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Prometheas Events 
 Friday, November 5, 2010, at 8 pm: Historian Lars Brownworth presents his book 

“Lost to the West/ The Forgotten Byzantine Empire that Rescued Western Civilization” 

at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD (see announcement) 

 Sunday November 14
th

 from 1:00 to 4:00 pm: Open House at the Hellenic Center (see 

announcement). Come to see the recently purchased building. 

    Monday, November 29, 2010 at 8 pm: Omada Aigaiou (Ομάδα Αιγαίου), a non-profit 

Greek organization supporting remote islands in Greece discusses the issues facing these 

islands and presents its program at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD 

(see announcement) 

Other Events and Announcements 
 Wednesday, November 3, 2010, 8:00 pm: Greek Movie, “Chariton’s Choir” at the 

Avalon Theatre, Washington DC.  To buy tickets: 

http://boxoffice.printtixusa.com/avalon/movies?v=3416&dd=5 

 November 26, 2010, 9 pm: 75
th

 Annual Dance of the Laconian Society at the Sheraton 

Premiere Tyson's Corner VA. Music Music: Koutras Band from New York.  Part of the 

proceeds will go to the Hellenic Center.  For tickets, call: Dimitri Hios 703-281-3569; 

Petros Marafatsos 301-538-6624; Dimitris Goranitis 703-385-5167; Perry Michaels 301-

949-4692 

 'Cyprus: Crossroads of Civilizations' to Open at Smithsonian's National Museum of 

Natural History from Sept. 29 through May 1, 2011: http://www.prnewswire.com/news-

releases/cyprus-crossroads-of-civilizations-to-open-at-smithsonian-in-september-

102952224.html. The exhibition is presented on the occasion of the 50th anniversary of 

the independence of the Republic of Cyprus. 

 

http://www.prnewswire.com/news-releases/cyprus-crossroads-of-civilizations-to-open-at-smithsonian-in-september-102952224.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/cyprus-crossroads-of-civilizations-to-open-at-smithsonian-in-september-102952224.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/cyprus-crossroads-of-civilizations-to-open-at-smithsonian-in-september-102952224.html


 October 5, 2010 - January 3, 2011: Heroes: Mortals and Myths in Ancient Greece: 

ONASSIS CULTURAL CENTER, New York 

 

Websites of the month 

 

 Το Νεο Μουζειο ζηην Πελλα: http://history-of-

macedonia.com/wordpress/2010/09/12/new-pella-archaeological-museum-inaugurated/ 

 Food as a Symbol in Classical Greece: http://www.historytoday.com/helen-king/food-

symbol-classical-greece 

 The Classic Woman? http://www.historytoday.com/mary-beard/classic-woman 
 

Έθυγε από ηη ζωή η ηραγουδίζηρια Δούκιζζα  

Σελ ηειεπηαία ηεο πλνή έπεηηα απφ ρξφληα κάρε κε ηελ επάξαηε λφζν άθεζε ηα μεκεξψκαηα ε 

γλσζηή ηξαγνπδίζηξηα Γνχθηζζα ζε ειηθία 69 εηψλ. 

Ζ Γνχθηζζα, πνπ μεθίλεζε ην ηξαγνχδη απφ πνιχ κηθξή ειηθία, έγηλε γλσζηή απφ ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο θσλή, ηηο πνιιέο επηηπρίεο πνπ εξκήλεπζε αιιά θαη ηηο ηαηλίεο ηνπ 

ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ.Ζ θεδεία ηεο ζα γίλεη ην πξνζερέο άββαην ζηε 1 ην κεζεκέξη απφ 

ην Α' Νεθξνηαθείν ηεο Αζήλαο. 

Μερικα αξεχαςτα τραγουδια τησ Δουκιςςασ: 

 Οη Αλακλήζεηο:http://www.youtube.com/watch?v=AOkpOou2L2I 

 ηνλ νπξαλφ εηλ' έλα αζηέξη: 

http://www.youtube.com/watch?v=YqbRhXjS53w&feature=related 

 Anthropoi eimaste: http://www.youtube.com/watch?v=hwv4SgamL5U&feature=related 

 Alla oreos trelos: http://www.youtube.com/watch?v=QPhapwWhTJc&feature=related 
 

Books (new releases) 

 

 “C.P. Cavafy, Selected Prose Works” translated and annotated by Peter Jeffreys 

 “A Plato Primer” by J.D.G. Evans 

 “The first victory: Greece in the Second World War” by George C. Blytas 

 

http://history-of-macedonia.com/wordpress/2010/09/12/new-pella-archaeological-museum-inaugurated/
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2010/09/12/new-pella-archaeological-museum-inaugurated/
http://www.historytoday.com/helen-king/food-symbol-classical-greece
http://www.historytoday.com/helen-king/food-symbol-classical-greece
http://www.historytoday.com/mary-beard/classic-woman


News Articles 

Distinction for Medical Professor George Chrousos  

21 Oct 2010  

Dr George Chrousos, Professor at the National and Kapodistrian University of Athens and 

Chairman of the School’s Department of Paediatrics was elected as a one of the five new foreign 

associates of the Αmerican Institute of Medicine (IOM), at its 40th annual meeting, on Oct. 11.  

New associates are elected through a highly selective process that 

recognizes individuals who have made major contributions to the advancement of the medical 

sciences, health care, and public health and election considered one of the highest honours in the 

relevant fields. 

According to the Institute of Scientific Information, Dr Chrousos is among the 200 most 

prominent clinical investigators in the world, with over 1000 scientific publications.  Athens 

News: Greek Doctor Honoured 

 

Boston, October 11, 2010 

PRESS DIRECTOR MAGDALENE KANTARTZI HONORED IN BOSTON  

Consul General of Greece Constantinos Orphanides hosted a well attended farewell reception 

Friday evening at the Consulate in honor of Magdalene Kantartzi, Director of Press & 

Communication Office, who returns to Greece after four years of service  in Boston.   

