφικό

μυθιστόρημα του Χαίντερλιν που την συγκινεί εδώ
και χρόνια και το επεξεγάστηκε δραματουργικά για
το θέατρο. Λατρεύει επίσης τον χορό ιδίως εν
κύκλοις και μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Λαμπρινή ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (BELFAST, UK)
Η κ. Παπαθανασίου είναι φιλόλογος, αποσπασμένη
στο Πανεπιστήμιο Queen’s στο Μπέλφαστ. Είναι
αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
(πτυχιακές
και
μεταπτυχιακές σπουδές) με δημοσιευμένες
εργασίες.
Κατέχει άριστα την αγγλική και έχει καλή γνώση της
ιταλικής και της αραβικής γλώσσας με πολλαπλές
επιμορφώσεις
σε
θέματα
Εκπαίδευσης,
Περιβαλλοντικής Αγωγής, διδασκαλίας της
Ελληνικής Γλώσσας,
Ιστορίας,
Λογοτεχνίας,
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Διδασκαλία
της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας,
Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης,
Μετάφρασης,
Μαθησιακών
δυσκολιών,
Αξιολόγησης
Εκπαιδευτικού Έργου, Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Σύγχρονες
Διδακτικές
και
Παιδαγωγικές
Προσεγγίσεις, Προετοιμασία και Παρουσίαση
Διαλέξεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κ.ά.
Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία -ως εκπαιδευτικός
και
ως
διευθύντριασε
σχολεία
της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

17. Το Ρεμπέτικο στον κατάλογο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Unesco
Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τη χώρα μας
επιτεύχθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2017 με την
εγγραφή του Ρεμπέτικου στον Αντιπροσωπευτικό
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Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Ανθρωπότητας. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της
Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς στη 12η ετήσια συνεδρίασή της, που
πραγματοποιήθηκε στην Κορέα από τις 4 έως τις 9
Δεκεμβρίου, ύστερα από τον πλήρη φάκελο
υποψηφιότητας που υπέβαλε το Υπουργείο
Πολιτισμού, ενέκρινε την εγγραφή του.
Το ρεμπέτικο τραγούδι αποτελεί ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο του ελληνικού αστικού λαϊκού
πολιτισμού, κάνοντας την εμφάνισή του στα τέλη
του 19ου αιώνα και αποκτώντας τη γνώριμη μορφή
του, περίπου μέχρι την τρίτη δεκαετία του 20ου
αιώνα. Εξελίχθηκε ως μουσικό είδος στα λιμάνια
ελληνικών πόλεων όπου ζούσε η εργατική τάξη, για
να περάσει αργότερα και σε άλλα αστικά κέντρα. Οι
επιρροές του προέρχονται από το δημοτικό και το
μικρασιάτικο τραγούδι και αντικατοπτρίζουν το
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Σήμερα,
μετά από μία μακρά πορεία με αρκετές
διακυμάνσεις, το ρεμπέτικο τραγούδι αποτελεί
ζωντανή και δημοφιλή πολιτιστική κληρονομιά που
αναγνωρίζεται πλέον όχι μόνο από τους Έλληνες,
αλλά από ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Η Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος
και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπηρεσία του
ΥΠΠΟΑ αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης
για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) στην Ελλάδα,
αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη όψεων
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που έως σήμερα
παρέμεναν συνήθως στο περιθώριο, καθώς δεν
υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την
προβολή τους κυρίως σε διεθνές επίπεδο.
Στην απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για
την εγγραφή του Ρεμπέτικου επισημαίνεται η
επιτυχής
ανάδειξη,
μέσω
του
φακέλου
υποψηφιότητας που υπέβαλε το υπουργείο
Πολιτισμού, «του δυναμικού χαρακτήρα του, καθώς
και της εξέλιξής του σε ισχυρό σημείο αναφοράς για
τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα των Ελλήνων».
Στην ίδια απόφαση τονίζεται «η ποιοτική
τεκμηρίωση του
φακέλου
συνολικά
και
υπογραμμίζεται ότι η θερμή έκφραση υποστήριξης
της υποψηφιότητας από την κοινότητα του

ρεμπέτικου ανέδειξε συναρπαστικές προσωπικές
αφηγήσεις, άμεσα συνδεδεμένες με το στοιχείο».
"Το ρεμπέτικο αποτελεί μία μορφή μουσικής και
πολιτιστικής έκφρασης, η οποία συνδέεται με το
τραγούδι και τον χορό. Διαδόθηκε αρχικά στις
λαϊκές και εργατικές τάξεις, στις αρχές του 20ού
αιώνα" γράφει σε σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο
της UNESCO.
"Τα ρεμπέτικα τραγούδια αποτελούσαν μέρος του
κλασικού ρεπερτορίου σχεδόν όλων των κοινωνικών
εκδηλώσεων, όπου υπήρχε χώρος για χορό και
τραγούδι, ενώ λάμβανε χώρα δημόσια, με τους
ερμηνευτές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του
κοινού. Όλοι οι Έλληνες, και όσοι μιλούν Ελληνικά,
και αγαπούν αυτό το είδος μουσικής και χορού
μπορούν να συμμετάσχουν. Τα ρεμπέτικα βρίθουν
ανεκτίμητων αναφορών σε έθιμα, πρακτικές και
παραδόσεις που συνδέονται με έναν ιδιαίτερο
τρόπο ζωής".
"Το ρεμπέτικο είναι κυρίως μία ζωντανή μουσική
παράδοση με ισχυρό καλλιτεχνικό, συμβολιστικό και
ιδεολογικό χαρακτήρα. Αρχικά, το ρεμπέτικο
διαδόθηκε μόνο προφορικά, μέσω ζωντανών
ερμηνειών, αλλά και μέσω της μαθητείας νεότερων
καλλιτεχνών στο πλάι μεγαλύτερων μουσικών και
τραγουδιστών" συνεχίζει.

Ρεμπέτες στον Πειραιά (1933). Αριστερά με το μπουζούκι ο Μάρκος
Βαμβακάρης. Στη μέση με την κιθάρα ο Γιώργος Μπάτης.

"Αυτός ο ανεπίσημος τρόπος μάθησης παραμένει
σημαντικός ως τις μέρες μας. Ωστόσο, με την
πρόσφατη γενίκευση της ηχογράφησης, των μέσων
μαζικής ενημέρωσης και του κινηματογράφου, τα
μέσα μετάδοσης του ρεμπέτικου έχουν διευρυνθεί.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το
ρεμπέτικο διδάσκεται όλο και περισσότερο στα
μουσικά σχολεία, τα ωδεία και τα πανεπιστήμια,
γεγονός που έχει συμβάλει στην αύξηση της
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διάδοσής του. Οι μουσικοί και οι λάτρεις του
ρεμπέτικου εξακολουθούν να διαδραματίζουν έναν
ρόλο-κλειδί για τη διαιώνιση αυτής της πρακτικής"
προστίθεται.

