
 
 
 
 

 
Ο χορός της ζωής 

 
 

Κλείνω τα μάτια. Όλα τα χρώματα με 

πλημμυρίζουν. Είναι φωτεινά, καθάρια, 

λαμπερά, σαν τις αναμνήσεις, σαν τα όνειρά 

μου, σαν τη ζωή μου...  

Κλείνω τα μάτια. Σαν ίσκιοι οι αναμνήσεις 

πλησιάζουν γοργά...Απρόσμενος τρελός 

χορός. Είναι ο χορός της ζωής.. . 

 

''Ο χορός της ζωής'' Ζωρζ Σαρή 
 

 

 

 

 

 
 

Γερανιώτης Δημήτριος-Κοπέλα σε Αγρό, 1905 
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Η ανάγκη εκπόνησης κοινού Προγράμματος Σπουδών Ελλάδας-Κύπρου για τη διδασκαλία 

της Ελληνικής Γλώσσας στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (Greek Community Schools) στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γέννημα και θρέμμα 

του ενιαίου και αδιαίρετου Ελληνισμού Κύπρου και Ελλάδας. Για δεκαετίες στα Παροικιακά Σχολεία λειτουργούν 

τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα οποία συμφοιτούν Έλληνες και Ελληνοκύπριοι μαθητές και 

διδάσκουν σε αυτά εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα 

σχολεία αυτά επηρεάζεται από τις εκπαιδευτικές επιλογές των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας. Όμως 

με πρωτοβουλία των δύο χωρών δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα ένα κοινό Πρόγραμμα Σπουδών για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Για την προώθηση των σκοπών των ελληνικών παροικιακών σχολείων η κατάρτιση και υλοποίηση ενός κοινού 

Προγράμματος Σπουδών αποτελεί σύγχρονη αναγκαιότητα. Βασικοί συντελεστές, οι οποίοι για δεκαετίες 

συμβάλλουν στη λειτουργία των παροικιακών σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι, η Εκκλησία, η Κυπριακή 

Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ), το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο και 

οι φορείς της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης.   

Υπό το πρίσμα του Προγράμματος Σπουδών και σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες μπορούν να 

προσδιορίζονται κατάλληλοι μαθησιακοί στόχοι, παιδαγωγικές μέθοδοι επίτευξης αυτών και να αξιοποιούνται 

πρόσφορα διδακτικά μέσα και ψηφιακά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της γλωσσικής εκμάθησης. Επιπλέον, 

μπορούν να εναρμονίζονται τα ωρολόγια προγράμματα, οι τρόποι κατανομής των τάξεων και οι διδακτικές 

πρακτικές, έτσι ώστε οι μαθητές ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους να προετοιμάζονται για τις εξεταστικές 

δοκιμασίες που επιλέγουν οι ίδιοι και οι γονείς τους (π. χ. GCSE, A Level, Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας). 

Ο Απόδημος Ελληνισμός είναι ενιαίος και αδιαίρετος και η κατάρτιση ενός κοινού Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών θα πρέπει να είναι προϊόν σύγκλισης και συναποδοχής. Είναι βέβαιο ότι η σύμπλευση και η συνέργεια 

αναμένεται να ενισχύσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Προτείνουμε την ανάπτυξη ενός κοινού Προγράμματος Σπουδών, με σκοπό την 

απόκτηση στέρεων γνώσεων και δεξιοτήτων της ελληνικής γλώσσας, τη δραστηριοποίηση των μαθησιακών 

κινήτρων των παιδιών και την ανάπτυξη θετικής στάσης για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και των 

πανανθρώπινων πολιτιστικών αξιών.  

Εκτιμούμε ότι η εκπόνηση κοινού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας και την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού στη Μ. Βρετανία αποτελεί επιτακτικό χρέος της Ελλάδας 

και της Κύπρου. Με κοινή προσπάθεια και εποικοδομητική συνεργασία τα παροικιακά σχολεία μπορούν να 

συνεχίσουν να αποτελούν επιτυχημένες εστίες σύσφιξης των ανθρώπινων σχέσεων των αποδήμων μεταξύ τους, 

που εμπλουτίζουν τις εμπειρίες όλων μαθητών και συμβάλλουν στη διατήρηση της ελληνοφωνίας και στη 

διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα ζήσουν και θα δημιουργήσουν σε έναν ανοιχτό 

πολυπολιτισμικό κόσμο που βασίζεται στο διάλογο με ανθρώπους διαφορετικών καταβολών. 

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

ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓ 

 

1. Η καλοκαιρινή γιορτή του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 

Λονδίνου: «Μια παρέα είμαστε ...» 

 

 

Με καλοκαιρινή και χαρούμενη διάθεση 

καλωσορίσαμε το γλυκό καλοκαιράκι στην όμορφη 

αυλή του σχολείου μας. Η  γειτονιά του Acton 

πλημμύρισε από ελληνικές μυρωδιές, ήχους και 

στίχους το απόγευμα της Παρασκευής 15 Ιουνίου 

2018. 

 

 
 

Τα παιδιά όλων των τάξεων  παρουσίασαν 

ποιήματα, δρώμενα, και τραγούδια, τα οποία 

επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί όλων των τάξεων. 

Ιδιαίτερη συμμετοχή στην προετοιμασία της 

γιορτής είχαν η μουσικός κα Βουνοτρυπίδου Ελίζα, 

η οποία ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις στους 

ενήλικες θεατές με τα παραδοσιακά ελληνικά 

παιχνίδια και τραγούδια και η γυμνάστρια κα 

Παπαδοπούλου Ήβη, που δίδαξε στους μαθητές 

παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς. 
 

 
 

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

πήρε τη σκυτάλη, αφού είχαν αναλάβει τη δική τους 

γιορτή, όπου έψησαν, πρόσφεραν δροσερά ποτά 

και γλυκίσματα και με τη ζωντανή μουσική, 

μετέτρεψαν τη σχολική γιορτή λήξης σε ένα όμορφο 

ελληνικό γλέντι. 

 

 
 

 

Η εκδρομή του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 

Λονδίνου στη Virginia Water Lake: Με γρίφους και 

αινίγματα ξεκίνησε το παιχνίδι του κρυμμένου 

θησαυρού στην εκδρομή που πραγματοποιήθηκε 

την Τρίτη 19 Ιουνίου στο πάρκο της Virginia Water 

Lake. 
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Oι μαθητές ανακάλυψαν και απόλαυσαν την 

ξεχωριστή ομορφιά της λίμνης και των εκθεμάτων 

της στην ημερήσια εκδρομή του σχολείου. Γνώρισαν 

από κοντά τη λίμνη που έγιναν τα γυρίσματα των 

ταινιών του Harry Potter και εντυπωσιάστηκαν με 

την ποικιλία των πτηνών που συνάντησαν. Στο τέλος 

είχαν την ευκαιρία να παίξουν διάφορα παιχνίδια 

και να χαλαρώσουν στο γρασίδι.  

Τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

προετοίμασαν η Διευθύντρια του σχολείου κα 

Μασούρου Βαρβάρα, σε συνεργασία με την 

εκπαιδευτικό κα Πετρίλη Ξανθίππη. 

  

 
 

Διάκριση μαθητών του Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου σε Διαγωνισμό Φυσικών: Όλοι 

οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του σχολείου μας 

συμμετείχαν στο Διαγωνισμό Φυσικών 

«Αριστοτέλης 2018» και από αυτούς πέντε μαθητές 

προκρίθηκαν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. 

 

 
 

Το σχολείο μας λειτούργησε ως εξεταστικό κέντρο 

και οι Εκπαιδευτικοί κα Λαλιώτη Μαρία και κα 

Τσουμάνη Κατερίνα ανέλαβαν την επιτήρηση κατά 

τη διάρκεια των εξετάσεων. Όλοι οι μαθητές μας 

που συμμετείχαν στη Β’ Φάση κατάφεραν να 

διακριθούν.  

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης  που διακρίθηκαν  

ήταν οι : 

Κυριάκος Καραγιάννης, Ε΄ τάξη  (1ο  βραβείο 

αριστείας) 

Κωνσταντής Στασινός, Ε΄ τάξη (2ο βραβείο 

αριστείας) 

Μελίνα Καμήλα, Ε΄ τάξη (Εύφημος μνεία) 

Μιχαηλία Στασινού, ΣΤ΄ τάξη (2ο βραβείο 

αριστείας) 

Χριστοδούλου Στέλλα, ΣΤ΄ τάξη (2ο βραβείο 

αριστείας) και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. 

 

 

 

 

 

2. Γιορτή λήξης σχολικής χρονιάς του 

Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου 

στο Kew Gardens  

 

 

Το  Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου γιόρτασε το 

κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 2017-18 την Τετάρτη 

20 Ιουνίου 2018 με επίσκεψη στους Βασιλικούς 

Βοτανικούς Κήπους Kew Gardens (Royal Botanic 

Gardens). Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

βρίσκονται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο 

περιβάλλον στο οποίο υπάρχει η άμεση επαφή με 

το φυσικό πλούτο που προσφέρει άφθονο το 

συγκεκριμένο μέρος αλλά και ταιριάζει σε μια 

εκδήλωση που γιορτάζει και τιμά την εποχή του 

καλοκαιριού, την αποτίμηση μια σχολικής χρονιάς, 

τις σχέσεις των μελών μιας ομάδας καθώς και τις 

σχέσεις των συνόλων παιδιών-εκπαιδευτικών-

γονιών!  
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Από τη γιορτή δεν έλειπε βέβαια και το 

εκπαιδευτικό μέρος όπου τα παιδιά 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα με τίτλο: ‘Plants 

Scientists’ και γνώρισαν από κοντά τη λειτουργία 

των σπόρων, παρατήρησαν με τη χρήση 

μικροσκοπίου τα μέρη των φυτών, 

μεταμορφώθηκαν σε ‘σκίουρους’ για να μιμηθούν 

κάποιες από τις δραστηριότητές τους  (αναζητώντας 

σπόρους μέσα στη φύση), εξοικειώθηκαν με το 

ανάλογο λεξιλόγιο στη γλώσσα της χώρας υποδοχής 

και τέλος κατασκεύασαν το δικό τους ‘πίνακα της 

φύσης’ με φυσικά υλικά.  

 

 
 

Στη συνέχεια οι γονείς με τα παιδιά τους καθώς και 

οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά παρουσιάσαμε 

μεταξύ μας, με την τεχνική των ‘ανθρώπινων 

γλυπτών’, τα συναισθήματα που αποκομίσαμε και 

τις σχέσεις που δημιουργήσαμε ως αποτίμηση της 

φετινής χρονιάς. Γιορτάσαμε τα γενέθλια του 

αγαπημένου μας Λάζαρου και τον αποχαιρετήσαμε 

λόγω της οριστικής επιστροφής του στην Ελλάδα, 

παίξαμε ομαδικά παιχνίδια με παιδιά και γονείς και 

λειτουργήσαμε για ακόμα μια φορά προς τη 

διατήρηση ενδυνάμωσης της ομάδας και των μελών 

της. 

 

 

 
 

Ευχόμαστε όλοι μαζί ένα όμορφο καλοκαίρι σε 

όλους και καλές διακοπές… καλό ταξίδι και καλή 

μετάβαση για όσους θα αποχωριστούμε… καλή 

σταδιοδρομία σε όσους αναζητούν εργασιακές 

εξελίξεις (η αγαπημένη μας Νικολέτα λόγω ότι 

ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Erasmus+ Placements) 

… η απόσταση μας ενώνει και τα συναισθήματα 

μπορούν να διατηρούνται ‘ζωντανά’ μέσα από 

όμορφες στιγμές σαν τις παρακάτω…. 
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3. Η Καλοκαιρινή Γιορτή του 

Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου 

του Αγίου Νικολάου 

 

Το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του  Ιερού Ναού του Αγίου 

Νικολάου η καλοκαιρινή γιορτή του ομώνυμου 

σχολείου, η οποία σηματοδότησε και το τέλος της 

σχολικής χρονιάς. 

Τη  γιορτή, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία,  

τίμησαν με την παρουσία τους ο Συντονιστής 

Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο 

κ. Γεώργιος Κόσυβας, ο  πρόεδρος της σχολικής 

επιτροπής κ. Ηλίας Ντινένης, ο Ιερέας του Ναού του 

Αγ. Νικολάου, Πατήρ Σταύρος και πλήθος γονέων 

του σχολείου. 

 

 
 

Η γιορτή ξεκίνησε με  Χαιρετισμό και Ομιλία από τη 

Διευθύντρια του Ελληνικού σχολείου κ. Ελευθερία 

Ξενοφώντος. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο  κ. 

Γεώργιος  Κόσυβας  και ο κ. Ηλίας  Ντινένης. 

Ακολούθησε το θεατρικό των μαθητών  της Α΄ Τάξης  

με τίτλο «Τελευταία Εργασία για το καλοκαίρι» και 

στη συνέχεια οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της 

Προδημοτικής τραγούδησαν το τραγούδι «Άσπρα 

Καράβια τα όνειρά μας». Οι μαθητές των 

μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου 

πρωταγωνίστησαν στη διασκευή του έργου 

«Ομήρου Οδύσσεια» όπου ζωντάνεψαν για αρκετή 

ώρα επί σκηνής οι περιπέτειες του ήρωα Οδυσσέα.   

Η θεαματική επιτυχία της παράστασης, η οποία 

διοργανώθηκε με μεράκι και ενθουσιασμό και 

απέσπασε πολλά θετικά σχόλια τόσο από τους 

ίδιους τους  γονείς όσο κι από τους επίτιμους 

προσκεκλημένους,  αποτελεί προϊόν συλλογικής 

δουλειάς και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών αλλά και των 

γονέων του σχολείου μας. Τα παιδιά επέδειξαν 

ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ζήλο και υπομονή κατά τη 

διάρκεια των προβών. Η επαφή με τον  Όμηρο και 

τις περιπέτειες του Οδυσσέα  τα ενθουσίασε πάρα 

πολύ. 

 

 
 

Είναι εμφανές ότι η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδας δε μπορεί και δεν 

πρέπει να περιορίζεται στη χρήση των σχολικών 

βιβλίων αλλά να είναι πολυεπίπεδη. Αυτός είναι 

άλλωστε και ο στόχος του σχολείου μας, ο οποίος  

επιτυγχάνεται με την επαφή με την Ποίηση, τη 

Λογοτεχνία, την Ελληνική Ιστορία, τη Μυθολογία, τη 

συμμετοχή των μαθητών σε θεατρικά δρώμενα και 

την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών.  Στη 

συγκεκριμένη θεατρική  παράσταση η Επική ποίηση 

συναντήθηκε με τη Μουσική και το αποτέλεσμα 

ήταν εντυπωσιακό. Είναι, εξάλλου,  γνωστό ότι η 

μουσική αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη 

διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, εφόσον 

ενεργοποιείται η φαντασία των μαθητών, 

ενισχύεται η δημιουργικότητά τους και 

καλλιεργείται η εκφραστικότητά τους. Η ρίμα, ο 

ρυθμός του λόγου, οι επαναλαμβανόμενες φράσεις 

(ρεφρέν) είναι τα στοιχεία εκείνα που 

ενδυναμώνουν την ικανότητα των παιδιών να 

μαθαίνουν τα τραγούδια εμπλουτίζοντας 

συγχρόνως το λεξιλόγιό τους. 
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Στην προετοιμασία και την οργάνωση  της  

παράστασης ενεργό μέρος έλαβαν (με αλφαβητική 

σειρά) οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου η κ. 

Ιακομπούτση Ελένη, ο κ. Καζίλας Νεκτάριος, η κ. 

Μπακανδρέα Ιωάννα , η κ. Τσοτσοβιένα Άννα και 

ο κ. Χατζηγεωργίου Ανδρέας. 

    

 

4. Τα τελευταία νέα από το ΤΕΓ 

Δουβλίνου  

 
 

Την Κυριακή 17 Ιουνίου, γονείς, μαθητές μέλη και 

φίλοι της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας 

συγκεντρώθηκαν στο χώρο του σχολείου για να 

γιορτάσουμε τον ερχομό του καλοκαιριού και τη 

λήξη της Σχολικής Χρονιάς. Την Ελληνική Πρεσβεία 

εκπροσώπησε η πρόξενος κα Δημητρακά Αθανασία. 

Την ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της.  

 

 
 

Τα παιδιά είπαν ποιήματα και τραγούδησαν 

τραγούδια για το καλοκαίρι, ενώ στο τέλος της 

γιορτής δόθηκαν στους μαθητές αναμνηστικά για τη 

Σχολική χρονιά 2017-2018.  

Ευχόμαστε σε όλους 

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές!  

5. Αθλητικές δραστηριότητες από το 

ΤΕΓ Βορείου Λονδίνου (Ελληνικό 

Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα) 

 

 

Σας στέλνω μερικές φωτογραφίες από τις αθλητικές 

δραστηριότητες (ποδόσφαιρο) που έλαβαν χώρα 

στο σχολείο του Αποστόλου Βαρνάβα το Σάββατο, 

26/5. Συγκεκριμένα, είναι οι τάξεις μου Στ' από το 

πρωινό σχολείο και Δ' από το απογευματινό 

σχολείο. 

 

 
 

Το παροικιακό σχολείο του Αποστόλου Βαρνάβα 

διοργανώνει κάθε χρόνο, στο τέλος της χρονιάς, 

κάποιες δραστηριότητες, μέσα στην τάξη ή εκτός, 

κατά τις οποίες κάθε δάσκαλος με το τμήμα του, θα 

πρέπει να επιλέξει μια δραστηριότητα και να τη 

φέρει σε πέρας, με παρουσία ή μη των γονιών!  

 

 

 

Δύο τάξεις (ΣΤ΄ στο πρωινό σχολείο και Δ' στο 

απογευματινό σχολείο), συνεργάστηκαν η καθεμία 

με άλλη μία τάξη, αφού όλοι μαζί είχαμε επιλέξει το 

ποδόσφαιρο! Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 

συγκεντρώνονται κάποια χρήματα (κάθε γονιός 

γίνεται sponsor του παιδιού του και προσφέρει 

όποιο ποσό επιθυμεί), για την ενίσχυση του fun fair, 
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που διοργανώνει το σχολείο για γονείς και μαθητές, 

στο τέλος της χρονιάς! 

 

 

 

6. Η γιορτή λήξης των μαθημάτων στο 

ΤΕΓ Στοκχόλμης (Σαββατιάτικο 

Ελληνικό Σχολείο) 

 

 

 
 

Τραγούδι, χορός, συγκίνηση ήταν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά της γιορτής  στο σαββατιάτικο 

ελληνικό σχολέιο Στοκχόλμης. Μουσικές αναδρομές 

στο παρελθόν… αλλά και συγκίνηση που μας 

μετέφερε νοητά στην πενθήμερη εκδρομή των 

τελειόφοιτων του σχολείου.  

 

 
 

Η απονομή των τίτλων σπουδών έγινε από τον 

παλιό μαθητή του σχολείου Αναστάσιο Σούλη. Την 

γιορτή προλόγισε ο Πρόεδρος του Σχολείου κ. 

Γιώργος Κωνσταντίνου.  

7. Γιορτή λήξης σχολικού έτους 2017-

2018 στο ΤΕΓ Στοκχόλμης (Hellenic  

School of Stockholm)   

 
 

Το Hellenic school in Sweden πραγματοποίησε στα 

κατά τόπους τμήματά του ευχάριστες εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες  ενόψει της λήξης της σχολικής 

χρονιάς 2017-2018. 

 

 
 

Οι μαθητές μας τραγούδησαν, απήγγειλαν 

ποιήματα, παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, 

χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και συμμετείχαν 

σε αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν. 

 

 
 

Οι γονείς πρόσφεραν ελληνικά εδέσματα σε όλους 

τους παρευρισκόμενους. 
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Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς  απόλαυσαν την 

τελευταία ημέρα  του σχ.έτους και εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για τη χρονιά που πέρασε. 

 

 
 

Σε  κλίμα χαράς και ενθουσιασμού για τον ερχομό 

των διακοπών με ευχές για ένα ευχάριστο καλοκαίρι 

στην πατρίδα, αποχαιρετίστηκαν και έδωσαν 

ραντεβού το φθινόπωρο. 

 

Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!  

 

 

 

 

8. Η τελική γιορτή της σχολικής 

χρονιάς στο ΤΕΓ  Γκέτεμποργκ-

Μπορός 

 

 

Παιδιά και γονείς του Ελληνικού Σχολείου 

Γκέτεμποργκ γιόρτασαν τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς στην αυλή του σχολείου απολαμβάνοντας 

την εκπληκτική ατμόσφαιρα. Η μέρα ήταν 

ηλιόλουστη και ζεστή και τα παιδιά έπαιξαν, 

τραγούδησαν και χόρεψαν πριν αποχαιρετιστούν 

μεταξύ τους για το καλοκαίρι.. 