Mr. Orphanides praised Mrs. Kantartzi for her professionalism, her exceptional effectiveness in 

informing the public of the latest developments in Greece , and for promoting Greek culture by 

organizing numerous successful events, from photographic exhibits and concerts to book 

presentations, and lectures. The Consul General also praised her devotion to her country and her 

tireless efforts in promoting it, as well as her dignity, and pleasant personality which "will be 

greatly missed," he said.  

http://feedproxy.google.com/~r/GreekNewsAgenda/~3/qHBGE2_bG5Q/distinction-for-medical-professor.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.bioacademy.gr/lab/pdf/GeorgePChrousos-BriefCV.pdf
http://en.uoa.gr/
http://www.aiom.org/
http://www.iom.edu/Global/News%20Announcements/2010-New-Members.aspx
http://isiwebofknowledge.com/
http://www.athensnews.gr/portal/27/32195


At the reception, Mrs. Kantartzi, was presented with an Official Citation from the 

Commonwealth of Massachusetts State Senate for her "outstanding accomplishments in 

promoting the Greek spirit, culture and heritage and for striving to strengthen the political ties 

between the United States and Greece ."  The Citation initiative was sponsored by State Senator 

Steven C. Panagiotakos.  

 

Νόμπελ οικονομίαρ ζηον Ελληνοκύππιο Υπιζηόθοπο Πιζζαπίδη! 

http://sigmalive.com/inbusiness/news/financials/314413  

11/10/2010 | Σ.Ι.  

 

Μεγάιε επηηπρία γηα ηελ Κύπξν καο θαζώο ν νηθνλνκνιόγνο Χξηζηόθνξνο 

Πηζζαξίδεο καδί κε δύν Ακεξηθαλνύο νηθνλνκηιόγνπο θέξδηζε ην Βξαβείν Νόκπει 

Οηθνλνκηθώλ γηα ην 2010, γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο πνπ εμεγνύλ πωο ε αλεξγία, νη θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη κηζζνί επεξεάδνληαη από ην ξπζκηζηηθό πιαίζην θαη ηελ πνιηηηθή.  

Οη άιινη δύν ακεξηθαλνί νηθνλνκνιόγνη πνπ θέξδηζαλ ην βξαβείν είλαη νη θ.θ. Peter 

Diamond θαη  Dale Mortensen. Τν βξαβείν νλνκάδεηαη επηζήκωο ν Βξαβείν Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ Sveriges Riksbank ζηε κλήκε ηνπ Alfred Nobel. Σεκεηώλεηαη όηη νη ηξεηο ζα 

κνηξαζηνύλ ην πνζό ηωλ 1,5 εθαη. δνιαξίωλ.  

Who is Who  

Ο Καζεγεηήο θ. Χξηζηόθνξνο Πηζζαξίδεο γελλήζεθε ζηε Λεπθωζία ην 1948. Δίλαη 

Καζεγεηήο Οηθνλνκηθώλ ζην London School of Economics and Political Science θαη 

Γηεπζπληήο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηε καθξννηθνλνκηθή ηνπ Centre for 

http://sigmalive.com/inbusiness/news/financials/314413


Economic Performance ηνπ London School of Economics. Δηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα αγνξάο 

εξγαζίαο θαη έξεπλαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Έρεη πνιύ πινύζηα θαη αμηόινγε 

ζπγγξαθηθή εξγαζία ζε επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά, ελώ ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Θεωξία 

ηεο αλεξγίαο ηζνξξνπίαο» ζεωξείηαη πξόηππν εγρεηξίδην ζηα νηθνλνκηθά ηεο αλεξγίαο. 

Ο θ. Πηζζαξίδεο ππεξέηεζε ωο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ ηνπ London 

School of Economics θαη είλαη κέινο ηεο Βξεηαληθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπ Econometric 

Society. Δίλαη επίζεο Μέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ European Economic Association θαη ηνπ 

Econometric Society θαη δηεηέιεζε κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Royal Economic Society. 

Δίλαη εξεπλεηηθό κέινο ηνπ Centre for Economic Policy Research ζην Λνλδίλν θαη ηνπ 

Institute for the Study of Labor ζηε Βόλλε, θαζώο θαη αλώηεξνο ζπλεξγάηεο ηνπ 

θόξνπκ νηθνλνκηθήο έξεπλαο ζηηο Αξαβηθέο Χώξεο, ην Ιξάλ θαη ηελ Τνπξθία θαη κέινο 

ηεο Δπηηξνπήο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Κύπξνπ. 

Ο θ. Πηζζαξίδεο ππεξέηεζε ζηελ επξωπαϊθή νκάδα δξάζεο γηα ηελ απαζρόιεζε ην 

2003 θαη ππήξμε ζύκβνπινο ζε ζέκαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Παγθόζκηα Τξάπεδα, 

ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, ηελ Τξάπεδα ηεο Αγγιίαο θαη ηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο 

Σπλεξγαζίαο θαη Αλαπηύμεωο (ΟΟΣΑ). Τν 2005 έγηλε ν πξώηνο νηθνλνκνιόγνο εθηόο ηωλ 

ΗΠΑ, ζηνλ νπνίν απνλεκήζεθε από θνηλνύ κε ηνλ Dale Mortensen ηνπ Northwestern 

University ηωλ ΗΠΑ ην αλαγλωξηζκέλνπ δηεζλνύο θύξνπο βξαβείν ηνπ Ιλζηηηνύηνπ γηα 

ηε Μειέηε ηεο Δξγαζίαο (IZA) ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Δξγαζίαο.  

Τν βξαβείν "IZA" ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Δξγαζίαο ηηκά πξωηνπνξηαθή εξγαζία εμαηξεηηθά 

δεκηνπξγηθώλ επηζηεκόλωλ, πνπ έρνπλ επηθέξεη επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηε ζεωξεηηθή 

θαη εκπεηξηθή έξεπλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σηελ Δπηηξνπή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ 

ζπκκεηείραλ νη θάηνρνη ηνπ βξαβείνπ Νόκπει George Akerlof θαη Joseph Stiglitz.  

Τν έξγν ηνπ θαζεγεηή Πηζζαξίδε, γηα ην νπνίν έρεη ηηκεζεί κε ην βξαβείν IZA, νδήγεζε ζηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηωλ ξνώλ εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν ηνπ 

γηα ην ζπληαίξηαζκα ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεωλ εξγαζίαο κε ηνλ αξηζκό ηωλ αλέξγωλ, ηηο θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηελ έληαζε ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο εξγαζίαο είλαη βαζηθό εξγαιείν γηα 

ηελ αλάιπζε ηωλ αγνξώλ εξγαζίαο πνπ είλαη αηειείο ωο πξνο ηελ αλαγθαία πιεξνθόξεζε. 



