
 
 

Οδυσσέας  Ελύτης: «Ελληνάκια» 
 
 

Το Μάρτη περικάλεσα 
και το μικρό Νοέμβρη 
τον Αύγουστο το φεγγερό 
κακό να μην μας εύρει 
 
Γιατ’ είμαστε μικρά παιδιά 
είμαστε δυο Ελληνάκια 
μες στα γαλάζια πέλαγα 
και στ’ άσπρα συννεφάκια 
 
Γιατ’ είμαστε μικρά παιδιά 
κι η αγάπη μας μεγάλη 
που αν τη χωρέσουμε απ’ τη μια 
περσεύει από την άλλη 
 
Ποιος έχει λόγια να την πει τέτοιαν αγάπη 
ποιος ξέρει μάγια να την κάνει βουητό 
μες στους αιώνες να χτυπάει σαν άγριο κύμα 
και να μην έχει να μην έχει τελειωμό. 
 
Το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη ανήκει στο έργο 
«Μικρές Κυκλάδες» (1963). Μελοποιήθηκε από 
τον Μίκη Θεοδωράκη.  
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• Οδυσσέας  Ελύτης: «Ελληνάκια» 

• 28η Οκτωβρίου 1940 στον Απόδημο Ελληνισμό 

 

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓ 

1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το Γραφείο Συντονιστή 

Εκπαίδευσης και την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή 

για τους εκπαιδευτικούς των παροικιακών σχολείων 

2. Σχολική εορτή της 28ης Οκτωβρίου του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου 

3. Η δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου  στον Ελληνορθόδοξο 

Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο 

4. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου  από το Ελληνικό 

Σχολείο της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο 

5. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου από το ΤΕΓ Όσλο 

6. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου από το ΤΕΓ  

Στοκχόλμης (Σαββατιάτικο Ελληνικό Σχολείο) 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

7. Δραστηριότητα από το Ελληνικό Σχολείο Αγίας Σοφίας, 

το Ελληνικό Κέντρο και τον Ελληνικό κύκλο Βιβλιόφιλων 

Λονδίνου 

8. «Διαχείριση δυσκολιών συμπεριφοράς»: Σεμινάριο 

Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στο Ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο Λονδίνου 

9. Εξετάσεις Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 με αυξημένη 

συμμετοχή υποψηφίων 

10. Επίσκεψη Φίλιππου Μανδηλαρά στο Ελληνικό Σχολείο 

Αγίας Σοφίας το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 

 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 
 

11. Η «Παιδική Συμφωνία» του Ιακωβίδη στο Τελλόγλειο 

στη Θεσσαλονίκη 

12. Ζωγραφική: Η Μαρία, η Μαρίνα, η Φρόσω 

13. Η διδασκαλία των Μαθηματικών μέσα από την Τέχνη 

από την Ελληνογερμανική Αγωγή με τη συνεργασία της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

14. Και όμως, οι σημερινοί έφηβοι είναι καλύτεροι 

15. Μιχάλης Αράπης: «Ανάγκη για οργάνωση και 

εκπροσώπηση της Ελληνικής Ομογένειας στο ΗΒ» 

16. Εντμόντ Αμπού: «Η Ελλάδα του Οθωνα», εκδόσεις 

Μεταίχμιο, 2018 

17. Νικηφόρος Βρεττάκος: «Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει 

στο αλβανικό μέτωπο» 
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28η Οκτωβρίου 1940 στον Απόδημο Ελληνισμό 
 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Έλληνες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, εορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940, 

ανακαλούμε στη μνήμη μας την ηρωική άμυνα των Ελλήνων εναντίον της ιταλικής εισβολής και τιμούμε όλους τους 

αγωνιστές που πολέμησαν για την υπεράσπιση της Πατρίδας μας.  

Οι Ιταλοί ήδη προκαλούσαν διάφορα ενοχλητικά επεισόδια, με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό του πολεμικού 

πλοίου «Έλλη» στις 15 Αυγούστου 1940. Διαφαινόταν ότι η απειλή βρισκόταν πολύ κοντά. Έτσι, το πρωί της 28ης 

Οκτωβρίου του 1940, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Αθήνα, επέδωσε στον τότε πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το 

τελεσίγραφο του Μουσολίνι, ζητώντας την άνευ όρων παράδοση της χώρας. Τότε, ο Έλληνας πρωθυπουργός 

αντέταξε το «ΟΧΙ», προβάλλοντας με σθένος την κοινή πεποίθηση του ελληνικού λαού ότι δεν υπάρχει ύψιστο 

αγαθό εκτός από την ελευθερία. Την ίδια ηχηρή απάντηση έδωσαν έμπρακτα, όλοι οι Έλληνες, ο καθένας με τον 

τρόπο του, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον πόλεμο.  

Το «Όχι» της μικρής Ελλάδας στην φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι σηματοδοτεί την απαρχή των θυσιών ενός 

ολόκληρου λαού. Παρά τη στρατιωτική υπεροπλία του εχθρού, τα αγνά παλικάρια της Ελλάδας με αδάμαστη 

θέληση, ως γνήσιοι συνεχιστές των πολεμιστών του 1821, έσπειραν πάλι τον σπόρο της ελευθερίας, για να 

καρποφορήσει το δένδρο της δικαιοσύνης και της υπερηφάνειας. Σε έναν άνισο και τιτάνιο αγώνα, ανέτρεψαν τη 

δυσμενή για αυτούς αναλογία των στρατιωτικών δυνάμεων, έδωσαν υπέροχα δείγματα αρετής και τόλμης και 

έγιναν πρότυπα αυτοθυσίας και ηρωισμού, προκαλώντας τον θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου.  

Σήμερα, η 28η Οκτωβρίου είναι λαμπρός σταθμός της νεότερης ιστορίας που συμβολίζει την αποφασιστικότητα και 

την ενωτική πορεία του Ελληνισμού. Είναι ζωντανό ορόσημο στη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού έθνους, που 

αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη εποχή και ειδικότερα για τον Απόδημο Ελληνισμό. Όλοι οι Απόδημοι 

Ελληνες αισθάνονται μεγάλη συγκίνηση όταν φέρνουν στη μνήμη τα ιστορικά γεγονότα του έπους του ’40, τα οποία 

επισφράγισαν με ανεξίτηλη δόξα την πατρίδα μας.  

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη, να 

μεταλαμπαδεύσουμε τα μηνύματα της θυσίας στις επόμενες γενιές, να τους δώσουμε όραμα και πίστη. Σήμερα 

χρειάζεται να ενισχυθεί ο γνήσιος πατριωτισμός που θεμελιώνεται στην ουσιαστική παιδεία και την κριτική γνώση 

της ιστορίας. Είναι χρέος μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας έτσι ώστε με αρραγή ενότητα να θέτουμε 

πάνω απ’ όλα την αγάπη προς την πατρίδα μας. Δόξα και τιμή σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες που 

ύψωσαν το χέρι κατά των κατακτητών, που έλαβαν μέρος στο Αλβανικό Μέτωπο και την Εθνική Αντίσταση για την 

αποτίναξη του ζυγού της σκλαβιάς, δίνοντας τη ζωή τους για την κατάκτηση της ελευθερίας. 

Οι Έλληνες στα πέρατα του κόσμου, ας προασπίσουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά και τις αξίες του 

Ελληνισμού. Ας δώσουμε με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, τη μάχη μας για την προάσπιση της Ιστορίας μας, της 

Γλώσσας μας και του Πολιτισμού μας. 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΓ 

 

 

 

1. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 

και την Κυπριακή Εκπαιδευτική 

Αποστολή για τους εκπαιδευτικούς 

των παροικιακών σχολείων  

 

 

 

Την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 

πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο με 

θέμα "Πρακτικές και μέσα για την παραγωγή 

προφορικού λόγου". Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο 

χολ της εκκλησίας της Παναγίας (Ελληνικό 

Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου), 22 Trinity Rοαd, Wood 

Green, N22 8LB. Συνδιοργανωτές του σεμιναρίου 

ήταν η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (Κ.Ε.Α.) 

και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο με τη 

συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 

σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία 

(Ε.Π.Σ.) τόσο του Λονδίνου, όσο και άλλων πόλεων. 

 

 

 

Κύριοι ομιλητές στο σεμινάριο, με την σειρά που 

παρουσίασαν, ήταν η κ. Μαρία Παπαλούκα, 

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος της Κυπριακής Υπάτης 

Αρμοστείας, Επιθεωρήτρια Κ.Ε.Α., η Δρ. Νάνσια 

Κυριάκου, Ειδική Επιστήμονας Πανεπιστημίου 

Κύπρου και ο κ. Γιώργος Κόσυβας, Συντονιστής 

Εκπαίδευσης Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. 

Το σεμινάριο άνοιξε με σύντομο καλωσόρισμα του 

κ. Κόσυβα, ο οποίος αναφέρθηκε παράλληλα και 

στο πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

Η πρώτη παρουσίαση έγινε από την κ. Παπαλούκα 

με τίτλο «Βασικές αρχές της διδασκαλίας στο 

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ)», όπου 

αναφέρθηκε σε αρχές, με την εφαρμογή των οποίων 

επιτυγχάνεται αποτελεσματική διδασκαλία και 

πρόοδος για όλα τα παιδιά των ΕΠΣ. Αναφέρθηκε 

στον σκοπό του ελληνικού παροικιακού σχολείου, 

στα χαρακτηριστικά των μαθητών και 

εκπαιδευτικών στα σχολεία μας και τη σχέση που 

πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους. Απαραίτητα 

εργαλεία του εκπαιδευτικού, όπως είπε, θα πρέπει 

να είναι ο σωστός προγραμματισμός με γνώμονα το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και βάση τα εγκεκριμένα 

σχολικά εγχειρίδια. Επίσης η κ. Παπαλούκα έκανε 

ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για 

διαφοροποίηση της διδακτικής διαδικασίας για 

πρόοδο όλων των παιδιών, τη χρήση ευχάριστων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συχνή 

αξιολόγηση, που συνοδεύεται με διορθωτικά 

κείμενα και εξήγησε ποια πρέπει να είναι η χρήση 

της αγγλικής στην τάξη και τη σημασία της ευελιξίας 

που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός. 

Ακολούθησε η κεντρική τοποθέτηση του σεμιναρίου 

από την πανεπιστημιακό Δρ. Κυριάκου, Ειδική 

Επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στην 

παρουσίασή της έγινε επεξήγηση του όρου 

επιπρόσθετη γλώσσα σε σχέση με όρους που 

σχετίζονται με τη διγλωσσία. Έμφαση δόθηκε στη 

σημασία, στα επιμέρους στοιχεία και τα στάδια 

παραγωγής του προφορικού λόγου. Αναφέρθηκε η 

σημασία εμπλουτισμού των υπαρχόντων 
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εγχειριδίων με διάφορους κειμενικούς τύπους και 

ποικιλία από κειμενικά είδη όπως λογοτεχνικά και 

μη λογοτεχνικά κείμενα, γραπτά, πολυτροπικά και 

ψηφιακά κείμενα. Επίσης, στην εισήγηση δόθηκαν 

παραδείγματα δραστηριοτήτων ανοιχτού και 

κλειστού τύπου στον σχεδιασμό του μαθήματος με 

στόχο την επικοινωνία σε συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό πλαίσιο. Τέλος παρουσιάστηκε 

ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού, όπως, δίγλωσσων 

παραμυθιών, παιχνιδιών και υλικού διαθέσιμου σε 

ψηφιακή μορφή στο οποίο οι μαθητές σε 

συνεργασία με το δάσκαλο και τους γονείς μπορούν 

να έχουν πρόσβαση, τόσο στο σχολείο, όσο και στο 

σπίτι. 

