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Πρωτομαγιά

Έλα στο κεφάλι το ξανθό
Να σου βάλω τ' όμορφο στεφάνι
Που για σε όλη νύχτα το' χω κάνει,
Να στολίσω μ' άνθια τον ανθό.
Ιδέ το! τι ωραία που θα πάει
Του ξανθόχλωμού σου κεφαλιού!
Από τα υστερνά είναι του Απριλιού
Κι απ' τα πρώτα λούλουδα του Μάη.
Κι έτσι με τα ρόδα στα μαλλιά
Κι έτσι στα ολόλευκα ντυμένη,
Να θαρρώ πως σφίγγω αναστημένη
Την Πρωτομαγιά στην αγκαλιά!
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
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Πρωτομαγιά των λουλουδιών και των στεφανιών

Η Πρωτομαγιά είναι μια γιορτή οι απαρχές της οποίας ανάγονται στις τελετουργίες των
αρχαίων πολιτισμών για την άνοιξη και τα λεγόμενα Ανθεστήρια. Η επικράτηση της λαϊκής
γιορτής κάθε 1η Μαΐου τοποθετείται ανάμεσα στον 12ο και 15ο αιώνα, την περίοδο επίδρασης
των Φράγκων, οπότε έχουμε ουσιαστικά μεταφορά του εορτασμού της άνοιξης από την 1η
Μαρτίου την πρώτη μέρα του Μαΐου.
Η Πρωτομαγιά θεωρείται η πρώτη μέρα της άνοιξης. Την ημέρα αυτή μικροί και μεγάλοι
κάνουν εξορμήσεις στην εξοχή, φτάχνουν λουλουδένια στεφάνια και σπεύδουν να γιορτάσουν
μαζί τη ανθισμένη φύση στην αναγέννησή της. Όλοι ξεχύνονται στους αγρούς για να
γιορτάσουν την Άνοιξη. Χοροί και τραγούδια γύρω από ανθοστολισμένα γαϊτανάκια,
παρελάσεις κοριτσιών που φορούν στεφάνια λουλουδιών στα μαλλιά και κρατούν ανθισμένα
κλαδιά. Το στεφάνι είναι το σύμβολο της πρωτομαγιάτικης γιορτής.
Κάθε Πρωτομαγιά η φύση δίνει τη δική της μάχη και τελικά την κερδίζει. Είναι μια ημέρα νίκης
του καλοκαιριού κατά του χειμώνα. Του καλοκαιριού όμως με την έννοια του καλού καιρού,
της βλάστησης της γης και κατ’ επέκταση νίκης της ζωής κατά του θανάτου. Υπάρχει η δοξασία
ότι ο Μάιος φέρνει την ανανέωση, μια νέα ζωή αρχίζει για τον άνθρωπο και τη φύση...

H Βασίλισσα του Μάη (1884) Herbert Gustave Schmalz
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓ

1. Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό
Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα
αρχαίο καράβι…» (με ήρωες από τα
εκθέματα της αίθουσας Α. Γ.
Λεβέντη στο Βρετανικό Μουσείο)
Το πρόγραμμα περιελάμβανε και εργαστήριο
κεραμικής, το οποίο υλοποίησε η ομάδα ‘Κεραμέων
Ίχνη’, με κεραμίστες τον κ. Βασίλη Αναστασόπουλο
και την κ. Βασιλική Ράικου, ώστε τα παιδιά να
έρθουν σε επαφή με το υλικό του πηλού και να
κατασκευάσουν το δικό τους καράβι… για το δικό
τους πια ταξίδι…. και να μιμηθούν με αυτό τον
τρόπο τα αρχαία εκθέματα τέχνης της αίθουσας Α.
Γ. Λεβέντης. Επίσης οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία για μια ξενάγηση στην αίθουσα Α. Γ.
Λεβέντη στο Βρετανικό Μουσείο την Κυριακή 20
Μαΐου 2018.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18
Μαΐου) με θεματική ‘Μουσεία και (δια)δίκτυα:
Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό’ (‘Hyperconnected
Museums: New approaches, new publics’), το
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία
της Ελλάδος στο Λονδίνο, σε συνεργασία με το
Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου (The Hellenic Centre),
πραγματοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία και
συμμετοχή κοινού, το Σάββατο 19 Μαΐου 2018,
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με τίτλο:
«Ταξιδεύοντας με ένα αρχαίο καράβι» (με ήρωες
από τα εκθέματα της αίθουσας Α. Γ. Λεβέντη στο
Βρετανικό Μουσείο). Το σχεδιασμό και την
εκπαιδευτική επιμέλεια είχε η Προϊσταμένη του
Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου, Δρ. Αναστασία
Μισιρλή η οποία ανέλαβε και την παρουσίαση του
προγράμματος.

Σκοπός της δράσης ήταν η επαφή και γνωριμία των
παιδιών με τα αντικείμενα της τέχνης του
κυπριακού πολιτισμού. Ειδικότερα επιδιώχθηκε η
προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του
διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των δυο χωρών
και για αυτό επιλέχτηκε το Βρετανικό Μουσείο και
συγκεκριμένα η A. Γ. Αίθουσα Λεβέντη. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίστηκε στο βιβλίο της
κ. Μάνια Δούκα, με τίτλο: ‘Με τα φτερά της
Αλκυόνης’ και ‘Α Journey to Cyprus’ και
απευθύνθηκε σε παιδιά 5-12 ετών δίγλωσσης
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εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο
παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε με τη μορφή
εκπαιδευτικού εντύπου στους συμμετέχοντες. Την
προώθηση και επικοινωνία του εκπαιδευτικού
προγράμματος ανέλαβε η κ. Σόνια Αποστολάκου.

της Ελλάδας στο Λονδίνο και με την ευγενική
χορηγία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.
Θα θέλαμε ολόψυχα να ευχαριστήσουμε όλους
όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά περισσότερο
τους συμμετέχοντες που το παρακολούθησαν
παιδιά και γονείς-συνοδούς και τους εθελοντές μας:
κ. Αντωνία Περπερίδου, κ. Ευθυμία Χορομίδου, κ.
Κατερίνα Κύρου, κ. Μαρία Κόντου, κ. Νικολέτα
Μαρτίνη και κ. Ουρανία Ράπτη.

Την εκδήλωση προσφώνησε η Διευθύντρια του
Ελληνικού Κέντρου κ. Αγκάθα Καλησπέρα και
τίμησαν με την παρουσία τους ο Συντονιστής
Εκπαίδευσης Λονδίνου, Δρ. Γεώργιος Κόσυβας, η
Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της Κ.Ε.Α., κ. Μαρία
Παπαλούκα καθώς και η εκπρόσωπος του
Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο
Λονδίνο, κ. Ελένη Σουπιανά.

Η δράση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
στον τομέα Παιδείας μεταξύ του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας (αριθ. Φ. 0544/Μ.6995/ΑΣ21074) και
αφορούσε
στην
ανάπτυξη
ενός
κοινού
εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος.
Τελέσθηκε υπό την αιγίδα του Συντονιστικού
Γραφείου Εκπαίδευσης Λονδίνου της Πρεσβείας
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2. Η γιορτή της Πρωτομαγιάς στο
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Λονδίνου

«Ήθη & έθιμα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο»
και εξέθεσαν τις εργασίες τους στους πίνακες
ανακοινώσεων στον χώρο συγκέντρωσης των
μαθητών του σχολείου

Με ανοιξιάτικη & καλλιτεχνική διάθεση το Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου υποδέχεται τον Μάιο
και όλες οι τάξεις ετοίμασαν πολλές κατασκευές και
κατασκεύασαν στεφάνια με φυσικά ή άλλα υλικά.

3. Θεματική εβδομάδα 2017-2018 από
το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Λονδίνου

Λουλούδια ας διαλέξουμε
και ρόδα και κρίνα
κι ελάτε να πλέξουμε

Από τις 14/05/2018, ημέρα Δευτέρα, έως στις
18/05/2018,
ημέρα
Παρασκευή
,πραγματοποιήθηκε η θεματική εβδομάδα στο
Ελληνικό Γυμνάσιο - Λύκειο Λονδίνου σύμφωνα με
την με αρ.πρ. Φ20.1/192356/Δ2/8-11-2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

στεφάνια με κείνα,
στο Μάη που σήμερα
προβάλλει στη γη.

Τα μέλη της συντονιστικής ομάδας της θεματικής
εβδομάδας ήταν:
1. Η κ. Δημητρακοπούλου Γεωργία, Αν.
Διευθύντρια, εκπαιδευτικός κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ10,
Οι μεγαλύτερες τάξεις εργάστηκαν σε θέματα όπως:
«Πρωτομαγιά των λουλουδιών των εργατών» και

2. Ο κ. Ακρίβος Περικλής, εκπαιδευτικός κλάδου
ΠΕ04,
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3. Ο κ. Τραχανατζής Γεώργιος, εκπαιδευτικός
κλάδου ΠΕ05.
Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών
της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται
της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Φέτος, οι θεματικοί πυλώνες της θεματικής
εβδομάδας στο σχολείο μας ήταν:
1) Διατροφή, υγεία και ασφάλεια διαδικτύου με
υπεύθυνες καθηγήτριες τις κ.Παπαδοπούλου
Ήβη και κ. Ντάμτσιου Βασιλική,

Η εστίαση του περιεχομένου της Θεματικής
Εβδομάδας 2017-2018 στα
ζητήματα
αυτά
απορρέει από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν
κατά την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και
εφηβείας την οποία διέρχονται οι μαθητές/τριες
του Γυμνασίου, καθώς τα ζητήματα της
διατροφής, των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της
Ασφάλειας στο Διαδίκτυο συνδέονται άμεσα με την
υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων και
έφηβων μαθητών/τριών με το σώμα τους, την
αυτοεικόνα και αυτοαντίληψή τους και εν γένει με
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, καθώς
επίσης και με τους/τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά
και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.
Επιπροσθέτως, η Θεματική Εβδομάδα 2017-2018
αντλεί από τη μεθοδολογία παρεμβάσεων που
έχουν χαρακτηριστικά καθολικής πρόληψης και
απευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας
(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς), με
στόχο την παροχή υποστήριξης, σε σχέση με τα
παραπάνω ζητήματα, όχι μόνο στους μαθητές/τριες
του σχολείου, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς
και στους γονείς.

2) Οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή με
υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ακρίβο Περικλή.
3) Ανθρώπινα δικαιώματα και Δικαιώματα του
παιδιού με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κ.
Τουρίμπαμπα Λήδα και κ. Δημητρακοπούλου
Γεωργία.

Γενικότερα, τα θέματα που διαμορφώνουν στάσεις
(όπως, για το τρέχον σχολικό έτος, η διατροφή, η
κυκλοφοριακή αγωγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ασφάλεια στο
διαδίκτυο) είναι χρήσιμο να γίνονται αντικείμενα
μιας όσο το δυνατόν πιο "ολιστικής" προσέγγισης
και μιας βιωματικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στα
πρώτα στάδια, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η
απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η
αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών. Οι
βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση
επιτρέπουν στη συνέχεια την αναστοχαστική
διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη κριτικής
στάσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιες
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δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση
των σχέσεων όλων όσων συμμετέχουν στη σχολική
κοινότητα αλλά και της θετικής διαχείρισης των
καθημερινών καταστάσεων που αναδύονται στο
σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

4. Εκδρομή του Ελληνικού Σχολείου
Στοκχόλμης στην Αθήνα

Φωτογραφίες από την πολυήμερη εκδρομή των
μαθητών/τριών της Γ' λυκείου του Ελληνικού
Σχολείου Στοκχόλμης στην Αθήνα με συνοδό
καθηγήτρια την κ. Χαρίκλεια Ζεμπίλη.

Η εκδρομή περιελάμβανε επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, τον ιερό βράχο
των Αθηνών, για να θαυμάσουν τα παιδιά από
κοντά τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο, τα Προπύλαια
και το ναό της Αθηνάς Νίκης. Επίσκεψη επίσης στο
νέο μουσείο της Ακρόπολης, στο κτίριο της Βουλής
και το Μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη στο
Σύνταγμα, στο Πλανητάριο καθώς και περιήγηση
στο κέντρο της Αθήνας.

5. Περιβαλλοντική Εθελοντική Δράση
‘Let’s Do It Greece’ από το Ελληνικό
Νηπιαγωγείο Λονδίνου

Την Τρίτη 08 Μαΐου 2018 το Ελληνικό Νηπιαγωγείο
Λονδίνου συμμετείχε στη δράση που εντάσσεται
στο πλαίσιο της Πανελλήνιας δράσης Let’s Do It
Greece
(http://www.letsdoitgreece.org/activities/1587)
σε συνεργασία με τη δράση ‘Keep Britain Tidy’
καθώς και τη δράση του Δήμου του Ealing ‘The
Great British Spring Clean’. Η δράση περιελάμβανε
τον εξωραϊσμό και καθαρισμό του πάρκου Mill Hill
Gardens το οποίο βρίσκεται κοντά στο σχολείο.
Συγκεκριμένα μαζέψαμε σκουπίδια, βάψαμε τα
παγκάκια και δώσαμε μια νότα αισθητικής
παρέμβασης στα δέντρα εφαρμόζοντα τη νέα τάση
‘Yarning’. Φυσικά για το παρόν εγχείρημα υπήρξε
σχετική συνεργασία με τους φορείς του Δήμου
Ealing στον οποίο ανήκει η σχολική μας μονάδα. Η
δράση εντάχθηκε στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
που υλοποιείται στη σχολική μονάδα κατά το τρέχον
έτος με τίτλο: ‘Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση’
και ικανοποίησε μαθησιακούς στόχους σχετικά με
την ευρύτερη προσέγγιση για την προστασία του
περιβάλλοντος. Στη δράση συμμετείχαν τρεις (04)
εθελοντές γονείς του οποίους και ευχαριστούμε
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ιδιαιτέρως. Συντονισμός και επιμέλεια δράσης:
Εκπ/κός, Δρ. Αναστασία Μισιρλή.

Επίσης την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 εθελοντές
γονείς (10), παιδιά (07) και εκπαιδευτικοί (01) του
Ελληνικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων για εθελοντική
εργασία και συμμετείχαν στον εξωραϊσμό και τη
συντήρηση του σχολείου. Η δράση εντάχθηκε στο
πλαίσιο δράσεων της Πανελλήνιας δράσης
εθελοντισμού για το περιβάλλον Let’s Do It Greece
(http://www.letsdoitgreece.org/activities/1590).
Πραγματοποιήθηκαν
παρεμβάσεις
όπως:
πραγματοποιήθηκαν
παρεμβάσεις
όπως:
καθαρισμός και σταθεροποίηση υδροροών (κτιρίου
και αυλής), καθαρισμός αύλειου χώρου,
απομάκρυνση χόρτων από το φράχτη και το κτίριο,
μεταμφύτευση και φροντίδα φυτών.