 
 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Γκέτεμποργκ 

προσκάλεσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 

"Κουκλο-θέατρο Κρήτης" για να παρουσιάσει την 

παράσταση ''ΘΗΣΕΑΣ"  στους μικρούς μαθητές του 

σχολείου. 

 

 
 

Διαφορετική παράσταση βασισμένη στην τεχνική 

του "μαύρου θεάτρου" την οποία  απόλαυσουν 

εξίσου μικροί και μεγάλοι! 

 

      

www.kouklotheatro.gr  

 

http://www.kouklotheatro.gr/
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Πραγματοποιήθηκαν δύο παραστάσεις, μία στα 

ελληνικά και μια με σουηδική αφήγηση, η μια 

ακριβώς μετά την άλλη στον ίδιο χώρο. 

 

 

 

 

 

9. Πασχαλινά  ήθη και έθιμα στο 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου 

 

 

Την εβδομάδα από 26 μέχρι και 30 Μαρτίου 2018 το 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου ασχολήθηκε με 

την αναβίωση των ελληνικών πασχαλινών εθίμων 

και της πολιτιστικής παράδοσης όπως κατασκευή 

νηστίσιμων μπισκότων, βάψιμο αυγών, 

εκκλησιασμός και μετάληψη, κατασκευή λαμπάδων 

και κατασκευή πήλινων διακοσμητικών. 

Στιγμιότυπα για τις επιμέρους δράσεις 

παραθέτονται παρακάτω.  

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

 

 

10. Πανελλήνια Ημέρα για τη «Βία στα 

σχολεία» από το το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου 

 
 

Την εβδομάδα 5 με 9 Μαρτίου το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου την αφιέρωσε την ημέρα 

στον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της 

Βίας στο σχολείο. Τα παιδιά μέσα από κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο και βιβλία) είχαν την 



 

 

 

11 Newsletter – July-August 2018 

 

Embassy of Greece in London – Education Office  

ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και 

ιδέες και να ευαισθητοποιηθούν για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και 

εκφοβισμού. Τα παιδιά δημιούργησαν αφίσα με 

σύμβολο μια ‘ομπρέλα’ η οποία λειτουργεί 

αποτρεπτικά προς τα άσχημα συναισθήματα που 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμπεριφορές βίας. Το 

σύνθημα που προέκυψε ήταν ‘Η ομπρέλα με βοηθά 

και κρατά τη βία΄μακριά….’ Τις δράσεις 

επιμελήθηκαν η Προϊσταμένη και εκπαιδευτικός 

του νηπιαγωγείου κ. Αναστασία Μισιρλή μαζί με τις 

εκπαιδευόμενες πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο 

του προγράμματος Erasmus+ Placement, κ. 

Ελευθερία Λεσγίδου και κ. Νικολέτα Μαρτίνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 

2018 με αυξημένη συμμετοχή 

υποψηφίων 

 

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών 

πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις για την απόκτηση 

του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στα 

εξεταστικά κέντρα της περιοχής του Γραφείου 

Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου. Ο παρακάτω 

πίνακας δείνει τη διαχρονική εξέλιξη του συνολικού 

αριθμού επιτυχόντων. 
 

Αριθμός επιτυχόντων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας στις χώρες ευθύνης του ΓΣΕΛ (2013-2018) 
 

 
 

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% 

συγκριτικά με τη περσινή χρονιά και να υποδηλώνει 

την σημαντική και αδιάσπαστη παρουσία του 

Ελληνικού στοιχείου και του Ελληνικού Πολιτισμού 

στη Γηραιά Αλβιώνα. Ο παρακάτω πίνακας δείνει τη 

διαχρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού 

επιτυχόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Αριθμός επιτυχόντων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013-2018) 

 

 
 

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: 
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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. 

Καταλυτιός 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... 

Μία ηχηρή απόδειξη πως η δύναμή της απλώνεται 

και επισκιάζει κάθε μίλι πραγματικής απόστασης, 

κερδίζοντας χιλιάδες «μίλια» μέσα στην  καρδιά 

τους...  

Η εξέλιξη του αριθμού των υποψηφίων κατά την 

τελυταία τετραετία στα εξεταστικά κέντρα της 

περιοχής ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή 

Εκπαίδευσης Λονδίνου φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Αριθμός επιτυχόντων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας ανά εξεταστικό κέντρο στις χώρες ευθύνης 

του ΓΣΕΛ (2013-2018) 

 

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. 

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. 

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 

Εξεταστικά Κέντρα  ΜΑΙΟΣ 2015 ΜΑΙΟΣ 2016 ΜΑΙΟΣ 2017 ΜΑΙΟΣ 2018

1 Λονδίνο 24 58 36 42

2 Εδιμβούργο 11 7 13 3

3 Γλασκόβη 9 10 13 10

4 Μπέρμιγχαμ - - 7 23

5 Κέιμπριτζ  - - 8 23

6 Μρίστολ - - - 42

7 Μάνσεστερ  - - - 10

8 Δουβλίνο 7 11 12 5

9 Στοκχόλμη 30 38 57 52

10 Γκέτεμποργκ 5 8 18 25

11 Όσλο 7 15 18 20

12 Κοπεγχάγη 6 12 6 14

13 Βίλνιους 6 4 - 5

ΣΥΝΟΛΟ 105 163 188 274
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ομογενείς, σε Ελλαδίτες και Ελληνοκυπρίους, σε 

ενήλικες και νέους. 

Εκτός από τη χρησιμότητά του σε όσους επιθυμούν 

να εργαστούν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα και 

την Κύπρο, έχει βαρύνουσα παιδαγωγική σημασία 

για τους μαθητές που διαμένουν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι 

μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. 

 

Επιπλέον, οι μαθητές των αγγλικών σχολείων, 

μπορούν να αξιοποιήσουν τη Νέα Ελληνική Γλώσσα 

(Modern Greek) για να φοιτήσουν σε βρετανικά 

πανεπιστήμια. Η συστηματική τριβή των μαθητών 

αυτών από μικρή ηλικία για την απόκτηση του 

τίτλου ελληνομάθειας θα είναι μαθησιακά ωφέλιμη 

αργότερα, αφού υποστηρίζει και υπηρετεί τις ίδιες 

γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούν τα GCSE, AS και 

A Levels.  

Επιπρόσθετα, ο προαναφερόμενος τίτλος αποτελεί 

πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας 

και εκδίδεται ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε 

γραπτές και προφορικές εξετάσεις, κατανεμημένες 

σε 6 γλωσσικά επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. 

• Για το επίπεδο Α1 προβλέπονται ειδικές 

εξετάσεις για παιδιά 8-12 ετών και 

διαφορετικές εξετάσεις για εφήβους και 

ενήλικες άνω των 12 ετών. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το 

επίπεδο Α1 (8-12 ετών) έχουν παιδιά 

αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 

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

δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του 

τρέχοντος έτους). 

• Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για κανένα 

επίπεδο. Θεωρητικά κάθε μαθητής άνω των 8 

ετών μπορεί να λάβει μέρος στο επίπεδο που 

επιθυμεί. Ωστόσο, συστήνεται από το ΚΕΓ οι 

υποψήφιοι των επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2 να είναι 

άνω των 16 ετών, επειδή το περιεχόμενο των 

εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και 

εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι υποψήφιοι 

μικρότερης ηλικίας. 

• Στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ 

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

de/15.html) 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! 

 

 

12. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα από το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου  

 

 

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 υποδεχτήκαμε στο 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου τη συγγραφέα κ. 

Αριάδνη Δάντε.  
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Η κ. Δάντε (πραγματικό όνομα Έφη 

Σαμαρτζοπάνου), το Δεκέμβριο του 2013 τιμήθηκε 

με ευφήμο μνεία από τη Γυναικεία Λογοτεχνική 

Συντροφιά για το διήγημα εφήβων "Ο παππούς 

Χρήστος", που αφορά στη ζωή ενός Έλληνα 

μετανάστη που μεγαλούργησε στη Νότιο Αφρική. 

Κέρδισε το βραβείο με το ψευδώνυμο "Αριάδνη 

Δάντε" και επειδή το θεώρησε και το θεωρεί 

γούρικο, όλα της τα συγγραφικά έργα 

υπογράφονται από αυτό. 

 

 
 

Σε συνεργασία με την κ. Δάντε προετοιμάσαμε το 

υλικό από το έργο: "Ο πραγματικός Ποιητής 

γεννιέται", ακολουθήσαμε τις οδηγίες και 

δημιουργήσαμε μαζί ένα νέο έργο αγάπης για τις 

μαμάδες των Ελληνόπουλων του Λονδίνου. Το 

κάθε παιδί κατάφερε να δημιουργήσει υπέροχους 

στίχους με τους οποίους περιέγραφε τα 

συναισθήματα για τη μητέρα του. Επίσης μέσω  

ατομικού σχεδίου αποτύπωσαν τις αγαπημένες 

τους στιγμές όταν βρίσκονται με τη μαμά τους. Για 

να βραβεύσουμε τις μητέρες και το έργο τους 

δημιουργήσαμε με τα παιδιά πήλινα μενταγιόν σε 

σχήμα καρδιάς και κάθε παιδί άφησε το δακτυλικό 

του αποτύπωμα ‘συμβολικά’ στο χώρο της καρδιάς, 

στο μέρος του σώματος που είναι εγγεγραμμένη η 

σύνδεση μητέρας-παιδιού!  

Η κ. Δάντε φορώντας την παραμυθένια της 

ενδυμασία, εξήγησε στις μαμάδες τον τρόπο 

εργασίας των νηπιαγωγών και άρχισε να 

παρουσιάζει στο κοινό τους Μικρούς Ποιητές και τα 

κατορθώματά τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 

συγκίνηση από τις μαμάδες ήταν διάχυτη. Με το 

που ολοκληρώνονταν η παρουσίαση του έργου από 

τον κάθε Ποιητή/Ποιήτρια, το παιδάκι έτρεχε να 

αγκαλιάσει τη μαμά του της φορούσε στο λαιμό το 

μενταγιόν ‘καρδιά’ και της έδινε το αναμνηστικό 

της. 

 

   
 

Στη συνέχεια η κ. Δάντε παρουσίασε με τη 

συμμετοχή των παιδιών το έργο: ‘Ο Απόστολος 

στην Πυθωνία’ στο οποίο διαπραγματεύεται η 

λειτουργία της μνήμης στο προγραμματισμό. Τα 

παιδιά του νηπιαγωγείου ήταν ήδη εξοικειωμένα με 

την λειτουργία της μνήμης λόγω της εμπλοκής τους 

στη χρήση του προγραμματιζόμενου ρομπότ Bee-

Bot καθώς και στην αλγοριθμική σκέψη, συνεπώς το 

περιεχόμενο του βιβλίου εξέλισσε και εμπλούτιζε τη 

γνώση τους μέσω άλλης γνωστικής διαδικασίας. Και 

για αυτό το βιβλίο υπήρχε ανάλογη προετοιμασία 

από την πλευρά των παιδιών και των νηπιαγωγών.  

Τα παιδιά έδωσαν στην κ. Δάντε ένα βιβλίο με 

ζωγραφιές που της είχαν ετοιμάσει. Στην εκδήλωση 

ήταν προσκεκλημένες και οι μαμάδες του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου και τις ευχαριστούμε όλες για τη 

συμβολή τους στη λειτουργία του νηπιαγωγείου και 

στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας καθώς και 

του απανταχού ελληνισμού. 
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Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε 

σχετικά ανάρτηση της εκδήλωσης από την κ. 

Αριάδνη Δάντε 

 https://chipoupolis.blogspot.com/2018/06/blog-

post_25.html. 

 

 

 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 
 

 

 

13. Διθύραμβοι BBC για την αρχαία 

ελληνική τέχνη: Οταν ο 

Παρθενώνας είχε εκθαμβωτικά 

χρώματα 

 

 
 

Ως γλυπτά που καλύπτονταν από μία έκρηξη 

χρώματος και φανταχτερής διακόσμησης 

περιγράφει σε άρθρο του το BBC τα Γλυπτά του 

Παρθενώνα. 

Το κείμενο υπογράφει η Ναταλί Χέινς η οποία 

τονίζει πως «έχουμε φανταστεί τον αρχαίο κόσμο 

λάθος». 

Αρχικά, παίρνει αφορμή από τον Βικτωριανό 

ζωγράφο Lawrence Alma-Tadema ο οποίος 

χρωματίζει, σε έργο του, τον Παρθενώνα, ενώ μέσα 

στο κείμενό της αναφέρει πως αρχαιολόγοι 

μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν υπεριώδες φως για 

να «διαβάσουν» το χρώμα σε αγάλματα που δεν 

διατηρούν εμφανή σημάδια της διακόσμησής τους. 

Η δημοσιογράφος αναφέρεται επίσης στην 

ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης που 

ενθαρρύνει τους επισκέπτες του να διακοσμήσουν 

με χρώματα και να δώσουν τις δικές τους εκδοχές 

για το πώς ήταν αρχικά τα αγάλματα. 

Ακολουθεί ολόκληρο το ρεπορτάζ του BBC με τίτλο 

«Όταν ο Παρθενώνας είχε εκθαμβωτικά χρώματα» 

« Όταν ο Βικτωριανός ζωγράφος Lawrence Alma-

Tadema παρουσίασε για πρώτη φορά το έργο του 

«Ο Φειδίας δείχνει τη ζωφόρο του Παρθενώνα 

https://chipoupolis.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
https://chipoupolis.blogspot.com/2018/06/blog-post_25.html
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στους φίλους του», πρέπει να υπήρξε μία ευχάριστη 

«κυκλικότητα»: ένας ζωγράφος αποκαλύπτει με 

υπερηφάνεια τον νέο του πίνακα για έναν γλύπτη 

που αποκαλύπτει με υπερηφάνεια το νέο γλυπτό 

του. Ήταν το 1868 και στον σύγχρονο θεατή ο 

πίνακας φαίνεται αρκετά αθώος. 

 

 
 

Ο πίνακας του Λόρενς Άλμα-Ταντέμα «Ο Φειδίας δείχνει την 

ζωφόρο του Παρθενώνα σε φίλους» (1868) 

 

Ο Φειδίας, ο γλύπτης με το μούσι, στέκεται μπροστά 

στη Ζωφόρο του Παρθενώνα -τους χαρακτήρες που 

απεικονίζονται σε αυτή, ανθρώπους αλλά και 

άλογα, θα μπορούσε να τους μελετήσει λεπτομερώς 

ο Alma-Tadema στο Βρετανικό Μουσείο. 

Αυθεντίες του 5ου αι. στην Αθήνα θαυμάζουν την 

εξαιρετική δουλειά του γλύπτη: την απεικόνιση των 

υφασμάτων, το απίστευτο βάθος (σε κάποια σημεία 

τέσσερα άλογα καλπάζουν το ένα δίπλα στο άλλο 

μόλις σε μία ή δύο ίντσες μαρμάρου). Οι θεατές 

μπορεί επίσης να παρατηρήσουν τα σκούρα, 

όμορφα χρώματα που «ζωντανεύουν» το γλυπτό. Ο 

Alma-Tadema έκανε μια τολμηρή δήλωση με αυτόν 

τον πίνακα: το χρώμα είχε χαθεί από τα γλυπτά όταν 

αυτά παρουσιάστηκαν στο Βρετανικό Μουσείο. 

Πάνω από δύο χιλιετίες καιρικών φαινομένων και 

πολέμου είχαν αποχρωματίσει και κάνει λευκό το 

μάρμαρο. 

Από τον 18ο αιώνα και μετά, πολλοί σημαντικοί 

ιστορικοί τέχνης προτιμούσαν έτσι τα πράγματα: 

κάποιοι όπως ο Johann Joachim Winckelmann -του 

οποίου το δίτομο βιβλίο ιστορίας της αρχαίας 

τέχνης εκδόθηκε το 1764- προτιμούσαν να 

φαντάζονται τα αρχαία γλυπτά ως μια μία μάζα 

πανέμορφου, λαμπερού λευκού. 

Ο Winckelmann ήταν ένας ιδιαίτερος θαυμαστής 

των ρωμαϊκών μαρμάρινων αντιγράφων των 

ελληνικών χάλκινων αγαλμάτων: οι Ρωμαίοι συχνά 

αντέγραφαν σε μάρμαρο τα ελληνικά πρωτότυπα. 

[...] Όταν, λοιπόν, ο Alma-Tadema ζωγράφισε τη 

ζωφόρο του Παρθενώνα και συμπεριέλαβε τη 

φανταστική εκδοχή του για το χαμένο χρώμα, 

διάλεγε μία πλευρά σε μία «μάχη» της ιστορίας της 

τέχνης που εξακολουθεί να μαίνεται μέχρι σήμερα. 

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τώρα που 

αντιμετωπίζουν την ιδέα του ζωγραφισμένου 

μαρμάρου ή του χαλκού ως προσβολή στην 

εντύπωση που έχουν για το παρελθόν ως ένα λιτό, 

χωρίς στολίδια μέρος. Ωστόσο, η αρχαία τέχνη ήταν 

μία έκρηξη χρώματος και φανταχτερής 

διακόσμησης. 

Ο Φειδίας -ο πιο διάσημος γλύπτης της εποχής του- 

δημιούργησε επίσης ένα τεράστιο άγαλμα της 

Αθηνάς Παρθένου, για να τοποθετηθεί μέσα στον 

Παρθενώνα. Αν και το άγαλμα έχει καταστραφεί 

εδώ και πολύ καιρό, έχουμε την περιγραφή του στα 

γραπτά του αρχαίου ιστορικού, Παυσανία. Μας λέει 

ότι το άγαλμα ήταν χρυσελεφάντινο: καλυμμένο με 

χρυσό και ελεφαντόδοντο. Υπάρχει ένα σύγχρονο 

αντίγραφο του αγάλματος στο Nashville, από τον 

γλύπτη Alan LeQuire, που σίγουρα αποτυπώνει κάτι 

από το εντυπωσιακό πρωτότυπο. 

Ακόμα και τα μπρούτζινα ξεθώριασαν με το 

πέρασμα του χρόνου 

Ακόμα και τα μπρούντζινα αγάλματα θα ήταν πολύ 

πιο λαμπερά, από ό,τι υποδηλώνει η σημερινή 

σκούρα καφέ εμφάνισή τους. 

Ο μπρούντζος αποκτά μία επίστρωση με την πάροδο 

του χρόνου. 

Αυτό που βλέπουμε σαν ένα ομοιόμορφο 

πρασινωπό-καφέ κεφάλι θα ήταν κάποτε 

γυαλιστερό και πιο ανοιχτόχρωμο, σχεδόν χρυσό. 

Τα μαλλιά θα ήταν βαμμένα σκούρα και το δέρμα 

μπορεί να ήταν ζωγραφισμένο επίσης. Οι κόγχες 

των ματιών των αρχαίων αγαλμάτων είναι συχνά 

κενές, καθώς τα μάτια δημιουργούνταν ξεχωριστά 

και χάνονταν με το πέρασμα του χρόνου. 
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Eνα υπέροχο ζεύγος ματιών από χαλκό, μάρμαρο, χαλαζία και 

οψιδιανό, φωτογραφία: Metropolitan museum 

 

Υπάρχει ένα θαυμάσιο ζευγάρι ελληνικών ματιών 

στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας 

Υόρκης, φτιαγμένο από μπρούντζο, μάρμαρο, 

χαλαζία και οψιδιανό. Οι μπρούντζινες βλεφαρίδες 

είναι ιδιαίτερα όμορφες, και ίσως λίγο ενοχλητικές. 

Αρχαιολόγοι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν 

υπεριώδες φως για να «διαβάσουν» το χρώμα σε 

αγάλματα που δεν διατηρούν εμφανή σημάδια της 

διακόσμησής τους. Αν και δεν είναι πάντοτε δυνατό 

να προσδιοριστούν τα ακριβή χρώματα που είχαν 

χρησιμοποιηθεί, είναι συχνά πιο εύκολο να 

εντοπιστούν τα σχέδια που είχαν ζωγραφιστεί πάνω 

στην επιφάνεια ενός αγάλματος. 

Τα αγάλματα από τον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα 

είναι ένα τέλειο παράδειγμα. 

Τα αγάλματα από το δυτικό αέτωμα του ναού 

στεγάζονται τώρα στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου, 

όπου ο Γερμανός αρχαιολόγος Vinzenz Brinkmann 

τα εξέτασε υπό υπεριώδες φως. Το αέτωμα είχε στο 

κέντρο του την Αθηνά, με την περικεφαλαία της να 

βρίσκεται κάτω από το υψηλότερο σημείο της 

οροφής. 

Υπό το υπεριώδες φως, μπορούμε τελικά να δούμε 

την επαναλαμβανόμενη, γεωμετρική διακόσμηση 

στο σάλι της και το μπροστινό μέρος του μανδύα 

της. Περαιτέρω, στο κάτω μέρος της κεκλιμένης 

οροφής, βρισκόταν η φιγούρα ενός τοξότη (ίσως ο 

Πάρις, γιος του Πρίαμου της Τροίας). Στα χέρια και 

τα πόδια του, μπορούμε να δούμε τα ίχνη ενός 

μοτίβου διαμαντιών. 