18. Έκθεση για τα «Κάλαντα των
Χριστουγέννων» στο Μουσείο
Ντίκενς στο Λονδίνο
Χριστούγεννα έρχονται και το μουσείο Ντίκενς στο
Λονδίνο αποφάσισε να βάλει τα γιορτινά του,
αφιερώνοντας μια έκθεση στο πιο διάσημο έργο του
Βρετανού συγγραφέα: “Τα Κάλαντα των
Χριστουγέννων”, την ιστορία με την οποία
μεγάλωσαν γενιές και γενιές παιδιών σε ολόκληρο
τον κόσμο εδώ και περισσότερο από 150 χρόνια.

Στο μουσείο αυτό, το οποίο στεγάζεται σε μια
βικτωριανή κατοικία στην οποία είχε μείνει ο
Κάρολος Ντίκενς και η οικογένειά του μεταξύ του
1837 και του 1840, εκτίθενται περισσότερα από
100.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έπιπλα,
επιστολές και χιλιάδες φωτογραφίες του πολέμιου
των κοινωνικών ανισοτήτων και της τύχης που
επιφυλασσόταν στα παιδιά των λαϊκών τάξεων.
Το γεγονός ότι το “A Christmas Carol”, που γράφτηκε
μέσα σε έξι εβδομάδες το 1843, θεωρείται μια
ωραία ιστορία με καλό τέλος, δεν σημαίνει ότι δεν
αποτελεί και μια αναφορά στην παιδική εργασία σε
μια εποχή στην οποία η δυστυχία άγγιζε επίπεδα
ρεκόρ, ωθώντας τον Ντίκενς να πιάσει την πένα του
και να γράψει, επισημαίνει η διευθύντρια του
μουσείου Σίντι Σάγκρου.
«Ήταν τόσο απογοητευμένος, τόσο συντετριμμένος
που αποφάσισε να κάνει κάτι για να διαμηνύσει ότι
τα παιδιά αξίζουν κάτι καλύτερο», πρόσθεσε. Ο

Ντίκενς, ο οποίος είχε αναγκαστεί να σταματήσει το
σχολείο και να εργαστεί κατά την παιδική του ηλικία
όταν ο πατέρας του μπήκε στη φυλακή για χρέη, δεν
έπαψε ποτέ να υπερασπίζεται τους αδύναμους στο
έργο του. «Συναντάμε λίγο την προσωπική του
ιστορία σε όλα του τα γραπτά», υπογράμμισε
εξάλλου η Σάγκρου, χαρακτηρίζοντας τον Βρετανό
συγγραφέα
«υπέρμαχο
της
κοινωνικής
μεταρρύθμισης».
Στη διάσημη αυτή χριστουγεννιάτικη ιστορία του
Ντίκενς, ο φιλάργυρος Εμπενίζερ Σκρουτζ κάνει
δύσκολη τη ζωή του υπαλλήλου του και είναι κακός
θείος. Όμως τη νύχτα των Χριστουγέννων τον
επισκέπτονται τρία πνεύματα, τα φαντάσματα των
Χριστουγέννων του παρελθόντος, του παρόντος και
του μέλλοντος, τα οποία θα τον κάνουν να
αναθεωρήσει τον τρόπο που ζει.
Το έργο αυτό προβάλλοντας την αξία να δίνουμε
κάτι από αυτά που έχουμε στους άλλους, την αξία
της οικογένειας και τη χαρά που προσφέρει ένα
δείπνο μαζί με άλλους κοντά στη φωτιά, γνώρισε
αμέσως την επιτυχία η οποία είναι και διαχρονική
παρά τις «αναρίθμητες» διασκευές του, κατέληξε η
Σάγκρου. Αν και ο Ντίκενς δεν εφηύρε ο ίδιος τον
τρόπο με τον οποίο γιορτάζουν οι Βρετανοί τα
Χριστούγεννα, συνέβαλε όμως «στην παγίωση» της
παράδοσης, σύμφωνα με την Φράνκι Κιούμπικι, την
επιμελήτρια της έκθεσης.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό ως τις 25
Φεβρουαρίου και κατά τη διάρκειά της οι
επισκέπτες θα μπορούν να ακούσουν από έναν
ηθοποιό αποσπάσματα από το σενάριο της ταινίας
«The Man Who Invented Christmas», ταινία που θα
βγει προσεχώς στις αίθουσες, και να δουν τα
κοστούμια της ταινίας.

19. Η Αυστραλία ζητά την επιστροφή
των γλυπτών του Παρθενώνα
Την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην
Ελλάδα, ζήτησαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης της
Αυστραλίας και της Πολιτείας της Βικτόρια σε ειδική
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εκδήλωση που έγινε στα γραφεία της Ομογένειας
της Μελβούρνης με αφορμή την παρουσίαση
πιστού αντιγράφου τμήματος της ζωφόρου, η οποία
θα κοσμεί πλέον την είσοδο των γραφείων της
Ομογένειας, που βρίσκονται σε ένα από τα
κεντρικότερα σημεία της πόλης.
«Απαιτούμε και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε την
αποκατάσταση της αδικίας που έγινε από τον λόρδο
Έλγιν πριν από δύο αιώνες. Δεν είναι προσωπική
μου γνώμη μόνο, αλλά είναι μόνιμο αίτημα της
κυβέρνησης της Βικτόρια και όλων των κομμάτων
που μετέχουν σ΄ αυτή και η στάση μας δεν θα
αλλάξει μέχρι να αποκατασταθεί η αδικία», τόνισε ο
πρωθυπουργός της Πολιτείας της Βικτόρια, Daniel
Andrews.
Τα γραφεία της Κοινότητας της Ομογένειας
βρίσκονται στο κέντρο της Μελβούρνης, από το
οποίο περνούν καθημερινά χιλιάδες Αυστραλοί
πολίτες και τουρίστες και όπως είπε ο κ. Andrews,
είναι σημαντικό να βλέπουν όλοι το έργο και μέσω
αυτού να γνωρίσουν τη σημασία που έχει για τον
πολιτισμό μας η προσφορά της Ελλάδας. «Σας
ευχαριστούμε που κοσμείτε με αυτό το έργο την
τρίτη μεγαλύτερη πόλη με Έλληνες στον κόσμο, για
να μας θυμίζει ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν
στην κοιτίδα τους», κατέληξε.
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν οι δηλώσεις και άλλων
αξιωματούχων της Αυστραλίας όπως ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βικτόρια Matthew
Guy και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Michael Sukkar που διαβεβαίωσαν ότι θα στηρίξουν
το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

