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Eλλάδα-Πολιτισµός-Γλώσσα
Κορυφαίοι Πανεπιστηµιακοί και άνθρωποι Γ’ Μέρος
του πνεύµατος απαντούν στις τρεις παραπάνω έννοιες
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Γεωργία Κωστακοπούλου

Εκδηλώσεις πολιτισµού στη νότια Ρωσία στο πλαίσιο
του αφιερωµατικού έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016
«Ρωσσο-ελληνική φιλία, αιωνίως όλοι
µαζί» ήταν το κεντρικό σύνθηµα των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στο Βλαδικαυκάζ της νότιας Ρωσίας από 13 έως 15
Μαΐου στο πλαίσιο του αφιερωµατικού
έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016.
Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον
Ελληνικό Σύλλογο Βόρειας Οσετίας–Αλανίας
«Προµηθέας», σε συνεργασία µε τις Αρχές και
τη ∆ιοίκηση της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας
Οσετίας – Αλανίας και µε τη στήριξη της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού του
Υπουργείου Εξωτερικών, που συµµετείχε στις
εκδηλώσεις µε επικεφαλής τον Αν. Γενικό της
ΓΓΑΕ ∆ηµήτρη Πλευράκη.
Στις εκδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν
την Κυριακή 15 Μάιου, σε άκρως συγκινητικό κλίµα, µε τη συµµετοχή των Αρχών της
∆ηµοκρατίας της Βόρειας Οσετίας–Αλανίας
και του ∆ήµου του Βλαδικαυκάζ, συµµετείχαν
καλλιτέχνες από την ∆ηµοκρατία της Βόρειας
Οσετίας–Αλανίας, µαθητές 10 σχολείων της
περιοχής οι οποίοι ετοίµασαν µουσικο-θεατρική παράσταση για τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, καθώς και τα χορευτικά τµήµατα του
Ελληνικού Συλλόγου της Βόρειας Οσετίας–
Αλανίας.
Η κα Θεοδωρίδου πλαισιωµένη από µουσικό σχήµα µε µέλη καλλιτέχνες της φιλαρµονικής ορχήστρας της ∆ηµοκρατίας της Βόρειας
Οσετίας – Αλανίας, υπό την διεύθυνση του
Μαέστρου Ορφανίδη Θεόδωρου, ερµήνευσε βυζαντινούς ύµνους και τραγούδια σηµαντικών Ελλήνων συνθετών. Κορυφαία και
συγκινητική ήταν η στιγµή όταν ερµήνευσε,
εµφανώς συγκινηµένη και η ίδια, το ποντιακό
τραγούδι «την πατρίδα µ΄ έχασα». Το χορευτικό ποντιακό συγκρότηµα του Παµποντιακού
Συλλόγου « Αργώ» Καλλιθέας, παρουσίασε
µια σειρά από γνωστούς ποντιακούς χορούς,

συνοδευόµενο από λύρα, από τον καλλιτέχνη Καϊογλίδη Χρήστο και νταούλι, από τον
Παπαδόπουλο Γιώργο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής της στο Βλα-

δικαυκάζ, η Ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας
της Βόρειας Οσετίας – Αλανίας , να επισκεφθεί
το σχολείο του Μπεσλάν και να καταθέσει στε-

φάνια στο µνηµείο « ∆έντρο Θρήνου» για τα
334 αθώα θύµατα της τραγωδίας. Το νέο σχολείο κατασκευάστηκε µε την βοήθεια του Ελληνικού Κράτους και των Ελλήνων οµογενών.
Έχει πάρει το όνοµα του ηρωϊκού Έλληνα
Γιάννη (Ιβάν) Κανίδη, που αρνήθηκε να φύγει
από το σχολείο, ενώ µπορούσε, χάνοντας τη
ζωή του για να προστατεύσει τους αθώους µαθητές του. Σήµερα ο γιός του είναι ο ∆ιευθυντής
του σχολείου και συνεχίζει την ανθρωπιστική
κληρονοµιά του Έλληνα πατέρα του. Σηµειώνεται ότι Έλληνας οµογενής είναι και ο ∆ήµαρχος
της µαρυρικής πόλης του Μπεσλάν.
Στην αποστολή συµµετείχαν εκτός του Αν.
Γενικού της ΓΓΑΕ ∆ηµήτρη Πλευράκη και η
∆/ντρια της ΓΓΑΕ στο Τµήµα Ευρώπης κα Παπαδάτου Εύα, η κα Μικρουλέα ΙλιάναΗρώ, Ειδική Σύµβουλος της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, ο κ. Χούπης Αθανάσιος Γεν.
Γραµµατέας του ∆ήµου Ασπροπύργου, οι κ.κ.
Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Σαββίδης Παντελής και Κωνσταντινίδης Αβραάµ, Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Ασπροπύργου, ο κ.
Τσολερίδης Κωσταντίνος, Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης του ∆ήµου
Ασπροπύργου “Attica tv”, η παγκοσµίου
φήµης σοπράνο, ποντιακής καταγωγής κα
Σόνια Θεοδωρίδου, συνοδευόµενη από τον
Μαέστρο κ. Ορφανίδη Θεόδωρο καθώς και
τµήµα του χορευτικού ποντιακού συγκροτήµατος του Παµποντιακού Συλλόγου « Αργώ»
Καλλιθέας, µετά από πρόσκληση της Ελληνικής Κοινότητας του Βλαδικαυκάζ.
Η µετακίνηση των καλλιτεχνών έγινε µε την
ευγενική χορηγία του οµίλου Μουζενίδη και
της Aegean Airlines. H σοπράνο κα Σόνια Θεοδωρίδου και ο Μαέστρος κ. Θεόδωρος
Ορφανίδης συµµετείχαν αφιλοκερδώς.
Νίκος Νοµικός
Υπεύθυνος Τµήµατος Ενηµέρωσης ΓΓΑΕ
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«Η Ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισµός
είναι το σύνολο των ριζών του δυτικού πολιτισµού»
Μιλάει η Όλγα Νάσση η οποία είναι η νέα Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας
Η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας
(Ο.Ε.Κ.Α.Ι) µε την αιγίδα της Γενικής
Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού,
πραγµατοποίησαν µια σειρά εκδηλώσεων µέχρι και 22 του µηνός σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας
για την
καθιέρωση της “Παγκόσµιας Ηµέρας
Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισµού. Η Ο.Ε.Κ.Α.Ι υπήρξε εκείνη που
πρωτοστάτησε στην πρόταση της καθιέρωσης της Ηµέρας αυτής, εκείνη που
πρώτη έλαβε την συναίνεση και την
υποστήριξη των Ελληνικών και Κυπριακών Αρχών, αλλά και πολλών άλλων
Θεσµών στην Ιταλία και σε όλο τον
κόσµο. Μας µιλάει σήµερα η Όλγα
Νάσση, η οποία είναι η νέα Πρόεδρος
της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστηµίου της
Μεσσήνης. Η Όλγα Νάσση γεννήθηκε
στην Ιταλία από Έλληνα πατέρα και ελληνοιταλίδα µητέρα το 1972.
Είναι Πτυχιούχος του τµήµατος Πολιτικών
Επιστηµών µε διδακτορικό στην Ανθρωπολογία και στις εθνογλωσσικές µελέτες. Έχει
κάνει εθνογραφική έρευνα σχετικά µε την
ελληνική µειονότητα στην Αλβανία. Έχει µεταφράσει Μονογραφίες από τα ελληνικά
και τα ισπανικά και έχει δηµοσιεύσει πολλά
επιστηµονικά άρθρα σε εθνικά και διεθνή
περιοδικά και επιθεωρήσεις. Έχει συµµετάσχει σε ερευνητικά προγράµµατα στον ακαδηµαϊκό τοµέα στην Ελλάδα και τις
Ηνωµένες Πολιτείες για τις ιστορικές µειονότητες και τις ιταλικές κοινότητες προέρχονται
από τη διασπορά. Ασχολείται µε διαφόρους κοινωνικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Ανάµεσα σε άλλα τονίζει:
«Η εξωτερική εικόνα της Ελλάδα αλλάζει, σε δύο παράλληλες και αντίθετες ταυτόχρονα όψεις: για ορισµένους – να το
πούµε ωµά, για τους προνοµιούχους - η Ελλάδα είναι η χώρα που θα ήθελε να είναι
µέρος της ∆ύσης χωρίς να το αξίζει. Για άλλους – για αυτους που υποφέρουν από την
κρίση – η Ελλάδα, αντιθέτως, είναι αυτή
που έδωσε το παράδειγµα της αξιοπρέ-

