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Άη Βασίλης έρχεται
Έρχεται με δώρα φορτωμένος
κούκλες, δένδρα χιονισμένα
και τρέχει ολούθε ευτυχισμένος
με τα κάτασπρά του γένια.
Και λέει με χαρά,
σ’ όλα τα καλά παιδιά
«Δώστε - δώστε παιχνιδάκια
σ’ όλα τα φτωχά παιδάκια».
Όποιος γύρω του σκορπά
χαρά, γέλιο, ηρεμία
μέσα του, θε να σκιρτά
η χαρά, η ευτυχία.

•••
Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓ
Άη Βασίλης έρχεται
Χαιρετισμός από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης
Ξημέρωμα Πρωτοχρονιάς (Ε. Νέγρη)
1.

Τα κάλαντα από τους μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου- Λυκείου
Λονδίνου στον αρχιεπίσκοπο και τον Έλληνα πρέσβη
2. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
3. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου
4. Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΤΕΓ-ΚΕΣ Manchester-Liverpool
(Ελληνικό Σχολείο του Manchester)
5. Χριστουγεννιάτικες γιορτές από τα σχολεία του ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου
Λονδίνου
6. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το ΤΕΓ Στοκχόλμης Σουηδίας (Vikjoe)
7. Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ΤΕΓ Γκέτεμποργκ-Μποράς Σουηδίας
8. Χριστουγεννιάτικη γιορτή ΤΕΓ Δουβλίνου Ιρλανδίας
9. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το ΤΕΓ Βίλνιους Λιθουανίας
10. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το ΤΕΓ Κέιμπριτζ Μ. Βρετανίας
11. Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη από τους μαθητές του Ελληνικού
Νηπιαγωγείου και του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου στο
Γηροκομείο Torkington House
12. Η Αγρύπνια (Μ. Σαχτούρης)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
13. 2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας: οργάνωση
από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου
14. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελλάδας-Κύπρου: «Βουλή των
Εφήβων» (2017-2018)
15. Ενδοσχολικό σεμινάριο για τα Μαθηματικά στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
16. Επίσκεψη του Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου στο ΤΕΓ-ΚΕΣ
Birmingham
17. Ενημέρωση των γονέων του ΤΕΓ-ΚΕΣ Manchester-Liverpool από
τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου
18. “Τα Παιδιά Ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα”: Διεθνής παιδικός
Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2017
19. Επικοινωνία του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης με τους
εκπαιδευτικούς των ΤΕΓ μέσω skype

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

Λονδίνο, Πρωτοχρονιά 2018
Ο Συντονιστής και το προσωπικό του
Γραφείου Εκπαίδευσης Λονδίνου σας
εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.
Ειρήνη και Αγάπη σε όλο τον Κόσμο!

20. Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018
21. Αδριανός και Αθήνα: περιοδική έκθεση από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο
22. Γιόχαν-Γιόαχιμ Βινκελμαν: 300 χρόνια γερμανική ελληνολατρία
23. «Van Gogh Alive - The Εxperience» στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών: η υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία της τέχνης
24. Μετά το Λονδίνο στην Αθήνα η Έκθεση Ζωγραφικής του Κώστα
Σπυρόπουλου «Εικασία της Εικασίας»
25. Η συμβολή της Ινδίας στα Μαθηματικά και τη Φωτογραφία σε
δύο εκθέσεις στο Λονδίνο
26. Γιατί ο Αριστοτέλης είναι τόσο σημαντικός;
27. Έκθεση της UNICEF για τα παιδιά και το διαδίκτυο: Προκλήσεις
και κίνδυνοι
28. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη: Βιο-διπλωματία, εθνική και
πολιτισμική ταυτότητα αναπόσπαστες διαστάσεις της
παγκοσμιοποίησης
29. Λίλυ Χουλιαράκη: «Ο Ειρωνικός Θεατής, η αλληλεγγύη χτες και
σήμερα», εκδ. Νήσος
30. Χαραλαμπάκης Χριστόφορος: «Χρηστικό Λεξικό της
Νεοελληνικής Γλώσσας», εκδ. Ακαδημία Αθηνών
31. 2nd World Olympiad of Modern Greek Language
32. C.P. Cavafy: The Poetics of History and the Music of Poetry in
the Hellenic Centre in London
33. Φώτης Κόντογλου: «Το βλογημένο μαντρί», «Έργα», τ. Α´
34. Λάμπουν σαν δάκρυα τα Χριστούγεννα (Τ. Νικηφόρου)
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Χαιρετισμός προς τον Απόδημο Ελληνισμό για το νέο έτος 2018 από τον Συντονιστή
Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο
Με τον ερχομό του Νέου Έτους θα ήθελα να εκφράσω προς τους απόδημους συνέλληνες της Βόρειας και
Κεντρικής Ευρώπης, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, τις θερμότερες ευχές μου, ώστε
το 2018 να είναι μια χρονιά γεμάτη αγάπη, αλληλεγγύη, ειρήνη και ευδαιμονία.
Η χρονιά που ανατέλλει, δεν δείχνει να υποδέχεται με τον ίδιο τρόπο όλους τους απόδημους Έλληνες.
Υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες, των οποίων τα παιδιά δεν εγγράφονται στα μαθήματα των παροικιακών
σχολείων και άλλοι μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα με θαυμαστό ζήλο και αδιάλειπτη επιμονή.
Υπό το βάρος της βαθειάς κρίσης, την οποία βιώνει η πατρίδα μας, αλλά και τις επιπτώσεις συνεχών
μεταβολών, τα ελληνόγλωσσα σχολεία αναζητούν τη διαμόρφωση νέας ταυτότητας στο διεθνές περιβάλλον.
Τα εν λόγω σχολεία είναι πνευματικές εστίες διατήρησης της ελληνοφωνίας, που στέργουν νέους και ενήλικες
ποικίλων πολιτιστικών καταβολών. Λαμβάνοντας υπόψη τη διγλωσσία ή πολυγλωσσία των μαθητών και
μαθητριών, ενσωματώνουν στο Πρόγραμμα Σπουδών εθνικές, ευρωπαϊκές και οικουμενικές πτυχές για να
εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους ώστε να είναι σε θέση να ζήσουν δημιουργικά στον σύγχρονο
πολυπολιτισμικό κόσμο.
Υπό αυτό το πρίσμα, η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της σπάνιας ελληνικής γλώσσας και η
ευρύτατη διάδοσή της είναι πολύ σημαντική για τον ενιαίο και αδιαίρετο Ελληνισμό της Ελλάδας και της
Κύπρου στη Μ. Βρετανία και για όλο τον κόσμο. Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους στα Τμήματα Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ), αξιοποιώντας τη σωστή προφορά των Ελλήνων αποσπασμένων εκπαιδευτικών
και την πρότερη διδακτική προεμπειρία τους στην Ελλάδα και χρησιμοποιώντας τα καλύτερα βιβλία και
υποστηρικτικά μέσα, θα έχουν πλούσιες ευκαιρίες να μελετήσουν την ελληνική γλώσσα και να κατανοήσουν
την αξία της στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πνεύματος, αλλά και στη δική τους πολιτιστική ταυτότητα. Από
τη μια πλευρά τα ελληνικά σχολεία υποστηρίζουν τη σύνδεση των ομογενών μαθητών με την παροικία και τη
διατήρηση του δεσμού με τη χώρα προέλευσης και από την άλλη προωθούν την ενεργό ένταξη αυτών στη
χώρα διαμονής και τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση με τους κατοίκους της.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα σε ένα σχολείο μαθητοκεντρικό, ενεργητικό,
βιωματικό, αυθεντικό, συνεργατικό. Σε ένα σχολείο που σέβεται τη διαφορετικότητα, αξιοποιεί την ψηφιακή
τεχνολογία, είναι επίκαιρο, ανοιχτό και καινοτομικό. Στο πλαίσιο αυτό τα αμιγή και παροικιακά σχολεία του
Ελληνισμού της Διασποράς καλούνται να λειτουργούν ως δημιουργικές κοινότητες που προάγουν τις γνώσεις
και δεξιότητες όλων των μαθητών στον βέλτιστο δυνατό βαθμό. Η εναρμόνιση των ελληνικών σχολείων με τις
σύγχρονες ανάγκες εξαρτάται κυρίως από τη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών και τη συμβολή τους στη
δημιουργία ενός συλλογικού οράματος για τη βελτίωση της ποιότητας της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη αντί να ηχούν απλώς ως εφήμερες και
ανεφάρμοστες εορταστικές ευχές, θα πρέπει να αποτελούν για όλους μας παραδειγματική στάση ζωής που
παρακινεί και εμπνέει τη νέα γενιά. Εύχομαι στους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων, στα μέλη των Σχολικών
Επιτροπών, στις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και σε όσους αφιερώνονται
έμπρακτα στο μαθησιακό έργο να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κλίμα ζεστής
επικοινωνίας και συνεργασίας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με την
πεποίθηση ότι τα ελληνικά σχολεία με τις πηγαίες αξίες που καλλιεργούν μπορούν να συμβάλουν στη
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους κάθε επιτυχία στο πολύπλευρο
παιδαγωγικό μας έργο για το καλό των μαθητών μας. Ο νέος χρόνος να είναι πολύ καλύτερος!
Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ελπίδα!
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης
Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

Embassy of Greece in London – Education Office

3 Newsletter – January 2018

Ξημέρωμα Πρωτοχρονιάς (Ε. Νέγρη)
Το χιόνι πέφτει από ψηλά,
ξημέρωσε Πρωτοχρονιά,
και γέμισαν οι κλώνοι.
Ο Άη Βασίλης τη νυχτιά,
φέρνει τα δώρα στα παιδιά,
που τραγουδούν ακόμη.
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
σε κάθε σπίτι και γωνιά,
για να χαρούνε όλοι.
Και με τη νέα τη χρονιά,
υγεία, αγάπη και χαρά,
να ‘ρθει στη χώρα όλη.
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓ

1. Τα κάλαντα από τους μαθητές του
Ελληνικού Γυμνασίου- Λυκείου
Λονδίνου στoν αρχιεπίσκοπο και τον
Έλληνα πρέσβη
Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 μια ομάδα παιδιών του
Ελληνικού
Γυμνασίου-Λυκείου
Λονδίνου,
συνοδευόμενη από την καθηγήτρια του σχολείου κ.
Μαγδαληνή Χαραλαμποπούλου, επισκέφτηκε τον
σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο στον οποίο έψαλλε
τα παραδοσιακά κάλαντα. Ο σεβασμιότατος έδωσε
τις ευλογίες του στους μαθητές και ευχήθηκε καλή
πρόοδο.

Τα παιδικά κάλαντα είναι μια νότα αισιοδοξίας και
περηφάνιας, ίσως η μοναδική παρηγοριά που
απομένει στη γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών
μετά από τα εντυπωσιακά στολίδια και τις
υποβλητικές φωταψίες, που ευνοούν τη
φωταγώγηση του καταναλωτικού παρορμητισμού.
Στα μάτια των παιδιών διακρίνουμε τη ζωογόνο
απορία και την αναζήτηση της ελπίδας για έναν
καλύτερο κόσμο. Το ζητούμενο είναι η ανακάλυψη
της αγάπης και όχι η κοινωνική επιβεβαίωσή μας
μέσα από καταναλωτικά υποκατάστατα ευτυχίας,
στα οποία μας ωθούν τα συμφέροντα της διεθνούς
κερδοσκοπίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η επίπονη
προσωπική άσκηση στην ανιδιοτελή αγάπη είναι το
πρώτο μάθημα της χριστιανικής διδασκαλίας.
Θερμές ευχές, λοιπόν, για πραγματικό θάρρος στις
καρδιές όλων και ζωντανό βλέμμα στο μέλλον.

Την ίδια ημέρα οι μαθητές επισκέφτηκαν την
Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο όπου έψαλλαν
επίσης τα κάλαντα εκφέροντας παιδικές φωνές και
χαμόγελα. Ο Έλληνας Πρέσβης στο Ηνωμένο
Βασίλειο κ. Δημήτριος Καραμήτσος-Τζιράς και οι
υπάλληλοι καλωσόρισαν τους μαθητές, μίλησαν
μαζί τους, τους ευχαρίστησαν για τη χαρά που τους
πρόσφεραν.
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2. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το
Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου και
το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Λονδίνου

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε
η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ελληνικού
Νηπιαγωγείου και του Ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου Λονδίνου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
St. Vincent’s Catholic Primary School. Η εκδήλωση
είχε διάρκεια δύο (02) ώρες και παραβρέθηκαν: ο
Πατήρ Διονύσιος εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, ο κ. Αθανάσιος Ρίζος,
Πρόξενος της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο,
ο κ. Γεώργιος Κόσυβας, Συντονιστής Εκπαίδευσης
της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, η κ.
Δημητρακοπούλου Γεωργία, Διευθύντρια του
Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου και η κ.
Ελευθερία
Ξενοφώντος,
Διευθύντρια
του
Παροικιακού Ελληνικού Σχολείου του Αγίου
Νικολάου.

Το Νηπιαγωγείο παρουσίασε ένα σύνθετο θεατρικό
δρώμενο στο οποίο τα παιδιά διηγήθηκαν τα
Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα περιοχών της
Ελλάδας μεταφέροντας συγχρόνως το μήνυμα των
άγιων ημερών για αγάπη, φιλία, ασφάλεια,
προσμονή, υπομονή, επιμονή, αυτοεκτίμηση,
αυτοπεποίθηση, πίστη, αποδοχή και σεβασμό.
Συγκεκριμένα αξιοποιήθηκαν οι περιοχές της
Ελλάδας από τις οποίες αποτελείται το μαθητικό

δυναμικό του νηπιαγωγείου όπως Θράκη,
Μακεδονία,
Ήπειρος,
Κεντρική
Ελλάδα,
Πελοπόννησος και Κρήτη και σε συνδυασμό με τους
κατάλληλους τίτλους από την παιδική ελληνική και
ξενόγλωσση λογοτεχνία: α) «Πού πήγαν τα
Χριστούγεννα» (Βαγγέλης Ηλιόπουλος), β) «Το
ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι»
(Ευγένιος Τριβιζάς) και γ) «Καρυοθραύστης»
(Hoffmann Ernst Theodor Amadeus) μεταδόθηκαν
βασικές αρχές και αξίες της χριστουγεννιάτικης
περιόδου.

Την επιμέλεια των κειμένων, την επιλογή της
μουσικής, καθώς και την σκηνική και
ενδυματολογική παρουσία είχαν οι κ.κ. Αναστασία
Μισιρλή (Προϊσταμένη και Εκπ/κός) και Νικολέτα
Μαρτίνη (Εκπαιδευόμενη, Erasmus+ Placements).

Η κ. Ευαγγελία Στεργίου, Εκπαιδευτικός Μουσικής
και μητέρα ενός από τα παιδιά, υποστήριξε
εθελοντικά με την κατάλληλη καθοδήγηση και τη
συνοδεία κιθάρας τόσο κατά την προετοιμασία όσο
και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
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3. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το
Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 στο Ελληνικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου πραγματοποιήθηκε
εκκλησιασμός και χριστουγεννιάτικη γιορτή με
κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι μαθητές των μικρών τάξεων του Δημοτικού
Σχολείου, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους
κας Στέλλας Κουπάδη και Μαρίας Παπαστεργίου,
παρουσίασαν τη «Φρικαντέλλα» του Ευγ. Τριβιζά.
Οι μαθητές της Γ’ τάξης παρουσίασαν ένα θεατρικό
έργο «Πάει ο παλιός ο Χρόνος» με τη δασκάλα τους
κα Μαρίνα Αντωνίου, ενώ οι μαθητές της Δ’ τάξης
δραματοποίησαν «Τα δώρα των Χριστουγέννων»,
με την επιμέλεια της δασκάλας τους κας
Κωνσταντίνας Πετούση. Οι μεγαλύτεροι μαθητές
μας έπαιξαν μια θεατρική παντομίμα με την
καθοδήγηση της καθηγήτριας των Αγγλικών κας
Emma Tovey. Στο τέλος, όλοι οι μαθητές του
σχολείου
τραγούδησαν
χριστουγεννιάτικα
τραγούδια και κάλαντα με την καθοδήγηση της
μουσικού
του
σχολείου,
κας
Ελισάβετ
Βουνοτρυπίδου.

Ήταν μια γιορτή αντάξια της προσπάθειας των
μαθητών μας και όσοι την παρακολούθησαν τη
χάρηκαν πολύ.

Τη χορωδία του Ελληνικού Γυμνάασίου-Λυκείου
Λονδίνου συνόδευσε ο κος Αλέξανδρος
Δημητριάδης και οι κυρίες Μαρία Ζούτσου και
Γαρυφαλιά Κουτσογιάννη από τη χορωδία της
εκκλησίας της του Θεού Σοφίας του Λονδίνου.