ΕΡΓΑ ΣΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Και εγένεηο Αθηνά Νίκη 
Σηρ Μαίπηρ Αδαµοπούλος 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΗΚΕ: Σπίηη 7 επηεμβπίος 2010 

 

 

Η εληππσζηαθή αλαζηήισζε ηνπ µηθξνύ λανύ ζηνλ Ιεξό Βξάρν «έιαµςε» ρζεο ην πξσί θάησ από ηνλ θζηλνπσξηλό 

ήιην, δίρσο ζθαισζηέο πιένλ  

Χσξίο ζθαισζηέο � γηα πξώηε θνξά ύζηεξα από 31 ρξόληα � έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ από ρζεο ηα µλεµεία ηνπ 

Ιεξνύ Βξάρνπ όζνη θηάλνπλ ώο ηελ θνξπθή ηνπ. Σν ηειεπηαίν «αηρµάισην» θόζµεµα ηεο Αθξόπνιεο � ν θνµςόο 

ησληθόο λαόο ηεο Αζελάο Νίθεο � απειεπζεξώζεθε ρζεο θαη από ηα ηειεπηαία «δεζµά» ηνπ, ύζηεξα από ελλέα ρξόληα 

εξγαζηώλ, θαη απνθαιύθζεθε θξεζθαξηζµέλνο επί ηεο ππνδνρήο ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ.  

Ψειόηεξνο θαηά έλα µέηξν από ό,ηη ηνλ είραµε ζπλεζίζεη, ν λαόο ηεο Αζελάο Νίθεο απέθηεζε ύζηεξα από ηξεηο 

αηώλεο ην ραµέλν ηνπ αέησµα � ην νπνίν θαη «εμαθαλίζηεθε» µαδί µε ηνλ λαό, όηαλ νη Σνύξθνη ηνλ δηέιπζαλ ην 1687 

γηα λα ρηίζνπλ ζηε ζέζε ηνπ νρπξσµαηηθό πύξγν ελόςεη ηεο επίζεζεο ηνπ Ελεηνύ Μνξνδίλη � ελώ ηελ αξρηθή ηνπο 

ζέζε πήξαλ θαη ηα πξνζηαηεπηηθά γείζα. ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε µπήθαλ θαη νη ζίµεο (ην ζηνηρείν ηεο ζηέγεο πνπ 

θνξπθώλεη ηνλ λαό), νη νπνίεο ζηηο πιεπξέο θνζµνύληαλ µε θνµςέο πδξνξξνέο ζε ζρήµα ιενληνθεθαιήο, ελώ ζην 

λέν πξνθίι ηνπ λανύ ηνπ 5νπ αη. π.Χ. πνπ ζρεδηάζηεθε από ηνλ Καιιηθξάηε πξνζηίζεηαη θαη ην ηζηµεληέλην αληίγξαθν 

ηεο δσθόξνπ, θαζώο ε πξσηόηππε έρεη θαηαβηβαζηεί θαη µεηαθεξζεί ζην Νέν Μνπζείν Αθξόπνιεο.  



Ελεςθεποηςπία, Παπαζκεςή 28 Μαΐος 2010 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Καηαπγήζηε ηο εςπώ, πληπώζηε με οβολό 
Σο ππώηο εναλλακηικό ζύζηημα ζςναλλαγών, βαζιζμένο ζε μια νέα κοινωνική 

νομιζμαηική μονάδα, ηον οβολό, λειηοςπγεί εδώ και ένα μήνα ζηη σώπα μαρ, με 

ζκοπό να ηονώζει ηιρ ηοπικέρ οικονομίερ και να ανηικπούζει ηην οικονομική κπίζη 

πος βιώνοςμε. 

 

 

Ο λένο ηξόπνο απηνδηαρείξηζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη πξντόληα θαη ππεξεζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε 
ηνπ επξώ, αιιά ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ, έρεη γνεηεύζεη 
πεξηζζόηεξνπο από 4.000 αλζξώπνπο παλειιαδηθά, ην 1/4 ησλ νπνίσλ απνηεινύλ ελεξγά κέιε ηνπ. 

Σελ ηδέα ηνπ θνηλσληθνύ λνκίζκαηνο, πνπ είλαη γλσζηή παγθνζκίσο, έθεξε ζηε ρώξα καο ν επηρεηξεκαηίαο από ηελ 
Πάηξα Νίθνο Μπνγνληθνιόο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαδείμεη πσο «ην ρξήκα δελ είλαη ην παλ, αθνύ θαη όηαλ ηα 
ρξήκαηα ηειεηώλνπλ κπνξνύκε όινη λα θαηαζέζνπκε ηνλ νβνιό καο ζε κηα θνηλσλία αιιειεγγύεο θαη ειπίδαο». 

Ο «Οβνιόο» θέξεη ηε κνξθή σκαηείνπ (ζ.ζ.: Κέληξν Μειέηεο θαη Σεθκεξίσζεο Κνηλσληθνύ Ννκίζκαηνο) θαη 
ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθά ζηε δηεύζπλζε «www.ovolos.gr». Εθεί, όπσο καο εμεγεί ν θ. Μπνγνληθνιόο, νη ελδηαθεξόκελνη 
αλνίγνπλ έλα ινγαξηαζκό κέζσ ηνπ νπνίνπ δειώλνπλ ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ην θνζηνινγνύλ ζε κνξθή 
νβνιώλ. Η ζπκκεηνρή ηνπο κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, από έλα αγξνηηθό πξντόλ ή κηα ρεηξνπνίεηε θαηαζθεπή 
θαη από έλα κεηαρεηξηζκέλν αληηθείκελν έσο κηα πιαζηηθή επέκβαζε ή έλα έξγν ηέρλεο. 

«Οηαλ ηα κέιε πσινύλ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο», καο ιέεη ν θ. Μπνγνληθνιόο, «θεξδίδνπλ νβνινύο θαη νη 
ινγαξηαζκνί ηνπο πηζηώλνληαη. Αληίζεηα, όηαλ ηα κέιε αγνξάδνπλ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, μνδεύνπλ νβνινύο θαη νη 
ινγαξηαζκνί ηνπο ρξεώλνληαη». Σν ζύζηεκα, όπσο καο ιέεη, ιεηηνπξγεί, πξνο ην παξόλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ 
ζπλαιιαγώλ. 