πειας ενάντια στην αλαζονεία, αυτή της εξέγερσης. Και οι δύο αντιλήψεις είναι σίγουρα σχετικές, ταλαντεύονται. Όµως, η
ίδια η «κλασσική» εικόνα της Ελλάδας, θα
έλεγα «η σχολική» εµπλουτίστηκε καλώς
ή κακώς µε αυτές τις δύο αντιλήψεις, από
τις οποίες την δεύτερη - αξιοπρέπεια και
εξέγερση- θεωρώ ως την πιο εξέχουσα».

! Η συνέντευξη
Η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων
και Αδελφοτήτων Ιταλίας πρωτοστάτησε
για την καθιέρωση για την “Παγκόσµια
Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισµού”. Πόσο σηµαντικές
είναι τέτοιου είδους εκδηλώσεις για τον
ελληνισµό παγκοσµίως;
«Η Ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός
πολιτισµός δεν είναι µόνο η κληρονοµιά
ενός λαού, αλλά και του συνόλου των
ριζών του δυτικού πολιτισµού. Η διατήρηση αυτών των ριζών ισοδυναµεί µε την
υπεράσπιση του συνόλου του ευρωπαϊκού πολιτισµού, µεσα από τις περισσότερες πολιτισµικές και ανθρώπινες πτυχές

του. Σε µια εποχή που τα σηµάδια της παλινδρόµησης δεν είναι δυστυχώς σπάνια
στην Ευρώπη, αυτή η πολιτιστική µάχη
αποκτάει µια πολύ σηµαντική µορφή».

Η Οµογένεια, στον 21ο αιώνα ποιες νέες
ανάγκες και προκλήσεις έχει να αντιµετωπίσει;
«Η διασπορά αντιµετωπίζει τα προβλήµατα της κρίσης, τόσο τα υλικά όσο και τα
πολιτιστικά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι
Ευρωπαίοι. Και σε σύγκριση µε τα περισσότερους από αυτούς, είναι ίσως σε πλεονεκτικότερη θέση, διότι τόσο η συνοχή της,
όσο και οι δεσµοί της, που ποτέ δεν διεκόπηκαν, µε τις θεµελιώδεις αξίες του Ελληνισµού, τη φέρνουν σε τέτοια θέση, ώστε
να απορρίπτει πειρασµούς βαρβαρότητας
που κυκλοφορούν σε πολλά µέρη της Η
Ευρώπης κατά τα τελευταία χρόνια...».
Σας ανησυχεί η εικόνα που παρουσιάζει η
χώρα µας τα τελευταία χρόνια µε την ανεξέλεγκτη οικονοµική κρίση και µε ότι αυτή
επηρεάζει την καθηµερινότητα του Έλληνα;
«Είναι αναµφίβολο, ότι η πίεση της κρί-

σης, η οποία µε ιδιαίτερη σκληρότητα βιώνεται στην Ελλάδα, έχει άµεσο αντίκτυπο
στην καθηµερινή µας ζωή: πολλά πρότυπα διαβίωσης και πολλά αποκτειθέντα
δικαιώµατα συνθλίβονται και η ιστορική
µας αποτύπωση στην αντοχή των κακουχιών τίθεται σε οδυνηρή δοκιµασία.
Παραµένουν οι βασικές αξίες της αλληλεγγύης, που είναι ένα από τις πιο βαθιές
αξίες: η συµπεριφορά των Ελλήνων µπροστά στον πόνο των µεταναστών παραµένει
στο σύνολό της µια από τις πιο πολιτισµένες και ανθρώπινες στην Ευρώπη.
Η εξωτερική εικόνα της Ελλάδα αλλάζει, σε δύο παράλληλες και αντίθετες ταυτόχρονα όψεις: για ορισµένους – να το
πούµε ωµά, για τους προνοµιούχους - η
Ελλάδα είναι η χώρα που θα ήθελε να
είναι µέρος της ∆ύσης χωρίς να το αξίζει.
Για άλλους – για αυτους που υποφέρουν
από την κρίση – η Ελλάδα, αντιθέτως,
είναι αυτή που έδωσε το παράδειγµα της
αξιοπρέπειας ενάντια στην αλαζονεία,
αυτή της εξέγερσης.
Και οι δύο αντιλήψεις είναι σίγουρα σχετικές, ταλαντεύονται. Όµως, η ίδια η
«κλασσική» εικόνα της Ελλάδας, θα έλεγα
«η σχολική» εµπλουτίστηκε καλώς ή
κακώς µε αυτές τις δύο αντιλήψεις, από τις
οποίες την δεύτερη - αξιοπρέπεια και εξέγερση- θεωρώ ως την πιο εξέχουσα».

Μπορεί να βοηθήσει η Οµογένεια;
«Οι Έλληνες της διασποράς είναι η πιο
ορατή όψη του Ελληνισµού, η πιο άµεση,
θα έλεγα, σε ένα µεγάλο µέρος του κόσµου. Αποτελεί και το πιο προηγµένο παρατηρητήριο, να το πω έτσι, µέσα στην ίδια
την Ευρώπη».
Πιστεύετε πως οι χώρες της Νότιας Ευρώπης θα πρέπει να συνεργαστούν πιο
στενά απέναντι σε έναν Βορρά που φαίνεται πως τραβά το δικό του δρόµο;
«Σίγουρα. Η ελληνική ιστορία των τελευταίων ετών στις διάφορες εκφάνσεις της,
εκφράζει ακριβώς αυτό.
Όχι µόνο ως υλική προστασία, άµµεση,
αντιµέτωπη µε τις σκληρές και συνεχείς οικονοµικές επιθέσεις, αλλά και ως επαναβεβαίωση των ευρωπαϊκών αξιών - και
ως εκ τούτου, ελληνικών αξιών - τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον
πολιτισµό».
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Με αφορµή το ντοκιµαντέρ του Μένιου Καραγιάννη
33.333 - Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη

«Εχτός αν Ιθάκη
είναι το ταξίδι»
Σκέψεις πάνω στην «Οδύσσεια» του Νίκου Καζαντζάκη και του Μένιου Καραγιάννη
Της Τερέζας Βαλαβάνη

