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Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών με έδρα την Φλώρινα, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, το οποίο εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση. Το ενημερωτικό δελτίο 
παρουσιάζει συνοπτικά και χρονολογικά τις δράσεις μας για το χρονικό διάστημα από 
τον Μάιο 2022 ως και τον Αύγουστο 2022. 
 
Ερευνητικά Προγράμματα 

Συνεχίζεται με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Critical Thinking for Successful Jobs» ή εν 
συντομία «Think4Jobs» (2020-1-EL01-KA203-078797), μία σύμπραξη μεταξύ Επιχειρήσεων και 
Πανεπιστημίων από πέντε χώρες της Ευρώπης με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή, 
ανάπτυξη, υποστήριξη και αξιολόγηση της Κριτικής Σκέψης των φοιτητών/τριών κατά την 
μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον Καθηγητή του ΠΤΔΕ 
του ΠΔΜ, κ. Δημήτριο Πνευματικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
προγράμματος: https://think4jobs.uowm.gr/ 
 
Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα έργα αναβάθμισης του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, ενώ 
ολοκληρώνονται και οι μελέτες για την κατασκευή του νέου κτιρίου της Σχολής Καλών Τεχνών. 
Κατά τη βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, 
αναβαθμίζονται όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου, ενώ λαμβάνεται μέριμνα μέσω των 
απαραίτητων παρεμβάσεων, για όλα τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. 
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Μάιος 2022 

 
Οn line συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και του Κρατικού Πανεπιστημίου της Οδησσού 

Με πρωτοβουλία της επίκουρης καθηγήτριας Ελληνικής Γλώσσας του Κρατικού Πανεπιστημίου της 
Οδησσού, Νανούσκας Ποτκοβυρώφ, και της καθηγήτριας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του ΠΔΜ, 
Ελένης Γρίβα, οργανώθηκαν δύο συναντήσεις στις 4 και 10 Μαίου 2022. Οι φοιτητές του 4ου 
έτους και του 1ου έτους αντίστοιχα, του κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής 
Ξένων Γλωσσών του ΕΠΟ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν, στην ελληνική, αγγλική και 
ουκρανική γλώσσα, έθιμα από την Ουκρανία και την Ελλάδα, καθώς και σημαντικά πολιτισμικά 
ορόσημα της περιοχής την Οδησσού. Οι φοιτητές του ΠΤΔΕ (Ευθύμης Ψαλλίδας, Ιωάννα Κουκόσια 
και Σταματία Ζορμπά), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα 
στήριξης στους φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου της Οδησσού, ενώ η καθηγήτρια Ελένη 
Γρίβα έδωσε δυο διαλέξεις για τη διαπολιτισμική κατανόηση και επικοινωνία. 
Τέλος, συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα στους φοιτητές των δύο Πανεπιστημίων, 
καθώς και προοπτικές στήριξης προς τους φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου της Οδησσού 
(ΚΠΟ), οι οποίοι δοκιμάζονται αυτή την περίοδο λόγω του πολέμου. 
 

  
 
Workshop «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Από τη Θράκη στη Δυτική Μακεδονία» 

Την Πέμπτη, 19 Μαΐου 17:00-20:00 και την Παρασκευή 20 Μαΐου, 9:30-13:10 
πραγματοποιήθηκε στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Τοπικής Ιστορίας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 
το Διατμηματικό – Διϊδρυματικό Workshop «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Από τη Θράκη στη 
Δυτική Μακεδονία». 
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Το workshop οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών –Π.Ε.Κ. ΤΗΜΕΝΟΣ, 
Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο 
Τεχνολογίας, Έρευνας & Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Δ.Π.Θ. 
και το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ. Το θέμα του workshop ήταν η τοπική ιστορία 
και η σημασία της για τη ιστορική εκπαίδευση και περιλάμβανε εισηγήσεις για θεωρητικά 
ζητήματα τοπικής ιστορίας, ιστορικής εκπαίδευσης και κουλτούρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αλλά και παραδείγματα εφαρμογών τοπικής ιστορίας στην Δυτική Μακεδονία και Θράκη, 
ανάμεσά τους και το καινοτόμο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ψηφιακή Θράκη. Στο workshop 
συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες των δύο 
Πανεπιστημίων. 