Μπνξεί, όκσο, θάπνηνο πνπ δελ δηαζέηεη πξντόληα ή ππεξεζίεο λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ «Οβνιό»; Καη -αιήζεηα- ζε ηη 
δηαθέξεη ν νβνιόο από ην λνκηζκαηηθό ζύζηεκα; 

Οπσο καο απαληά ν ίδηνο, «ζε αληίζεζε κε ην ηζρύνλ λνκηζκαηηθό ζύζηεκα, ζηνλ "Οβνιό" όινη κπνξνύλ λα 
πξνζθέξνπλ, αθνύ ε νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηόηεηα είλαη ηειείσο αδηάθνξε. Μπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο 
πξντόληα ή λα πξνζθέξνπλ ην πνιπηηκόηεξν αγαζό όισλ, ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο. Μπνξνύλ αθόκε θαη λα 
αλαπηύμνπλ έλαλ θαηάινγν πξνηεξεκάησλ, ρόκπη ή ελδηαθεξόλησλ, αληαπνθξηλόκελνη έηζη ζηα αηηήκαηα ησλ άιισλ 
κειώλ. Ο νβνιόο είλαη κηα πγηήο, βηώζηκε θαη δεκνθξαηηθή κνξθή νηθνλνκηθήο ζρέζεο. Σν ζύζηεκα ηνπ νβνινύ δελ 
αληακείβεη ηνπο νβνινύο πιενλάζκαηνο, νύηε ζαο ηηκσξεί αλ είζηε θάησ από ην κεδέλ. Πινύζηνη θαη θησρνί είλαη όινη 
ίζνη. "Οβνιόο" ζεκαίλεη εκπηζηνζύλε ζηνπο πόξνπο ηεο θνηλσλίαο. Ελαο νβνιόο αληηζηνηρεί ζε έλα επξώ. Σν 
ζύζηεκα ηνπ νβνινύ είλαη ζπλεηαηξηζηηθό θαη βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα κέιε ηνπ». 

Η ηδέα ηνπ θνηλσληθνύ λνκίζκαηνο είλαη γλσζηή θαη ιεηηνπξγεί εδώ θαη πνιιά ρξόληα παγθνζκίσο. ηε Γεξκαλία 
«θπθινθνξνύλ» πεξηζζόηεξα από 180 θνηλσληθά λνκίζκαηα, ελώ ηα ζπλαληά θαλείο αθόκε θαη ζε κηθξέο επαξρηαθέο 
πόιεηο -ηεο Αξγεληηλήο γηα παξάδεηγκα. Αλάινγε επηηπρία ζεκεηώλνπλ ζε Αγγιία, ΗΠΑ, Απζηξαιία, Γαιιία, Καλαδά 
θηι. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ζπκκεηνρήο: www.ovolos.gr ε http://ourovolos.blogspot.com/ 

http://www.ovolos.gr/
http://www.ovolos.gr/
http://ourovolos.blogspot.com/


Παπάδειγμα πληπωμήρ¨Ο Υ πποζθέπει μαθήμαηα αγγλικών με κόζηορ 15 οβολούρ ηην ώπα. 

Ο Ψ, πνπ έρεη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ 15 νβνινύο θαη ζέιεη λα θάλεη καζήκαηα αγγιηθώλ, έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ Χ θαη 
νξίδνπλ ην ξαληεβνύ γηα κάζεκα. 

Οηαλ θαη ηα δύν κέιε επηβεβαηώλνπλ όηη ν Χ παξείρε ηελ ππεξεζία ζηνλ Ψ, ηόηε απηόκαηα ρξεώλνληαη νη 15 νβνινί ζηνλ Ψ 
θαη πηζηώλνληαη ζηνλ Χ. 

Σώξα ν Χ έρεη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ 15 νβνινύο θαη κπνξεί λα ηνπο μνδέςεη όπσο ζέιεη. Μπνξεί λα αγνξάζεη νπνηνδήπνηε 
πξντόλ ή ππεξεζία ην νπνίν παξέρεηαη ζην σκαηείν κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ζε νβνινύο. 

Ιζοδςναμούζε με 8 σαλκούρ ζηην απσαιόηηηα 

Ο οβολόρ (απσ. ελλ.: οβολόρ, πληθ.: οβολοί) ήηαν απσαίο ελληνικό νόμιζμα μικπήρ αξίαρ πος 

ιζοδςναμούζε με 8 σαλκούρ. 

Η ιέμε «νβνιόο», πνπ ζήκαηλε «κηθξό ζνπβιί», πξνέξρεηαη από ην ζρήκα ησλ πξώησλ λνκηζκάησλ, ηα νπνία ήηαλ 
καθξόζηελεο, κπηεξέο κεηαιιηθέο βέξγεο. Η ιέμε απηή παξέκεηλε όηαλ ηα λνκίζκαηα πήξαλ κηθξή ζηξνγγπιή κνξθή θαη από 
θεη θαη πέξα ρξεζηκνπνηήζεθε γη' απηά πνπ ήηαλ κηθξήο νλνκαζηηθήο αμίαο. 

Η ιέμε «obulus» ρξεζηκνπνηήζεθε αξγόηεξα θαη από ηνπο Ρσκαίνπο γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηα ρξήκαηα, ελώ αθόκα θαη ν 
«νβειίζθνο» (π.ρ. ν νβειίζθνο ηνπ Θενδόζηνπ Α') πξνέξρεηαη από απηή ηελ ειιεληθή ιέμε, ιόγσ ηνπ καθξόζηελνπ 
ζνπβιεξνύ ζρήκαηνο πνπ είρε. Εθηόο από ην ζπγθεθξηκέλν λόκηζκα, «νβνιό» νλνκάδνπκε έλα κηθξό ή ζπκβνιηθό πνζό ην 
νπνίν παξαζέηνπκε, δσξίδνπκε ή πξνζθέξνπκε νηθεηνζειώο. 

ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν νβνιόο είλαη ην ζπκβνιηθό πνζό πνπ θόζηηδε ε κεηαθνξά ζηνλ Αδε από ηνλ Χάξνληα, θαη γη' 
απηό βξίζθνπκε ζηνπο ηάθνπο ην λόκηζκα απηό. 

Επίζεο, νβνιόο νλνκάδεηαη ην λόκηζκα πνπ θόπεθε ην 1819 ζηα λεζηά ηνπ Ινλίνπ. 

Πεγή: Wikipedia 



Αρχαίο πνεύµα, αθάνατο ςτο Ιντερνετ  

Του Μανώλη Πιµπλή  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 

 

Μια µεγάλθ δεξαµενι αρχαιοελλθνικϊν κειµζνων είναι πλζον προςβάςιµθ από όλουσ ςτο Διαδίκτυο 

και µάλιςτα µε ελλθνικι ςυµβολι. 