Η απόδοση των καλάντων ήταν μοναδική. Η
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου γέμισε γλυκές
μελωδίες. Στο τέλος της γιορτής μοιράστηκαν
κουραμπιέδες
και
μελομακάρονα
που
προσφέρθηκαν από το σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων. Η εκδήλωση έκλεισε με ευχές για «Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2018».
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4. Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΤΕΓ-ΚΕΣ
Manchester-Liverpool (Ελληνικό
Σχολείο του Manchester)

Με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου
2017 πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη
γιορτή του ΤΕΓ-ΚΕΣ Manchester-Liverpool στο
Ελληνικό Σχολείο του Manchester. Τα παιδιά όλων
των τάξεων του σχολείου, με την καθοδήγηση της
αποσπασμένης
Ελληνίδας
δασκάλας
και
δραστήριας Διευθύντριας του Ελληνικού Σχολείου
κας Βασιλικής Ζαφειράκη γιόρτασαν τα
Χριστούγεννα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
ανέδειξαν το εορταστικό κλίμα των ημερών.
Τραγούδια, κάλαντα, παραδοσιακοί χοροί και ευχές
συνέθεσαν το σκηνικό του εορτασμού των
Χριστουγέννων στο Ελληνικό Σχολείο του
Manchester.

Οι μικρότερες ηλικίες επέλεξαν να τραγουδήσουν
χαρούμενα τραγούδια όπως "Ρούντολφ το
ελαφάκι", "Ο Άγιος Βασίλης θα έρθει πάλι στη γη"
και να συνοδεύσουν τους στίχους με κινήσεις του
σώματος. Οι μεγαλύτεροι μαθητές τραγούδησαν
παραδοσιακά κάλαντα και χόρεψαν επί σκηνής
συμπαρασύροντας το
πλήθος
που
τους
παρακολουθούσε. Τέλος, οι μαθητές των δυο
τελευταίων τάξεων στόλισαν το χριστουγεννιάτικο
δέντρο με τις ευχές τους και τραγούδησαν ένα
συγκινητικό
τραγούδι
"Διαφορετικοί"
που
συνδυάζεται με το πραγματικό νόημα των
Χριστουγέννων, καθώς παρακινεί στην αποδοχή της
διαφορετικότητας, αναδεικνύει τη σημασία της
αλληλοκατανόησης και την προσπάθεια του
καθενός μας να γίνει λίγο πιο καλός, λίγο πιο
κοινωνικός, λίγο πιο Άνθρωπος.

5. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017
στα σχολεία του ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου
Λονδίνου
Oι μαθητές, οι γονείς και το εκπαιδευτικό
προσωπικό του Ελληνικού Σχολείου του Manchester
γιόρτασαν τη γέννηση του Χριστού, δημιουργώντας
μια γιορτή με άρωμα Ελλάδας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι
χριστουγεννιάτικες γιορτές του ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου
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Λονδίνου. Τα παιδιά όλων των τάξεων των δύο
σχολείων, με την καθοδήγηση του Διευθυντή του
Ελληνικού Σχολείου Αποστόλου Βαρνάβα Πατέρα
Κωσταντίνου και της Διευθύντριας του Ελληνικού
Σχολείου Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή κας Μαρίας
Κρασιά γιόρτασαν τα Χριστούγεννα. Οι μαθητές και
οι μαθήτριες με τη βοήθεια της αποσπασμένης
Ελληνίδας δασκάλας κας Μελπωμένης Μυρωτή
ανέδειξαν το εορταστικό κλίμα των ημερών.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΤΕΓ-ΚΕΣ Βορείου
Λονδίνου πρόσφεραν ξεχωριστή χαρά στο κοινό που
τους παρακολούθησε και έστειλαν μηνύματα
αγάπης και ειρήνης αποσπώντας ζωηρά
χειροκροτήματα. Θερμά συγχαρητήρια στους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς!

Με μεγάλη χαρά τα παιδιά παρουσίασαν θεατρικά
δρώμενα, ποιήματα και χορούς, τα οποία
πλαισίωσαν με χριστουγεννιάτικα τραγούδια,
παραδοσιακά κάλαντα και μουσικά όργανα. Η
εορταστική ατμόσφαιρα ενισχύθηκε από τις
υπέροχες χριστουγεννιάτικες μελωδίες που
ερμήνευσαν τα παιδιά καθοδηγούμενα από τους
εκπαιδευτικούς.

Πέρασαν και τα φετινά Χριστούγεννα. Γονείς και
παιδιά τα γιόρτασαν για ακόμα μία χρονιά.
Σύμφωμα με τους ειδικούς οι αναμνήσεις των
μικρών παιδιών θα καθορίζουν την μετέπειτα ζωή
τους. Τα παιδιά θα κρατήσουν τις ευχάριστες
αναμνήσεις από τα ευτυχισμένα Χριστούγεννα,
ακόμα κι αν αυτές δεν μπορούν να απαθανατιστούν
με την κάμερα ή τη φωτογραφική μηχανή. Αυτές οι
αναμνήσεις θα είναι προσωπικές, θα τους
στηρίζουν σε δύσκολες στιγμές της ζωής και θα
λαχταρούν αργότερα να τις ζήσουν και τα δικά τους
παιδιά.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των δύο σχολείων
χάρισαν σε όλους τους θεατές, γονείς, μαθητές και
άλλους προσκεκλημένους, άφθονο γέλιο και
χαρούμενη διάθεση.
Embassy of Greece in London – Education Office

9 Newsletter – January 2018

6. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το ΤΕΓ
Στοκχόλμης Σουηδίας (Vikjoe)

Με
πολλή
αγάπη,
κέφι
και
μεράκι
πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτούλα
στο ΤΕΓ Στοκχόλμης (Vikjoe) την Παρασκευή 15
Δεκεμβρίου 2017. Τα παιδιά του σχολείου, με την
ολοπρόθυμη συμπαράσταση του κ. Γιώργου
Κωνσταντίνου, προέδρου της Σχολικής Επιτροπής
του σχολείου, την αμέριστη βοήθεια της επιτροπής
των γονέων και την καθοδήγηση της αποσπασμένης
Ελληνίδας δασκάλας κας Δημόκλειας Συνανίδου
και της αποσπασμένης Ελληνίδας φιλολόγου κας
Αναστασίας
Παπαλάμπρου
γιόρτασαν
με
χαρούμενη διάθεση τα Χριστούγεννα.

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε κάθε γωνιά της γης!
Ευτυχισμένα Χριστούγεννα στις καρδιές όλων!!!

Στο εργαστήρι του Αι-Βασίλη, τα ξωτικά (οι μαθητές
μας) δούλευαν ασταμάτητα... κάρτες, δώρα,
παιχνίδια, όλα έπρεπε να ετοιμαστούν στην ώρα
τους!

7. Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ΤΕΓ
Γκέτεμποργκ-Μποράς Σουηδίας

Χρώματα, μουσικές που σε ταξίδευαν... μάτια που
έλαμπαν και βλέμματα γεμάτα αγάπη! Λίγη
ξεκούραση με παραδοσιακούς κουραμπιέδες,
μελομακάρονα φτιαγμένα με αγάπη από τις
μανούλες των ξωτικών και ...

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και εφέτος
η χριστουγεννιάτικη γιορτή και στα δύο σχολεία του
ΤΕΓ Γκέτεμποργκ-Μποράς. Παιδιά και γονείς
απόλαυσαν για άλλη μια φορά τη χαρά μιας
όμορφης γιορτής, μιας γιορτής αγάπης.
Στο Γκέτεμποργκ η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του Ελληνικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας
Γκέτεμποργκ.

Περισσότερο
τραγούδι,
παιδικές
φωνές
τραγουδούν τα κάλαντα τα τριγωνάκια χτυπάνε
ρυθμικά και όλοι μαζί ευχόμαστε:
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"Η Χριστουγεννιάτικη μάχη του ζαχαροπλαστείου"
ήταν το θεατρικό δρώμενο της χριστουγεννιάτικης
γιορτής και στα δυο σχολεία του ΤΕΓ Γκέτεμποργκ
Μποράς.

Εκτός από το προηγούμενο θεωτρικό δρώμενο,
βοσκοί, λαμπερά αστέρια και άγγελοι αποτελούσαν
την εικόνα των δύο χριστουγεννιάτικων γιορτών. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες ανέδειξαν την εορταστική
ατμόσφαιρα των ημερών αναπαριστώντας τη
γέννηση του Χριστού και παρουσίασαν τα
χριστουγεννιάτικα έθιμα που διατηρούνται για
αιώνες στην Ελλάδα.
Επιπλέον, με μεγάλη χαρά τα παιδιά παρουσίασαν
ποιήματα,
τα
οποία
πλαισίωσαν
με
χριστουγεννιάτικα
τραγούδια,
παραδοσιακά
κάλαντα και μουσικά όργανα. Η εορταστική
ατμόσφαιρα της εκδήλωσης ενισχύθηκε από τις
υπέροχες χριστουγεννιάτικες μελωδίες που
ερμήνευσαν τα παιδιά.

Υπόθεση του θεατρικού: Χριστούγεννα, η γιορτή της
αγάπης... Όχι όμως και για τα γλυκοστρατόπεδα των
κουραμπιέδων και των μελομακάρονων, που
προετοιμάζονται πυρετωδώς για πόλεμο! Οι
στρατοί
των
κουραμπιέδων
και
των
μελομακάρονων που έχουν αβυσσαλέο μίσος,
ετοιμάζονται για τη μάχη που θα αναδείξει το
καλύτερο γλυκό των Χριστουγέννων!
Οι στρατοί είναι παρατεταγμένοι και έτοιμοι όταν
ξαφνικά... ξεσπάει μια καταιγίδα και οι δύο αρχηγοί,
ο Φον κουραμπιές και ο κόμης μελομακαρόνης
βρίσκονται χαμένοι στη καρδιά ενός δάσους. Εκεί η
ένταση ξεσπά, αλλά καταλαβαίνουν γρήγορα ότι θα
πρέπει να συνεργαστούν αν θέλουν να φτάσουν στο
ζαχαροπλαστείο πριν τα Χριστούγεννα.

Τη διακόσμηση αίθουσας με χριστουγεννιάτικο
δέντρο, αστέρια και άλλα πρωτότυπα στολίδια και
την γενική οργάνωση της γιορτής επιμελήθηκε με
εξαιρετική φροντίδα και αγάπη η αποσπασμένη
εκπαιδευτικός κ. Λίνα-Σέμα Γκιόκα και οι γονείς του
σχολείου. Οι μικροί μαθητές φόρεσαν τις λαμπερές
στολές τους, τραγούδησαν και διασκέδασαν,
προσφέροντας μια θαυμάσια χριστουγεννιάτικη
γιορτή. Οι μαθήτριες και οι μαθητές των δύο
σχολικών μονάδων σκόρπισαν ξεχωριστή συγκίνηση
και έστειλαν μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και
ελπίδας στους παρευρισκόμενους, αποσπώντας τα
θερμά χειροκροτήματά τους. Συγχαρητήρια στους
μαθητές και την εκπαιδευτικό!

Γι’ αυτό ζητούν από τα αστέρια να τους φωτίσουν τα
οποία όμως χρειάζονται το πορτοκάλι του κόμη
μελομακαρόνη για να γίνουν πιο φωτεινά. Τα
αστέρια πλέον τους φωτίζουν το δρόμο….
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8. Χριστουγεννιάτικη γιορτή ΤΕΓ
Δουβλίνου Ιρλανδίας

Την
Κυριακή
10
Δεκεμβρίου
2017
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
η
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΤΕΓ Δουβλίνου στην
αίθουσα του Εθνικού Μουσείου Collins Barracks, το
οποίο φιλοξενεί τις γιορτές του Ελληνικού Σχολείου
τον τελευταίο χρόνο.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας, κ. Στέλλα
Ξενοπούλου, η οποία μίλησε για τη σκληρή δουλειά
της εκπαιδευτικού, των παιδιών και των γονέων,
αλλά και τις συντονισμένες προσπάθειες των μελών
της Σχολικής Επιτροπής και του ΔΣ της Ελληνικής
Κοινότητας Ιρλανδίας τόσο για την επιτυχία της
συγκεκριμένης εκδήλωσης όσο και για τις
πολυάριθμες εκπαιδευτικές/πολιτιστικές δράσεις
που προγραμματίζονται για τους προσεχείς μήνες.
Στη συνέχεια ο Ιρλανδός φιλέλληνας κ. Seán
McCrum προσκάλεσε το κοινό στα εγκαίνια της
φωτογραφικής έκθεσης με θέμα την Κρήτη που θα
πραγματοποιηθούν στις 22 Ιανουαρίου 2018 στο
Irish Architectural Archive. H Πρόεδρος της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Ιρλανδίας της ενορίας
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κ. Θωμαΐς
Κακούλη-Duarte, κάλεσε με τη σειρά της τους
παρευρισκόμενους να στηρίξουν το καθιερωμένο
πλέον Χριστουγεννιάτικο Παζάρι προς ενίσχυση της
Εκκλησίας μας, το οποίο διεξήχθη με εξαιρετική
επιτυχία την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες η αίθουσα
ήταν κατάμεστη από οικογένειες που κατέφθασαν
με τα παιδιά τους από όλες τις γωνιές του
Δουβλίνου και της Ιρλανδίας για να συμμετάσχουν
στη γιορτή, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους
η Α.Ε. Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Κάτια Γεωργίου, και
ο Α.Ε. Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ.
Κώστας Παπαδήμας.
Ακολούθησε το πρόγραμμα της γιορτής στην οποία
τα παιδιά τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα
τραγούδια και τα ελληνικά κάλαντα των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τα
παραδοσιακά τριγωνάκια τους και με τη συνοδεία
μουσικών οργάνων που έπαιξαν δύο μαθήτριες,
χαρίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση στους γονείς
και του φίλους του σχολείου μας. Η γιορτή
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη του Άγιου Βασίλη
που μοίρασε δωράκια σε όλα τα παιδιά, τα οποία με
τα γέλια και τις χαρούμενες φωνές τους απόλαυσαν
ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή.

Embassy of Greece in London – Education Office

12 Newsletter – January 2018
Την προετοιμασία και την οργάνωση της γιορτής
επιμελήθηκαν τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, κ.
Κατερίνα Μοσχονά-Donnely, κ. Θοδωρής Ζιούτος
και κ. Μιχάλης Παντερής, και η προσωρινή
αντικαταστάτρια εκπαιδευτικός, κ. Μαριάννα
Συλίβριλη. Σημαντική ήταν και η αρωγή του κ.
Ξενοφώντα
Χατζηδημητρίου,
ο
οποίος
συμπαρίσταται και στηρίζει πάντα πολύπλευρα το
σχολείο και το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας.
Για πρώτη φορά φέτος το Ελληνικό Σχολείο
Δουβλίνου είχε δικές του Χριστουγεννιάτικες
ευχετήριες κάρτες, οι οποίες δημιουργήθηκαν με
χειροτεχνίες των παιδιών και εκτυπώθηκαν
επαγγελματικά. Για την κατασκευή, πώληση και
διανομή τους ασχολήθηκε με μεράκι και αφοσίωση
η ομάδα γονέων με επικεφαλής την κ. Κατερίνα
Μοσχονά-Donnely.

9. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το ΤΕΓ
Βίλνιους Λιθουανίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018 το Ελληνικό Σχολείο
Δουβλίνου θα γιορτάσει τα 15 χρόνια επίσημης
λειτουργίας του και παιδαγωγικής προσφοράς στην
ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τον απόδημο
Ελληνισμό της Ιρλανδίας.

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στο Κέντρο
Εθνικών Μειονοτήτων του Βίλνιους οι μικροί
μαθητές του ΤΕΓ Βίλνιους παρουσίασαν τη
χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τη γιορτή τίμησε με την
παρουσία της η Εξοχότατη Πρέσβης της Ελλάδας
στο Βίλνιους Δρ. Βασιλική Δικοπούλου.

Το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας και η
Σχολική Επιτροπή σας εύχονται ένα Ευτυχισμένο και
Δημιουργικό Νέο Έτος.

Επίσης έλαβαν μέρος τα μέλη του Συλλόγου
Ελλήνων στη Λιθουανία "Πατρίδα", γονείς και φίλοι.
Η γιορτή περιλάμβανε τραγούδια, χορούς,
παραδοσιακά κάλαντα, ποιήματα, θεατρικά και
πολλά
άλλα,
που
δημιουργησαν
μια
χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
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δημιουργικά παιγνίδια των παιδιών και όχι να
μετατρέπεται σε καταναλωτική επίδειξη και
απαίτηση για πολλά και φανταχτερά δώρα.

Στο τέλος, επισκέφτηκε τη γιορτή ο Άγιος Βασίλης
που χάρισε δώρα στα παιδιά! Τη γιορτή
επιμελήθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα η νέα
αποσπασμένη Ελληνίδα εκπαιδευτικός κα Στέλλα
Τσακαγιάννη. Ανάμεσα σε κουραμπιέδες και
μελομακάρονα
ευχήθηκαν
όλοι
«Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος»!