20. Πώς ελληνικά χειρόγραφα
βοήθησαν ερευνητές του
Cambridge να αποδώσουν
ακριβέστερα την Καινή Διαθήκη;

γλώσσας προκειμένου να εξαλείψουν λάθη δύο
χιλιάδων ετών, σύμφωνα με τους Times.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μια νέα εκδοχή από
την πρωτότυπη ελληνική γλώσσα, δημοσιεύθηκε
πρόσφατα μετά από δεκαετή εργασία, με τους
ερευνητές να υποστηρίζουν ότι είναι η πιο πιστή
απόδοση του πρωτότυπου κειμένου και θα
μπορούσε να αποτελέσει τον προάγγελο για
ακριβέστερες αγγλικές μεταφράσεις.
O Dr Dirk Jongkind, ο αντιπρόεδρος του ινστιτούτου
που ανέλαβε την έκδοση, εξηγεί στους Times:
«Υπήρχαν λάθη που τα είχαν αντιγράψει και
αναπαραγάγει για αιώνες. Το πλεονέκτημα της
επίγνωσης ολόκληρης αυτής της ιστορίας
αναπαραγωγής, είναι ότι μπορείς να διαπιστώσεις
πότε αυτά τα λάθη εμφανίστηκαν και πότε σχεδόν
όλος ο κόσμος τα υιοθέτησε».
H Καινή Διαθήκη γράφτηκε αρχικά στα αρχαία
ελληνικά στον πρώτο αιώνα, αλλά μεταφράστηκε
στα Λατινικά. Μια νέα έκδοση δημοσιεύθηκε στην
αρχική ελληνική γλώσσα από τον Ολλανδό
Αναγεννησιακό ανθρωπιστή Desiderius Erasmus
Roterodamus, το 1516, που βασίστηκε στα πρώτα
κείμενα.
Ο Dr Jongkind εξηγεί ότι υπήρχαν λάθη στις
παλαιότερες εκδόσεις της Καινής Διαθήκης για
διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και επειδή
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τόσο από τα ευαγγέλια
του Ματθαίου και του Μάρκου, τα οποία
γράφτηκαν μάλλον με βάση την παράδοση της
εκκλησίας.

Την ακριβέστερη εκδοχή της Καινής Διαθήκης
υποστηρίζουν ότι έχουν προετοιμάσει ερευνητές,
χρησιμοποιώντας χειρόγραφα πρώιμης ελληνικής
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21. Συνέδριο από το Ίδρυμα της Βουλής
των Ελλήνων με θέμα: «Τέχνη και
Δημοκρατία»
«Τέχνη και Δημοκρατία» τιτλοφορείται το συνέδριο
που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία. Το συνέδριο λαμβάνει χώραν το
τριήμερο από τις 7 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2017, στο
αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Στο συνέδριο συμμετέχουν επιστήμονες από
διαφορετικά γνωστικά πεδία, τόσο από την Ελλάδα
όσο και από το εξωτερικό, ενώ ασχολούνται με
καίρια θέματα που τέμνουν το δίπτυχο Τέχνη και
Δημοκρατία στη μακρά διάρκεια, από τον 19ο
αιώνα μέχρι σήμερα.

22. Μουσείο Μπενάκη: 5ο Mπαζάρ
βιβλίων με 264 τίτλους
Στο Μουσείο Μπενάκη, μετά τη μεγάλη
ανταπόκριση του κοινού τα τέσσερα προηγούμενα
χρόνια, οργανώθηκε κι φέτος το πέμπτο BAZAAR
βιβλίων, στο κτήριο της οδού Πειραιώς, από την
Πέμπτη 23 μέχρι και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου
2017. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα υπήρξε τμήμα
με SECOND HAND βιβλία σε εξαιρετικά χαμηλές
τιμές.
Στο εφετινό BAZAAR διατίθενται 246 τίτλοι, που
εκδόθηκαν από το Μουσείο Μπενάκη, με έκπτωση

50% και 70% επί της λιανικής τιμής πωλήσεώς τους.
Ο εκδόσεις των ετών 2016-2017 διατίθενται με
έκπτωση από 10% έως 30%.
Οι θεματικές κατηγορίες των εκδόσεων
καθρεφτίζουν τη φυσιογνωμία, τα ενδιαφέροντα
και τις δραστηριότητες του Μουσείου Μπενάκη και
εκτείνονται από την Κλασική Ελλάδα, τον Βυζαντινό
πολιτισμό, τη Λαογραφία, τη Νεοελληνική
Ζωγραφική, τη Γλυπτική και την Ευρωπαϊκή Τέχνη,
μέχρι τη Φωτογραφία, την Αρχιτεκτονική, τη
Νεοελληνική ιστορία και τη Φιλολογία.
Για όσους βρίσκονται εκτός Αθήνας, το Μουσείο
«μεταφέρει» το BAZAAR βιβλίων και διαδικτυακά
στη διεύθυνση www.bazaar.benaki.gr. Κατά τις
μέρες του bazaar, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αγοράζουν online όλους τους τίτλους που θα
διατίθενται στο bazaar, με βάση τη διαθεσιμότητα
και με τις παραπάνω εκπτώσεις.

23. Διεθνές βραβείο καινοτομίας για
ερευνήτρια από την Κρήτη

Σε διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας διακρίθηκε η
Ευαγγελία Γ. Αγαπάκη, από το Ηράκλειο,
αποσπώντας το πρώτο βραβείο. Η κρητικά κα
Αγαπάκη και ο Ruodan Lu από την Κίνα, και οι δύο
διδακτορικές φοιτήτριες από το πανεπιστήμιο του
Κέμπριτζ, απέσπασαν από κοινού το πρώτο βραβείο
σχετικά με την αυτοματοποίηση νεφελωμάτων
σημείων σε τρισδιάστατα μοντέλα (Automation of
Scan-to-BIM process of industrial facilities και
automatic as-is Bridge Information Modelling
System αντίστοιχα).
Ο διαγωνισμός καινοτομίας έγινε στο πλαίσιο του
Διεθνούς Συνεδρίου «Lean & Computing in
Construction Congress (LC3)», το οποίο διεξήχθη (412 Ιουλίου) στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal
της Χερσονήσου. Βασικός διοργανωτής του
συνεδρίου είναι ο καθηγητής του πανεπιστημίου
του Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου, Γιάννης
Μπριλάκης.
Στο
συνέδριο
συμμετείχαν
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κατασκευαστικές εταιρείες, ακαδημαϊκοί από 43
χώρες και περισσότεροι από 300 σύνεδροι διεθνώς.
Ο διαγωνισμός καινοτομίας είχε 18 συμμετοχές και
διεθνή κριτική επιτροπή από διακεκριμένες
εταιρείες
στον
χώρο
της
τρισδιάστατης
μοντελοποίησης
κατασκευών,
εικονικής
πραγματικότητας και διαχείρισης τεχνικών έργων.
Το δεύτερο βραβείο κέρδισε η Bella Nguyen
(Καναδάς) πάνω στο θέμα «Autonomous Machine
Vision Bridge and Tunnel Strike Prevention System»
και αυτή από το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ενώ το
τρίτο βραβείο το κέρδισε φοιτητής από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

24. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης:
«Υπηρέτρα» (διήγημα επί τη εορτή
των Χριστουγέννων)

Τὴν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων τοῦ
ἔτους… ἡ δεκαοκταέτις κόρη τὸ Οὐρανιὼ τὸ Διόμικο,
μελαγχροινὴ νοστιμούλα, ἐκλείσθη εἰς τὴν οἰκίαν της
ἐνωρίς, διότι ἦτο μόνη.
Ὁ πατήρ της, ὁ ἀτυχὴς μπαρμπα-Διόμας, ἀρχαῖος
ἐμποροπλοίαρχος πτωχεύσας, ὅστις κατήντησε νὰ γίνῃ
πορθμεὺς εἰς τὸ γῆράς του, εἶχεν ἐπιβῆ τῆς λέμβου του περὶ
μεσημβρίαν, ὅπως πλεύσῃ εἰς τὴν νῆσον Τσουγκριᾶν, τρία
μίλια ἀπέχουσαν, καὶ διαπορθμεύσῃ ἐκεῖθεν εἰς τὴν
πολίχνην ἑορτασίμους τινὰς προμηθείας. Ὑπεσχέθη ὅτι θὰ
ἐπανήρχετο πρὸς ἑσπέραν, ἀλλ᾽ ἐνύκτωσε καὶ ἀκόμη δὲν
ἐφάνη.
Ἡ νέα ἦτο ὀρφανὴ ἐκ μητρός. Ἡ μόνη πρὸς μητρὸς θεία της,
ἥτις τῆς ἐκράτει ἄλλοτε συντροφίαν, διότι αἱ οἰκίαι των
ἐχωρίζοντο δι᾽ ἑνὸς τοίχου, ἐμάλωσε καὶ αὐτὴ μαζί της διὰ
δύο στρέμματα ἀγροῦ, καὶ δὲν ὡμιλοῦντο πλέον. Ἡ νεᾶνις
ἐκάθισε πλησίον τοῦ πυρός, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀνάψει εἰς τὴν
ἑστίαν περιμένουσα τὸν πατέρα της, καὶ ἐκράτει τὸ οὖς
τεταμένον εἰς πάντα θόρυβον, εἰς τὰ φαιδρὰ ᾄσματα τῶν

παίδων τῆς ὁδοῦ, ἀνυπόμονος καὶ ἀνησυχοῦσα πότε ὁ
πατήρ της νὰ ἔλθῃ.
Αἱ ὧραι παρήρχοντο καὶ ὁ πτωχὸς γέρων δὲν ἐφαίνετο. Τὸ
Οὐρανιὼ εἶχεν ἀπόφασιν νὰ μὴ κατακλιθῇ, ἀλλ᾽ ἔμεινεν
οὕτως ἡμίκλιντος πλησίον τῆς ἑστίας.
Παρῆλθε τὸ μεσονύκτιον καὶ ἤρχισαν ν᾽ ἀντηχῶσιν οἱ
κώδωνες τῶν ναῶν, καλοῦντες τοὺς χριστιανοὺς εἰς τὴν
εὐφρόσυνον τῆς ἑορτῆς ἀκολουθίαν.
Ἡ καρδία τῆς νέας ἐκόπηκε μέσα της.
― Πέρασαν τὰ μεσάνυχτα, εἶπε, κι ὁ πατέρας μου!…
Συγχρόνως τότε ἤκουσε θόρυβον καὶ φωνὰς ἔξωθεν. Ἡ
γειτονιὰ εἶχεν ἐξυπνήσει, καὶ ὅλοι ἡτοιμάζοντο διὰ τὴν
ἐκκλησίαν.
Ἡ δύστηνος Οὐρανιὼ δὲν ἀντέσχεν, ἀλλ᾽ ἔλαβε τὴν τόλμην
νὰ ἐξέλθῃ εἰς τὸν σκεπαστὸν καὶ περίφρακτον ὑπὸ σανίδων
ἐξώστην τῆς οἰκίας, ὅπου κρυπτομένη εἰς τὸ σκότος
προέβαλε διὰ τῆς θυρίδος τὴν κεφαλήν.
Μία γειτόνισσα λάλος καὶ φωνασκὸς εἶχεν ἐγερθῆ πρώτη,
καὶ ἀφύπνιζε διὰ τῶν κραυγῶν της τοὺς γείτονας ὅλους,
ὅσων ὁ ὕπνος ἀνθίστατο εἰς τῶν κωδώνων τὸν κρότον,
προσπαθοῦσα νὰ ἐξυπνίσῃ τὸν ἄνδρα καὶ τὰ παιδία της. Ὁ
σύζυγός της, Νταραδῆμος, εἶχεν ἀνάγκην μοχλοῦ διὰ νὰ
σταθῇ εἰς τοὺς πόδας του.
Ἡ θύρα τῆς οἰκίας των ἦτο ἀντικρὺ τῆς τοῦ μπαρμπα-Διόμα.
Τὸ Οὐρανιὼ ἔβλεπε καθαρῶς ἀπέναντί της τὴν γυναῖκα
ἐκείνην, κρατοῦσαν φανόν, φωτίζουσαν οἰκτιρμόνως τὰ
σκότη τῆς ὁδοῦ διὰ τοὺς διαβάτας καὶ τοὺς γείτονας. Διότι
τὸ σκότος ἦτο βαθύ, καὶ ἐλαφρὸς ἄνεμος ἔπνεεν, ὅσος
ἤρκει διὰ νὰ μεταφέρῃ ἐκ τῶν χιονοσκεπῶν βουνῶν τὸ
ψῦχος καὶ τὸν παγετὸν εἰς τὰς φλέβας τῶν ἀνθρώπων.
Κατ᾽ ἐκείνην τὴν στιγμὴν διῆλθεν ἄνθρωπός τις, ὃν ἰδοῦσα
καὶ ἀναγνωρίσασα ἡ Οὐρανιὼ δὲν ἠδυνήθη νὰ μὴ μειδιάσῃ.
― Πῶς! κι ὁ Ἀργυράκης πάει στὴν ἐκκλησιά;… ἐψιθύρισεν.
Ὁ Ἀργυράκης τῆς Γαροφαλιᾶς, ὅστις εἶχε τὸ προνόμιον νὰ
προσωνυμῆται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τῆς συζύγου του, εἶχεν
εἰπεῖ ἄλλοτε καὶ τὸ λόγιον ἔμεινε παροιμιῶδες «ὅποτε πάω
στὴν ἐκκλησιὰ βάια μοιράζουνε». Ἀλλὰ τὴν φορὰν ταύτην
τὸν ἐξύπνισε βιαίως ἡ Γαροφαλιὰ καὶ τῷ ἐπέταξε νὰ ὑπάγῃ
εἰς τὴν ἐκκλησίαν, διότι εἶδε κακὸν ὄνειρον, εἶπεν. Ἐφοβεῖτο
μήπως οἱ γύφτισσες (ὑπῆρχον ἀντικρὺ τοῦ οἰκίσκου των
πέντε ἢ ἓξ καλύβαι γύφτων νεοφωτίστων), ἔκαμαν μαγείας
ἐναντίον της. Καὶ ἂν αὐτὴ ἐπάθαινε τίποτε, Θεὸς νὰ φυλάῃ!
ποία ἄλλη θὰ ἐκόλλα τὸν φοῦρνον, οἱ μέρες ποὺ ἔρχονται,
«τώρα τὸν Ἁι-Βασίλη» κτλ., εἰς ὅλην τὴν γειτονιά; Ὅλον δὲ
τὸ ἄτομόν της ἐνθύμιζε τὴν μητέρα ἐκείνην τῶν Σαράντα
Δράκων τοῦ παραμυθιοῦ, ἥτις ἐφούρνιζε μὲ τὰς παλάμας
καὶ ἐπάνιζε μὲ τοὺς μαστούς.
Ὁ εὐπειθὴς Ἀργυράκης, ὅστις μόλις ἔφθανε μέχρι τῶν
ὤμων τοῦ ἀναστήματός της, ἠγέρθη, ἐφόρεσεν εἰς τὴν
κεφαλήν του τὸν γιοργούλη* του, ἐζώσθη τὸ κόκκινον
ζωνάρι του, τρεῖς σπιθαμὰς πλατύ, ὑπέδησεν εἰς τοὺς
πόδας τὰ πέδιλά του, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὴν ὁδόν.
Ταυτοχρόνως εἶχεν ἐξέλθει καὶ ὁ Νταραδῆμος, ὅστις
ἔπιασεν ὁμιλίαν μὲ τὸν Ἀργυράκη τῆς Γαροφαλιᾶς.
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― Τώρα μ᾽ ἀρέσεις, γείτονα, τῷ λέγει… μὴν εἶσαι
ἀλιβάνιστος, διότι εἶναι κατὰ τὰ σκοίνια (καταισχύνη). Τὸ
φεγγάρι δὲν εἶναι τώρα παν᾽ τς Ἕλληνες (πανσέληνος) νὰ
φοβᾶσαι τὸν ἴσκιο σου τὴν νύχτα…
Τοιαῦτα ἑλληνικὰ ὡμίλει ὁ Νταραδῆμος.
― Τί νὰ κάμουμε, νὰ σ᾽ ὁρίσω*, γείτονα; ἀπήντησε
ταπεινοφρόνως ὁ Ἀργυράκης.
Καὶ ὁ Νταραδῆμος κατέβη εἰς τὴν ὁδόν, προηγουμένης τῆς
συζύγου του, κρατούσης πάντοτε τὸν φανόν.
― Δὲν ξέρουμε, νὰ ἦλθε τάχα ὁ γείτονας; εἶπε τὴν στιγμὴν
ἐκείνην ἡ σύζυγος τοῦ Νταραδήμου καὶ ρίπτουσα
ἐκφραστικὸν βλέμμα πρὸς τὴν οἰκίαν τοῦ μπαρμπα-Διόμα.
― Σωπᾶτε, εἶπε, φέρων τὸν δάκτυλον εἰς τὸ στόμα ὁ
Ἀργυράκης, εἶπαν πὼς βούλιαξε…
― Τί; εἶπεν ἡ σύζυγος τοῦ Νταραδήμου.