 

 

 

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου έγινε θεωρητική 

παρουσίαση της μεθόδου πρότζεκτ από τον 

Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γραφείου 

Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, 

κ. Κόσυβα. Παρουσιάστηκαν επίσης παραδείγματα 

εφαρμογών της μεθόδου πρότζεκτ στη διδακτική 

πράξη σε δύο ΕΠΣ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 

εφαρμογές είχαν θέμα «Τη γλώσσα μου έδωσαν 

ελληνική» και παρουσιάστηκαν από τις 

εκπαιδευτικούς του Συντονιστικού Γραφείου 

Λονδίνου, κ. Μαριάνθη Παπαδημητρίου και κ. 

Ελπίδα-Ιβάνα Σαμαλτάνη. Τα παραδείγματα 

αντανακλούσαν την πορεία υλοποίησης του 

πρότζεκτ, δηλαδή την ανάληψη πρωτοβουλίας, τον 

προβληματισμό και επιλογή του θέματος, τον 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων, την υλοποίηση 

δράσεων και τέλος την αξιολόγηση της επιτυχίας 

των στόχων. 

Για το τελευταίο μέρος του σεμιναρίου ετοιμάστηκε 

εργαστήριο για τους νέους εκπαιδευτικούς, όπου 

έγινε σύντομη παρουσίαση δειγματικών σχεδίων 

μαθήματος από μονίμους εκπαιδευτικούς της Κ.Ε.Α. 

Τα σχέδια μαθήματος αφορούσαν συγκεκριμένα 

επίπεδα, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την έκτη 

τάξη. Συζητήθηκε επίσης συνοπτικά το πως 

αξιοποιείται το αναλυτικό πρόγραμμα και το 

υπάρχον υλικό της ιστοσελίδας της ΚΕΑ σε 

συνδυασμό με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια για 

αποτελεσματική διδασκαλία. 

Με τη λήξη του σεμιναρίου η κα Παπαλούκα 

ευχαρίστησε όλους τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία 

του σεμιναρίου. Σε όλους τους συμμετέχοντες 

δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

 

2. Σχολική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 

του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 

Λονδίνου 

 

 

 

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου 

πραγματοποίησαν μία εντυπωσιακή γιορτή για την 

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Ιερού Ναού του Αγίου  Νικολάου.  
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Τα παιδιά παρουσίασαν με ενθουσιασμό, αλλά και 

με σοβαρότητα και σεβασμό ένα καταλυτικό έργο 

για τον πόλεμο του ’40, βαρύνουσας ιστορικής 

σημασίας για την παιδική ηλικία, μέσα από μια 

θεατρική προσαρμογή του μυθιστορήματος «Ο 

μεγάλος περίπατος του Πέτρου» της Άλκης Ζέη. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές με τη δική τους μοναδική 

θεατρικότητα και υπό την καθοδήγηση της 

δασκάλας της Γ’ τάξης κας Χριστίνας Βασιλείου, η 

οποία κατέχει ειδικές γνώσεις στο εφαρμοσμένο 

θέατρο μέσα από εξειδικευμένες σπουδές, και τη 

βοήθεια της δασκάλας της Δ’ τάξης κα Μαρίνας 

Αντωνίου, μαγνήτισαν με αξιοθαύμαστο τρόπο 

γονείς και εκπαιδευτικούς, επικεντρώθηκαν στη 

σημασία της κατοχής του 1940 και ανέδειξαν την 

παιδαγωγική σημασία του θεάτρου για τη γνώση 

και συμμετοχή στην ιστορική μνήμη.  

 

 
 

Στο τέλος της παράστασης το κοινό 

καταχειροκρότησε τον μικρό θίασο με ιδιαίτερη 

συγκίνηση. Την παράσταση συμπλήρωσε προβολή 

φωτογραφικού υλικού από το αρχείο του Μουσείου 

Μπενάκη με φωτογραφίες της Βούλας 

Παπαϊωάννου από την Ελλάδα της κατοχής. Η 

θεατρική προσπάθεια των μαθητών πλαισιώθηκε 

τιμητικά από το υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό του 

σχολείου με ξεχωριστά τραγούδια για την 28η 

Οκτωβρίου. Σημαντική ήταν η συμβολή της 

δασκάλας της μουσικής του σχολείου κα Ελίζας 

Βουνοτρυπίδου. 

 

 
 

Ολοκληρώνοντας τη γιορτή, η Διευθύντρια κα. 

Βαρβάρα Μασούρου ανακοίνωσε τους 

σημαιοφόρους και τους παραστάτες για το Σχολικό 

Έτος 2018-2019 και παρέδωσε στον σημαιοφόρο 

της Στ΄ τάξης τη σημαία. Κάλεσε τους υπόλοιπους 

παραστάτες τιμώντας τους και υπενθυμίζοντάς τους 

την παρουσία τους στην Ιερή Δοξολογία στον 

Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Λονδίνου της 

Αγίας Σοφίας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

28 Οκτωβρίου 2018. 
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Την εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 

1940 και τη γιορτή της σημαίας τίμησε με την 

παρουσία του ο Πρόξενος στην Πρεσβεία της 

Ελλάδας στο Λονδίνο, κος Αθανάσιος Ρίζος, 

συγχαίροντας την παρουσία των μαθητών μας, 

καθώς και την κα Χριστίνα Βασιλείου για την 

εξαιρετική θεατρική παρουσία των μικρών μας 

μαθητών και την καθοριστική επιμέλεια όλης της 

γιορτής. 

 

 
 

 

 

3.  Η δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου  

στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό 

Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο 

 

 

Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 στον 

Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, μετά 

το τέλος της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε 

από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και 

Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο η επίσημη 

Δοξολογία για την επέτειο του «ΟΧΙ». Η Χορωδία της 

Αγίας Σοφίας έψαλλε «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» και 

σκόρπισε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όλους τους 

παρευρισκόμενους.  

 

 

 

Μετά τη δοξολογία ο εξοχότατος Πρέσβης της 

Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ.κ. Δημήτριος 

Καραμήτσος – Τζιράς εκφώνησε τον πανηγυρικό 

της ημέρας. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του 

Επιτρόπου της Προεδρίας της Κύπρου κ.κ. Φώτη 

Φωτίου και πλήθος κόσμου. 

 

 

 

Στη δοξολογία παρευρέθηκαν ο Συντονιστής 

Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Κόσυβας, η Διευθύντρια 

του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου κα 

Βαρβάρα Μασούρου, η Διευθύντρια του Ελληνικού 

Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου κα Κωσταντίνα 

Κουτσάκη, η Προϊσταμένμη του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου κα Αναστασία Μισιρλή 

καθώς και εκπαιδευτικοί ελληνικών σχολείων του 

Λονδίνου. Η παρουσία των μαθητών και μαθητριών 

ήταν υποδειγματική. 

Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς των 

αμιγών ελληνικών σχολείων που εργάστηκαν με 

ζήλο και ευσυνειδησία σε όλες τις εκδηλώσεις για 

την επέτειο του ΟΧΙ.  
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4. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου  

από το Ελληνικό Σχολείο της Αγίας 

Σοφίας στο Λονδίνο 

 

 

 

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου το σχολείο της Αγίας 

Σοφίας, παρουσία των σεβαστών ιερέων του Ιερού 

Ναού της Αγίας Σοφίας, μελών της Σχολικής 

Επιτροπής, και πλήθους γονέων, τίμησε αυτούς που 

τόλμησαν να αντιτάξουν το θρυλικό ΟΧΙ στη 

φασιστική πρόκληση.  

 

 
 

Οι μαθητές του σχολείου μας παρουσίασαν με 

αυτοπεποίθηση κι ενθουσιασμό μια ποικιλία από 

πεζά, ποιήματα και τραγούδια, θυμίζοντας σε όλους 

μας ότι, όπως, τόσο εύστοχα, έγραψε ο Κωστής 

Παλαμάς «Η Μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται 

με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα 

μετριέται και με το αίμα». 

 

 

 

 

 

 

5. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 

από το ΤΕΓ Όσλο  

 

 

 

Το ΤΕΓ Όσλο γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 στο χώρο της Ελληνορθόδοξης 

Εκκλησίας. Οι μαθητές, τιμώντας τους προγόνους 

μας και δίνοντας μήνυμα ειρήνης, απήγγειλαν 

ποιήματα και ανέγνωσαν κείμενα. 

 

 
 

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι Ελληνικών Συλλόγων 

και Οργανώσεων στο Όσλο, καθώς και η Πρόξενος 

κυρία Νίκη Καμπά, που μας έδωσαν συγχαρητήρια 

και ενθάρρυναν την προσπάθειά μας.  
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Παρούσα ήταν και η πρέσβης της χώρας μας, η 

κυρία Μαρία Διαμάντη, η οποία απένειμε τα 

πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας στο τέλος της 

Εκδήλωσης. 

 

 
 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο Σύλλογος Γονέων 

του ΤΕΓ θα συνεχίσουμε με δύναμη και αγάπη το 

έργο μας. 

 

 

 

6. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 

από το ΤΕΓ  Στοκχόλμης 

(Σαββατιάτικο Ελληνικό Σχολείο) 

 

 
 

Το ΤΕΓ Στοκχόλμης τίμησε τους Έλληνες εκείνους 

που πολέμησαν και αντιστάθηκαν στις επεκτατικές 

προσπάθειες των Ιταλών και των Γερμανών με την 

παρουσίαση του Χρονικού του Έπους του ’40. 

 

 
 

Οι μαθητές μας απήγγειλαν ποιήματα,τραγούδησαν 

σχετικά τραγούδια και χόρεψαν παραδοσιακούς 

ελληνικούς χορούς με μεγάλη επιτυχία. Γονείς και 

εκπαιδευτικοί τους καμάρωσαν και επεσήμαναν την 

εμφανή πρόοδό τους στη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας. 

Οδυσσέας Ελύτης:  «Το Aξιον Εστί» 

Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας 

πίσω απ’ τον άλλο, ίδια τυφλοί. Με κόπο 

ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου, φορές, 

εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή το πιο 
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συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην 

ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση 

να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, 

μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας μ’ ένα 

μικρό δαδί, μία μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή 

φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα 

ρούχα και ξυνόμασταν με λύσσα ώρες πολλές, όσο 

να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως 

το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ’ την κούραση 

ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα 

σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και 

πάλι σαν τα ζα τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε 

δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τ’ 

αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους 

ή τέτοια, κι όπως το ’χε συνήθειο του, στην ίδια 

πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

7. Δραστηριότητα από το Hellenic 

Hub, το Ελληνικό Κέντρο και τον 

Ελληνικό κύκλο Βιβλιόφιλων 

Λονδίνου 

 

 

 

 

8. «Διαχείριση δυσκολιών 

συμπεριφοράς»: Σεμινάριο 

Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στο 

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου  

 

Στα πλαίσια συνεργασίας του Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου με τις βρετανικές τοπικές αρχές, 

και ύστερα από υπόδειξη των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών του Ealing Council, οι εκπαιδευτικοί του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου παρακολούθησαν 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 

«Διαχείριση δυσκολιών συμπεριφοράς» 

Το ενδοσχολικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την 

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στις 2.30, με 

εισηγήτρια την κα Μαριάνθη Παπαδημητρίου, 

παρουσία του Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου κ. 