 

 
 

Ιούλιος 2022 

 
Ορκωμοσία πτυχιούχων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιουλίου 2022 

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 στις 12:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Φλώρινας η τελετή αποφοίτησης και 
ορκωμοσίας των τελειοφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε 
θερμά τον Δήμο της Φλώρινας για τη φιλοξενία στην Αίθουσα. 
 
 

Κύρος, Λίµνες και Αlumni - Λόγος α̟οχαιρετιστήριος 2022 
 

 

Τριάντα και ένα χρόνια στη Φλώρινα. 

Τριάντα και µία αφίξεις, καλωσορίσµατα, µε ελ̟ίδα 

Τριάντα και ένας σήµερα οι α̟οχαιρετισµοί, µε συγκίνηση και γλυκιά ̟ροσµονή 

Πώς να τα κλείσεις όλα αυτά σε λίγες λέξεις; 

E̟ιλεκτικά διαλέγω µόνον τρεις. 

Ακούστε τες: 

Kύρος - Λίµνες και Αlumni, A̟όφοιτοι 

 

Koυρός , δηλαδή Κύρος, είναι το µικρό όνοµα ενός δεκαενιάχρονου χαµογελαστού ̟αιδιού, ̟ρόσφυγα 
στην Ελλάδα, α̟ό το Ιράν. Με µια φουσκωτή βάρκα έφτασε στην ̟αραλία της Μυτιλήνης τον 
∆εκα̟ενταύγουστο του 2019. Και τώρα, ̟ριν να συµ̟ληρωθεί η τριετία ̟αραµονής του στη χώρα µας, 
χώρας ̟ου συνεχίζει µακραίωνες ̟αραδόσεις φιλοξενίας είναι έτοιµος για τις ανώτατες σ̟ουδές, στο 
Τµήµα Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών του ΑΠΘ... Εικοσάρια στα Μαθηµατικά και στη Φυσική, 19,5 
στη Χηµεία και 13,5 στην ΄Εκθεση, γεγονός α̟όλυτα φυσιολογικό, καθώς η ελληνική γλώσσα τού ήταν 
α̟όλυτα άγνωστη... ∆εύτερος λοι̟όν σε βαθµολογία φοιτητής των Πανελληνίων. Με 18,25. 

Κατα̟ληκτικό! 

 

Ο Κουρός Νουρµοχαµαντί, ̟ου ο ̟ατέρας και η οικογένειά του ήταν σε δυσµένεια α̟ό το θεοκρατικό 
καθεστώς της Περσίας... αρίστευσε. 

Ιδού λοι̟όν ένα λαµ̟ρό ̟αράδειγµα χαλύβδινης θέλησης αλλά και α̟οτελεσµατικής συνδροµής - ας 
µην το λησµονούµε - της οµάδας των εθελοντών Καθηγητών και Καθηγητριών του, στο Πρότυ̟ο 
Λύκειο του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου. Ένα ακόµη α̟ό τα ̟ολλά µικρά θαύµατα ̟ου τελείως αθόρυβα 
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συντελούνται στη ∆ηµόσια Εκ̟αίδευσή µας...Αθόρυβα, χωρίς τυµ̟ανοκρουσίες... 

Να σας θυµίσω τον Kινέζο φιλόσοφο Κοµφoύκιο: "Υ̟άρχει ̟άντα ένας δάσκαλος για τον καθένα"... 

Και, ̟ροσω̟ικό µου σχόλιο, ο Κούρος είχε την ευλογία να συναντήσει στην ̟ορεία 

του τους κατάλληλους και τις κατάλληλες. Που τον οδήγησαν όχι α̟λά 

στην ε̟ιτυχία αλλά στον θρίαµβο. 