Ατέρµονη θάλασσα,
πού βρίσκεται ο Οδυσσέας;
Ανεµόµυλοι δίχως πανιά,
πού πολεµά ο ∆ον Κιχώτης;
Εκεί που σταµατά το έπος του Οµήρου, µε
τον πολύπαθο Οδυσσέα να φτάνει στην Ιθάκη
του, ξεκινάει η περιπλάνηση του αντιήρωα
Οδυσσέα του Νίκου Καζαντζάκη. Μέσα από
µια πληµµυρίδα 33.333 στίχων, 15.000 περίπου ωρών συγγραφικού µόχθου, 7 µεταγραφές µέσα σε 14 χρόνια από το 1924 έως
το1938. Σε µια ανάστροφη πορεία, εγκαταλείποντας την Ιθάκη, µπαίνει ο Οδυσσέας κι ο Καζαντζάκης µαζί του στο ταξίδι της
αποµάκρυνσης από την πατρώα γη, οδηγούµενοι στην Σπάρτη, στην Κρήτη, στην Αίγυπτο,
ακολουθώντας τον Νείλο µέχρι τον ωκεανό,
φτάνοντας µέχρι τους πάγους του Νότιου
Πόλου, εκεί όπου καραδοκεί ο θάνατος. «∆ουλεύω, αγωνίζοµαι, λυπούµαι, είµαι ανήσυχος,
τίποτα απ’ ό,τι γράφω δε µε χωρεί, είµαι απαρηγόρητος», εξοµολογείται ο συγγραφέας
στην γυναίκα του Γαλάτια. «Μάχοµαι, κοιτάζω
µπροστά σαν τον Οδυσσέα, µα χωρίς εγώ να
ξέρω αν ποτέ θ’ αράξω στην Ιθάκη. Εχτός αν
Ιθάκη είναι το ταξίδι».
Ο Καζαντζάκης δηµιουργεί, µέσα από το ξεδίπλωµα της δικής του «Οδύσσειας», ένα κολοσσιαίο ποιητικό έργο, που τροµάζει µε τον
όγκο και την πυκνότητα του, τους επίδοξους
µνηστήρες. Έργο για λίγους και εκλεκτούς αναζητητές δυσπρόσιτων βουνοκορφών. Όπως
τον δάσκαλο Gottfried Grunewald, που
65χρονος συνταξιούχος πλέον σπουδάζει τα
ελληνικά για να µπορέσει να µεταφράσει
άρτια στα σουηδικά το έπος! Σαν πολύτιµο δανεικό προυκιό, µετάγγιση αίµατος και πνεύµατος, δικό του ηράκλειο άθλο, σε καιρούς
ανιστόρητους, ζώντας ανάµεσα σε ανθρώπους
αδιάφορους, αποξενωµένους από τις ρίζες.
Αυτός ο υπεραιωνόβιος Σουηδός «Οδυσσέας»
χαρίζει την έµπνευση για την ταινία «33.333 Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη» στον σκηνοθέτη Μένιο Καραγιάννη.
Σ’ αυτόν τον σεβάσµιο γέροντα επιστρέφει
ξανά και ξανά, του δίνει να κρατά τον µίτο,
µέσα από την δική του σκηνοθετική περιπλάνηση, σε τόπους µακρινούς και κοντινούς, εκεί
όπου µας οδηγεί το µάτι του φακού του, εκεί
όπου βρίσκονται οι άνθρωποι που επιλέγει να
µας παρουσιάσουν ο καθένας τη δική του

οπτική της «Οδύσσειας». Τι θα γινόµαστε
δίχως τον καθρέφτη των άλλων; Υπάρχουµε
µέσα από το έργο µας, µόνο όταν οι άλλοι µας
ανακαλύπτουν. 14 σκεπτόµενα άτοµα, επιστήµονες και καλλιτέχνες, 14 «αναγνώστες», µιλούν,
απαγγέλουν, διαπιστώνουν, αµφισβητούν, αναρωτιούνται, παρακινούνται, συγκινούνται, συνδηµιουργούν. Καλούνται να µοιραστούν µαζί
µας το δικό τους «εύρηκα», µέσα από την πρόκληση του εκτεθειµένου σε κοινή θέα κι όµως
ταυτόχρονα απόκρυφου για τους πολλούς σώµατος της «Οδύσσειας» του Νίκου Καζαντζάκη.
Ο σκηνοθέτης Μένιος Καραγιάννης, πλάνητας κι αυτός του µεγάλου κόσµου από τα 17
του πετυχαίνει, µε τη δική του «Οδύσσεια», ένα
ντοκιµαντέρ 90 λεπτών, να µας ταξιδέψει µέσα
στα µεγάλα µυστήρια της ανθρώπινης ζωής
και της πνευµατικής δηµιουργίας. Μέσα από εικόνες καθηµερινές, λιτές, αποσπασµατικές, ρεαλιστικές, αφτιασίδωτες, φευγαλέες, που
εναλλάσσονται διαρκώς σε κοφτό ρυθµό, µας
συµπαρασύρει ν’ αναζητήσουµε µαζί του τόπους, πρόσωπα κι αλήθειες. Ναι, ξέρουµε ότι
τρέχουµε για να πεθάνουµε. Όµως δεν µπορούµε να σταµατήσουµε.
Όπως ο «Οδυσσέας» του Οµήρου, του Καζαντζάκη, του Καραγιάννη. Όλα σε κίνηση.
Θάλασσες, νερά, αυτοκίνητα, τρένα, ανυποψίαστοι περαστικοί, κυλιόµενες σκάλες, ηλικιωµένοι, ένας επαίτης, ένα ερωτευµένο
ζευγάρι που χορεύει.
Πλάνα που ντύνονται από τους ήχους της
φύσης, τη µυστική αντήχηση της πόλης και µια
νεωτερική µουσική που γίνεται σύµφυτη µε την
εικόνα και µας κρατά σε εγρήγορση. Κάποιες
φορές οι σκιές και οι αντικατοπτρισµοί µας
υπενθυµίζουν το περιβάλλον του µυθικού σπηλαίου του Πλάτωνα. «Ο βίος είναι όνειρον;»
Μέσα από µια θραυσµατική απεικόνιση του
κόσµου, τα πόδια που έχουν συµπαρασυρθεί
στον µαγικό χορό, το χέρι που παίζει το δοξάρι, σύννεφα, δέντρα, λιµάνια, το φεγγάρι, δίχτυα, ενετικά τείχη, παραθύρια, εκκλησιές, όλα
δηµιουργούν µαζί µε πολλά άλλα µια σπείρα
ατέρµονη.
Ο σκηνοθέτης καταφέρνει να µας πάρει µαζί
του στην ιδέα του ταξιδιού, των διαδοχικών περασµάτων και κατωφλίων, από κατώφλι σε
κατώφλι (Γιώργος Εξαµιλιώτης), στο µυητικό
ταξίδι του ανθρώπου ανοδικά από το κτήνος
στο θεό, από τη ζωή στο θάνατο. Μέσα από
τις συνταρακτικές εικόνες από το κρητικό
χωριό Σφεντίλι που καταδικάστηκε να σκεπαστεί από τα νερά ενός φράγµατος, απάνθρωπες αλλά και συγκινητικές εικόνες µιας

Ελλάδας κι ενός κόσµου που αρνείται να βουλιάξει.
Τα πάντα είναι εκδήλωση της ύλης, τα πάντα
είναι εκδήλωση του θείου, όµορφα και κοινότυπα, άσηµα και ταυτόχρονα µοναδικά. Όλοι
µας είµαστε περαστικοί, διαβατάρικα πουλιά.
Ένα αέναο παιχνίδι φωτός και σκιάς, σκαλοπάτια, σπηλιές, ένα περιστέρι που έξαφνα πετάει
. «Ξέρω καλά ότι ο θάνατος δεν νικιέται». Η
«Οδύσσεια» του Καζαντζάκη είναι ένα έργο
«γραµµένο µε αίµα», από έναν άνθρωπο που
προσπαθούσε να σώσει ό,τι µπορούσε, διαθέτοντας «ζεστή σάρκα» και µια «αχόρταγη
ψυχή». Ο Νίκος Καζαντζάκης έζησε σε µια
εποχή γεµάτη κοσµογονικές ανακατατάξεις,
νέα οράµατα και µεγάλες διαψεύσεις:

«Μας ξέβρασε το κύµα ναυαγούς. Τα πλοία
µας στα ύφαλα µπατάραν. Και οι ελπίδες µας
ξεφούσκωσαν κι αυτές. Σωσίβια, που τρυπήσαν και βουλιάξαν.
Παιδιά ενός αιώνα επικού και τραγικού.
Γεµάτου ιαχές, κραυγές από πολέµους.
Θελήσαµε να αποπλεύσουµε, ταξίδι αποκοτιάς.
Ενάντια στον ρου, στη διδαχή της ιστορίας.»
(Απόσπασµα από τη δική µου «Οδύσσεια», 2013)

Ο συγγραφέας δηµιουργεί µια κιβωτό που
προσπαθεί, µέσα σ’ έναν κόσµο που βουλιάζει, να περισώσει τον πλούτο της ελληνικής δηµοτικής γλώσσας και της κρητικής διαλέκτου.
Σαν νέος Όµηρος συνθέτει το έπος, την ποιητική µαρτυρία της αυτοκαταστρεφόµενης λευκής φυλής.
Φιλοδοξεί ν’ αφήσει µια πνευµατική και λογοτεχνική παρακαταθήκη για τους νέους και
τους ακόµα αγέννητους. Ταυτόχρονα, καταγράφει τη δική του πνευµατική πορεία, µας πα-

ραδίδει την αυτοβιογραφία του. Ανάµεσα σε
αβύσσους έψαξε το σύντοµο διάστηµα που
του δόθηκε δανεικό ν’ απελευθερωθεί, να µην
ελπίζει και να µην φοβάται, να φτάσει πέρα κι
από την προσδοκία της ίδιας της απελευθέρωσής του. «Η ψυχή µου η άσαρκη δεν µπορεί
να χορτάσει την ψυχή µου την σαρκοβόρα».
Τα κατάφερε; Το ερώτηµα παραµένει µαζί µε
όλα τ’ άλλα µεγάλα ερωτήµατα, που ο σκηνοθέτης µας θέτει µέσα από την ταινία του, ευτυχώς αναπάντητο.
Ο Μένιος Καραγιάννης τολµάει καθ’ οδόν
στην δική του προσωπική «Οδύσσεια», µετά
από το τρίπτυχο «Σκάπετα», «ΑΡΙΚΑ. Α.» και
«Lowland», ταινίες προσωπογραφίες ανθρώπων, που θέλησαν να είναι ο εαυτός τους πέρα
από τη βουή του πλήθους, να κάνει τη δική του
µεγάλη κατάθεση σκηνοθετικά, µ’ επιτυχία.
Ταυτόχρονα σαν παραγωγός, σκηνοθέτης και
διευθυντής φωτογραφίας.
Η ενασχόλησή του µε την απρόσιτη «Οδύσσεια» του ιερού τέρατος που λέγεται Καζαντζάκης, µας χαρίζει, δίχως να το επιδιώκει
συνειδητά, µια γνωριµία σε βάθος µε την ψυχή
και το εύρος του πνευµατικού έργου του συγγραφέα. ∆ιαρρηγνύοντας αποφασιστικά την
παρθενικότητα του άβατου της καζαντζακικής
«Οδύσσειας».
Η ταινία του λειτουργεί αρχετυπικά, σαν καθρέφτισµα της αγωνίας της περιπλάνησης της
ύπαρξης του ανθρώπινου όντος, ανατροφοδοτώντας µας µε αναζητήσεις και δίνοντάς µας
παρηγορία και εφόδια για το µεγάλο ταξίδι,
που µας οδηγεί απαρέγκλιτα όλους στο δικό
µας παγωµένο τοπίο του θανάτου. «Όρτσα,
παιδιά, και πρίµα φύσηξε του Χάρου το αγεράκι!»
Μεγάλο Κάστρο, 11 Μάη 2016

Eλληνική Γνώµη

Ιούνιος 2016 / 07

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Χρειαζόµαστε, σίγουρα µία άλλη κουλτούρα
και ένα άλλο ιστορικό υποκείµενο»
«Είναι καταστροφικό για την ελληνική οικονοµία και την κοινωνική συνοχή, οι διάφορές συντεχνίες να κλείνουν τους εθνικούς δρόµους,
τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, τα µουσεία και να προκαλούν Blackout στους εργασιακούς ρυθµούς της ελληνικής κοινωνίας. Ας καταλάβουµε ότι αν δεν υπάρξει ένα κλίµα σταθερότητας και ασφάλειας, επενδύσεις την Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ».
Αυτά δηλώνει σήµερα ο κ. ∆ηµήτρης Τσαρδάκης, ∆ιδάκτορας φιλοσοφίας του πανεπιστηµίου της Φραγκφούρτης και Οµότιµος καθηγητής του πανεπιστηµίου
Πατρών. Μεταξύ άλλων σπούδασε στο πανεπιστήµιο της
Φραγκφούρτης Επιστήµες της αγωγής, Κοινωνιολογία
και Φιλοσοφία και ακολούθως έκανε τις µεταπτυχιακές
του σπουδές. Αµέσως µετά, στο ίδιο πανεπιστήµιο, έκανε
την διδακτορική του διατριβή στην Κοινωνιολογία της
τηλεόρασης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Gerd Kadelbach και τον Ιούνιο του 1981 πήρε τον τίτλο του διδάκτορα της Φιλοσοφίας.
Η συνέντευξη

Μήπως κ. Τσαρδάκη χρειαζόµαστε µια άλλη κουλτούρα;
«Χρειαζόµαστε, σίγουρα µία άλλη κουλτούρα και ένα
άλλο ιστορικό υποκείµενο, που να ενστερνίζεται την κοινωνική ευθύνη και την αλληλεγγύη των λαών, σε µία βάση
ελεύθερης διαπραγµάτευσης, χωρίς κοµµατικές παρωπίδες
και συντεχνιακές προπαγάνδες. Χρειαζόµαστε, επίσης, ένα
κράτος που να προωθεί τις µεταρρυθµίσεις, εκεί όπου χρειάζονται, να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, να σέβεται τους πολίτες, να στηρίζει τους δηµοκρατικούς θεσµούς και να
αποδίδει το αίσθηµα δικαίου, εκεί όπου διαπιστώνονται
έκνοµες δραστηριότητες και όχι να τις συγκαλύπτει, µετρώντας το πολιτικό κόστος. Αυτός που κυβερνά πρέπει να παίρνει
και το ρίσκο των αποφάσεών του επάνω του. Χρειαζόµαστε,
µε άλλα λόγια, διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
των θεσµών, όχι όµως στα προεκλογικά λόγια και συνθήµατα, αλλά στην καθηµερινή πράξη».
Μπορείτε να αναφερθείτε πιο αναλυτικά στις µεταρρυθµίσεις;
«Οποιαδήποτε κυβέρνηση οφείλει άµεσα να προωθήσει
τις µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση, στο ασφαλιστικό,
στην παιδεία, στην υγεία, στη δηµόσια ασφάλεια των πολιτών. Πρέπει άµεσα να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της ανάπτυξης, να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και να σταµατήσει
να κόβει µισθούς και συντάξεις. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτηµα, από την ίδια τη γεωγραφική της θέση, αλλά και τον
πολιτισµό της, και πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις τουριστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις (είναι αδιανόητο να µην
υπάρχει υπουργείο Ναυτιλίας), τις νέες γεωργικές τεχνολογίες, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον πολιτισµό της (πανεπιστήµια – έρευνα). Όλα αυτά πρέπει να γίνουν µε σεβασµό
στο περιβάλλον και στη φύση, µε κοινωνική συνοχή και
προπαντός µε ασφάλεια για τους Έλληνες πολίτες και τους
ξένους, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί επιτέλους ένα κατάλληλο και σταθερό κλίµα για την προσέλκυση επενδύσεων
στη χώρα µας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και
στις νοοτροπίες και συµπεριφορές των συνδικάτων και των
διαφόρων συντεχνιών».