Γεωργίου Κόσυβα. 

Η κα Παπαδημητρίου είναι κάτοχος Bed, MA in ICT, 

PgDipSEN, BPsych, MSc Clinical Health Psychology, 

DEdPSych in Child, Adolescent and Educational 

Psychology (in training). 

Η Διαχείριση δυσκολιών συμπεριφοράς στο σχολικό 

χώρο είναι από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά 

ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρ’ όλα 

αυτά ελάχιστη βαρύτητα δίνεται στην προπτυχιακή 

αλλά και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό. 

Σε αυτή την επιμορφωτική συνάντηση δόθηκε η 

δυνατότητα ενασχόλησης με αυτό το σημαντικό 

ζήτημα καθώς και ευκαιρία αναστοχασμού των 

εκμπαιδευτικών πάνω στον ιδιαίτερο ρόλο τους ως 

παιδαγωγών στη διαχείριση των συναισθηματικών 

δυσκολιών αλλά και στην υποστήριξη θετικών 

προτύπων συμπεριφοράς μέσα από το πρίσμα της 

νευροψυχολογίας και της εκπαιδευτικής και 

αναπτυξιακής ψυχολογίας. 

Η συνάντηση είχε τη μορφή εργαστηρίου 

(workshop) και λειτούργησε ως κίνητρο συλλογικής 
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συζήτησης και αναστοχασμού. Αναμφισβήτητα 

ήταν πολλαπλά ωφέλιμη για τους συμμετέχοντες. Η 

συνάντηση ήταν μια ευκαιρία ανταλλαγής 

εμπειριών από την εκπαιδευτική πράξη και 

συγκερασμού της πολύτιμης εμπειρίας με τα 

ερευνητικά αποτελέσματα από το χώρο των 

νευροεπιστημών και της παιδοψυχολογίας. 

 

 

9. 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: 

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 
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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 

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 

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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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! 

 

 

10. Επίσκεψη Φίλιππου Μανδηλαρά 

στο Ελληνικό Σχολείο Αγίας Σοφίας 

το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 

 
 

 

 

Γιατί γράφεις; Τι μολύβι χρησιμοποιείς για να 

γράψεις; Πότε σκέφτεσαι να σταματήσεις το 

γράψιμο; Γιατί γράφεις βιβλία για παιδιά; Πού 

βρίσκεις τις ιδέες για τα βιβλία σου; 

Αυτές ήταν μερικές μόνο από τις αμέτρητες 

ερωτήσεις που μικροί και μεγάλοι μαθητές είχαν για 

τον γνωστό συγγραφέα παιδικών βιβλίων, κο 

Φίλιππο Μανδηλαρά. Ο Φίλιππος, προσκεκλημένος 

της Παιδικής Λέσχης Ανάγνωσης 

(http://www.ekivil.org/ ), ήρθε στο σχολείο μας το 

Σάββατο και μας χάρισε μια υπέροχη συνάντηση 

απαντώντας τις ερωτήσεις των παιδιών με 

πηγαιότητα και τιμιότητα και δίνοντάς μας μια ιδέα 

για το πώς γράφεται ένα βιβλίο. Μια πολύ ιδιαίτερη 

μέρα για όλους! 

 

 

http://www.ekivil.org/
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Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 
 

 

11. Η «Παιδική Συμφωνία» του 

Ιακωβίδη στο Τελλόγλειο στη 

Θεσσαλονίκη 

 

Τη σπάνια ευκαιρία να δει από κοντά ένα από τα 

σπουδαιότερα έργα της νεοελληνικής ζωγραφικής 

έχει το κοινό της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 

εμβληματικό πίνακα «Παιδική συμφωνία» του 

Γεώργιου Ιακωβίδη (1853 - 1932), έργο το οποίο θα 

φιλοξενήσει το  Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ για 

τρεις εβδομάδες, το διάστημα από τις 6 έως τις 25 

Νοεμβρίου. 

 

 

Ο εμβληματικός πίνακας «Παιδική συμφωνία» 

του Γεώργιου Ιακωβίδη 

 

Το έργο «Παιδική Συμφωνία» (1896 - Λάδι σε 

μουσαμά, 95x130 εκ.) είχε πωληθεί στο εξωτερικό 

και επαναπατρίστηκε χάρη στον συλλέκτη Χρήστο 

Ζιώγα, ο οποίος το αγόρασε σε δημοπρασία του 

Οίκου Sotheby’s.    

Ο πίνακας σχετίζεται με το λίγο μεταγενέστερο και 

διάσημο έργο του Ιακωβίδη «Παιδική συναυλία» 

(1900) που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη, 

όπως παρατηρεί η γενική γραμματέας του 

διοικητικού συμβουλίου του Τελλογλείου, 

Καθηγήτρια στο ΑΠΘ Αλεξάνδρα Γουλάκη – 

Βουτυρά. Η ίδια εξηγεί ότι «στον πίνακα της 

συλλογής Ζιώγα, το θέμα αποδίδει στην 

πραγματικότητα ένα παιδικό αστείο, μία μικρή 

αταξία, “σκηνοθετημένη” αριστουργηματικά από 

τον ζωγράφο» με την ομάδα των παιδιών να 

παίζουν μουσική και τη γιαγιά να  κλείνει τα αυτιά, 

ενοχλημένη από τις… κακοφωνίες. 

Η μεταφορά της «Παιδικής Συμφωνίας» στη 

Θεσσαλονίκη γίνεται με αφορμή τη δωρεά μέρους 

της συλλογής Χρήστου και Ελένης Ζιώγα στο 

Τελλόγλειο. Το σπουδαίο αυτό γεγονός θα 

αποτελέσει το επίκεντρο τιμητικής βραδιάς για το 

ζευγάρι των συλλεκτών που διοργανώνεται στο 

Τελλόγλειο (αμφιθέατρο) την Τρίτη 6 Νοεμβρίου, 

στις 7 το απόγευμα.  

Στην εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουν για τη 

σημασία της συλλογής Ζιώγα και της δωρεάς στο 

Τελλόγλειο  ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου του Τελλογλείου, πρύτανης του ΑΠΘ 

Περικλής Μήτκας και  η γενική γραμματέας του 

διοικητικού συμβουλίου του Τελλογλείου, 

Καθηγήτρια στο ΑΠΘ Αλεξάνδρα Γουλάκη – 

Βουτυρά,   θα παραστεί ο ίδιος ο τιμώμενος. 

Τη βραδιά θα πλαισιώσει η Παιδική Χορωδία Ιερού 

Ναού Αγίων Κυρίλλων & Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, 

σε μουσική διεύθυνση Γλυκερίας Ροηλίδη και με την 

Ελπίδα Τσάμη στο πιάνο. 

Την ημέρα αυτή η είσοδος στο Τελλόγλειο θα είναι 

δωρεάν. 

 

 
 

Η δωρεά έργων της συλλογής του Χρήστου και της 

Ελένης Ζιώγα, που συμπληρώνει τον κατάλογο των 

δωρεών του Τελλογλείου, αφορά σε ένα 

εντυπωσιακό σύνολο έργων ζωγραφικής και 

γλυπτικής Ελλήνων και ξένων δημιουργών -



 

 

 

14 Newsletter – October 2018 

 

Embassy of Greece in London – Education Office  

Ιακωβίδη, Βασιλείου, Κοντόπουλου, Μόραλη, 

Στάμου, Γαΐτη, Παύλου, Κεσσανλή, Τάκι, Dali, Léger, 

Matta, De Chirico, Finotti. 

Ο Χρήστος Ζιώγας γεννήθηκε στα Άνω Πορόια 

Σερρών, μεγάλωσε στο Κιλκίς και σπούδασε 

πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Purdue 

στις ΗΠΑ, όπου έκανε και το μεταπτυχιακό του. Ως 

πολιτικός μηχανικός ανέλαβε μεγάλα τεχνικά έργα 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό -Μέση Ανατολή, 

Αραβικός κόλπος, ΗΠΑ.  Για την κοινωνική του 

προσφορά ανακηρύχθηκε Εντιμολογιότατος Άρχων 

της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας από τον 

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο. 

Η αγάπη τόσο η δική του όσο και της συζύγου του 

για την τέχνη και ιδιαίτερα τη ζωγραφική και τη 

γλυπτική, τους έστρεψε στη συλλογή έργων τέχνης . 

Το λεπτό τους γούστο, οι ιδιαίτερες γνώσεις τους 

και η διορατικότητά τους είχαν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μίας αξιόλογης συλλογής, που 

αναγνωρίστηκε από ειδικούς και αποτέλεσε 

εξαιρετικό δείγμα και σημείο αναφοράς για την 

παρακολούθηση όσων συνέβησαν τα τελευταία 

χρόνια στον εικαστικό χώρο, στην Ελλάδα και 

διεθνώς. 

Με την ευκαιρία της μεταφοράς του έργου του 

Ιακωβίδη στο Τελλόγλειο, το τμήμα εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Ιδρύματος διοργανώνει σειρά 

δράσεων για σχολεία, προκειμένου να γνωρίσουν 

τα παιδιά τον πίνακα και να  εξοικειωθούν με 

βασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης. 

Οι δράσεις απευθύνονται σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

Τα μικρότερα παιδιά (προσχολικής ηλικίας έως και 

έκτη  δημοτικού) θα πάρουν μέρος σε μουσικό 

memory game, ενώ τα μεγαλύτερα (Γυμνάσιο – 

Λύκειο) με τη βοήθεια των κινητών τηλεφώνων τους 

θα κάνουν  προσπάθεια παραγωγής μιας 

αυτοπροσωπογραφίας - selfie, με πολύ 

διασκεδαστικό τρόπο. 

 Πηγή: Εφημερίδα Ναυτεμπορική (5/11/2018). 

www.naftemporiki.gr 

 

 

12. Ζωγραφική: Η Μαρία, η Μαρίνα, η 

Φρόσω 

 

Η έκθεση με τίτλο «Αρωμα γυναίκας στην ελληνική 

ζωγραφική», που φιλοξενείται στο Ιδρυμα Μ. & Β. 

Θεοχαράκη, είναι ένα από εκείνα τα εικαστικά 

γεγονότα που πέραν από την αισθητική απόλαυση 

που προσφέρουν, έχουν επίσης εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. 

Η οργάνωσή της είναι ακαδημαϊκή, ομοίως και το 

σκεπτικό με το οποίο επιλέχθηκαν τα 85 έργα που 

εκτίθενται – στην πλειονότητά τους ανήκουν στις 

συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου 

Αλεξάνδρου Σούτσου. Αν η Εθνική Πινακοθήκη 

λειτουργούσε, θα την επισκέπτονταν όσοι αγαπούν 

την παραστατική ζωγραφική και θέλουν να 

απολαύσουν μερικές από τις ωραιότερες 

προσωπογραφίες της νεοελληνικής τέχνης, αλλά και 

να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

δημιουργοί «συνομιλούν» με την εποχή τους. 