Ας ευχηθούµε λοι̟όν στον Κύρο "Καλή Πρόοδο"! 

 

Λίµνες 

Όχι δεν θα σας µιλήσω για τις λίµνες της Φλώρινας, αληθινά και µάλλον άγνωστα κοσµήµατα της 
̟εριοχής µας. Tις δύο Πρέσ̟ες, τη Μικρή και τη Μεγάλη, τη Βεγορίτιδα, των Πετρών, τη 
Χειµαδίτιδα και τη Ζάζαρη; Όλες µαζί καλύ̟τουν το ένα ̟έµ̟το της συνολικής ε̟ιφάνειας του νοµού 
µας. Αν δεν τις ε̟ισκευθήκατε, αν δεν τις εξερευνήσατε, ας το ̟ρογραµµατίσετε για αργότερα.... 

Θα σας µιλήσω για δυο άλλες λίµνες, ̟ου σίγουρα θα τις έχετε ε̟ίσης ακούσει. Σάς µεταφέρω τις 
σκέψεις ενός γέροντα 93 χρόνων σήµερα, µε νεανικό όµως µυαλό και εφηβική καρδιά. Πρόκειται για 
τον Αρχιε̟ίσκο̟ο Αναστάσιο, τον Προκαθήµενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, 
γεννηµένον το 1929. 

 

Σας διαβάζω λοι̟όν ένα α̟όσ̟ασµα Οµιλίας του µε τίτλο : "∆ύο λίµνες" 

"Στην Παλαιστίνη υ̟άρχουν δύο λίµνες, η λίµνη της Γαλιλαίας και η Νεκρά Θάλασσα, Το κοινό 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι δέχονται και οι δυο τους τα νερά του ̟οταµού Ιορδάνη. Αλλά η 
Γαλιλαία δέχεται τα νερά και τα αφήνει να φύγουν ̟ρος το Νότο. Η Νεκρά Θάλασσα δέχεται τα νερά 
του Ιορδάνη και τα κρατά για τον εαυτό της. Στη Γαλιλαία υ̟άρχει υ̟έροχη ζωή µέσα στη λίµνη και 
γύρω α̟ό αυτήν. Στη Νεκρά Θάλασσα δεν υ̟άρχει ίχνος ζωής. Η Νεκρά Θάλασσα δείχνει συµβολικά 
τι συµβαίνει όταν κά̟οιος κρατάει ̟ράγµατα για τον εαυτό του. Να δέχεσαι και να ̟ροσφέρεις. Αυτό 
είναι το µυστικό για να έχεις ̟ληρότητα ζωής." 

Οι σωστοί δάσκαλοι, αναλογίζοµαι, δεν ̟αύουν να µαθητεύουν και να ̟ροσφέρουν... 

Σας το εύχοµαι ολόψυχα! 

 

Αlumni – A̟όφοιτοι 

O όρος Αlumni, α̟ό τα λατινικά, alumni οι α̟όφοιτοι στον ̟ληθυντικό, alumnus το αρσενικό και 
alumna το θηλυκό, δηλώνει διεθνώς τους α̟οφοίτους. Εσείς σήµερα ορκίζεστε, σας συγχαίρουµε εσάς 
καθέναν και καθεµία σας αλλά και τους γονείς σας. 

Α̟ολύεστε! 

Και έτοιµες και έτοιµοι ίσως και α̟ό τον Σε̟τέµβριο να διδάσκετε και σε κά̟οια τάξη. Εφαρµόζοντας 
όσα θεωρητικά και ̟ρακτικά µάθατε, εκ του µακρόθεν ή εγγύθεν, τούτην την ταραγµένη τετραετία. 
Της ̟ανδηµίας, των εγκλεισµών, ακόµη και των σεισµών... 

Παράκληση θερµή: "Mη µάς λησµονήσετε"! 