Ὁ Ἀργυράκης ἡτοιμάζετο νὰ διηγηθῇ πῶς καὶ ποῦ τὰ
ἤκουσεν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν γοερὰ καὶ σπαρακτικὴ
κραυγὴ ἠκούσθη ἀπὸ τῆς σιγηλῆς οἰκίας, πρὸς ἣν ἔβλεπον
οἱ τρεῖς ὁμιληταί.
Ἀπὸ τοῦ σκεπαστοῦ καὶ περιφράκτου ἐξώστου, ἡ δυστυχὴς
τὸ Οὐρανιώ, εἶχεν ἀκούσει τὴν λέξιν τοῦ Ἀργυράκη, καὶ
ἀφῆκε τὴν κραυγὴν ἐκείνην.
Ἡ ἄστοργος θεία, ἥτις ἀπὸ ἔτους καὶ πλέον δὲν εἶχε
καλημερίσει τὴν ἀνεψιάν της, ἤκουσε τὴν γοερὰν κραυγήν,
καὶ λησμονήσασα τότε τὰ τρία στρέμματα τοῦ ἀγροῦ,
ἔτρεξε πρὸς βοήθειαν τῆς περιαλγοῦς κόρης.
* * *
Περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ ἀτυχὴς μπαρμπαΔιόμας εἶχε φορέσει μέχρι τῶν ὤτων καταβαῖνον ὄρθιον τὸ
παμπάλαιον φέσι του, εἶχεν ἐνδυθῆ τὴν τσάκαν* του καὶ τὸ
ἀμπαδίτικο βρακί του, καὶ καταβὰς εἰς τὸν αἰγιαλόν, ἔλυσε
τὴν μικράν, ἐλαφροτάτην καὶ ὑπόσαθρον λέμβον, καὶ
λαβὼν τὰς κώπας ἤλαυνε πρὸς τὴν μεσημβρινώτερον
κειμένην μικρὰν νῆσον Τσουγκριᾶν.
Μόνη ἔμεινεν ἡ Οὐρανιὼ εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ μόνος ὁ
μπαρμπα-Διόμας ἐπέβαινε τῆς λέμβου του, ναύτης ὁ αὐτὸς
καὶ κυβερνήτης καὶ πρῳρεύς.
Ναυτίλος ἀπὸ τῆς δωδεκαετοῦς ἡλικίας του, ὁ μπαρμπαΔιόμας, ἀπέκτησεν ἀμοιβαδὸν σκοῦνες, γολέτες καὶ βρίκια,
ὕστερον ὑπεβιβάσθη εἰς βρατσέραν, καὶ τέλος ἔμεινε
κύριος τῆς μικρᾶς ταύτης λέμβου, δι᾽ ἧς ἐξετέλει βραχείας
ἁλιευτικὰς ἢ πορθμευτικὰς ἐκδρομάς. Τὰ περισσεύματα
τῶν κόπων του τὰ ἔφαγαν ἄλλοι πάλιν φίλοι, ἀτυχήσαντες
καὶ αὐτοὶ εἰς τὰς θαλασσίους ἐπιχειρήσεις των. Εἰς τὸ γῆράς
του δὲν τῷ ἔμεινε ἄλλο τι, εἰμὴ σιδηρᾶ ὑγεία, δι᾽ ἧς