 

 

«Προσωπογραφία της συζύγου του καλλιτέχνη 

Φρόσως Σκουμπουρδή» (1928), Π. Βυζάντιος. Κέντρο: 

«Μαρίνα» (1985), Π. Τέτσης. Δεξιά: «Προσωπογραφία 

δίδος Μ. Χορς» (1916), Ν. Λύτρας. 

 

Το θέμα της είναι οι γυναίκες και οι αίθουσες έχουν 

γεμίσει από τα πορτρέτα τους. Με κεντρικό άξονα 

τον τρόπο που απεικονίζονται στη ζωγραφική του 

19ου και 20ού αιώνα, το «Αρωμα γυναίκας» 

παρακολουθεί τις καλλιτεχνικές εξελίξεις και τα 

αισθητικά ρεύματα, αναδεικνύοντας παράλληλα 

την ιδιαίτερη θέση που έχει η γυναίκα στην 

κοινωνία κάθε εποχής. 

https://www.naftemporiki.gr/k/ipa-%CE%B7%CF%80%CE%B1
http://www.naftemporiki.gr/
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Ξεκινώντας από τον τρίτο όροφο και κατεβαίνοντας 

προς τον πρώτο κινούμαστε από το παρελθόν στο 

σήμερα, ακολουθώντας χρονολογική πορεία. Με 

αυτόν τον τρόπο είναι οργανωμένες και οι ενότητες 

από την επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης 

Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου. Από όροφο 

σε όροφο οι αρχόντισσες με τις τοπικές φορεσιές 

δίνουν σιγά σιγά τη θέση τους στις πρώτες 

προσωπογραφίες, και από την ηθογραφία περνάμε 

στις γυναίκες των ακαδημαϊκών δασκάλων του 

19ου αιώνα. Μέχρι που ο μοντερνισμός αρχίζει να 

εμβαθύνει στον αθέατο ψυχικό κόσμο 

αναπαριστώντας με τόλμη την αστική τάξη των 

αρχών του 20ού αιώνα. 

Οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να 

καταλάβει ο επισκέπτης τη συγκεκριμένη έκθεση. 

Αλλά για εμάς, ο καλύτερος τρόπος για να τη δει 

είναι να τη διατρέξει και να σταθεί μπροστά στα 

έργα που τον συγκινούν. Ποιες ήταν οι γυναίκες που 

ενέπνευσαν τους ζωγράφους τους; 

Τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ξεχωρίζει η 

«Προσωπογραφία» του Νικoλάου Λύτρα που 

αφιέρωσε στη γυναίκα του, τη ζωγράφο Μαρία 

Χορς. Υστερα από μία σειρά πορτρέτων που 

εικονίζουν τη μαθήτρια και μελλοντική σύζυγό του, 

φιλοτεχνεί το 1917 αυτό το πορτρέτο, που αποτελεί 

μία από τις ωραιότερες προσωπογραφίες της 

μοντέρνας τέχνης, προβάλλοντας και τονίζοντας την 

εικόνα της «Νέας Γυναίκας». Η μονοχρωμία του 

φορέματος, που είναι ζωγραφισμένο με πλατιά 

πινελιά, αλλά και η στάση της απεικονιζόμενης 

έχουν σημειολογικό χαρακτήρα σε σχέση με την 

προσωπικότητα της ζωγράφου. 

Στη δεκαετία του 1930 ανήκει η «Προσωπογραφία 

της Φρόσως Σκουμπουρδή» του Περικλή Βυζάντιου, 

που απεικονίζει τη σύζυγό του, σε πλάγια στάση, 

αγέρωχη, να κρατά βιβλίο –στοιχείο πνευματικής 

χειραφέτησης– και να κοιτά τον θεατή γεμάτη 

αυτοπεποίθηση. «Δεν πετύχαμε ως σύζυγοι, αλλά 

βγάλαμε καλά παιδιά και νομίζω ότι φερθήκαμε 

καλά σαν γονείς και αυτό οφείλεται πολύ σε σένα, 

που έδειξες μετά τον χωρισμό μας θέληση, και ιδίως 

γιατί υπήρξες πάντοτε η πιο καλοανατεθραμμένη 

Αθηναία», της έγραφε. 

Στο τέλος του 20ού αιώνα στέκεται η «Μαρίνα» του 

Παναγιώτη Τέτση, που απεικονίζει τη ζωγράφο και 

ηθοποιό Μαρίνα Ψάλτη. Πρόκειται για ένα υπέροχο 

πορτρέτο, στο οποίο ο ζωγράφος επεξεργάζεται τη 

μορφή με κύριο μέλημα την ένταση του χρώματος 

και τον τόνο της σκιάς. Ο ζωγράφος αιχμαλωτίζει 

στον καμβά το σώμα της ηθοποιού, το οποίο γίνεται 

η αιτία της ζωγραφικής του πράξης. 

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή (10/11/2018). 

http://www.kathimerini.gr  

 

 

13. Η διδασκαλία των Μαθηματικών 

μέσα από την Τέχνη από την 

Ελληνογερμανική Αγωγή με τη 

συνεργασία της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας 

 

Μεγάλη έκθεση ζωγραφικής στην Ελληνογερμανική 

Αγωγή με τη συνεργασία της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας και την παρουσία διεθνούς 

φήμης Πανεπιστημιακών στον τομέα της 

Παιδαγωγικής 

«Όλα είναι αριθμός» θα δηλώσουν την Τετάρτη 31 

Οκτωβρίου ο «γκουρού» των Μαθηματικών και 

εμπνευστής καινοτόμων παιδαγωγικών μοντέλων 

που αποτελούν σημείο αναφοράς σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, Dr. Peter Baptist, ο Ελβετός ζωγράφος 

Eugen Jost, εκπρόσωποι της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), εκπαιδευτικοί και 

επιστήμονες. 

 

 

http://www.kathimerini.gr/
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Έτσι, με αφορμή την ανακήρυξη του 2018 ως Έτους 

Μαθηματικών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων αλλά και τη συμπλήρωση 100 

χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας, οι εκπρόσωποι της Εταιρείας και τα 

εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή» σας 

προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης έργων του 

Eugen Jost με τίτλο «Πάντα κατ’ αριθμόν γίγνονται», 

που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 

σχολείου, στην Παλλήνη. Χαιρετισμό θα απευθύνει 

και ο κ. Ανάργυρος Φελλούρης, καθηγητής Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρόεδρος Ε.Μ.Ε. 

Η έκθεση ζωγραφικής του Jost αποτελεί από μόνη 

της ένα «εκπαιδευτικό μοντέλο» για τη διδασκαλία 

του μαθήματος, καθώς τα έργα του έχουν ως θέμα 

τα Μαθηματικά. Με τη βοήθεια των έργων που θα 

παρουσιαστούν μάλιστα, διδάσκονται, εξηγούνται 

και αναλύονται σύνθετες μαθηματικές έννοιες, έτσι 

ώστε να τίθεται η τέχνη στην υπηρεσία της 

διδασκαλίας ενός επιστημονικού αντικειμένου. 

Η έκθεση περιλαμβάνει 36 έργα. Τα 16 από αυτά 

δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση στην Ελλάδα 

και με σκοπό να καταδείξουν τη σύνδεση των 

Μαθηματικών με την Αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο 

του εορτασμού του 2018 ως Έτους Μαθηματικών, 

όπως ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. 

Όπως έχει επισημάνει ο εξέχων και εκκεντρικός 

μαθηματικός στο Cambridge Godfrey Harold Hardy, 

(1877 - 1947): «Ένας μαθηματικός, όπως ένας 

ζωγράφος ή ποιητής, είναι κατασκευαστής μοτίβων. 

Εάν τα μοτίβα του είναι πιο μόνιμα σε σχέση με τα 

δικά τους, είναι επειδή είναι κατασκευασμένα με 

ιδέες». 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 31 

Οκτωβρίου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ. 

Θα παρευρεθεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης, όπως και ο Dr. 

Peter Baptist, κάτοχος της έδρας Μαθηματικών και 

Εκπαίδευσης στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 

του Bayreuth. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

πρόγραμμα SINUS που σχεδίασε ο Baptist 

εφαρμόστηκε σε χιλιάδες γερμανικά σχολεία μέχρι 

το 2007, ενώ έγινε σημείο αναφοράς για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτάθηκε η εφαρμογή 

του σε όλα τα σχολεία στην Ευρώπη. Ο Dr. Peter 

Baptist τη βραδιά των εγκαινίων της έκθεσης θα 

μιλήσει στο ελληνικό κοινό για τη μαγεία των 

μαθηματικών. 

Οι πίνακες του Jost έχουν τίτλους, όπως “Hardy’s 

Taxi III”, “A Taste of Pi”, “Good Luck”, “Blue Stars”, 

“Prime Time” κ.ά. Κινούνται γύρω από ένα κοινό 

πλαίσιο που κανείς δεν περιμένει διαβάζοντας τους 

τίτλους. Το πλαίσιο αυτό είναι τα Μαθηματικά. Οι 

πίνακες διηγούνται ιστορίες, εγείρουν το 

ενδιαφέρον για τα μαθηματικά αποτελέσματα και 

τις σχέσεις. Να μερικές ιστορίες πίσω από τα έργα 

αυτά: 

Πίνακας «Οι αριθμοί στην καθημερινότητα και τον 

πολιτισμό μας» 

• Το «Νο. 5» είναι το πρώτο άρωμα που λάνσαρε 

η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Gabrielle Coco 

Chanel. Ο χημικός τύπος για το άρωμα 

δημιουργήθηκε από τον Γαλλορώσο χημικό 

Ernest Beaux. 

• Το 4711 είναι μία κλασική γερμανική κολόνια. 

Παράγεται στην Κολωνία τουλάχιστον από το 

1799. Το πρώτο μικρό εργοστάσιο ήταν στην 

Glockengasse 4. Τα σπίτια στην Κολωνία 

απέκτησαν επίσης αρίθμηση και το εργοστάσιο 

αρωμάτων πήρε τον αριθμό 4711, το οποίο 

έγινε εμπορικό σήμα διεθνούς φήμης. 

• Ο όρος 08/15 αναφέρεται σε ένα τυπικό 

πολυβόλο του γερμανικού στρατού. Κατά τη 

διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 

κατασκευάστηκε σε τόσο μεγάλες ποσότητες 

που έγινε η αργκό του στρατού για οτιδήποτε 

ήταν τυποποιημένο. 