Ας κάνετε, αύριο κιόλας την ηλεκτρονική σας εγγραφή στον διαδικτυακό τό̟ο των α̟οφοίτων. Για να 
συνεχίσουν οι δεσµοί της διαρκούς φιλίας και της συνεχούς µαθητείας. Με τις ειδήσεις και την 
ανατροφοδότηση. Όσα σας διδάξαµε ήταν χρήσιµα και, ιδίως α̟οτελεσµατικότερα στη σχολική 
̟ραγµατικότητα; Σας ευχαριστώ/ούµε εκ των ̟ροτέρων... 

 

Και, ας µου ε̟ιτρα̟εί, ̟ριν ̟αραδώσω τη σκυτάλη στους ε̟όµενους οµιλητές, να σας ̟ροσφέρω λίγες 
νότες... Ελληνικά και λατινικά. 
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"Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, του χρόνου ̟οιος το ξέρει, ̟ού θα βρεθώ, ̟ού θα χαρώ, σε ̟οια θα είµαι 
µέρη"!... 

"Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est"! "Ό̟ου χάρις και αγά̟η, εκεί είναι ο Θεός". "Στην 
Ευχή του Θεού, και Καλή δύναµη" λοι̟όν, αγα̟ητές και αγα̟ητοί µας! 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 

 

Σταύρος Ευαγγέλου Καµαρούδης 

Ανα̟ληρωτής Καθηγητής Νέας Ελληνικής γλώσσας και ∆ιδακτικής 

ΠΤ∆Ε - Φλώρινα, Πανε̟ιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

Ιούλιος 2022 

 
 

 
 
 
Άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες 

 
Γιορτή λήξης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Τύνιδας 

Μικρό Χαιρετισμό για τη γιορτή λήξης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας ("Γιορτή του Καλοκαιριού"), 
της φετινής σχολικής χρονιάς στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Τύνιδας, με το οποίο έχουμε 
υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας. Διευθύντριά του η Καθηγήτρια Κυρία Σοφία Αργυροπούλου. 
Διαβάστηκε στα ελληνικά και γαλλικά. 
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Μικρός Χαιρετισµός α̟ό τη Βορειοδυτική Μακεδονία! 
 

 

Εκ µέρους του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας του Ερευνητικού Κέντρου "Τήµενος" του 
Πανε̟ιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας συγχαίρουµε όλες και όλους, µαθήτριες και µαθητές και για την 
̟ρόοδο ̟ου σηµείωσαν και τη σχολική χρονιά ̟ου τελειώνει σήµερα. 

 

"'Οσο ̟ιο ̟ολλές γλώσσες γνωρίζεις τόσο ̟ιο ̟ολύ ανοίγουν οι ορίζοντές σου"! Το γνωρίζετε καλά 
αυτό εσείς ̟ου σίγουρα, εκτός α̟ό τη µητρική σας την αραβική, µιλάτε ή καταλαβαίνετε γαλλικά, 
αγγλικά και, ίσως, κά̟οιες άλλες γλώσσες... 

 

Τώρα ̟ου κάνατε τα ̟ρώτα βήµατα, τα νέα ελληνικά θα σας είναι ακόµη ̟ιο εύκολα... Συνεχίστε! 

 

Σας ευχόµαστε λοι̟όν "Καλές ∆ιακο̟ές", το αξίζετε άλλωστε. Ακόµη, σας βεβαιώνουµε ̟ως θα 
χαρούµε να σας συναντήσουµε α̟ό κοντά εάν έρθετε στη Βόρεια Ελλάδα... Και µε το καλό ̟άλι να 
ανταµώσουµε ξεκούραστοι και µε όρεξη ̟ολλή (pas d'anorexie, s'il vous plaît, voila un mot grec 
que vous connaissez! ιδού µια ελληνική λέξη ̟ου γνωρίζετε !), τον ε̟όµενο Σε̟τέµβριο.  

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

 

Ελένη Γρίβα – Καθηγήτρια 

Σταύρος Καµαρούδης – Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 

 
 
Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ 

Όπως αναφέρθηκε στο τρίτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με έδρα την 
Φλώρινα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, στο Μεγάλο 
Αμφιθέατρο της Σχολής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα, το Γραφείο 
Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε ημερίδα ενημέρωσης για το 
πρόγραμμα Erasmus+, με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών/τριών. Παρακάτω είναι το κείμενο που 
εκφωνήθηκε στην Ημερίδα για την παρουσίαση των διαφόρων Προγραμμάτων "Έρασμος" και 
Erasmus+, κυρίως σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. 
 