6. Εκπαιδευτικές δράσεις του
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου

Η γνώση δεν σταματάει στα βιβλία στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο του Λονδίνου. Επειδή οι δράσεις
εκτός τάξης αλλά και εκτός σχολείου βοηθούν τους
μαθητές μας να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το
νέο περιβάλλον στο οποίο ζουν, στοχεύουν στη
δημιουργία ενεργών πολιτών και ευτυχισμένων
ανθρώπων.
Oι μαθητές της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν το ταχυδρομείο
και ταχυδρόμησαν ένα γράμμα προς ένα αγαπημένο
τους πρόσωπο που βρίσκεται μακριά.
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Κατόπιν, παρουσίασε στα παιδιά τα ιερά σκεύη και τον
συμβολισμό τους και μίλησε με ιδιαίτερη λεπτομέρεια
για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης με ένα μεγεθυντικό φακό και
ένα σημειωματάριο στο χέρι, εξερεύνησαν και
κατέγραψαν τη χλωρίδα και την πανίδα του γειτονικού
πάρκου Springfield
Gardens στα πλαίσια του
μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος.

7. Τα νέα του Μαΐου από το Δουβλίνο

Oι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων επισκέφτηκαν τον
ενοριακό Ιερό Ναό του Αγ. Νικολάου την ημέρα της
Απόδοσης του Πάσχα και συμμετείχαν στο μυστήριο
της Θείας Κοινωνίας.
Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία είχαν την ευκαιρία
να ξεναγηθούν από τον ιερέα του ναού, πατέρα
Σταύρο, ο οποίος ξεκίνησε την ξενάγησή του πρώτα
από την ερμηνεία των εικόνων της Γέννησης και της
Σταύρωσης του Ιησού, που βρίσκονται δεξιά και
αριστερά του Ιερού του ναού.

Το μήνα Μάιο πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία για
έκτη συνεχή χρονιά οι εξετάσεις Ελληνομάθειας στο
Δουβλίνο.Ευχαριστουμε θερμά τους κ.κ. Τερζάκη
και Λεουτσάκου χωρίς τη βοήθεια των οποίων δε θα
ήταν δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων.
Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες καλά
αποτελέσματα!
Με το προπαρασκευαστικό τμήμα του Α2 επιπέδου,
ασχοληθήκαμε κατα το μήνα Μάιο με το τραγούδι
«Το γελαστό παιδί». Εξετάσαμε το ιστορικό πλαίσιο
συγγραφής του τραγουδιού στην Ιρλανδία καθώς
και τις συνθήκες και το χρόνο της μετάφρασης και
μελωποίησης του στην ελληνική γλώσσα.
Επεξεργαστήκαμε και αναλύσαμε τους στίχους και
στη συνέχεια το τραγουδήσαμε με τα παιδιά. Τέλος
ξεκίνησε μια προσπάθεια μεταφρασης και
απόδοσης του ποιήματος από την Ελληνική στην
Ιρλανδική γλώσσα. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Paddy
Salmon για τη βοήθειά του σ’αυτό το εγχείρημα.
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8. Εκπαιδευτική επίσκεψη του
Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου
στην αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη στο
Βρετανικό Μουσείο
Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 το Ελληνικό
Νηπιαγωγείο
Λονδίνου
πραγματοποίησε
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
(Λονδίνο) και συγκεκριμένα στην έκθεση A. Γ.
Λεβέντης. Η επίσκεψη εντάσσεται στο σύνολο
δράσεων για την υλοποίηση μαθησιακών στόχων
του Πολιτιστικού Προγράμματος με τίτλο:
«Ελλάδα-Κύπρος: Πολιτιστικός διάλογος στην
Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντης». Συγκεκριμένα τα παιδιά
του νηπιαγωγείου μέσα από τα βιβλία της
συγγραφέως Μάνια Δούκα με τίτλο: «Με τα φτερά
της Αλκυόνης» και «Journey to Cyprus» γνώρισαν
τα εκθέματα και περιηγήθηκαν στην έκθεση μέσα
από μια παραμυθένια αφήγηση καθώς και από την
υλοποίηση
κατάλληλων
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Ευχαριστούμε τους γονείςεθελοντές για τη συνοδεία τους στην επίσκεψη.
Συντονισμός και επιμέλεια δράσης: Εκπ/κός, Δρ.
Αναστασία Μισιρλή.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

9. Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου
2018 με αυξημένη συμμετοχή
υποψηφίων
Με επιτυχία διεξήχθησαν και τη φετινή χρονιά οι
εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας
στο Εξεταστικό Κέντρο του Λονδίνου, με το ποσοστό
της αύξησης των υποψηφίων να αγγίζει το 15% σε
σχέση με τη περσινή χρονιά και να υποδηλώνει την
σημαντική και αδιάσπαστη παρουσία του
Ελληνικού στοιχείου και του Ελληνικού Πολιτισμού
στη Γηραιά Αλβιώνα.
Στην εξέταση, την οποία στέγασε το Ελληνικό
Κέντρο του Λονδίνου, σημαντικότατη υπήρξε η
συμβολή των ανθρώπων που δραστηριοποιήθηκαν
ενεργά στη πραγματοποίηση και ολοκλήρωσή της
και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών:
κ.Τζανιδάκη-Kreps Δήμητρας, κ. Τουρίμπαμπα
Αγλαϊας, κ. Τσαγκούρια Πολύμνιας, κ. Κουτσάκη
Κωνσταντίνας και της κ. Φυτιλή Γεωργίας που
εργάσθηκαν ως εξετάστριες και αξιολογήτριες,
καθώς και της κ.Τσανέλη Ελεάννας, κ. Κυβεντίδη
Ίριδας και της κ.Μαρτίνη Νικολέτας, υπεύθυνων για
τη διαδικασία της επιτήρησης.
Χαρακτηριστικός ο ενθουσιασμός και η χαρά που
διαχέονταν στο περιβάλλον από τους υποψηφίους,
καθώς ήταν αυτά που προσέδωσαν έναν μοναδικό
χαρακτήρα στην όλη διοργάνωση, με την δύναμη
της επιθυμίας να καθρεφτίζεται στα πρόσωπά τους
και να παραγκωνίζει την αίσθηση της υποχρέωσης.
Κάτι που προδίδει πως είτε μέσω της σύνδεσης και
της δύναμης των καταβολών είτε μέσω της μαγείας
που αυτή, γενικότερα, ασκεί στους ανθρώπους, η
ελληνικότητα «φωλιάζει» αυθόρμητα στην ψυχή
των ανθρώπων που καλωσορίζουν την κάθε ημέρα
τους μακριά από την Ελλάδα...

Embassy of Greece in London – Education Office

11 Newsletter – May 2018
Μία ηχηρή απόδειξη πως η δύναμή της απλώνεται
και επισκιάζει κάθε μίλι πραγματικής απόστασης,
κερδίζοντας χιλιάδες «μίλια» μέσα στην καρδιά
τους...
Με
μεγάλη
συμμετοχή
μαθητών
πραγματοποιήθηκαν επίσης οι εξετάσεις για την
απόκτηση
του
Κρατικού
Πιστοποιητικού
Ελληνομάθειας στα υόλοιπα εξεταστικά κέντρα της
περιοχής του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης
Λονδίνου. Στη Μεγάλη Βρετανία, εκτός από το
εξεταστικό κέντρο Λονδίνου, λειτουργούν άλλα 6
εξεταστικά κέντρα του ΚΕΓ: Εδιμβούργου,
Γλασκώβης, Μπέρμινχαμ, Μάντσεστερ, Μπρίστολ
και Κέιμπριντζ. Στις άλλες χώρες της Βόρειας
Ευρώπης οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στα
ακόλουθα εξεταστικά κέντρα: Στοκχόλμης,
Γκέτεμποργκ, Κοπεγχάγης, Όσλο, Δουβλίνου και
Βίλνιους.
Το πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνομάθειας
είναι τίτλος γλωσσομάθειας το οποίο χορηγείται
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη, έχει ευρωπαϊκή και διεθνή
αναγνώριση και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία
προς τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.
Ο στόχος των μαθητών για την απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί
θαυμάσια παιδαγωγική ευκαιρία για τη βελτίωση
των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, για τη
χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και την
αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης
και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Ειδικότερα κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και
την εξέταση της Ελληνομάθειας:
•

•

•

Οι μαθητές αποκομίζουν βιώματα επιτυχίας,
ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους για την
κατοχή της ελληνικής γλώσσας και σταδιακά
εξοικειώνονται με τις αξίες του ελληνικού
πολιτισμού.
Οι γονείς ενημερώνονται αντικειμενικά για τα
εκάστοτε αποτελέσματα της αξιολόγησης των
παιδιών τους στην ελληνική γλώσσα ως
ξένη/δεύτερη γλώσσα.
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν απτά τις επιμέρους
δεξιότητες των μαθητών τους και την πρόοδό
τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν
μελετημένες διδακτικές αποφάσεις για την
ανατροφοδότηση της μάθησης.

Το
Κρατικό
Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας
απευθύνεται προς όλους: σε αλλογενείς και
ομογενείς, σε Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρίους, σε
ενήλικες και νέους.
Εκτός από τη χρησιμότητά του σε όσους επιθυμούν
να εργαστούν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα και
την Κύπρο, έχει βαρύνουσα παιδαγωγική σημασία
για τους μαθητές που διαμένουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι
μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα.
Επιπλέον, οι μαθητές των αγγλικών σχολείων,
μπορούν να αξιοποιήσουν τη Νέα Ελληνική Γλώσσα
(Modern Greek) για να φοιτήσουν σε βρετανικά
πανεπιστήμια. Η συστηματική τριβή των μαθητών
αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση του
τίτλου ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη
αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες
γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και
A Levels.
Επιπρόσθετα, ο προαναφερόμενος τίτλος αποτελεί
πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας
και εκδίδεται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε
γραπτές και προφορικές εξετάσεις, κατανεμημένες
σε 6 γλωσσικά επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.

Για την κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων
για της εξετάσεις συστήνεται να χρησιμοποιούνυαι
τα βιβλία της σειράς «ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», τα
οποία μπορούν να αγοραστούν από το ΚΕΓ.

•

Για το επίπεδο Α1 προβλέπονται ειδικές
εξετάσεις για παιδιά 8-12 ετών και
διαφορετικές εξετάσεις για εφήβους και
ενήλικες άνω των 12 ετών.
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•

•

•

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το
επίπεδο Α1 (8-12 ετών) έχουν παιδιά
αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι
8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και
δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του
τρέχοντος έτους).
Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για κανένα
επίπεδο. Θεωρητικά κάθε μαθητής άνω των 8
ετών μπορεί να λάβει μέρος στο επίπεδο που
επιθυμεί. Ωστόσο, συστήνεται από το ΚΕΓ οι
υποψήφιοι των επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2 να είναι
άνω των 16 ετών, επειδή το περιεχόμενο των
εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και
εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι υποψήφιοι
μικρότερης ηλικίας.
Στην
ιστοσελίδα
του
ΚΕΓ
(http://www.greeklanguage.gr/certification/no
de/15.html) είναι διαθέσιμα ενδεικτικά θέματα
από τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της
ελληνομάθειας και μπορείτε να βρείτε
σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή
μορφή, διαγνωστικά τεστ, past papers, κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις
πιθανές ερωτήσεις σας μπορείτε να λάβετε από το
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου στο
τηλέφωνο 0044(0)2072215977 ή στην ιστοσελίδα
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/
Για την ελληνομάθεια η συνεργατική προσπάθεια
όλων αξίζει τον κόπο!

10. Το 2ο συνέδριο των Ελληνικών
Παροικιακών Σχολείων Midlands
2018 από τα Ελληνικά Σχολεία
Αγίας Τριάδας και Αποστόλου
Ανδρέα στο Birmingham
Με πρωτοβουλία των Ελληνικών Σχολείων Αγίας
Τριάδας και Αποστόλου Ανδρέα Birmingham,
οργανώθηκε με επιτυχία το 2ο συνέδριο των
Midlands 2018, υπό την αιγίδα της ΚΕΑ.

Στο εν λόγω συνέδριο ο χαιρετισμός του Συντονιστή
Εκαίδευσης Λονδίνου κου Γεωργίου Κόσυβα
αναγνώστηκε στο συνέδριο από την κα Αναστασία
Μισιρλή,
προϊσταμένη
του
Ελληνικού
Νηπιαγωγείου Λονδίνου. Ο χαιρετισμός είναι ο
ακόλουθος:
Αγαπητές κυρίες Τρύφωνος και Μάγου,
Διευθύντριες των Ελληνικών Σχολείων Αγίας
Τριάδας και Αποστόλου Ανδρέα στο Birmingham,
συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας να
οργανώσετε το συνέδριο των Midlands 2018, το
οποίο διεξάγεται υπό την καθοδήγηση της κας
Παπαλούκα, Επιθεωρήτριας και Προϊσταμένης της
ΚΕΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας
πρόσκληση στο συνέδριο, το οποίο έχω την
πεποίθηση ότι αποτελεί αφετηρία γόνιμης και
εποικοδομητικής συνεργασίας για τη βελτίωση της
ποιότητας μάθησης στα παροικιακά σχολεία του
απόδημου ελληνισμού στη Μ. Βρετανία.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εξάρω την
έναρξη της λειτουργίας του νέου Εξεταστικού
Κέντρου Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής
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Γλώσσας στο Birmingham και να συγχαρώ εκτός από
την κα Τρύφωνος, την κα Κουφομερίτη, η οποία
είναι Ελληνίδα εκπαιδευτικός, τοποθετημένη στο
ΤΕΓ Birmingham, αποσπασμένη από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας
και συνυπεύθυνη των εξετάσεων για την απόκτηση
του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, οι
οποίες εφέτος θα διεξαχθούν στις 15, 16 και 17
Μαΐου 2018. Καλή επιτυχία και στις δύο σας!
Αναμφίβολα, το παρόν συνέδριο προωθεί την
εκπαιδευτική καινοτομία και αποτελεί μια
θαυμάσια ευκαιρία συνεύρεσης εκπαιδευτικών από
την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίοι διδάσκουν την
ελληνική γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα θέματα
του συνεδρίου αναδεικνύουν την πολύτιμη
εμπειρία των εκπαιδευτικών της πράξης στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας.
Στην ψηφιακή εποχή, κατά κανόνα, το μοντέλο της
ελληνικής παροικιακής εκπαίδευσης, δεν είναι πια
επίκαιρο και αναζητά τη διαμόρφωση νέας
ταυτότητας.
Τα
ελληνόγλωσσα
σχολεία
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Μ.
Βρετανίας στο διεθνές περιβάλλον, θα μπορούσαν
να ενισχύσουν την ενδοσχολική κουλτούρα τους και
να γίνουν περισσότερο ελκυστικά, ευέλικτα,
αποδοτικά, συνεργατικά και δημοκρατικά. Με την
αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, μπορούν να αναπτυχθούν υψηλές
προσδοκίες για όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες, να γεφυρωθεί το γνωστικό χάσμα
μεταξύ των ικανών μαθητών και αυτών που πρέπει
να βελτιωθούν και να επιτευχθούν εξαιρετικά
μαθησιακά επιτεύγματα.
Με κοινή προσπάθεια τα παροικιακά σχολεία
μπορούν να γίνουν επιτυχημένες εστίες διατήρησης
της ελληνοφωνίας, που εμπλουτίζουν τις εμπειρίες
των μαθητών και τους βοηθούν να ζήσουν και να
δημιουργήσουν στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό
κόσμο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θέσω υπόψη
σας μερικές προτάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα
πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω, για την
καλυτέρευση των ελληνικών παροικιακών σχολείων
και των ΤΕΓ της Μ. Βραττανίας. Συγκεκριμένα
προτείνουμε:

•

•

•

Να εξασφαλίσουμε από κοινού την εναρμόνιση
της διδασκαλίας και της αξιολόγησης της
μάθησης στα διάφορα σχολεία με την
κατάρτιση σύγχρονων προγραμμάτων
σπουδών.
Να καθιερώσουμε την κατανομή των μαθητών
στα τμήματα μάθησης κατά προτεραιότητα με
βάση το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας.
Να συσχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε σε
αποκεντρωμένη βάση υψηλής ποιότητας
επιμόρφωση των σχολικών επιτροπών, των
διευθυντών των σχολικών μονάδων και κυρίως
των εκπαιδευτικών.

Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται ραγδαία η συνεχής
επαγγελματική τελειοποίηση των εκπαιδευτικών
είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Ο
καταρτισμένος εκπαιδευτικός, είναι σε θέση να
αναγνωρίζει τα προβλήματα των απαιτητικών
ανομοιογενών τάξεων, να τα αναλύει και να τα
επιλύει. Θέτει ερωτήματα, επιζητά τη δημιουργική
συνεργασία και δραστηριοποιεί τα κίνητρα των
μαθητών για την επίτευξη των στόχων του. Είναι
κατά βάση φυσικός ομιλητής της ελληνικής γλώσσας
και κατ’ εξοχήν εμπνευστής της νέας γενιάς και των
αξιών του ελληνικού πολιτισμού. Δημιουργεί
προοπτικές επιτυχίας προετοιμάζοντας τους
σημερινούς μαθητές ώστε να ζήσουν και να
εξελιχθούν σε έναν ανοιχτό κόσμο που βασίζεται
στο διάλογο με ανθρώπους διαφορετικών
καταβολών.
Υπό αυτό το πρίσμα, το Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο
υποστηρίζει την εποικοδομητική συνεργασία, έτσι
ώστε να τελεσφορήσουν οι μακροχρόνιες και
πολύμοχθες μαθησιακές διαδρομές των μαθητών
από την Κύπρο και την Ελλάδα για την κατάκτηση
της ελληνικής γλώσσας. Η συμβολή του 2ου
Συνεδρίου θα είναι ουσιαστική σε σχέση με τις
διαστάσεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον οι
εισηγήσεις θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό
για το σύγχρονο παροικιακό σχολείο που όλοι
οραματιζόμαστε.
Έχω την πεποίθηση ότι το συνέδριο αυτό αποτελεί
ελπίδα για ενίσχυση της συνέργειας ανάμεσα στην
ΚΕΑ και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της
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Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, με σκοπό τη
βελτίωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Μ.
Βρετανία. Με την πεποίθηση ότι το παρόν συνέδριο
θα αποτελέσει εξαίρετη ευκαιρία διαλόγου,
ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών,
εύχομαι καλή επιτυχία.
Με εκτίμηση,
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της
Ελλάδας στο Λονδίνο
Γιώργος Κόσυβας

11. Ελληνικός κύκλος βιβλιόφιλων
Λονδίνου

Στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας μας με την
κα Νάκου και τον Ελληνικό Κύκλο Βιβλιόφιλων
Λονδίνου, επισκέφθηκε το σχολείο μας η
συγγραφέας κα Μαριλένα Παππά και μαζί με τους
συνεργάτες της αφηγήθηκαν με θεατρικό τρόπο το
βιβλίο της «Φεγγαροκουταλιές». Οι μαθητές τόσο
του Δημοτικού Σχολείου όσο και του Νηπιαγωγείου
το ευχαριστήθηκαν πολύ.

Για δεύτερη φορά, μέσα στη φετινή σχολική χρονιά,
ο Ελληνικός Κύκλος Βιβλιόφιλων Λονδίνου με την
υπεύθυνή του κα Γιώτα Νάκου επισκέφθηκε το
σχολείο μας με την κινητή Δανειστική Βιβλιοθήκη.
Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν
τα βιβλία μας μέσα από την πλούσια συλλογή
βιβλίων που μας έφεραν.

Embassy of Greece in London – Education Office

15 Newsletter – May 2018

12. Συμμετοχή του Συντονιστή
Εκπαίδευσης Λονδίνου στην
εκδήλωση της JACT : “50th
Anniversary of Abingdon Greek
Summer School” στο Λονδίνο
Στις 31 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
στο George House Westminster Under School
εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων
λειτουργίας του Θερινού Σχολείου Αρχαίων
Ελληνικών (Abingdon Greek Summer School). Στην
εκδήλωση μετείχαν 150 περίπου καθηγητές των
Αρχαίων Ελληνικών στη Ν. Βρετανία, οι οποίοι
διδάσκουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων
διαβάστηκαν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από
αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Σε αυτήν
παρευρέθηκε ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου
κ. Γιώργος Κόσυβας, ο οποίος εκπροσώπησε τον
Έλληνα Πρέσβη κ. Δημήτριο Καραμήτσο-Τζιρά.

Δρ. Γεωργίου Κόσυβα με την ομάδα κεραμιστών
‘Κεραμέων Ίχνη΄ την οποία εκπροσώπησαν οι κ. κ.
Βασίλειος Αναστασόπουλος και Βασιλική Ράικου
για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ‘Ταξιδεύοντας με ένα αρχαίο καράβι’
(με ήρωες από τα εκθέματα της αίθουσας Α. Γ.
Λεβέντη στο Βρετανικό Μουσείο).
Στη συνάντηση υπήρξε ένας γόνιμος διάλογος
σχετικά με το υλικό του πηλού και τις ιδιότητές του,
τις μορφές και πηγές έμπνευσης των κεραμιστών
καθώς και τις συνεργασίες της ομάδας ‘Κεραμέων
Ίχνη’ με το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών καθώς
και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Οι δύο
πλευρές κατέληξαν στη δυνατότητα συνεργασίας
στο προσεχές μέλλον αφού προτάθηκε από την
ομάδα ‘Κεραμέων Ίχνη’ η δημιουργία έκθεσης για
την ανταλλαγή πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ
Ελλάδας – Βρετανίας για την τέχνη της κεραμικής.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Joint Association
of Classical Teachers (JACT), την Κοινή Ένωση
Κλασικών Δασκάλων, η οποία είναι μια βρετανική
οργάνωση για την ενθάρρυνση της διδασκαλίας των
Κλασικών Σπουδών σε σχολεία και πανεπιστήμια.
Κάθε χρόνο 400 περίπου μαθητές επιλέγουν τα
Αρχαία Ελληνικά ως μάθημα προετοιμασίας για την
εισαγωγή τους στα βρετανικά πανεπιστήμια (A
Level). Οι μαθητές αυτοί φοιτούν κυρίως σε
ιδιωτικά σχολεία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 6000
περίπου φοιτητές επιλέγουν μαθήματα κλασικών
σπουδών και ειδικότερα τα Αρχαία Ελληνικά.

13. Συνάντηση εργασίας του
Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου
με την ομάδα «Κεραμέων ίχνη»
Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση εργασίας του Συντονιστή Εκπαίδευσης,
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14. Οι δραστηριότητες του Ελληνικού
Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου τον
Μάιο

Στις
11/5/2018,
ημέρα
Παρασκευή,
οι
μαθητές/τριες του Ελληνικού Γυμνασίου -Λυκείου
Λονδίνου επισκέφθηκαν το Βρετανικό Κοινοβούλιο
στο Westminster.

Aρχηγός της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η Αν.
Διευθύντρια του σχολείου κ. Δημητρακοπούλου
Γεωργία η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία και
οργάνωσε με επιμέλεια τη σχολική εκδρομή.

Αρχικά, οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν σε
ειδική αίθουσα βιντεοπροβολής την ιστορία του
βρετανικού κοινοβουλίου και συντάγματος για 50
λεπτά.

Στη συνέχεια, οι τρεις ξεναγοί Phil, Adrian και
Rebecca ξενάγησαν τους μαθητές/τριες και
συνόδους στους χώρους του κοινοβουλίου.

Στην ιστορική τους αναδρομή, αναφέρθηκαν στην
ιστορία
και
λειτουργία
του
Βρετανικού
Κοινοβουλίου και συντάγματος. Αναλυτικά και σε
αλληλεπίδραση με τους μαθητές/τριες και τους
συνοδούς, εξήγησαν ότι το Κοινοβούλιο του
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βορείου Ιρλανδίας (αγγλικά: Parliament of the
United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland), κοινώς γνωστό ως Βρετανικό Κοινοβούλιο
(British Parliament), αποτελεί το ανώτατο
νομοθετικό σώμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το
μόνο που κατέχει νομοθετική υπεροχή και απόλυτη
εξουσία έναντι όλων των άλλων πολιτικών οργάνων
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα εδάφη του.
Επικεφαλής του είναι ο/η Κυρίαρχος του Ηνωμένου
Βασιλείου (σήμερα η Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ) και
έδρα του αποτελούν τα Ανάκτορα του
Ουεστμίνστερ στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου.
Το Κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώματα, την
άνω βουλή Βουλή των Λόρδων ή (Ηouse of Lords)
και την κάτω βουλή (Ηouse of Commons). Η
Βασίλισσα
αποτελεί το τρίτο συστατικό του
νομοθετικού συστήματος.
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Βρετανικού
Βασιλείου.

Κοινοβουλίου

του

Ηνωμένου

To Ηouse of Commons ή Βουλή των Κοινοτήτων
είναι ένα δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα με θητεία
τουλάχιστον πέντε έτη. Τα δύο σώματα
συνεδριάζουν σε ξεχωριστές αίθουσες των
ανακτόρων του Ουεστμίνστερ (κοινώς γνωστά ως τα
κτίρια του Κοινοβουλίου) στο Λονδίνο. Με τη
συνταγματική συνθήκη, όλοι οι υπουργοί της
κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένου
του
Πρωθυπουργού, είναι μέλη της Βουλής των
Κοινοτήτων - ή πιο σπάνια της Βουλής των Λόρδων
- και ως εκ τούτου είναι υπόλογοι στους
αντίστοιχους κλάδους της νομοθετικής και
εκτελεστικής εξουσίας.
Οι μαθητές/τριες είχαν την μοναδική ευκαιρία να
καθίσουν στα αμφιθέατρα του κοινού τόσο της
Βουλής των Λόρδων όσο και της Βουλής των
Κοινοτήτων και να ακούσουν τους λόγους και
συζήτήσεις των Λόρδων και των Βουλευτών.

Οι μαθητές αποχώρησαν
απο το Βρετανικό
Κοινοβούλιο ενθουσιασμένοι απο την μοναδική
εμπειρία ξενάγησής τους στον ιστορικό χώρο του

15. Οι δράσεις του Ελληνικού
Νηπιαγωγείου Λονδίνου κατά την
Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε
εορτασμός για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων
(International Museum Day) φιλοξενώντας στο
Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου, το γνωστό
μουσικό σχήμα ‘ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΝΥΜΦΗ’, το οποίο είναι
γονείς μιας μαθήτριας μας και αποτελείται από τους
Σπυρίδων Γιασαφάκη και Ευαγγελία Στεργίου. Το
είδος
μουσικής
που
έχουν
αναπτύξει
χαρακτηρίζεται ως νεοφολκορικό ή νεοκλασσικό με
επιρροές από την Αρχαία Ελληνική μουσική. Για το
λόγο αυτό εντάχθηκε στην υποστήριξη των
μαθησιακών
στόχων
του
Πολιτιστικού
Προγράμματος με τίτλο: «Ελλάδα-Κύπρος:
Πολιτιστικός διάλογος στην Αίθουσα Α. Γ.
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Λεβέντης» και συγκεκριμένα ότι αφορά στην
γνωριμία και επαφή με αρχαία μουσικά όργανα και
ήχους. Συγκεκριμένα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τα αρχαία μουσικά όργανα λύρα και
πανδούρα με τα μέρη τους και να τα επεξεργαστούν
για την παραγωγή ήχου. Συντονισμός και επιμέλεια
δράσης: Εκπ/κός, Δρ. Αναστασία Μισιρλή.

Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου υλοποίησε
κατά το σχολικό έτος 2016-17 Πολιτιστικό
Πρόγραμμα με τίτλο: ‘Ταναγραίες Κόρες –
Παρθενώνας: η απόσταση μας ενώνει’. Το
πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με τη νηπιαγωγό κ. Αγγελική
Αλεξανδροπούλου, η οποία στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+ Placement – Πρακτική
Άσκηση, μεταφέρει το βιβλίο με τίτλο: «Οι
Ταναγραίες Κόρες», από τη μουσειοσκευή την
οποία ανέπτυξε η αρχαιολόγος κ. Πόπη
Γεωργοπούλου για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θηβών. Σε συνδυασμό με το βιβλίο της συγγραφέως
κ. Μάνια Δούκα με τίτλο: ‘Ο Φίλιππος και τα
μαγικά
κρόταλα’
αναπτύχθηκε
διδακτική
παρέμβαση/εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τα
παιδιά να γνωρίσουν πτυχές της ελληνικής
αρχαιότητας μέσα από μουσειακά εκθέματα,
ενισχύοντας την πολιτισμική τους ταυτότητα,
επιτελώντας έναν από τους γενικούς σκοπούς του
συγκεκριμένου σχολείου.

Με αφορμή τη θεματική της Διεθνούς Ημέρας
Μουσείων 2018, ‘Μουσεία και (δια)δίκτυα: Νέες
προσεγγίσεις, νέο κοινό’ (‘Hyperconnected
Museums: New approaches, new publics’), το παρόν
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τις κ. κ.
Αλεξανδροπούλου
και
Γεωργοπούλου,
παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο πλαίσιο του
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την
Κυριακή 20 Μαϊου 2018, στην Ημερίδα η οποία
οργανώθηκε από το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα
«Μουσειακές
Σπουδές»,
με
συνδιοργάνωση από τα Τμήματα Ιστορίας &
Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ο τίτλος της ανακοίνωσης ήταν: «3.000 χλμ.
μακριά, ενώνοντας τα δύο άκρα της Ευρώπης –Ένα
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
στο
Ελληνικό
Νηπιαγωγείο
Λονδίνου»
και
παρακάτω
παραθέτουμε και τη σχετική περίληψη:
‘Οι αρχαιολογικές μουσειακές συλλογές μπορούν να
λειτουργήσουν ως αφορμές για διδακτικές
ακολουθίες στο νηπιαγωγείο. Η χρηστικότητα, η
ιστορικότητα και οι επάλληλες ιστορίες των
αντικειμένων από τη δημιουργία και την αρχική
χρήση, μέχρι την εύρεση και την τελική μουσειακή
θέση και ιδιότητά τους, μπορούν να γεφυρώσουν
δύο ή περισσότερα μουσεία, δημιουργώντας ένα
άυλο ιστορικό-πολιτισμικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια
του σχολικού διμήνου Μαΐου-Ιουνίου 2017
σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με θέμα τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό
μέσω των εκθεμάτων δύο μεγάλων μουσείων, του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών και του
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Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου, σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας στο Ελληνικό Νηπιαγωγείου
Λονδίνου. Αφορμή για την επιλογή του
περιεχομένου στάθηκε ο σχολικός πυρήνας και
συγκεκριμένα η σχολική βιβλιοθήκη, όπου σε
συνεργασία με τα παιδιά, έγινε αντιληπτή η
συνύπαρξη δύο βιβλίων, του «Ο Φίλιππος και τα
μαγικά κρόταλα», της Μάνιας Δούκα, και του «Η
Ταναγραία» ως μέρος του συνόλου του
εκπαιδευτικού έντυπου υλικού της μουσειοσκευής
με τίτλο «Οι κόρες της Τανάγρας» (σχεδιασμός Πόπη
Γεωργοπούλου). Ο στόχος του προγράμματος ήταν
διττός: α. η γνωριμία και εξοικείωση τόσο με τις
Ταναγραίες κόρες και τις τεχνικές των ελληνιστικών
κοροπλαστικών εργαστηρίων, όσο και με την
πλαστική διακόσμηση της ζωφόρου του
Παρθενώνα, β. η κατανόηση των αντικειμένων
αυτών ως εκθεμάτων σε δύο διαφορετικούς και
απομακρυσμένους μουσειακούς χώρους, δηλαδή
των δύο προαναφερθέντων μουσείων. Στόχος της
συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η συνοπτική
αναφορά στη δομή και τη διαδοχή των
δραστηριοτήτων και στην παρουσίαση των
αποτελεσμάτων από την ποιοτική αξιολόγησή της’

Νέα Ελληνικά διοργανώνονται σε λίγες ημέρες
(19 και 22 Ιουνίου 2018) και το Speak Greek
θέλει να βοηθήσει τους υποψηφίους με το
βασικό λεξιλόγιο που θα πρέπει να γνωρίζουν
για να επιτύχουν.