Ο Brinkmann έχει αφιερώσει χρόνια 

αναπαριστώντας τη διακόσμηση με τα έντονα 

χρώματα σε αντίγραφα των αγαλμάτων που οι 

αρχαίοι Έλληνες θα είχαν παντού γύρω τους. Αυτός 

ο τοξότης είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά: ένα 

περίπλοκο σχέδιο μπλε, κόκκινων, κίτρινων και 

πράσινων διαμαντιών αλληλοσυνδέονται, για να 

δώσουν στον τοξότη περίτεχνες περικνημίδες και 

μανίκια. Η φαρέτρα του είναι διακοσμημένη με μία 

παρόμοια παλέτα χρωμάτων, αλλά με ένα ελαφρώς 

διαφορετικό σχέδιο, σχεδόν σαν φολίδες. Το τόξο 

είναι βαμμένο κόκκινο και χρυσό, ενώ ακόμη και τα 

βέλη είναι διακοσμημένα με κόκκινο χρώμα. Ο 

τοξότης είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια 

στην έκθεση «Πολύχρωμοι Θεοί» του Brinkmann, η 

οποία έχει έχει κάνει τον γύρο του κόσμου τα 

τελευταία 15 χρόνια. 

«Ζωντανά» χρώματα 

Ο Brinkmann δεν είναι μόνος του στην προσπάθεια 

να επανεισάγει το χρώμα στην αρχαία γλυπτική. Το 

Μουσείο Κλασικής Αρχαιολογίας στο Κέιμπριτζ έχει 

επίσης προσπαθήσει να βάλει χρώματα στις 

αναδημιουργίες του αρχαίων αγαλμάτων με γύψο. 

Το πρωτότυπο (πλέον λευκό) άγαλμα «Πεπλοφόρος 

κόρη» -το άγαλμα μιας νεαρής κοπέλας που φοράει 

ένα μακρύ φόρεμα με ζώνη στη μέση- βρίσκεται στο 

Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Το φόρεμα 

στο αντίγραφο του Κέιμπριτζ είναι ζωγραφισμένο 

με έντονο κόκκινο χρώμα, με μπλε άκρες και 

διακοσμητικά από μπλε, πράσινο και λευκό. 

Έχει επίσης αποκτήσει πόδια, που έχουν χαθεί από 

την αρχική μαρμάρινη έκδοση, καθώς και ένα νέο 

αριστερό χέρι. 

 

 

Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν υπεριώδη ακτινοβολία για να 

ανιχνεύσουν τα χρώματα στα αγάλματα, φωτογραφία: 

μουσείο San Francisco 

 

Το ίδιο το Μουσείο της Ακρόπολης προσφέρει 

επίσης και μια χρωματιστή επιλογή: ενθαρρύνει 

τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του να 

διακοσμήσουν τις δικές τους εκδοχές του πέπλου, 
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τους επιτρέπει να ερευνήσουν αρχαϊκά χρώματα 

και να δουν ποια ήταν διαθέσιμα στους ζωγράφους 

στον αρχαίο κόσμο. 

Επιπλέον, οι Έλληνες δεν ήταν οι μόνοι που είχαν 

ζωγραφισμένα αγάλματα: και οι Ρωμαίοι ήταν 

εξίσου ενθουσιασμένοι με το να «φωτίζουν» το 

μάρμαρο τους. Ο Paolo Liverani, από το 

Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, δούλεψε ένα 

πρότζεκτ για την αναδημιουργία του αγάλματος του 

Αυγούστου της Πρίμα Πόρτα. Το άγαλμα του 

αυτοκράτορα ανακαλύφθηκε το 1863 και είχε ίχνη 

του χρώματος που το διακοσμούσε κάποτε. Ένα 

αντίγραφο του αγάλματος, με την πολυχρωμία του 

αποκατεστημένη (και, εν μέρει, όπως την 

φαντάστηκαν), βρίσκεται τώρα στο Μουσείο του 

Βατικανού. Η διακόσμηση έχει αλλάξει πάρα πολύ 

σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα: το άγαλμα του 

Αυγούστου χρονολογείται περίπου στο 20 π.Χ. Το 

προστήθιο της πανοπλίας του Αυγούστου είναι 

διακοσμημένο όχι με γεωμετρικό σχέδιο, αλλά με 

φιγούρες. Ο μανδύας του είναι βαθύ κόκκινο, οι 

άκρες του χιτώνα του είναι έντονο κόκκινο και μπλε. 

 

 

Αγάλματα εξοπλισμένα με ασπίδες και κράνη και μπρούντζο που 

λάμπει σαν χρυσός, φωτογραφία: Μουσείο Καλών Τεχνών Σαν 

Φρανσίσκο 

 

Και πιο νότια στην Ιταλία, έχουμε έναν από τους 

καλύτερα διατηρημένους χώρους από τον αρχαίο 

κόσμο. Το Ερκολάνο (Herculaneum), κοντά στην 

Πομπηία στον κόλπο της Νάπολης, θάφτηκε στην 

τέφρα όταν εξερράγη ο Βεζούβιος το 79 μ.Χ. Τα 

απομεινάρια της πόλης έχουν διατηρηθεί 

διαφορετικά από αυτά της Πομπηίας, επειδή οι δύο 

τοποθεσίες έχουν διαφορετική απόσταση από το 

ηφαίστειο. 

Η Πομπηία «χτυπήθηκε» με μεγαλύτερα κομμάτια 

βράχων, για παράδειγμα, που κατέστρεψαν τους 

τελευταίους ορόφους των κτιρίων της. Το Ερκολάνο 

εξακολουθεί να έχει ξύλινα αντικείμενα 

απανθρακωμένα στη θέση τους, τα οποία είχαν καεί 

στην Πομπηία. 

Το 2009, μια ομάδα επιστημόνων στο Σαουθάμπτον 

ξεκίνησε τη ψηφιακή αναπαράσταση ενός 

ζωγραφισμένου αγάλματος μίας τραυματισμένης 

Αμαζόνας που είχε βρεθεί στο Ερκολάνο. 

Ένα μέρος του προσώπου της πολεμίστριας είχε 

καταστραφεί, αλλά τα κόκκινα μαλλιά της, σγουρά 

με χωρίστρα στη μέση, ήταν ορατά. Το παγκόσμιο 

κοινό για την έκθεση «Πολύχρωμοι Θεοί» του 

Brinkmann έχει αποδείξει σίγουρα ότι υπάρχει μια 

προτίμηση για σύγχρονες αναπαραστάσεις της 

λαμπρότητας των αρχαίων αγαλμάτων. Πέρα από 

οτιδήποτε άλλο, μας υπενθυμίζει πόσο απέχουν οι 

Ρωμαίοι και οι Έλληνες από εμάς, παρόλο που 

συχνά φαντάζουν τόσο οικείοι. Τα άσπρα 

μαρμάρινα αγάλματα ή οι κίονες που χτίσαμε ως 

φόρο τιμής στους αρχαίους λένε περισσότερα για 

εμάς -και τον τρόπο που επιλέγουμε να 

φανταζόμαστε τον αρχαίο κόσμο- απ ' ό,τι για τους 

ανθρώπους που έζησαν πριν από 2.000 ή 

περισσότερα χρόνια. 

 

 

Πρόπλασμα αγάλματος του Αυγούστου της Πρίμα Πόρτα αριστερά και 

αποκατεστημένη η πολυχρωμία του, όπως  εκτίθεται σήμερα στο 

Μουσείο του Βατικανού 

 

Και ίσως η συζήτηση που είχε διχάσει τον κόσμο της 

τέχνης για 100 χρόνια, όταν ο Alma-Tadema 

ζωγράφιζε την δική του έκδοση του Παρθενώνα, 

μπορεί εν τέλει να παραμεριστεί. Έχοντας συνηθίσει 

να βλέπουμε τα άγαλμα της αρχαίας Ελλάδας και 

της Ρώμης σε αστραφτερό λευκό, μπορούμε να τα 

καταλάβουμε καλύτερα αν θυμόμαστε τα αρχικά 
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τους χρώματα» καταλήγει στο άρθρο της η Ναταλί 

Χέινς. 

Πηγή: Newsroom iefimerida.gr 
 
 
 
 

14. Εφευρετικά γλυπτά και πολύχρωμα 

ζωγραφικά του George Condo στο 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

 

 

 

 
 

30 έργα- ζωγραφικά, γλυπτά και σχέδια τα οποία 

καλύπτουν τα τελευταία 20 χρόνια πορείας του 

αμερικανού καλλιτέχνη George Condo 

παρουσιάζονται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ατομική 

μουσειακή έκθεση του George Condo στην Ελλάδα 

και περιλαμβάνει ζωγραφικά, γλυπτά και σχέδια τα 

οποία καλύπτουν τα τελευταία 20 χρόνια πορείας 

του αμερικανού καλλιτέχνη. 

Επίσης παρουσιάζεται για πρώτη φορά μια σειρά 

ζωγραφικών έργων και σχεδίων που 

δημιουργήθηκαν το 2017, συμπεριλαμβανομένης 

μιας νέας ομάδας αυτοπροσωπογραφιών με τίτλο 

Αυτοπροσωπογραφία στο Παρίσι 1-3 (Self portrait 

in Paris 1-3, 2017) και Εγώ, ο Εαυτός μου και Αυτός 

(Me, Myself and Him, 2017). 

Χωρίς να ακολουθεί την χρονολογική περιγραφή 

του έργου του καλλιτέχνη υπό τη μορφή ενός 

αναδρομικού αφιερώματος, η έκθεση εστιάζει στην 

ανάδειξη ορισμένων αντιπροσωπευτικών έργων 

του τα οποία επιχειρούν να εξερευνήσουν την 

ανθρώπινη μορφή, κεντρικό θέμα του σύγχρονου 

εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης. 

 

 
 

Ο Condo –μαζί με τον Jean-Michel Basquiat, τον 

Keith Haring και τον Jeff Koons– συνέβαλε 

καταλυτικά στην αναβίωση της αναπαραστατικής 

ζωγραφικής στην Αμερική τη δεκαετία του ’80 και 

θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

αμερικανούς γλύπτες και αναπαραστατικούς 

ζωγράφους μέχρι σήμερα. 

Ανήκει σε μια γενιά καλλιτεχνών οι οποίοι 

επανήλθαν στην παραστατική ζωγραφική παρότι 

δημιούργησαν σε μια εποχή, μετά τον Αφηρημένο 

Εξπρεσιονισμό, όπου η Εννοιολογική Τέχνη και ο 

Μινιμαλισμός μεσουρανούσαν στο καλλιτεχνικό 

προσκήνιο. Παίζοντας ένα παιχνίδι ισορροπίας 

ανάμεσα στο όμορφο και το γκροτέσκο, το 

καθημερινό και το παράλογο, την υψηλή και την 

εμπορική pop τέχνη, οι φρέσκιες εικαστικές 

δημιουργίες του Condo τον καθιστούν έναν από 

τους πιο εφευρετικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. 

 

 
 

Στόχο της έκθεσης George Condo at Cycladic είναι να 

αναδείξει τις αναφορές, τις ιδέες και τις 

κατακτημένες δεξιότητες του καλλιτέχνη που έχουν 

περισυλλεχθεί με την πάροδο του χρόνου. 

Το έργο του Condo, διαποτισμένο από μια βαθιά 

γνώση της λογοτεχνίας, της μουσικής και της 
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Ιστορίας της Τέχνης, μοιάζει σαν αντικατοπτρισμός 

του χαρακτήρα του, μια προέκταση του εαυτού του: 

χαρισματικό, μεγαλειώδες, διορατικό, 

καλλιεργημένο, κομψό και με πηγαία αίσθηση του 

χιούμορ. Χαμόγελα πονηρά, μάτια γουρλωτά, 

οδοντοστοιχίες, κεφάλια που διαθλώνται –σε 

μαύρο μελάνι ή με εκρήξεις κίτρινου, πράσινου, 

μωβ και πορτοκαλί χρώματος – συνθέτουν τις 

μορφές του φρενήρους κόσμου του Condo. 

 

 
 

Μεταξύ άλλων η έκθεση περιλαμβάνει τα γλυπτά 

Τοτεμική Φιγούρα (Totemic Personage, 2012) και 

Γυμνό σε Κιβώτια Κρασιού 2 (Nude on Wine Crates 

2, 2016), όπου ο κατακερματισμός και η 

ανακατασκευή αναδεικνύονται ως βασικά 

χαρακτηριστικά της δουλειάς του Condo καθώς και 

το έργο ο Εσωτερικός Κόσμος (Internal Space, 2005) 

που αποδεικνύει ότι ένα έργο μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα και παραστατικό και αφηρημένο. 

 

 

Στα έργα οι Άστεγοι Αρλεκίνοι (Homeless 

Harlequins, 2004), Χαμογελαστός Αρλεκίνος 

(Grinning Harlequin, 2005) και Γελαστός Ιερέας 

(Laughing Priest, 2004) αναδεικνύεται η 

χαρακτηριστική πρακτική του Condo να καταγράφει 

στα πορτραίτα του καθημερινούς παραλογισμούς 

της ζωής, μέσα από ένα σύνολο χαρακτήρων που 

κατοικούν στο μυαλό του, συνθέτοντας μια δική του 

comedia dell’ arte. Το Χάρτινα Πρόσωπα (Paper 

Faces, 1997) είναι ένα μνημειακό έργο στο οποίο ο 

Condo συγκεντρώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά 

μοτίβα της δουλειάς του. 

 

 
 

Έχοντας ως σημείο εκκίνησης την ανθρωποκεντρική 

φύση του Κυκλαδικού Πολιτισμού, το πρόγραμμα 

σύγχρονης τέχνης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 

έχει ως κεντρικό άξονα την παρουσίαση εκθέσεων 

που πραγματεύονται την ανθρώπινη μορφή. H 

διαχρονικότητα της φιγούρας και οι πολυάριθμες 

εκφάνσεις αυτής καθ’ όλη την διάρκεια της Ιστορίας 

της Τέχνης- αρχαίας, μοντέρνας και σύγχρονης-, 

αποτελεί τη βάση του διαλόγου που το Μουσείο 

φιλοδοξεί να χτίσει ανάμεσα στις μόνιμες συλλογές 

και στις σύγχρονες εκθέσεις του. 

Ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, η ανθρώπινη 

μορφή ήταν στο κέντρο των καλλιτεχνικών 

πειραματισμών και πρακτικών. Παρατηρώντας τα 

έργα του Κυκλαδικού Πολιτισμού (περίπου 3200–

2000 π.Χ.) στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο 

Κυκλαδικός Πολιτισμός ήταν κατεξοχήν 

ανθρωποκεντρικός. Την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, 

όταν ήκμασε ο Κυκλαδικός Πολιτισμός, εικόνες της 

καθημερινής ζωής απαθανατίζονταν σε ειδώλια, 

όπως αυτά του «Εγείροντος πρόποσιν» και του 

«Αρπιστή» που φιλοξενούνται στο Μουσείο. 

Σήμερα, ο Κυκλαδικός Πολιτισμός είναι συνώνυμος 
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της μοναδικής εικονικής μορφής του κυκλαδικού 

ειδωλίου, παγκοσμίως. 

 

 
 

Το έργο του Condo είναι ριζωμένο στην απεικόνιση 

του εαυτού ή, όπως το θέτει ο ίδιος, των πολλαπλών 

εαυτών μας, με αναφορές στην τέχνη, τη φιλοσοφία 

και τη λογοτεχνία του παρελθόντος. Παίζοντας με 

τον χρόνο και την εικονογραφία, ο Condo αντλεί 

έμπνευση από την αρχαία ελληνική κλασική τέχνη, 

τους Ολλανδούς ζωγράφους του 17ου αιώνα, αλλά 

και τον Francisco Goya, τον Diego Velasquez και τον 

Pablo Picasso, μεταξύ άλλων. 

Ο Condo καταγράφει τους παραλογισμούς της 

σύγχρονης καθημερινής ζωής: τον τραπεζίτη, τον 

ιερέα, τη δική μας μεσαία τάξη και τον κλήρο του 

20ου και του 21ου αιώνα. Με τον πολύ προσωπικό 

και μοναδικά εικονικό τρόπο του, ο Condo 

πυροδοτεί στο μυαλό μας ολόκληρες ιστορίες για 

κάθε πρωταγωνιστή του. Τα φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά των θεμάτων του αποτελούν 

κεντρικό αντικείμενο μελέτης. 

Ο Condo προσεγγίζει την προσωπογραφία με νέο 

τρόπο και συνδυάζει στοιχεία του Κυβισμού και του 

Σουρρεαλισμού, τις έννοιες της υψηλής και της 

χαμηλής τέχνης, την αφηρημένη και την 

παραστατική τέχνη, και, συχνά, τη γελοιογραφική 

πλευρά της ζωής, με απώτερο στόχο να απεικονίσει 

την περιπλοκότητα της ψυχικής κατάστασης του 

ανθρώπου της εποχής μας. 

Στα έργα του Condo συναντούμε χαρακτήρες από 

όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλων των ειδών τις 

ψυχικές καταστάσεις, που μας επιτρέπουν να 

κρυφοκοιτάξουμε μέσα στο μυαλό του καλλιτέχνη, 

σ’ αυτή την τεράστια τράπεζα αναφορών, ιδεών και 

δεξιοτεχνίας που συσσωρεύτηκαν με τα χρόνια. 

Πηγή: http://www.iefimerida.gr/  

 

15. 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου 

 

 
 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, το οποίο 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο νησί της Σύρου, 

και  ιδρύθηκε το 2005 από τον Ελληνοαμερικανό 

μαέστρο, παραγωγό και διευθυντή Peter 

Tiboris,  συμπληρώνει φέτος το 14ο έτος 

του,  προσελκύοντας παγκοσμίου βεληνεκούς 

καλλιτέχνες από δεκάδες χώρες, ενώ έχει γίνει ένας 

θερινός προορισμός για φιλότεχνους από την 

Ευρώπη και άλλα μέρη. 

Το 2011, το Φεστιβάλ  ανακηρύχθηκε "ο καλύτερος 

καλλιτεχνικός οργανισμός στην ευρύτερη περιοχή 

της Ελλάδας" από την Επιτροπή Βραβείων των 

Κριτικών Μουσικής του Συνδέσμου Κριτικών 

Θεάτρου και Μουσικής, Αθήνας. Το Δεκέμβριο του 

2014, το Φεστιβάλ έλαβε το βραβείο Gina Bachauer 

ως Φεστιβάλ της χρονιάς. 

Φέτος με αφορμή την 150η Επέτειο (1868) του 

θανάτου του Gioachino Rossini θα δοθούν 

παραστάσεις του δύσκολου και απαιτητικού, και 

σπανίως ακουσμένου STABAT MATER και τέσσερις 

παραστάσεις της αγαπημένης του όπερας  «LA 

CENERENTOLA» (Σταχτοπούτα) ενώ, στο πλαίσιο 

του προγράμματος, θα παρουσιαστεί και το έργο 

του Μίκη Θεοδωράκη «Ηλέκτρα» Μπαλέτο. 

http://www.iefimerida.gr/
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Η MidAmerica Productions και η MidAm 

International είναι οι βασικοί παραγωγοί του 

Φεστιβάλ Αιγαίου στη Σύρο, σε συνεργασία με το 

Δήμο Σύρου, τον Δήμαρχο Γιώργο Μαραγκό, και την 

Αντιδήμαρχο Θωμαή Μενδρινού. Η MidAmerica 

Productions ιδρύθηκε το 1983 και έχει παράξει 

πάνω από 1300 συναυλίες παγκοσμίως, εκ των 

οποίων οι 550 έχουν γίνει στο ιστορικό Carnegie Hall 

στη Νέα Υόρκη. Η MidAm International ιδρύθηκε το 

2012 και δημιουργεί και παρουσιάζει συναυλίες στη 

Φλωρεντία, τη Βερόνα, τη Βενετία, τη Βιέννη, το 

Σάλτσμπουργκ, το Παρίσι, την Πράγα, το Βερολίνο, 

τη Βουδαπέστη, τη Λισαβόνα, το Πόρτο, το Μακάο 

(Κίνα) και τη Σύρο. 

Η εμφάνιση της Pan-European Philharmonia από τη 

Βαρσοβία είναι δυνατή λόγω της γενναιόδωρης 

χορηγίας του Ιδρύματος Schwarz. 