 

Η Βρετανικι Βιβλιοκικθ, θ περίφθµθ Βritish Library, ιταν πάντα βαςικό ςθµείο αναφοράσ για τουσ 

ερευνθτζσ που ενδιαφζρονται για τθν αρχαία ελλθνικι γραµµατεία. Διακζτει περίπου 1.000 τόµουσ 

(κϊδικεσ) ελλθνικϊν χειρογράφων, κάποιοι από τουσ οποίουσ είναι πολφ µεγάλθσ αξίασ � όπωσ θ 

ςυλλογι των µφκων του Αιςϊπου που βρζκθκε ςτον Ακω το 1844. Οι ειδικοί και πάςθσ φφςεωσ 

ερευνθτζσ µποροφν από καιρό να τουσ ςυµβουλευκοφν. Αρκεί, βζβαια, να κάνουν το ταξίδι ωσ εκεί και 

να περάςουν πολλζσ ϊρεσ ςτα αναγνωςτιρια τθσ Βιβλιοκικθσ. Τϊρα όµωσ µποροφν, ενδεχοµζνωσ, να 

αποφφγουν τισ ταξιδιωτικζσ ταλαιπωρίεσ και από το γραφείο τουσ και τθν οκόνθ του υπολογιςτι τουσ 

να τα µελετιςουν ανζξοδα, όςεσ ϊρεσ το επικυµοφν. Αυτό ιςχφει τουλάχιςτον για 250 τόµουσ που 

ζχουν ιδθ ψθφιοποιθκεί και τεκεί δωρεάν ςτθ διάκεςθ του κοινοφ, µε τθν αποφαςιςτικι ςυµβολι του 

Ιδρφµατοσ Σταφροσ Νιάρχοσ το οποίο ανζλαβε το κακόλου αςιµαντο κόςτοσ: ζνα ευρϊ και είκοςι 

λεπτά ανά ςελίδα κοςτίηει θ ψθφιοποίθςθ, κακϊσ πρόκειται για βιβλία ευαίςκθτα που 

καταςτρζφονται εφκολα και χρειάηεται να τα αγγίηει κάποιοσ πολφ προςεκτικά. Γεγονόσ το οποίο 

ςθµαίνει ότι φωτογραφίηεται µόνο µία ςελίδα τθ φορά.  

 

«Η αρχαιότθτα ανοίγει ςε όλον τον κόςµο» λζει υπεριφανα ο 

ζφοροσ τθσ Βιβλιοκικθσ Σκοτ ΜακΚζντρικ που ζχει ςαφι επίγνωςθ 

πωσ «το Λονδίνο είναι ακριβι πόλθ για να αντζξει κάποιοσ διαµονι 

εβδοµάδων ι και µθνϊν, ςκφβοντασ πάνω από µικροςκοπικά, 

ξεκωριαςµζνα ελλθνικά κείµενα ι προςπακϊντασ να ξεδιαλζξει 

εκατοντάδεσ ςελίδεσ περγαµθνϊν». Παρ� όλο που εκατοµµφρια 

βιβλία ζχουν ςκαναριςτεί και γίνει προςιτά ςτο Ιντερνετ τα τελευταία 

χρόνια, ιδίωσ µζςω του ευρζοσ προγράµµατοσ ψθφιοποίθςθσ τθσ 

Google, τα αρχαία κείµενα που ζχουν βγει από τα αρχεία για να 

περάςουν ςτουσ υπολογιςτζσ µασ είναι ςχετικά λίγα, ακριβϊσ λόγω 

των ιδιαίτερων δυςκολιϊν ςτθν ψθφιοποίθςι τουσ, παρότι δεν 

αντιµετωπίηουν προβλιµατα δικαιωµάτων, όπωσ πολλά ςφγχρονα 

κείµενα. Σε ψθφιοποίθςθ χειρογράφων και παλαιτφπων, λ.χ., 

προχϊρθςε πρόςφατα και θ Βιβλιοκικθ του Πατριαρχείου τθσ Αλεξάνδρειασ, που ψθφιοποίθςε ιδθ 

140 χειρόγραφα (ανάµεςά τουσ τραγωδίεσ και φιλοςοφικά ζργα των Αιςχφλου, Ευριπίδθ, Πλάτωνα και 

Αριςτοτζλθ) ενϊ αρχίηει τϊρα τθν ψθφιοποίθςθ του ςυνόλου των 600 χειρογράφων που διακζτει.  

ΙΝFΟ  



Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ διαβάςτε ςτο Διαδίκτυο:  

Τhe Βritish Library: http://www. bl.uk/manuscripts  

Τhe Stavros Νiarchos Foundation: http:// www.snf.org  

 

Σιναϊτικόσ Κϊδικασ και Λεονάρντο ντα Βίντςι  

 

Η Βritish Library, κινείται επικετικά και δίνει ιδθ ψθφιοποιθµζνα 

δείγµατα από όλο το εφροσ των αποκτθµάτων τθσ � 25.000 τόµοι και 

50.000 πάπυροι, περγαµθνζσ και ιδρυτικζσ διακθρφξεισ που 

χρονολογοφνται πριν από το 1600 �, είτε αυτά λζγονται εφθµερίδεσ 

του 19ου αιϊνα, είτε λζγονται ςυλλογι ςκίτςων του Λεονάρντο ντα 

Βίντςι. Είτε ακόµθ λζγεται Σιναϊτικόσ Κϊδικασ, ο αρχαίοσ 

χειρόγραφοσ κϊδικασ που περιζχει όλα τα βιβλία τθσ Καινισ 

Διακικθσ και µερικά τθσ Παλαιάσ, και ο οποίοσ φυλάςςεται ακριβϊσ 

εκεί, ςτθ Βρετανικι Βιβλιοκικθ του Λονδίνου. Μια Βιβλιοκικθ που 

διακζτει ςυνολικά 150 εκατ. αντικείµενα προςκζτοντασ πάνω από 3 

εκατ. ετθςίωσ ςτθ ςυλλογι τθσ. Η ζµφαςθ, πάντωσ, τθσ 

ψθφιοποίθςθσ δίδεται ςτα αρχαιοελλθνικά κείµενα, για τα οποία 

άλλωςτε υπάρχει και θ χορθγία, οπότε το 2012 κα πρζπει να 

αναµζνουµε τθν θλεκτρονικι δθµοςίευςθ άλλων 250 ελλθνικϊν 

χειρογράφων. Ενα µεγάλο «δϊρο», όπωσ χαρακτθριςτικά είπε ο Σκοτ 

ΜακΚζντρικ, προσ τουσ ιςτορικοφσ, τουσ µελετθτζσ τθσ Βίβλου, τουσ φοιτθτζσ των κλαςικϊν ςπουδϊν 

αλλά και κάκε ενδιαφερόµενο.  