Αξίζει να επισημανθεί ότι η όμορφη εορταστική
ατμόσφαιρα είναι απαραίτητη τις μέρες των
Χριστουγέννων. Αρκεί να ζεσταίνει τις καρδιές μας
και να πολλαπλασιάζει την ευαισθησία μας για τους
συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται να
επιβιώσουν. Επιπλέον, τα Χριστούγεννα είναι
γιορτή επικοινωνίας και προσφοράς, κι ίσως
αποτελεί κατάλληλη ευκαιρία για να αφιερώσουν οι
γονείς περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους, να
παίξουν και να επικοινωνήσουν πιο ουσιαστικά, να
τα ακούσουν και να μιλήσουν μαζί τους.

10. Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το ΤΕΓ
Κέιμπριτζ Μ. Βρετανίας

Τ.Ε.Γ. Κέιμπριτζ – Γιορτή Χριστουγέννων
Στις 16 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή η χριστουγεννιάτικη
γιορτή του Τ.Ε.Γ Κέιμπριτζ. Η γιορτή ξεκίνησε με
σύντομο χαιρετισμό του προέδρου της Σχολικής
Επιτροπής Ευάγγελου Γιαννούδη και της
αποσπασμένης εκπαιδευτικού Ελπίδας Σαμαλτάνη.
Την ημέρα αυτή έγινε και η απονομή των
πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Μαΐου 2017 στους
επιτυχόντες. Το Τ.Ε.Γ. είχε 100% επιτυχία στις
εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνομάθειας των
υποψηφίων του.

Τέλος, τα Χριστούγεννα, πρέπει να είναι άσκηση
στην ανιδιοτελή αγάπη και στα αυτοσχέδια
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παιχνίδια, ελαφάκια ζωντάνεψαν στη σκηνή και μας
μετέφεραν στον παραμυθένιο κόσμο του Αϊ-Βασίλη,
ο οποίος στο τέλος της γιορτής μοίρασε σοκολάτες
σε όλα τα παιδιά.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής η αίθουσα
εκδηλώσεων
γέμισε
με
χαρούμενα
χριστουγεννιάτικα τραγούδια που τραγουδήθηκαν
από όλα τα παιδιά.

Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου παρουσίασαν
την θεατρική αναπαράσταση της γέννησης του
Χριστού.
Οι μεγαλύτεροι μαθητές σε συνδυασμό με το σχέδιο
εργασίας που ξεκίνησε να υλοποιείται στο Τ.Ε.Γ. από
την αρχή του σχολικού έτους με θέμα “Ελληνικοί
παραδοσιακοί Χοροί” παρουσίασαν ήθη και έθιμα
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ η
χορωδία τραγούδησε ενδεικτικά τα πανελλήνια, τα
ηπειρώτικα και τα κυπριακά κάλαντα με τη
συνοδεία πιάνου, βιολιού, κιθάρας, κλαρίνου,
φλάουτου από μαθητές του Τ.Ε.Γ.

Τη γιορτή παρακολούθησε και ο Συντονιστής
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Β. Δ. Ευρώπης κ.
Γιώργος Κόσυβας, ο οποίος έστειλε τις ευχές του
προς μαθητές, εκπαιδευτικούς, φορείς και όλους
τους
παρευρεθέντες
επισημαίνοντας
τη
χρησιμότητα των πιστοποιητικών Ελληνομάθειας
στους Ελληνόπαιδες του εξωτερικού.
H εκδήλωση συνεχίστηκε με ένα πλούσιο μπουφέ,
ευγενική προσφορά των γονέων του Τ.Ε.Γ., υπό την
ακούραστη φροντίδα των μελών της Σχολικής
Επιτροπής.

Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς από διάφορες
περιοχές Ελλάδας και Κύπρου.

Μαθητές παίζουν τα κάλαντα
με τη συνοδεία μουσικών
οργάνων.

Τα παιδιά των μικρών τάξεων σε συνεργασία με
μεγαλύτερους μαθητές παρουσίασαν το θεατρικό
«Στη χώρα του Αϊ-Βασίλη». Νάνοι, νεράιδες,

Διάκριση σε διαγωνισμό ζωγραφικής 2017
Το Τ.Ε.Γ. Κέιμπριτζ πήρε μέρος και στον φετινό
Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Ant1 “Τα
Παιδιά Ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα”, αυτή τη
φορά με διάκριση στον μαθητή Ευάγγελο
Γιαννούδη, ο οποίος συμμετείχε με την όμορφη
ζωγραφιά του. Ευχόμαστε στον ταλαντούχο μαθητή
μας
πολλές
εικαστικές
δημιουργίες
και
περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον!
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11. Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη από
τους μαθητές του Ελληνικού
Νηπιαγωγείου και του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου στο
Γηροκομείο Torkington House
Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου σε συνεργασία
με την ΣΤ΄ τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Γηροκομείο Torkington House.

Οι κ.κ. Αναστασία Μισιρλή (Προϊσταμένη και
Εκπ/κός Νηπιαγωγείου), Βαρβάρα Μασούρου
(Διευθύντρια του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Λονδίου) και Νικολέτα Μαρτίνη (Εκπαιδευόμενη,
Erasmus+ Placements Νηπιαγωγείου) ανέλαβαν τη
διοργάνωση της δράσης.

Εκεί είχαν την ευκαιρία με 10 περίπου ηλικιωμένους
κυρίους
και
κυρίες
να
στολίσουν
το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στη συνέχεια τα παιδιά
τραγούδησαν τα κάλαντα Χριστουγέννων στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Τέλος, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, στο
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο με τη συνεργασία όλων
των
εκπαιδευτικών
του
σχολείου
πραγματοποιήθηκαν χριστουγεννιάτικες δράσεις,
με παράλληλα εργαστήρια χειροτεχνιών για
μικρούς και μεγάλους, καθώς και προβολή
χριστουγεννιάτικων ταινιών.

Τα
παιδιά χάρισαν στους
ηλικιωμένους
χειροποίητες ευχετήριες κάρτες και ένα χειροποίητο
καράβι, σύμβολο της ελληνικής παράδοσης και
ένδειξη ελπίδας για το ταξίδι της ζωής κατά τη νέα
χρονιά.
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12. Η Αγρύπνια (Μ. Σαχτούρης)
Όλοι κοιμούνται
Κι εγώ ξαγρυπνώ
περνώ σε χρυσή κλωστή
ασημένια φεγγάρια
και περιμένω να ξημερώσει
για να γεννηθεί
ένας νέος θεός
μες στην καρδιά μου
την παγωμένη
από άγρια φαντάσματα
και τη μαύρη πίκρα.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

13. 2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα
Νεοελληνικής Γλώσσας: οργάνωση
από το Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης Λονδίνου

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 Ελληνικό
Κέντρο Λονδίνου (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.
Στις 9 Φεβρουαρίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνοφωνίας, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη
Τύπου, όπου θα ανακοινωθούν τα 21 άτομα που θα
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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
Κέντρο
Ελληνικής
Γλώσσας,
εξετάσεις
ελληνομάθειας προχωρημένου επιπέδου για την
ανάδειξη τριών νικητών/τριών.

Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων». Γενικός στόχος
του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών
με τον ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η
ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών
στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της
συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα τρία τελευταία
χρόνια εφαρμόστηκαν με επιτυχία σημαντικές
καινοτομίες στη δομή του προγράμματος:
•

•

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

•

14. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ελλάδας-Κύπρου: «Βουλή των
Εφήβων» (2017-2018)
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και

άλλαξε ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών και
ανάδειξης των «εφήβων βουλευτών», με
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων
τεχνολογιών,
άλλαξε ο τρόπος οργάνωσης των εργασιών της
Συνόδου, επιτυγχάνοντας βαθύτερο
προβληματισμό και ουσιαστικοποίηση του
διαλόγου μεταξύ των μαθητών,
ξεκίνησαν συνεργασίες με φορείς που
δραστηριοποιούνται σε θέματα που αφορούν
στους νέους (όπως ο Συνήγορος του Παιδιού
κ.λπ.),
ενθαρρύνεται και αναδεικνύεται με ποικίλους
τρόπους η εφηβική δημιουργικότητα
(πολιτιστικές εκδηλώσεις από εφήβους για
εφήβους, καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί κ.λπ.).

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής
του προγράμματος κατά τη νέα Σύνοδο, καθώς και
για τον τρόπο εγγραφής των σχολείων στο
πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του προγράμματος στη διεύθυνση: www.efivoi.gr
από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.
Το θέμα της εφετινής Συνόδου «Ένα σχολείο να μας
χωράει: κάνουμε like στη διαφορά» εστιάζει στον
σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας
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στον χώρο του σχολείου. Οι μαθητές θα κληθούν να
προβληματιστούν και να συζητήσουν πώς
μπορούμε,
ατομικά
και
συλλογικά,
να
εμπλουτίζουμε τη σχολική και κοινωνική ζωή
αξιοποιώντας τις δυναμικές της διαφορετικότητας.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα
κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που εκπονούν
προγράμματα
σχολικών
δραστηριοτήτων
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,
Πολιτιστικών θεμάτων κ.λπ.), αλλά και κάθε
εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για τη
δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μαθητών του.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Α΄
και της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της
χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της
αλλοδαπής. Ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής
ορίζεται το 21ο έτος ηλικίας των μαθητών.
Για την εφαρμογή του προγράμματος στα Λύκεια
απαιτείται ορισμός εκπαιδευτικού, ανεξαρτήτως
ειδικότητας, ως συνδέσμου καθηγητή του Λυκείου
με το αρμόδιο για το πρόγραμμα «Βουλή των
Εφήβων» τμήμα του Ιδρύματος της Βουλής. Για ένα
(1) έως επτά (7) τμήματα ορίζεται ένας (1)
σύνδεσμος καθηγητής με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων. Αν τα σχολικά τμήματα είναι
περισσότερα ορίζεται και δεύτερος σύνδεσμος
καθηγητής.
Ο σύνδεσμος καθηγητής αναλαμβάνει την
ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του και των
προσωπικών του στοιχείων ως συνδέσμου, την
ενημέρωση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης κατά
τμήμα (3 διδακτικές ώρες) για το πρόγραμμα και τη
διευκόλυνσή τους κατά τη συμμετοχή τους στις
διάφορες
δραστηριότητες
στο
Εργαστήριο
Πληροφορικής του σχολείου. Σημειώνεται ότι οι
ηλεκτρονικές εγγραφές των σχολείων θα
πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 12-31
Ιανουαρίου 2018, χωρίς να προβλέπεται παράταση.
Ως συμβολική επιβράβευση της συμβολής των
καθηγητών
συνδέσμων
στο
πρόγραμμα,
προβλέπεται η αποστολή επιλεγμένων εκδόσεων
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Οι μαθητές
που θα επιλεγούν ως τακτικοί έφηβοι βουλευτές θα
κληθούν να μετάσχουν στις εργασίες της ΚΓ’

Συνόδου που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές
Ιουλίου 2018 στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που
επιθυμούν
να
συμμετάσχουν
μπορούν
νααπευθύνονται στο τηλέφωνο 210-37.35.248 (κ.
Κατερίνα Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»).

15. Ενδοσχολικό σεμινάριο για τα
Μαθηματικά στο Ελληνικό Δημοτικό
Σχολείο Λονδίνου
Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 14-17
πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Λονδίνου σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με
θέμα: «Πρώιμη άλγεβρα και μοτίβα». Το σεμινάριο
παρακολούθησαν οι δάσκαλοι του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου και η Νηπιαγωγός
του Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου. Εισηγητής
ήταν ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Γιώργος
Κόσυβας.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα των
Μαθηματικών είναι η μελέτη των κανονικοτήτων
(patterns). Αυτή η δραστηριότητα απαιτεί από τους
μαθητές να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να
γενικεύουν κανονικότητες σε φαινόμενα του
πραγματικού κόσμου και να οικοδομούν
μαθηματικά μοντέλα που τους επιτρέπουν να
προβλέπουν την εξέλιξη αυτών των φαινομένων. Η
εξερεύνηση των κανονικοτήτων βοηθά τους

Embassy of Greece in London – Education Office

19 Newsletter – January 2018
μαθητές να ενισχύουν τις ικανότητές τους στα
μαθηματικά και τους επιτρέπει να εκτιμούν την
αισθητική τους ποιότητα.

μετρήσουν τις πλάκες που θα χρειαστούν για 100
παρτέρια λουλουδιών. Όμως δεν ξέρουν
Μαθηματικά για να επινοήσουν έναν κατάλληλο
τρόπο. Γι’ αυτό ζήτησαν τη βοήθειά σας. Να
περιγράψετε έναν τρόπο που θα βοηθά τους
κηπουρούς να γνωρίζουν πόσες πλάκες θα
χρειαστούν για 100 παρτέρια λουλουδιών.
(γ) Να βρείτε έναν κανόνα που θα χρησιμοποιούν οι
κηπουροί για να αποφασίζουν κάθε φορά ποιος
είναι ο απαιτούμενος αριθμός εξαγωνικών
πλακών για κάθε αριθμό παρτεριών. Να
εξηγήσετε γιατί λειτουργεί ο κανόνας;

Winslow Homer; The Country School, Saint Louis Art Museum 1871

Οι κανονικότητες είναι τα μοτίβα, όπως είναι
γνωστά στο Δημοτικό Σχολείο. Αποτελούνται από
βήματα που παρουσιάζονται αριθμητικά ή
εικονιστικά. Οι κανονικότητες δημιουργούνται από
μια αριθμοακολουθία ή μια σειρά εικόνων από
τετραγωνάκια, κυκλάκια ή άλλα σχήματα που πάλι
παριστάνουν αριθμούς. Στα προβλήματα με
κανονικότητες συνήθως δίνεται ένα επαρκές
πλήθος όρων, από τους οποίους μπορούμε να
βρίσκουμε τον κανόνα σχηματισμού όλων των όρων
και να προβλέπουμε το πλήθος των στοιχείων για
οποιονδήποτε όρο της ακολουθίας. Ας τα δούμε
αυτά με ένα παράδειγμα.
Πρόβλημα: Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να
προχωρήσει στην ανάπλαση του δημοτικού κήπου
της πόλης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό οι κηπουροί
χρησιμοποιούν εξαγωνικά παρτέρια λουλουδιών για
τα φυτά και γύρω από αυτά τοποθετούν εξαγωνικές
πλάκες σύμφωνα με το παρακάτω μοτίβο.
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2o

3o

4o

Στο 4ο βήμα, 18 πλάκες περιβάλλουν 4 εξαγωνικά
παρτέρια. Το μοτίβο συνεχίζεται.
(α) Πόσες εξαγωνικές πλάκες θα χρειαστούν για 6
παρτέρια λουλουδιών;
(β) Είναι βέβαιο ότι θα έπαιρνε πολύ χρόνο στους
κηπουρούς για να σχεδιάσουν και ύστερα να

(Υπόδειξη: Δεν αρκεί να δείξετε ότι ο κανόνας
λειτουργεί μόνο για λίγες ειδικές περιπτώσεις. Να
αιτιολογήσετε το συλλογισμό σας βασιζόμενοι στον
τρόπο δημιουργίας των όρων του μοτίβου).
Το προηγούμενο πρόβλημα μπορεί να δοθεί σε
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού ή σε μαθητές του
Γυμνασίου.
Στο Δημοτικό Σχολείο μπορούμε να περιγράψουμε
το μοτίβο με λέξεις, να ανακαλύψουμε τον κανόνα
ή να κάνουμε γενικεύσεις. Στο πρόβλημά μας ο
ζητούμενος κανόνας μπορεί να διατυπωθεί με
λέξεις ως εξής: για να βρίσκουμε κάθε φορά τον
αριθμό των πλακών σε οποιοδήποτε όρο, ξεκινάμε
με δύο πλάκες, και προσθέτουμε τον αριθμό του
όρου πολλαπλασιασμένο επί 4. Συντομότερα
μπορούμε να γράψουμε:
Αριθμός πλακών=2+(αριθμός του όρου)×4.
Στο Γυμνάσιο χρησιμοποιούμε συνήθως σύμβολα
και αλγεβρικές παραστάσεις για να περιγράφουμε
κανονικότητες. Η ανακάλυψη του γενικού κανόνα
(y=4ν+2) παραπέμπει σε μη αναδρομικό
συλλογισμό: συνδυάζει τη διατύπωση ενός
υποθετικού κανόνα με την επαναληπτική χρήση
λίγων παραδειγμάτων. Για να διατυπώσουμε μια
γενική πρόβλεψη, επαληθεύουμε πολλές φορές την
υπόθεσή μας εξετάζοντας αν έχει νόημα. Όταν
γενικεύουμε μια κανονικότητα με βάση ένα μικρό
«δείγμα» συνδυάζουμε την υπόθεση που εξηγεί τα
ειδικά παραδείγματα και περνάμε από το μερικό
στο γενικό. Συχνά καταλήγουμε σε διαφορετικούς
γενικούς τύπους, οι οποίοι είναι ισοδύναμοι. Η
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αιτιολόγηση δείχνει την πραγματική χρησιμότητα
της άλγεβρας.
Κατά την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότεροι
ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών
προτείνουν να αρχίζει η μελέτη της άλγεβρας από το
δημοτικό σχολείο. Διευκρινίζουν ωστόσο ότι δεν
πρόκειται για μια πρόωρη διδασκαλία της άλγεβρας
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει να
βοηθηθούν οι μαθητές να αναπτύσσουν την
αλγεβρική
σκέψη χωρίς
απαραίτητα
να
χρησιμοποιούν την εγγράμματη γλώσσα της
άλγεβρας.