ΗΜΕΡΑ EΡΑΣΜΟΣ / ΕRASMUS DAY 2022 

ΠΤ∆Ε - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

 

Με το τέλος της Πανδηµίας και την ε̟ιστροφή σε µια νέα κανονικότητα, ξεκίνησε και ̟άλι φέτος το 
καλοκαίρι ο τουρισµός. Συγγενείς, γνωστοί και φίλοι α̟ό τη Γαλλία, τη δεύτερη ̟ατρίδα µου, µε 
ξαναθυµήθηκαν. 

 

Kαληµέρα σας! 

 

Ευχαριστούµε ̟άρα ̟ολύ την Κυρία Αικατερίνη Μ̟λάντα και το ε̟ιτελείο της ̟ου υ̟οβλήθηκαν σε 
κό̟ο και ήλθαν α̟ό την Κοζάνη να µας ενηµερώσουν για το Πρόγραµµα ERASMUS και τις 
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̟ροο̟τικές ̟ου ανοίγει σε σας, τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες. Συγχαρητήρια θερµά για όσα 
̟ραγµατο̟οιούν σχετικά µε τα διεθνή ανοίγµατα και την εξωστρέφεια του Πανε̟ιστηµίου µας. 

∆ια̟ιστώνω, µε ιδιαίτερη ικανο̟οίηση, ̟ως το ακροατήριο είναι ευάριθµο. Θα σας ̟αρακαλούσα 
όµως, αφού ακούσετε ̟ροσεκτικά τις Εισηγήσεις και τη συζήτηση ̟ου θα ακολουθήσει, να γίνετε, όσο 
το µ̟ορείτε καλύτερα, ̟ολλα̟λασιαστές της ερασµιακής ιδέας. Ενός α̟όλυτα καινοτόµου τρό̟ου 
µόρφωσης και ε̟ιµόρφωσης, σκέψης και ζωής... Με διαγώνιες και διασταυρούµενες, 
αλληλοσυµ̟ληρούµενες µατιές, στην Ευρώ̟η αλλά και ολόκληρον τον Κόσµο. 

 

Ο Έρασµος 

Ας θυµίσουµε όµως λίγο αρχικά την ̟ροσω̟ικότητα του Έρασµου. Ο Ουµανιστής Desiderius 
Erasmus Roterodamus, γεννήθηκε στο Ρότερνταµ της Ολλανδίας το 1466 και ̟έθανε στη Βασιλεία 
της Ελβετίας το 1536. Πολυµαθέστατος και ̟ανε̟ιστήµων, θεολόγος, Καθολικός ιερέας, είναι γνωστός 
στους φιλολόγους και για τη λεγόµενη ερασµιακή ̟ροφορά της αρχαίας ελληνικής". 

Η ̟ροφορά ̟ου ̟ρότεινε, αν και µας ξενίζει σήµερα, βρίσκεται, κατά την κοινή οµολογία των ειδικών 
ε̟ιστηµόνων, ̟λησιέστερα ̟ρος την αρχαία ̟ραγµατικότητα. Να υ̟ογραµµίσουµε ακόµη, σχετικά µε 
την ελληνοµάθειά του, ̟ως διετέλεσε και σ̟ουδαστής του Mάρκου Μουσούρου, α̟ό την Κρήτη, 
καθώς και του λογίου Γεωργίου Ερµωνύµου, ενός µαθητή του τελευταίου βυζαντινού φιλοσόφου 
Γεωργίου Πλήθωνος, του ε̟ικαλούµενου και Γεµιστού, στην καστρο̟ολιτεία του Μιστρά. 