• Τα κλάσματα 3/4, 6/8 και 4/4 δηλώνουν το 

μέτρο στη μουσική. Για παράδειγμα το βαλς 

είναι χορός με μέτρο 3/4 . Η μουσική παρέλαση 

του ιππικού έχει συχνά μέτρο 6/8. Το τάνγκο 

είναι σε μέτρο 4/4. Από το 2009 αυτός ο χορός 

για δύο (it takestwo to tango) έχει 

συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

Πίνακας «Το ταξί του Hardy III» 
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Ένα ταξί με την πινακίδα 1729 πήγε τον μαθηματικό 

Hardy στο νοσοκομείο, για να επισκεφτεί τον 

άρρωστο συνάδελφό του Ramanujan. Για τον Hardy 

το 1729 ήταν ένας βαρετός αριθμός. Ο Ινδός όμως 

μαθηματικός Ramanujan είδε αμέσως ότι ήταν ένας 

πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Το 1729 είναι ο 

μικρότερος αριθμός που μπορεί να εκφραστεί ως το 

άθροισμα δύο κύβων με δύο διαφορετικούς 

τρόπους 1729=93+103=13+123 

Ο αριθμός 153 μέσα στο σχέδιο ενός ψαριού 

αναφέρεται σε μία θαυματουργή ψαριά που 

καταγράφεται στη Βίβλο (Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 

21,11). Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια 

συμβολική σημασία του αριθμού 153. Οι φίλοι των 

μυστηρίων των αριθμών ενδέχεται να 

ενθουσιαστούν με την ακόλουθη ιδιότητα του 153. 

Το άθροισμα των κύβων των ψηφίων αυτού του 

αριθμού ισούται με τον ακόλουθο αριθμό 

13+53+33=153 

Πίνακας «Καλή τύχη» 

Το ξέρατε ότι τα τυχερά παιχνίδια υπήρξαν η 

αφετηρία της θεωρίας των πιθανοτήτων; Στην 

Ευρώπη το ζήτημα των πιθανοτήτων αναπτύχθηκε 

επίσημα τον 16ο αιώνα με το έργο του Gerolamo 

Cardano, ο οποίος εστίασε σε αυτόν τον κλάδο των 

Μαθηματικών κυρίως λόγω της χαρτοπαικτικής του 

συνήθειας. Το 1525 μάλιστα δημοσίευσε ένα βιβλίο 

με τίτλο Liber de ludo aleae (βιβλίο περί τυχερών 

παιγνίων) 

Πίνακας «Συμμετρία» 

Στην καθημερινή χρήση της γλώσσας η ελληνικής 

προέλευσης συμμετρία αναφέρεται σε μια αίσθηση 

αρμονικών και όμορφων αναλογιών. Στα 

Μαθηματικά η συμμετρία έχει έναν πιο ακριβή 

ορισμό: ένα αντικείμενο είναι συμμετρικό, αν 

παραμένει αναλλοίωτο κατόπιν διάφορων 

μετασχηματισμών, π.χ. κατόπιν ανάκλασης, 

περιστροφής, κ.λπ. Το παλίνδρομο (από τις λέξεις 

πάλιν και δρόμος) είναι ένα ωραίο παράδειγμα μιας 

ιδιαίτερης συμμετρίας. Είναι μια λέξη, ένας αριθμός 

ή άλλη αλληλουχία χαρακτήρων που διαβάζονται το 

ίδιο από την αρχή προς το τέλος και από το τέλος 

προς την αρχή, π.χ. Άννα, Νίψον ανομήματα μη 

μοναν οψιν, 4884. Ο εξαιρετικός μαθηματικός Peter 

Hamilton (1923-2010) δημιούργησε ένα από τα 

μεγαλύτερα παλίνδρομα παγκοσμίως (51 

γράμματα) : DOC, NOTE: I DISSENT. A FAST NEVER 

PREVENTS A FATNESS. I DIET ON COD. 

Πίνακας «Ζώνη Υψηλής Τηλεθέασης» 

Μια υπόθεση και μόνο μπορεί να σε κάνει αθάνατο. 

Αυτό συνέβη με τον Christian Goldbach (1690 – 

1764), ο οποίος αντάλλασσε επιστολές με τον 

Leonhard Euler (1707 – 1783), τον κορυφαίο 

μαθηματικό της εποχής εκείνης. Μετά από συνεχείς 

προσπάθειες και σφάλματα, ο Goldbach έκανε μία 

εκπληκτική παρατήρηση «Κάθε άρτιος αριθμός 

μεγαλύτερος του 4 είναι το άθροισμα δύο πρώτων 

αριθμών μερικές φορές με περισσότερους από έναν 

τρόπους. Κάποια παραδείγματα: 6=3+3, 8=5+3, 

10=3+7=5+5. Ο Goldbach δεν κατάφερε να 

αποδείξει την υπόθεσή του. 

Η έκθεση υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό έργο 

CREATIONS (http://creations-project.eu/ ) 

Διάρκεια έκθεσης: 31 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 

2018 

 

 

14. Και όμως, οι σημερινοί έφηβοι 

είναι καλύτεροι 

 

 

Η χρήση της τεχνολογίας -με μέτρο- όχι μόνο δεν 

αποβλακώνει τα παιδιά μας αλλά, αντιθέτως, 

καλλιεργεί τις δεξιότητές τους. Η νέα γενιά έχει 

αποκτήσει την ικανότητα να επεξεργάζεται 

πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Επιπλέον, ασκούν πολύ λιγότερο από τους γονείς 

τους σε αντίστοιχη ηλικία κακές συνήθειες όπως 

π.χ. το κάπνισμα, το πιοτό και οι... πρόωρες 

εγκυμοσύνες 

Κάποτε οι γονείς «φρίκαραν» όταν τα παιδιά τους 

κάπνιζαν μπροστά τους ή δεν τους μιλούσαν στον 

πληθυντικό. Σήμερα οι γονείς «τα βλέπουν όλα» με 

την πολύωρη χρήση του κινητού, με το κόλλημα στο 

Facebook και τη μοναχικότητα που απαιτεί το σπορ. 

http://creations-project.eu/
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Οι περισσότεροι φοβούνται ότι αυτός είναι ο μόνος 

σίγουρος δρόμος για να αποβλακωθούν τα 

βλαστάρια τους, να εγκαταλείψουν την 

πραγματικότητα και να περάσουν για πάντα στην 

επίπλαστη σφαίρα του εικονικού, να μην είναι 

κοινωνικά ευέλικτα, μετέπειτα «κανονικοί» 

ενήλικες εντέλει. Eχουν όμως βάση αυτοί οι φόβοι; 

Η υπόθεση σηκώνει κουβέντα. 

Γιατί τα επιστημονικά ευρήματα λένε άλλα. Οι 

έφηβοι του 21ου αιώνα είναι πιο έξυπνοι και σαφώς 

καλύτεροι από αυτούς προηγούμενων γενεών, 

επιμένουν οι έρευνες των τελευταίων δεκαπέντε 

ετών. 

Η γενιά Ζ, οι imillenials ή μετα-millennials, όπως 

θέλετε, έχει χαρίσματα που κάνουν τη γενιά των 

μπαμπάδων, των παππούδων και των προπάππων 

τους να την κοιτάζουν με το κιάλι. 

Κατ’ αρχάς έχουν αφήσει πίσω τους επικίνδυνες –

πρωτίστως για την υγεία τους– συμπεριφορές. Το 

εφηβικό κάπνισμα, αλλοτινή μαγκιά της ηλικίας, 

βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, σε σχέση με την 

κορύφωση που είχε γνωρίσει στα μέσα της 

δεκαετίας του ’90. Τα παιδιά δεν το ρίχνουν πια στο 

αλκοόλ (οι δείκτες είναι κάτω από το μισό, σε σχέση 

με τα ninenties), ενώ και τα ποσοστά των 

ανεπιθύμητων κυήσεων κάτω των 18 «σέρνονται» 

σε σχέση με το παρελθόν. 

Αν θέλετε να πάμε ακόμη πιο παλιά στον χρόνο, 

μάθετε ότι η επικίνδυνη οδήγηση με το αυτοκίνητο 

του μπαμπά έχει γνωρίσει μείωση της τάξης του 

64% από το 1975 – τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα που 

κατασκευάζονται τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι 

ο μόνος λόγος • οι περισσότεροι ανήλικοι βάζουν 

ζώνη με το που μπαίνουν στο αμάξι και δεν 

μπεκροπίνουν όταν είναι να πιάσουν το τιμόνι. 

Συνειδητοποιημένοι οδηγοί. (Δείτε σχετικό 

δημοσίευμα των New York Times.) 

Η Eμα Γκονζάλεθ, μαθήτρια και επιζήσασα από τη 

σφαγή στο γυμνάσιο του Πάρκλαντ στη Φλόριντα, 

απευθύνει έκκληση κατά την διάρκεια της 

διαδήλωσης «March for Our Lives» που απαιτούσε 

τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ. 

Εκατοντάδες χιλιάδες έφηβοι βγήκαν στους 

δρόμους και η Εμα, κεντρική ομιλήτρια, 

εντυπωσίασε με την ωριμότητα των λόγων της . | 

REUTERS / Aaron Ρ. Bernstein 

Κατά δεύτερον, το στερεότυπο του εφήβου που 

είναι εξαρτημένος από τα κοινωνικά δίκτυα και 

αντιμετωπίζει με απάθεια ό,τι συμβαίνει γύρω του 

αποδομείται πλήρως, καθώς απέχει μακράν από την 

πραγματικότητα: έφηβοι γεμάτοι 

αυτοπεποίθηση,  ανοιχτοί σε όλα, που παίζουν τα 

social media στα δάχτυλα, με 

πρωτόγνωρες  δεξιότητες και ταλέντα, ξεκάθαροι 

στα μηνύματά τους, άμεσοι, ψύχραιμοι. Μόνο που 

-κατά μία εκδοχή- αργούν λίγο να μεγαλώσουν … 

Οι αριθμοί παραμένουν βεβαίως τρομακτικοί για 

τους γονείς. Την εικόνα δίνει η Μυρσίνη 

Κωστοπούλου (PhD), κλινική ψυχολόγος-

ψυχοθεραπεύτρια, σημειώνοντας ότι οι 

μεγαλύτερες μελέτες στον γενικό 

πληθυσμό αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

μπορούν ωστόσο τα στατιστικά στοιχεία που 

προκύπτουν να λειτουργήσουν ως μπούσουλας και 

για την ελληνική πραγματικότητα. 

Κατά μέσον όρο στις ΗΠΑ οι έφηβοι είναι online 

περίπου 7,5 ώρες  την ημέρα, ενώ κάνουν χρήση 

του κινητού 60 φορές την ημέρα, και παράλληλα το 

75% των εφήβων διατηρούν προφίλ στα κοινωνικά 

δίκτυα. Στην Ελλάδα αντιστοίχως, σύμφωνα με 

έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής που διεξήχθη σε 

δείγμα 4.141 εφήβων, ένας στους δύο εφήβους 

αναλώνει σήμερα περισσότερες από πέντε ώρες 

μπροστά στην ηλεκτρονική οθόνη, ενώ ένας στους 

επτά εφήβους εμφανίζει συμπτώματα εξάρτησης 

από το Internet. 