16. Επίσκεψη του Συντονιστή
Εκπαίδευσης Λονδίνου στο ΤΕΓ-ΚΕΣ
Birmingham

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 επισκέφτηκε το
ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham (Ελληνικό Σχολείο Αγίας
Τριάδας) ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Ελληνική
Πρεσβεία στο Λονδίνο κ. Γιώργος Κόσυβας.
Το σχολείο διαθέτει εξαιρετική κτηριακή υποδομή,
επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό και υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικούς από την Κύπρο και την
Ελλάδα με σύγχρονη επιστημονική και παιδαγωγική
κατάρτιση.
Ο κ. Κόσυβας επισκέφτηκε όλες τις αίθουσες
διδασκαλίας και είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα
παιδιά και να συζητήσει με το διδακτικό προσωπικό.

Ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό έργο που
συντελείται στο σχολείο, την ανθρωπιστική δράση
και την υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την πρόεδρο κ.
Κατερίνα Ιορδάνου, τη Διευθύντρια του Σχολείου κ.
Στέλλα Τρύφωνος καθώς και από άλλα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στο ΤΕΓ-ΚΕΣ Birmingham εργάζεται από το σχολικό
έτος 2016-2017 η αποσπασμένη δασκάλα του
Υπουργείου Παιδείας κ. Μάγδα Κουφομερίτη, η
οποία είναι και υπεύθυνη του Εξεταστικού Κέντρου
του ΚΕΓ για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας στην περιοχή του Birmingham.

Εισηγητής: Γιώργος Κόσυβας, PHD, Συντονιστής
Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου.
Θέμα:
«Fostering
Greek
Language
and
Hellinomathia Examinations in Great Britain».

17. Ενημέρωση των γονέων του ΤΕΓ-ΚΕΣ
Manchester-Liverpool Μ. Βρετανίας
από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης
Λονδίνου
Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, 1 μ. μ. -4 μ. μ. στο
Ελληνικό Σχολείο Manchester πραγματοποιήθηκε
Ενημερωτική
Συνάντηση
γονέων
ΤΕΓ-ΚΕΣ
Βορειοδυτικής Αγγλίας (Μάνσεστερ-Λίβερπουλ).
(Hellenic School of Manchester Unit of Greek
Language and Culture-Central Education Council of
the Holy Archdiocese Northwestern England
(Manchester-Liverpool).

Στην ενημερωτική συνάντηση έλαβαν μέρος γονείς
και μαθητές. Στη μέριμνα της προετοιμασίας και την
φροντισμένη οργάνωση της συνάντησης συνέβαλαν
η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του ελληνικού
σχολείου κ. Κίκα (Kika Mcloughlin) και η Ελληνίδα
αποσπασμένη εκπαιδευτικός κ. Βίκυ Ζαφειράκη η
οποία είναι και Διευθύντρια του σχολείου καθώς και
όλα τα μέλη της σχολικής επιτροπής.

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 της σχολικής επιτροπής του
σχολείου. Χωρίς τη συμπαράσταση και την
ολόπλευρη προσπάθεια όλων, θα ήταν αδύνατη η
λειτουργία του ελληνικού παροικιακού σχολείου
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του ΤΕΓ- ΚΕΣ Βορειοδυτικής Αγγλίας (ManchesterLiverpool).

ανακοινώθηκαν με χαρά και υπερηφάνεια οι
νικητές του.
Μεγάλη νικήτρια Ευρώπης είναι η Konstantina
Gogos 8 ετών από τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας
στην Κολωνία, μεγάλος νικητής Αμερικής είναι ο
Georgios Plaitis 6 ετών από το σχολείο Holy Trinity –
St.Nicholas of Staten Island N.Y., ενώ μεγάλος
νικητής Αυστραλίας είναι ο Steven Paras 10 ετών
από το σχολείο St. Spyridon College.

Ευχόμαστε προς τους γονείς 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.
Από την Ευρώπη νικητές αναδείχθηκαν οι: Sofia
Karachaliou 8 ετών, Michael Venizelou 7 ετών από
το St.Panteleimon Hellenic College του Λονδίνου και
ο Evangelos Giannoudis 8 ετών από το Ελληνικό
Σχολείου του Αγίου Αθανασίου στο Kεϊμπριτζ του
Ηνωμένου Βασιλείου.

18. “Τα Παιδιά Ζωγραφίζουν τα
Χριστούγεννα”: Διεθνής παιδικός
Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2017

Από την Αμερική νικητές αναδείχθηκαν οι: Johnny
Moutsatsos 7 ετών από το σχολείο της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στην Νέα Υόρκη και η Anthi Zonas
6 ετών. Από τον Καναδά οι νικητές που επιλέχθηκαν
είναι οι Anastasia Vasai 7 ετών από το σχολείο
Metamorphosis Greek Orthodox School και
Michaela Tsakiri. Τέλος από την Αυστραλία οι
νικητές είναι, ο Markos Milenkovits από το σχολείο
Oakleigh Grammar School, η Νektraria G. 10 ετών
από το σχολείο St. Euphemia College και ο Theodors
Mantemlis από το σχολείο Oakleigh Grammar
School.
Θερμά συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά που
διακρίθηκαν όσα και στα παιδιά που έλαβαν μέρος
στο διαγωνισμό. Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία,
τύχη και χαρά!

Ο 10ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2017 των
δορυφορικών καναλιών του ΑΝΤ1 με θέμα: «Τα
Παιδιά Ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα», έληξε και
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19. Επικοινωνία του Γραφείου
Συντονιστή Εκπαίδευσης με τους
εκπαιδευτικούς των ΤΕΓ μέσω skype
Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2017 αξιοποιήθηκε η εξ
αποστάσεως επικοινωνία μέσω Skype ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Τμήματα
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) διαφόρων
χωρών και διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της
Μ. Βρετανίας και το Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης Λονδίνου. Η επικοινωνία έγινε μέσω
βιντεοδιασκέψεων σε τρεις μικρές ομάδες: η πρώτη
ομάδα περιλάμβανε τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στη Μ. Βρετανία, η δεύτερη εκείνους
που υπηρετούν στη Σουηδία και η τρίτη τους
εκπαιδυετικούς που εργάζονται στις υπόλοιπες
χώρες (Λιθουανία, Ιρλανδία, Δανία, Νορβηγία).
Η
διενέργεια
ομαδικών
βιντεοκλήσεων
εκπαιδευτικών
μέσω
Skype
με
άμεση
οπτικοακουστική επαφή σε πραγματικό χρόνο, αλλά
χωρίς να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο,
βοήθησε στην επικοινωνία, ευνόησε την
αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών και την
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα της
τρέχουσας καθημερινότητας.
Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών
τεχνολογιών ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις
ανάγκες και δυνατότητες επικοινωνίας και
συνεργασίας από απόσταση εκπαιδευτικών και
επέτρεψε σε όλους τους συνεργάτες που
καταγίνονται με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση σε
διαφορετικές
χώρες
να
συνομιλούν,
να
ενημερώνονται, να μοιράζονται εμπειρίες και να
καταλήγουν σε αποφάσεις για θέματα συντονισμού
και κοινής δράσης.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ
20. Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018

Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, οι εκπρόσωποι του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την
απόφαση για την ανακήρυξη του 2018 ως
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει πόρους
που μας κληροδοτούνται από το παρελθόν σε
διάφορες μορφές και όψεις, όπως για παράδειγμα
μνημεία, χώροι, παραδόσεις, μεταδιδόμενες
γνώσεις και μορφές έκφρασης της ανθρώπινης
δημιουργικότητας, αλλά και συλλογές που
φυλάσσουν
και
διαχειρίζονται
μουσεία,
βιβλιοθήκες και αρχεία.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αυξήσει την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή
ιστορία και τις ευρωπαϊκές αξίες και να
ενδυναμώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής
ταυτότητας. Συγχρόνως, η πρωτοβουλία εφιστά την
προσοχή στις ευκαιρίες που προσφέρει η
πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως ο αντίκτυπος
της ψηφιακής μετάβασης, οι περιβαλλοντικές και
φυσικές πιέσεις σε βάρος χώρων πολιτιστικής
κληρονομιάς και η παράνομη διακίνηση
πολιτιστικών αγαθών.
Οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους είναι:
•

να προωθήσει την πολιτισμική πολυμορφία,
τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική
συνοχή,

•

να επισημάνει την οικονομική συμβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς στους κλάδους του
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πολιτισμού και της δημιουργικότητας,
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, και στην τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη,
•

να τονίσει το ρόλο της πολιτιστικής
κληρονομιάς στο πλαίσιο των εξωτερικών
σχέσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων για την
πρόληψη των συγκρούσεων, τη συμφιλίωση
μετά από συγκρούσεις και την αποκατάσταση
της κατεστραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ιδέα ενός «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» μνημονεύεται για πρώτη φορά το
2014 στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη
συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Η ιδέα υποστηρίχθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπέβαλε
την πρότασή της για ένα Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Αύγουστο του 2016.
Ως Ευρωπαίοι διαθέτουμε ιδιαίτερα πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά που είναι αποτέλεσμα της
μακραίωνης κοινής ιστορίας μας. Χαίρομαι που
έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την
κληρονομιά και να αισθανθούμε υπερήφανοι για
όλα όσα διαμορφώνουν την κοινή ευρωπαϊκή μας
ταυτότητα (Δρ. Owen Bonnici, υπουργός
Δικαιοσύνης,
Πολιτισμού
και
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Μάλτας).

21. Αδριανός και Αθήνα: περιοδική
έκθεση από το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο
Η έκθεση σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 1900
χρόνων από την ανάρρηση του φιλέλληνα
αυτοκράτορα Αδριανού στον θρόνο το 117 μ.Χ.,
επέτειος που εορτάστηκε ποικιλότροπα από μεγάλα
ευρωπαϊκά μουσεία και πολιτιστικούς φορείς.

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιασθεί ο
φιλελληνισμός του Αδριανού και να προβληθεί η
αξία και η σημασία που διατηρεί μέχρι τις μέρες μας
η κληρονομιά του. Προωθώντας την ώσμωση της
ελληνικής διανόησης με τη ρωμαϊκή παράδοση, ο
Αδριανός
συνεισέφερε
αποφασιστικά
στη
διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής βάσης, που
αποτέλεσε ένα από τα θεμελειώδη στοιχεία του
δυτικού πολιτισμού. Από την άποψη αυτή, η έκθεση
σηματοδοτεί και προαναγγέλλει το Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα εορταστεί το
2018. Τα εκθέματα, 40 στο σύνολό τους,
προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου.
Η αίθουσα των Αθηναίων Κοσμητών στη μόνιμη
έκθεση της Συλλογής Γλυπτών επιλέχθηκε ως το
ιδανικό σκηνικό για την ανάπτυξη της
μουσειολογικής ιδέας. Πορτραίτα του αυτοκράτορα
Αδριανού τοποθετήθηκαν στο κέντρο της αίθουσας
σε ένα νοερό φιλοσοφικό διάλογο για τον ελληνικό
πολιτισμό με εμβληματικές μορφές διανοητών της
αρχαιότητας, όπως ο Μητρόδωρος, ο Αντώνιος
Πολέμων και ο Ηρώδης ο Αττικός. Τη φανταστική
συνομιλία παρακολουθούν τα πορτραίτα του
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ως σύμβολα της
ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης και οι Κοσμητές, οι
αξιωματούχοι που είχαν την ευθύνη της
διανοητικής και σωματικής εκπαίδευσης των
εφήβων
στα
αθηναϊκά
γυμνάσια
της
αυτοκρατορικής περιόδου. Μέσα από το
εμπλουτισμένο
εκθεσιακό
αφήγημα,
οι
θεματοφύλακες της παραδοσιακής ελληνικής
παιδείας προσεγγίζονται με νέα ερμηνευτικά μέσα,
που αναδεικνύουν τη βαθιά πνευματική συγγένεια
του ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού. Ο
κόσμος των Γυμνασίων της Αθήνας ζωντανεύει
επίσης με μια σειρά αντιπροσωπευτικών εκθεμάτων
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και την υπέροχη προτομή του Αντίνοου, του
αγαπημένου συντρόφου του Αδριανού, που
θεοποιήθηκε μετά τον πρόωρο θάνατό του και
λατρευόταν στα Γυμνάσια ως πρότυπο νεανικής
ομορφιάς και ρώμης.

22. Γιόχαν-Γιόαχιμ Βινκελμαν: 300
χρόνια γερμανική ελληνολατρία

Ο Βίνκελμαν γεννήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 1717
στο Στένταλ της Σαξωνίας. Ο πατέρας του ήταν
τσαγκάρης. Η καριέρα του στον χώρο των
αρχαιογνωστικών επιστημών υπήρξε εντυπωσιακή
και τον αδόκητο χαμό του θρήνησε τότε όλος ο
πνευματικός κόσμος της Γερμανίας. Αργότερα ο
Γκαίτε χαρακτήρισε τον 18ο αιώνα «εκατονταετία
του Βίνκελμαν».
Το πάθος του Βίνκελμαν για τη μελέτη της
αρχαιότητας τον αποδέσμευσε από το πατρικό
εργαστήρι. Ο ίδιος ο πατέρας του ήταν ο πρώτος
που αποδέχθηκε το πάθος του γιου. Τον έστειλε σε
ένα κλασσικό σχολείο με έμφαση στα λατινικά και
τα αρχαία ελληνικά. Στα μέσα του 18ου αιώνα
εργάστηκε ως βιβλιοθηκάριος έξω από τη Δρέσδη,
την εποχή που ανεγείρονταν τα μεγάλα μνημεία της
πόλης, ο Ναός της Παναγίας (Frauenkirche) ή η
Πινακοθήκη Τσβίνγκερ.

Και τότε ακριβώς ο Βίνκελμαν προκαλεί ένα
πρωτόγνωρο θόρυβο με τις απόψεις του. Στη μελέτη
του «Σκέψεις για τη μίμηση των ελληνικών έργων
στη ζωγραφική και τη γλυπτική» ανακηρύσσει τα
ελληνικά αγάλματα ως το υψηλότερο ιδανικό της
τέχνης. Μ' αυτόν τον τρόπο ο Βίνκελμαν
διαφοροποιείται για πρώτη φορά από τον
κλασσικισμό των Γάλλων και Ιταλών συγχρόνων του
που προσανατολιζόταν κατά βάση στη ρωμαϊκή
αρχαιότητα. Και θεμελιώνει έτσι τη γερμανική
ελληνολατρία που στην εποχή της γένεσής της ήταν
μια πνευματική επανάσταση.
Τότε διατύπωσε και την άποψη, που θα γίνει
αργότερα σύνθημα της κλασσικής περιόδου της
Βαϊμάρης γύρω από τον Γκαίτε, τον Σίλερ και τον
Χέρντερ, ότι τα αρχαία γλυπτά (για παράδειγμα το
Σύμπλεγμα του Λαοκόοντος) διαθέτουν «ευγενική
απλότητα και γαλήνιο μεγαλείο». Η ρήση αυτή
σήμαινε απόρριψη των παιχνιδισμάτων του ροκοκό
και του μπαρόκ. Σήμαινε τη θεμελίωση ενός
πνευματικού παρελθόντος για τον γερμανικό λαό,
στηριγμένου στη διανοητική καθαρότητα της
αρχαίας Ελλάδας. Αυτή ήταν η καίρια συμβολή του
Βίνκελμαν στην πνευματική ιστορία της νεώτερης
Ευρώπης.
Στη συνέχεια πήγε στη Ρώμη, όπου ανακάλυψε τους
λογοτεχνικούς και αρχαιολογικούς θησαυρούς της
Βιβλιοθήκης του Βατικανού, της Πομπηίας και της
Ηράκλειας. Έτσι προέκυψε το 1764 το κεφαλαιώδες
έργο του «Ιστορία της Τέχνης της Αρχαιότητας», με
το οποίο θεμελίωσε ουσιαστικά την αρχαιολογία
και την ιστορία της τέχνης εισάγοντας μεταξύ άλλων
και τη διάκριση των καλλιτεχνικών περιόδων σε
φάσεις ανάπτυξης, ωριμότητας και παρακμής.
Έγινε διάσημος σε ολόκληρη την Ευρώπη, διετέλεσε
έφορος αρχαιοτήτων στο Βατικανό και τη Ρώμη,
έγινε μέλος πολλών φημισμένων ακαδημιών του
καιρού του. Δεν επισκέφθηκε ποτέ την Ελλάδα. Στο
τελευταίο του ταξίδι πριν επιστρέψει στη Γερμανία
κατέληξε στο πανδοχείο της Τεργέστης. Ο
δολοφόνος του ανέφερε κατά την ανάκριση ότι είχε
βρει στη βαλίτσα του θύματος ένα βιβλίο γραμμένο
«σε μια παράξενη γλώσσα». Ήταν τα έπη του
Ομήρου.
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23. «Van Gogh Alive - The Εxperience»
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: η
υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία
της τέχνης
Έπειτα από περιοδεία σε 35 πόλεις, το multimedia
υπερθέαμα «Van Gogh Alive - The Εxperience» κάνει
στάση στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής) και μέχρι τις
5 Μαρτίου 2018 μας καλεί να βυθιστούμε στον
εικαστικό ρομαντισμό ενός γνήσια πρωτοπόρου
ζωγράφου, ο οποίος συνεχίζει να αποδεικνύει τη
διαχρονικότητά του.