Ο Έρασµος έζησε ε̟ίσης και έδρασε ακόµη, εκτός α̟ό την ̟ατρίδα του, την Ολλανδία, στο Βέλγιο 
και το Λουξεµβούργο, ̟ου ονοµάζονταν τότε "Κάτω Χώρες", στην Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και 
την Ελβετία. Ακατα̟όνητος ταξιδιώτης, διέσχιζε έφι̟̟ος όλην την ή̟ειρο... και είναι ο ̟ρώτος 
διανοητής ̟ου ορίζεται συνειδητά ως ευρω̟αίος ̟ολίτης... Να σηµειώσουµε, ε̟ι̟λέον, ̟ως το 1509 
συνέγραψε, στα λατινικά, ένα κορυφαίο έργο, το "Μωρίας Εγκώµιον / Laus Stultitiae" ενώ το 1516 
εξέδωσε σε µετάφραση την Καινή ∆ιαθήκη στα ελληνικά και τα λατινικά, η ο̟οία ε̟ανεκδόθηκε, κάθε 
φορά και ̟ιο συµ̟ληρωµένη, τρεις φορές. Eξίσου σηµαντικό έργο του, γραµµένο στα λατινικά, είναι 
και το " Laus Stultitiae - Μωρίας Εγκώµιον", γραµµένο το 1509. 

 

Στον Αυστριακό συγγραφέα και δηµοσιογράφο Stefan Zweig, Στέφαν Τσβάιχ, (Bιέννη, 1881 - 
Πετρό̟ολις, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία, 1942), τον ̟ερισσότερο µεταφρασµένο γερµανόφωνο 
συγγραφέα, οφείλουµε µια θαυµάσια βιογραφία του Εράσµου µε τίτλο, στα γερµανικά Τriumph und 
Tragik des Erasmus von Rotterdam, δηλαδή "Θρίαµβος και Τραγωδία του Εράσµου α̟ό το 
Ρότερνταµ". Η βιογραφία, γραµµένη το 1934, έχει µεταφραστεί αριστοτεχνικά α̟ό τον συγγραφέα και 
µεταφραστή Γιάννη Μ̟εράτη και στα ελληνικά το 1950. ∆ιατηρεί µάλιστα, ακόµη και σήµερα, τη 
σηµασία και την ε̟ικαιρότητά της... 

 

"Χάρη στον Έρασµο", γράφει ο Ζweig, "Εµφανίζεται στην Ευρώ̟η µια νέα δύναµη: εκείνη της 
̟ένας"... 

 

Βραβείο Έρασµος - Praemium Erasmianum 

Nα αναφέρουµε, τέλος, ̟ως το Ολλανδικό µη Κερδοσκο̟ικό ΄Ιδρυµα Erasmus Foundation 
καθιέρωσε, α̟ό το 1958, το Βραβείο Εrasmus, Praemium Erasmianum, ένα έ̟αθλο ̟ου 
ε̟ιβραβεύει διακεκριµένους ̟ολίτες α̟ό ολόκληρον τον κόσµο για την ̟ροσφορά τους στον 
ευρω̟αϊκό ̟ολιτισµό, την κοινωνία ή τις κοινωνικές ε̟ιστήµες, µε έ̟αθλο 150.000 ευρώ. Η τελευταία 
α̟ονοµή έγινε το 2021 και η ε̟όµενη θα γίνει τον ̟ροσεχή Σε̟τέµβριο, 2022, στον διάσηµο 
Ισραηλινό συγγραφέα David Grossman (1954 - ).  
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Το ̟ροσω̟ικό µου Erasmus 