ἠδύνατο ἀκόμη ν᾽ ἀντέχῃ εἰς τοὺς θαλασσίους κόπους,
χάριν τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου ἐργαζόμενος.
Ἐνίοτε, ἐλλείψει ὁμιλητοῦ, διηγεῖτο τὰ παράπονά του εἰς
τοὺς ἀνέμους καὶ εἰς τὰ κύματα:
― Πῆγα δὰ καὶ στὴν Ἀθήνα, σ᾽ ἐκεῖνο τὸ Ἱππομαχικό*, καὶ
μὄδωκαν, λέει, δύο σφάκελα*, νὰ τὰ πάω στὸ Σοκομεῖο, νὰ
παρουσιασθῶ στὴν Πιτροπή· πῆγα καὶ στὴν Πιτροπή, ὁ ἕνας
ὁ γιατρὸς μὲ ηὗρε γερό, ἄλλος σακάτη, κι αὐτοὶ δὲν
ἤξευραν… ὕστερα γύρισα στὸ ὑπουργεῖο καὶ μοῦ εἶπαν,
«σύρε στὸ σπίτι σου, κ᾽ ἐμεῖς θὰ σοῦ στείλωμε τὴ σύνταξή
σου». Σηκώνομαι, φεύγω, ἔρχομαι δῶ, περιμένω, περνάει
ἕνας μήνας, ἔρχονται τὰ χαρτιὰ στὸ λιμεναρχεῖο, νὰ πάω,
λέει, πίσω στὴν Ἀθήνα, ἔχουν ἀνάγκη νὰ μὲ ξαναϊδοῦν.
Σηκώνω τριάντα δραχμὲς ἀπὸ ἕνα γείτονα, γιατὶ δὲν εἶχα νὰ
πάρω τὸ σωτήριο γιὰ τὸ βαπόρι, γυρίζω πίσω στὴν Ἀθήνα
χειμῶνα καιρό, δέκα μέρες μὲ παίδευαν νὰ μὲ στέλνουν
ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο στὸ Ἱππομαχικό, κι ἀπ᾽ τὸ Ἱππομαχικὸ στὸ
Σοκομεῖο, ὕστερα μοῦ λένε «πάαινε, καὶ θὰ βγῇ ἡ
ἀπόφαση». Σηκώνομαι, φεύγω, γυρίζω στὸ σπίτι μου,
καρτερῶ… εἶδες ἐσὺ σύνταξη; (ἀπηυθύνετο πρὸς
ὑποτιθέμενον ἀκροατήν), ἄλλο τόσο κ᾽ ἐγώ. Ἐπῆρα κ᾽ ἐγὼ
τὴν Πηρέτρα καὶ πασκίζω νὰ βγάλω τὸ ψωμί μου.
Πηρέτρα ἢ Ὑπηρέτρα ἦτο τὸ ὄνομα τῆς λέμβου, ὅπερ αὐτὸς
τῇ ἔδιδε.
Καὶ παύων νὰ μονολογῇ, ἤρχιζε νὰ τραγῳδῇ διὰ τῆς
τραχείας καὶ μονοτόνου φωνῆς του:
Βασανισμένο μου κορμί, τυραγνισμένα νιᾶτα!…
καὶ δὲν ἔλεγεν ἄλλον στίχον.
* * *
Καταπλεύσας εἰς τὴν τερπνὴν νῆσον Τσουγκριᾶν, ὁ
μπαρμπα-Διόμας ἐφόρτωσεν ἐπὶ τῆς «Ὑπηρέτρας» πέντε ἢ
ἓξ ζεύγη ὀρνίθων, κοφίνους τινὰς ᾠῶν καὶ τυροῦ, δύο ἢ
τρεῖς ἰνδιάνους, καὶ ἄλλα τινὰ πράγματα, καὶ ἡτοιμάζετο νὰ
λύσῃ τὰ ἀπόγεια τῆς λέμβου καὶ ν᾽ ἀποπλεύσῃ. Ἀλλὰ τὴν
στιγμὴν ἐκείνην προσῆλθεν ὁ κουμπάρος του Σταθαρός, ὁ
ποιμὴν τοῦ Τσουγκριᾶ, καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ τοῦ κάμῃ τὴν
χάριν νὰ παραλάβῃ ὀχληρὸν συμπλωτῆρα… «υἱὸν
ὑποζυγίου» ὥριμον πρὸς ἐπίσαξιν… ὅπως κομίσῃ αὐτὸν
πρὸς ἕνα τῶν πολυαρίθμων κουμπάρων του εἰς τὴν
πολίχνην.
Ὁ μπαρμπα-Διόμας ἐσυλλογίσθη τὸ βάρος, καὶ ἔρριψεν
ἀμήχανον βλέμμα εἰς τὸ στενόχωρον καὶ τὴν ἐλαφρότητα
τῆς «Ὑπηρέτρας», ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρου ἐσκέφθη ὅτι μία δραχμή,
ὁ ναῦλος τοῦ ὀναρίου, ἦτο κάτι δι᾽ αὐτόν, ἦτο ὁ καπνὸς καὶ
ὁ οἶνος τῶν τριῶν σχολασίμων ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων,
καὶ ἀπεφάσισε νὰ προσλάβῃ τὸν πῶλον.
Ὁ κουμπάρος Σταθαρὸς εὐχαριστηθεὶς τὸν ἐφίλευσεν ὀλίγα
αὐγά, μίαν μυζήθραν, καὶ ὁ μπαρμπα-Διόμας, ἐπιβιβάσας
τὸν πῶλον, ἔλαβε τὰς κώπας, καὶ ἔστρεψε τὴν πρῷραν πρὸς
τὸν λιμένα.
Ἀπεμακρύνθη, ἔκαμε πανιά, καί, διανύσας ὑπὲρ τὸ ἓν
μίλιον, ἀπεῖχεν ἐξ ἴσου σχεδὸν τοῦ Τσουγκριᾶ καὶ τῆς
πολίχνης. Καίτοι βορειανατολικὸς ὁ ἄνεμος, Γραῖος,
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ὑπεβοήθει ἐκ πλαγίου τὸ ἱστίον, διότι ὁ μπαρμπα-Διόμας
ἔδιδε βορειοδυτικὴν εἰς τὴν λέμβον διεύθυνσιν.
Ἀλλ᾽ ὁ πῶλος, ὅστις ἔβοσκεν ἡσύχως τὸ χόρτον του, καὶ δὲν
ἐφαίνετο ν᾽ ἀνησυχῇ πολὺ περὶ τοῦ διάπλου, αἴφνης
ἐσήκωσε τὸν πόδα, ἔδωκεν ἄτακτον λάκτισμα εἰς τὴν
σανίδα… καὶ τὸ μαδέρι τῆς εὐθραύστου καὶ ὑποσάθρου
λέμβου διερράγη.
Τὸ ὕδωρ ἤρχισε νὰ εἰσρέῃ εἰς τὸ κύτος.
Ἡ λέμβος ἤρχισε νὰ βυθίζηται.
Ταχὺς ὡς ἡ ἀστραπή, ὁ μπαρμπα-Διόμας, ἀπέβαλε τὸ
βαρύτερον φόρεμα, τὸν ἀμπά του, τὸν ὁποῖον εἶχε φορέσει
μόνον ἐνόσῳ ἐκάθητο εἰς τὸ πηδάλιον, ἔγειρε πρὸς τὸ
μέρος τῆς σκότας* τοῦ πανίου ἀριστερά, ἐκρεμάσθη ἐπὶ τῆς
πλευρᾶς τοῦ σκάφους καὶ κατώρθωσε νὰ μπατάρῃ τὴν
λέμβον.
Μέγας ἔγινεν ὁ θρῆνος ὑπὸ τὴν ἀνατραπεῖσαν τρόπιδα.
Ὄρνιθες, ἰνδιάνοι, κόφινοι καὶ ὁ αἴτιος τῆς συμφορᾶς, ὁ
πῶλος, ὅλα κατῆλθον εἰς τὸν πυθμένα.
Ὁ μπαρμπα-Διόμας, ὅστις ἐκολύμβα ὡς ἔγχελυς, εἶχε καὶ
στήριγμα τὴν ἀνατραπεῖσαν «Ὑπηρέτραν», τὴν ὁποίαν
ἠμπόδισε τοῦ νὰ βυθισθῇ.
* * *
Περὶ τὰς δύο ὥρας ἔμεινεν οὕτως ὁ μπαρμπα-Διόμας
ἐπίστομα ἐπὶ τῶν πλευρῶν τοῦ σκάφους, κρατούμενος διὰ
τῶν χειρῶν ἀπὸ τῆς τρόπιδος, μὴ τολμῶν νὰ στηριχθῇ ὅλος
ἐπὶ τῶν σανίδων, διότι ἡ λέμβος θὰ ἐβυθίζετο.
Τέλος, περὶ τὴν ἀμφιλύκην, ἐνόσῳ ὑπῆρχεν ἀκόμη ἀρκετὸν
φῶς, ὅσον ἔρριπτεν ἡ ἀνταύγεια τῶν χιονοσκεπῶν πέριξ
ὀρέων, ἐφάνη μακρόθεν ἓν ἱστίον.
Ὁ μπαρμπα-Διόμας ἤρχισε νὰ φωνάζῃ μὲ ὅσην δύναμιν τῷ
ἔμεινεν ἀκόμη.
Ὁ ἄνεμος ἦτο βοηθητικὸς διὰ τὸ ἐρχόμενον πλοῖον, ὅπερ
ἔπλεεν ἐξ ἀνατολῶν πρὸς δυσμάς.
Ἦτο μέγα τρεχαντήριον φορτωμένον.
Αἱ φωναὶ τοῦ μπαρμπα-Διόμα δὲν ἠκούοντο, ὁ ἄνεμος τὰς
ὤθει μακρὰν πρὸς τὸν λίβα.
Ἀλλὰ τὸ τρεχαντήριον ἐπλησίαζε καὶ ὁ μικρὸς μαῦρος ὄγκος
τῆς ἀνατραπείσης λέμβου διεκρίνετο ὡς φωλεὰ ἀλκυόνος
ἐπὶ τῶν κυμάτων.
Καθ᾽ ὅσον ὅμως ἐπλησίαζεν, ἠδύναντο ν᾽ ἀκουσθῶσι καὶ αἱ
φωναί. Διότι τὸ ἀνατραπὲν σκαφίδιον, ὠθούμενον ὑπὸ τῶν
κυμάτων, εἶχε μετατοπισθῆ πολλὰς δεκάδας ὀργυιῶν πρὸς
τὰ νοτιοδυτικά, καὶ ὁ γέρων ναυαγὸς συνέβαλε καὶ αὐτὸς
εἰς τοῦτο διὰ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν.
Τέλος τὸ τρεχαντήριον προσήγγισε καὶ ἀπέλυσε τὴν λέμβον.
Ὁ μπαρμπα-Διόμας ἤκουσε κώπας πλαταγούσας πλησίον
του, ἀλλὰ τόσον μόνον ἤκουσεν. Εὐθὺς κατόπιν
ἐλιποθύμησεν.
Οἱ δύο κωπηλάται ἀνέσυραν τὸν μπαρμπα-Διόμαν
παγωμένον καὶ ἡμιθανῆ, καὶ τὸν ἀνεβίβασαν εἰς τὸ
τρεχαντήριον.
Ἀφοῦ τοῦ ἤλλαξαν τὰ ἐνδύματα, δι᾽ ἐμπνοῶν καὶ
προστρίψεων προσεπάθησαν νὰ τὸν ἀνακαλέσωσιν εἰς τὴν
ζωήν.