Τα πράγματα δεν είναι, όμως, τόσο άσχημα όσο 

φαίνονται. «Μια κορεσμένη τεχνολογικά ζωή 

μπορεί να έχει και οφέλη» εξηγεί η κυρία 

Κωστοπούλου. «Ερευνα του Πανεπιστημίου 

Stanford δείχνει ότι τα παιδιά της Γενιάς Ζ είναι πιο 

έξυπνα, διακατέχονται από στέρεες ερευνητικές 

δεξιότητες, ψάχνουν και βρίσκουν εύκολα σε 

μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου όποια 

πληροφορία θέλουν, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν 

οξύτερη κριτική σκέψη. Οι ερευνητές συνέκριναν 

σύντομες εκθέσεις, μικρά δοκίμια, σε φάσμα που 

εκτείνεται χρονικά από το 1917 έως και το 2006, και 

https://www.nytimes.com/2018/03/30/well/family/teenagers-generation-stoneman-douglas-parkland-.html
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ενώ προσδοκούσαν τα πιο μοντέρνα γραπτά να 

είναι περισσότερο «τεμπέλικα», διαπίστωσαν ότι 

είχαν πολύ καλύτερη τεκμηρίωση και ήταν απείρως 

πιο σύνθετα, περίπλοκα, από τα παλαιότερα». 

Ακούγεται λογικό. Οι έφηβοι κάποτε διάβαζαν σε 

βιβλιοθήκες, τώρα έχουν όλη την ώρα το κινητό 

ανοιχτό, και όχι πάντα για κουτσομπολιό. 

Καλούνται εξάλλου διαρκώς να διατυπώνουν 

συμπυκνωμένα νοήματα. «Σκεφθείτε το Twitter και 

τους περιορισμούς που θέτει στους χαρακτήρες που 

μπορούν να αξιοποιηθούν. Επρεπε να πεις τα πάντα 

σε 140 χαρακτήρες, τώρα μπορείς σε κάπως 

περισσότερους, σε 280. Καλείσαι δηλαδή να πεις 

κάτι γρήγορα, με νόημα, να παραγάγεις ένα 

αποτέλεσμα που θα εκπέμπει χιούμορ, ειρωνεία ή 

ό,τι άλλο, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο». 

«Οι ανήλικοι έχουν βεβαίως ισχυρό κίνητρο για όλα 

αυτά. Απέναντι τους δεν έχουν μόνο μια δασκάλα, 

έναν εκπαιδευτικό, που στο μυαλό τους μπορεί και 

να βαριέται να ασχοληθεί με αυτούς, αλλά ένα 

φαντασιακό κοινό, κάτι που καθιστά πιο 

ενδιαφέρουσα και ενθουσιώδη τη διαδικασία. Δεν 

πρέπει επίσης να παραγνωρίζουμε την ικανότητα 

τους για πολλαπλή επεξεργασία των ερεθισμάτων 

που δέχονται. Δεν είναι μόνο ότι επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά, είναι 

και ότι τις επεξεργάζονται παράλληλα, σε μια 

διαδικασία που ίσως γίνεται περισσότερο 

κατανοητή αν φέρουμε στα μυαλό μας τα 

παράλληλα παράθυρα των windows». 

Η ερώτηση που τριβελίζει στο μυαλό φρενάρει -

προσωρινά μόνο- την ευφορία που προκαλούν οι 

απαντήσεις της ειδικού. «Ναι, αλλά είναι κοινωνικά 

υγιές να βλέπεις μια παρέα εφήβων να κάθεται και 

να μη βγάζει κουβέντα, έχοντας διαρκώς ένα 

απαθές βλέμμα στα κινητά τους;». 

«Η επικοινωνία δεν έχει χαθεί, απλώς έχει 

αλλάξει» απαντά η κυρία Κωστοπούλου. «Μπορεί 

με αυτό τον τρόπο οι έφηβοι να μοιράζονται 

περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό τους, να 

επικοινωνούν βαθύτερα από ό,τι επικοινωνούσαν, 

επικοινωνούσαμε, στο παρελθόν με τον λόγο, 

πρόσωπο με πρόσωπο.  Η αλλαγή αυτή μοιάζει να 

ταράζει περισσότερο εμάς τους ενήλικες, οι οποίοι 

καλούμαστε να διαχειριστούμε εν τέλει δικές μας 

συμβολικές απώλειες που σχετίζονται με τις μνήμες 

του δικού μας παρελθόντος». 

Το ότι το φεγγάρι λάμπει, δεν σημαίνει βεβαίως ότι 

δεν υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του. Η κλινική 

ψυχολόγος τονίζει ότι η κατάχρηση των smart 

phones, και γενικώς του Internet έχει ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία εστίασης της προσοχής 

σε κάτι για πολλή ώρα. Ολα γίνονται αστραπιαία, η 

προσοχή διασπάται, πετάγεται από τη μια 

πληροφορία στην άλλη, χάνεται ώσπου να πεις 

κύμινο. 

Από την άλλη πλευρά, πολλοί προέφηβοι και 

έφηβοι που ασχολούνται με τα social media, χάνουν 

συχνά την ιδιωτικότητά τους, αυστηρά προσωπικές 

στιγμές ή αισθήματα τίθενται στο έλεος των likes, 

ενώ συχνά αντιμετωπίζουν και μια επικίνδυνη για 

την ψυχική τους υγεία συναισθηματική δυσκολία, 

την αποκαλούμενη ως facebook depression, η οποία 

απορρέει από τη διαρκή σύγκριση του εαυτού με 

άλλους «φίλους» του δικτύου, «ανώτερους» ή 

«κατώτερους» δεν έχει σημασία με τη δράση τους, 

τη σχολική επίδοσή τους, το πόσο συχνά 

ταξιδεύουν, το πώς ντύνονται, αν έχουν σύντροφο, 

πόσα likes κερδίζουν αν, αν, αν… 

«Ο έφηβος που είναι σε αρμονία με τον εαυτό του, 

που έχει αυτοπεποίθηση αλλά και ζει σε ένα 

υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον που 

καλύπτει τις συναισθηματικές του ανάγκες, 

πιθανώς αντέχει την εκτεταμένη χρήση του 

Διαδικτύου και μπορεί να τη διαχειριστεί επαρκώς 

και ενδεχομένως χωρίς σημαντικές παρενέργειες. 

Μπορεί μάλιστα να σημειώσει μεγάλα εσωτερικά 

και κοινωνικά άλματα. Ο έφηβος όμως  που έχει 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και που δομείται σε μια 

εύθραυστη ταυτότητα μπορεί να παγιδευτεί σε μια 

αυτοκαταστροφικότητα. Χρειάζεται μεγάλη 

προσοχή» τονίζει η κυρία Κωστοπούλου. «Εχουμε 

πολλές περιπτώσεις κλινικής κατάθλιψης και, εξ 

αυτής, κρούσματα αυτοκτονιών ακόμη και σε 

ηλικίες 8, 9, 10 ετών(!) όπου ο εκλυτικός 

παράγοντας συνήθως συνδέεται με στρεσογόνα 

γεγονότα που προέκυψαν προ της απόπειρας  από 

την επαφή των παιδιών-θυμάτων με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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»Το φαινόμενο του cyberbullying αλλά και του 

sexting (αποτέλεσμα του οποίου είναι η 

συστηματική ανάρτηση γυμνών φωτογραφιών η/και 

ο εξαναγκασμός αυτής) συχνά προηγούνται των 

αποπειρών αυτοκτονιών. Επίσης η ενίσχυση ενός 

παθολογικού εγωκεντρισμού, που θρέφει 

ναρκισσιστικές τάσεις στα νέα παιδιά, κρύβει 

πολλούς κινδύνους όπως η αποσύνδεση από την 

πραγματική ζωή και τις αληθινές σχέσεις, ενώ πλάι 

σε όλα αυτά η μειωμένη σχολική απόδοση και οι 

διαταραχές στον ύπνο πλήττουν πολλούς εφήβους 

εξαρτημένους από το Διαδίκτυο. 

»Νομίζω ότι είναι σαφές πια ότι η ευτυχία ή η 

δυστυχία και η εξυπνάδα δεν είναι αμοιβαίως 

αποκλειόμενες». 

Μια πολύ πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ερευνητών της Unicef, μόλις τον Δεκέμβριο, 

διευρύνει το φάσμα των στοιχείων για τους 

εφήβους. 

Η λελογισμένη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας όχι 

μόνο δεν αποβλακώνει τα παιδιά, αλλά τονώνει το 

πνευματικό «ευ ζην» τους. Αντιθέτως, η μη χρήση ή 

η κατάχρηση έχουν χαμηλή αρνητική επίδραση, 

λένε τα ευρήματα. Οποιοι αναζητούν τους 

παράγοντες που ασκούν τη μεγαλύτερη και 

βαθύτερη επιρροή στους ανηλίκους, δεν έχουν 

παρά να γυρίσουν το βλέμμα τους στην οικογένεια, 

στο σχολείο με τη σημαντική  κοινωνική δυναμική 

του, στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες κάτω από 

οποίες ζει κάθε παιδί. 

Σαν να μην άλλαξε τίποτα, δηλαδή. Οπως και στη 

γενιά του Μάη του ‘68, των hippies, των σημερινών 

πενηντάρηδων που μεγάλωσαν στα 80s, ή την 

περιβόητη γενιά X, το σπίτι, το σχολείο, το πού και 

το πώς μεγαλώνει ένα παιδί παραμένουν τα πιο 

σημαντικά στοιχεία για τη μετέπειτα ταυτότητά του. 

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους είναι καθρέφτης 

της εποχής τους. Η γενιά που συνάντησε το Internet 

στο μαιευτήριο και έχει διαδικτυακό προφίλ από 

την ώρα που έκανε τα πρώτα της βήματα, δεν 

μπορεί παρά να είναι διαφορετική από τις 

παλαιότερες. Και σίγουρα καλύτερη, όπως κάθε 

γενιά από την προηγούμενη. Θα αναζητήσει με τη 

σειρά της την ευτυχία. Φαίνεται ότι είναι νόμος της 

ίδιας της ζωής. 

Πηγή: Ελευθερία Κόλλια. Protagon.gr 

 

 

15. Μιχάλης Αράπης: «Ανάγκη για 

οργάνωση και εκπροσώπηση της 

Ελληνικής Ομογένειας στο ΗΒ» 

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας 

του ΙΟΒΕ η ανεργία στους νέους παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η χώρα μας να 

βιώνει ένα μεγάλο κύμα εξόδου και δυστυχώς 

αναπόφευκτα και ένα πρωτοφανές “Brain Drain”. 

Κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

υπολογίζεται ότι περίπου μισό εκατομμύριο 

συμπατριωτών μας αποφάσισαν να μετοικήσουν σε 

άλλα κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.) αλλά και 

σε τρίτες χώρες (δηλαδή εκτός Ε.Ε.). 

Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός είναι το 

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και 

Βορείου Ιρλανδίας – (ΗΒ). Στο ημιομόσπονδο αυτό 

κράτος σύμφωνα με τα στοιχεία του Βρετανικού 

Γραφείου Εθνικής Στατιστικής (Office for National 

Statistics) κατοικούν 72.000 Έλληνες πολίτες. Στην 

Αγγλία ζουν 65.000 (εκ των οποίων πάνω από 

30.000 στο Λονδίνο), 5.000 ζουν στην Σκωτία, 2.000 

στην Ουαλία και ένας μικρός αριθμός κατοικεί στην 

Βόρειο Ιρλανδία. Ο αριθμός αυτός σύμφωνα με 

ανεπίσημα στοιχεία της Ελληνικής Πρεσβείας (αφού 

δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή) ξεπερνάει τις 

100.000. 