 

 

 

 

16. Σύγχρονη Τέχνη με Κυπριακή 

καταγωγή 

 

 

 

 
 

Η 28χρονη Λητώ Κάττου, βραβευμένη καλλιτέχνις 

με το New Positions Award for Art Cologne 2018, 

παρουσιάζει μια έκθεση που πραγματεύεται τις 

τρέχουσες οικολογικές ανησυχίες, θέτοντας 

ερωτήματα για τη σχέση ανθρώπου και μηχανής 

μέσα από τις ενσαρκώσεις ενός επινοημένου 

artificial intelligence χαρακτήρα, στις αίθουσες των 

μόνιμων συλλογών του Μουσείου Μπενάκη 

Ελληνικός Κόσμος 

Η Λητώ Κάττου είναι εικαστικός, γεννήθηκε στη 

Λευκωσία το 1990. Ο δημιουργικός της χρόνος 

μοιράζεται μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας όπου ζει και 

εργάζεται.  

Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας 

και του Royal College of Art του Λονδίνου, με 

μεταπτυχιακό στη Γλυπτική τέχνη.  

Το 2018 απέσπασε το βραβείο New Positions Award for 

Art Cologne -με έργα της στην γκαλερί Ελένη 

Κορωναίου- και ήταν η προσκεκλημένη καλλιτέχνης 

στο 89 plus Google Residency 2017, το οποίο ήταν 

επιμελημένο από τον Hans Ulrich Obrist και τον Simon 

Castets στο Πολιτιστικό Ινστιτούτο της Google στο 

Παρίσι. 

Η Λητώ Κάττου παρουσιάζει στις αίθουσες των 

μόνιμων συλλογών του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού 

Πολιτισμού το έργο της «Days of San» με διάρκεια έως 

τις 29 Ιουλίου.  
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Με την σύμπραξη τριών φορέων των τεχνών -του 

Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, του Point Centre for Contemporary 

Art της Κύπρου και του Μουσείου Μπενάκη- η έκθεση 

καταπιάνεται με τρέχουσες οικολογικές ανησυχίες, 

θέτοντας ενώπιόν μας φιλοσοφικά ερωτήματα για τη 

σχέση ανθρώπου και μηχανής, καθώς και για την 

πολυπλοκότητα των μη-ανθρώπινων και μετα-

ανθρώπινων συνθηκών. 

Η έκθεση περιλαμβάνει βιντεοπροβολή - η οποία 

εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο- με τίτλο «Red 

Lake», καθώς και έξι νέα γλυπτά φτιαγμένα ειδικά για 

τον συγκεκριμένο χώρο, που είναι ενσαρκώσεις του 

επινοημένου -artificial intelligence- χαρακτήρα "San". 

Όπως διαβάζουμε σε ένα ενημερωτικό σημείωμα των 

διοργανωτών: To επινοημένο ον με το όνομα "San" 

παρουσιάζεται ως ένα άφυλο πλάσμα μεταξύ 

ανθρώπου, μηχανής, θεού και ζώου, ως ένα 

κατασκεύασμα Τεχνητής Νοημοσύνης.  

Τα εκθέματα της μόνιμης συλλογής γίνονται μάρτυρες 

των συνεχών επιτυχιών και αποτυχιών της 

δραστηριότητας του San, μέσα σε ένα τρισδιάστατο 

περιβάλλον προσομοίωσης. Η οντότητα San 

προσαρμόζεται και εξελίσσεται μέσω ενός αλγορίθμου, 

ο οποίος κατευθύνει την καθημερινή Σισύφια μοίρα της 

να περιπολεί την Κόκκινη Λίμνη, απομεινάρι ενός 

αρχαίου μεταλλείου χαλκού κοντά στη Λευκωσία της 

Κύπρου, ενεργό από την Χαλκολιθική περίοδο μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του '60. 

Το τοπίο του ορυχείου επηρεάζεται ιδιαίτερα από την 

κλιματική αλλαγή, η οποία στις μέρες μας 

αναπτύσσεται δραματικά στη νοτιοανατολική 

Μεσόγειο. Το μυαλό αυτής της οντότητας έχει 

σχεδιαστεί για να συλλέγει κλιματικά δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο από το γεωγραφικό σημείο της 

λίμνης. Το ον, μέσα από τις γλυπτικές του εκδηλώσεις, 

ενσαρκώνει νέες μορφές προσαρμοστικής νοημοσύνης 

που αντιδρούν σε βίαιες αλλαγές, υλοποιώντας τις 

τρέχουσες οικολογικές ανησυχίες και θέτοντας 

ερωτήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα της σχέσης 

φύσης και τεχνολογίας». 

 

Πηγή: www.protothema.gr  

 

 

17. Γνωριμία με το Μουσείο της 

Αρχαίας Αγοράς 

 

Του Ρόκα Εμμανουήλ-Απόστολου, Μουσειολόγου-

Μουσειογράφου. 

 

 

Η εξωτερική όψη του μουσείου πλούσια σε εκθέματα 

 

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί καταρχάς μια 

παρουσίαση του Μουσείου της Αρχαίας Αγοράς της 

Αθήνας, καθώς και μια μουσειολογική-

μουσειογραφική περιγραφή του εφόσον ο εν λόγω 

μουσειακός χώρος αποτελεί ορόσημο της πόλης 

των Αθηνών και της αρχαίας ιστορίας της. Σκοπός 

του άρθρου είναι η προβολή μιας-κατά τη γνώμη 

μου- άρτια δομημένης επιστημονικά συλλογής η 

οποία αναδεικνύει ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα 

ενός πολύ σημαντικού για ολόκληρο τον κόσμο 

αρχαιολογικού χώρου (ο χώρος στον οποίο 

γεννήθηκε και ανδρώθηκε η Δημοκρατία και το 

δικαίωμα της Ισονομίας). Ίσως το συγκεκριμένο 

μουσείο μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα και 

άλλων χώρων έκθεσης παρόμοιων συλλογών ως 

προς την επιμέλεια που επιδείχθηκε εκ μέρους της 

επιστημονικής ομάδας. 

Ξεκινώντας καλό είναι να αναφέρουμε λίγα 

στοιχεία για το εν λόγω μουσείο ώστε ο αναγνώστης 

να έχει μια σφαιρική ιδέα περί τίνος πρόκειται. 

Το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς στεγάζεται στην 

αναστηλωμένη Στοά του Αττάλου, το οποίο είναι 

μνημείο του 150 π. Χ. περίπου. Η Στοά του Αττάλου 

αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας μεταξύ των ετών 1859-

1902, ενώ στα 1953-6 αναστηλώθηκε. Τα 

σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου, 

http://www.protothema.gr/
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σχετίζονται με τις λειτουργίες του Αθηναϊκού 

Δημοκρατικού πολιτεύματος και χρονολογούνται 

στους κλασικούς χρόνους. Στις συλλογές του 

Μουσείου περιλαμβάνονται: 

• Ευρήματα φρεάτων, αποθετών, ταφών, 

εργαστηρίων, ιερών (4ης χιλιετίας - 7ου π. Χ. 

αιώνα), 

• Πήλινα, χάλκινα, ελεφαντοστέινα, υάλινα 

ευρήματα (6ου π. Χ. - 3ου μ. Χ. αιώνα), 

• Γλυπτά (6ου π. Χ. - 3ου μ. Χ. αιώνα), 

• Νομίσματα (6ου π. Χ. αιώνα - 1831), 

• Αγγεία (6ου π. Χ. - 6ου μ. Χ. αιώνα), 

• Επιγραφές (5ου π. Χ. - 2ου μ. Χ. αιώνα), 

• Αντικείμενα δημόσιου βίου (5ου - 2ου π. Χ. 

αιώνα), 

• Πήλινα λυχνάρια (7ου π. Χ. - 11ου μ. Χ. αιώνα), 

• Αντικείμενα από βαθύ πηγάδι (1ου - 10ου μ. Χ. 

αιώνα), 

• Αγγεία των Βυζαντινών χρόνων και της 

Τουρκοκρατίας (10ου - 12ου και 17ου μ. Χ. 

αιώνα), 

• Αίθουσα Αμφορέων (6ου π. Χ. - Βυζαντινών 

χρόνων), 

• Γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη στωικών 

οικοδομημάτων (5ου π. Χ. - 3ου μ. Χ. αιώνα). 

Το μουσείο, εκτός από τους δύο ορόφους όπου 

παρουσιάζονται τα εκθέματα, παρουσιάζει 

εκθέματα όπως αγάλματα και στον προαύλιο χώρο 

του, προϊδεάζοντας έτσι τον επισκέπτη για την 

αρχαιολογική εμπειρία που θα έχει. Στους 

μουσειακούς χώρους βρίσκονται τα 

αντιπροσωπευτικότερα δείγματα των 

αρχαιολογικών ανακαλύψεων με τα υπόλοιπα να 

είναι φυλαγμένα στις αποθήκες του κτιρίου. Κατά 

την γνώμη μου πρόκειται για ένα μουσείο 

σύγχρονων προδιαγραφών που δεν κουράζει τον 

επισκέπτη και του προσφέρει μια εποικοδομητική 

μουσειακή εμπειρία. 

Το μουσείο προσφέρει μια 

θεματική/χρονολογική/γραμμική πορεία με το 

κοινό να μην κουράζεται και να απολαμβάνει τη 

θέαση των αντικειμένων. 

Ο φωτισμός είναι χαμηλός και οι προθήκες 

συνοδεύονται από προστασία plexiglass, 

ανοιχτόχρωμο φόντο και αρκετά κατανοητή 

πληροφορία, τόσο στα κείμενα τοίχου που είναι 

τοποθετημένα στα πλάγια τοιχώματα του 

μουσείου, όσο και στις λεζάντες επεξήγησης (αν και 

κάποιες επεξηγηματικές λεζάντες έχουν 

αρχαιολογικού όρους οι οποίοι επεξηγούνται στην 

αγγλική τους μετάφραση μόνο). 

Επίσης, εντύπωση προκαλεί το ότι κάποιες 

προθήκες δίνουν περαιτέρω πληροφόρηση στον 

επισκέπτη επεξηγώντας του ιστορικές πτυχές οι 

οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα που 

παρουσιάζονται. Τα σχεδιαγράμματα και οι 

φωτογραφίες των εκθεμάτων και της αρχαίας 

χρήσης τους δεν απουσιάζουν σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ενώ νομίζω ότι θα μπορούσε να 

υπάρξει μερική αποσυμφόρηση μικρού αριθμού 

προθηκών από τα πολλά αντικείμενα που 

παρουσιάζουν και ενδεχομένως προκαλούν 

μουσειακή κόπωση 1. 

Αν και σε πολλές περιπτώσεις μουσειακών 

εκθέσεων τα αντικείμενα «μιλούν» από μόνα τους 

χωρίς να δίνεται επαρκή πληροφόρηση στον 

επισκέπτη και τη θέση σοβαρών θεωρητικών 

ζητημάτων την παίρνει η αισθητική απόλαυση, η 

συγκεκριμένη έκθεση βασίστηκε στην αντίληψη ότι 

το κοινό μπορεί να μάθει και από την πληροφορία 

που το ίδιο το μουσείο του παρέχει, καθώς (σε 

περιπτώσεις επισκεπτών υψηλότερου μορφωτικού 

επιπέδου) και από τη μελέτη που ο καθένας έχει 

αποκτήσει μέσα από προσωπική του 

πραγματικότητα. Από τους βασικούς 

μουσειολογικούς στόχους ήταν η ανάδειξη της 

καλλιτεχνικής αξίας των εκθεμάτων και το να 

τονιστεί η σπουδαιότητα των έργων τα οποία 

συνδέονται με σημαντικά δημόσια πρόσωπα της 

αρχαίας Αθήνας και πολιτικές τομές κατά την 

αρχαία εποχή. 

Εν κατακλείδι, το συγκεκριμένο μουσείο δεν 

στερείται της θεωρητικής προσέγγισης των 

συλλογών του, αλλά ούτε και της οπτικής μεθόδου 

θέασης και επεξήγησης των αντικειμένων μέσω 

σχεδιαγραμμάτων, εικόνων κ.τ.λ. Μία από τις 

ελλείψεις της μουσειογραφικής μελέτης θα 
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μπορούσε να είναι η απουσία διαδραστικών μέσων, 

ειδικά αν ληφθεί υπόψη η αναγνωρισιμότητα του 

μουσείου, το οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες 

χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Επιπλέον, εξαιτίας 

της έλλειψης προσωπικού φύλαξης ο πάνω όροφος 

του μουσειακού χώρου δεν είναι προσβάσιμος από 

κανέναν και αυτό έχει σαφέστατα επιπτώσεις στην 

όλη εικόνα του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας 

Αγοράς και του μουσείου της. Πέραν αυτών, η 

εμπειρία του κοινού κρίνεται συνολικά και 

«μουσειολογικά» αξιόλογη. 
 

Πηγές 

Greek Travel Pages, 

https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=4454

&lng=1 

Blod, Γκαζή Ανδρομάχη,Το αυτάρεσκο βλέμμα του 

μουσείου. Μια κριτική ματιά στη μόνιμη έκθεση του 

Νέου Μουσείου Ακρόπολης, 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.as

px?LectureID=77, ημερομηνία ανάρτησης 

21.05.2011 

Blod, Σκαλτσά Ματούλα, Εκθέματα και νοήματα. 

Έκθεση και νόημα, 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.as

px?LectureID=152, ημερομηνία ανάρτησης 

21.05.2011 

Mytraveler, 

http://www.mytraveler.gr/place/el/04024135 

 

 

18. Περιήγηση στα πιο «σύγχρονα» 

μουσεία της Νέας Υόρκης 

 

 

Αναμφισβήτητα, τα περισσότερα μουσεία των 

Αμερικανών ζουν στο «σήμερα», όπως και 

ολόκληρη η Νέα Υόρκη. Το Moma, 

το Guggenheim και το Whitney είναι μία καλή αρχή 

για κάποιον που θέλει να γνωρίσει σε βάθος τη 

μοντέρνα και τη μεταμοντέρνα τέχνη, μέσα από 

εμβληματικά έργα μεγάλων καλλιτεχνών, όπως του 

Pablo Picasso, του Monet, της Frida Kalo, του Marcel 

Duchamp, του Andy Warhol και του Roy 

Lichtenstein. 

Museum of American Art 

 

 
 

Το επιβλητικό κτήριο από μπετόν, ατσάλι και γυαλί 

θα σας εντυπωσιάσει με την αρχιτεκτονική του πριν 

ακόμη περιηγηθείτε στις συλλογές του. Σχεδιάστηκε 

από τον διακεκριμένο Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo 

Piano, που έχει σχεδιάσει επίσης το κτήριο της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την Εθνική Βιβλιοθήκη 

στην Αθήνα και στεγάζεται από το 2015 στις νέες 

φουτουριστικές εγκαταστάσεις του, ανάμεσα στον 

ποταμό Hudson και το πάρκο - πεζόδρομο High Line. 

Η μόνιμη συλλογή καθώς και οι περιοδικές 

εκθέσεις, φιλοξενούν πίνακες, κολάζ, φωτογραφίες 

και άλλα έργα σημαντικών μεταμοντέρνων 

καλλιτεχνών, καθώς και νεότερων λιγότερο 

γνωστών εικαστικών. Από εκεί ξεκίνησαν 

καλλιτέχνες όπως ο Jasper Johns, ο Cy Twombly, η 

Cindy Sherman  καθώς και πολλοί ακόμη πριν 

γίνουν ευρέως γνωστοί. 

Άλλωστε, το Whitney είναι γνωστό για τη στήριξή 

του στους ανερχόμενους Αμερικανούς, καθώς η 

ιδρύτριά του Gertrude Vanderbilt Whitney, 

αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία του ως 

«απάντηση» στο Μητροπολιτικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης που επικεντρώνονταν στον 

Ευρωπαϊκό μοντερνισμό και παραμελούσε την 

εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή. Όταν το MET 

αρνήθηκε μία δωρεά της με έργα Αμερικανών 

https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/9860/moyseio
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/469/nea-yorki
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καλλιτεχνών, που θεωρούνταν «κατώτερα» σε 

σχέση με αυτά των Ευρωπαίων. 

Ακόμα και αν δεν αγαπάτε ιδιαίτερα 

τη μεταμοντέρνα τέχνη, αξίζει να το επισκεφτείτε 

για να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική του αλλά και να 

απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα της Νέας Υόρκης 

από τον τελευταίο του όροφο. 

Guggenheim 

 

 
 

Ένα εξίσου εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό 

αριστούργημα που καταφέρνει να κερδίσει το 

ενδιαφέρον του επισκέπτη πριν ακόμη εισέλθει στο 

εσωτερικό του. Σχεδιάστηκε από τον από τον 

Αμερικανό Frank Lloyd Wright και θεωρείται ένα 

από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του 

20ού αιώνα. 

Εσωτερικά, τα έργα εκτίθενται κυκλικά από το 

κεντρικό επίπεδο μέχρι την κορυφή του κτηρίου, 

προσφέροντας μία διαφορετική εμπειρία θέασης 

στους επισκέπτες. Η διαμόρφωση του χώρου τους 

κάνει να αισθάνονται ότι το μέρος αλλάζει διαρκώς 

και να παρατηρούν τα έργα από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες, από κοντά αλλά και από απόσταση, 

έχοντας έτσι μία σφαιρική και ολοκληρωμένη 

εικόνα.  Έτσι, το μουσείο επιλέγει μία μοναδική 

παρουσίαση των έργων μοντέρνας τέχνης, 

επιτρέποντας στους επισκέπτες να κινούνται 

διαρκώς στον χώρο. 

Τα τελευταία χρόνια, οι καλλιτέχνες και οι designers 

προσθέτουν τη δική τους σφραγίδα στο 

αρχιτεκτονικό επίτευγμα του Wright, καθώς έχουν 

την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να 

πειραματιστούν, προτείνοντας και υλοποιώντας τις 

δικές τους ιδέες να μεταμορφώσουν τη ροτόντα. 

Έτσι, συχνά αποτελεί τη βάση για εντυπωσιακές 

εικαστικές εγκαταστάσεις. 

Moma 

 

 
 

Για αρκετούς θεωρείται το σημαντικότερο μουσείο 

μοντέρνας τέχνης και στις αίθουσές του έχει 

φιλοξενήσει μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα και 

ανατρεπτικά αριστουργήματα των μεγαλύτερων 

σύγχρονων εικαστικών.  Έργα ζωγραφικής, 

γλυπτικής, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας 

καλλιτεχνών από κάθε γωνιά του κόσμου κοσμούν 

τους τοίχους του εξαώροφου κτηρίου στο κέντρο 

του Μανχάταν. 

Η ιστορία του ξεκινάει στο 1929 στο κτήριο 

Heckscher, όταν τρεις προοδευτικές γυναίκες, η 

Aldrich Rockefeller, η Lillie P. Bliss και η Mary Quinn 

Sullivan αποφάσισαν να προκαλέσουν τις 

συντηρητικές πρακτικές των παραδοσιακών 

μουσείων και να καινοτομήσουν ιδρύοντας έναν 

χώρο που θα ήταν αποκλειστικά αφιερωμένος στη 

μοντέρνα τέχνη. Έτσι, έμειναν στην ιστορίας ως «the 

Ladies», «the daring ladies» και «the adamantine 

ladies». 

Σήμερα, το Μουσείο κατέχει μία από τις 

μεγαλύτερες συλλογές μοντέρνας τέχνης, με έργα 

των σπουδαιότερων σύγχρονων καλλιτεχνών όπως 

του Pablo Picasso, του Henri Matisse, του Vincent 

van Gogh, του Cézanne, του Salvador Dali και του 

Jackson Pollock. Παράλληλα, οι περιοδικές εκθέσεις 

του εναλλάσσονται τακτικά και καταφέρνουν να 

προσελκύουν πλήθος επισκεπτών. 

Στο Moma στεγάζεται επίσης το βραβευμένο 

εστιατόριο The Modern, που διευθύνεται από τον 

σεφ Gabriel Kreuther. 
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Αν αγαπάτε ιδιαίτερα τη μεταμοντέρνα τέχνη, 

περιηγηθείτε στη γειτονιά του Chelsea, που είναι 

γεμάτη με μικρές και μεγαλύτερες γκαλερί, για αυτό 

και αποτελεί ιδανικό σημείο για φιλότεχνους, 

ανερχόμενους καλλιτέχνες, κριτικούς και συλλέκτες. 

Εκεί, διοργανώνονται επίσης gallery walks που 

περιλαμβάνουν στάσεις σε σημαντικούς 

πολιτιστικούς χώρους, όπως 

η Gagosian Gallery, Mary Boone Gallery και 

η Casey Kaplan, που συγκεντρώνουν έργα 

ανερχόμενων καλλιτεχνών. 

 

 

 

19. H αμερικανίδα μέτζο σοπράνο Τζόις 

ΝτιΝτονάτο : Η ντίβα της όπερας με 

το ανθρώπινο πρόσωπο 

 
 

 
 

Θεωρούν την Τζόις ΝτιΝτονάτο τη μεγαλύτερη σταρ 

μέτζο σοπράνο της σύγχρονης εποχής. Αφού 

καθήλωσε τη Νέα Υόρκη την άνοιξη, έρχεται για μια 

συναυλία στο ΚΠΙΣΝ. Είναι η πρώτη της επίσημη 

εμφάνιση στην Ελλάδα, αν και εμείς την εντοπίσαμε 

πέρυσι σε μια προφητική επίσκεψη-αστραπή. 