Για το λόγο αυτό διοργανώνει τον διαγωνισμό "Εσύ
πόσο καλά ξέρεις τις λέξεις σου;" μέσα από τον
οποίο θέλει να τονίσει τη σπουδαιότητα της
επανάληψης λίγο πριν τις εξετάσεις και να τονώσει

16. Διαγωνισμός για τις εξετάσεις του
GCSE στα Νέα Ελληνικά από τον
Ηρακλή Λαμπαδαρίου

την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων προσφέροντας
στον νικητή μια δωροεπιταγή από το ηλεκτρονικό
κατάστημα Amazon αξίας 20 λιρών! Ο διαγωνισμός
διάρκειας δυο εβδομάδων προσκαλεί τους
υποψηφίους να μάθουν τις λέξεις μέσα από
διαδραστικές κάρτες (flashcards) και παιχνίδια που
αναπτύσσουν
διαφορετικές
δεξιότητες
(ορθογραφίας, κατανόησης, προφοράς κλπ.) και να
συναγωνιστούν σε πραγματικό χρόνο τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες από κάθε σημείο του
Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του General
Certificate of Secondary Education (GCSE) για τα
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“Οι άνθρωποι ξεμαθαίνουν να κάνουν
δώρα” από το «Minima Moralia» του
Theodor Adorno (μετ. Λευτέρης
Αναγνώστου, εκδ. Αλεξάνδρεια)

Οι άνθρωποι ξεμαθαίνουν να κάνουν δώρα …. Η
ευτυχία της πραγματικής προσφοράς δώρων
βρισκόταν στην ικανότητα του δωρητή να
φαντάζεται την ευτυχία του αποδέκτη. Σημαίνει ότι
διαλέγει, διαθέτει χρόνο, βγαίνει από τον δρόμο
του, σκέπτεται τον άλλο ως υποκείμενο: το αντίθετο
της λήθης. Ακριβώς προς τούτο δεν είναι σχεδόν
κανένας πια ικανός. Στην καλύτερη περίπτωση
χαρίζουν ό,τι θα επιθυμούσαν για τον εαυτό τους,
μόνο κατά μερικές βαθμίδες χειρότερα. Ο ξεπεσμός
της προσφοράς δώρων καθρεφτίζεται στην
οδυνηρή εφεύρεση των ειδών δώρων, τα οποία
στηρίζονται ήδη στο γεγονός ότι δεν ξέρει κανείς τι
να χαρίσει, διότι δεν το θέλει πραγματικά. Αυτά τα
εμπορεύματα είναι άσχετα όπως οι αγοραστές τους.
Ήταν από την πρώτη κιόλας μέρα αζήτητα.
Παρόμοια και η επιφύλαξη του δικαιώματος
αλλαγής τους, που υποδηλώνει στον αποδέκτη:
πάρε αυτό το πράγμα, κάνε ό,τι θέλεις μ’ αυτό. Αν
δεν σου ταιριάζει, το ίδιο μου κάνει, βρες αντ’ αυτού
κάτι
άλλο.
Αυτή
μάλιστα
η
καθαρή
αντικαταστατότητα αποδεικνύεται ανθρωπινότερη
σε σύγκριση με την αμηχανία απέναντι στα
συνηθισμένα δώρα, διότι τουλάχιστον επιτρέπει
στον αποδέκτη να χαρίσει κάτι στον εαυτό του, και
εδώ βέβαια βρίσκεται και η απόλυτη αντίφαση προς
την προσφορά δώρων. …

Ποιός είδε κράτος λιγοστό - Γεώργιος
Σουρής (1853-1919)
Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου και παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
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Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίονα παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που 'χει
στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι.

for Culture and Sports, Hellenic Republic, Mrs LYDIA
KONIORDOU.
CHS will be honoured to welcome the Minister to
King’s.

Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα

Mrs. Lydia Koniordou was born in Athens.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

17. Lydia Koniordou at the celebration
of 100 years of ths Koraes chair 18
June 2018

CENTRE FOR HELLENIC STUDIES
A CELEBRATION OF 100 YEARS FROM THE
FOUNDING OF THE KORAES CHAIR
Monday 18 June 2018, 18.00, Great Hall

With the award of the Katie Lentakis Prize for 2018
by the Anglo-Hellenic League.
To celebrate the centenary Koraes Chair of Modern
Greek and Byzantine History, Language and
Literature distinguished experts will speak on
relations between Britain and the world of Hellenism
in the fields of culture, literature and history, from
the time of Adamantios Koraes to the present, and
prospects for the future.
We are very pleased to announce that the Closing
Remarks at this event will be made by the Minister

She studied English literature at the Athens'
University. She graduated from the National Theatre
Drama School, in combination with parallel studies
in music and dance.
As an actress, she has interpreted major roles, both
classical and contemporary, in Greece and abroad,
collaborating with the National Theatre, the Karolos
Koun Art Theatre, the Municipal Theatres of Larissa,
Volos, Patras, as well as with the Chatelet Theater in
Paris, Teatro Piccolo in Milan and many other.
She has worked with eminent theatre directors such
as Karolos Koun, Alexis Minotis, Kostas Tsianos,
Lefteris Voyatzis, Sotiris Chatzakis, Robert Wilson,
Alexander Vassiliev, Yannis Kokkos and others.
As a director, besides contemporary plays, she
staged many ancient Greek tragedies, for the
National Theatre, the Municipal Theatres of Larissa
and Volos, the Athens Conservatory and for the
Getty Museum in California.
For her work and overall contribution in this field,
she has been awarded the Karolos Koun and the
Critics Awards.
As a pedagogue, focusing mainly on the ancient
Greek drama, she has taught at the National School
of Drama, at the Theatrical Studies Departments of
both the Athens and Thessaloniki Universities, as
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well as at teaching seminars in Greece and abroad.
She thus taught and directed ancient Greek drama
performances at the New York University, at
Binghamton N.Y., at Oxford, and at the Shanghai
Theatre Academy.
She has served as artistic director of the Municipal
Theatres of Volos and Patras.
Mrs. Koniordou assumed the post of Minister of
Culture and Sports of the Hellenic Republic on
November 2016.

18. Timothy John Berners-Lee: Οι τρεις
τάσεις που μπορούν να
καταστρέψουν το διαδίκτυο

Ο Timothy John Berners-Lee, o άνθρωπος που
δημιούργησε το διαδίκτυο, προειδοποιεί για τις
τρεις τάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
στην καταστροφή του internet. Το άρθρο
δημοσιεύθηκε στο World Wide Web Foundation.

Series I - Joan Miro, 1952-53

Φαντάστηκα το διαδίκτυο ως μια ανοιχτή
πλατφόρμα που θα επέτρεπε σε όλους, παντού, να
μοιράζονται πληροφορίες, ευκαιρίες πρόσβασης
και να συνεργάζονται πέρα από γεωγραφικά και
πολιτιστικά σύνορα. Με πολλούς τρόπους, το

διαδίκτυο έχει ζήσει μέχρι σήμερα αυτό το όραμα,
αν και υπήρξε μια επαναλαμβανόμενη μάχη για να
κρατηθεί ανοικτό. Αλλά κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 12 μηνών, ανησυχώ όλο και
περισσότερο για τρεις νέες τάσεις, οι οποίες
πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν
προκειμένου το διαδίκτυο να εκπληρώσει τις
πραγματικές δυνατότητές του ως ένα εργαλείο που
εξυπηρετεί όλη την ανθρωπότητα.
(1) Χάσαμε τον έλεγχο των προσωπικών μας
δεδομένων. Το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο
για πολλές ιστοσελίδες προσφέρει δωρεάν το
περιεχόμενο τους με αντάλλαγμα τα προσωπικά
μας δεδομένα. Πολλοί συμφωνούμε σε αυτό –
συχνά με την αποδοχή μακροσκελών και
μπερδεμένων
εγγράφων
με
όρους
και
προϋποθέσεις- αλλά ουσιαστικά δεν μας πειράζει
να συλλέγονται κάποιες πληροφορίες μας σε
αντάλλαγμα των δωρεάν υπηρεσιών. Όμως,
ξεχνάμε ένα κόλπο. Καθώς τα δεδομένα μας στη
συνέχεια αποθηκεύονται σε ιδιόκτητα σιλό, χωρίς
την επίβλεψή μας, συνειδητοποιούμε ότι χάνουμε
τα οφέλη που θα απολαμβάναμε θα αν είχαμε
άμεσο έλεγχο σε αυτά τα δεδομένα, και επιλέγαμε
πότε και με ποιον θα τα μοιραζόμαστε. Επιπλέον,
συχνά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πάρουμε
πίσω από τις εταιρίες τα δεδομένα που μάλλον δεν
θα μοιραζόμασταν- ειδικά με τρίτους- οι «Όροι και
Προϋποθέσεις» τα ζητούν όλα και δεν δίνουν τίποτα
με λίγα λόγια.
Αυτή η εκτεταμένη συλλογή δεδομένων από τις
εταιρείες έχει και άλλες επιπτώσεις. Μέσω της
συνεργασίας - ή του εξαναγκασμού- οι εταιρείες ή
οι κυβερνήσεις παρακολουθούν όλο και
περισσότερο κάθε κίνησή μας σε απευθείας
σύνδεση, περνώντας ακραίους, πολλές φορές,
νόμους που ποδοπατούν τα δικαιώματά μας στην
ιδιωτικότητα. Σε καταπιεστικά καθεστώτα, είναι
εύκολο να δει κανείς τον ισχυρό αντίκτυπο όλων
αυτών, όπως bloggers που μπορεί να συλληφθούν ή
να σκοτωθούν και πολιτικοί αντίπαλοι που μπορεί
να παρακολουθούνται. Αλλά ακόμη και σε χώρες
όπου πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις θέτουν στο
επίκεντρο το συμφέρον των πολιτών, βλέποντας το
συνολικά, πάντα η κατάσταση πηγαίνει όλο και πιο
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μακριά. Αυτό δημιουργεί δυσάρεστες επιπτώσεις
στην ελευθερία του λόγου και το διαδίκτυο σταματά
να χρησιμοποιείται ως χώρος εξερεύνησης
σημαντικών θεμάτων, όπως ευαίσθητα θέματα
υγείας, σεξουαλικότητας ή θρησκείας.
(2) Η διάδοση της παραπληροφόρησης είναι πολύ
εύκολη στο διαδίκτυο. Σήμερα, οι περισσότεροι
άνθρωποι βρίσκουν ειδήσεις και πληροφορίες στο
διαδίκτυο μέσω μόνο ενός περιορισμένου αριθμού
ιστοσελίδων μέσων ενημέρωσης, κοινωνικών
δικτύων και μηχανών αναζήτησης. Οι ιστότοποι
αυτοί κερδίζουν περισσότερα χρήματα όταν
κάνουμε κλικ στους συνδέσμους που μας
προβάλλουν. Και επιλέγουν τι ακριβώς θα μας
προβάλλουν βάσει αλγόριθμων που μαθαίνουν για
εμάς από τα προσωπικά μας δεδομένα που συνεχώς
συλλέγουν. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι αυτές
οι σελίδες μας δείχνουν το περιεχόμενο που
πιστεύουν ό,τι είναι περισσότερο πιθανό να
κάνουμε κλικ- πράγμα που σημαίνει ότι η
παραπληροφόρηση, ή οι «ψεύτικες ειδήσεις», που
συνήθως είναι εκπληκτικές, συγκλονιστικές, ή που
έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις
προκαταλήψεις μας, μπορούν να εξαπλωθούν σαν
πυρκαγιά. Και μέσω της χρήσης της επιστήμης των
δεδομένων και στρατών από bots, όσοι έχουν κακές
προθέσεις μπορούν να ξεγελάσουν το σύστημα και
να διασπείρουν παραπληροφόρηση για οικονομικό
ή πολιτικό κέρδος.
(3) Η διαδικτυακή πολιτική διαφήμιση χρειάζεται
διαφάνεια και κατανόηση. Η πολιτική διαφήμιση
μέσω διαδικτύου έγινε γρήγορα μια εξεζητημένη
βιομηχανία. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι παίρνουν τις πληροφορίες τους από λίγες
μόνο
πλατφόρμες
ενημέρωσης
και
η
πολυπλοκότητα
των
αλγορίθμων
συνεχώς
αυξάνεται αντλώντας στοιχεία προσωπικών
δεδομένων, σημαίνει ότι οι πολιτικές εκστρατείες
πλέον οικοδομούνται βάσει ατομικών διαφημίσεων
στοχεύοντας άμεσα στους χρήστες. Βάσει μιας
πηγής, στις αμερικανικές εκλογές του 2016, πάνω
από
50.000
παραλλαγές
διαφημίσεων
προβάλλονταν κάθε μέρα στο Facebook, μια
κατάσταση σχεδόν αδύνατον να ελεγχθεί.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι
κάποιες πολιτικές καμπάνιες–τόσο στις ΗΠΑ όσο και
αλλού ανά τον κόσμο- χρησιμοποιούνται με
ανήθικους τρόπους, για παράδειγμα εκθέτοντας
τους ψηφοφόρους σε ψεύτικες ειδήσεις ή
κρατώντας τους μακριά από συγκεκριμένες
δημοσκοπήσεις.
Η
στοχευμένη
διαφήμιση
επιτρέπει σε μια προεκλογική εκστρατεία να
διακηρύσσει εντελώς διαφορετικά πράγματα, ίσως
και συγκρουόμενα μεταξύ τους, ανάλογα με το
κοινό ή την ομάδα όπου απευθύνεται. Είναι άραγε
αυτό δημοκρατικό;
Πρόκειται για σύνθετα προβλήματα, οι λύσεις των
οποίων προβλέπονται εξίσου σύνθετες. Ωστόσο,
μερικά μονοπάτια που οδηγούν στην πρόοδο είναι
ήδη ξεκάθαρα. Θα πρέπει να εργαστούμε από
κοινού με τις εταιρίες που ασχολούνται με το
διαδίκτυο ώστε να επιτύχουμε μια ισορροπία με την
οποία ένα σεβαστό μέρος του ελέγχου επί των
προσωπικών δεδομένων θα επιστρέψει στα χέρια
του κοινού, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα νέες
τεχνολογίες όπως προσωπικά «data pods» και
εξερευνώντας εναλλακτικά μοντέλα εσόδων όπως
εγγραφές και συμβολικές πληρωμές.
Θα πρέπει να παλέψουμε ενάντια στους ακραίους
νόμους των κυβερνήσεων που επιδιώκουν να
επιτηρούν τους πολίτες, ακόμη και προσφεύγοντας
στα δικαστήρια αν είναι απαραίτητο. Πρέπει να
καταπολεμήσουμε
την
παραπληροφόρηση
ενθαρρύνοντας τις εταιρίες με καίριο ρόλο, όπως
για παράδειγμα η Google και η Facebook, να
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη
του προβλήματος, αποφεύγοντας τη δημιουργία
οποιωνδήποτε κεντρικών οργάνων που θα
αποφασίζουν τι είναι «αλήθεια» ή όχι.
Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια στη
λειτουργία των αλγόριθμων ώστε να καταλάβουμε
πώς λαμβάνονται οι σημαντικές αποφάσεις που
επηρεάζουν τις ζωές μας και ένα σύνολο κοινών
αρχών που πρέπει να ακολουθούνται από όλους.
Πρέπει επειγόντως να καλύψουμε το νομικό κενό
σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων πολιτικής
εκστρατείας.
Η ομάδα μας στο Web Foundation εργάζεται για
πολλά από αυτά τα θέματα, ως μέρος της νέας
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στρατηγικής μας για τα επόμενα πέντε χρόνια ερευνώντας
τα
προβλήματα
ενδελεχώς,
προτείνοντας δραστικές λύσεις προληπτικής
πολιτικής και προωθώντας συνεργασίες ώστε να
οδηγήσουν στην πρόοδο για ένα διαδίκτυο που
δίνει δύναμη και ίσες ευκαιρίες σε όλους. Σας καλώ
να στηρίξετε το έργο μας, ωστόσο μπορείτε απλά
και να το διαδώσετε, να συνεχίσετε την πίεση προς
τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις ή να
προσφέρετε μια δωρεά. Έχουμε επίσης συντάξει
έναν κατάλογο άλλων οργανώσεων που
αγωνίζονται για τα ψηφιακά δικαιώματα
παγκοσμίως.
Μπορεί να έχω εφεύρει το διαδίκτυο, αλλά όλοι σας
έχετε συμβάλλει στο να γίνει αυτό που είναι
σήμερα. Όλα τα blogs, οι δημοσιεύσεις, τα tweets,
οι φωτογραφίες, τα βίντεο, οι εφαρμογές, οι
ιστοσελίδες και πολλά άλλα αντιπροσωπεύουν τη
συνεισφορά εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο στην οικοδόμηση της online κοινότητα μας.
Όλοι έχουν βοηθήσει, από τους πολιτικούς που
αγωνίζονται για να κρατήσουν το διαδίκτυο
ανοιχτό, μέχρι οργανισμούς όπως ο W3C για την
ενίσχυση της δύναμης, της προσβασιμότητας και
της ασφάλειας της τεχνολογίας, και τους
ανθρώπους που κατέβηκαν στους δρόμους για να
διαμαρτυρηθούν.
Τη χρονιά που έφυγε, είδαμε τους πολίτες της
Νιγηρίας να αντιστέκονται σε ένα νομοσχέδιο
σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα
παρεμπόδιζε την ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο,
προκαλώντας λαϊκή κατακραυγή και διαδηλώσεις
στο Καμερούν, οι οποίες βρήκαν μεγάλη
υποστήριξη του κοινού για την ουδετερότητα του
δικτύου τόσο στην Ινδία όσο και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Συμβάλαμε όλοι στην οικοδόμηση του διαδικτύου
που έχουμε, και τώρα είναι στο χέρι όλων μας να
οικοδομήσουμε το διαδίκτυο που θέλουμε - για
όλους. Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε πιο ενεργά,
συνταχθείτε μαζί μας ή προσφέρετε μια δωρεά σε
κάποια από τις οργανώσεις που εργάζονται για τα
θέματα αυτά σε όλο τον κόσμο.

19. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: η
ιδιοφυΐα που έλυσε άλυτο επί 60
χρόνια μαθηματικό γρίφο
Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης αποτελεί διεθνώς
ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στον χώρο τον
θετικών επιστημών. Ο Έλληνας μαθηματικός
κατάφερε να λύσει έναν μαθηματικό γρίφο τον
οποίο εκατομμύρια μαθηματικοί από όλον τον
κόσμο προσπαθούσαν να τον λύσουν επί 60
χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης γεννήθηκε το 1981
στην Αθήνα. Ο πατέρας του μαθηματικός, η μητέρα
του φιλόλογος, του άρεσαν εξίσου και οι δύο
επιστήμες,
αλλά
όταν
ανακάλυψε
τα
πανεπιστημιακά συγγράματα του πατέρα του στη
βιβλιοθήκη, φάνηκε ότι ένας νέος, ιδιαίτερος
κόσμος ξετυλίχθηκε μπροστά του. Και ναι, κάθε
απορία την έλυνε με συζήτηση με τους δικούς του
και στη... βιβλιοθήκη, στην οποία ανέτρεχε για τα
πάντα.
Σπούδασε
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
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Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από όπου
αποφοίτησε με βαθμό 9,98!

ασχοληθεί με τον γρίφο του Νας, τον οποίο έκανε
έναν χρόνο να τον λύσει.

Ακολούθησαν μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ. Κάπως
έτσι ξεκίνησε η ζωή του στην Αμερική. Στη συνέχεια
ήρθε στη ζωή του η Microsoft, από όπου
παραιτήθηκε για να γίνει, σε ηλικία 27 ετών,
επίκουρος καθηγητής στο ΜΙΤ.

Στα πολύπλοκα οικονομικά συστήματα δεν μπορεί
κανείς να υπολογίσει το σημείο ισορροπίας. Ούτε
καν κατά προσέγγιση. Εν ολίγοις, αμφισβήτησε την
καθολικότητα του περιβόητου «Nash equilibrium»,
το οποίο για έξι δεκαετίες ήταν το κατεξοχήν
εργαλείο
πρόβλεψης
του
αποτελέσματος
στρατηγικών συγκρούσεων στα Οικονομικά.

Αυτό που τον κατέταξε στα καλύτερα μυαλά του
κόσμου ήταν το γεγονός ότι αποφάσισε να σταθεί
απέναντι στην αήττητη «ισορροπία των παιγνίων»,
λύνοντας το γρίφο του Νας (John Forbes Nash), την
εξίσωση που επί 60 χρόνια προσπαθούσαν να
λύσουν όλοι οι μαθηματικοί του κόσμου, χωρίς
αποτέλεσμα! Το άλυτο επιστημονικό ερώτημα
υπήρχε στη δημοσίευση του Τζον Νας το 1950, για
την οποία ο Νας βραβεύτηκε με το Νόμπελ
Οικονομικών (1994).
Το «θεώρημα του Νας» (Nash solution ή Nash
equilibrium στα αγγλικά) είναι μια θεωρητική
έννοια ενός παιχνιδιού που περιλαμβάνει δύο ή
περισσότερους παίκτες. Κάθε παίκτης υποτίθεται
ότι ξέρει τις στρατηγικές που φέρνουν την
ισορροπία των άλλων παικτών. Αν κάθε παίκτης έχει
μια επιλεγμένη στρατηγική, τότε κανένας δεν
μπορεί να κερδίσει με το να αλλάξει τη στρατηγική
του, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες διατηρούν
αναλλοίωτη τη δική τους. Οι εναλλαγές των
στρατηγικών και το αντίστοιχο κέρδος από αυτές
αποτελούν το θεώρημα του Νας....
Ο λόγος που ο γρίφος αυτός έγινε τόσο δημοφιλής
είναι επειδή, χωρίς να τον καταλαβαίνουμε,
εφαρμόζεται
σε
πολλές
πτυχές
της
καθημερινότητάς μας. Με την επίλυση αυτού του
γρίφου, λοιπόν, θα μπορούσε να προβλεφθεί το τι
γίνεται όταν πολλοί άνθρωποι ή οργανισμοί
παίρνουν αποφάσεις ταυτόχρονα, τη στιγμή που η
απόφαση του καθενός στηρίζεται στην απόφαση
των υπολοίπων. Έτσι, η λύση του γρίφου θα
βοηθούσε σε στρατιωτικής και οικονομικής φύσεως
προβλήματα, μέχρι και στον αθλητισμό.
Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης στα 27 του -και ενώ
ακόμη έκανε το μεταπτυχιακό του- αποφάσισε να

Την απάντηση αυτή την έδωσε στη διδακτορική του
διατριβή στην οποία μελέτησε το Θεώρημα του
Νας. Τίτλος της «Υπολογιστική Πολυπλοκότητα των
Ισορροπιών Νας». Η διατριβή του Κωνσταντίνου
Δασκαλάκη εντοπίζει υπολογιστικά εμπόδια στην
εφαρμοσιμότητα της ισορροπίας Νας, που υπήρξε
το επίκεντρο των οικονομικών μαθηματικών μέχρι
σήμερα, και δείχνει την ανάγκη για καινούργιες, πιο
ρεαλιστικές έννοιες ισορροπίας.
Συνεργάστηκε με τους καθηγητές του Χρήστο
Παπαδημητρίου από το Πανεπιστήμιο του Berkley
και τον καθηγητή Paul Goldberg του Πανεπιστημίου
του Λίβερπουλ και εν τέλει απέδειξε μέσω της
διατριβής του με τίτλο «The complexity of Nash
Equilibria» πως για κάποια πολύπλοκα συστήματα η
εύρεση του σημείου ισορροπίας, κατά τον Νας,
είναι υπολογιστικά ανέφικτη. Κοινώς, ότι δεν
υπάρχει τρόπος για να προβλεφθεί αυτή η
ισορροπία.
Για τη δουλειά του αυτή έχει τιμηθεί και από τη
Διεθνή Ένωση Θεωρίας Παιγνίων, με το βραβείο
Πληροφορικής και Θεωρίας Παιγνίων. Έχει τιμηθεί
επίσης με πολλά άλλα βραβεία και διακρίσεις, όπως
το Career Award από το Ίδρυμα Επιστημών των
ΗΠΑ, το βραβείο Πληροφορικής του Ιδρύματος
Sloan, το βραβείο εξαιρετικής δημοσίευσης από τη
διεθνή ένωση εφαρμοσμένων μαθηματικών SIAM,
την ερευνητική υποτροφία της Microsoft και το
βραβείο έρευνας από το ίδρυμα Giuseppe Sciacca
του Βατικανού.
Η έρευνά του επικεντρώνεται στην θεωρητική
πληροφορική και την διεπαφή της με τα
Οικονομικά, την Στατιστική και την Τεχνητή
Νοημοσύνη. Για την τελευταία, τις τελευταίες
ημέρες έχει δώσει διαλέξεις στην Ελλάδα,
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προσελκύοντας
μεγάλων.

το

ενδιαφέρον

μικρών

και

20. Ο αγώνας της Κύπρου για τον

επαναπατρισμό αρχαιοτήτων

1974 στην Κύπρο είχαν εξαχθεί παράνομα στο
εξωτερικό. Εκείνη την εποχή είχαν κλαπεί εικόνες,
μωσαϊκά, λειτουργικά αντικείμενα, ευαγγέλια αλλά
και αρχαία έργα τέχνης από μουσεία, προσωπικές
συλλογές ή από παράνομες ανασκαφές.
Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου
Μαρία Σολομίδου-Ιερωνυμίδου εξηγεί τον τρόπο με
τον οποίο η ομάδα της κινεί τη διαδικασία
επιστροφής των αρχαιοτήτων: «Όταν εντοπίσουμε
κάποιο αντικείμενο για το οποίο είμαστε σίγουροι
ότι είναι κυπριακής προέλευσης ή υποθέτουμε ότι
είναι, προστρέχουμε στις συλλογές φωτογραφιών
των δικών μας ή και άλλων αρχείων για αποδείξεις
για να το τεκμηριώσουμε». Εάν μπορεί να
τεκμηριωθεί η υποψία, τότε κατατίθεται μήνυση
στο Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
κυπριακής αστυνομίας. Στη συνέχεια μέσω της
Ιντερπόλ ενεργοποιούνται η εισαγγελία και η
αστυνομία της χώρας στην οποία εντοπίστηκε το
αντικείμενο.

Εδώ και δεκαετίες η Κύπρος αγωνίζεται για να
επαναπατριστούν χιλιάδες αρχαία και θρησκευτικά
κειμήλια που είχαν εξαχθεί παράνομα. Η επιστροφή
δυο έργων τέχνης από τη Γερμανία δείχνει πόσο
δύσκολη είναι η διαδικασία.

Ο κύπριος πρέσβης στο
Χατζηχρυσάνθου

Η περιήγηση σε ιστοσελίδες μουσείων, γκαλερί και
οίκων δημοπρασίας ανήκει στις καθημερινές
συνήθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.
Πρόκειται για γκαλερί και ιδρύματα για τα οποία
είναι γνωστό ότι δημοπρατούν, πωλούν ή
συλλέγουν κυπριακά έργα τέχνης. Θρησκευτικά και
αρχαία κειμήλια που μετά την τουρκική εισβολή το

Βερολίνο

Ανδρέας

Στα τέλη Μαρτίου στην κυπριακή πρεσβεία του
Βερολίνου έγινε μια μικρή δεξίωση κατά την οποία
ένας έμπορος έργων τέχνης από την νοτιοδυτική
Γερμανία παρέδωσε στον κύπριο πρέσβη Ανδρέα
Χατζηχρυσάνθου ένα αγαλματίδιο και ένα αγγείο.
Πρόκειται για το ειδώλιο ενός πολεμιστή από τον 7ο
π.Χ. αιώνα και ένα πήλινο κύπελλο 4.000 ετών, που
χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Οι
δυο αρχαιότητες ανήκουν σε συλλογή από τη
Βόρεια Κύπρο που εκλάπη μετά την τουρκική
εισβολή.
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Η υπόθεση έφτασε μέχρι τα δικαστήρια αλλά ο
έμπορος αθωώθηκε γιατί μπόρεσε να αποδείξει ότι
απέκτησε και τα δύο αντικείμενα νόμιμα τη
δεκαετία του ‘80 σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο.
Εάν τα είχε αγοράσει μετά το 1993 θα είχε
καταδικαστεί, εκτιμά ο κύπριος πρέσβης: «Εκείνη τη
χρονιά η Γερμανία υιοθέτησε την ευρωπαϊκή
οδηγία για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών τα
οποία εξήχθησαν παράνομα από χώρες της ΕΕ.
Ωστόσο αυτή η οδηγία δεν ισχύει αναδρομικά. Και
αφού ο έμπορος μπόρεσε να αποδείξει ότι αγόρασε
τις αρχαιότητες πριν το 1993 αθωώθηκε και
μπόρεσε να τα κρατήσει».

Κύπρο» λέει χαρακτηριστικά η κ. ΣολομίδουΙερωνυμίδου.