∆ηλαδή;
«Είναι καταστροφικό για την ελληνική οικονοµία, παραδείγµατος χάριν, να γίνονται 200 απεργίες και κινητοποιήσεις
κάθε χρόνο και να διαλύεται η χώρα κάθε φορά που µία
συντεχνία θεωρεί ότι θίγονται τα συµφέροντά της. Είναι καταστροφικό για την ελληνική οικονοµία και την κοινωνική
συνοχή, οι διάφορές συντεχνίες να κλείνουν τους εθνικούς
δρόµους, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, τα µουσεία και να προκαλούν Blackout στους εργασιακούς ρυθµούς της ελληνικής
κοινωνίας.
Ας καταλάβουµε ότι αν δεν υπάρξει ένα κλίµα σταθερότητας και ασφάλειας, επενδύσεις την Ελλάδα δεν πρόκειται
να έρθουν ποτέ. Τέλος, µέσα από µια σειρά µεταρρυθµίσεων και παρεµβάσεων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα µπορούσε να αποκατασταθεί η σχέση εµπιστοσύνης των
πολιτών µε το κράτος, έτσι ώστε και το κράτος να ανταποκρίνεται στα προβλήµατα των πολιτών κα οι πολίτες να αντιλαµβάνονται ότι ζούνε µέσα σε µια ευνοµούµενη
πολιτεία».
Μπορείτε να αναφερθείτε πως φτάσαµε ως εδώ;
«Αµέσως µετά το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, η Ελλάδα µπαίνει σε µία τροχιά ανασυγκρότησης της
χώρας, η οποία συνοδεύεται µε µία προσπάθεια οικονοµικής ανάπτυξης.
Ωστόσο, εξακολουθεί να παραµένει µία αµιγώς γεωργοκτηνοτροφική οικονοµία µε ένα ποσοστό αναλφάβητου
πληθυσµού, που φτάνει το 18% περίπου του πληθυσµού
της. Από την άποψη ότι η Ελλάδα της δεκαετίας του 1950

δεν είχε καµία βιοµηχανική παραγωγική υποδοµή, η οικονοµία της στηριζόταν σε ένα µεταπρατικό µοντέλο εµποροβιοτεχνίας, το οποίο ήταν η προϋπόθεση για την
εκµετάλλευση του εργατικού δυναµικού της χώρας.
Για τον λόγο αυτό στη δεκαετία του 1960 πολλοί Έλληνες
άρχισαν να µεταναστεύουν σε χώρες της Ευρώπης αλλά και
της Αµερικής και Αυστραλίας για να βρουν µία καλύτερη
τύχη. Εγκαταλείποντας έτσι την ύπαιθρο και τις γεωργικές
καλλιέργειες.
Έτσι άρχισε να συρρικνώνεται και ο γεωργοκτηνοτροφικός τοµέας, ο οποίος µέχρι τη δεκαετία του 1980 αποτελούσε τη βάση της παραγωγικής δύναµης στην Ελλάδα,
µαζί µε τις τουριστικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η παρένθεση της επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας (19671974) ανακούφισε εν µέρει τούς αγρότες (χαρίζοντας
ορισµένα χρέη στις τράπεζες), αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αντιστάθηκε στο καθεστώς της
χούντας, γιατί είχε αναστείλει όλους τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Μετά τη µεταπολίτευση (1974) και την επιστροφή του
Κωνσταντίου Καραµανλή από το Παρίσι αρχίζει να υλοποιείται το όραµα για την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
κοινότητα. Τον Οκτώβριο του 1981 για πρώτη φορά το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνηµα (ΠΑΣΟΚ) κερδίζει τις εκλογές
µε µεγάλη πλειοψηφία. Το προεκλογικό σύνθηµα ήταν η
“Αλλαγή” και “το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση ο λαός στην
εξουσία”. Πράγµατι, εκείνη την εποχή άρχισε να πνέει ένας
άνεµος δηµοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. Ωστόσο,
όλα αυτά τα συνθήµατα εξαργυρώθηκαν µέσα από µία
ανορθόλογη οικονοµική πολιτική, η οποία στηρίχτηκε κυρίως στα δανεικά».

∆ηλαδή;
«Όλα τα πακέτα οικονοµικής βοήθειας που εισέρρευσαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό µορφή επιχορηγήσεων, κατασπαταλήθηκαν κυρίως στον τοµέα της κατανάλωσης και
όχι στην ανάπτυξη της χώρας. Την ίδια περίοδο, υπό την
πίεση της ελληνικής κοινωνίας για εκδηµοκρατισµό και καλύτερη παιδεία για τον λαό, ιδρύονται περί τα είκοσι νέα πανεπιστήµια, κατεσπαρµένα σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια.
Το γεγονός αυτό όδήγησε σε µία έκρηξη της τριτοβάθµιας
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (οι πτυχιούχοι άρχισαν να
βγαίνουν κατά χιλιάδες), ενώ η µεταπρατική αγορά εργασίας δεν µπορούσε να απορροφήσει όλο αυτό το επιστηµονικό δυναµικό. Αυτή η κατάσταση µακροπρόθεσµα
οδήγησε σε νέα άνοδο της ανεργίας των πτυχιούχων και όχι
µόνον. Εκτιµάται, ότι η ανεργία σήµερα στην Ελλάδα ξεπερνάει το 20% του εργατικού δυναµικού της χώρας. Μετά την
είσοδο της χώρας στο Ευρώ (2001) και τους επιτυχείς ολυµπιακούς αγώνες (2004) µια ηλιαχτίδα άρχισε να φωτίζει στο
εθνικό στερέωµα της χώρας, η οποία δυστυχώς έσβησε
πολύ γρήγορα».
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Ο επίσηµος φορέας του κράτους για την
πιστοποίηση της ελληνοµάθειας παγκοσµίως
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε πριν 21 χρόνια και συνιστά κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων συνεποπτευόµενη από
τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισµού. Είναι ερευνητικό
ίδρυµα (ΝΠΙ∆) και λειτουργεί ως συντονιστικό, συµβουλευτικό και
επιτελικό όργανο της Πολιτείας σε θέµατα γλωσσικής αγωγής και
πολιτικής.
Σήµερα, αποτελεί µέλοςτης Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εθνικών
Ιδρυµάτων για τη Γλώσσα [European Federation of National Institutions for Language (EFNIL)] καθώς και άλλων πανευρωπαϊκών
οργανισµών και ενώσεων – όπως η Ένωση Εξεταστών Γλωσσοµάθειας στην Ευρώπη (ALTE) και η Eυρωπαϊκή Ένωση Εξετάσεων και
Αξιολόγησης της Γλωσσοµάθειας (ΕΑLTA)¬ – δραστηριοποιείται στην
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων και αναπτύσσει συνεργασίες
µε αναγνωρισµένους φορείς της Ευρώπης που άπτονται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.
Όντας ο εθνικός φορέας πιστοποίησης επάρκειας της ελληνοµάθειας
παγκοσµίως, το ΚΕΓ διενεργεί κάθε Μάιο τις σχετικές εξετάσεις σε 150
εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσµο, πιστοποιώντας γύρω στους 5000
υποψηφίους ετησίως.
Πληροφορίες για τα εξεταστικά κέντρα και τις εστίες διδασκαλίας
του πλανήτη βρίσκονται αναρτηµένες στις ιστοσελίδες:
ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ:
(http://www.greek-language.gr/certification/node/9.html)
ΕΣΤΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/guides/tuition/show.html?group=1)
ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ:
(http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html)