«Φτιάξαμε μια ξεχωριστή εκθεσιακή εμπειρία σαν
έναν νέο τρόπο που μπορεί κάποιος να έρθει σε
επαφή με την τέχνη», εξηγεί ο επιμελητής του
project Ρόμπερτ Κιρκ, ο οποίος μαζί με την εταιρεία
Λάβρυς μετέτρεψαν σε τέσσερις μήνες 1.500
τετραγωνικά του Μεγάρου Μουσικής σε ένα
υπερσύγχρονο
«πλανητάριο».
Οι
κοφτές,
στροβιλιστές πινελιές από την εικαστική γκάμα του
Βαν Γκογκ παντρεύονται με την τρισδιάστατη
προοπτική, την κειμενική επεξήγηση, την κίνηση,
την εστίαση και τον ήχο μέσα από ένα συγχρονισμό
40 πολυκάναλων high tech προβολέων (τύπου
SENSORY4™), που θέτουν την τεχνολογία στην
υπηρεσία της τέχνης και προτείνουν ένα νέο
εκθεσιακό «προϊόν».

φύση και το «έναστρο» ντελίριο της μεταιμπρεσιονιστικής επανάστασης, η πινακοθήκη του
Βαν Γκογκ συναντά τις συναισθηματικά
φορτισμένες επιστολές προς τον αδερφό του Τεό
πάνω στο ηχόχρωμα της προκλασικής μουσικής.
Ακολουθώντας τον auteur της ζωγραφικής μέχρι το
τραγικό
του
φινάλε,
το
σύμπαν
του
κινηματογραφείται
δεξιοτεχνικά
(κατασκευή
σεκάνς, χρήση εφέ cross-dissolve, τμηματική
ανασύνθεση πινάκων κ.ο.κ.) σε ένα πολυμεσικό ποτ
πουρί με γραμμική αφήγηση, που αποτελεί από
μόνο του μια εικαστική σύνθεση και φλερτάρει με
την έννοια του μεταμοντέρνου.
«Απευθυνόμαστε κυρίως σε ένα μη εξειδικευμένο
κοινό όλων των ηλικιών που υπό άλλες συνθήκες
δεν θα επισκεπτόταν ένα χώρο τέχνης για να
γνωρίσει εμβληματικά έργα μέσα από την
υπερσύγχρονη τεχνολογία εμβύθισης», σχολιάζει ο
Ρόμπερτ Κιρκ. Χρόνο με το χρόνο, από τον 20ό
αιώνα κι έπειτα, το παιχνίδι τέχνης και τεχνολογίας
(που κρατάει από τον βιτρούβιο άνθρωπο του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι) φέρνει –πέρα από τα νέα
εικαστικά
«τέκνα»–
καινοτόμους
δρόμους
παρουσίασης των εκθεμάτων, γεφυρώνοντας
χάσματα γενεών αλλά και... γνώσεων. «Ό,τι είναι το
χρώμα για μια εικόνα είναι ο ενθουσιασμός για τη
ζωή», «το μόνο που θα ήθελα είναι να με δέχονται
όπως είμαι» και άλλες αυθεντικές φράσεις του Βαν
Γκογκ μαζί με επεξηγηματικές λεζάντες δίνουν το
αναγκαίο περιεχόμενο πληροφοριών για να
μπορέσει να γίνει η θέαση των εικαστικών
αριστουργημάτων μια αποτυπωμένη βιωματική
εμπειρία για τον επισκέπτη.

Χέρι χέρι με τον μεγάλο εικαστικό, το ψηφιακό
ταξίδι ξεκινά από την τρίτη δεκαετία της ζωής του,
όταν για πρώτη φορά «οπλίζει» το πινέλο του. Από
το σκοτεινό στιλιζάρισμα και τους γήινους τόνους
στις ωμά ρεαλιστικές ελαιογραφίες-καταγραφές
του εργατικού μόχθου στα χωράφια του Νούενεν
μέχρι τον μπριόζικο κιτρινωπό φωτισμό στη νεκρή
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Ξεπερνώντας τα όρια των φορμαλιστικών
παρουσιάσεων¬, το «Van Gogh Alive - The
Εxperience» ταιριάζει με την επαναστατική ορμή
του μεγάλου εικαστικού, τον οποίο και παρουσιάζει
εκλαϊκευμένα και περιεκτικά, χωρίς να πέφτει στην
παγίδα των βολικών υπεραπλουστεύσεων. Ογδόντα
χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του
Βάλτερ Μπένγιαμιν «Το έργο τέχνης στην εποχή της
τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας», που
σήμανε το τέλος της καλλιτεχνικής αυθεντικότητας,
αυτή η high tech έκθεση εμπλουτίζει την εμπειρία
της
θέασης
άφθαρτων
αριστουργημάτων,
ανοίγοντας έτσι νέες συναρπαστικές εικαστικές
ατραπούς.

Ο ζωγράφος θέτει ερωτήματα για την υπόσταση του
κόσμου και της αισθητικής εμπειρίας, για την σχέση
της Τέχνης με τις πιο πάνω έννοιες και την θέση της
λειτουργίας του εγκεφάλου στην προσπάθεια του
ανθρώπου να δημιουργήσει πολιτισμό.
Ύψιστες δραστηριότητες του πολιτισμού είναι η
Επιστήμη και η Τέχνη. Η πρώτη μιλάει μέσω της
νόησης και η δεύτερη μέσω της αισθητικής
εμπειρίας που εμπεριέχει το ωραίο, το κάλλος, αλλά
και την ασχήμια. Το κάλλος και η ασχήμια πάντα
έχουν παρουσία στην καλλιτεχνική δημιουργία,
γιατί και τα δύο είναι παιδιά της εγκεφαλικής
λειτουργίας.

24. Μετά το Λονδίνο στην Αθήνα η
Έκθεση Ζωγραφικής του Κώστα
Σπυρόπουλου «Εικασία της
Εικασίας»
Στην Αθήνα στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης»,
Πειραιώς 206, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου έγιναν τα
εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής του Κώστα
Σπυρόπουλου, με τίτλο η “Εικασία της Εικασίας”. Η
ίδια έκθεση είχε παρουσιασθεί από 3 – 30
Οκτωβρίου 2017 στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
στο Λονδίνο με μεγάλη επιτυχία.

Για αυτό η υπόσταση του κόσμου μας είμαστε εμείς
και εμείς τον βιώνουμε με τον τρόπο που ο
εγκέφαλος έχει την ικανότητα να το κάνει.
Αισθανόμαστε τον κόσμο μας πολύχρωμο, υπέροχο,
συγκινητικό. Αν όμως δεν υπήρχαμε, ο κόσμος θα
ήταν ένα μαυρόασπρο θέατρο που θα παιζόταν σε
αδειανά καθίσματα και δεν θα είχε καμμία
υπόθεση. Ο άνθρωπος είναι μόνος του σε ένα κόσμο
δίχως νόημα, εκτός από το νόημα που δημιουργεί ο
ίδιος μέσα από την ελευθερία του ως ον που
διαμορφώνεται διαρκώς.
Από την αναγνώριση αυτής της κατάστασης, όπου η
μόνη βεβαιότητα είναι ο θάνατος, αντλείται το
βαθύτερο άγχος, αλλά και η απόλυτη προσωπική
ευθύνη. Η Τέχνη είναι έκφραση αρχέγονη, δηλαδή
μια σύλληψη αίσθησης, ερχομός της αλήθειας και
ακριβέστερα ερχομός της αλήθειας του κόσμου. Ο
καλλιτέχνης δεν είναι το υποκείμενο που παρατηρεί
τον κόσμο, αλλά είναι εντός του κόσμου. Ο
ζωγράφος δεν βλέπει τον κόσμο, αφήνει να βλέπει
ο κόσμος σε αυτόν. Το έργο τέχνης είναι υλικότητα
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και ψυχή ταυτόχρονα. Όπως δεν μπορεί να
διαχωριστεί το σώμα από την ψυχή, έτσι και το έργο
τέχνης είναι υλική μορφή την οποία διαπνέει μια
“ορισμένη αισθητική επανάσταση”.
Το έργο τέχνης γεννιέται για να γεννηθεί και
επιζητεί να υπάρξει ανεξάρτητα από τον δημιουργό
του και δεν ενδιαφέρεται αν είναι καλοδεχούμενο ή
όχι. Είναι μια ενσαρκώμενη αίσθηση ενός κόσμου
που καθιερώνεται και απλώνει ρίζες στην γη. Η
τέχνη φαίνεται ότι λειτουργεί με τρόπο που απηχεί,
σε σημαντικό βαθμό, την ίδια την λειτουργία του
εγκεφάλου, δηλαδή αναπαριστά σταθερά, διαρκή,
ουσιώδη και παντοτινά χαρακτηριστικά των
αντικειμένων, των επιφανειών, των προσώπων, των
καταστάσεων και επομένως μας επιτρέπει να
αποκτήσουμε γνώση όχι μόνο για συγκεκριμένα
αντικείμενα, αλλά για μεγάλες κατηγορίες
αντικειμένων και ιδεών. Ο καλλιτέχνης είναι
επιλεκτικός και χρησιμοποιεί τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά και απορρίπτει τα περιττά. Για αυτό
ο πραγματικός καλλιτέχνης βρίσκεται μόνος του στο
όριο μεταξύ του γνωστού και του αγνώστου και
προσπαθεί να δώσει υπόσταση, περιεχόμενο, σε
ένα κόσμο δίχως νόημα. Έτσι το έργο τέχνης γίνεται
αληθινό παιδί της εποχής του.
Τα έργα του Σπυρόπουλου είναι ανοιχτά έργα
Τέχνης,
δηλαδή
επιδέχονται
πολλαπλές
αναγνώσεις, για αυτό έχουν μια οικουμενικότητα,
μια απήχηση σε πολλές κοινωνικές, αλλά και
ομάδες διανόησης. Δεν διστάζει να ζωγραφίζει
“άχρηστα πράγματα”, άδεια κουτιά, άχρηστες
διαφημίσεις των Μ.Μ.Ε., φιλοσοφικές διατυπώσεις
και σκηνές του δρόμου. Τα αυτοκίνητα και οι
μηχανές, που υπό προϋποθέσεις είναι χρήσιμα,
αποτελούν συχνές αναφορές μέσα στο κοινό
πολιτισμικό πεδίο της καθημερινότητας, της
πολυπλοκότητας και της συνάφειας. Η ζωγραφική
του δεν εξυπηρετεί σκοπιμότητες και διαφεύγει από
τα όρια της τεχνικής και της τεχνολογίας. Η
ζωγραφική του εικάζει και εικάζεται.

25. Η συμβολή της Ινδίας στα Μαθηματικά
και τη Φωτογραφία σε δύο εκθέσεις
στο Λονδίνο

Δύο εκθέσεις που αναδεικνύουν τη συμβολή της
Ινδίας στην επιστήμη, την τεχνολογία και τα
μαθηματικά,
παρουσιάζει
το
Μουσείο
Επιστήμης (Science Museum) του Λονδίνου έως τις
31 Μαρτίου 2018.
Η πρώτη έκθεση, 5000 Χρόνια Επιστήμης και
Καινοτομίας, διερευνά τις σημαντικές συνεισφορές
της Ινδίας σε θέματα όπως είναι τα μαθηματικά, η
εξερεύνηση του διαστήματος και η μηχανική,
αναδεικνύοντας μερικούς από τους μεγαλύτερους
στοχαστές της από την αρχαιότητα έως και σήμερα.
Μια σελίδα από το ινδικό μαθηματικό χειρόγραφο
Bakhshali, που αποτελεί την πρώτη απεικόνιση του
μηδενικού συμβόλου που χρησιμοποιούμε σήμερα,
είναι το επίκεντρο της έκθεσης, αποδεικνύοντας την
πρωτοποριακή συμβολή της χώρας στην ανάπτυξη
των μαθηματικών ιδεών.
Μέσα από τα εκθέματα και τις ιστορίες των
ανθρώπων, η έκθεση αναδεικνύει την συμβολή της
χώρας στην παρατήρηση, τον υπολογισμό και την
καινοτομία και δείχνει πώς ο λαός, η γεωγραφία και
ο πολιτισμός της χώρας αυτής είχαν βαθύ αντίκτυπο
στην παγκόσμια επιστημονική πρόοδο.
Η
δεύτερη
έκθεση, Φωτογραφία 1857-2017,
διερευνά την τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη
της φωτογραφίας στην Ινδία, εξετάζοντας τον
μεταβαλλόμενο ρόλο της στη χαρτογράφηση της
πρόσφατης ιστορίας της χώρας, από τις απαρχές της
φωτογραφίας στην Ινδία στα μέσα του 19ου αιώνα
έως και σήμερα.
Η φωτογραφία έφτασε στην Ινδία το 1839 και
γρήγορα αποτέλεσε ισχυρό εργαλείο στα χέρια
στρατιωτικών και αποικιακών διαχειριστών στην
προσπάθεια να τεκμηριώσουν και να κυριαρχήσουν
στο λαό, την αρχιτεκτονική και τα τοπία της
χώρας. Σύμφωνα με τους επιμελητές της έκθεσης, η
ιστορία της δυτικής τέχνης τείνει να αγνοεί τους
Ινδούς φωτογράφους και για αυτό το λόγο η έκθεση
τοποθετεί το έργο τους σε ένα διεθνές πλαίσιο,
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καθώς ο πρωτοπόρος Ινδός φωτογράφος Marahaja
Ram Singh II συνυπάρχει με τον βρετανό Samuel
Bourne και η πρώτη Ινδή φωτορεπόρτερ Homai
Vyarawalla με τον διάσημο Γάλλο φωτογράφο Henri
Cartier-Bresson.

Οι δύο εκθέσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο της
70ης επετείου της Ανεξαρτησίας της Ινδίας και του
Έτους Πολιτισμού Ηνωμένου Βασιλείου-Ινδίας και
περιλαμβάνει
κινηματογραφικές
προβολές,
παραστάσεις μουσικής και χορού και συζητήσεις.