Ας µου ε̟ιτρέψετε να ε̟ιστρέψω στο ̟ολύ µακρινό για σας 1979. Όταν, ̟ρωτοετής Μετα̟τυχιακός 
φοιτητής, έ̟εισα τους γονείς µου να ταξιδέψω σιδηροδροµικώς, µε τη γνωστή Κάρτα Ιnterail, α̟ό τη 
Θεσσαλονίκη στο Παρίσι και α̟ό εκεί, µέσω Ισ̟ανίας, στη δυτική άκρη της Μεσογείου, στην 
̟ρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραµ̟άτ, ̟ροκειµένου να συµµετάσχω στις εργασίες του Έκτου 
∆ιεθνούς Συνεδρίου Λειτουργικής Γλωσσολογίας (6eme Colloque de Linguistique Fonctionnelle). 
Ήταν ένα, ας το χαρακτηρίσω έτσι, ̟ρώιµο Πρόγραµµα Έρασµος", µε ανε̟ανάλη̟τες και αξέχαστες 
εµ̟ειρίες, ̟ολύ χρήσιµες για την α̟οτελεσµατικότητα της διδασκαλίας µου αλλά και την ̟ροσω̟ική 
µου ζωή. Τότε και αντίκρυσα και τον βράχο του Γιβραλτάρ, τις Ηράκλειες Στήλες της αρχαιότητας. 
Και, µια δεκαετία αργότερα, το 1987, µε την καθιέρωση της Κινητικότητας, µετακινήθηκα 
ε̟ανειληµµένα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισ̟ανία, την Κύ̟ρο και την Ιταλία... Ε̟ίσης, α̟ό το 2005 
και ύστερα υ̟οδέχθηκα ̟ερί τους εξήντα ξένους φοιτητές και συναδέλφους, ιδιαίτερα µέσω του 
Προγράµµατος "Παυσανίας", µεταξύ του Πανε̟ιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και του Παιδαγωγικής 
Σχολής της Τουρ (Τοurs) της Γαλλίας. 

 

Το Πρόγραµµα Εrasmus+ 

Θα σας το αναλύσει σε λίγο,µε αρκετές λε̟τοµέρειες, η Κυρία Μ̟λάντα, ∆ιευθύντρια του Γραφείου 
"΄Ερασµος" του Πανε̟ιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας. Α̟λώς θα ήθελα να ̟αρατηρήσω ̟ως 
θεωρήθηκε, κατά κοινή οµολογία, το ̟ιο ε̟ιτυχηµένο α̟ό τα κοινά Προγράµµατα. Έχουν 
µετακινηθεί έως τώρα τρία ̟ερί̟ου εκατοµµύρια φοιτητές και φοιτήτριες είτε ̟αρακολουθώντας µέρος 
των σ̟ουδών τους σε Πανε̟ιστήµιο άλλης χώρας-µέλους της Ε. Ε. είτε εκτελώντας δίµηνη έως 
δωδεκάµηνη Πρακτική Άσκηση σε ε̟ιχειρήσεις της ειδικότητάς τους. Η δική µου υ̟ογράµµιση 
αφορά και µιαν άλλη, ιδιαίτερα ευχάριστη όψη. Α̟ό τις συναντήσεις των νέων γεννήθηκαν ένα 
εκατοµµύριο και ̟λέον µωρά! Τονωτική δηµογραφική ένεση σε µια δυστυχώς ολοένα γηράσκουσα Ε. 
Ε.. Νέα γενιά, δίγλωσση και δια̟ολιτισµική, Ευρω̟αίοι ̟ολίτες, µε δεσµούς αίµατος και φιλίας, 
̟ραγµατικές γέφυρες ε̟ικοινωνίας και διαµεσολαβητές µεταξύ των λαών. Η διαµεσολάβηση εγονός 
̟ολύ σηµαντικό, ̟ου ̟ρώτος το ε̟ισήµανε ο κορυφαίος Άγγλος φυσικός Ιsaak Newton (1643 - 1727), 
ε̟ίσης ελληνοµαθής. 

 

"Οι άνθρω̟οι" έγραψε, "χτίζουν ̟ολλούς τοίχους ανάµεσά τους αλλά όχι αρκετές γέφυρες". 

 

Aς υ̟ενθυµίσουµε, στο σηµείο αυτό και το έµβληµα της ΕΕ (α̟ό το 2000) 

 

"Ενωµένη στη διαφορετικότητα", ̟ου τονίζει την α̟όφαση των Ευρω̟αίων να ενωθούν 
δηµιουργώντας την Ε.Ε. και να συνεργαστούν για την ειρήνη και την ευηµερία, α̟οκοµίζοντας 
ταυτόχρονα οφέλη α̟ό τον ̟ολιτιστικό ̟λούτο, τις ̟αραδόσεις και τις γλώσσες της Ε.Ε. 