Ηταν ακριβώς έναν χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2017. 

Περπατώ στο κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού 

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, βλέπω μια σκηνή στημένη 

μπροστά από το αίθριο, δεκάδες παιδιά με 

αναψοκοκκινισμένα μάγουλα και στη σκηνή μια 

ξανθιά γυναίκα, με κοντά μαλλιά, τζιν, τι σερτ, 

κιμονό να τραγουδάει. Και σταματώ απολύτως 

αιφνιδιασμένη καθώς συνειδητοποιώ ότι αυτή η 

γυναίκα που παθιασμένα απευθύνεται στα παιδιά, 

που είναι δική τους και μόνο εκείνη τη στιγμή, δεν 

είναι άλλη από την Τζόις ΝτιΝτονάτο, την 

αμερικανίδα μέτζο σοπράνο που θεωρείται η 

μεγαλύτερη ντίβα της εποχής της. 

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, αρκεί η πρόταση 

με την οποία άρχισε η κριτική των New York Times 

πριν λίγους μήνες για την εμφάνισή της στη 

Σταχτοπούτα του Μασνέ, στη 

Μητροπολιτική Οπερα της Νέας Υόρκης: «Μια 

φορά και έναν καιρό, μια φωτεινή, γλυκιά 

αμερικάνα ντίβα έφερε ξανά στη ζωή μια πεθαμένη 

όπερα». Και φυσικά τα αναρίθμητα βραβεία μεταξύ 

των οποίων δύο Grammy. «Οh my goodness» που 

θα έλεγε και η ίδια – είναι η φράση που λέει πιο 

συχνά από οποιαδήποτε άλλη με τη χαρακτηριστική 

προφορά των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. 

 

 

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τζόις ΝτιΝτονάτο είναι «η πιο 

σημαντική και θαυμαστή μέτζο της γενιάς της με την ανυπέρβλητη 

τεχνική, την καθαρότητα του τόνου και τη συναισθηματική έκφραση» 

 

Αυτή η ντίβα λοιπόν, πέρυσι τον Ιούνιο βρισκόταν 

ινκόγκνιτο στην Ελλάδα για λογαριασμό της Εl 

Sistema, της οργάνωσης που προωθεί την μουσική 

εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα και της οποίας η 

ΝτιΝτονάτο είναι πρέσβειρα. Διότι αυτή, «η πιο 

σημαντική και θαυμαστή μέτζο της γενιάς της με την 

ανυπέρβλητη τεχνική, την καθαρότητα του τόνου 

και τη συναισθηματική έκφραση» όπως γράφουν οι 

Financial Times, ή «η συναρπαστική για πολλούς 

διαφορετικούς λόγους μέτζο» σύμφωνα με τον 

Guardian, είναι ταυτόχρονα ακτιβίστρια με 

σπουδαίο έργο για τη διάδοση της μουσικής 
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εκπαίδευσης αλλά και για τα δικαιώματα της LGBT 

κοινότητας. 

Η ακτιβίστρια σταρ της όπερας 

Το ίδιο βράδυ την πλησίασα. Συνομιλούσε με τον 

καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

Γιώργο Κουμεντάκη, ενθουσιασμένη με τις νέες 

εγκαταστάσεις της όπερας και τη δυναμική της. 

Λιγότερο από 24 ώρες μετά είχε φύγει αφού πρώτα 

επισκέφθηκε και τον καταυλισμό προσφύγων στον 

Σκαραμαγκά όπου έπαιξε μουσική και τραγούδησε 

με τα παιδιά. Και τώρα, αυτή, η απόλυτα ντίβα του 

21ου αιώνα επιστρέφει για χάρη του Nostos Festival 

που διοργανώνει το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο 

ΚΠΙΣΝ με μια συναυλία σε δική της παραγωγή στις 

22 Ιουνίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. 

«Η ΝτιΝτονάτο είναι η απόλυτη σταθερά στην 

όπερα παγκοσμίως σήμερα» μου λέει ο Γιώργος 

Κουμεντάκης ακαριαία όταν τον ρωτάω για αυτή 

την καλλιτέχνιδα που της αρέσει να λέει ότι είναι 

«απλώς η Τζόις από το Κάνσας». Νομίζω πρώτη 

φορά ακούω τον Κουμεντάκη να μιλάει για κάποιον 

με τόση ακρίβεια αλλά και απόλυτο τρόπο. 

«Αναφέρομαι όχι μόνο στη μοναδική φωνή της, 

αλλά και στην πολυπρόσωπη προσωπικότητά της 

και στο σπουδαίο κοινωνικό της έργο». 
 

 

Η Τζόις ΝτιΝτονάτο με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη 

Η πρώτη της «επίσημη» φορά στην Ελλάδα θα είναι 

την Παρασκευή 22 Ιουνίου όπου θα παρουσιάσει τη 

βραβευμένη δισκογραφική της δουλειά «In War & 

Peace» συνοδευόμενη από την ορχήστρα Il Pomo 

D’Oro. Ο τυχεροί που θα εξασφαλίσουν το δωρεάν 

εισιτήριο μέσω της ηλεκτρονικής προεγγραφής θα 

ακούσουν και θα δουν μια γυναίκα που η σκηνική 

της παρουσία και ερμηνεία περιγράφονται ως 

σπάνια εμπειρία. «Το μπελ κάντο της έχει μια 

ποιότητα που δεν έχει ακουστεί εδώ και μια γενιά 

στο Covent Garden» έγραψε πρόσφατα η 

εφημερίδα Τelegraph. Ομορφη, πάντα στιλάτη, 

αγαπά τους σημαντικούς σχεδιαστές μόδας, έχει 

υποκριτικές ικανότητες πραγματικής ηθοποιού, στα 

49 της χρόνια αντέχει το ζουμ του φακού πάνω της 

τη στιγμή που ερμηνεύει τις πιο απαιτητικές άριες 

παραμένοντας γοητευτική. 

Η ίδια επιμένει ότι η δύναμη σε κάθε της εμφάνιση 

βρίσκεται στο ίδιο το κείμενο. Τα πάντα γεννιούνται 

εκεί. «Για αυτό τον λόγο τραγουδάμε. Για να πούμε 

μια ιστορία. Να μεταδώσουμε συναισθήματα. Ναι, 

για μένα το κείμενο είναι ο βασιλιάς». Εχει 

ενδιαφέρον πώς νιώθει την μεγαλύτερη 

ανασφάλεια για την ίδια τη φωνή της! Για το όπλο 

της δηλαδή. «Λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι δεν έχω την 

καλύτερη φωνή στον κόσμο» έχει δηλώσει στους 

Financial Times. «Είμαι πάντα πολύ μελωδική, πολύ 

θεατρική… αλλά ποτέ η ίδια η φωνή δεν ήταν το 

σημαντικότερο ατού μου». Της αρέσει να αφηγείται 

πως για χρόνια, πριν αρχίσει να κάνει την καριέρα 

της τραγουδούσε εντελώς λάθος, μέχρι να της 

υποδείξει ένας σοφός δάσκαλος πως πρέπει να 

χρησιμοποιεί τα πνευμόνια της. 

Η Τζόις από το Κάνσας 

Γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1969 έξω από το 

Κάνσας, στο Prairie Village, όπου και παραμένει η 

βάση της – αν και έχει και ένα διαμέρισμα σχεδόν 

δίπλα στο Carnegie Hall στην 7η Λεωφόρο της Νέας 

Υόρκης. Είναι το έκτο από τα επτά παιδιά μιας 

καθολικής οικογένειας με πατέρα αρχιτέκτονα που 

ταυτόχρονα διηύθυνε τη χορωδία της εκκλησίας, 

ενώ η μητέρα της Κλερ έπαιζε πιάνο στην εκκλησία. 

Το πραγματικό της όνομα είναι Τζόις Φλάερτι, και το 

ΝτιΝτονάτο προέρχεται από τον πρώτο της σύζυγο 

που ήταν ζευγάρι από τα χρόνια του σχολείου, 

παντρεύτηκαν στα 21 και έμειναν δέκα χρόνια μαζί 

(στη συνέχεια έκανε έναν ακόμα γάμο με τον 

διευθυντή ορχήστρας Λεονάρντο Βορντόνι, αλλά 
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σύντομα χώρισαν). Επαιζε πιάνο από παιδί, 

συμμετείχε σε σχολικά μιούζικαλ, όμως οι βασικές 

σπουδές με τις οποίες ξεκίνησε ήταν για να γίνει 

καθηγήτρια μουσικής σε σχολεία. Δεν είναι τυχαίο 

ότι σήμερα μια από τις αποστολές που αισθάνεται 

ότι έχει είναι να βοηθήσει στη διάδοση της σωστής 

μουσικής εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αυτή 

για όλα τα παιδιά. 

 

 

Η ΝτιΝτονάτο έκανε το ντεμπούτο της στην Μητροπολιτική 

Οπερα της Νέας Υόρκης σε ηλικία 35 ετών 

 

Στον κόσμο της όπερας μπήκε μάλλον αργά. Εγινε το 

1996 μέλος της ομάδας της Houston Grand Opera 

οπότε και διαπίστωσε ότι έχει το πρόβλημα με τη 

φωνή της που την έκανε να ακούγεται «μεταλλική 

και εύθραστη». Στην αρχή της καριέρας της την 

απέρριψαν 12 διαφορετικές όπερες, μέχρι που το 

2002 πήρε τον ρόλο της Ροζίνα στον «Κουρέα της 

Σεβίλλης» του Ροσίνι στην Οπερα του Παρισιού. 

Ετσι άλλαξαν όλα, γύρω στα 33 της χρόνια. 

Εκανε το ντεμπούτο της στη Μητροπολιτική Οπερα 

της Νέας Υόρκης σε ηλικία 35 ετών «και σκεφτείτε 

ότι στα 29 σου θεωρείσαι ήδη μεγάλη». Ολων 

αυτών είχε προηγηθεί η συνάντησή της με τον 

βρετανό ατζέντη Σάιμον Γκόλτστόουν που την 

πλησίασε και της είπε «νομίζω ότι θα γίνεις μεγάλη 

σταρ, θέλω να σε αναλάβω διεθνώς». Στην αρχή 

νόμιζε ότι της κάνει πλάκα, δεν είχε φανταστεί ποτέ 

τον εαυτό της ως διεθνούς διαμετρήματος 

τραγουδίστρια. Ευτυχώς, του είπε το ναι… 

 

 

Στη Βασιλική Οπερα του Λονδίνου για το «Werther» του 

Μασνέ 

 

Και πάλι όμως, δεν σκέφτεται και λειτουργεί ως 

ντίβα, αλλά στοχεύει απολύτως στην ολοκλήρωση 

της αποστολής της. «Θέλω να βοηθήσω να 

εισβάλλουν στη ζωή των ανθρώπων όλα όσα φέρνει 

μαζί της η όπερα: ομορφιά, αλήθεια, ανακάλυψη, 

περιπέτεια, πάθος». Οταν κυκλοφόρησε το «Ιn War 

and Peace» που θα παρουσιάσει στην Αίθουσα 

Σταύρος Νιάρχος και το οποίο έχει αποσπάσει το 

βραβείο «Καλύτερου Ρεσιτάλ Gramophone 2017», 

έγραψε: «Με τη βοήθεια του Χέντελ και του Πέρσελ, 

ανάμεσα σε άλλους σπουδαίους συνθέτες, σας 

καλώ με σεβασμό να κοιτάξετε τους 

συνυφασμένους κόσμους εξωτερικής διαμάχης 

αλλά και γαλήνης, τον εσωτερικό πόλεμο αλλά και 

την ειρήνη και να σκεφτείτε που βρίσκεται η δική 

σας θέση». 

Τσιρλίντερ της μουσικής 

Είναι κάθετη ως προς την επιρροή που ασκεί η 

μουσική στους ανθρώπους. Και χρησιμοποιεί ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, την ιστορία που της 

έστειλε μια νέα κοπέλα: ήταν έτοιμη να 

αυτοκτονήσει, κυριολεκτικά με ένα μπουκάλι χάπια 

στο χέρι όταν άκουσε την άρια «Οmbra Mai Fu» του 

Χέντελ. Και άφησε τα χάπια. «Κυριολεκτικά αυτή η 

άρια της έσωσε τη ζωή» έχει πει σε συνέντευξή της 

η ΝτιΝτονάτο. Και αυτοπροσδιορίζεται ως 

τσιρλίντερ της δύναμης που έχει η μουσική στη ζωή 

των ανθρώπων. 

Ισως για αυτό το λόγο είναι τόσο ενεργή στα social 

media, απευθύνεται στο κοινό, το καλεί να 

μοιραστεί ιστορίες μαζί της. Βαθιά και αυθεντικά 

επικοινωνιακή, λατρεύει την τζαζ και η Εντίθ Πιαφ 
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και η Ελα Φιτζέραλντ είναι σταθερές επιλογές της, 

παλιά ήθελε να τραγουδήσει με τον Μπίλι Τζόελ. 

Δηλώνει foodie – λατρεύει το καλό φαγητό αν και 

δεν θεωρεί ότι είναι ιδιαιτέρως χαρισματική 

μαγείρισσα. Σταθερές παραμένουν οι παρέες της 

από τα παιδικά της χρόνια στο Κάνσας, με κάθε 

ευκαιρία βγαίνει μαζί τους, οι περισσότεροι είναι 

καθηγητές και όπως λέει η ίδια εκεί θα βρισκόταν 

αυτή αν δεν είχε προκύψει αυτή η με καθυστέρηση 

αλλά ιλιγγιώδης σχέση της με την όπερα. 

Ομως η ΝτιΝτονάτο είναι και μια γυναίκα έτοιμη 

ανά πάσα στιγμή να συγκρουστεί με τις αρχές για 

χάρη της προάσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Ιδιαιτέρως δυναμική σε θέματα 

ισότητας και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των 

ομοφυλόφιλων, ακύρωσε σημαντική συναυλία στη 

Ρωσία καταγγέλλοντας τη στάση του Πούτιν και της 

εξουσίας σε βάρος των ομοφυλόφιλων. Εχει γίνει 

πρέσβειρα ουσιαστικά του κινήματος εναντίον των 

εγκλημάτων μίσους σε βάρος ομοφυλόφιλων. 

«Θέλω να ξέρουν οι φίλοι μου ότι η φωνή μου τους 

ανήκει και είναι εδώ για να εκφράσει την 

αξιοπρέπειά τους» έχει δηλώσει. Και αγαπά να 

κλείνει τα ρεσιτάλ της με το «Οver the rainbow». 

Πηγή: Κατερίνα Ανέστη. Protagon.gr 

 
 
 

20. Τι θα φέρει την (νέα) επανάσταση 

στη μάθηση; 

 

Η «νέα γλώσσα» κατά πολλούς είναι η γλώσσα του... 

κώδικα, αλλά πώς μέσα απ' αυτήν τη γλώσσα και την 

τεχνητή νοημοσύνη θα διατηρηθεί ο πολιτισμός του 

κόσμου;  

Shutterstock  

 

Στο μέλλον οι πιο πολύτιμες δεξιότητες θα είναι 

εκείνες που οι μηχανές δεν μπορούν να 

αναπαράγουν: η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, 

η συναισθηματική νοημοσύνη, η 

προσαρμοστικότητα και η συνεργασία. Οι 

άνθρωποι πρέπει να ενισχύσουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά. 

Η επανάσταση στην μάθηση δεν θα έρθει από την 

κορυφή των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά 

τελικά θα επιβληθεί από τις νέες συνθήκες. 

Συνεχίζοντας το αγαπημένο μου θέμα «πόσο πίσω 

είμαστε», θέλω να τοποθετήσω μια ακόμη ψηφίδα 

στο μεγάλο ψηφιδωτό των παγκόσμιων 

εκπαιδευτικών αλλαγών, που η Ελλάδα ούτε 

ενσωματώνει, αλλά (χειρότερα), ούτε ενδιαφέρεται 

να μάθει: στα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας μια νέα 

εξαιρετικής σημασίας ειδικότητα, είναι η ειδικότητα 

των «μεταφραστών των επιστημών». Τι είναι αυτό; 

Είναι οι επιστήμονες… διαμεσολαβητές, που 

αναλαμβάνουν να εξαφανίσουν το χρόνο και να 

απλοποιήσουν την ορολογία που κρατάει μακριά 

τους «νέους» επιστήμονες από τους «παλιούς». 

Μοιάζει φουτουριστικό, όμως είναι μέρος της 

πραγματικότητάς μας. Για παράδειγμα ο 

νευροχειρουργός του 1960 τι γλώσσα μιλάει και 

πώς θα βρει τα κατάλληλα εργαλεία για να 

πλοηγηθεί στην επιστήμη του… σήμερα; Ένας 

καθηγητής Πληροφορικής σε σχολείο πώς θα 

επικοινωνήσει με τους συναδέλφους του που 

κάνουν έρευνα σε υψηλό επίπεδο; Πώς μπορεί 

κάποιος να παρακολουθήσει τις διάφορες φάσεις 

των διαδοχικών συστημάτων γνώσης; 

Και πώς εξελίσσεται αυτή ακριβώς η γνώση, η οποία 

πλέον αλλάζει κατεύθυνση; 

Όπως επαναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια οι 

εκπρόσωποι μεγάλων εκπαιδευτικών ομίλων ανά 

τον κόσμο, οι μηχανές «τρώνε» πλέον τις δεξιότητες 

των ανθρώπων για εργασία και τα επόμενα χρόνια 

οι επαγγελματικές μας επιλογές θα αλλάξουν κατά 

πολύ. Τα πανεπιστήμια υποτίθεται ότι βοηθούν 

τους νέους να προετοιμαστούν για το μέλλον. Οι 

εξελίξεις στην τεχνολογία όμως αλλάζουν το τοπίο. 

Τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές, οι οικογένειές τους, 

οι πολιτικοί ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν τώρα 

μία ερώτηση που σίγουρα δεν μπορεί να απαντηθεί 

ούτε από ένα ευφυές «ηλεκτρονικό» μυαλό: πώς να 

εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά για έναν κόσμο που 

δεν μπορούμε καν να φανταστούμε; 
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Όλα αυτά με τις εξελίξεις στο τεχνολογικό επίπεδο 

να «τρέχουν». Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Facebook, 

που «τρέχει» αυτή την περίοδο όσο κανένας άλλος, 

ανακοίνωσε πρόσφατα μία σειρά από πολιτικές που 

στόχο έχουν να «κλείσουν το χάσμα μεταξύ 

ανθρώπων και μηχανών», για να υποδεχτεί τη νέα 

πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, η έρευνα της 

οποίας ηγείται θέλει τους χρήστες της διαδικτυακής 

«αυτοκρατορίας» του να είναι σύντομα σε θέση να 

«πληκτρολογούν με το μυαλό τους και να ακούν με 

το δέρμα τους»… «Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, θα 

χτίζουμε συστήματα που θα έχουν την ικανότητα να 

πληκτρολογούν 100 λέξεις ανά λεπτό, 

αποκωδικοποιώντας τη νευρική δραστηριότητα που 

είναι αφιερωμένη στην ομιλία», έγραψε πρόσφατα 

η επικεφαλής των σχετικών ερευνών, Ρεγκίνα 

Ντούγκαν, σε ανάρτησή της στο Facebook. Έγραψε 

ακόμη ότι ο στόχος είναι να μετατραπούν οι 

σκέψεις, σε λέξεις σε μια οθόνη. Η άλλη προσέγγιση 

αμερικανών ερευνητών αυτήν την περίοδο είναι το 

πώς θα μπορέσουν να μετατρέψουν μερικά 

εκατοστά του δέρματος στο ανθρώπινο σώμα σε 

μία συσκευή ακρόασης… 

 

 
 

Oι μηχανές «τρώνε» πλέον τις δεξιότητες των 

ανθρώπων για εργασία και τα επόμενα χρόνια οι 

επαγγελματικές μας επιλογές θα αλλάξουν κατά 

πολύ (shutterstock). 

Από μία πρόσφατη έρευνα του αμερικανικού «think 

tank» Pew Research Center που έγινε σε 1.408 

επαγγελματίες της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης 

προέκυψε ότι στο μέλλον οι πιο πολύτιμες 

δεξιότητες θα είναι εκείνες που οι μηχανές δεν 

μπορούν να αναπαράγουν: η δημιουργικότητα, η 

κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη, η 

προσαρμοστικότητα και η συνεργασία. 