26. Γιατί ο Αριστοτέλης είναι τόσο
σημαντικός;

Ο Αριστοτέλης (384 π.Χ. - 322 π.Χ.) ήταν αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας που
γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής. Σε ηλικία
17 ετών εισέρχεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα,
στην Αθήνα, όπου παραμένει έως τα 37 του έτη. Εκεί

συνδέεται τόσο με τον ίδιο τον Πλάτωνα όσο και με
τον Εύδοξο, τον Ξενοκράτη και άλλους στοχαστές.
Τα έργα του αναφέρονται σε πολλές επιστήμες,
όπως φυσική, βιολογία, ζωολογία, μεταφυσική,
λογική, ηθική, ποίηση, θέατρο, μουσική, ρητορική,
πολιτική κ. ά, και συνιστούν το πρώτο
ολοκληρωμένο σύστημα στη Δυτική Φιλοσοφία. Στη
συνέχεια αναπτύσσονται πέντε λόγοι για τους
οποίους ο Αριστοτέλης είναι σημανικός:
Πρώτον, ο Αριστοτέλης αποτελεί το θεμέλιο όλης
της μεταγενέστερης φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τη
διατύπωση του Barnes, «κανένας πριν από αυτόν
δεν είχε συνεισφέρει τόσο πολύ στη γνώση και
κανένας ύστερα από αυτόν δεν μπορεί να φιλοδοξεί
να συναγωνιστεί τα επιτεύγματα του». Μέχρι τον
17ο αιώνα η ιστορία της φιλοσοφίας ταυτίζεται
ουσιαστικά με τη διάδοση, την ερμηνεία και την
κριτική του αριστοτελισμού. Η εμβέλεια και η
συστηματικότητα της αριστοτελικής σκέψης την
έκαναν να λειτουργεί ως πρότυπο για τη φιλοσοφία
της ύστερης ελληνικής αρχαιότητας, του Βυζαντίου,
των Αράβων, και του δυτικού Μεσαίωνα. Θαυμαστή
είναι επομένως η προσαρμοστικότητα της
αριστοτελικής σκέψης σε κάθε εποχή και σε κάθε
πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι
αναγνώριζαν πάντοτε θεμελιώδεις αλήθειες στο
αριστοτελικό σύστημα σκέψης.
Δεύτερον, ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που
σχεδίασε, ιεράρχησε και υλοποίησε μια πλήρη
εγκυκλοπαίδεια της γνώσης. Καθιέρωσε τη διαίρεση
της φιλοσοφίας και της επιστήμης στους κλάδους
που και σήμερα μελετούμε. Είχε σημαντική
συμβολή σε όλα τα γνωστικά πεδία, δεν
περιφρόνησε καμία γνώση ή δεξιότητα, ενώ είναι ο
ιδρυτής πολλών νέων επιστημονικών αντικειμένων:
η λογική, η φυσική, η μετεωρολογία, η βιολογία και
η ποιητική είναι δικά του δημιουργήματα. Επιπλέον,
αντιλήφθηκε την ανάγκη να καταγραφούν
σημαντικές κατακτήσεις του παρελθόντος με
συστηματικό τρόπο: τα ποικίλα πολιτεύματα και οι
νόμοι των ελληνικών πόλεων, η ιστορία των
επιστημονικών κλάδων, οι νικητές των Ολυμπιακών
Αγώνων (που για τους αρχαίους προσέφεραν και
ένα μέτρο της χρονικής διαδοχής). Χάρη στην
εργασία αυτή του Αριστοτέλη και της σχολής του,
διασώθηκαν οι περισσότερες πληροφορίες που
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σήμερα διαθέτουμε για την πρώιμη αρχαιοελληνική
σκέψη.

O Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης λεπτομέρεια της Σχολής των
Αθηνών του Ραφαήλ. Η χειρονομία του Αριστοτέλη προς τη γη
αντιπροσωπεύει την αντίληψή του σχετικά με την απόκτηση
της γνώσης μέσω της εμπειρικής παρατήρησης και των
αισθήσεων. Στον αντίποδα ο Πλάτωνας δείχνει προς τον
ουρανό, στον οποίο εδράζονται σύμφωνα με τον ίδιο οι Ιδέες.

Τρίτον, ο Αριστοτέλης εγκαινίασε τον σύγχρονο
τρόπο γραφής της φιλοσοφίας και εμπλούτισε όσο
κανείς άλλος το λεξιλόγιο της. Οι αριστοτελικές
πραγματείες ως προς την οργάνωση και τη λογική
τους
θυμίζουν
σύγχρονα
επιστημονικά
συγγράμματα. Είναι οργανωμένες κατά θέμα,
αξιοποιούν τις κατακτήσεις των προγενεστέρων,
εντοπίζουν σε κάθε τομέα φαινομένων τα
σημαντικά προβλήματα, ενσωματώνουν τη
διαλεκτική αντιπαράθεση. Και διέπονται από
αντικειμενικότητα και νηφάλιο πνεύμα. Η
πλειονότητα
άλλωστε
των
σύγχρονων
φιλοσοφικών, λογικών και επιστημονικών όρων
έλκει την καταγωγή της από τον Αριστοτέλη: ύλη,
δύναμη, αρχή, τέλος, ουσία, κατηγορία,
υποκείμενο,
θεωρία,
πράξη,
επαγωγή,
συλλογισμός, ορισμός, γένος, είδος, φυσική,
ποιητική, εντελέχεια, μεσότητα είναι μερικοί από
τους όρους που έπλασε ή μεταποίησε ο Αριστοτέλης
για να αποκτήσει η επιστημονική γνώση το όργανο
της.
Τέταρτον, ολόκληρα τμήματα της φιλοσοφίας του
Αριστοτέλη ισχύουν ακόμη και σήμερα. Η τυπική
λογική είναι πλήρως αριστοτελική, η φιλοσοφία της
επιστήμης και του δικαίου στηρίζονται στις δικές
του βασικές διακρίσεις, ενώ η αριστοτελική ηθική

έχει αναβιώσει στην εποχή μας και διατηρεί
σημαντικούς υποστηρικτές. Διαβάζοντας σήμερα
τον Αριστοτέλη, δυσκολεύεται κανείς να
συνειδητοποιήσει, ότι τα κείμενά του γράφτηκαν
πριν από 2.500 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν παράλογο,
ότι σε όποια χώρα του κόσμου υπάρχει γραπτή
παράδοση, θα βρει κανείς ακόμη και σήμερα
διακριτά ίχνη της επίδρασης του Αριστοτέλη.
Πέμπτον, η επίδραση της αριστοτελικής σκέψης
είναι οικουμενική -υπερβαίνει εμφανώς τα όρια της
καταγωγής της, τόσο ως προς τον τόπο όσο και ως
προς τον χρόνο. Ίσως μάλιστα ο Αριστοτέλης να
είναι το καλύτερο παράδειγμα για να αντιληφθεί
κανείς τι πραγματικά σημαίνει οικουμενικός
στοχαστής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην ιστορία των
ιδεών άλλη περίπτωση όπου ένα σύστημα σκέψης
υιοθετήθηκε από τόσο πολλούς και τόσο
διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς ή που άντεξε
τόσο πολύ στο πέρασμα των αιώνων. Και είναι
σημαντικό, ότι αυτό συνέβη χωρίς η αριστοτελική
σκέψη να απολέσει τα σημάδια της ελληνικής της
προέλευσης.

27. Έκθεση της UNICEF για τα παιδιά
και το διαδίκτυο: Προκλήσεις και
κίνδυνοι
Παρά την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου από τα
παιδιά (ένας στους τρεις χρήστες του Διαδικτύου
παγκοσμίως είναι παιδί) δεν γίνεται τίποτε για να
προστατευθούν από τους κινδύνους του ψηφιακού
κόσμου και ν' αυξήσουν την πρόσβασή τους σε
ασφαλές διαδικτυακό περιεχόμενο, υπογραμμίζει η
UNICEF στην κορυφαία έκθεσή της.
Η έκθεση «Η Κατάσταση των Παιδιών στον Κόσμο
2017: Τα παιδιά σε έναν ψηφιακό κόσμο»,
παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη ματιά της
UNICEF στους διάφορους τρόπους με τους οποίους
η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή των
παιδιών, εντοπίζοντας τις ευκαιρίες, καθώς και τους
κινδύνους που υπάρχουν. Υποστηρίζει επίσης ότι οι
κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας δεν έχουν
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ακολουθήσει το ρυθμό των αλλαγών, εκθέτοντας τα
παιδιά σε νέους κινδύνους και ζημιές και αφήνοντας
πίσω τα εκατομμύρια των πλέον μειονεκτούντων
από αυτά.
«Για το καλύτερο και για το χειρότερο, η ψηφιακή
τεχνολογία είναι πλέον ένα μη αναστρέψιμο
γεγονός στη ζωή μας», δήλωσε ο Εκτελεστικός
Διευθυντής της UNICEF Anthony Lake. «Σε έναν
ψηφιακό κόσμο, η διπλή μας πρόκληση είναι πώς να
μετριάσουμε
τις
ζημιές,
μεγιστοποιώντας
παράλληλα τα οφέλη του Διαδικτύου για κάθε
παιδί».
Η έκθεση εξετάζει τα οφέλη που μπορεί να
προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στα πιο
μειονεκτούντα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας ή
που πλήττονται από έκτακτες ανθρωπιστικές
κρίσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση της
πρόσβασής τους στην πληροφόρηση, την
οικοδόμηση δεξιοτήτων για τον ψηφιακό χώρο
εργασίας και την παροχή μιας πλατφόρμας για τη
σύνδεση και επικοινωνία των απόψεών τους.
Αλλά η έκθεση δείχνει ότι εκατομμύρια παιδιά
μένουν πίσω. Περίπου το ένα τρίτο της νεολαίας
στον κόσμο - 346 εκατομμύρια - δεν έχει
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάτι που
επιδεινώνει τις ανισότητες και μειώνει την
ικανότητα των παιδιών να συμμετέχουν σε μια
αυξανόμενη ψηφιακή οικονομία.
Η έκθεση εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το
Διαδίκτυο κάνει πιο ευάλωτα τα παιδιά σε
κινδύνους και ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της
κατάχρησης των προσωπικών τους δεδομένων, της
πρόσβασης σε επιβλαβές περιεχόμενο και του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Η πανταχού παρουσία
των φορητών συσκευών, σύμφωνα με την έκθεση,
έχει κάνει τη διαδικτυακή πρόσβαση για πολλά
παιδιά λιγότερο ελεγχόμενη - και ενδεχομένως πιο
επικίνδυνη.
Και ψηφιακά δίκτυα, όπως το Dark Web και τα
κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies), επιτρέπουν
τις χειρότερες μορφές εκμετάλλευσης και
κακοποίησης,
συμπεριλαμβανομένης
της
διακίνησης και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
σε απευθείας σύνδεση.

Η έκθεση παρουσιάζει τα τρέχοντα δεδομένα και
αναλύσεις σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από
τα παιδιά και τον αντίκτυπο της ψηφιακής
τεχνολογίας στην ευημερία των παιδιών,
εξετάζοντας τις αυξανόμενες συζητήσεις για τον
ψηφιακό «εθισμό» και την πιθανή επίδραση του
χρόνου έκθεσης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Άλλα στοιχεία από την έκθεση:
•

•

•

•

Οι νέοι είναι η πιο συνδεδεμένη ηλικιακή
ομάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 71% είναι
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, σε σύγκριση με
το 48% του συνολικού πληθυσμού.
Οι αφρικανικές νεολαίες είναι οι λιγότερο
συνδεδεμένες, με περίπου 3 στους 5 νέους
εκτός σύνδεσης, σε σύγκριση με μόλις 1 στους
25 στην Ευρώπη.
Περίπου το 56% όλων των ιστότοπων είναι στα
αγγλικά και πολλά παιδιά δεν μπορούν να
βρουν περιεχόμενο που να καταλαβαίνουν ή
που να είναι πολιτιστικά σχετικό.
Περισσότερες από 9 στις 10 αναγνωρισμένες
σε παγκόσμιο επίπεδο διευθύνσεις URL για τη
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
φιλοξενούνται σε πέντε χώρες - τον Καναδά, τη
Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόνο η συλλογική δράση - από τις κυβερνήσεις, τον
ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις για τα παιδιά, τον
ακαδημαϊκό κόσμο, τις οικογένειες και τα ίδια τα
παιδιά - μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση
του ψηφιακού πεδίου δράσης και να καταστήσει το
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Διαδίκτυο ασφαλέστερο και πιο προσιτό για τα
παιδιά.
Στις πρακτικές συστάσεις που βοηθούν στην
καθοδήγηση
αποτελεσματικότερης
χάραξης
πολιτικής και πιο υπεύθυνων επιχειρηματικών
πρακτικών
προς
όφελος
των
παιδιών
περιλαμβάνονται:
•
•

•
•

•

•

Παροχή σε όλα τα παιδιά πρόσβασης σε
υψηλής ποιότητας διαδικτυακούς πόρους.
Προστασία των παιδιών από κινδύνους στο
διαδίκτυο - συμπεριλαμβανομένης της
κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας
ανθρώπων, του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και
της έκθεσης σε ακατάλληλα υλικά.
Προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της
ταυτότητας των παιδιών στο διαδίκτυο.
Δίδαγμα της ψηφιακής παιδείας για να είναι τα
παιδιά ενημερωμένα, αφοσιωμένα και ασφαλή
στο διαδίκτυο.
Αξιοποίηση της δύναμης του ιδιωτικού τομέα
για την προώθηση προτύπων δεοντολογίας και
πρακτικών που προστατεύουν και ωφελούν τα
παιδιά στο διαδίκτυο.
Να μπει το ύψιστο συμφέρον των παιδιών στο
επίκεντρο της ψηφιακής πολιτικής.

«Το Διαδίκτυο σχεδιάστηκε για ενήλικες, αλλά
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από παιδιά
και νέους - και η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει όλο
και περισσότερο τη ζωή και το μέλλον τους.
Συνεπώς, οι ψηφιακές πολιτικές, πρακτικές και
προϊόντα πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τις
ανάγκες των παιδιών, τις προοπτικές των παιδιών
και τις φωνές των παιδιών», δήλωσε ο Anthony
Lake.

28. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη: Βιοδιπλωματία, εθνική και πολιτισμική
ταυτότητα αναπόσπαστες
διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης
Η επικοινωνία σε όλο τον κόσμο γίνεται ολοένα
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη, παρέχοντας μία

διαφορετική προοπτική του χρόνου και του χώρου.
Έχουμε την δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσουμε
το βιβλίο της γνώσης με πρωτοφανείς ταχύτητες,
ενώ το διαδίκτυο οδηγεί στην κοινωνική και
πολιτιστική διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση
καθιστώντας όλο και πιο εύκολη την ροή
πληροφοριών και ιδεών.
Οι νέες αυτές δυνατότητες οδηγούν και σε νέες
προκλήσεις, δημιουργώντας έντονες διαφωνίες ως
προς το αν η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην ενότητα
και τη συνοχή ή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια
της ατομικής και εθνικής ταυτότητας. Το χάσμα
μπορεί να γεφυρωθεί εάν όλοι εκτιμήσουν την αξία
της διαφοροποίησης και της αλληλεξάρτησης.
Η συνεχής εμφάνιση νέων αβεβαιοτήτων στη διεθνή
σκηνή καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη την επίτευξη
ενότητας και συνοχής. Στον αντίποδα, μια ολική
αποδέσμευση
από
τη
διαδικασία
της
παγκοσμιοποίησης θα έθετε σε κίνδυνο την
ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Το πραγματικό δίλημμα για την
πλειοψηφία των πολιτικών ηγετών σήμερα είναι
πώς θα συνεχίσουμε να επωφελούμαστε από την
παγκοσμιοποίηση
ελαχιστοποιώντας
τους
κινδύνους. Το πολιτικό στοίχημα είναι ένας
εποικοδομητικός διάλογος, με θέση, αντίθεση και
σύνθεση νέων αξιών, ο οποίος συμβάλλει στην
μετατροπή αυτής της πρωτοφανούς πρόκλησης σε
μια μεγάλη ευκαιρία.

Η κρίση αξιών που βιώνουμε διεθνώς έχει οδηγήσει
σε ταραχώδη κύματα, δημιουργώντας ανισορροπίες
στην κοινωνία καθώς και προβλήματα που
υπερβαίνουν τα στενά εθνικά πλαίσια, όπως η
ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, οι
ασθένειες, η ανεργία και η μετανάστευση. Τα
προβλήματα αυτά θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική
συνοχή, με προεκτάσεις οι οποίες μόλις τώρα
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αρχίζουν να εκτυλίσσονται. Παράλληλα, ο
εξτρεμισμός και ο φανατισμός έχουν αποκτήσει
διαστάσεις παγκόσμιας απειλής.
Ο απομονωτισμός δεν μπορεί να αποτελέσει
εναλλακτική λύση στην παγκοσμιοποίηση. Αλλά τα
σταθερά σημεία αναφοράς όπως το έθνος, η φυλή,
η γλώσσα και η θρησκεία, τα οποία συνθέτουν την
ομορφιά και τον πλούτο της ανθρωπότητας,
μπορούν να δώσουν ώθηση σ' ένα νέο όραμα,
βασισμένο στην αλληλεξάρτηση και τον αμοιβαίο
σεβασμό.
Το πολύτιμο αγαθό του βίου είναι ένα ισχυρό
αντίβαρο στην κρίση αξιών. Η Γη δεν είναι παρά μία
μικρή κουκίδα στο σύμπαν. Αντί να θεωρούμε κάθε
γείτονα ως απειλή και να προσπαθούμε να
εξαλείψουμε ο ένας τον άλλον, πρέπει να
αναγνωρίσουμε την αξία της διαφορετικότητας,
αναγνωρίζοντας τις μοναδικές ιδιότητες όλων των
πολιτισμών. Η κοινή απειλή της κλιματικής αλλαγής,
μας δίνει την ευκαιρία για κοινή δράση,
επιτρέποντας παράλληλα την άνθηση της βιοδιπλωματίας, δηλαδή της διεθνούς συνεργασίας για
την προστασία του περιβάλλοντος. Η βιοδιπλωματία κινητοποιεί όλα τα κράτη να
δεσμευτούν για τον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και επιδιώκει μέσα από τα ΜΜΕ και την
εκπαίδευση να εμπλέξει κάθε άτομο στον πλανήτη
σ' αυτή την παγκόσμια εκστρατεία.
Η βιο-διπλωματία προωθεί την αλληλεξάρτηση και
τη συνεργασία και επικεντρώνεται στην αξία της
διαφοροποίησης. Ακριβώς όπως όλα τα μέρη του
ανθρώπινου σώματος πρέπει να λειτουργούν μαζί
με αρμονικό συντονισμό για να διατηρήσουν ένα
υγιές άτομο, η σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται την
συνεργασία όλων των μελών της, το καθένα με
ξεχωριστό και διαφοροποιημένο ρόλο, για να
εξασφαλίσει ένα αρμονικό και ειρηνικό μέλλον.
Δεν χρειάζεται η παγκοσμιοποίηση να καταργήσει
το μέλλον τον εθνικών και πολιτισμικών
ταυτοτήτων. Μπορούν να λειτουργήσουν ως
έννοιες αλληλένδετες και συμπληρωματικές,
εκφράζοντας ταυτόχρονα και την διαφοροποίηση
και την αλληλεξάρτηση, ως δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος. Οι εθνικές πολιτισμικές εμπειρίες
εμπλουτίζουν
την
παγκόσμια
πολιτιστική

κληρονομιά, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς
αυτές.
Παράλληλα,
η
διαδικασία
της
παγκοσμιοποίησης μας φέρνει κοντά τόσο στις
διαφορές όσο και στις μεγάλες ομοιότητες που μας
περιβάλλουν. Η βιο-διπλωματία μπορεί να
προστατέψει την κοινωνική συνοχή από διχαστικές
τάσεις, δημιουργώντας μία διεθνή πολιτική
προσφοράς και αλληλεγγύης. Aντλώντας έμπνευση
από τις διαφορές και τις ομοιότητές μας, μπορούμε
να οικοδομήσουμε μία κοινωνία ελπίδας.