21. Xωρίς Νομπέλ Λογοτεχνίας το

2018

Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι φέτος δεν θα
απονεμηθεί Νομπέλ Λογοτεχνίας εξαιτίας της
κρίσης που ξέσπασε λόγω σχετικού σκανδάλου. Η
επιτροπή για το Νομπέλ Λογοτεχνίας θα
συνεδριάσει ξανά το 2019.

Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου Μαρία ΣολομίδουΙερωνυμίδου

Η πρεσβεία όμως επέμεινε και απευθύνθηκε στα
υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού της
Γερμανίας τα οποία με τη σειρά τους έπεισαν τον
γερμανό έμπορο τέχνης να επιστρέψει τα
αντικείμενα. Μάλιστα τα επέστρεψε χωρίς να
ζητήσει
κάποια
χρηματική
αμοιβή.
Στις
περισσότερες περιπτώσεις το κυπριακό κράτος
αναγκάζεται να καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά
για τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων.
Η ευτυχής κατάληξη της συγκεκριμένης υπόθεσης
δημιουργεί ελπίδες στην κυπριακή πλευρά ότι θα
της επιστραφούν και άλλα έργα τέχνης που
βρίσκονται σε γερμανικά χέρια, όπως τα
εκκλησιαστικά κειμήλια που εξακολουθούν να
βρίσκονται στην κατοχή ενός τούρκου εμπόρου
τέχνης που ζει στο Μόναχο. «Από τις συζητήσεις με
τα υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού έχω την
εντύπωση ότι οι γερμανικές αρχές θα βοηθήσουν να
επιστραφούν έργα πολιτιστικής κληρονομιάς στην

Η κρίση στους κόλπους της Σουηδικής Ακαδημίας, η
οποία απονέμει κάθε χρόνο από το 1901 το βραβείο
Νομπέλ Λογοτεχνίας προς τιμήν του φιλότεχνου
Σουηδού βιομηχάνου και δωρητή Αλφρέντ Νομπέλ,
δεν έχει τέλος. Οι τελευταίοι μήνες ήταν εξαιρετικά
δύσκολοι εξαιτίας ενός πολύκροτου σκανδάλου
σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και εξαιτίας των
κακών χειρισμών της επίμαχης υπόθεσης από τα
αρμόδια όργανα της Σουηδικής Ακαδημίας. Σε αυτά
προστέθηκαν επίσης την ίδια περίοδο υποψίες για
οικονομικές ατασθαλίες και κακοδιαχείριση. Όλα
αυτά έριξαν έτσι μια βαριά σκιά πάνω στον ιστορικό
θεσμό προκαλώντας έντονη κριτική παγκοσμίως.
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H Σουηδική Ακαδημία στην Στοκχόλμη

Το ζεύγος Ζαν-Kλοντ Αρνό και Καταρίνα Φρόστενσον

«Η σημερινή απόφαση στηρίζεται στην ελλιπή
συγκρότηση της
επιτροπής
της
Σουηδικής
Ακαδημίας (σ.σ.: που έχει συρρικνωθεί λόγω των
πρόσφατων παραιτήσεων και άρα δεν μπορεί να
λάβει υπό την παρούσα σύστασή της αποφάσεις)
και είναι απόρροια της μειωμένης πλέον
εμπιστοσύνης που φαίνεται να έχει το κοινό
προς της Ακαδημίας», αναφέρει χαρακτηριστικά το
δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα η Σουηδική
Ακαδημία. Σύμφωνα με τη μόνιμη γενική
γραμματέα της Ακαδημίας Άντερς Όλσον «ήταν
αναγκαίο να πάρουμε τον χρόνο μας, ώστε να
αποκαταστήσουμε την εικόνα και την αξιοπιστία
μας πριν από την επόμενη απονομή του Νομπέλ
Λογοτεχνίας». Η ίδια δικαιολόγησε την αναβολή της
απονομής του εν λόγω βραβείου μέχρι το 2019 «ως
ένδειξη σεβασμού σε όλους τους βραβευθέντες
λογοτέχνες του παρελθόντος αλλά και του
μέλλοντος».

Η απόφαση πάντως να μην απονεμηθεί το Νομπέλ
Λογοτεχνίας φέτος επιφέρει αναπόφευκτα πλήγμα
στην εικόνα του θεσμού, αν ληφθεί μάλιστα υπόψιν
ότι η μόνη χρονιά κατά την οποία διακόπηκε η
απονομή του ήταν το 1943, εν μέσω του Β´
Παγκοσμίου Πολέμου.

Την απόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας, που είναι
υπεύθυνη μόνο για το Νομπέλ Λογοτεχνίας,
χαιρέτισε και το Ίδρυμα Βραβείων Νομπέλ, που
διευθύνει συνολικά όλες τις κατηγορίες για τις
οποίες απονέμονται τα κορυφαία αυτά βραβεία. Η
απόφαση της Ακαδημίας «υποδηλώνει τη
σοβαρότητα της κατάστασης και θα βοηθήσει στο
να διαφυλαχθεί το κύρος του θεσμού των βραβείων
Νομπέλ στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Καρλ-Xέντρικ Χέλντιν, πρόεδρος του ΔΣ του
Ιδρύματος Νομπέλ.

Η νέα βαθιά κρίση που κλυδωνίζει τον θεσμό
ξέσπασε απότομα, όταν ήρθαν στο φως
αποκαλύψεις για σεξουαλική παρενόχληση από τον
Ζαν –Κλοντ Αρνό, κορυφαίο μέλος της αρμόδιας
επιτροπής για τα Νομπέλ Ειρήνης, άνθρωπο με
μεγάλη φήμη στους πολιτιστικούς κύκλους της
Σουηδίας αλλά και σύζυγο της ποιήτριας Καταρίνα
Φρόστενσον, επίσης μέλος της Σουηδικής
Ακαδημίας. Η Σουηδική Ακαδημία χαρακτήρισε τη
συμπεριφορά αυτή εξαρχής ως «μη αποδεκτή»,
ωστόσο ο χειρισμός της υπόθεσης και η ολιγωρία εκ
μέρους της επικεφαλής της Ακαδημίας Σάρα
Ντάνιους προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη
σουηδική και διεθνή κοινή γνώμη.
Όλα αυτά οδήγησαν μάλιστα τη Σάρα Ντάνιους να
παραιτηθεί, μια παραίτηση που άνοιξε στη
συνέχεια τον ασκό του Αιόλου. Μέχρι σήμερα άλλα
επτά από τα συνολικά δεκαοκτώ ισόβια μέλη της
Σουηδικής Ακαδημίας έχουν παραιτηθεί ή
αποστασιοποιηθεί από αυτή, ενώ παραμένει ακόμη
ανοιχτό το θέμα της αντικατάστασής της.
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22. Μόνιμο μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας στην Αθήνα με
περισσότερα από 100 εκθέματααντίγραφα αρχαιοελληνικών
μηχανών και άλλων εφευρέσεων

Έλληνες και ξένοι επισκέπτες στην Αθήνα, θα
μπορούν πλέον να θαυμάζουν τα επιτεύγματα της
αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Πρόκειται για το
νέο μόνιμο «Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά», που στις 8
Ιανουαρίου άνοιξε τις πόρτες του στην οδό
Πινδάρου 6 στο Κολωνάκι σύμφωνα με το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το ανακαινισμένο και ανακατασκευασμένο
τριώροφο κτίριο «αρ νουβό» έχει μια μακρά
ιστορία, καθώς ανήκε στην οικογένεια της Ασπασίας
Μάνου, συζύγου του βασιλιά Αλέξανδρου Α' και,
μεταξύ άλλων, φιλοξένησε για αρκετά χρόνια το
ΑΠΕ.
Το μουσείο, με επιφάνεια 700 τετραγωνικών
μέτρων, παρουσιάζει τη μόνιμη έκθεση «Οι ΗighTech εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», η οποία
περιλαμβάνει περισσότερα από 100 εκθέματααντίγραφα αρχαιοελληνικών μηχανών και άλλων
εφευρέσεων, όλα λειτουργικά και τα περισσότερα
διαδραστικά, που έως τώρα φιλοξενούνταν στο
ομώνυμο μουσείο στο Κατάκολο Ηλείας, και τα
οποία κατά καιρούς έχουν περιοδεύσει ανά την
Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της
Αμερικής, της Ασίας και στην Αυστραλία.

Η «ψυχή» της προσπάθειας είναι ένας Πατρινός
μηχανολόγος-μηχανικός,
απόφοιτος
της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίων Πατρών, ο
55χρονος Κώστας Κοτσανάς, ο οποίος για
περισσότερες από τρεις δεκαετίες έχει μελετήσει
και αναπαράξει τις εντυπωσιακές κατασκευές των
αρχαίων Ελλήνων μηχανικών τόσο της κλασικής όσο
και της ελληνιστικής εποχής, που καλύπτουν μια
ευρεία γκάμα, από τους αυτοματισμούς και την
καταγραφή του χρόνου, έως τη χαρτογράφηση, την
αστρονομία και την κρυπτογράφηση.

Το πρώτο μουσείο του Κ. Κοτσανά στο Κατάκολο,
που δημιουργήθηκε χωρίς δημόσια ή ιδιωτική
χρηματοδότηση και περιλαμβάνει περισσότερα από
500 λειτουργικά ομοιώματα αρχαιοελληνικών
εφευρέσεων, λειτουργεί από το 2003 και έχει δεχθεί
πλήθος επισκεπτών μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ο Κ.
Κοτσανάς, συγγραφέας έξι βιβλίων για την αρχαία
ελληνική τεχνολογία, έχει δημιουργήσει το
Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων
και Παιγνιδιών στο Κατάκολο, καθώς και το
Μουσείο Αρχιμήδη στην Ολυμπία, όλα με ελεύθερη
είσοδο.
Κάθε έκθεμα στο νέο μουσείο της Αθήνας
συνοδεύεται από μια εξήγηση του τρόπου
λειτουργίας του, ώστε να γίνεται κατανοητό στους
επισκέπτες τι βλέπουν. Μεταξύ άλλων, εκτίθενται η
αιολόσφαιρα του Ήρωνος (η πρώτη ατμομηχανή της
ανθρωπότητας), ο αστρολάβος του Πτολεμαίου, ο
«αυτόματος πωλητής» του Ήρωνος (αυτόματο
αγγείο με κερματοδέκτη, όπου οι πιστοί έριχναν τον
οβολό τους για να πάρουν αγιασμό), οι φρυκτωρίες,
ο πρώτος ηχητικός προειδοποιητικός μηχανισμός
της ιστορίας, η πρώτη αυτόνομη πτητική μηχανή
του πυθαγόρειου Αρχύτα του Ταραντίνου, η πρώτη
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αυτόματη ανθρωποειδής σερβιτόρα (ένα είδος
ρομπότ) από τον Φίλωνα τον Βυζάντιο, το αυτόματο
όχημα-κουκλοθέατρο του Ήρωνα, το αυτόματο
υδραυλικό ρολόι του Κτησίβιου και, ασφαλώς, ένα
αντίγραφο του μηχανισμού των Αντικυθήρων, του
θεωρούμενου
πρώτου
υπολογιστή
της
ανθρωπότητας.
Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν στο νέο
μουσείο της Αθήνας, σε ξεχωριστό όροφο, την
έκθεση αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων του
Κώστα Κοτσανά, η οποία περιλαμβάνει 42
λειτουργικά ανακατασκευασμένα όργανα, όπως ο
ελικώνας και το σύντονο του Πυθαγόρα, η λύρα του
Ερμή, η κιθάρα του Απόλλωνα, η ομηρική φόρμιγγα,
η πηκτίς της Σαπφούς, ο ελικών του Πτολεμαίου, η
σύριγξ του Πανός, η ύδραυλις του Κτησίβιου κ.α.
Παράλληλα, εκτός από τις δύο μόνιμες εκθέσεις, το
μουσείο θα παρουσιάζει περιοδικές εκθέσεις
σχετικές με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, μεταξύ
άλλων για τον Αρχιμήδη, τα αρχαία ελληνικά
παιγνίδια,
την
αρχαία
ναυπηγική,
τις
αρχαιοελληνικές πολιορκητικές μηχανές, την
αστρονομία κ.α.

Ακόμη, στους χώρους μουσείου θα διοργανώνονται
εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για
μικρούς και μεγάλους, σχετικά με τη ρομποτική, τα
μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες κ.α. Επίσης, οι
επισκέπτες θα μπορούν να αγοράσουν από το
πωλητήριο του μουσείου χειροποίητα μοντέλα,
αντίγραφα των εκθεμάτων, μεταξύ άλλων ένα
ακριβές αντίγραφο του μηχανισμού των
Αντικυθήρων, το φορητό ηλιακό ρολόι του
Παρμενίωνος, τον τετράντα του Ίππαρχου,
αρχαιοελληνικά πλοία, παιγνίδια, μουσικά όργανα
κ.α.

Το μουσείο είναι ανοιχτό τις καθημερινές και τα
σαββατοκύριακα από 9 π.μ. έως 5 μ.μ, με γενική
είσοδο 5 ευρώ (περιλαμβάνει και ξενάγηση στα
ελληνικά και στα αγγλικά). Υπάρχουν μειωμένα
εισιτήρια 3,5 ευρώ για φοιτητές, νέους 12-18 ετών,
εκπαιδευτικούς, πολύτεκνους, άτομα άνω των 65
ετών και άνεργους, ενώ είναι ελεύθερη η είσοδος
για παιδιά έως 11 ετών, ΑμεΑ και στρατευμένους.
Επίσης διοργανώνονται -έπειτα από τηλεφωνική
συνεννόηση (τηλ. 211 411 0044)- ομαδικές
βιωματικές ξεναγήσεις διάρκειας μίας ώρας ή δύο
ωρών για σπουδαστές και μαθητές όλων των
τάξεων, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τα
τεχνολογικά κατορθώματα των προγόνων μας.

Επειδή το Μουσείο Κοτσανά είναι μη
κερδοσκοπικός φορέας, όλα τα έσοδά του θα
διατίθενται για τη χρηματοδότηση των μουσειακών
και εκπαιδευτικών δράσεών του. Όπως δήλωσε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη ανάπτυξης Μίνα
Μητσομπόνου, ανάμεσα στους στόχους του
μουσείου είναι η ανταλλαγή εκθεμάτων με άλλα
παρεμφερή μουσεία του εξωτερικού, ενώ το μικρό
αντίτιμο εισόδου κρίθηκε αναγκαίο λόγω των
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αυξημένων λειτουργικών εξόδων του νέου
μουσείου.

23. Μια κυπριακή βράβευση στην Art
Cologne

Ολοκληρώθηκε στην Κολωνία η μεγαλύτερη
εμπορική έκθεση σύγχρονης τέχνης στη Γερμανία.
Βραβεύθηκε για τα πρωτότυπα γλυπτά της η Κύπρια
καλλιτέχνιδα Λητώ Κάττου που παρουσίασε η
γκαλερί Κορωναίου.