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4596389  

RSS FEEDS | ©2008 Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε A.E  

 

«Ψηθιοποίηζη Υλικού Δημόζιων Βιβλιοθηκών» 

ην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

θπξηαξρεί ζηελ επνρή καο ε ςεθηνπνίεζε ηνπ βηβιηαθνχ πιηθνχ ηνπο. ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κεηέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ε ςεθηνπνίεζε 

ηνπ πινχζηνπ πιηθνχ ησλ 46 Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ ηεο ρψξαο καο απνηειεί έλα βαζηθφ ζηφρν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί 

θαη αλαδεηρζεί ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη ε πλεπκαηηθή παξαγσγή ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο πεξηβάιινλ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη παξάιιεια λα πξνζηαηεπζνχλ νη ζεζαπξνί ησλ 

θπζηθψλ ηεθκεξίσλ, πνπ ζηεγάδνπλ απηέο νη βηβιηνζήθεο.  

 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=96&ct=4&artid=4596389&nid=0&rid=
javascript:opener.location='default.asp?pid=64&la=1';self.close()


ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ εληάζζεηαη ην έξγν «Φεθηνπνίεζε Τιηθνχ Γεκφζησλ 

Βηβιηνζεθψλ», πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ήηαλ 5.600.000€ θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 80% απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν θαη 20% απφ εζληθνχο πφξνπο. Φεθηνπνηήζεθαλ 16.200.000 

ζειίδεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 41.444 ηίηινπο βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, ραξηψλ, 

εγγξάθσλ, ρεηξνγξάθσλ. Δίλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα έξγα ςεθηνπνίεζεο ζηε ρψξα καο. 

 

Κχξηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ςεθηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ηεθκεξίσλ ήηαλ ε κνλαδηθφηεηα, ε 

ζπαληφηεηα, ε ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή θαη πιεξνθνξηαθή ρξεζηκφηεηα θαη δήηεζε 

θαη βεβαίσο ε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο εθδνηηθή παξαγσγή. 

 

Σα θπζηθά ηεθκήξηα ελ ηέιεη πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ ρξνλνινγνχληαη πξηλ απφ ην έηνο 1920 θαη 

είλαη απαιιαγκέλα απφ ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα. Μεηαγελέζηεξεο εθδφζεηο έρνπλ εμαζθαιίζεη 

αδεηνδφηεζε ηεο ςεθηνπνίεζήο ηνπο. 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα δεκηνπξγήζεθε κία πινχζηα θεληξηθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη κία 

ειεθηξνληθή βάζε. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ computer room, εμαζθαιίζζεθε ε ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ηεο πιεξνθνξίαο, 

ε νπνία ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε γη’ 

απηφ ην ζθνπφ. Σν έξγν εθηειέζζεθε απφ ηελ Έλσζε Δηαηξψλ Γθιφκπν (GLOBO) Σερλνινγηθή 

ΑΔ θαη Unisystems ΑΔ. 

 

Σν έξγν «Φεθηνπνίεζε Τιηθνχ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ» ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο 

ρξήζηεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βηβιίσλ θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο. Θα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ, ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο κε ηε ρξήζε Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ζηε δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο, ζην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ  - ρξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ εμ απνζηάζεσο, ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΑΜΔΑ ζηε γλψζε, ηελ πιεξνθνξία θαη ην έληππν 

βηβιίν, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ηεθκεξίνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή θζνξά θαη ζηε δηαηήξεζή 

ηνπ ζην δηελεθέο, ζηε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή ηνπ πιηθνχ κε άιινπο θνξείο ειιεληθνχο θαη 

μέλνπο θαη γεληθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο λέαο επνρήο. 

 

Έηζη, ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε πνπ δεκηνπξγήζεθε έρεη ηεξάζηηα εζληθή θαη παγθφζκηα 

πνιηηηζηηθή ζεκαζία, γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Διπίδνπκε φηη κε ηε βνήζεηα 

ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα ζπλερηζζεί ην έξγν ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ 

πιηθνχ ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα επηηαρχλνπλ ην βεκαηηζκφ ηνπο γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ςεθηαθέο πξνθιήζεηο ηνπ αηψλα καο. 

* ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερίδνληαη νη πνηνηηθέο παξεκβάζεηο ηφζν ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα φζν θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ 

«Φεθηνπνίεζε Τιηθνχ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ». 

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 

 

Ανοίγει ο διάλογοσ για την εκπαίδευςη των ομογενών  

http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1


Περιοδεία υφ. Παιδείασ Χριςτοφιλοποφλου ςτθ Γερμανία.  

Γηαθνξνπνηεκέλε φρη κφλν αλά ρψξα ζηνλ θφζκν - Δπξψπε, ΖΠΑ - αιιά θαη αλά θξαηίδην κέζα 

ζηελ ίδηα ρψξα - φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο - ζα είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ππνπξγείνπ 

«Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ειιελνπαίδσλ εμσηεξηθνχ. Σε δηαβεβαίσζε απηή έδσζε ε πθ. Παηδείαο θ. Υξηζηνθηινπνχινπ 

νινθιεξψλνληαο ζην Βεξνιίλν ηελ ηξηήκεξε πεξηνδεία ηεο ζηε Γεξκαλία κε ζηαζκνχο ην 

Νηίζειληνξθ ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο θαη ην Μφλαρν ηεο Βαπαξίαο. 

Απφ ηηο επαθέο ηεο ηφζν κε ηα θαζ΄χιηλ αξκφδηα ππνπξγεία Παηδείαο ησλ θξαηηδίσλ ζηε 

Γεξκαλία, φζν θαη κε θνξείο ηεο νκνγέλεηαο - Οκνζπνλδία Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ θαη ζχιινγνη 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ - εληζρχζεθε ε πεπνίζεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο είπε ε θ. Υξηζηνθηινπνχινπ ελεκεξψλνληαο ηνπο Έιιελεο 

δεκνζηνγξάθνπο ζην Βεξνιίλν. Σν λέν πιαίζην «ζα δίλεη έκθαζε ζηελ έληαμε ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ ζην ζχζηεκα ππνδνρήο ηεο θάζε ρψξαο θαη θάζε θξαηηδίνπ», είπε ε πθππνπξγφο. 