Εν ολίγοις, οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να 

ξαναμαθαίνουν πώς να … μαθαίνουν και να 

ενισχύσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που τους 

ξεχωρίζουν από τις πανέξυπνες «μηχανές». Κι αυτό 

θα το μόνο αντιστάθμισμα εναντία σε ένα ταχέως 

μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Όπως δείχνει η ίδια έρευνα οι αυτοματισμοί, η 

ρομποτική, οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη 

(Artificial Intelligence – AI) έχουν δείξει ότι μπορούν 

να κάνουν την ίδια ή μερικές φορές ακόμη καλύτερη 

δουλειά από ότι οι άνθρωποι σε ειδικότητες όπως 

ρυθμιστές ασφαλιστικών απαιτήσεων, δικηγόρους 

που ασχολούνται με τυπικές διοικητικές υποθέσεις, 

δημοσιογράφους που κάνουν απλή καταγραφή 

ειδήσεων, εμπόρους λιανικής πώλησης κλπ. 

Επιπλέον όπως ξέρουμε ήδη, στο μέλλον οι 

τεχνολογικές εξελίξεις θα συντρίψουν τις θέσεις 

εργασίας των εκατομμυρίων ανθρώπων που 

οδηγούν επαγγελματικά αυτοκίνητα και φορτηγά, 

αναλύουν ιατρικές εξετάσεις και δεδομένα, 

εκτελούν μεσαίες διοικητικές πράξεις, διανέμουν 

φάρμακα, εμπορεύονται μετοχές και αξιολογούν τις 

αγορές, εκτελούν κυβερνητικές λειτουργίες ή ακόμη 

και προγραμματίζουν λογισμικό – δηλαδή τους 

δημιουργούς αλγορίθμων. 

Η «νέα γλώσσα» κατά πολλούς είναι η γλώσσα του… 

κώδικα, αλλά πώς μέσα απ’ αυτήν τη γλώσσα θα 

διατηρηθεί ο πολιτισμός του κόσμου; 

Όταν το Pew Research Center και το Πανεπιστήμιο 

Elon που εδρεύει στην Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ 

ρώτησαν εμπειρογνώμονες, πριν από δύο χρόνια, 

για το αν η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα 

δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας 

από όσες θα καταστρέψουν, το 48% των 

ερωτηθέντων θεώρησε ότι είναι πιθανότερο ένα 

μέλλον όπου χάνονται περισσότερες θέσεις 

εργασίας από όσες δημιουργούνται. 

Στα παραπάνω αναδύεται το ερώτημα: πρέπει να 

επανεφεύρουμε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα 

εκπαιδευτικά μας συστήματα; Μπορούμε να 

δώσουμε στους φοιτητές αυτό που χρειάζονται για 

το μέλλον, επιστρέφοντας στις ρίζες των μορφών 

διδασκαλίας που εστίαζαν στις τέχνες, τη 

συναισθηματική νοημοσύνη και τη φιλοσοφία; 



 

 

 

32 Newsletter – July-August 2018 

 

Embassy of Greece in London – Education Office  

Τροφή για σκέψη… (στην Ελλάδα ίσως και την 

Ευρώπη, οι προβληματισμοί αυτοί αργούν να 

φτάσουν. Είναι όμως με βεβαιότητα στο πιο κοντινό 

βαγόνι του τεχνολογικού τρένου που κινείται ανά 

την υφήλιο). 

Πηγή: Μάρνυ Παπαματθαίου. Protagon.gr 

 

 

21. Γιατί το μέλλον να είναι 

υποχρεωτικά δυστοπικό; 

 

Σε αντιδιαστολή με ένα απίστευτα πολύπλοκο, 

πολυεπίπεδο και απρόβλεπτο μέλλον που έρχεται, 

τι είναι αυτό που οραματίζεται το Χόλιγουντ; Μια 

συνεχώς επαναλαμβανόμενη και επιφανειακή 

δυστοπία 

–Υou want to create a god?  
 

– Isn’t that what man has always wanted? 

   Transcendence (2014) 

Η ταινία Transcendence προβλήθηκε το 2014 στην 

Ελλάδα. Αναφέρεται σε ένα ζευγάρι κορυφαίων 

επιστημόνων (Johnny Depp, Rebecca Hall), το οποίο 

παρουσιάζει στο κοινό το νέο τους επίτευγμα-

όραμα: τη γένεση της τεχνητής νοημοσύνης. Η 

πλοκή συνεχίζει με τον Johnny Depp να 

δολοφονείται από τεχνο-φοβικούς εξτρεμιστές, με 

αποτέλεσμα η γυναίκα του μέσα στην απελπισία της 

απώλειάς του, να μεταφέρει τη συνείδησή του μέσα 

σε έναν υπερ-υπολογιστή, λίγο πριν πεθάνει. Η 

κορύφωση της ταινίας οδηγείται σε μία σύγκρουση 

του υβριδίου τεχνητής-φυσικής νοημοσύνης με την 

ανθρωπότητα. 

Πίσω από την ταινία κρύβεται μια ιδέα, και συνάμα 

πρόβλεψη μερίδας επιστημόνων και τεχνοκρατών, 

πως σε περίπου 15 χρόνια θα έχει αναπτυχθεί 

υπολογιστής με ικανότητα ανάλυσης ισάξια με 

αυτήν του ανθρώπινου εγκεφάλου, ενώ σε περίπου 

30 (θέτουν το 2045 ως ορόσημο) η ισχύς που θα έχει 

ένας κοινός υπολογιστής γραφείου θα είναι 

μεγαλύτερη από ό,τι όλων των ανθρώπινων 

εγκεφάλων που πέρασαν πάνω στη Γη. Αθροιστικά. 

Το χρονικό αυτό σημείο το ονομάζουν «Σημείο 

Μοναδικότητας» (Singularity Point). 

Αν προσέξει κάποιος, παρατηρεί πως ο χρονικός 

ορίζοντας που θέτουν δεν είναι κάποιο μακρινό 

μέλλον, αλλά ένα μέλλον που τεράστιο κομμάτι της 

ανθρωπότητας του σήμερα θα ζει να το δει. Και ίσως 

να έχουν δίκιο. 

Ο ίδιος ο Ομπάμα, αποδεσμεύοντας εκατομμύρια 

δολάρια, παρουσίασε την πρωτοβουλία BRAIN, το 

2013, με σκοπό τον σπάσιμο του κώδικα στο 

«μαύρο κουτί» της επιστήμης που λέγεται 

εγκέφαλος. Η Ευρώπη ακολουθεί και αυτή με 

τεράστιες επενδύσεις στο δικό της ανάλογο σχέδιο, 

με την ονομασία HBP (Human Brain Project). 

Ταυτόχρονα, το πανεπιστήμιο Stanford ανακοινώνει 

(28/04/2014) την δημιουργία μικροτσίπ 9.000 

φορές πιο γρήγορα από τα σημερινά, 

παρουσιάζοντας το Neurogrid, ένα ηλεκτρονικό 

κύκλωμα που έχει τη δυνατότητα να προσομοιάζει 

τη λειτουργία 1.000.000 ανθρώπινων νευρώνων. Η 

ανθρωπότητα επιταχύνει με μεγάλα βήματα προς 

τη γέννηση της τεχνητής νοημοσύνης (A.I). 

Τι θα μπορούσαν, όμως, να προσφέρουν τόσο 

ισχυρές μηχανές, χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια, 

φορές πιο έξυπνες από έναν άνθρωπο; 

Πραγματικά ένα σύμπαν άπειρων δυνατοτήτων! 

Ενδεχομένως απρόβλεπτες κοινωνικές αναταράξεις 

καθώς και εξαφάνιση ολόκληρων επαγγελματικών 

κλάδων. Μπορεί να αλλάξουν εντελώς οι 

γεωπολιτικές ισορροπίες και, ίσως, όπως είπε ο 

αστροφυσικός Στίβεν Χώκινγκ, να μην είναι η 

γένεση της A.I. μόνο η μεγαλύτερη εφεύρεση της 

ανθρωπότητας, αλλά και η τελευταία της. 

Ίσως όμως από την άλλη, να έχουμε μια 

επανάσταση στην επιστημονική και τεχνολογική 

έρευνα, με χιλιάδες ριζοσπαστικές ερευνητικές 

ιδέες και άκρως καινοτόμες προτάσεις. Οπτικές στα 

πράγματα που κανείς δεν έχει ποτέ φανταστεί. 

Αναλύσεις δισεκατομμυρίων και τρισεκατομμυρίων 

μπάιτ δεδομένων που ο ανθρώπινος νους σε 

συνδυασμό με τις σημερινές υπολογιστικές μηχανές 

είναι αδύνατο να κάνουν. Εφαρμογές τεχνολογικές 

που θα μπορούν να οδηγήσουν σε ενεργειακή 

αφθονία, σε υπερ-πλεόνασμα τροφής, σε 

http://www.nih.gov/science/brain/
https://www.humanbrainproject.eu/
http://news.stanford.edu/pr/2014/pr-neurogrid-boahen-engineering-042814.html
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εκμηδένιση των αποστάσεων και αφανισμό 

ασθενειών. Ας φανταστούμε ένα τεχνητό μυαλό 

εκατομμύρια φορές πιο ισχυρό του ανθρώπου να 

δουλεύει 24/7 ψάχνοντας νέα πιθανά και απίθανα 

βιοχημικά μονοπάτια. Νέες γενετικές κατευθύνσεις 

και χημικές ενώσεις πρωτότυπες και 

αποτελεσματικές. Έξυπνα νανοτεχνολογικά 

φάρμακα που ο ανθρώπινος νους θα αργούσε και 

ίσως να μην έβρισκε ποτέ. Μια ιλιγγιώδη 

επιτάχυνση της επιστημονικής και τεχνολογικής 

προόδου που ίσως ένας Ασίμοφ ή ένας Κλαρκ να 

μην μπορούσε να συλλάβει καν. 

Σε αντιδιαστολή με ένα απίστευτα πολύπλοκο, 

πολυεπίπεδο και απρόβλεπτο μέλλον που έρχεται, 

τι είναι αυτό που οραματίζεται το Χόλιγουντ; Μια 

συνεχώς επαναλαμβανόμενη, βαρετή, τρομακτική 

και επιφανειακή δυστοπία. Μια δυστοπία, που την 

έχει αφηγηθεί με κάθε δυνατό τρόπο από το Μάτριξ 

και τον Εξολοθρευτή μέχρι το σημερινό 

Transchendence. Μια υποχρεωτική ρήξη του 

ανθρώπου με την μηχανή. Γιατί; Γιατί το μέλλον να 

είναι υποχρεωτικά δυστοπικό; Ώστε να γεμίζουν τα 

ταμεία θα πει κάποιος. Το δράμα και η φρίκη πάντα 

πουλούσαν. Είναι όμως κρίμα ένας τέτοιος 

παγκόσμιος (καλώς ή κακώς) συνδιαμορφωτής 

ιδεών, αντιλήψεων και απόψεων, όπως το 

Χόλιγουντ, να μην μπορεί να υπερασπιστεί και να 

παρουσιάσει ένα όχι καταναγκαστικά ευτοπικό 

αλλά τουλάχιστον ένα, ισάξια θετικών και 

αρνητικών εκβάσεων καθώς και δυνατοτήτων, 

μέλλον. 

Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει αναφέρεται στο 

αν τελικά είναι σημαντικό να έχεις ένα πιο 

«ισορροπημένο» Χόλιγουντ. Η απάντηση είναι 

θετική, μιας και κάποιες από αυτές τις 

επηρεασμένες συνειδήσεις ίσως να διαμορφώσουν 

με μηχανισμούς ποικίλους, την κατεύθυνση της 

κοινωνίας μας. Έστω και με ένα ελαφρύ, 

ανεπαίσθητο τρόπο. Και πιθανόν όταν σε ένα 

τραπέζι (θα) συζητούνται και χαράζονται οι 

μελλοντικές γραμμές που θα κινηθεί η 

ανθρωπότητα, τα νέα δεδομένα, οι νέοι κίνδυνοι, 

αλλά κυρίως οι νέες δυνατότητες και δυναμικές που 

έρχονται από το μέλλον, αυτός ο ελάχιστος 

επηρεασμός να έχει το δικό του ειδικό βάρος. 

Εκείνη τη στιγμή υπάρχει λόγος να έχεις φοβισμένα 

και κλειστά μυαλά; Που όχι μόνο θα αρνούνται να 

βοηθήσουν ή να προβλέψουν, αλλά θα αποκλείουν 

ακόμα και την οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση για 

πράγματα που έρχονται προς εμάς με 

καταιγιστικούς ρυθμούς ώστε να μπορέσει και η 

ανθρωπότητα να προετοιμαστεί καλύτερα; Πιο 

ώριμα; Συμφέρει κανέναν τελικά; 

Γιατί ίσως, λέω ίσως, όταν ο άνθρωπος 

επικοινωνήσει για πρώτη φορά με μια τεχνητή 

νοημοσύνη να μην έχει απέναντί του ένα άγριο, 

ερεθισμένο, φοβισμένο, θυμωμένο και με δίψα για 

κυριαρχία και εξολόθρευση πρόσωπο. Να μην έχει 

δηλαδή μια αντανάκλαση του διαχρονικά ιστορικού 

εαυτού του. Αλλά να έχει μια νοημοσύνη ήρεμη, 

συνεργάσιμη, διαφορετική. Μια νοημοσύνη 

ανώτερη. 

 

Πηγή: Αλέξανδρος Μωρέλας. Protagon.gr 

 

 

 

22. Χαράλαμπος Κωνσταντίνου:  Η 

παιδαγωγική και κοινωνική αξία 

της επίδοσης και της αριστείας 

 

 

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου είναι Καθηγητής 

Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Bielefeld 

Γερμανίας, όπου απέκτησε το Διδακτορικό του 

Δίπλωμα. Είναι συγγραφέας 7 επιστημονικών 

βιβλίων και δεκάδων άρθρων και εισηγήσεων με 

θέμα το σχολείο, τον εκπαιδευτικό, το μαθητή, την 

παιδαγωγική σχέση, την εκπαιδευτική αξιολόγηση 

και, γενικά, την εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
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Στην επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική 

πραγματικότητα έχει επιβεβαιωθεί 

επανειλημμένως ότι όταν σε μία έννοια 

προσδίδεται ιδεολογικό περιεχόμενο, τότε, σχεδόν 

«μοιραία»,  οδηγούμαστε σε αμφισημίες ή ακόμη 

και σε αλλοίωση του πραγματικού και ουσιαστικού 

νοήματός της από άποψη γλωσσική, επιστημονική, 

εκπαιδευτική και κοινωνική. Θα υποστηρίζαμε, 

λοιπόν, ότι το ίδιο συμβαίνει με τις έννοιες 

«επίδοση» και «αριστεία». Ειδικότερα, η έννοια 

«αριστεία» βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης 

επικαιρότητας για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Με την 

έννοια αυτή, με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται 

η απόδοση των πραγματικών και ουσιαστικών 

νοηματοδοτήσεων στις δύο αυτές έννοιες, αλλά 

κυρίως να αναδειχθεί η σημασία που 

διαδραματίζουν, από άποψη παιδαγωγική και 

κοινωνική, στην εξέλιξη του ανθρώπου και της 

κοινωνίας. 

Το ζήτημα της επίδοσης του ατόμου είναι από τα 

γνωστότερα και παλαιότερα θέματα που 

απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τους 

εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς, όλους τους 

εμπλεκομένους στη διαδικασία της εκπαίδευσης 

και της αξιολόγησης και, γενικότερα, στην κοινωνία. 

Είναι ένα ζήτημα που συναρτάται όχι μόνο με τους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς και, πιο ειδικά, με το 

σχολείο, αλλά με όλους τους τομείς της κοινωνικής 

ζωής. 

Αυτή ακριβώς η συνάρτηση της επίδοσης και, κατ’ 

επέκταση, της αξιολόγησής της με στενότερες και 

ευρύτερες λειτουργίες, με στόχους και αξίες του 

σχολείου και της κοινωνίας, δημιουργεί την 

πολυπλοκότητα και την προβληματική στην 

ερμηνεία, τη χρήση και, γενικά, στη διαχείρισή τους, 

σε βαθμό που οι σχετικές θεωρίες, απόψεις και 

πρακτικές να δίνουν, σε αρκετές περιπτώσεις, μια 

συγκεχυμένη εικόνα γύρω από το θέμα αυτό. Το 

ζήτημα της χρήσης των εννοιών αυτών και, πιο 

ειδικά, της έννοιας της αριστείας, επιβαρύνεται 

ακόμη περισσότερο, διότι της προσδίδουν, κατά 

κανόνα, ιδεολογικό περιεχόμενο. Δεν είναι, λοιπόν, 

τυχαίο ότι εμφανίζονται υποστηρικτές και επικριτές 

της αριστείας σε κάθε κοινωνικό σύστημα. Λογικό 

επακόλουθο όλων αυτών είναι η εμφάνιση 

ερωτημάτων, μέσα από τα οποία γίνεται 

προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις, σχετικές με το 

ζήτημα της επίδοσης και της αξιολόγησής της, και 

συνακόλουθα και της αριστείας, όπως είναι για 

παράδειγμα τα ακόλουθα ερωτήματα: 

Ποιος είναι ο ρόλος της επίδοσης και της αριστείας 

στον άνθρωπο και την κοινωνία; Για ποιον λόγο 

επικρατεί η απαίτηση για επίδοση; Τι αξιολογούμε 

ως θετικά στοιχεία σε ένα άτομο-πολίτη της 

κοινωνίας; Τι αξιολογούμε σε ένα άτομο που φέρει 

συγκεκριμένη ιδιότητα (π.χ. εκπαιδευτικός, 

οικογενειάρχης, υπουργός κ.ο.κ.); Τι αξιολογούμε 

σε έναν μαθητή στο σχολείο; Τι είδους επίδοση 

είναι αναγκαίο να επιδεικνύει ο μαθητής και με 

ποιον τρόπο; Ποια είναι η σχέση της επίδοσης με 

την αριστεία; 

Για λόγους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς, στις 

απαντήσεις που ακολουθούν θα δοθεί μεγαλύτερη 

βαρύτητα στον ρόλο της επίδοσης και της αριστείας 

για τον μαθητή ως αναπτυσσόμενο άτομο που 

χρήζει διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης. 

Επομένως, πριν από την προσέγγιση των εννοιών 

της επίδοσης και της αριστείας, οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι το σχολείο, ως ένας από τους 

σημαντικότερους θεσμούς της κοινωνίας, έχει ως 

βασική του αποστολή τη διαπαιδαγώγηση και την 

κοινωνικοποίηση, την παροχή γνώσεων, τη μάθηση, 

την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και, 

γενικότερα, μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

του, να διαμορφώσει την προσωπικότητα του 

μαθητή και να τον καταστήσει ικανό να ενταχτεί και 

να προοδεύσει στην κοινωνία που είναι 

προορισμένος να εργαστεί και να ζήσει. Κατά 

συνέπεια, αποτελούν κυρίαρχο διαχρονικό σκοπό 

του σχολείου η καλλιέργεια και ανάπτυξη 

ικανοτήτων του μαθητή, όπως είναι π.χ. η ικανότητα 
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να μπορεί να παράγει έργο, να δημιουργεί και να 

καινοτομεί. Με άλλα λόγια, το σχολείο επιδιώκει να 

καλλιεργήσει στον μαθητή την ικανότητα να 

μαθαίνει, να καταβάλλει προσπάθειες για την 

επίτευξη των στόχων του, να εργάζεται, να 

αναπτύσσει ενδιαφέροντα, αυτενέργεια, 

πρωτοβουλίες, να αισθάνεται ικανοποίηση από την 

επίτευξη των προσωπικών, επαγγελματικών και 

κοινωνικών στόχων του και, παράλληλα, να του 

ενισχύει την εμπιστοσύνη για τις ικανότητές του. 

Ωστόσο, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη αυτής της 

ικανότητας να αποδίδει και να προοδεύει στη ζωή 

του δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, δεδομένου ότι 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και τα χαρίσματά του, 

οι επικρατούσες οικογενειακές συνθήκες, το 

σχολικό και, ευρύτερα, το κοινωνικό περιβάλλον 

του. 

Καταρχήν, ο ίδιος ο κοινωνικός προσδιορισμός της 

επίδοσης και, κατ’ επέκταση, της αριστείας ως 

εννοιών είναι αμφίσημος και αμφιλεγόμενος, 

γεγονός που έχει οδηγήσει σε διαφορετικές 

απόψεις ως προς το περιεχόμενο και τη χρήση του 

στο σχολείο και, ευρύτερα, στην κοινωνία. Βέβαια, 

η επίδοση ενός ατόμου, ως δραστηριότητα ή 

συντονισμένη προσπάθεια και ως αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας ή της προσπάθειας σε σχέση με 

συγκεκριμένα κριτήρια, είναι ένα φαινόμενο 

κοινωνικό, που συναρτάται με την επιδίωξη κάθε 

ατόμου να διακριθεί, να αναγνωριστεί  και, τελικά, 

να νομιμοποιηθεί στον στενότερο και ευρύτερο 

περίγυρό του. Θα υποστηρίζαμε ότι την επιδίωξη 

αυτή για διάκριση και αναγνώριση στο κοινωνικό 

περιβάλλον μέσα από τις επιδόσεις την επιζητούν 

ακόμη και το μικρό παιδί και ο άρρωστος, με τον 

τελευταίο να θέλει να φανεί χρήσιμος ακόμη και 

στην κατάσταση που βρίσκεται. Κατά συνέπεια, δεν 

χωράει αμφιβολία ότι η επιδίωξη του ατόμου για 

επίδοση συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη 

τόσο των ατομικών στόχων του, δηλαδή των 

επαγγελματικών, ερευνητικών, επιστημονικών, 

οικογενειακών κ.ο.κ. όσο και των κοινωνικών, 

δηλαδή των οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών 

στόχων κ.ο.κ. 