Ὁ κυβερνήτης διέταξε νὰ στρέψωσι πρῷραν πρὸς τὸν
λιμένα, ὅπως τὸν ἀποδώσωσι νεκρὸν ἢ ζῶντα εἰς τοὺς
οἰκείους του.
Τέλος ὁ πτωχὸς ναυαγὸς ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμούς.
Οἱ καλοὶ ναῦται ἠθέλησαν νὰ τῷ προσφέρωσι ποὺντς καὶ
ἄλλα θερμὰ ποτά.
Ἀλλ᾽ ἅμα ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ μπαρμπα-Διόμας, διὰ
τοῦ πρώτου βλέμματος εἶδε βαρέλια.
Τὸ πλοῖον ἦτο φορτωμένον οἴνους.
―Ὄχι πούντς, ὄχι, εἶπε διὰ πεπνιγμένης φωνῆς· κρασὶ
δῶστέ μου !
Οἱ ναῦται τῷ προσήνεγκον φιάλην πλήρη ἡδυγεύστου
μαύρου οἴνου, καὶ ὁ μπαρμπα-Διόμας τὴν ἐρρόφησεν
ἀπνευστί.
...................................................
....................
Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, καὶ ἡ θεία εἰς
μάτην προσεπάθει νὰ παρηγορήσῃ τὴν σφαδάζουσαν ὑπὸ
ἄλγους Οὐρανιώ.
Ἀλλ᾽ ἡ σύζυγος τοῦ Νταραδήμου ἐλθοῦσα τότε ἀνήγγειλεν
ὅτι ὁ μπαρμπα-Διόμας ἐναυάγησε μέν, ἀλλ᾽ ἐσώθη, καὶ ὅτι
ἔφθασεν ὑγιής.
Ὁ Ἀργυράκης καὶ ἄλλοι τινὲς ἀγρόται εἶχον ἴδει, φαίνεται,
μακρόθεν τὴν ἀνατροπὴν τῆς λέμβου, καὶ ἐντεῦθεν διεδόθη
ὅτι ὁ γέρων ἐπνίγη. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐνύκτωσε, δὲν εἶδον καὶ τὸ
σωστικὸν καὶ οἰνοφόρον τρεχαντήριον.
Ὁ μπαρμπα-Διόμας, ἐλθὼν μετ᾽ ὀλίγον καὶ ὁ ἴδιος,
ἐνηγκαλίσθη τὴν κόρην του. Ὤ, πενιχρὰ ἀλλ᾽ ὑπερτάτη
εὐτυχία τοῦ πτωχοῦ!
Τὸ Οὐρανιὼ ἔχυνεν ἀκόμη δάκρυα, ἀλλὰ δάκρυα χαρᾶς. Ὁ
πατήρ της δὲν τῆς εἶχε φέρει οὔτε αὐγὰ οὔτε μυζῆθρες οὔτε
ὄρνιθες, ἀλλὰ τῆς ἔφερε τὸ σκληραγωγημένον καὶ
θαλασσόδαρτον ἄτομόν του καὶ τὰς δύο στιβαρὰς καὶ
χελωνοδέρμους χεῖράς του, δι᾽ ὧν ἠδύνατο ἀκόμη ἐπί τινα
ἔτη νὰ ἐργάζηται δι᾽ ἑαυτὸν καὶ δι᾽ αὐτήν.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Υπηρέτρα, 1η δημοσίευση
εφημερίδα "εφημερίς" 25-12-1888
Πηγή : Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Ἱστοχῶρος Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν
http://www.papadiamantis.org/index.php?option=com
_content&view=article&id=200:02-05ypiretra&catid=58:narration&Itemid=54
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25. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας»
ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Σ.Δ.Β.Μ.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
τίτλο «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». Σκοπός του εν λόγω
εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας,
Διγλωσσίας και διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς. Το
Πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των βασικών εννοιών (π.χ. τι είναι μητρική, ξένη και δεύτερη γλώσσα,
αποσαφήνιση των όρων «εκμάθηση» και «κατάκτηση», δίγλωσση εκπαίδευση, χαρακτηριστικά του λόγου των
δίγλωσσων ομιλητών, τα χαρακτηριστικά των μεθόδων που έχουν προταθεί διαχρονικά για τη διδακτική προσέγγιση
ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας, ανάλυση των δυσχερειών που θα προκύψουν κατά τη διδασκαλία της νέας
ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας) και αφετέρου παραδείγματα και ενδεικτικές προτάσεις εφαρμογής του
θεωρητικού πλαισίου στη σχολική πράξη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχετε την ευκαιρία να συνδέσετε
τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Ειδικότερα:
•