Η Art Cologne θεωρείται μητέρα των εμπορικών
εκθέσεων στον χώρο της τέχνης. Φέτος συμμετείχαν
210 γκαλερί από 33 χώρες, ανάμεσά τους και μια
ελληνική, αυτή της Ελένης Κορωναίου. Και όχι μόνο
συμμετείχε αλλά και ξεχώρισε με τη βράβευση της
27χρονης Κύπριας εικαστικού Λητούς Κάττου στο
τμήμα New
Positions.
Νέες
θέσεις επί
το ελληνικότερο, το τμήμα στο οποίο οι γκαλερί
προτείνουν καλλιτέχνες, εκείνοι επιλέγονται από
την Art Cologne και παρουσιάζονται σε ένα δικό
τους ξεχωριστό χώρο 25 τ.μ. Από αυτούς
βραβεύεται ένας και φέτος το βραβείο που χορηγεί
η Telekom (ύψους 10.000 ευρώ για την
καλλιτέχνιδα και μια έκθεση στο μουσείο Artothek
το 2019) παρέλαβε η Ελένη Κορωναίου μια και η
Λητώ Κάττου είχε ήδη επιστρέψει στην Κύπρο. Τα
γλυπτά από καθρέφτη που μοιάζουν με τεράστια

έντομα έπεισαν με την πρωτοτυπία και το
ξεχωριστό ύφος την κριτική επιτροπή:
«Πρόκειται για γλυπτά με μυθολογικές αναφορές
αλλά έχουν και αναφορές στην Μεταμόρφωση του
Κάφκα. Είναι κάποιες φιγούρες που έχουν την
ανθρώπινη μορφή και μεταβάλλονται. Είναι σαν
άτομα του μέλλοντος δηλαδή. Κάπως έτσι» λέει
στην Deutsche Welle η Ελένη Κορωναίου.
Είναι η τρίτη συμμετοχή της ελληνικής γκαλερί στη
διεθνή έκθεση. Η Ελένη Κορωναίου συμμετέχει από
το 2016 και στην επιτροπή επιλογής των γκαλερί της
Art Cologne. Όσο για την τέχνη στην Ελλάδα της
κρίσης δηλώνει χωρίς περιστροφές:
«Στην Ελλάδα της κρίσης επειδή είχα δουλέψει
πάρα πολύ με υποστήριξαν περισσότερο οι ξένοι
συλλέκτες από ότι οι Έλληνες. Δεν ξέρω γιατί. Δεν
είμαστε όμως Νέα Υόρκη όπου όταν έχει κρίση
πέφτουν όλα. Στην Ελλάδα πάντα υπήρχε κρίση για
την τέχνη. Για την κατανάλωση, για άλλα πράγματα
όχι. Η τέχνη δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ».
Στη Γερμανία όμως η τέχνη ενδιαφέρει και όταν η
Art Cologne δημιουργήθηκε το 1967 στην Κολωνία,
το σκεπτικό ήταν ότι η πόλη ήταν ο κατάλληλος
τόπος μια και στο κρατίδιο της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας έρεε πολύ χρήμα από τους πλούσιους
βιομήχανους που διαβιούσαν στην περιοχή. Εκτός
αυτού στην περιοχή έμεναν και δημιουργούσαν
κάποιοι από του σπουδαιότερους σύγχρονους
Γερμανούς καλλιτέχνες όπως ο Γκέρχαρντ Ρίχτερ,
Ζίγκμαρ Πόλκε, ο Γιοργκ Ίμεντορφ και πολλοί άλλοι.
H Art Cologne, πιο ανανεωμένη, πιο ευρύχωρη και
πιο κομψά φτιαγμένη από τον Αμερικανό διευθυντή
της Ντάνιελ Χουγκ, ο οποίος εδώ και δέκα χρόνια
έχει αναλάβει τα ηνία, παρουσιάζει λίγο πολύ τα
πάντα. Ωστόσο ίσως διακρίνεται πάλι μια διάθεση
για περισσότερο πολιτική τέχνη. Ξεχώρισε το
πολιτικό έργο του Ντιούαν Χάνσον στην γκαλερί
Gagosian της Νέας Υόρκης με τον "Μαύρο
οδοκαθαριστή" για τη θέση των μαύρων στην
αμερικανική κοινωνία. Τη γραμμή αυτή ακολουθεί
και η μοναδική τουρκική γκαλερί από την
Κωνσταντινούπολη
ZilbermanGallery
που
παρουσιάζεται:
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«Η γκαλερί δείχνει πολλή πολιτική τέχνη, ιδιαίτερα
επικριτική, και τέχνη που βασίζεται στην έρευνα.
Καλλιτέχνες όπως ο Μεμέτ Έρντενερ, ιδιαίτερα
πολιτικός. Παρουσιάζουμε τα έργα του τόσο στο
Βερολίνο όσο και στην Κωνσταντινούπολη.
Δείχνουμε γλυπτά, ζωγραφική, σχέδια τα οποία
σχετίζονται με την εξουσία και τη δομή της
εξουσίας. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα σε
κάποιον πολιτικό ή κάποια χώρα αλλά γενικά
σχετίζονται με την εξουσία και τη δομή της
εξουσίας», λέει εκ μέρους της γκαλερί η Μπερνάκ
Καράμπι.
Η Μπερνάκ Καράμπι δηλώνει ωστόσο ότι η γκαλερί
δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε
προβλήματα λογοκρισίας από το καθεστώς
Ερντογάν.
Όσο
για
τις
ελληνοτουρκικές
προστριβές, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης
στους κύκλους που η ίδια συναναστρέφεται. Η μόνη
σχέση με την γείτονα που έχει η γκαλερί είναι ο
ιταλικής καταγωγής καλλιτέχνης Γκίντο Καζαρέτο, ο
οποίος ζει στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε
στην Ελλάδα.
Η 52η Art Cologne άφησε πολύ καλές εντυπώσεις
στον γερμανικό τύπο και επιβεβαίωσε τη φήμη της
ως η σπουδαιότερη εμπορική έκθεση στη Γερμανία
αλλά και μια από τις σπουδαιότερες στον κόσμο.

24. Τα Θαύματα του Κόσμου: Ένα
summer camp Επιστήμης και Τέχνης
στο Μουσείο Ηρακλειδών για
παιδιά 5-12 ετών
Το Μουσείο των Ηρακλειδών εμείς οι γονείς το
γνωρίσαμε από τα πρωτοποριακά προγράμματα
STEM που συνδυάζουν τις θετικές επιστήμες, την
τεχνολογία και το «συναίσθημα» του ανθρώπου,
την Τέχνη. Αυτό το καλοκαίρι παραμένει ανοιχτό
στα παιδιά και μας συστήνει μια νέα θερινή αστική
κατασκήνωση Stem & Art Summer Camp διάρκειας
τεσσάρων εβδομάδων.

Το Camp, με τον τίτλο "Τα Θαύματα του Κόσμου",
περιέχει
εκπαιδευτικά
εργαστήρια
ειδικά
σχεδιασμένα από τους επιστημονικούς συνεργάτες
μας, για παιδιά ηλικίας 5 - 12 ετών. Το περιεχόμενό
τους αντλείται από τα «Θαύματα» της Επιστήμης,
της Τεχνολογίας, της Φύσης και της Τέχνης, από την
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς και από εκείνα
του μέλλοντος! Κάθε εβδομάδα καλύπτει μια
διαφορετική θεματική ενότητα. Συγκεκριμένα:
•
•
•
•

1η εβδομάδα: Αρχαιότητα
2η εβδομάδα: Μεσαίωνας & Αναγέννηση
3η εβδομάδα: Νεότεροι Χρόνοι &
Σύγχρονος Κόσμος
4η εβδομάδα: Ταξίδι στο Μέλλον

Κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει στον αριθμό των
εργαστηρίων που επιθυμεί με προσαρμοσμένο
κόστος. Συγκεκριμένα, το κόστος ανά παιδί ενός
εβδομαδιαίου κύκλου είναι 120,00 €, αν επιθυμούν
δυο παιδιά μιας οικογένειας να εγγραφούν στο
Camp, παρέχεται έκπτωση 50% στη δεύτερη
εγγραφή ενώ για κάθε κύκλο επιπλέον του ενός,
προβλέπεται έκπτωση 10%. Οι εκπτώσεις ισχύουν
συνδυαστικά. Το καθημερινό πρόγραμμα διαρκεί
από τις 9:10 έως τις 15:00 (προσέλευση από τις 8:00
και φύλαξη μέχρι τις 16:00), τα γεύματα (κολατσιό,
μεσημεριανό) στέλνονται έτοιμα από τους γονείς,
και το προσωπικό του μουσείου φροντίζει για το
υγιεινό σερβίρισμά τους στα παιδιά.
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25. Οδύσσεια: Το έργο που
διαμόρφωσε όσο κανένα άλλο την
σκέψη των ανθρώπων

Λογοτέχνες, ακαδημαϊκοί, κριτικοί, φιλόλογοι,
μεταγραστές από 35 διαφορετικές χώρες
συμμετείχαν στο μεγάλο project του BBC Culture και
διάλεξαν από μια έως 5 συγγραφικά έργα που έχουν
επηρεάσει και διαμορφώσει τρόπους σκέψεις στην
ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού.
Φυσικά τα ομηρικά έπη κέρδισαν από μια θέση
στην 10αδα, ενώ η Οδύσσεια αναδείχθηκε πρώτη
ανάμεσα σε έργα όπως «Η Καλύβα του μπαρμπαΘωμά», το «1984», ο «Δον Κιχώτης» κ.α.
Η πρώτη δεκάδα διαμορφώνεται ως εξής:
1. Οδύσσεια (Όμηρος, 8ος αιώνας π.Χ.)
2. Η Καλύβα του μπαρμπα-Θωμά (Χάριετ
Μπίτσερ Στόου, 1852)
3. Φρανκενστάιν (Μαίρη Σέλεϊ, 1818)
4. 1984 (Τζορτζ Όργουελ, 1949)
5. Τα πάντα γίνονται κομμάτια (Τσινούα
Ατσέμπε, 1958)
6. Χίλιες και Μία Νύχτες (πολλαπλοί
συγγραφείς, 8ος- 18ος αιώνας)
7. Δον Κιχώτης (Μιχαήλ Θερβάντες, 16051615)
8. Άμλετ (Σαίξπηρ, 1603)
9. 100 Χρόνια Μοναξιά (Γκαμπριέλ Γκαρσία
Μάρκες, 1967)
10. Ιλιάδα (Όμηρος, 8ος αιώνας π.Χ.).

26. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την
Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (Λάρισα 12-14
Οκτωβρίου 2018)

Η Συντονιστική Επιτροπή του 4ου Διεθνούς
Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (Λάρισα 12 - 14 Οκτωβρίου 2018) σας
ενημερώνει ότι, λόγω αιτημάτων συγγραφέων
εργασιών
και
λαμβάνοντας
υπόψη
την
επιβαρυμένη από άποψη φόρτου εργασίας
περίοδο, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία
αποστολής εργασιών.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών
είναι η 25η Ιουνίου 2018.
Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα του συνεδρίου
είναι: https://synedrio.eepek.gr/ και η υποβολή των
εργασιών μπορεί να γίνει και από το
https://synedros.eepek.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία
συγγραφής και υποβολής των εργασιών στο
https://synedrio.eepek.gr/index.php/eisigites/odigi
es, ενώ τα αντίστοιχα πρότυπα συγγραφής των
εργασιών
υπάρχουν
στο
http://synedrio.eepek.gr/index.php/eisigites/proty
pa.
Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο (με βάση τη
βαθμολογία των κριτών) θα δημοσιευτούν σε
ειδικές εκδόσεις των επιστημονικών περιοδικών
PRIME (στην Ελληνική) και MIBES (στην Αγγλική) του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με την υποστήριξη
του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας - Γαλλική
Πρεσβεία στην Ελλάδα.
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Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος
Λαρισαίων.