29. Λίλυ Χουλιαράκη: «Ο Ειρωνικός
Θεατής, η αλληλεγγύη χτες και
σήμερα», εκδ. Νήσος

Το βιβλίο αυτό διερευνά πώς εκδηλώνεται η
ανθρωπιστική αλληλεγγύη στο σύγχρονο μιντιακό
περιβάλλον. Υποστηρίζει ότι η συμμετοχή σε ροκ
συναυλίες, η αγορά περιβραχιονίων ή το
"τουιτάρισμα" αγαπημένων διασημοτήτων λένε
πολύ περισσότερα από το σκοπό που προσπαθούν
να επικοινωνήσουν. Αποτυπώνουν το πώς
φανταζόμαστε τον κόσμο πέρα από εμάς.
Δείχνοντας την ιστορική αλλαγή στις εκκλήσεις της
Διεθνούς Αμνηστίας, στις συναυλίες Live Aid και Live
8, στις συνηγορίες της Όντρεϊ Χέπμπορν και της
Αντζελίνα Τζολί, καθώς και στις ειδήσεις του BBC για
σεισμούς, η Λίλυ Χουλιαράκη δείχνει πώς η
αλληλεγγύη έχει γίνει σήμερα όχι ζήτημα
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πεποίθησης αλλά επιλογής, όχι ζήτημα αξιών αλλά
κατανάλωσης, όχι όραμα αλλά λάιφ-στάιλ. Πώς η
εστίασή της, με άλλα λόγια, έχει μεταφερθεί από
τους άλλους στον εαυτό μας - μετατρέποντάς μας σε
ειρωνικούς θεατές της ανθρώπινης οδύνης. (Από
την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
«Με εμπειρική λεπτότητα και θεωρητική
αιχμηρότητα, η Λίλυ Χουλιαράκη δείχνει πώς η
συμπόνια για την ανθρώπινη οδύνη μετατράπηκε
από πράξη οίκτου σε ναρκισσιστικό θέαμα.
Υπερασπίζεται, ωστόσο, τη θεατρική διάσταση του
ανθρωπισμού ως ηθική δύναμη, αρκεί αυτή να
ελέγχεται από την κριτική σκέψη. Το βιβλίο, λοιπόν,
ρίχνει το φως που χρειαζόμασταν στα ΜΜΕ και την
ηθική σήμερα» (Τζον Ντάραμ Πίτερς, Πανεπιστήμιο
του Γέιλ)
«Σε αυτή την πρωτότυπη έρευνα, η Λίλυ Χουλιαράκη
αντιμετωπίζει με "σκεπτικιστική αισιοδοξία" το πώς
ασκείται σήμερα η ανθρωπιστική πολιτική. Με τη
θεωρητική του λεπτότητα και την πλούσια
τεκμηρίωσή του, «Ο ειρωνικός θεατής" δείχνει τους
μετασχηματισμούς που έχει υποστεί τα τελευταία
χρόνια η αλληλεγγύη, καθώς οι πολίτες επιχειρούν
να συνδεθούν συναισθηματικά με έναν τραγικό
αλλά απόμακρο κόσμο» (Σάμιουελ Μόιν,
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, συγγραφέας του The Last
Utopia: Human Rights in History)
«Το βιβλίο πετυχαίνει έναν σπάνιο συνδυασμό:
ανοίγει ένα καινούριο αναλυτικό και θεωρητικό
πεδίο, τηρώντας την ίδια στιγμή τη δέσμευση σε
υποθέσεις που αφορούν τους ανθρώπους - και είναι
επείγουσες» (The British Journal of Sociology).

30. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης:
«Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής
Γλώσσας», εκδ. Ακαδημία Αθηνών

Το «Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας»
της Ακαδημίας Αθηνών στηρίζεται σε πρωτογενή
έρευνα και αποσκοπεί στην παρουσίαση του
θησαυρού της κοινής νεοελληνικής γλώσσας στη

σημερινή δυναμική της μορφή, κυρίως του εικοστού
και των αρχών του εικοστού πρώτου αιώνα.

Οι καινοτομίες του Λεξικού συνοψίζονται στον
τρόπο κατάρτισης του λημματολογίου (το οποίο
διαμορφώθηκε από εκτενείς βάσεις δεδομένων με
στατιστικά πρωτίστως κριτήρια), την αναγραφή της
επιστημονικής ονομασίας ζώων και φυτών, τους
σύντομους και ουσιαστικούς ορισμούς των
λημμάτων,
την
καταγραφή
αυθεντικών
παραδειγμάτων, τη διάκριση της σημασίας από τη
χρήση, τη συστηματική καταγραφή των
συνδυαστικών δυνατοτήτων των λέξεων, τον
ακριβή, στο μέτρο του δυνατού, υφολογικό
προσδιορισμό λέξεων και εκφράσεων και την
πραγμάτευση των στερεότυπων ή ιδιωματικών
εκφράσεων και σταθερών λεξιλογικών συνάψεων
σε νέα βάση. Όπως φαίνεται από το εύρος του
λημματολογίου, η έννοια "χρηστικό λεξικό" αποκτά
εδώ ευρύτερη σημασία. (Από την εισαγωγή του
βιβλίου).

31. 2nd World Olympiad of Modern
Greek Language
The Aristotle University of Thessaloniki and the
Centre for the Greek Language organize the 2nd
World Olympiad of Modern Greek Language under
the auspices of the Ministry of Education, Research
and Religious Affairs. The event is sponsored by the
“Charitable Foundation of Ivan Savvidi”.
Its main objectives are the following:
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•
•
•
•
•

attracting young people's interest in learning
Modern Greek
broadening and enriching intercultural youth
communication
widening the socio-cultural and linguistic
competence of young people
creating the necessary conditions to support
the talented young people of Diaspora
creating a basis for dialogue among young
people who speak the Modern Greek language.

Participants are people aged 18-25, born outside
Greece or Cyprus, and living permanently abroad.
Young people who have attended school within a
Greek-speaking education system in Greece or
Cyprus for more than 1 year and those who
participated in the 1st World Olympiad of Modern
Greek Language in 2016 are excluded from
participation.
The 1st stage of the 2nd World Olympiad will be held
in 21 examination centres, certified by the Centre for
the Greek Language, in the following countries:
Albania, Armenia, Australia, Belgium, Bulgaria,
China, Egypt, France, Georgia, Germany, United
Kingdom, Italy, Poland, Romania, Russia, Spain,
Switzerland, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates,
USA. At that stage, participants are required to take
a Greek language exam of advanced level. The
examination will take place on January 10th, 2018,
under the supervision of the Centre for the Greek
Language.

The 2nd stage will be held in Greece at the Kalandra
University camping in Chalkidiki. There, under the
supervision of the Aristotle University, the 21
participants will have the opportunity to attend
courses in Modern Greek language and culture, to
participate in educational visits to places of cultural
and archaeological interest and to enjoy the
beautiful Chalkidiki surroundings for a whole week.
A Greek language examination of advanced level will
be conducted on June 28th 2018, at the School of
Modern Greek Language, under the supervision of
the Centre for the Greek Language, in order to select
three winners.
Exams will take place under the supervision of the
Greek Language Center at 10 January 2018, 4-8 pm
in Hellenic Center, 16-18 Paddington St, London
W1U 5AS. The organization of the exam at local level
will be undertaken by Education Office Embassy of
Greece in London. We express our thanks to the
Hellenic Center for the kindness of giving us the
examinations rooms.

32. C.P. Cavafy: The Poetics of History
and the Music of Poetry in the
Hellenic Centre in London

On February 9th, 2018, established as the
International Greek Language Day, a press
conference will be held where the results of the 1st
stage and the names of the 21 top scorers (one per
examination centre) will be announced.
Embassy of Greece in London – Education Office
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C.P. Cavafy: Thursday, 11 January 2018; 6:008:30pm, Cavafy, Hellenic Centre (1st day)
A series of illustrated presentations in English, by
Bettany Hughes, Anastasios Ioannis Metaxas, Nikos
Tsouchlos, Stefanos Geroulanos and Peter
Mackridge followed by a concert with the first
musical settings of Cavafy’s poetry by Dimitris
Mitropoulos, with Angelica Cathariou and Thodoris
Tzovanakis.
The event will be complemented by an exhibition of
coins, posters and paintings related to the work of
the Alexandrian poet, to mark the English edition of
the book C.P. Cvafy: Historia Arcana – A Hidden
History by Stefanos Geroulanos.
Under the auspices of H. E. the President of the
Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
18.00-19.15 Welcome: Agatha Kalispera (Director,
Hellenic Centre)
Introduction: Bettany Hughes (historian, author &
broadcaster)
Sounds of the Hellenic world: Cavafy, time & history
Nikos Tsouchlos (Director, Athens Conservatoire;
Ionian University, Corfu), Musical and poetic time
Anastasios-Ioannis Metaxas (University of Athens &
Académie Européenne Interdisciplinaire des
Sciences, Paris), The exotic refuge in Cavafy’s poetry
Stefanos Geroulanos (Universities of Zurich &
Ioannina), C. P. Cavafy: Historia Arcana – A Hidden
History
Peter Mackridge (University of Oxford), The
translation of Cavafy’s poems by Evangelos
Sachperoglou
19.15-19.30 Interval
19.30-20.15 Angelica Cathariou (opera singer;
University of Macedonia, Thessaloniki), ‘I’ve looked
on beauty so much…’: Performing Dimitri
Mitropoulos’ musical settings of poems by C.P.
Cavafy
Concert: 10 Invenzioni on poems by C. P. Cavafy by
Dimitri Mitropoulos
Angelica Cathariou (mezzo-soprano)
Thodoris Tzovanakis (piano)

20.15 Opening of the exhibition ‘C. P. Cavafy:
Historia Arcana – A Hidden History’ with ancient
coins and artworks related to Cavafy’s poems
Under the auspices and with the sponsorship of the
Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation and
the Cavafy Archive
The Hellenic Centre, 16-18 Paddington Street,
London W1U 5AS
C.P. Cavafy: Friday, 12 January 2018; 11:15am,
Cavafy, Hellenic Centre (2nd day)
11.15-11.30 Introduction: Roderick
College London)

Beaton (King’s

11.30-13.00
Cavafy,
music
&
history
Chair: Martin Stokes (Department of Music, King’s
College London)
Alexandros Charkiolakis (Director, Friends of Music
Society, Athens), Other musical settings of Cavafy’s
poetry
Panos
Vlagopoulos (Ionian
University,
Corfu), Sprechgesang and the hybrid: Mitropoulos
reading Cavafy
Polina Tambakaki (King’s College London), C. P.
Cavafy (1863-1933), music and history: the ‘musical
ear’ of an ‘ultra-modern poet’ – some suggestions
13.00-14.00 Lunch break (sandwich lunch provided)
14.00-16.00
Cavafy,
poetics
& history
Chair: Angelos Chaniotis (Institute for Advanced
Study, Princeton)
Afroditi Athanasopoulou (University of Cyprus),
Observations on Cavafy’s historical method
Michalis Chryssanthopoulos (Aristotle University of
Thessaloniki), Cavafy’s Ulysses, Julian and Hamlet:
history or literature, a critical dilemma
David Ricks (King’s College London), From Charing
Cross
to
Alexandria:
Cavafy’s
Caesarion
Roderick Beaton (King’s College London), Cavafy’s
Greek world
16.00-16.30 Break (tea and coffee
16.30-18.00 Cavafy, history & art

provided)

Chair: Stefanos Geroulanos (Universities of Zurich &
Ioannina)
Angelos Delivorrias (Benaki Museum, Athens &
Academy of Athens), Cavafy and ancient Greek art
Andrew Burnett (British Museum & UCL), ‘Lasting
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monuments of historical facts’: why collect coins?
Angelos Chaniotis (Institute for Advanced Study,
Princeton), Cavafy as a historian of the Hellenistic
period
18.00-18.30 Break (tea and coffee provided)
18.30-19.30 The sound of poetry
Introduction: Dionysis Kapsalis (poet; Director,
National Bank of Greece Cultural Foundation)
Poems by Cavafy read in the original Greek and in
English translation
Dionysis Kapsalis (Greek)
Jeremy Irons (English)
19.30 Concluding remarks: John Kittmer (former UK
Ambassador to Greece; King’s College London)
The event is under the auspices of H.E. the President
of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
Free entrance
The Great Hall, King’s Building Strand, London WC2R
2LS

σὲ χωριό, καὶ χτυπᾶ τὶς πόρτες γιὰ νὰ δεῖ ποιὸς θὰ τὸν
δεχτεῖ μὲ καθαρὴ καρδιά. Μία χρονιὰ λοιπόν, πῆρε τὸ
ραβδί του καὶ τράβηξε. Ἤτανε σὰν καλόγερος ἀσκητής,
ντυμένος μὲ κάτι μπαλωμένα παλιοράσα, μὲ
χοντροπάπουτσα στὰ ποδάρια του καὶ μ᾿ ἕνα ταγάρι
περασμένο στὸν ὦμο του. Γι᾿ αὐτὸ τὸν παίρνανε γιὰ
διακονιάρη καὶ δὲν τ᾿ ἀνοίγανε τὴν πόρτα. Ὁ Ἅγιος
Βασίλης ἔφευγε λυπημένος, γιατὶ ἔβλεπε τὴν ἀπονιὰ τῶν
ἀνθρώπων καὶ συλλογιζότανε τοὺς φτωχοὺς ποὺ
διακονεύουνε, ἐπειδὴς ἔχουνε ἀνάγκη, μ᾿ ὅλο ποὺ αὐτὸς
ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ κανέναν, κι οὔτε πεινοῦσε,
οὔτε κρύωνε.
Ἀφοῦ βολόδειρε (1) ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ, κι ἀφοῦ πέρασε
ἀπὸ χῶρες πολλὲς κι ἀπὸ χιλιάδες χωριὰ καὶ πολιτεῖες,
ἔφταξε στὰ ἑλληνικὰ τὰ μέρη, πού ῾ναι φτωχὸς κόσμος.
Ἀπ᾿ ὅλα τὰ χωριὰ πρόκρινε τὰ πιὸ φτωχά, καὶ τράβηξε
κατὰ κεῖ, ἀνάμεσα στὰ ξερὰ βουνὰ ποὺ βρισκόντανε κάτι
καλύβια, πεινασμένη λεμπεσουριά (2).
Περπατοῦσε νύχτα κι ὁ χιονιᾶς βογκοῦσε, ἡ πλάση ἤτανε
πολὺ ἄγρια. Ψυχὴ ζωντανὴ δὲν ἀκουγότανε, ἐξὸν ἀπὸ
κανένα τσακάλι ποὺ γάβγιζε.
Ἀφοῦ περπάτηξε κάμποσο, βρέθηκε σ᾿ ἕνα ἀπάγκιο ποὺ
ἔκοβε ὁ ἀγέρας ἀπό ῾να μικρὸ βουνό, κι εἶδε ἕνα μαντρὶ
κολλημένο στὰ βράχια. Ἄνοιξε τὴν αὐλόπορτα ποὺ ἤτανε
κανωμένη ἀπὸ ἄγρια ρουπάκια (3) καὶ μπῆκε στὴ
μάντρα. Τὰ σκυλιὰ ξυπνήσανε καὶ πιάσανε καὶ
γαβγίζανε. Πέσανε ἀπάνω του νὰ τὸν σκίσουνε· μά, σὰν
πήγανε κοντά του, σκύψανε τὰ κεφάλια τους καὶ
σερνόντανε στὰ ποδάρια του, γλείφανε τὰ
χοντροπάπουτσά του, γρούζανε φοβισμένα καὶ
κουνούσανε παρακαλεστικὰ τὶς οὐρές τους.
Ὁ Ἅγιος σίμωσε στὸ καλύβι τοῦ τσομπάνου καὶ χτύπησε
τὴν πόρτα μὲ τὸ ραβδί του καὶ φώναξε:

Νίκος Εγγονόπουλος, Κ. Π. Καβάφης. 1948.