•
•
•

Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές,
σχετικά με θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Διγλωσσίας και διδακτικής μεθοδολογίας της νέας
ελληνικής σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
Η σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διγλωσσίας
Η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε
αλλόγλωσσους πληθυσμούς.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία, τη Διγλωσσία, τον σχεδιασμό, την παραγωγή διδακτικού υλικού και τη διδασκαλία της νέας ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•
•
•

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής
φοιτητές/σπουδαστές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές
και ωρομίσθιοι).

Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν:
•
•
•

πρόσβαση στο διαδίκτυο
κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Μπορείτε να αναζητήσετε ενημερωτικό οδηγό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα
σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος (όπως λ.χ. τη μεθοδολογία, τον τρόπο πιστοποίησης καθώς και τους
όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής). Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Υπεύθυνη
κ. Γεωργία Ανδρέου (τηλ. 6948 578185, e-mail andreou@uth.gr) ή με τον κ. Ιωάννη Γαλαντόμο (τηλ. 6945 719410,
email galantomos@aegean.gr) καθώς και με τη Γραμματεία της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου
Θεσσαλίας (τηλ. 24210 06366, e-mail learning@uth.gr).

26. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε εξ αποστάσεως Σεμινάριο με θέμα: "Η
ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση"
To Εργαστήριο AETMA (Αdvanced Εducational Τechnologies & Μobile Αpplications Lab) του ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει ένα σεμιναριακό κύκλο επιμόρφωσης με θέμα: Η ψηφιακή αφήγηση στην
εκπαίδευση.
Η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει την τέχνη της αφήγησης με την παραγωγική αξιοποίηση εικόνων, ήχων, μουσικής,
πολυμέσων και λογισμικών web 2.0, με στόχο να αυξήσει το ενδιαφέρον του μαθητή και να συμβάλει στην ενεργό
συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης. Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, βοηθά στη
συγκέντρωση του μαθητή, την οργάνωση της σκέψης, την κατανόηση δύσκολων ή αφηρημένων εννοιών, διευκολύνει
την καλλιέργεια της συνεργατικής κουλτούρας και την παρουσίαση της γνώσης με ένα δημιουργικό και ενδιαφέροντα
τρόπο. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως σημαντικό μέσο ενίσχυσης της κατανόησης και της
δημιουργικής μάθησης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των
εκπαιδευτικών με συγκεκριμένα λογισμικά και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ψηφιακών
αφηγήσεων, για τη βελτίωση-εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής πρακτικής, την εμπλοκή των μαθητών και την ενίσχυση
της μαθησιακής εμπειρίας. Το σεμινάριο υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης (και προαιρετικά σύγχρονης) εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τη λήξη των μαθημάτων οι επιμορφούμενοι θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση
επιμόρφωσης. Κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο: 50€. Διάρκεια σεμιναρίου: 50 ώρες, 5 εβδομάδες. Για κάθε
μία από τις 5 εβδομάδες θα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη, εξάσκηση και εκπόνηση εργασιών και
συμμετοχή σε συζητήσεις με την αξιοποίηση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle. Εισηγητές του σεμιναρίου:
Θεοδοσιάδου Δήμητρα, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Αγορίτσα Παπαχατζή. Για περισσότερες
πληροφορίες:
aetma@teiemt.gr
Δηλώσεις
συμμετοχής
(μέχρι
και
7
Ιανουαρίου
2018):
https://goo.gl/forms/XMmHJHEpUvN53ujp1 Εκτιμώμενη έναρξη: 15 Ιανουαρίου 2018.
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