Λόγω της διαρκούς αφίξεως συμπατριωτών μας 

πολλοί εκ των οποίων είναι εμπερίστατοι και 

έρχονται οικογενειακώς προς αναζήτηση μιας 

καλύτερης τύχης έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές 

συνθήκες και ανάγκες σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια. Σε αντίθεση με το στερεότυπο του ΗΒ, με το 

Λονδίνο των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και των 

σπουδαίων ακαδημαικών, η ανθρωπογεωγραφία 

έχει αλλάξει άρδην και μεγάλο τμήμα των 
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συμπολιτών μας είναι χαμηλού ή μεσαίου 

οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου συχνά χωρίς 

βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. Πρόκειται 

για ανθρώπους πολλές φορές απεγνωσμένους που 

κυριολεκτικά ζητούν εναγωνίως οποιαδήποτε 

εργασία για να επιβιώσουν ιδίως αν έχουν 

οικογένεια και είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Σε αυτό 

το νέο πλαίσιο υπάρχει έντονη η αίσθηση ότι πρέπει 

να δημιουργηθούν δομές για την οργάνωση και 

εκπροσώπηση της Ελληνικής ομογένειας στο ΗΒ 

ώστε οι νεοαφιχθέντες (και οχι μόνο) να 

αγκαλιαστούν και να βοηθηθούν ιδίως λόγω του 

επερχομένου Brexit στις 29 Μαρτίου 2019. 

Σε αντίθεση με την Κυπριακή παροικία που έχει 

παραδοσιακά δυναμική παρουσία στο ΗΒ η 

Ελληνική ομογένεια παρά την πολύχρονη ιστορία 

της αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια οπότε 

δεν είχε ποτέ αντίστοιχες ανάγκες και δομές. Η 

δημιουργία εποπτικού φορέα που θα αγκάλιαζε την 

ελληνική παροικία θα είχε διττό στόχο σε ΗΒ και 

Ελλάδα. Σε ότι αφορά το ΗΒ η οργανωμένη 

παρουσία της ομογένειας θα βοηθούσε τους 

Έλληνες στην καθημερινότητα τους, στις 

δραστηριότητες τους και εν τέλει στην ομαλή ένταξη 

τους στη ζωή στη χώρα. Η δημιουργία μιας κίνησης 

θα έδινε την δυνατότητα καλύτερης εκπροσώπησης 

των Ελλήνων πολιτών απέναντι στις Βρετανικές 

κρατικές δομές ιδίως αυτή την κρίσιμη στιγμή των 

διαπραγματεύσεων για το επικείμενο Brexit όπως 

συμβαίνει με τις αντίστοιχες οργανώσεις των άλλων 

εθνικών ομάδων. 

Αυτό θα καταστεί ακόμη πιο αναγκαίο αν όντως το 

ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ αφού τα δικαιώματα 

μας εδράζονται στο γεγονός ότι είμαστε πολίτες 

κράτους της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Η 

οργανωμένη παρουσία των Ελλήνων και οι δράσεις 

για φλέγοντα εθνικά ζητήματα θα προσέφεραν 

διεθνή υποστήριξη και προβολή για την πατρίδα 

μας και κατ’επέκταση θα ήταν ανεκτίμητο 

διαπραγματευτικό όπλο στην διπλωματική της 

φαρέτρα. Υπό αυτό το πρίσμα διοργανώθηκαν μαζί 

με τον Σύλλογο Ποντίων ΗΒ οι δύο μεγάλες 

συγκεντρώσεις για την Μακεδονία μπροστά από το 

Βρετανικό Κοινοβούλιο που αγκαλιάστηκαν από την 

ελληνική παροικία και ενέπνευσαν άλλες ελληνικές 

κοινότητες σε άλλες χώρες όπου ακολούθησαν. 

Παρ’ότι ήταν μια πρωτοφανής πρωτοβουλία για την 

ομογένεια του ΗΒ, είχε επιτυχία και θα μπορούσαν 

να διοργανωθούν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

ώστε να συνδράμουμε την πατρίδα μας σε μια 

σειρά εθνικών θεμάτων όπως το Κυπριακό, το 

ζήτημα της αιχμαλωσίας των στρατιωτικών μας 

στην Τουρκία, τα γλυπτά του Παρθενώνα, οι 

οικονομικές διαπραγματεύσεις, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα της Ελληνικής μειονότητας σε Σκόπια, 

Βόρεια Ηπειρο, Τουρκία, η επιστροφή των 

αρχαιοτήτων από τη Γερμανία και άλλα. 

Σε ότι αφορά την σχέση της ελληνικής παροικίας με 

την πατρίδα μας, η οργανωμένη εκπροσώπηση θα 

μας έδινε φωνή όπου θα ακουγόταν και έτσι οι 

ανάγκες και οι προβληματισμοί θα λαμβάνονταν 

υπόψη σε αντίθεση με την σημερινή κατάσταση. Θα 

μπορούσε να τεθεί για παράδειγμα το θέμα της 

δημιουργίας επίτιμων προξενείων σε πόλεις όπως 

το Μάντσεστερ ή το Κάρντιφ για να εξυπηρετούνται 

οι πολίτες χωρίς να πρέπει να ταξιδεύουν πολλές 

ώρες, να αφήνουν την εργασία τους και να χάνουν 

χρόνο και χρήματα για να μεταβούν στο Λονδίνο. Σε 

ότι αφορά την έλλειψη προσωπικού στο μόνο 

έμμισθο Προξενείο μας στο Λονδίνο θα μπορούσε 

να γίνει επίσημο διάβημα στο Υπουργείο 

Εξωτερικών ώστε να αυξηθεί ο μικρός αριθμός των 

εργαζομένων που μειώθηκε λόγω περικοπών. Παρά 

τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν οι 

υπάλληλοι, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να 

προλάβουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός 

συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού από τη στιγμή 

που ο αριθμός τους αντί να αυξάνεται αναλογικά με 

τις ανάγκες, παραμένει στάσιμος. 

Επιπλέον, μια οργανώμενη κίνηση θα προσδώσει 

δυναμική στην καμπάνια για τα αυτονόητα 

δικαιώματα που μας στερεί κατά παράβαση του 

Άρθρου 51 § 4 του Συντάγματος το ελληνικό κράτος. 

Με μισό εκατομμύριο Έλληνες πολίτες εκτός χώρας 

πρέπει άμεσα να γίνουν οι τυπικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να 

υπάρξει εφαρμογή του Συνταγματικώς 

κατοχυρωμένου δικαιώματος της ψήφου των 

Ελλήνων πολιτών που ζούν στο εξωτερικό στις 

Πρεσβείες και έμμισθες προξενικές αρχές του τόπου 
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διαμονής τους ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε 

στο Λονδίνο στις επόμενες εθνικές εκλογές. 

Στο άρθρο αναφέρονται ορισμένες βασικές ανάγκες 

και κατευθύνσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μια 

οργανωμένη παρουσία και δυναμική  

εκπροσώπηση της ελληνικής ομογενείας εδώ στο 

ΗΒ. Ο στόχος είναι να ανοίξει μια συζήτηση για ένα 

πολύ σημαντικό ζήτημα που μας αφορά όλους. 

Αναμένονται με ενδιαφέρον οι δικές σας σκέψεις 

και προτάσεις για το ποιές είναι οι ανάγκες που 

υπάρχουν (διαφορετικές για τον καθένα) και πως θα 

θέλατε εσείς να καλυφθούν. 

Πηγή: Μιχάλης Αράπης, Εφημερίδα του Λονδίνου 

Ελευθερία (19/7/2018).  

   

 

 

16. Εντμόντ Αμπού: «Η Ελλάδα του 

Οθωνα», εκδόσεις Μεταίχμιο, 2018 

 

 

Πρόλογος Τάκης Θεοδωρόπουλος, Mετάφραση 

Αριστέα Κομνηνέλλη, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2018, 

σελ. 448.  

Ο Edmond About, με λαμπρές σπουδές στη Γαλλία, 

στέρεες φιλολογικές και αρχαιογνωστικές γνώσεις 

που αποτυπώνονται στο βιβλίο του, έρχεται στην 

Αθήνα, με την ιδιότητα του Εταίρου της Γαλλικής 

Σχολής, στις αρχές του 1852. Διαμένει δύο χρόνια 

και περιηγείται τη χώρα συντροφευμένος από τον 

αρχιτέκτονα Charles Garnier – τον μετέπειτα 

δημιουργό της Οπερας του Παρισιού – και τον 

ζωγράφο Alfred de Curzon. Παρατηρεί με 

ευαισθησία τη φύση και με οξυδέρκεια τα φυλετικά 

χαρακτηριστικά, τις αρετές και τα πάθη των 

Νεοελλήνων, τις συνθήκες διαβίωσης, όλες τις 

εκφάνσεις του πολιτικού και κοινωνικού βίου. 

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, δημοσιεύει, το 

1854, το έργο του La Grèce contemporaine, το οποίο 

θα γνωρίσει το επόμενο έτος μια δεύτερη, 

εμπλουτισμένη έκδοση. Λίγα χρόνια αργότερα θα 

δημοσιεύσει το μυθιστόρημα Le Roi des 

Μontagnes (Ο Βασιλεύς των Ορέων) που θέτει επί 

τάπητος το πρόβλημα της ληστείας στον 19ο αιώνα. 
 

 
 

Το έργο του σκιάζεται αυχνά από μια υποψία 

«μισελληνικής στάσης». Θα ήταν, ωστόσο, μεγάλο 

λάθος και ατόπημα να συγκρίνουμε τη γραφίδα και 

τη ματιά του Αμπού με αυτή των γάλλων 

ρομαντικών που επισκέπτονται την Ελλάδα 

συνεπαρμένοι από το κλασικό ιδεώδες και δεν 

ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πραγματικότητα 

και την αληθινή ζωή. Σίγουρα δεν είναι ένας 

ενθουσιώδης και μονοδιάστατος θαυμαστής της 

κλασικής αρχαιότητας, όπως ο Σατωβριάνδος που 

επισκέφθηκε για τέσσερις μόνο ημέρες τη μικρή 

Αθήνα του 1806, περνώντας μια ολόκληρη ημέρα 

στην Ακρόπολη, μα ούτε και ένας Ρενάν που θα 

απευθύνει εκεί επάνω την περίφημη «προσευχή» 

του (Prière sur l’ Acropole, 1865). 

Θα τολμούσα να πω ότι ο Αμπού διατηρεί στη 

γραφίδα του όλον τον σαρκασμό και τη λεπτή 

ειρωνεία ενός Βολταίρου, ενώ πολύ σωστά 

επισημαίνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, στο 

προλογικό του σημείωμα, τις υφολογικές εκλεκτικές 

του συγγένειες με τον δικό μας Ροΐδη. 