Πέραν της παραπάνω εννοιολογικής προσέγγισης 

και για λόγους αρτιότερης διευθέτησης του όρου, 

την έννοια της «επίδοσης» την εκλαμβάνουμε, 

επιπλέον, ως την πρόοδο του μαθητή σε σχέση με 

τους μαθησιακούς στόχους που καλείται να 

κατακτήσει, καθώς και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του. Με άλλα λόγια, η 

επίδοση  σχετίζεται  με την ποσότητα και ποιότητα 

γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διαθέτει 

ο μαθητής σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή ή σε 

συγκεκριμένο μάθημα μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

Επομένως, από το σημείο αυτό και μετά αρχίζουν να 

δημιουργούνται προβληματισμοί ως προς τον 

προσδιορισμό και την οριοθέτηση τόσο της 

επίδοσης, ως έννοιας και διαδικασίας, όσο και της 

άμεσα συνδεόμενης με αυτήν αριστείας.     Η 

επίδοση και, κατ’ επέκταση, η αριστεία 

αναγορεύονται σε πρόβλημα όταν το άτομο, οι 

κοινωνικές ομάδες και, γενικότερα, η ίδια η 

κοινωνία πιέζονται ή καταπιέζονται για να τις 

επιδείξουν, πολλές φορές «εκβιαστικά», σε 

υψηλότερο βαθμό και όταν η επιδίωξη για αριστεία 

σχετίζεται με ταξικές, θεσμικές  και κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις και ταξινομήσεις. Με άλλα λόγια, 

αυτό συμβαίνει, όταν η εξωτερική απαίτηση για 

επίδοση παίρνει τη μορφή καταλυτικού και 

ανεξέλεγκτου παράγοντα επίδρασης, διαμόρφωσης 

επιλεκτικών πρακτικών ή καθίσταται τελικά 

αυτοσκοπός, αγνοώντας ή και περιθωριοποιώντας, 

με την έννοια αυτή, άτομα που ανήκουν σε ομάδες 

κοινωνικά μειονεκτούσες. Αυτό συνεπάγεται ότι στο 

όνομα της αρχής της επίδοσης, η οποία κυριαρχεί 

στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα και η οποία 

χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό στην 

παραγωγή έργου, τον ανταγωνισμό και την επιλογή 

των ατόμων, περιθωριοποιούνται σημαντικές αρχές 

και αξίες που σχετίζονται με την ισοτιμία, 

τη  συλλογική αντίληψη, την ομαδικότητα και την 

αλληλεγγύη στις θεσμικές λειτουργίες και στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Στο σημείο αυτό 

διαφαίνεται εμμέσως, πλην όμως σαφώς, ότι το 

ζήτημα της επίδοσης και της αριστείας στο σχολείο 

και το κοινωνικό σύστημα συναρτάται άμεσα με τον 

ρόλο που αυτές παίζουν στη δομή, την οργάνωση, 

τους σκοπούς και στον τρόπο λειτουργίας της ίδιας 
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της κοινωνίας και, ειδικότερα, σε διάφορους 

ειδικούς τομείς της, όπως είναι η οικονομία, η 

εκπαίδευση, η επιστήμη, η πολιτική κ.ο.κ. 

Η αρχή της επίδοσης, σύμφωνα με την οποία «ο 

καθένας αμείβεται ανάλογα με αυτό που 

παράγει...» ή, διαφορετικά, «η επαγγελματική και 

κοινωνική θέση που καταλαμβάνει κανείς στο 

κοινωνικό σύνολο εξαρτάται από την ατομική 

επίδοση...»,  κυριάρχησε και εξακολουθεί να 

κυριαρχεί στις καπιταλιστικά οργανωμένες 

κοινωνίες ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

εκβιομηχανισμένων κοινωνιών, στην εξέλιξη των 

οποίων έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Για τον λόγο αυτό, 

οι κοινωνίες που υιοθέτησαν την αρχή της επίδοσης 

αποκλήθηκαν «κοινωνίες επιδόσεων» και, κατ’ 

επέκταση, ονομάστηκε και το σχολείο «σχολείο 

επιδόσεων», δεδομένου ότι δεν αμφισβητείται η 

παραδοχή, με βάση την οποία το σχολείο αποτελεί 

δημιούργημα της κοινωνίας προορισμένο να 

συμβάλλει στην επίλυση βασικών ζητημάτων της.  Η 

απόλυτη υιοθέτηση της αρχής αυτής, ως βασικού 

στοιχείου για την ατομική και κοινωνική άνοδο, 

μπορεί να οδηγήσει και στην επακόλουθη  «αρχή», 

σύμφωνα με την οποία «ο καθένας αξίζει ανάλογα 

με αυτό που παράγει». Ο προσδιορισμός αυτός 

είναι δυνατόν, ακολούθως, να μετατραπεί 

συνειρμικά σε αυτοπροσδιορισμό, που 

μεταφράζεται ως εξής: «αυτός που δεν παράγει δεν 

αξίζει τίποτα». Τις ψυχολογικές και παιδαγωγικές 

συνέπειες που έχει ένας τέτοιος 

αυτοπροσδιορισμός μπορεί κανείς να τις 

αντιληφθεί ευδιάκριτα, αν λάβει υπόψη του αυτά 

που συμβαίνουν στη σχολική πραγματικότητα, 

όπου η παραγωγή έργου μετριέται με αριθμούς, 

δηλαδή με βαθμολογικές κλίμακες (βαθμούς). Με 

βάση, λοιπόν, τη λογική που ισχύει για την αρχή της 

επίδοσης, ο μαθητής που έχει χαμηλούς βαθμούς 

θεωρείται συνακόλουθα αποτυχημένος και, 

συνεπώς, άχρηστος για τον εαυτό του, την 

οικογένεια, την κοινωνία, και άρα υποψήφιος για 

περιθωριοποίηση, ψυχονευρωτικές διαταραχές ή, 

ακόμα χειρότερα, για αυτοκτονία. 

Χωρίς αμφιβολία, στην πλειονότητα των πολιτών 

κάθε κοινωνίας έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα 

επιδίωξης υψηλής επίδοσης, η οποία οδηγεί με 

μεγάλη πιθανότητα στην επίτευξη των ατομικών και 

κοινωνικών στόχων, αλλά και στην ίδια την πρόοδο 

της κοινωνίας. Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της 

κουλτούρας συνιστά η επιδίωξη για υψηλότερη 

επίδοση σε ό,τι ο καθένας επιτηδεύεται, είτε 

ασχολείται στην εκπαίδευση είτε  στη διοίκηση είτε 

στην πολιτική είτε σε οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό 

τομέα. Σχεδόν όλοι μας θέλουμε ή επιδιώκουμε να 

έχουμε άριστους μαθητές, άριστους 

εκπαιδευτικούς, άριστους υπαλλήλους, άριστους 

επιστήμονες, άριστους υπουργούς κ.ο.κ., 

θεωρώντας, με την έννοια αυτή, ότι η αριστεία 

σήμερα σημαίνει «καλή και υψηλή επίδοση» που 

συνδέεται  όχι μόνο με τη μεγαλύτερη γνωστική 

επίδοση, αλλά και με τη μέγιστη ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και επίδοσης που σχετίζονται με την 

παραγωγή έργου, τη δημιουργικότητα, την 

αποτελεσματικότητα, την καινοτομία, τη βελτίωση, 

την επαγγελματική και κοινωνική επιτυχία και, 

συνολικά, την πρόοδο την ατομική και την 

κοινωνική. 

Ωστόσο, όταν αυτή η επιδίωξη αφορά τον μαθητή, 

τότε επιβάλλεται παιδαγωγικά το σχολείο να λάβει 

υπόψη, στην οργάνωση των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών του, την ατομικότητα και την 

κοινωνικότητά του με τα επιμέρους προσωπικά, 

γνωστικά, νοητικά, συναισθηματικά, οικογενειακά, 

πολιτισμικά και λοιπά χαρακτηριστικά του.  Διότι, το 

σχολείο ως παιδαγωγικός θεσμός  οφείλει να 

διαμορφώνει και να προωθεί πρακτικές και στάσεις 

ζωής που βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα, τις 

κλίσεις και τις ανάγκες του μαθητή. Το σχολείο, 

εκτός των άλλων, διαπαιδαγωγεί και κοινωνικοποιεί 

άτομα που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης της 

προσωπικότητάς τους. Κατά συνέπεια, 

οποιαδήποτε σχολική διαδικασία ή μορφή 

συμπεριφοράς οφείλει να έχει παιδαγωγικό 

χαρακτήρα και να περιορίζονται στο ελάχιστο ή, αν 

είναι εφικτό, σε μηδενικό βαθμό οι αρνητικές 

επιπτώσεις στο γνωστικό, νοητικό, συναισθηματικό 

και κοινωνικό τους επίπεδο. Επομένως, διαδικασίες 

που καλλιεργούν υπέρμετρο ανταγωνισμό, 

αντιπαλότητες ανάμεσα στους μαθητές και, γενικά, 

μονοδιάστατες συμπεριφορές, βρίσκονται μακριά 

από τους παιδαγωγικούς σκοπούς του σχολείου, το 

οποίο, όπως τονίστηκε, αποβλέπει πρωτίστως στην 
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καλλιέργεια και ενίσχυση στάσεων που ευνοούν τη 

δημιουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη 

συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την ειρηνική 

συμβίωση των μελλοντικών πολιτών της κοινωνίας. 

Κατά συνέπεια, το παιδαγωγικό ερώτημα που 

προκύπτει στο σημείο αυτό είναι, πώς είναι 

δυνατόν να γίνει εφαρμογή της αρχής της επίδοσης 

σε έναν παιδαγωγικό οργανισμό, όπως είναι το 

σχολείο, αφού οι επιδόσεις, ακόμη και στην 

οικονομική και δημόσια ζωή από όπου και 

προέρχονται και όπου έχουν καθιερωθεί, 

χαρακτηρίζονται πολύπλοκες, πολυπαραγοντικές, 

πολυσύνθετες αλλά και δυσπροσδιόριστες ως 

έννοιες, περιεχόμενα και πρακτικές. Έτσι, σε έναν 

πολύπτυχο οργανισμό εργασίας, όπως είναι π.χ. το 

εργοστάσιο, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και να 

αποτιμηθεί με σαφήνεια, σε ποιον βαθμό η επίδοση 

του καθενός αποτελεί αποκλειστικά ατομική 

υπόθεση ή είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης 

πολυάριθμων αντικειμενικών ή άλλων παραγόντων 

που σχετίζονται με το σύστημα λειτουργίας του 

εργασιακού χώρου. Το σημείο αυτό μπορεί να 

διαφωτιστεί περισσότερο αν πάρουμε ως 

παράδειγμα την επίδοση του εκπαιδευτικού στον 

σχολικό χώρο, η οποία, εκτός από τη δική του 

επαγγελματική κατάρτιση και προσωπική 

δραστηριοποίηση, εξαρτάται σαφώς από τη 

σύνθεση της τάξης και την επίδοση των 

προηγούμενων εκπαιδευτικών που εργάστηκαν με 

τους ίδιους μαθητές, τα αναλυτικά προγράμματα, 

τον εξοπλισμό, την υλικοτεχνική υποδομή του 

σχολείου, καθώς και από άλλους παράγοντες. 

Αναφορικά με τον μαθητή, θα υποστηρίζαμε ότι η 

επίδοσή του (βλ. ακόλουθο διάγραμμα 8) εξαρτάται 

από τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του 

(βιολογικά, γνωστικά, ψυχοκινητικά...), από τα 

οικογενειακά γνωρίσματά του (μορφωτικό και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο γονέων, 

οικογενειακές σχέσεις και προσδοκίες, κίνητρα...), 

από τον κοινωνικό περίγυρο (συνομήλικοι, 

πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο περιοχής) και 

από τα χαρακτηριστικά της σχολικής 

πραγματικότητας (σχέση εκπαιδευτικού-μαθητών, 

παιδαγωγικό κλίμα τάξης, διδακτικά και 

παιδαγωγικά μέσα κ.λπ.). 

 

Παράγοντες επιρροής της σχολικής επίδοσης 

 
 

Ως προς το δεύτερο σημείο, δηλαδή αυτό του 

προσδιορισμού της «καλής» επίδοσης  ή, αλλιώς, 

της αριστείας σε μια πλουραλιστική κοινωνία, 

υπάρχει πρόβλημα εξεύρεσης ενός ενιαίου 

κριτηρίου, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

σημείο αναφοράς, όταν γίνεται λόγος για 

διαφοροποιήσεις και ιεραρχήσεις ατόμων ή 

κοινωνικών ομάδων. Αυτό γίνεται εμφανές, όταν 

προσπαθεί κανείς να κατανοήσει ορθολογικά, γιατί 

ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή 

καλαθοσφαιριστής, ένας τραγουδιστής, ένας 

εμπορικός μεσίτης κ.λπ., που ενδεχομένως να μη 

διαθέτουν τα «μορφωτικά εχέγγυα» (δηλαδή 

κοινώς μπορεί να είναι «αγράμματοι» ), αμείβονται 

περισσότερο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

ή τον Πρωθυπουργό. Κατά συνέπεια, η επίδοση 

σαφώς διαφοροποιείται σε σχέση με την αμοιβή 

στα διάφορα επαγγέλματα. Πολύ περισσότερο, 

είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι ο ποσοτικός ή ο 

ποιοτικός προσδιορισμός της συνδέεται με 

ευρύτερες αξίες, κανόνες, στόχους και 

προσανατολισμούς, τους οποίους οι πολιτικοί, 

οικονομικοί, ιστορικοί και πολιτισμικοί παράγοντες 

διαμόρφωσαν να ισχύουν σε κάθε κοινωνία. Είναι, 

πράγματι, αμφίβολο, αν σε όλα τα επαγγέλματα και 

τις θέσεις η αυτενέργεια, η κριτική ικανότητα, η 

αντίσταση και η συνέπεια ισχύουν ισάξια ως 

«καλές» επιδόσεις, όπως δηλαδή ισχύουν η 

αλάνθαστη και γρήγορη εργασία, η πειθήνια 

συμμόρφωση στις εντολές και τις επιδιώξεις του 

εργοδότη κ.ο.κ. Δεν αποτελεί πλέον μυστικό ότι 

στον οικονομικό τομέα, και όχι μόνο, «χαίρουν 

εκτίμησης» επιδόσεις, όπως η υλοποίηση των 



 

 

 

38 Newsletter – July-August 2018 

 

Embassy of Greece in London – Education Office  

στόχων της επιχείρησης, η ηρεμία του εργασιακού 

χώρου, η συμμόρφωση και υπακοή και η 

αδιάλειπτη παρουσία των εργαζομένων. 

Όπως ήδη επισημάνθηκε, το παιδαγωγικό ερώτημα 

που αφορά τον σχολικό χώρο είναι το ακόλουθο: 

Πώς είναι δυνατόν να εφαρμόζονται πρακτικά 

αρχές, οι οποίες και στον χώρο προέλευσης και στον 

χώρο εφαρμογής τους, δηλαδή στον εργασιακό και 

οικονομικό χώρο των ενηλίκων, συνδέονται με 

δυσεπίλυτα προβλήματα που απαιτούν λύσεις. Η 

προβληματική αυτή επιτείνεται ακόμη 

περισσότερο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στον 

σχολικό χώρο κοινωνικοποιούνται άτομα που 

βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης της 

προσωπικότητάς τους. Κατά συνέπεια, 

οποιαδήποτε σχολική διαδικασία ή μορφή 

συμπεριφοράς οφείλει να έχει παιδαγωγικό 

χαρακτήρα και να περιορίζονται στον ελάχιστο ή, αν 

είναι εφικτό, σε μηδενικό βαθμό οι αρνητικές 

επιπτώσεις στο γνωστικό, νοητικό και 

συναισθηματικό τους επίπεδο. Και πολύ 

περισσότερο, όταν είναι γνωστό ότι οι κανόνες του 

έντονου ανταγωνισμού επιδρούν καταλυτικά στις 

κοινωνικές σχέσεις ακόμη και των ενήλικων 

ατόμων. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι, αν πρακτικά είναι 

εφικτό το σχολείο να αντισταθμίσει, να 

εξισορροπήσει ή και να εξαλείψει κοινωνικές 

ανισότητες ατόμων με διαφορετικούς όρους 

εκκίνησης και δραστηριοποίησης, όταν ο ίδιος ο 

φορέας του, δηλαδή η κοινωνία, παρά τα πολιτικά, 

οικονομικά ή και θεωρητικά εγχειρήματα του 

παρελθόντος, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει  με 

επιτυχία το ζήτημα αυτό; Με την έννοια αυτή, 

λοιπόν, όταν το σχολείο υιοθετεί ή αναγκάζεται να 

υλοποιήσει κανόνες, αξίες, αρχές και 

προσανατολισμούς του φορέα και «εντολοδότη» 

του, τότε δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να διατηρεί, 

να επικυρώνει και να αναπαράγει τον φορέα αυτό. 

Τι εννοούμε, όμως, στο σχολείο επίδοση, πώς και 

ποια μορφή επίδοσης αξιολογείται; Γίνεται δίκαιη 

και αντικειμενική αξιολόγηση στο σχολείο, όταν 

είναι γνωστό ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές και 

οικονομικές συνθήκες κοινωνικοποίησης των 

μαθητών είναι διαφορετικές και ότι η επίδοση δεν 

είναι ατομική υπόθεση του μαθητή αλλά απόρροια 

αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων; Παρέχει το 

σχολείο τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης, όταν είναι 

αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι κοινωνικοί, 

πολιτισμικοί και οικονομικοί παράγοντες 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαφορετικών 

συνθηκών κοινωνικοποίησης για τους μαθητές και, 

συνεπώς, και διαφοροποιημένων επιδόσεων; Τα 

σημεία αυτά έχουν αποτελέσει ήδη σημαντικές 

προβληματικές στις θεωρητικές και πρακτικές 

προσεγγίσεις που αναφέρονται στη διαδικασία της 

αξιολόγησης.       

Ωστόσο, δίνοντας μια απάντηση στους 

συγκεκριμένους προβληματισμούς, εκφράζουμε 

την άποψη ότι  η παιδευτική επιδίωξη του σχολείου, 

μέσα από τις διαδικασίες της διαπαιδαγώγησης και 

της παιδείας που προσφέρει, οφείλει να είναι η 

καλλιέργεια στάσεων και ήθους στον μαθητή, έτσι 

ώστε να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει ο 

ίδιος, πρωτίστως, ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται» 

και, ακολούθως, ότι η προσωπική, επαγγελματική 

και κοινωνική αναγνώριση και διάκριση απαιτούν 

συνεχή, επίμονη  και επίπονη καταβολή 

προσπάθειας. Οι θεσμοί και οι κοινωνίες δεν 

«χαρίζουν» την τιμή και τη δόξα σε πολίτες, χωρίς οι 

ίδιοι να έχουν πείσει ότι τις δικαιούνται επάξια και 

χωρίς να έχουν τιμήσει τον ρόλο και την αποστολή 

τους από άποψη εκπαιδευτική, επιστημονική, 

πολιτισμική, ανθρωπιστική και κοινωνική. Γιατί η 

ανάδειξη και η κατάληψη θέσης μέσα από ήσσονες 

προσπάθειες και αναξιοκρατικές πρακτικές 

δηλώνουν σαφώς κατάπτωση αξιών και ηθικής σε 

μια κοινωνία, που θέλει να θεωρείται ευνομούμενη 

και δημοκρατική και η οποία βασίζεται στις 

ανθρωπιστικές και οικουμενικές αξίες. 
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23. Μάριος Χάκκας, «Ο Μπιντές και 

άλλες ιστορίες», 1970, Εκδόσεις 

Κέδρος 

 
 

 
 

 «Ο Μπιντές και άλλες ιστορίες» γράφτηκε το 1970. 