εκεησηένλ φηη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ζέκαηα παηδείαο ζηε Γεξκαλία έρνπλ ηα θξαηίδηα θαη φρη ε 

θεληξηθή θπβέξλεζε ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Δπξφθεηην γηα ηνλ πξψην θχθιν επαθψλ γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε 

ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ ζηελ Παηδεία, ψζηε λα μεθηλήζεη ηνλ επφκελν κήλα έλαο «αλνηρηφο» 

δηάινγνο κε ηνπο θνξείο «αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφκελν». ε κία δεχηεξε θάζε ζα επηζθεθζεί 

πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηε Βάδε Βπξηεκβέξγε θαη ην Ακβνχξγν, πνπ δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ 

ζηελ πεξηνδεία απηή πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηθαλφο ρξφλνο γηα ζπδήηεζε ζε βάζνο, φπσο 

εμήγεζε ζην ΑΠΔ ε θ. Υξηζηνθηινπνχινπ. Ο δηάινγνο απηφο ζα αμηνπνηεζεί γηα λα 

δηακνξθσζεί ην πξνζρέδην λφκνπ κε ζηφρν λα νινθιεξσζεί θαη λα θαηαηεζεί ζηε βνπιή ζηνλ 

επφκελν ρξφλν, κεηά ην λνκνζρέδην γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σν κείδνλ, θαηά ηελ πθππνπξγφ είλαη λα δίλνληαη δχν δηέμνδνη γηα ηα παηδηά ηεο νκνγέλεηαο: 

αθελφο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, «αιιάδνληαο ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ην 

πιαίζην εηζαγσγήο ηνπο», θαη αθεηέξνπ ε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο δηεμφδνπ θαη ζηε 

Γεξκαλία, ψζηε «λα κελ είλαη απνθνκκέλα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξγαζηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Γεξκαλίαο». Όπσο ζεκείσζαλ ζην ΑΠΔ παξάγνληεο ηεο νκνγέλεηαο θαηά 

ηηο επαθέο ηεο θ. Υξηζηνθηινπνχινπ δηαθάλεθε ζπλαίλεζε ζηε ζηφρεπζε ησλ αιιαγψλ, παξά ηηο 

επηθπιάμεηο ζηελ εμεηδίθεπζε θαη πινπνίεζή ηνπο. 

Δπηρεηξείηαη θαηά ηελ θ. Υξηζηνθηινπνχινπ «έλα πξψην ζπκκάδεκα, πνπ δελ θηάλεη», ηφζν γηα 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη ζηηο 

δηαρεηξηζηηθέο αηαζζαιίεο πνπ έρνπλ θαηαγγειζεί, γηα νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηαηαρζεί 

ήδε ΔΓΔ. Ζ Πξεζβεία θαη νη θαηά ηφπνπο πξνμεληθέο αξρέο έρνπλ ιάβεη εληνιή λα ζηαζνχλ 

αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα απηή. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πθππνπξγνχ ζήκεξα ππάξρνπλ 

2400 Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί αλά ηελ πθήιην, ελψ ην 2005 ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ ζηνπο 1675. 

ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εμσηεξηθφ ζα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο νκνγέλεηαο θαη γεληθφηεξα ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ πνπ δεη ζηελ εθάζηνηε ρψξα, είπε ε θ. 

Υξηζηνθηινπνχινπ δίλνληαο έκθαζε ζην «πξναπαηηνχκελν» ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

πξννξηζκνχ. 



H θ. Υξηζηνθηινπνχινπ νινθιήξσζε ηελ ηξηήκεξε πεξηνδεία ηεο ζηε Γεξκαλία κε ζπλάληεζε 

πνπ είρε ζην Βεξνιίλν κε ηνλ νκφινγφ ηεο πθ. Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο Σφκαο Ράρει. 

Αληηθείκελν ήηαλ ζέκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζην 

πιαίζην ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο πνπ είρε ππνγξαθεί απφ ηνλ πξσζ. Γ. Παπαλδξένπ θαη 

ηελ θαγθειάξην Α. Μέξθει ην Μάξηην ζην Βεξνιίλν. Ζ θ. Υξηζηνθηινπνχινπ ελεκέξσζε 

κεηαμχ άιισλ ην Γεξκαλφ νκφινγφ ηεο θαη γηα ην πξφζθαηα ζπζηαζέλ «Διιεληθφ πκβνχιην 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο». 
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Η ... επέλαζη ηου Μεγαλέξανδπου ζηο Λούβπο  

’ ελαλ ρξφλν απφ ηψξα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κνπζεία ζηνλ θφζκν, ην κνπζείν ηνπ 

Λνχβξνπ, ζα αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ γηα λα ππνδερζεί 668 έξγα θαη έλα αληίγξαθν ςεθηδσηνχ 

απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη φιεο ηηο Δθνξείεο Πξντζηνξηθψλ θαη 

Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ηεο Μαθεδνλίαο. 

Ζ έθζεζε κε ηίηιν «Αξραία Μαθεδνλία. ην βαζίιεην ηνπ Μεγ. Αιεμάλδξνπ» ζα παξνπζηαζηεί 

ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, απφ ηνλ εξρφκελν Οθηψβξην 2011 έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012. 

Σν εληππσζηαθφηεξν φισλ είλαη φηη γηα πξψηε θνξά ζα ελσζνχλ αξραηνινγηθά ζχλνια πνπ είρε 

αλαζθάςεη ε πκκαρηθή ηξαηηά ηεο Αλαηνιήο, εθ ησλ νπνίσλ άιια θπιάζζνληαλ ζην Λνχβξν 

θαη άιια φρη. Πξφθεηηαη γηα ηαπηηζκέλα εθζέκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηάθν, αιιά ζα 

ελσζνχλ χζηεξα απφ 93 ρξφληα. 

Όπσο ιέεη ε δηεπζχληξηα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο, Πνιπμέλε Βειέλε 

«πνιιέο θνξέο ηαμίδεςαλ ζ΄νιφθιεξν ην θφζκν καθεδνληθνί ζεζαπξνί, εθηφο απν ηελ Γαιιία. 