«Η πιστοποίηση υπήρχε για όλες τις
γλώσσες της Ε.Ε. πλην της ελληνικής»
«Το ΚΕΓ ιδρύθηκε από την Πολιτεία το 1994 µε σκοπό να οργανώσει για πρώτη φορά το θεωρητικό υπόβαθρο και να εφαρµόσει κατόπιν ό,τι απορρέει από αυτό για την πιστοποίηση της ελληνοµάθειας,
η οποία ως τότε ήταν άγνωστη στον ελληνικό χώρο» εξηγεί ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, καθηγητής Ιωάννης Καζάζης,
µιλώντας στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της ∆ιασποράς
στη Βουλή (https://www.youtube.com/watch?v=LRDzDS91MYQ).
Είκοσι χρόνια µετά την οριστική λύση του γλωσσικού ζητήµατος και
ενώ «η πιστοποίηση υπήρχε για όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. πλην της ελληνικής», διαµορφώθηκε και στη χώρα µας το απαραίτητο πολιτικό
και επιστηµονικό πλαίσιο που επέτρεπε, πλέον, την ενιαία και δυναµική
προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Έτσι, το 1997 η Πολιτεία αναθέτει στο ΚΕΓ την ευθύνη δηµιουργίας
ενός συστήµατος πιστοποίησης της ελληνοµάθειας. Το Νοέµβριο του
επόµενου χρόνου το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας θεσµοθετείται και οι πρώτες εξετάσεις λαµβάνουν χώρα το 1999. Η συνολική και αποκλειστική διοργάνωση και εποπτεία των σχετικών
εξετάσεων ανατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το συγκεκριµένο έργο αναλαµβάνει το Τµήµα Στήριξης

και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greeklanguage.gr/certification/node/2.html). Σκοπός του η ενίσχυση και
προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, η οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και οµογενείς, η στήριξη των
απανταχού διδασκόντων αυτήν και η παραγωγή κάθε µορφής υλικού
που θα µπορούσε να συντελέσει στην προβολή και στη διάδοσή της.

∆ιαβατήριο επιτυχίας η σωστή προετοιµασία
Από τον Μάιο του 2011 ισχύει επισήµως και για την ελληνική –
όπως για όλες τις γλώσσες του Συµβουλίου της Ευρώπης – η εξάβαθµη κλίµακα (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες. Σύµφωνα µε τον
κ. Καζάζη, το ΚΕΠΑ «ενθαρρύνει και υπηρετεί αποτελεσµατικά την κινητικότητα στην ενιαία αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη» και αποτελεί «τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που την κατάκτηση µιας γλώσσας
ως δεύτερης ή ξένης την κατατέµνουν σε έξι ισοσταθµισµένα επίπεδα»
ώστε «το γερµανικό Α1 ή Α2 να µην είναι ούτε πιο δύσκολο ούτε πιο
εύκολο από το αντίστοιχο ελληνικό, το ισπανικό και ούτω καθεξής».
Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτού του νέου θεσµικού πλαισίου παρουσιάζεται από το ΚΕΓ το 2013, µε την έκδοση του τόµου Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας: Νέο αναλυτικό εξεταστικό
πρόγραµµα (http://www.greeklanguage.gr/node/880). Το βιβλίο
συνιστά πεδίο αναφοράς για διδάσκοντες, ερευνητές και συγγραφείς
διδακτικών εγχειρίδιων που ασχολούνται µε την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Πρόκειται για ένα κείµενο που καθορίζει τα όρια
των επιπέδων ελληνοµάθειας και περιγράφει µε λεπτοµέρεια τη γλωσσική ικανότητα που αναµένεται να έχει ένας µη φυσικός οµιλητής σε
κάθε ένα από αυτά. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται οι γενικοί, ειδικοί
κι επικοινωνιακοί (γλωσσικές λειτουργίες, περιστάσεις επικοινωνίας)
εκπαιδευτικοί στόχοι καθώς και τα γλωσσικά στοιχεία που οφείλει να
γνωρίζει ο µαθητής σε έκαστο επίπεδο ελληνοµάθειας. Το εν λόγω
έργο καθοδηγεί όλους τους εµπλεκόµενους στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, εξασφαλίζει τη διαβάθµιση της
γνώσης και την οµαλή µετάβαση των µαθητών από το ένα επίπεδο
ελληνοµάθειας στο επόµενο, παρέχει το πλαίσιο του τρόπου και του
υλικού διδασκαλίας χωρίς να υπονοµεύει ή να ακυρώνει τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία δασκάλων και συγγραφέων.
«Η σωστή προετοιµασία», επισηµαίνει ο Πρόεδρος του ΚΕΓ, «συµβάλλει ουσιαστικά στην κατάκτηση της απαιτούµενης ύλης και της απαραίτητης τεχνικής ώστε η εξεταστική διαδικασία να καθίσταται
επιτυχής». Για το λόγο αυτό το Κέντρο δηµιούργησε τη µοντέρνα και
δυναµική σειρά διδακτικών εγχειριδίων ΚΛΙΚ στα ελληνικά µε κύριο
στόχο την αποτελεσµατική συνδροµή στην εκµάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Οι συγγραφείς της σειράς, Μ. Καρακύργιου και Β. Παναγιωτίδου,
αναφέρουν πως «κάθε βιβλίο προετοιµάζει τους µαθητές για ένα επίπεδο ελληνοµάθειας και το υλικό του συµφωνεί απόλυτα µε τις προδιαγραφές του τόµου Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνοµάθειας:
Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραµµα. Στις σελίδες του κάθε διδακτικού
εγχειριδίου καλλιεργούνται µεθοδικά οι 4 επικοινωνιακές δεξιότητες
ενώ παράλληλα αναπτύσσονται στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης
που προάγουν την αυτονοµία και αυτενέργεια των µαθητών-οµιλητών
της ελληνικής γλώσσας». Εκτιµούν ότι «η σειρά αγαπήθηκε ιδιαίτερα
από το κοινό στο οποίο απευθύνεται λόγω του επικοινωνιακού της χαρακτήρα, της καινοτόµου µεθοδολογίας και της πολυποίκιλης ύλης.
Κείµενα, επιτραπέζια παιχνίδια, τραγούδια και ασκήσεις – σύµφωνες
µε την τυπολογία των εξετάσεων – συνθέτουν µια µέθοδο που υπόσχεται άριστα αποτελέσµατα σε δασκάλους και µαθητές».
Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί τα βιβλία για τα επίπεδα Α1 για παιδιά, Α1 για ενήλικες, Α2 και Β1» (http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html).
Οι λύσεις των ασκήσεων της εκδοτικής σειράς βρίσκονται αναρτηµένες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html ενώ ελεύθερη είναι και η πρόσβαση στο συµπληρωµατικό υλικό για το εγχειρίδιο “ΚΛΙΚ στα Ελληνικά, Α1-Α2” στην
ιστοσελίδα: http://www.greek-language.gr/certification/KLIK/index.html,
όπως και στο σύνολο των ψηφιακών πόρων του ΚΕΓ.
Επιπροσθέτως, ο νέος δικτυακός τόπος του Κέντρου «Ψηφίδες»

(http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html) – ο οποίος
περιλαµβάνει λεξικά, σώµατα κειµένων, γλωσσικά εργαλεία, πολυµεσικούς πόρους, εκπαιδευτικά σενάρια, µελέτες, γραµµατολογίες κ.ά. – σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε στόχο τη διαµόρφωση µεθοδολογικού
πλαισίου για τη γλωσσική διδασκαλία µε ψηφιακά µέσα και τη δηµιουργία
πρόσθετων εκπαιδευτικών πόρων για τα γλωσσικά µαθήµατα, στο πλαίσιο
του Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων. Το
νέο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργεί αυτόνοµα και ταυτόχρονα συµπληρώνει και επεκτείνει το ήδη διαθέσιµο υλικό στην Πύλη για την Ελληνική
Γλώσσα (http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html).