Η περιήγηση των Ευρωπαίων στον χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου έχει πίσω της ιστορία 

αιώνων. Εκκινώντας από τον 15ο και τον 16ο αιώνα, 

πρόκειται άλλοτε για ταξίδι «φανταστικό» (χωρίς 

δηλαδή βαθύτερη αληθοφάνεια των περιγραφών), 

άλλοτε για «κυνήγι των αρχαιοτήτων». Εξελίσσεται 

στον 17ο και κυρίως στον 18ο αιώνα στην «Grande 
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Tour» («Μεγάλο Γύρο»), σε ένα εκπαιδευτικού 

δηλαδή χαρακτήρα ταξίδι, μέσω της Ιταλίας, 

απαραίτητο εφόδιο για τον γόνο μιας 

αριστοκρατικής οικογένειας και όνειρο ζωής κάθε 

εύπορου λογίου. 

Στον 19ο αιώνα, οι άγγλοι, γάλλοι, γερμανοί 

επισκέπτες κινούνται ανάμεσα σε δύο βασικούς 

άξονες: στην αναζήτηση της κλασικής αρχαιότητας 

και σε ένα είδους αισθητικού «οριενταλισμού». Σε 

όλες όμως τις περιπτώσεις η περιηγητική 

γραμματεία αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

πηγή, μεταγραφή μέσα από τα μάτια του «άλλου», 

ιδιότυπο τεκμήριο που αποτελεί ένα 

πολυπρισματικό κάτοπτρο. Ο ταξιδιώτης βιώνει τις 

αντιφάσεις της ανακάλυψης των «ερειπίων» που 

δεν τον απογοητεύουν ποτέ και συνάμα μιας 

διαφορετικής καθημερινότητας, πρωτόγονης και 

φτωχής, που δεν είναι πάντοτε έτοιμος να 

αποδεχθεί, να παρατηρήσει και να ερμηνεύσει στις 

σωστές της διαστάσεις. 

Προς το τέλος του 18ου αιώνα διαμορφώνεται ένα 

ρεύμα, στο πλαίσιο των γάλλων ελληνιστών, που 

επιδιώκει να συγκεράσει την αρχαιολογική έρευνα 

με την προσεκτική μελέτη και τη βαθύτερη 

κατανόηση του σύγχρονου Ελληνισμού, σε 

συνάρτηση με την επιστημονική μελέτη του 

φυσικού χώρου (χλωρίδα και πανίδα). 

Αυτό επιδιώκει, τηρουμένων των αναλογιών, ο 

Αμπού, που επιπλέον ζει για ολόκληρα δύο χρόνια 

στην Ελλάδα, έχοντας όλον τον απαιτούμενο χρόνο 

για να εμβαθύνει σε όσα τον ενδιαφέρουν. 

Αναφέρεται στην εναλλασσόμενη φύση, άλλοτε 

ξερή και άνυδρη, άλλοτε καταπράσινη (τον μαγεύει 

ο Ευρώτας, το αρκαδικό τοπίο), στο κλίμα (στα 

ζεστά καλοκαίρια, στον παγωμένο βοριά της 

Αττικής), στα φυλετικά χαρακτηριστικά των 

Ελλήνων, που τους συγκρίνει με τους αρχαίους 

προγόνους τους (αντικρούοντας έμμεσα, σθεναρά 

εν τούτοις, τις απόψεις του Φαλμεράιερ), στην 

έμφυτη αγάπη τους για την ισότητα, την ελευθερία 

και στη ροπή τους στην… αναρχία και στην 

απειθαρχία. 

 
 

Τα κεφάλαια του βιβλίου αποκαλύπτουν μεθοδικά, 

αρκετές φορές με σαρκασμό και χιούμορ, αλλά 

πάντοτε με μεγάλη διεισδυτικότητα, όλες τις πτυχές 

της ζωής στην Ελλάδα του Οθωνα, συνθέτοντας ένα 

πολύτιμο τεκμήριο για τους μελετητές της εποχής 

και συνάμα ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, αφού 

διανθίζονται με γεγονότα της μικροϊστορίας 

(βρίσκουμε π.χ. εκτενείς αναφορές σε πρόσωπα της 

τότε επικαιρότητας, όπως η εκκεντρική δούκισσα 

της Πλακεντίας). 

Η κοινωνική διαστρωμάτωση, η οικογένεια, το 

ζήτημα του αυτοχθονισμού και ετεροχθονισμού, η 

ιδιωτική και η δημόσια σφαίρα, η ζωή στο Παλάτι 

(οι περιγραφές των βασιλέων είναι ρεαλιστικές και 

διόλου ωραιοποιημένες), η κοσμική ζωή, το θέατρο 

και ο παράδοξος τρόπος λειτουργίας του συνθέτουν 

αυτοτελείς άξονες αφήγησης. 

Ασφαλώς όμως τα πλέον σημαντικά (και πρόσφορα 

σε συγκρίσεις με το σήμερα) τμήματα του βιβλίου 

αποτελούνται από τις ενδελεχείς παρατηρήσεις του 

Αμπού για τη γεωργία και τους τρόπους ανάπτυξής 

της (τον εντυπωσιάζουν το μέγεθος των 

ακαλλιέργητων γαιών και η ανεξέλεγκτη 

καταστροφή της χλωρίδας από τις πυρκαγιές), για 

την ανεπάρκεια του οδικού δικτύου, για τον φυσικό 

πλούτο της χώρας που δεν αξιοποιείται σωστά και 

για τη δεινή οικονομική της κατάσταση: 

Διαβάζουμε στο έβδομο κεφάλαιο «Τα 

οικονομικά»: 

«Οι φορολογούμενοι δεν πληρώνουν καθόλου το 

κράτος, το οποίο δεν πληρώνει τους πιστωτές του» 

[…] «Η Ελλάδα είναι το μοναδικό γνωστό 

παράδειγμα [πολιτισμένης] χώρας που βρίσκεται σε 

πλήρη χρεοκοπία από τη γέννησή της. Αν η Γαλλία ή 

η Αγγλία βρίσκονταν σε μια τέτοια κατάσταση έστω 
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και για έναν χρόνο, θα γινόμασταν μάρτυρες 

φοβερών δεινών: η Ελλάδα έχει μάθει να ζει εδώ και 

πάνω από είκοσι χρόνια με τη χρεοκοπία. Ολοι οι 

προϋπολογισμοί της, από τον πρώτο έως τον 

τελευταίο, είναι ελλειμματικοί». 

Καλαίθητο βιβλίο, με ρέουσα μετάφραση της 

Αριστέας Κομνηνέλλη, την οποία διανθίζει και με 

πολλές κατατοπιστικές σημειώσεις, αξίζει να 

φθάσει στα χέρια του καθενός, και όχι μόνο του 

ειδικού μελετητή του 19ου αιώνα. Παρέχει πλείστες 

όσες ευκαιρίες για αναστοχασμό, διδάσκοντάς μας 

με έναν γλαφυρό, σχεδόν μυθιστορηματικό τρόπο 

πως δεν ξεπεράσαμε τα ατοπήματα του τότε ακόμη 

νεαρού κράτους και πως η Ιστορία μπορεί να 

διδάξει με σκληρό τρόπο καθώς, εάν δεν τη 

λάβουμε υπ’ όψιν μας, δυστυχώς 

επαναλαμβάνεται. 

Πηγή: Αννα Ταμπάκη, καθηγήτρια στο Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ερευνήτρια στο 

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ. 
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17. Νικηφόρος Βρεττάκος: «Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο» 

Ποιος θα μας φέρει λίγον ύπνο εδώ που βρισκόμαστε; 

Θα μπορούσαμε τότες τουλάχιστο 

να ιδούμε πως έρχεται τάχατε η μάνα μας 

βαστάζοντας στη μασχάλη της ένα σεντόνι λουλακιασμένο* 

με μια ποδιά ζεστασιά και κατιφέδες* από το σπίτι μας. 

Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην άκρη του μαντιλιού: 

                        ένας κόσμος χαμένος. 

 

Τριγυρίζουμε πάνω στο χιόνι με τις χλαίνες* κοκαλιασμένες. 

Ποτέ δεν βγήκε ο ήλιος σωστός απ' τα υψώματα του Μοράβα, 

ποτέ δεν έδυσε ο ήλιος αλάβωτος απ' τ' αρπάγια της Τρεμπεσίνας. 

Τρεκλίζω στον άνεμο χωρίς άλλο ρούχο, 

διπλωμένος με το ντουφέκι μου, παγωμένος και ασταθής. 

 

(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια 

της πατρίδας μου δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο). 

 

Δε θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή περασμένη υπό μάλης*, 

δε θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι αν δεν ήσουν εσύ, 

γλυκό χώμα που νιώθεις σαν άνθρωπος, 

αν δεν ήτανε πίσω μας λίκνα* και τάφοι που μουρμουρίζουν 

αν δεν ήτανε άνθρωποι κι αν δεν ήταν βουνά με περήφανα 

μέτωπα, κομμένα θαρρείς απ' το χέρι του θεού 

να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και το πνεύμα του. 

 

Η νύχτα μάς βελονιάζει τα κόκαλα μέσα στ' αμπριά*· 

εκεί μέσα 

μεταφέραμε τα φιλικά μας πρόσωπα και τ' ασπαζόμαστε 

μεταφέραμε το σπίτι και την εκκλησιά του χωριού μας 

το κλουβί στο παράθυρο, τα μάτια των κοριτσιών, 

το φράχτη του κήπου μας, όλα τα σύνορά μας, 

την Παναγία με το γαρούφαλο, ασίκισσα*, 

που μας σκεπάζει τα πόδια πριν απ' το χιόνι, 

που μας διπλώνει στη μπόλια* της πριν απ' το θάνατο. 

 

Μα ό,τι κι αν γίνει εμείς θα επιζήσουμε. 

Άνθρωποι κατοικούν μες στο πνεύμα της Ελευθερίας 

αμέτρητοι,  
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Άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία τους, Άνθρωποι. 

Ένας μεγάλος καταυλισμός είναι η έννοια της αρετής. 

Το ότι πεθάναν, δεν σημαίνει πως έπαψαν να υπάρχουν εκεί, 

με τις λύπες, τα δάκρυα και τις κουβέντες τους. 

Ο ήλιος σας θα 'ναι ακριβά πληρωμένος. 

 

Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά, 

σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στοίχισε. 

(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια της πατρίδας μου δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο). 

* λουλακιασμένο σεντόνι: σεντόνι πλυμένο με λουλάκι, μια γαλάζια ουσία που παλιότερα ξέβγαζαν τα ρούχα για να 

πάρουν πιο λευκό χρώμα *κατιφέδες (ο κατιφές): είδος λουλουδιών * χλαίνες (η χλαίνη): στρατιωτικά πανωφόρια * 

υπό μάλης: κάτω από τη μασχάλη * λίκνα (το λίκνο): κλίνες βρεφών· μεταφορικά, τόποι στους οποίους γεννήθηκε 

κάτι πολύ σπουδαίο, κοιτίδες * αμπριά (το αμπρί): καταφύγια που προστατεύουν τους στρατιώτες στον πόλεμο *(η) 

ασίκισσα (ο ασίκης): λεβέντισσα, γενναία * (η) μπόλια: γυναικείο μαντίλι για το κεφάλι, πετσέτα 

 

 

 

 

Δημήτρης Χαρισιάδης, Στρατιωτική κατασκήνωση στο Αλβανικό Μέτωπο. 1940.  

Φωτογραφικά Μουσεία Μπενάκη. 
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Κ. Mάλεβιτς, «Το σαμοβάρι» (1913). 
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