Πξψηε θνξά, ινηπφλ, κηα έθζεζε κε πξφζθαηα αλαζθαθηθά επξήκαηα ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο 

ζα εθηεζνχλ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, απεπζπλφκελα ζ΄έλα θνηλφ (ζζ. ην γαιιηθφ), πνπ 

ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ζεζαπξνχο θαη ηελ ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο». 

Ζ έθζεζε πξνεηνηκάδεηαη κε ππξεηψδεηο ξπζκνχο θαη ζα πιαηζησζεί απφ ηαηλία κηαο ψξαο, πνπ 

ζα πξνβάιιεη ρψξνπο ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο. 

Σν Λνχβξν ζα αληαπνδψζεη ην 2012 ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζηα πέληε κνπζεία ηεο 

(Αξραηνινγηθφ, Βπδαληηλφ, Σειιφγιεην, Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο θαη Μαθεδνληθφ) 

κε κηα έθζεζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη έξγα λεφηεξεο ηέρλεο απφ ηνπο 17ν θαη 18ν αη. 

Σν Γαιιηθφ θνηλφ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ηελ έθζεζε κέζα απν ελφηεηεο, πνπ έρνπλ 

σο εμήο: 

- «Αλαθάιπςε ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο» (απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ πξσηνπφξσλ 

Heuzey θαη Daumet ζε Βεξγίλα θαη Πχδλα, ην 1861, θαζψο θαη απφ ηηο αλαζθαθέο ηεο 



πκκαρηθήο ηξαηηάο ηεο Αλαηνιήο» θαη αθφκα «ε δξάζε ησλ κεγάισλ Διιήλσλ αξραηνιφγσλ 

Ρσκαίνπ, Μπαθαιάθε, Πέηζα, Αλδξφληθνπ θαη Βνθνηφπνπινπ). 

- «Απφ ηελ αριχ ηεο Ηζηνξίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ Βαζηιείνπ: ε Μαθεδνλία απφ ηελ χζηεξε 

επνρή ηνπ ραιθνχ σο ηνλ 6ν αηψλα π.Υ». 

- «Ζ Δμάπισζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Βαζηιείνπ: απφ ηνλ Αιέμαλδξν Α΄σο ηνλ Μ. Αιέμαλδξν», 

- «Ζ Μαθεδνλία κεηά ηνλ Αιέμαλδξν - ε αθκή ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο (3νο-2νο π.Υ)». 

- «Μαθεδνληθή θνηλσλία»( φςεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο). 

- «Οη ηέρλεο ζηελ θιαζζηθή θαη ειιεληζηηθή Μαθεδνλία». 

- «Θξεζθεία, ηειεηνπξγία θαη ηαθηθέο πξαθηηθέο». 

- «Μηα λέα επνρή-Ρσκατθή θπξηαξρία ζηε Μαθεδνλία». 
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Εγκαινίαςε την ζκθεςη «Δημοκρατία και Μάχη του Μαραθώνα» ο Π. Γερουλάνοσ  

«ε έλαλ θφζκν πνπ κε καλία ςάρλεη παγθφζκηα ηδαληθά, δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη 2500 

ρξφληα κεηά, νη αμίεο πνπ γέλλεζε ε Αζελατθή Γεκνθξαηία, νη αμίεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο ηνπ αηφκνπ επηζηξέθνπλ μαλά σο νη κφλεο πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο», ηφληζε ν ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ Παχινο 

Γεξνπιάλνο, εγθαηληάδνληαο απφςε ζην Εάππεην Μέγαξν ηε ζεκαηηθή έθζεζε ηνπ πχξνπ 

Μεξθνχξε κε ηίηιν «Γεκνθξαηία θαη Μάρε ηνπ Μαξαζψλα». 

Ο ππνπξγφο, κεηαμχ άιισλ, αλέθεξε φηη άιιεο πφιεηο νη νπνίεο δηνξγαλψλνπλ Μαξαζσλίνπο 

έρνπλ ήδε δείμεη ελδηαθέξνλ λα θηινμελήζνπλ ηελ έθζεζε. 

«Ζ ηαπηφηεηά καο ζαλ ρψξα ζήκεξα νξίδεηαη ηφζν απφ ην πψο πξνβάιινπκε ηε λέα καο 

δεκηνπξγία φζν θαη απφ ην πψο ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηελ παξάδνζή καο», ζπλέρηζε. 

Ο πχξνο Μεξθνχξεο ραηξέηηζε ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο, επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

Μάρεο ηνπ Μαξαζψλα. 

«Ζ Μάρε ηνπ Μαξαζψλα παξακέλεη παγθνζκίσο επίθαηξε, γηαηί δείρλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηε δεκηνπξγία ηνπ επξσδπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Υσξίο ηε ληθή απηή, δελ ζα 
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ππήξρε Παξζελψλαο, Πεξηθιήο, ην ζαχκα ηεο θιαζηθήο Διιάδνο, ην ακεξηθαληθφ ζχληαγκα, ε 

γαιιηθή επαλαζηαζε, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Όια ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά». 

εκείσζε δε φηη «ε έθζεζε είλαη κηα καηηά ζε έλα κεγαιεηψδεο θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

Με ηελ έθζεζε απηή αλαβηψλνπκε ηε γέλλεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη νξηζκέλα επηηεχγκαηά ηεο» 

ηελ έθζεζε «Γεκνθξαηία θαη Μάρε ηνπ Μαξαζψλα» ν πχξνο Μεξθνχξεο θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ παξνπζηάδνπλ δχν πνιηηηζκνχο, ηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ πεξζηθφ, πνπ αλακεηξήζεθαλ ζηε 

Μάρε ηνπ Μαξαζψλα. Παξαζέηνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο λίθεο ησλ Αζελαίσλ θαη εθζέηνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ χζηεξα απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. 

Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη αληίγξαθα αξραίσλ αγαικάησλ, αγγείσλ θαη φπισλ. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη ράξηεο, θνπζηνχκηα θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. 

Γηα λα ηηκήζεη ηελ επέηεην ησλ 2500 εηψλ απφ ηε Μάρε ηνπ Μαξαζψλα, ην ππνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ έρεη πξνγξακκαηίζεη ζεηξά ζεκαληηθψλ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζα 

θνξπθσζνχλ κε ηε δηεμαγσγή ηνπ 28νπ Κιαζηθνχ Μαξαζσλίνπ ηεο Αζήλαο, ζηηο 31 

Οθησβξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ απφ είθνζη ρηιηάδσλ αζιεηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

http://www.kathimerini.gr/