Το ίδιο το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Αποτελείται από 

μικρές- συχνά μόνο 2 ή 3 σελίδες σε έκταση- 

ιστορίες, πολύ συμπυκνωμένες, που κάποτε θα 

μπορούσαν να διαβαστούν και ως ποιήματα. Η 

ματιά του Χάκκα είναι διεισδυτική στην ανθρώπινη 

ψυχή, σε αυτά που μας βασανίζουν ακόμα και 

σήμερα για το πώς ζήσαμε, τις επιλογές, τα νιάτα, 

τα γηρατειά, τα παιδιά, το θάνατο. Κάνει εντύπωση 

το πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα διηγήματα, πόσο το 

πυκνό, πικρό τους χιούμορ δεν έχει χάσει τίποτε 

από τη φρεσκάδα του. Γιατί μέσα στο ρυθμό, και τις 

ιστορίες-μια μπουκιά κρύβονται μικρές λίμνες 

γελοίου, που όπως πάντα σώζουν την κατάσταση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα "ο μπιντές", όπου ένας 

άνθρωπος φτάνει μετά από είκοσι χρόνια δουλειάς 

το μόνο που να έχει να επιδείξει για τη ζωή του που 

πήγε χαμένη να είναι τα πρόσθετα δωμάτια στο 

προικώο της γυναίκας του, και μάλιστα την 

τελευταία προσθήκη, το μπάνιο, με την αστραφτερή 

μπανιέρα, τη λεκάνη και το μπιντέ. Το πώς ξεκινάει 

να αφηγείται είναι χαρακτηριστικό: 

«Είχαμε φαγωθεί μέσα μας χωρίς να το πάρουμε 

είδηση. Εκείνη η λουξ τουαλέτα με τον ιππόκαμπο 

στα πλακάκια οικόσημο, μια πάπια και γύρω 

παπάκια, κύκνους και παραδείσια ψάρια, νιπτήρα, 

λεκάνη, μπανιέρα, μπιντές, παραμπιντές, όλα 

απαστράπτοντα, είχανε παίξει το ρόλο τους ύπουλα, 

σκάψανε μέσα βαθιά μας τερμίτες, όπως το σαράκι 

το ξύλο, και τώρα νιώθαμε κούφιοι. 

Θυμάμαι όταν ήρθα από την επαρχία για πρώτη 

φορά στην Αθήνα και νοίκιασα ένα δωμάτιο χωρίς 

καμπινέ. Υπήρχε βέβαια ένας πρόχειρος καμπινές 

στην αυλή, αλλά έπρεπε να κατέβεις μια 

κατασκότεινη ξύλινη σκάλα που έτριζε και σήκωνε 

τον κόσμο στο πόδι. Ένα βράδυ που έβρεχε και μ' 

έπιασε κόψιμο, τα 'κανα σε μια εφημερίδα, κι αφού 

τα πακετάρισα ωραία, ώς και κορδελάκι με φιόγκο 

τους έβαλα, πηγαίνοντας πρωί πρωί στη δουλειά, τ' 

άφησα στη μέση του δρόμου. Θα θυμόσαστε βέβαια 

πόσα τέτοια πακέτα συναντούσατε τότε στους 

δρόμους. Μερικοί τα κλοτσούσαν για να μαντέψουν 

το περιεχόμενο. Λέγεται πως κάποιος το πήγε στην 

αστυνομία χωρίς να τ' ανοίξει και ζήταγε εύρετρα. Ε, 

ένα τέτοιο πακέτο έφτιαξα κάποτε κι εγώ, κι ακόμη 

τώρα που το θυμάμαι μετά τόσα χρόνια μου 

έρχονται γέλια. 

Εκείνο τον καιρό ήμουν ένας κεφάτος άνθρωπος με 

λίγες ανάγκες. Ξυριζόμουν μόνο δυο φορές τη 

βδομάδα, όποτε είχα ραντεβού στο βουναλάκι με 

μια κοπέλα, που όλο βιαζόταν να γυρίσει στο σπίτι. 

Όλο σκαστή ήταν κι είχε αυστηρό αδερφό, 

νοοτροπία σισιλιάνου. Την παντρεύτηκα κι εγώ. Τί 

να έκανα; Παρά να τρώει μπερντάχι κάθε φορά που 

αργούσε. Άλλωστε, αυτός είναι ο προορισμός του 

ανθρώπου, έτσι τουλάχιστον λέγεται. Πάντως, μ' 

αυτά και μ' αυτά, βρέθηκα μ' όλα τα κουμπιά μου 

γερά, είναι κι αυτό ένα όφελος, είναι κι αυτό μια 

ασφάλεια. Τί σιδερωμένα πουκάμισα τον πρώτο 
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καιρό, τί καθαρές αλλαξές, γυαλισμένα παπούτσια, 

στο καντίνι που λένε. 

Είχε και δικό της σπιτάκι, ένα μόνο δωμάτιο, αλλά 

μεγάλη αυλή, και σιγά σιγά με τις οικονομίες μας, 

χτίσαμε κουζίνα κι άλλα δωμάτια. Γενικά 

προοδέψαμε. Πήραμε ψυγείο, πλυντήριο κι η ζωή 

γινόταν όλο και πιο άνετη. 

Μόνο στον καμπινέ καθυστερήσαμε. Στο βάθος της 

αυλής μέσα σε μια παραγκούλα ήταν μια τούρκικη 

λεκάνη που με ανάγκαζε κάθε πρωί να κάθομαι στο 

κότσι, αν κι αυτό ήταν μια καλή άσκηση όπως δε 

συνήθιζα να κάνω γυμναστική. Στην παραγκούλα 

υπήρχε κι ένα τενεκεδένιο βρυσάκι που το γέμιζα 

κάθε πρωί και πλενόμουν. Μπάνιο στη σκάφη. Το 

Σαββατόβραδο άρχιζε η περιπέτεια. Μ' έχωνε η 

γυναίκα στη σκάφη κι έτριβε μέχρι γδάρσιμο. Ας 

είναι. 

Συνέχιζα να προοδεύω. Βοηθός λογιστού ακόμα 

ξεχρέωνα την κρεβατοκάμαρα, βαρύ έπιπλο με 

κομοδινάκια κι απάνω αμπαζούρ, σιέλ στο δικό μου, 

ροζ στης κυράς. Έπειτα έγινα κανονικός λογιστής, 

τότε που πήραμε κι εκείνο το οικοπεδάκι με δόσεις. 

Φυτέψαμε μάλιστα και δυο τρία δέντρα που 

πήγαινα στις αρχές, μετά από επιμονή της γυναίκας 

μου, κάθε Κυριακή και τα πότιζα. Κατόπιν 

ξεράθηκαν κι αυτά, πολλές οι δουλειές, 

αρχιλογιστής πια, γερός ο μιστός και σε λίγα χρόνια 

ήταν το σπίτι κομπλέ, πλην τουαλέτας. Έμενε σαν 

επιστέγασμα μιας προσπάθειας είκοσι χρόνων. 

«Κάποτε θα 'ρθει και της τουαλέτας η ώρα», έλεγα 

στη γυναίκα μου που με γκρίνιαζε πάντα, 

παραπονιόταν πως έρχεται κανένας επισκέπτης, 

θέλει να πάει προς νερού του και πέφτουν τα 

μούτρα της. Κι άλλωστε, τί ήταν πια ο καμπινές εδώ 

που φτάσαμε; Η ουρά του γαϊδάρου. Κι όπως όλα τα 

πράγματα που σιάχνονται μια φορά στη ζωή μας 

βάζομε τα δυνατά μας να γίνουν όσο πιο πολύ 

μερακλίδικα, έτσι και στην τουαλέτα πήρα όλα τα 

μέτρα μου για να σιάξω κάτι το ωραίον: Έβαλα 

πλακάκια πανάκριβα που σχημάτιζαν ένα παράξενο 

σύνολο με παραστάσεις διάφορες έτσι που να 

νιώθω ευχάριστα σε τούτο το χώρο, όλα τ' 

απαραίτητα είδη υγιεινής, φυσικά και μπιντέ. 

Τ' άλλα είδη δε με πειράξανε. Κομμάτια να γίνει. 

Έχουν μια χρησιμότητα κι ύστερα στην ηλικία που 

βρισκόμαστε τώρα ας απολαύσουμε και μεις κάτι. 

Μόνο ο μπιντές μού την έδωσε και πήρε μπάλα και 

τ' άλλα. Ο μπιντές. Γιατί, όπως είμαι δυσκοίλιος και 

τον είχα μπροστά μου για ώρα, μου φάνηκε να με 

κοροϊδεύει με κείνο το μακρουλό πρόσωπό του, το 

'να μάτι μπλε τ' άλλο κόκκινο, τριγωνικά πάνω στο 

μέτωπο και πεταμένα ίδια βατράχου, το στόμα του 

καταβόθρα που ρουφούσε τα πάντα με κείνο τον 

ξαφνικό ρόγχο τελειώνοντας το νερό, σα να 

μουρμούριζε: Είδες πώς σε κατάντησα; Θυμάσαι 

όταν πρωτόρθες από το χωριό τί λεβέντης που 

ήσουνα; Πώς έμπλεξες, κακομοίρη μου, έτσι, μια 

ζωή — ένα σπίτι; Εγώ είμαι το βραβείο μετά από 

είκοσι χρόνια δουλειά. Για να πλένεσαι από κάτω. 

Είδες που σε έφερα; 

Με είχανε βάλει στο ζυγό είκοσι ολόκληρα χρόνια με 

τη θέλησή μου (αυτό είναι το χειρότερο), για να 

καταλήξω εδώ μπροστά σε μια σειρά άχρηστα 

πράγματα, κατά τη γνώμη μου, ή που κι αν είναι 

χρήσιμα, π' ανάθεμά τα, δεν αξίζουν όσο αυτή η 

υπόθεση που λέγεται ζωή και νιάτα. Τα καλύτερα 

χρόνια τα σπατάλησα σαν το μερμήγκι κουβαλώντας 

και σιάχνοντας αυτό το κολόσπιτο, οικοδομώντας 

τελικά αυτόν τον μπιντέ, είκοσι χρόνια μου κατάπιε 

η καταβόθρα του, κι εγώ τώρα έχω μείνει στιμμένο 

λεμόνι, σταφιδιασμένο πρόσωπο, για ένα μπιντέ. 

Με τέτοιες σκέψεις τράβηξα το καζανάκι και μετά 

πήγα στο παράθυρο ν' αναπνεύσω λιγάκι, ν' 

ακούσω τον ήχο της πόλης. Από παντού ερχόταν 

ένας παράξενος θόρυβος. Δεν ήταν ο γνωστός 

θόρυβος απ' τ' αυτοκίνητα. Άλλου είδους αυτός: Ένα 

επίμονο πλατς-πλατς σκέπαζε κάθε άλλη βοή. 

Έστησα το αυτί και κατάλαβα. Όλο το λεκανοπέδιο 

της Αττικής είχε μεταβληθεί σ' ένα απέραντο μπιντέ 

κι είχαμε καθίσει όλοι επάνω και πλενόμασταν, 

πλενόμασταν, πλενόμασταν, ενώ εκατοντάδες 

χιλιάδες καζανάκια χύνοντας καταρράκτες νερού, 

χαιρετούσαν την πρόοδό μας». 

 

[πηγή: Μάριος Χάκκας, Άπαντα, Κέδρος, Αθήνα 

1978, σ. 259-263] 
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24. Γιώργος Ιωάννου, «Στου Κεμάλ το σπίτι» (διήγημα) 

 

Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε χρονιά, την εποχή που 

γίνονται τα μούρα, ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο νερό απ' το πηγάδι της αυλής. Έμοιαζε πολύ 

κουρασμένη, διατηρούσε όμως πάνω της ίχνη μιας μεγάλης αρχοντικής ομορφιάς. Και μόνο ο τρόπος που έπιανε 

το ποτήρι, έφτανε για να σχηματίσει κανείς την εντύπωση πως η γυναίκα αυτή στα σίγουρα ήταν μια αρχόντισσα. 

Δίνοντάς μας πίσω το ποτήρι, ποτέ δεν παρέλειπε να μας πει στα τούρκικα την καθιερωμένη ευχή, που μπορεί 

να μην καταλαβαίναμε ακριβώς τα λόγια της, πιάναμε όμως καλά το νόημά της: "Ο Θεός να σας ανταποδώσει 

το μεγάλο καλό". Ποιο μεγάλο καλό; Ιδέα δεν είχαμε. 

Καθόταν ήσυχα για ώρα πολλή στο κατώφλι της αυλής, κι αντί να κοιτάζει κατά το δρόμο ή τουλάχιστο κατά το 

πλαϊνό σπίτι του Κεμάλ, αυτή στραμμένη έριχνε κλεφτές ματιές προς το δικό μας σπίτι, παραμιλώντας σιγανά. 

Πότε πότε έκλεινε τα μάτια και το πρόσωπό της γινόταν μακρινό, καθώς συλλάβιζε ονόματα παράξενα. Εμείς, 

πάντως, δεν παραλείπαμε να της δίνουμε μούρα απ' την ντουτιά, όπως άλλωστε δίναμε σ' όλη τη γειτονιά και 

σ' όποιον περαστικό μας ζητούσε. Η ξένη τα έτρωγε σιγανά, αλλά με ζωηρή ευχαρίστηση. Δε μας φαινόταν 

παράξενο που της άρεζαν τα μούρα μας τόσο πολύ. Το δέντρο μας δεν ήταν από τις συνηθισμένες μουριές, απ' 

αυτές που κάνουν εκείνα τα άνοστα νερουλιάρικα μούρα. Το δικό μας έκαμνε κάτι μεγάλα, ξινά σα βύσσινα, και 

πολύ κόκκινα στο χρώμα. Ήταν ένα δέντρο παλιά και τεράστιο, τα κλαδιά του ξεπερνούσαν το δίπατο σπίτι μας. 

Μοναχά ένα κακό είχε∙ τα φύλλα του ήταν σκληρά και οι μεταξοσκώληκές μου δεν μπορούσαν να τα φάνε. Ήταν, 

πάντως, δέντρο φημισμένο σ' όλο το Ισλαχανέ κι ακόμα πιο πέρα. 

Την πρώτη φορά που είχε καθίσει η άγνωστη γυναίκα στο κατώφλι μας, δε σκεφτήκαμε να της προσφέρουμε 

μούρα, όμως σε λίγο μας ζήτησε η ίδια λέγοντας πως ήθελε να φυτέψει το σπόρο τους στον μπαχτσέ της. Έφαγε 

μερικά και τα υπόλοιπα τα έβαλε σ' ένα χαρτί και έφυγε χαρούμενη. 

Τη δεύτερη φορά, θα ήταν κατά το τριάντα οχτώ, δυο χρόνια, πάντως, μετά την πρώτη, δεν έβαλε μούρα στο 

χαρτί. Κάθισε και τα έφαγε ένα ένα στο κατώφλι. Φαίνεται πως ο σπόρος απ' τα προηγούμενα είχε αποδώσει, 

αλλά για να δώσει και μούρα έπρεπε, βέβαια, να περάσουν χρόνια. Το δέντρο αυτό, όπως όλα τα δέντρα που 

μεγαλώνουν σιγά, ζει πολλά χρόνια και αργεί να καρπίσει. 

Η γυναίκα ξαναφάνηκε και τον επόμενο χρόνο, λίγο πριν απ' τον πόλεμο. Όμως τη φορά αυτή της προσφέραμε 

νερό απ' τη βρύση. Αρνήθηκε να πιει το νερό. Μόλις το έφερε στο στόμα, μας κοίταξε στα μάτια και μας έδωσε 

πίσω το γεμάτο ποτήρι. Επειδή την είδαμε ταραγμένη, θελήσαμε να της εξηγήσουμε. Ο σιχαμένος 

σπιτονοικοκύρης μας είχε διοχετεύσει το βόθρο του σπιτιού στο βαθύ πηγάδι. "Τώρα που σας έφερα το νερό 

στις κουζίνες σας, δε σας χρειάζεται το πηγάδι", μας είχε πει. Η γυναίκα βούρκωσε, δε μας έδωσε όμως καμιά 

εξήγηση για την τόση λύπη της. Για να την παρηγορήσουμε της δώσαμε περισσότερα μούρα κι η γιαγιά μου της 

είπε κάτι που την έκανε να τιναχτεί: "Θα σου τα έβαζα σ' ένα κουτί, αλλά δε βαστάνε για μακριά". Και πράγματι 

είχαμε αρχίσει κάτι να υποπτευόμαστε. Την άλλη φορά είδαμε, πως μόλις έφυγε από μας, πήγε δίπλα στου 

Κεμάλ το σπίτι, όπου την περίμενε μια ομάδα από τούρκους προσκυνητές, που κοντοστέκονταν στο πεζοδρόμιο. 

Εμείς ως τότε θαρρούσαμε πως είναι καμιά τουρκομερίτισσα δικιά μας, απ' τις πάμπολλες εκείνες, που δεν 

ήξεραν λέξη ελληνικά, μια και η ανταλλαγή των πληθυσμών είχε γίνει με βάση τη θρησκεία και όχι τη γλώσσα. 

Η αποκάλυψη αυτή στη αρχή μάς τάραξε. Δε μας έφτανε που είχαμε δίπλα μας του Κεμάλ το σπίτι, σα μια διαρκή 

υπενθύμιση της καταστροφής, θα είχαμε τώρα και τους τούρκους να μπερδουκλώνονται πάλι στα πόδια μας; 

Και τι ακριβώς ήθελε από μας αυτή η γυναίκα; Πάνω σ' αυτό δεν απαντήσαμε, κοιταχτήκαμε όμως βαθιά 

υποψιασμένοι. Και τα επόμενα λόγια μας έδειχναν πως η καρδιά μας ζεστάθηκε κάπως από συμπάθεια κι 

ελπίδα. Είχαμε κι εμείς αφήσει σπίτια και αμπελοχώραφα εκεί κάτω. 
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Η τουρκάλα ξαναφάνηκε λίγο μετά τον πόλεμο. Εμείς καθόμασταν πια σε άλλο σπίτι, λίγο παραπάνω, όμως την 

είδαμε μια μέρα να κάθεται κατατσακισμένη στο κατώφλι του παλιού σπιτιού μας. Ο πρώτος που την είδε, ήρθε 

μέσα και φώναξε: "η τουρκάλα!" Βγήκαμε στα παράθυρα και την κοιτάζαμε με συγκίνηση. Παραλίγο να την 

καλέσουμε απάνω στο σπίτι - τόσο μας είχε μαλακώσει την καρδιά η επίμονη νοσταλγία της. Όμως αυτή κοίταζε 

ακίνητη την κατάγυμνη αυλή και το έρημο σπίτι. Μια ιταλιάνικη μπόμπα είχε σαρώσει τη ντουτιά κι είχε ρημάξει 

το καλοκαμωμένο ξυλόδετο σπίτι, χωρίς να καταφέρει να το γκρεμίσει. 

Δεν την ξανάδαμε από τότε. Ήρθε - δεν ήρθε, άγνωστο. Άλλωστε και να 'ρχότανε δε θα 'βρισκε πια το κατώφλι 

με το αφράτο μάρμαρο για να ξαποστάσει. Το σπίτι είχε από καιρό παραδοθεί σε μια συμμορία εργολάβων και 

στη θέση του υψώθηκε μια πολυκατοικία απ' τις πιο φρικαλέες. Τώρα ετοιμάζονται να την γκρεμίσουν οι γελοίοι. 

Ποιος ξέρει τι μεγαλεπήβολο σχέδιο συνέλαβε πάλι το πονηρό μυαλό τους. 

Αν γίνει αυτό, θα παραφυλάγω νύχτα μέρα, ιδίως όταν το σκάψιμο θα έχει φτάσει στα θεμέλια, κι ίσως μπορέσω 

να εμποδίσω ή τουλάχιστο να καθυστερήσω το χτίσιμο του νέου εξαμβλώματος. Την προηγούμενη φορά είχε 

βρεθεί εκεί στα βάθη ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό, που άρχιζε απ' το οικόπεδο του δικού μας σπιτιού και 

συνεχιζόταν προς το σπίτι του Κεμάλ. Το ψηφιδωτό αυτό οι δασκαλεμένοι εργάτες το σκεπάσανε γρήγορα 

γρήγορα για να μην τους σταματήσουν οι αρμόδιοι. Πάντως, τις ώρες που το έβλεπε το φως του ήλιου, γίνονταν 

διάφορα σχόλια απ' την έκθαμβη γειτονιά. Όλοι μιλούσανε για την ομορφιά και την παλιά δόξα, μα ανάμεσα 

στα δυνατά λόγια και τις φωνές, άκουσα μια γρια να σιγολέει: «Στο σπίτι αυτό καθόταν ένας μπέης, που είχε μια 

κόρη σαν τα κρύα τα νερά. Κυλιόταν κάτω, όταν φεύγανε, φιλούσε το κατώφλι. Τέτοιο σπαραγμό δεν ματαείδα». 

 

Από τη συλλογή διηγημάτων Η μόνη κληρονομιά (1974) Νεοελληνική λογοτεχνία, γ΄ λυκείου θεωρητική 

κατεύθυνση, ΟΕΔΒ, 2008, σελ. 265-268 
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1A Holland Park, W11 3TP, U.K. 
Tel.: 02072210093,   Fax.: 02072434212 
e-mail: education@greekembassy.org.uk 
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr 
Facebook στον σύνδεσμο https://www.facebook.com/Education-Office-Greek-Embassy-in-London-
1517836485001125, στο προφίλ Education Office - Greek Embassy in London. 
 

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