«Πιστοποίηση απάντων»
∆εδοµένου ότι οι ανάγκες των υποψηφίων αλλά και οι λόγοι που
υπαγορεύουν τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνοµάθειας διαφοροποιούνται, το ΚΕΓ – εκτός από εκείνες που πραγµατοποιεί για οµογενείς και αλλοδαπούς κάθε Μάιο σε όλο τον κόσµο
– προσφέρει ad hoc και τις παρακάτω κατηγορίες εξετάσεων:
! Για την απόκτηση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, καθώς και για άλλους επαγγελµατικούς
σκοπούς (Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνοµάθειας για επαγγελµατικούς σκοπούς)
! Για ανέργους, παλιννοστούντες και πρόσφυγες µέσω προγραµµάτων που υλοποιούνται από Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
! Για αιτούντες το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος
! Για ηµεδαπούς και αλλοδαπούς εγκλείστους σε σωφρονιστικά καταστήµατα
! Για ΑµεΑ: Ειδικά προσαρµοσµένες εξετάσεις ελληνοµάθειας
(http://www.greek-language.gr/certification/node/3.html)
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όµως, δεν περιορίζεται µόνο στην
πιστοποίηση των διδασκοµένων αλλά µεριµνά και για την πιστοποίηση
των διδασκόντων. Εξού και η συνεργασία του µε το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράµµατος “∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας”
(http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/
archive/2015/08/19/6751.html), αλλά και η διοργάνωση του εξ αποστάσεως Επιµορφωτικού Προγράµµατος “∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ στη ∆ιδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για διδάσκοντες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό” (http://diadromes.greek-language.gr/ ).
«Το πρόγραµµα ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ», δηλώνει ο Πρόεδρος του ΚΕΓ,
«έχει καταφέρει να πιστοποιήσει στα 10 χρόνια 3.500 εκπαιδευτικούς,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να µπορούν να ασκούν το επάγγελµά
τους στο εξωτερικό, αντί να επιβαρύνεται υπέρογκα η ελληνική πολιτεία στέλνοντας απεσπασµένους µε απλό ή διπλό ή τριπλό επιµίσθιο».
Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα παίρνουν µέρος σε µία
διαρκώς ανανεούµενη ψηφιακή κοινότητα, µέλη της οποίας παραµένουν και µετά την πιστοποίησή τους – χωρίς καµία επιβάρυνση – συνεχίζοντας την επιµόρφωσή τους εσαεί. Πρόκειται για «µία κλειστή
ψηφιακή κοινότητα πρακτικής», λέει χαρακτηριστικά, «εξ αποστάσεως,
καθόλου εκ του σύνεγγυς, µε µηδέν έξοδα πλέον για τους ίδιους και
για το ελληνικό κράτος».
Θεωρώντας τη διπλή πιστοποίηση µονόδροµο, ισχυρίζεται πως
«πρέπει όλοι να πιστοποιούνται, όλα τα παιδιά της Οµογένειας, όπως
και οι µη οµογενείς. Και όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, πρέπει όλοι
να πιστοποιούνται στο εξωτερικό για να µπορούν να στηρίζουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση από το εξωτερικό, και όχι εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού».
Και επειδή, τέλος, η απόδειξη της γνώσης συνιστά µέγα ζητούµενο
στις µέρες µας, για το ΚΕΓ «το σηµαντικότερο από όλα είναι η πιστοποίηση απάντων. ∆εν νοείται σήµερα γλωσσική διδασκαλία η οποία
δεν οδηγεί σε πιστοποίηση του οποιουδήποτε επιπέδου. Αυτά είναι τα
αντικειµενικά µέτρα και τα σταθµά. Όποιος κατέχει την πιστοποίηση
µπορεί να την εξαργυρώσει στην αγορά εργασίας. Κι αυτό είναι πολύ
σηµαντικό για µας και για τα παιδιά µας στην Οµογένεια».
Αγγελική Παπαχρήστου
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Επαναπατρισµός κειµηλίων που είχαν
κλαπεί από ελληνικές µονές και ναούς
Τρεις εικόνες -µεταβυζαντινά κειµήλια κλαπέντα από ελληνικά εκκλησιαστικά µνηµείαεπαναπατρίστηκαν από τη Γερµανία στην Ελλάδα, στις 28 Απριλίου 2016.
Κατόπιν συντονισµένων ενεργειών των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των ελληνικών διπλωµατικών αρχών, οι γερµανικές αστυνοµικές
αρχές παρέδωσαν τις εικόνες στο Γενικό Προξενείο του Μονάχου. Είχε προηγηθεί απόφαση
του Ειρηνοδικείου του Μονάχου για την οριστική απόδοσή τους στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Το 2012 η τότε ∆ιεύθυνση Τεκµηρίωσης και
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, αρµόδια
τότε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού για
θέµατα αρχαιοκαπηλίας, πληροφορήθηκε από
την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Ηπείρου ότι σε
οίκο δηµοπρασιών στη Γερµανία (Hargesheimer & Günther, έδρα Düsseldorf) διατίθεντο
προς πώληση µεταβυζαντινά κειµήλια κλαπέντα
από ελληνικά εκκλησιαστικά µνηµεία. Ακολούθησε άµεση κινητοποίηση, έλεγχος του τηρούµενου ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου
και συνεργασία µε τις συναρµόδιες περιφερειακές Εφορείες Αρχαιοτήτων (πρώην 8η και 19η
Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σε Ιωάννινα
και Τρίκαλα αντίστοιχα) µε αποτέλεσµα την ταυ-

τοποίηση δεκαοκτώ (18) κλαπέντων µεταβυζαντινών κειµηλίων από ναούς της Ηπείρου κυρίως
αλλά και της Θεσσαλίας και της ∆. Μακεδονίας.
Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο µέρος των κειµηλίων είχε ήδη πωληθεί ή

επιστραφεί σε ιδιώτες στην Ολλανδία και τη
Ρωσία, µία (1) εικόνα είχε πωληθεί σε ιδιώτη
στο Düsseldorf και τέσσερις (4) επεστράφησαν
στην προµηθεύτρια εταιρεία του οίκου δηµοπρασιών στο Μόναχο. Κατόπιν έγκλησης που

κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο του ελληνικού
δηµοσίου κατά της προµηθεύτριας εταιρείας στο
Μόναχο το 2013 παραδόθηκαν στις αστυνοµικές αρχές και στη συνέχεια στην αρµόδια Εισαγγελία οι εξής τρεις (3) εικόνες:
1. «Χριστός Μέγας Αρχιερεύς», 1885,
διαστ. 0,73Χ0,36µ., που είχε κλαπεί από την
µονή Γενεσίου της Θεοτόκου και αγίου Χαραλάµπους, στη θέση Αργυραίϊκα, Πετρίλου, Π.Ε.
Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η κλοπή
πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 25.12.2006 –
03.01.2007,
2. «Ένθρονη Παναγία Οδηγήτρια», 1885,
διαστ. 0,73Χ0,35µ., επίσης κλαπείσα από την µονή
Γενεσίου της Θεοτόκου και Αγίου Χαραλάµπους,
στη θέση Αργυραίϊκα Πετρίλου Καρδίτσας,
3. Αµφιπρόσωπο εικονίδιο χορού (µε τις
παραστάσεις των Αγίων Αναργύρων και των
Τριών Ιεραρχών), 18ου αι., διαστ. 0,17Χ0,12µ.,
που είχε κλαπεί από το ναό Κοίµησης Θεοτόκου Κουκουλίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας
Ηπείρου. Η κλοπή πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 21–25.12.2009.
Οι προσπάθειες για τον επαναπατρισµό και
των υπόλοιπων εικόνων συνεχίζονται.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισµός και ΜΜΕ»
Από την Επιστηµονική Επιτροπή του 2ου Θερινού Πανεπιστηµίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισµός και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Από την Αρχαιοελληνική Γραµµατεία έως Σήµερα»
ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραµµα της δράσης. Το πρόγραµµα οργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σε συνεργασία και µε την υποστήριξη διακεκριµένων ελληνικών και διεθνών
ακαδηµαϊκών και δηµοσιογραφικών φορέων. Είναι συνέχεια της
περυσινής ακαδηµαϊκής δράσης που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη
οµολογουµένως επιτυχία στην Άνδρο. Φέτος διευρύνεται µε δύο
κύκλους και υποστηρίζεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστηµίου Harvard και το Γραφείο Ελλάδος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσφέρεται σε προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους, υποψήφιους διδάκτορες,
ερευνητές, εκπαιδευτικούς και δηµοσιογράφους.
! Ο κύκλος της Άνδρου
Ειδικότερα, ο πρώτος κύκλος, µε τίτλο «2ο Θερινό Πανεπιστήµιο:
Γλώσσα, Εξουσία και ΜΜΕ – Από τα κλασικά κείµενα στον σύγχρονο δηµόσιο λόγο» θα πραγµατοποιηθεί στην Άνδρο (Γαύριο)
από 10 έως και 17 Ιουλίου 2016. Οργανώνεται σε συνεργασία µε
την Ένωση Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων, τελεί υπό την αιγίδα του
δήµου Άνδρου, µε επικεφαλής τον δήµαρχο Θεοδόση Σουσούδη,
και υποστηρίζεται από τον Φιλοπρόοδο Όµιλο «Το Γαύριο» και τον
πρόεδρό του Γιάννη Μαµάη, ο οποίος συµµετέχει ενεργά στον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού/πολιτιστικού προγράµµατος και του έντυπου υλικού (εκδ. Gutenberg). Σε αυτό το πρόγραµµα θα
διδάξουν Καθηγητές και Ακαδηµαϊκοί Συνεργάτες του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, καθώς και πολλοί πανεπιστηµιακοί από ελληνικά
ΑΕΙ. Μεταξύ των διδασκόντων είναι ο Νικόλας Πρεβελάκης, Λέκτορας Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Harvard, Assistant
Director of Curricular Development, Harvard University’s Center for
Hellenic Studies (Washington, DC), ο Pedro Olalla, Συγγραφέας,
Associate in Geography of myths, Harvard University’s Center for

Hellenic Studies (Washington, DC), Πρεσβευτής του Ελληνισµού,
οι Καθηγητές Γλωσσολογίας ∆ιονύσης Γούτσος, Ζωή Γαβριηλίδου,
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη – που είναι και η Ακαδηµαϊκή
∆ιευθύντρια του 2ου Θερινού Πανεπιστηµίου – οι δηµοσιογράφοι
Κώστας Αρβανίτης (Στο Κόκκινο), Αλεξία Τασούλη (Mega Channel) και ∆ηµήτρης Μιχαλέλης (Real News). Ειδική αναφορά θα
γίνει και στο προσφυγικό ζήτηµα µε εισήγηση του Στ. Βερνίκου, Επιστηµoνικού Υπεύθυνου του Εθνικού Προγράµµατος Εθελοντικής
∆ράσης για την ∆ιαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων ΠΡΟΤΕΚΤΑ του
ΥΠΕΠΘ. Το πρόγραµµα θα καλύψει τις θεµατικές της Αρχαιοελληνικής γραµµατείας και ∆ηµοσιογραφίας, της έννοιας της εξουσίας
και της χειραγώγησης σε κλασικά κείµενα, καθώς και της µετα-µνηµονιακής γλώσσας στα σύγχρονα ΜΜΕ και των απεικονίσεων της
κρίσης στα ευρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης.
! Ο κύκλος της Κρήτης
Ο δεύτερος κύκλος, µε τίτλο «2ο Θερινό Πανεπιστήµιο: Ελληνική
Γλώσσα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Ανάδειξη Πολιτιστικών
και Εκπαιδευτικών ∆ράσεων», θα πραγµατοποιηθεί στα Χανιά (Κολυµπάρι) από 16 έως και 22 Αυγούστου 2016. Το πρόγραµµα οργανώνεται από την Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης και το
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστηµών Αγωγής
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Θα καλύψει τις ακόλουθες θεµατικές της υποστήριξης του ελληνικού πολιτισµού και ελληνικής γλώσσας στα σύγχρονα ελληνικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ, της πολιτισµικής
εγγραµµατοσύνης αλλά και της χρήσης των δηµοσιογραφικών κειµένων ως αυθεντικό γλωσσικό υλικό στην τάξη. Μεταξύ των διδασκόντων σε αυτόν τον κύκλο είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, Καθηγητής Γιώργος Καψάλης, ο Γενικός ∆ιευθυντής της
Ορθόδοξης Ακαδηµίας Κρήτης, ∆ρ. Κώστας Ζορµπάς, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σµαραγδής, οι Οµότιµοι Καθηγητές Α. Παπαϊωάννου
και Π. Μιχαήλ, ο γνωστός Ελληνιστής Gareth Alun Owens, Καθηγητής Ιστορίας, Γλώσσας και Πολιτισµού, η πρόεδρος του Π.Τ.Ν.

του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Μ. Σακελλαρίου, η πρ.
Κοσµήτορας, Καθηγήτρια Τζ. Παγγέ κ.ά.
Ευρύτατο είναι φέτος και το πολιτιστικό πρόγραµµα που θα εµπλουτίσει το ακαδηµαϊκό πρόγραµµα µε επισκέψεις και ξεναγήσεις
των συµµετεχόντων σπουδαστών σε µουσεία και κέντρα πολιτισµού, παρακολούθηση συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων,
συναντήσεις µε ανθρώπους του πολιτισµού και της τέχνης. Και οι
δύο κύκλοι προσφέρουν εκπαιδευτικό υλικό και βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συµµετέχοντες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2ο Θερινό Πανεπιστήµιο υποστηρίζεται από σηµαντικές ελληνικές και
ξένες επιχειρήσεις που συµµετέχουν ως ευγενείς χορηγοί στη δράση.
*Οι εγγραφές στο πρόγραµµα συνεχίζονται. Πληροφορίες: κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη
– Μαλλίδη, Ακαδηµαϊκή ∆ιευθύντρια Προγράµµατος, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.Ν. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Fellow of Comparative Studies of CHS, Harvard University, nitsi@cc.uoi.gr, και Το αναλυτικό πρόγραµµα
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 2ου Θερινού Πανεπιστηµίου, summerschool.ac.uoi.gr