33. Φώτης Κόντογλου: «Το βλογημένο
μαντρί», «Έργα», τ. Α´

«Ἐλεῆστε με, χριστιανοί, γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἀποθαμένων
σας! Κι ὁ Χριστὸς μᾶς διακόνεψε σὰν ἦρθε σὲ τοῦτον τὸν
κόσμο!».
Ἡ πόρτα ἄνοιξε καὶ βγῆκε ἕνας τσομπάνης, παλικάρι ὡς
εἰκοσιπέντε χρονῶ, μὲ μαῦρα γένια· καὶ δίχως νὰ δεῖ
καλὰ καλὰ ποιὸς χτυποῦσε τὴν πόρτα, εἶπε στὸ γέροντα:
«Πέρασε μέσα στ᾿ ἀρχοντικό μας νὰ ζεσταθεῖς! Καλὴ
μέρα καὶ καλὴ χρονιά!».
Αὐτὸς ὁ τσομπάνης ἤτανε ὁ Γιάννης ὁ Μπάικας, ποὺ τὸν
λέγανε Γιάννη Βλογημένον, ἄνθρωπος ἀθῶος σὰν τὰ
πρόβατα ποὺ βόσκαγε, ἀγράμματος ὁλότελα.

Κάθε χρόνο ὁ Ἅγιος Βασίλης τὶς παραμονὲς τῆς
Πρωτοχρονιᾶς γυρίζει ἀπὸ χώρα σὲ χώρα κι ἀπὸ χωριὸ

Μέσα στὴν καλύβα ἔφεγγε μὲ λιγοστὸ φῶς ἕνα λυχνάρι.
Ὁ Γιάννης, σὰν εἶδε στὸ φῶς πὼς ὁ μουσαφίρης ἤτανε
γέροντας καλόγερος, πῆρε τὸ χέρι του καὶ τ᾿
ἀνασπάστηκε καὶ τό ῾βαλε ἀπάνω στὸ κεφάλι του.
Ὕστερα φώναξε καὶ τὴ γυναίκα του, ὡς εἴκοσι χρονῶ
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κοπελούδα, ποὺ κουνοῦσε τὸ μωρό τους μέσα στὴν
κούνια. Κι ἐκείνη πῆγε ταπεινὰ καὶ φίλησε τὸ χέρι τοῦ
γέροντα, κι εἶπε:
«Κόπιασε, παπποῦ, νὰ ξεκουραστεῖς».
Ὁ Ἅγιος Βασίλης στάθηκε στὴν πόρτα καὶ βλόγησε τὸ
καλύβι κι εἶπε:
«Βλογημένοι νά ῾σαστε, τέκνα μου, κι ὅλο τὸ σπιτικό σας!
Τὰ πρόβατά σας νὰ πληθαίνουν ὡς τοῦ Ἰὼβ μετὰ τὴν
πληγὴν καὶ ὡς τοῦ Ἀβραὰμ καὶ ὡς τοῦ Λάβαν! Ἡ εἰρήνη
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μαζί σας!».
Ὁ Γιάννης ἔβαλε ξύλα στὸ τζάκι καὶ ξελόχισε (4) ἡ φωτιά.
Ὁ Ἅγιος ἀπίθωσε σὲ μία γωνιὰ τὸ ταγάρι του, ὕστερα
ἔβγαλε τὸ μπαλωμένο τὸ ράσο του κι ἀπόμεινε μὲ τὸ
ζωστικό του. Τὸν βάλανε κι ἔκατσε κοντὰ στὴ φωτιά, κι ἡ
γυναίκα τοῦ ῾βαλε καὶ μία μαξιλάρα ν᾿ ἀκουμπήσει.
Ὁ Ἅγιος Βασίλης γύρισε κι εἶδε γύρω του καὶ ξανάπε
μέσα στὸ στόμα του:
«Βλογημένο νά ῾ναι τοῦτο τὸ καλύβι!».
Ὁ Γιάννης μπαινόβγαινε, γιὰ νὰ φέρει τό ῾να καὶ τ᾿ ἄλλο.
Ἡ γυναίκα του μαγείρευε. Ὁ Γιάννης ξανάριξε ξύλα στὴ
φωτιά.
Μονομιᾶς φεγγοβόλησε τὸ καλύβι μὲ μίαν ἀλλιώτικη
λάμψη καὶ ἐφάνηκε σὰν παλάτι. Τὰ δοκάρια σὰν νά
῾τανε μαλαμοκαπνισμένα, κι οἱ πυτιὲς (5) ποὺ ἤτανε
κρεμασμένες σὰν νὰ γινήκανε χρυσὰ καντήλια, καὶ τὰ
τυροβόλια κι οἱ καρδάρες καὶ τ᾿ ἄλλα τὰ σύνεργα ποὺ
τυροκομοῦσε ὁ Γιάννης, λὲς κι ἤτανε
διαμαντοκολλημένα. Καὶ τὰ ξύλα ποὺ καιγόντανε στὴ
φωτιὰ εὐωδιάζανε σὰν μοσκολίβανο καὶ δὲν τρίζανε,
ὅπως τρίζανε τὰ ξύλα τῆς φωτιᾶς, παρὰ ψέλνανε σὰν
τοὺς ἀγγέλους πού ῾ναι στὸν Παράδεισο.
Ὁ Γιάννης ἤτανε καλὸς ἄνθρωπος, ὅπως τὸν ἔφτιαξε ὁ
Θεός.
Φτωχὸς ἤτανε, εἶχε λιγοστὰ πρόβατα, μὰ πλούσια
καρδιά: «Τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια!». Ἤτανε αὐτὸς καλός,
μὰ εἶχε καὶ καλὴ γυναίκα. Κι ὅποιος τύχαινε νὰ χτυπήσει
τὴν πόρτα τους, ἔτρωγε κι ἔπινε καὶ κοιμότανε. Κι ἂν
ἤτανε καὶ πικραμένος, ἔβρισκε παρηγοριά. Γι᾿ αὐτὸ κι ὁ
Ἅγιος Βασίλης κόνεψε στὸ καλύβι τους, ξημερώνοντας
Πρωτοχρονιά, παραμονὴ τῆς χάρης του, κι ἔδωσε τὴν
εὐλογία του.
Κείνη τὴ νύχτα τὸν περιμένανε ὅλες οἱ πολιτεῖες καὶ τὰ
χωριὰ τῆς οἰκουμένης, ἀρχόντοι, δεσποτάδες κι ἐπίσημοι
ἀνθρώποι, πλὴν ἐκεῖνος δὲν πῆγε σὲ κανέναν τέτοιον
ἄνθρωπο, παρὰ πῆγε στὸ μαντρὶ τοῦ Γιάννη τοῦ
Βλογημένου.
Σὰν βολέψανε τὰ πρόβατα, μπῆκε μέσα ὁ Γιάννης καὶ
λέγει στὸ γέροντα:

«Γέροντα, μεγάλη χαρὰ ἔχω ἀπόψε ποὺ ἦρθες, ν᾿
ἀκούσουμε κι ἐμεῖς κανένα γράμμα, γιατὶ δὲν ἔχουμε
ἐκκλησία κοντά μας, μήτε κἂν ῥημοκλήσι. Ἐγὼ ἀγαπῶ
πολὺ τὰ γράμματα τῆς θρησκείας μας, κι ἂς μὴν τὰ
καταλαβαίνω, γιατὶ εἶμαι ξύλο ἀπελέκητο. Μία φορὰ
μᾶς ἦρθε ἕνας γέροντας Ἁγιονορίτης καὶ μᾶς ἄφησε
τούτη τὴν ἁγιωτικὴ φυλλάδα, κι ἂν λάχει νὰ περάσει
κανένας γραμματιζούμενος καμιὰ φορά, τὸν βάζω καὶ τὴ
διαβάζει. Ἐγὼ ὅλα ὅλα τὰ γράμματα ποὺ ξέρω εἶναι τρία
λόγια ποὺ τά ῾λεγε ἕνας γραμματιζούμενος, ποὺ ἔβγαζε
λόγο στὸ χωριό, δυὸ ὧρες ἀπὸ δῶ, κι ἀπὸ τὶς πολλὲς
φορὲς ποὺ τά ῾λεγε, τυπωθήκανε στὴ θύμησή μου.
Αὐτὸς ὁ γραμματικὸς ἔλεγε καὶ ξανάλεγε: ῾Σκώνιτι οὐ
μήτηρ του κι τοὺν ἀνισπάζιτι κι τοῦ λέγ᾿: Τέκνου μου!
Τέκνου μου!᾿. Αὐτὰ τὰ γράμματα ξέρω...».
Ἤτανε μεσάνυχτα. Ὁ ἀγέρας βογγοῦσε. Ὁ Ἅγιος Βασίλης
σηκώθηκε ἀπάνου καὶ στάθηκε γυρισμένος κατὰ τὴν
ἀνατολὴ κι ἔκανε τὸ σταυρό του τρεῖς φορές. Ὕστερα
ἔσκυψε καὶ πῆρε ἀπὸ τὸ ταγάρι του μία φυλλάδα κι
εἶπε:
«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!».
Ὁ Γιάννης πῆγε καὶ στάθηκε ἀπὸ πίσω του καὶ σταύρωσε
τὰ χέρια του. Ἡ γυναίκα του βύζαξε τὸ μωρὸ καὶ πῆγε κι
ἐκείνη καὶ στάθηκε κοντὰ στὸν ἄντρα της.
Κι ὁ γέροντας εἶπε τὸ «Θεὸς Κύριος» καὶ τ᾿ ἀπολυτίκιο
τῆς Περιτομῆς «Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην
προσέλαβες», χωρὶς νὰ πεῖ καὶ τὸ δικό του τ᾿ ἀπολυτίκιο,
ποὺ λέγει : «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου».
Ἔψελνε γλυκὰ καὶ ταπεινά, κι ὁ Γιάννης κι ἡ Γιάνναινα
τὸν ἀκούγανε μὲ κατάνυξη καὶ κάνανε τὸ σταυρό τους. Κι
εἶπε ὁ Ἅγιος Βασίλης τὸν ὄρθρο καὶ τὸν κανόνα τῆς
ἑορτῆς «Δεῦτε λαοί, ἄσωμεν», χωρὶς νὰ πεῖ τὸ δικό του
κανόνα «Σοῦ τὴν φωνὴν ἔδει παρεῖναι, Βασίλειε». Κι
ὕστερα εἶπε ὅλη τὴ λειτουργία κι ἔκανε ἀπόλυση.
Καθίσανε στὸ τραπέζι καὶ φάγανε, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ
Μέγας, ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος, ἡ γυναίκα του κι ὁ
μπάρμπα - Μάρκος ὁ Βουβός, ποὺ τὸν εἶχε συμμαζέψει ὁ
Γιάννης καὶ τὸν βοηθοῦσε.
Καί, σὰν ἀποφάγανε, ἔφερε ἡ γυναίκα τὴ βασιλόπιτα καὶ
τὴν ἔβαλε ἀπάνω στὸ σοφρᾶ. Κι ὁ Ἅγιος Βασίλης πῆρε τὸ
μαχαίρι καὶ σταύρωσε τὴ βασιλόπιτα κι εἶπε:
«Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος!».
Κι ἔκοψε τὸ πρῶτο τὸ κομμάτι κι εἶπε: «τοῦ Χριστοῦ»,
ἔκοψε τὸ δεύτερο κι εἶπε: «τῆς Παναγίας», κι ὕστερα
ἔκοψε τὸ τρίτο καὶ δὲν εἶπε: «τοῦ Ἁγίου Βασιλείου»,
ἀλλὰ εἶπε: «τοῦ νοικοκύρη τοῦ Γιάννη τοῦ
Βλογημένου!».
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Πετάγεται ὁ Γιάννης καὶ τοῦ λέγει:

2. Λεμπεσουριὰ - φτωχολογιά

«Γέροντα, ξέχασες τὸν Ἅη-Βασίλη!».

3. Ρουπάκι - ἀγριοβελανιδιά

Τοῦ λέγει ὁ Ἅγιος:

4. Ξελοχίζω - ζωηρεύω τὴ φωτιά

«Ἀλήθεια, τὸν ξέχασα!».

5. Πυτιὰ (ἡ) - μαγιὰ ἀπ᾿ τὴν ὁποία γίνεται τὸ τυρί

Κι ἔκοψε ἕνα κομμάτι κι εἶπε:

6. Μογιλάλος - βουβός

«Τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Βασιλείου!».
Ὕστερα ἔκοψε πολλὰ κομμάτια, καὶ σὲ κάθε ἕνα ποὺ
ἔκοβε ἔλεγε: «τῆς νοικοκυρᾶς», «τοῦ μωροῦ», «τοῦ
δούλου τοῦ Θεοῦ Μάρκου τοῦ μογιλάλου (6)», «τοῦ
σπιτιοῦ», «τῶν ζωντανῶν», «τῶν φτωχῶν».
Λέγει πάλι ὁ Γιάννης στὸν Ἅγιο:
«Γέροντα, γιατί δὲν ἔκοψες γιὰ τὴν ἁγιοσύνη σου;».
Τοῦ λέγει ὁ Ἅγιος:
«Ἔκοψα, εὐλογημένε!».
Μὰ ὁ Γιάννης δὲν κατάλαβε τίποτα, ὁ καλότυχος!
Ἔστρωσε ἡ γυναίκα, γιὰ νὰ κοιμηθοῦνε. Σηκωθήκανε νὰ
κάνουνε τὴν προσευχή τους. Ὁ Ἅγιος Βασίλης ἄνοιξε τὶς
ἀπαλάμες του κι εἶπε τὴν δική του τὴν εὐχή, ποὺ τὴ λέγει
ὁ παπᾶς στὴ λειτουργία:
«Κύριος ὁ Θεός μου, οἶδα ὅτι οὔκ εἰμι ἄξιος, οὐδὲ
ἱκανός, ἴνα ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς τοῦ οἴκου τῆς
ψυχῆς μου...».
Σὰν τελείωσε τὴν εὐχὴ κι ἑτοιμαζόντανε νὰ
πλαγιάσουνε, τοῦ λέγει ὁ Γιάννης :
«Ἐσύ, γέροντα, ποῦ ξέρεις τὰ γράμματα, πές μας σὲ ποιὰ
παλάτια ἄραγες πῆγε ἀπόψε ὁ Ἅη-Βασίλης; Οἱ ἀρχόντοι
κι οἱ βασιλιάδες τί ἁμαρτίες μπορεῖ νά ῾χουνε; Ἐμεῖς οἱ
φτωχοὶ εἴμαστεν ἁμαρτωλοὶ καὶ κακορίζικοι, ἐπειδὴς ἡ
φτώχεια μᾶς κάνει νὰ κολαζόμαστε!».

34. Λάμπουν σαν δάκρυα τα
Χριστούγεννα (Τ. Νικηφόρου)
Ένας μικρός χριστός γεννιέται πάλι αύριο,
μόνος στον κόσμο.
ένας μικρός χριστός που
ζωγραφίζει θαμπά στο τζάμι δέντρα για τα
παιδιά,
καράβια για τα όνειρα,
ένα παραμύθι της αγάπης για τους
απελπισμένους.
παραμονή και τα χιλιάδες φώτα της πλατείας
στα μάτια του λάμπουν σαν δάκρυα.

Ὁ Ἅγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι ἀπάνω,
ἅπλωσε τὶς ἀπαλάμες του καὶ ξαναεῖπε τὴν εὐχὴ
ἀλλιώτικα:
«Κύριε ὁ Θεός μου, οἶδας ὅτι ὁ δοῦλος Ἰωάννης ὁ
ἁπλοῦς, ἄξιός ἐστιν καὶ ἱκανός, ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην
αὐτοῦ εἰσέλθῃς, ὅτι νήπιος ὑπάρχει, καὶ τῶν τοιούτων
ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν...».
Καὶ πάλι δὲν κατάλαβε τίποτα ὁ Γιάννης ὁ καλότυχος, ὁ
Γιάννης ὁ Βλογημένος.
Λεξιλόγιο
1. Βολοδέρνω - βασανίζομαι γυρνώντας ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ
κεῖ
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