27. Λογοτεχνία: Μενέλαου Λουντέμη, «Το κορίτσι με το φεγγάρι στο χέρι»
Το θυμότανε. Πάντα. Δυνατά. Τις μμέρες και τις νύχτες. Σαν «όνειρο», σα μοσκοβολιά, κι έλεγε…—το ’λεγε όλες
τις στιγμές, και το παράγγελνε με πάθος στον εαυτό του— αν γλύτωνε, αν ξανανέβαινε στο φως, να ψάξει, να. κοσκινίσει
όλον τον κόσμο, ώσπου να την βρει— όποια κι αν ήταν, όπως κι αν την έλεγαν…—και να σκάψει να της φιλήσει τα χέρια,
να την γεμίσει με δακρυσμένα «ευχαριστώ».
Εκεί μέσα που τον έθαψαν, που τον είχαν σα λείψανο ριγμένο, λαχτάρισε και δίψασε. Δίψασε για ένα σημαδάκι
χλόη, για μια σταλίτσα του απάνω κόσμου. Ένα γέλιο μικρού παιδιού ή ένα τζιτζίκι… Κάτι που να μη θυμίζει αυτόν τον
μουχλιασμένο και πνιγερό τάφο.
Εκεί κάτου τα ’χε ξεχάσει όλα. Το χρώμα του κόσμου, τη μέρα. Τί χρώμα είχε, αλήθεια, η μέρα; Ήταν γαλάζια; ή
άσπρη;… Γιατί εδώ τα μάτια του ήταν άχρηστα, περιττά .Εδώ ζούσε μόνο με τ’ αφτιά και τα δάχτυλα. Την πρώτη μέρα
που τον κατέβασαν είχε μαζί του και τη μύτη του μα ύστερα την έχασε. Τον έπιασε καταρροή κι ανόστησαν όλα.
Πρόφτασε μονάχα να μυριστεί ότι βρωμούσε βαριά κι ανυπόφορα εκεί μέσα… Κάτι σαν υπόνομος σαν λάκκος ψοφιμιών.
Ότι βούιζε σα βαθύ πιθάρι. Ύστερα όλα μπερδεύτηκαν. Το σκοτάδι τα κατάπιε και τ’ αφάνισε όλα. Κάπως έτσι θα ’πρεπε
να ’ναι στον άδη. Έτσι άχαρα, έτσι στυφά. Μόνο πού τώρα πρέπει να του πάρουν αυτό τ’ όνομα, και να τον λένε
«Απομόνωση». Θα του ταιριάζει περισσότερο.
Είχε μια πίκρα, που την έφερε μαζί του απ’ έξω. Ότι δεν πρόφτασε να δει το φεγγάρι. Το σπίτι πού κρυβότανε ήταν
παράμερο, σε μια γούβα, με τα παράθυρα πάντα κλειστά, πάντα, μέρα και νύχτα.
Ά… το φεγγάρι… Έπρεπε να είχε προφτάσει να το δει. Όμορφα είναι και με τον ήλιο,
—ά ναι….
—και μ’ αυτόν, είναι πολύ όμορφα. Μα με το φεγγάρι… Μ’ αυτό είναι αλλιώτικα. Ο κόσμος γίνεται μαγευτικός, σαν
παραμυθένιος. Σκέτου… Αυτός κι εκ ε ί ν η —το Ολγάκι-—με το φεγγάρι. Βράδυ αττικό. Και το φλύαρο ζεστό χεράκι της
χωμένο στο δικό του. Το Ολγάκι… Ακουμπισμένο απάνω του σφιχτά στο ξύλινο καναπεδάκι. Κι από πάνω η ακακία με το
φεγγάρι μπλεγμένο στα κλαριά της. «Ολγάκι… κόψε μου κείνο το χρυσό μήλο» —«Κλείσε τα μάτια να στο κόψω…». Το
μάγουλό της, τρυφερό, μεταξένιο, τριβότανε μ’ ένα μικρό θρόισμα απάνω του. «’Ώ, τι γλυκό και μοσχοβολημένο
φεγγάρι…».
Τώρα που να είναι, τι να κάνει; Το Ολγάκι…
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Ήταν τρυφερό, το μόνο τρυφερό συναπάντημα της ζωής του. Μικρό… ολομόναχο. Ανίδεο απ’ τη ζωή και τις παγίδες
της. Γελούσε σα φρεσκοκομμένο ρόδι και δεν έβλεπε τους λύκους πού ακόνιζαν γύρω της τα δόντια τους. Το είχε
ανταμώσει λίγο πριν απ’ το γκρεμό και τ’ άρπαξε και το ‘σφιξε πάνω στο τίμιο στήθος του. Και το καλόπιασε. Κείνη
ακούμπησε στο μπράτσο του και πάτησε θαρρετά.
Μα αν γλύτωσε το Ολγάκι απ’ το γκρεμό κι απ’ τα δόντια των λύκων, άλλος γκρεμός, ένας αληθινός τάφος, ανοίχτηκε
για τον ίδιο. Άλλοι λύκοι άρχισαν να μυρίζουν τα δικά του τα βήματα. Το κατάλαβε στην ώρα. Και της το ’πε —κείνη
έτρεμε…
—Ξέρεις, Ολγάκι. Το καταλαβαίνω, πως η ανάσα μου εδώ πάνου θα είναι λίγη. Μια μέρα θα με σύρουν σα φονιά,
ναι, εμένα. Θα μου ζητήσουν να πατήσω το ψωμί μου. Να παραδώσω τούς συντρόφους μου. Να βρίσω το δίκιο του
νηστικού. Να πω ήμαρτον για όλα πού αγάπησα. Κι εγώ θα πω «όχι». Και τότε, Ολγάκι ,—δεν έχουμε καιρό να στο
εξηγήσω γ ι α τ ί —τότε μπορεί και να με κρεμάσουν ανάποδα, ή να με θλίψουν ζωντανό. Και να με κρατούν, κρεμασμένο
ή θαμμένο, ώσπου να πίσω και ν’ απαρνηθώ. Τότε, Ολγάκι, θα μείνεις ολομόναχο. Και πρέπει να σφίξεις τα δόντια σου.
Παντού παραμονεύουνε λύκοι δαμασμένοι για πλάσματα σαν και σένα. Πρέπει να σφάζεις τα δόντια και να περιμένεις
ώσπου να με ξεθάψουν —γιατί κάποτε θα με ξεθάψουνε. Θα κουραστούνε και θα με ξεθάψουνε. Τότε θα μου
ξαναδώσεις πάλι να σφίξω το χεράκι σου… και δεν θα τ’ αφήσω πια ποτέ.
Που να είναι άραγε τώρα το μικρό του, το ολόμικρό του Ολγάκι;…
Εδώ κάτου όλα ήταν μαύρα σαν κατράμι. Όλα σκεπασμένα με νύχτα πηχτή. Μπερδεμένα τα μερόνυχτα. Σμιγμένη
η νύχτα με τη μέρα σε μια μόνη νύχτα χωρίς σύνορα. Είχε πάψει πια να μετράει, γιατί από πού ν’ αρχίσει; Με τί να
μετρήσει; Εδώ ήταν όλα ένα μονοκόμματο σκοτάδι. Οι ώρες, τα λεπτά, οι μήνες και τα χρόνια. Τα ρολόγια και τα
καλαντάρια, ήταν γι’ αυτούς πού ζουν στο ξέφωτο του κόσμου, πού έχουν τα μάτια, και πού τους χρειάζονται τα μάτια.
Εδώ «ζω» θα πει ψ η λ α φ ώ.
Έτσι σερνόταν αυτή η άσωτη μαυρίλα, έτσι λίμναζε αυτή η ασήκωτη πίσσα πού απάνω τη λένε χ ρ ό ν ο. Κι έτσι θα
σερνόταν, κι έτσι θα λίμναζε… αν…
Αν δεν γινότανε αυτό το θαμπωτικό και πρωτάκουστο, αν κάποτε, ξάφνου δεν γινόταν φ ώ ς. Τί ήταν; Από πού
ξεκίνησε; Τί ζητούσε;… Δεν ήξερε. Η αλήθεια είναι ότι έγινε, ότι κάποτε —μέσα στα βαθιά έγκατα —έπεσε φως. Μόλις
το είδε, έτριψε καλά τα μάτια του, κούνησε το μυαλό του, μην ήταν ψέμα, μην τον περιπαίζανε τα όνειρα. Όχι. Ήταν
αλήθεια! Σύρτηκε με τα τέσσερα και κόλλησε τα μάτια του στην τρυπούλα του κελιού.
Ήταν φώς! Ή ζωή ήταν ακόμη στη θέση της! Μα δεν πρόφτασε να χαρεί. Χοντρά βήματα ακούστηκαν ξοπίσω της.
Και μ’ όλο του το σάστισμα μπόρεσε να ξεχωρίσει τη βαριά σιλουέτα του Σβάρτς, του βασανιστή και του σκυλάνθρωπου,
που δέκα ολάκερα μερόνυχτα τον παίδευε, πριν τον θάψει εδώ μέσα. Ναι, ήταν αυτός. Μα που την πήγαινε την άγνωστη
με το φεγγάρι; Δεν πρόφτασε να την μελετήσει καλά, είχε μόνο ξεχωρίσει τα μαλλιά της —χρυσά πίσω απ’ το φως, και
το μπόι της, αρκετά ψηλό. Τίποτε’ άλλο. Τα βήματα πέρασαν κι έσβησαν.
Κάθισε να τρίβει τα μάτια του. Ήταν φως; Ήταν αλήθεια; Ό κόσμος πέρασε από δίπλα του γρήγορος σαν αστραπή,
και χάθηκε πίσω απ’ το διάδρομο. Έχωσε τό κεφάλι του μες’ στα μπράτσα κι απόμεινε κει. Πέρασαν ώρες, δε θυμόταν
πόσες. Σίγουρα. Δεν ήταν αληθινό ότι έτρεξε. Του φάνηκε.
‘Όλα τα ’φερε ό πυρετός. Ό πυρετός απ’ τις κακοφορμισμένες πληγές του.
Έτσι θα ήταν. Κρίμα…
Κοιμόταν. Τον είχε κλεφτοπάρει έτσι κουλουριασμένος, όπως έμενε. Μπορεί να ονειρεύτηκε κιόλα. Ένα όνειρο
γεμάτο φεγγάρια, φεγγάρια και κορίτσια. Ένα παγκάκι μια ακακία… Μα τί ’ταν αυτό; Σήκωσε το κεφάλι του.
Το φεγγάρι. Το κορίτσι με το φεγγάρι ξαναπερνούσε. Όχι, δεν ήταν όνειρο. . · Δεν ήταν ψέμα · . Αχ. . · εξαίσιο
πέρασμα. . . χαμόγελο της ζωής. Υπάρχεις λοιπόν; Κι εσύ γυναίκα, όποια κι αν είσαι, να ’σαι ευλογημένη. Αφού υπάρχει
το φως όλα υπάρχουν. Τώρα μπορεί να κυλήσει όσο μαύρος χείμαρρος θέλει. Ή ζωή υπήρχε! Και τον περίμενε.
Τότε ορκίστηκε. Αν ζούσε, αν ανέβαινε στο ως, να ψάξει, να την βρει, και να την βρει, και να την προσκυνήσει, όποια
κι αν ήταν, όπως κι αν την έλεγαν. Γιατί τον δυνάμωνε, γιατί κατέβηκε στα τάρταρα, για να του φέρει το φώς, και την
εγκαρτέρηση.
Έτσι το θυμόταν: Δυνατά, επίμονα, με πάθος… Όλον τον κατοπινό καιρό, όσος ήταν. Τον όρκο του τον είχε βάψει
στις πληγές του. Το θυμόταν κι όταν σύρθηκαν οι βαρείες άλυσσίδες —γιατί κάποτε οι αλυσίδες σύρτηκαν —και τον
πέταξαν ξανά στο φώς. Θυμόταν και τα λόγια που αλλάξανε ξοπίσω του οι φύλακες. «Μπορείς απ’ την πέτρα την ξερή
να βγάλεις νερό, απ’ αυτόν δεν βγάζεις λέξη».
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Δίπλα στο Ιεροξεταστήριο ήταν ένα καφενεδάκι. Κάθισε στην πρώτη καρέκλα πού σκόνταψε. Κάθισε, γιατί δεν
μπορούσε ούτε να δει, ούτε να σκεφτεί, ούτε να περπατήσει. Ακόμα ψηλαφούσε… Ήρθε ένας μεσόκοπος άντρας και
στάθηκε από πάνω του.
— Από κάτω έρχεσαι;… του λέει με πονετική φωνή. Φαίνεσαι. Είσαι σα χάσες. Να σου φέρω ένα καφεδάκι, παιδί
μου, να στυλωθείς;
— Πόσον καιρό έχω; τον ρωτά.
— Πού να ξέρω… Πότε σε πιάσανε; πι μου και θα το βρούμε.
— Αρχές ’Απρίλη.
— Χμ… Σήμερα έχουμε τέλη του Νοέμβρη.
— Τέλη του Νοέμβρη;…
Εφτά μήνες. . . Εφτά ολοστρόγγυλους μήνες. . . Μόνο με ψωμί. . . Νερό και ψωμί, πού του το πετούσαν αμίλητοι απ’
την τρυπίτσα. Αμίλητοι, για να μην ακονίσει ανθρώπινη μιλιά, κι αναθαρρήσει…
Ο καφετζής ξαναγύρισε με το δίσκο.
— Πάρε, παιδί μου. Κι απόθεσε τον καφέ.
Δεν τον πρόσεξε. ’Έπεσε πάνω στο νερό με χαχανητό.
—Μπάρμπα… του λέει. Και γαντζώνει πάνω στο ρούχο του. Μπάρμπα, οποίος κι αν είσαι. Έκανα έναν όρκο εκεί
κάτω. Και θέλω τώρα πού βγήκα να τον ξεπληρώσω…
— Ποιόν παιδί μου; Λέγε…
— Κάποτε… δεν ξέρω πότε. Μα μια μέρα…—ή μια νύχτα…, δεν θυμάμαι —εκεί κάτω έγινε φώς. Ένα κορίτσι…
— Άσε, ξέρω.
— Ξέρεις;
—- Ναι, άσε, ξέρω… Να, εκειδά στο στενάκι κάθεται. Τη βλέπεις κείνη την πόρτα την κανελιά με το χερούλι; Έ, κει
κάθεται.
— Ποιος; Το κορίτσι;
— Το κορίτσι. Δώσε στην πόρτα χτυπησιές και θα σ’ ανοίξουνε. Το ξέρω το κορίτσι. Είναι το τελευταίο κελεπούρι
του Σβάρτς. Έχει καναδυό μήνες πού το σπίτωσε.
— Του Σάρτς;… Κάνει σαστισμένος. Και καλά, γιατί ο κύριος δεν πηγαίνει εκεί; Γιατί την κατεβάζει στο μαύρο κόσμο,
κάτου στα έγκατα της Γής;
— Άπιαστος κόσμος, παιδί μου, χαλασμένος, πώς το λένε… Άσε, είναι ιδιότροπος, διαστρεμμένος, βίδα… πώς το
λένε;
— Άσε, μπάρμπα, κατάλαβα. Στην κανελιά πόρτα είπες; ’Άσε, κατάλαβα. Γεια σου…
Έχωσε τη σκούφια του βαθιά κι έφυγε. Παραπατούσε σα μεθυσμένος. Σερνόταν τοίχο-τοίχο, ώσπου έφτασε στο
χερούλι της καφετιάς πόρτας και κρεμάστηκε απάνω του. Ένα ξεπλυμένο μούτρο χάραξε την πόρτα και τον κοίταξε
στυφά-στυφά.
— Πάαινε παρακάτω, χριστιανέ μου… Δεν έχει…
— Τί;
— Δεν έχουμε λιανά.
Έπιασε με δύναμη την πόρτα και την έσπρωξε μέσα.
— Λιανά;… Λιανά είπες; Για ποιόν λοιπόν με πέρασες;
Η γριά τον μέτρησε φοβισμένη.
— Καλά… Κόπιασε. Μα τι ορίζεις;
— Θέλω… (Σταμάτησε. Τι ήθελε;… Σκούπισε τον Ιδρώτα του). Θέλω τη… (Μα πώς την έλεγαν;). Θέλω.. Θέλω τη…
την «άπαυτή»… τη λεγάμενη του Σβάρτς.
— ..Χμ… Xμ… κάνει η γριά και ξερογλείφεται. Δεν είναι για τα δοντάκια σου, καψερέ μου. Πάαινε.
— Όχι. γιαγιά. Όχι, να μη χαρώ τα μάτια μου. Δεν…
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— Πάαινε… πάαινε… Δεν είναι για κανέναν. Μη βλέπεις με. κείνον. Έχει το λόγο της. Ποιόν λόγο;… Κείνη ξέρει. Κάτι,
λέει, της έταξε… Δεν είναι της «δουλειάς» το κορίτσι, μάτια μου. Τράβα.
— Γιαγιά… κάνει και της σταυρώνει τα χέρια. Δεν με κατάλαβες. Δεν με νοιάζει ποιανού είναι και τί κάνει. Εγώ θέλω
μόνο να τη δα. Τίποτα άλλο. Μόνο να τη δα.
— Να τη δεις; Άλλο και τούτο! Και γιατί;
Κείνη την ώρα ακούστηκαν ξοπίσω βήματα.
— Να… πες τα στην ίδια… λέει η γριά. Άκου, Όλγα, κορίτσι μου.
Στράφηκε. Κοντά του ήταν ένα τραπέζι…
— Τί είναι, γιαγιά; ρώτησε το κορίτσι.
Τότε έγινε κάτι σα σεισμός. Μα αυτός ωστόσο δεν έπεσε. Στάθηκε αντίκρυ της σαν κέρινη σκιά… (Το μικρό του
πάναγνο Ολγάκι…).
Κείνη έπαιξε με δύναμη τα μάτια. Ύστερα τα ’κλείσε και περίμενε τα νύχια του. Δεν έγινε… Ό άνθρωπος πού
στεκότανε αντίκρυ της έβγαλε αργά-αργά το σκούφο του και γονάτισε. Κείνη έπεσε στα χέρια της γριάς. Κάτι ζεστό άγγιξε
το μέτωπό της… Ένα ζεστό στόμα πέρασε σιγά, λεπτά, με ευλάβεια απ’ τα μαλλιά της… Κι ύστερα ξεμάκρυνε…
Άνοιξε τα μάτια της. Ο άνθρωπος με το φιλί έφευγε. Κι ή τραγιάσκα του… ήταν ακόμη κρεμασμένη απ’ το χέρι… Της
ήρθε να φωνάξει. Να τρέξει ξοπίσω του, να τον προφτάσει…, μα τα πόδια της ήταν κολλημένα. Ήθελε να τού φωνάξει.
Να περιμένει. Να δεις πώς θα πέφτει, και πώς θα φιλεί ένα-ένα τα βήματά του… μα κείνος είχε ξεμακρύνει. ’Ακούστηκε
να κλείνει ξοπίσω του η πόρτα.
Και τότε… Τότε κατάλαβε…—κι έμπηξε φωνή —κατάλαβε… πώς στον τάφο πού κατέβηκε για να τον βγάλει, έμεινε
για πάντα θαμμένη η ίδια…
Μενέλαος Λουντέμης - «Αυτοί που φέρανε την καταχνιά».
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