 

Τα θετικά α̟οτελέσµατα του Προγράµµατος ERASMUS είναι ορατά σε ̟ολλά ε̟ί̟εδα, 
ε̟ιστηµονικά, ̟ρακτικά και φιλίας. Κυκλοφόρησε µάλιστα και ειδικό - ̟ολύγλωσσο βιβλιαράκι µε την 
καταγραφή των εντυ̟ώσεων, θετικών, αρνητικών ή ̟ερίεργων και α̟ροσδόκητων ̟ολλών ̟αλιών 
Ερασµιακών φοιτητριών και φοιτητών. Α̟ό εκείνες τις εµ̟ειρίες ζωής, ̟ου α̟οτέλεσαν σταθµούς για 
τη µελλοντική τους ε̟αγγελµατική και ̟ροσω̟ική τους ̟ορεία. Σε αρκετά µάλιστα Πανε̟ιστήµια, 
ό̟ως για ̟αράδειγµα στη Νοµική Σχολή του ΑΠΘ, διοργανώθηκαν α̟ό τους ̟ολύγλωσσους 
συναδέλφους Παραδόσεις και Εργαστήρια όχι µόνον στην αγγλική γλώσσα αλλά και στη γαλλική ή τη 
γερµανική. 

 

Στο σηµείο αυτό ας µου ε̟ιτρέψετε να αναφέρω και την οικογενειακή µας εµ̟ειρία, της τρίτης µας 
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θυγατέρας, της Ρωξάνης, Καθηγήτριας ̟λέον γαλλικής και αγγλικής φιλολογίας, δίγλωσσης, µε 
µητρική τη γαλλική και ̟ατρική γλώσσα την ελληνική, η ο̟οία µετά τη χρονιά Εrasmus στο Βristol 
της Αγγλίας συναντάται τακτικά µε την ̟ολυεθνική και ̟ολύγλωσση ̟αρέα της σε διάφορες ̟όλεις της 
Ευρώ̟ης. Μικροδιακο̟ές, τα γνωστά στo ελληνοαγγλικό καθηµερινό µας λεξιλόγιο "City Breaks"! 
Τονωτικές ανάσες ζωής, φιλίας, αλληλοενηµέρωσης και συνεργασίας. 

 

Να ενηµερώσω ε̟ίσης και τη δυνατότητα ενδεχόµενης σύµ̟ραξής µας µε ένα αγροτικό - εσωτερικό 
Εrasmus, to InSite, (στα λατινικά, η έκφραση Ιn Situ σηµαίνει "ε̟ιτο̟ίως"). Το ΙnSite στοχεύει 
στην αναζωογόνηση της γαλλικής αρχικά υ̟αίθρου, µε ̟ροσφορά Πρακτικής Άσκησης σε ζεύγη ή 
και οµάδες φοιτητών διαφόρων ειδικοτήτων και εθνικοτήτων. Οι µετέχοντες εγκαθίστανται δωρεάν σε 
µικρά χωριά, τους ̟αρέχεται στέγη και µισθός, ̟ροκειµένου να συµµετέχουν ενεργά για διάστηµα α̟ό 
τρεις µήνες έως και έναν χρόνο στην καθηµερινότητα των κατοίκων και την κοινοτική ζωή. (2). Ό̟ως 
για ̟αράδειγµα οι καθιερωµένες εδώ και εικοσαετία θερινές "Μεσαιωνικές Γιορτές" του χωριού 
Τermes d'Armagnac, (στην το̟ική γασκωνική γλώσσα Τermis d'Armanhac), µε Καστρό̟υργο του 
δέκατου τρίτου αιώνα. Μια καινοτόµα α̟άντηση στην εγκατάλειψη, "ερηµο̟οίηση" την ονόµασαν στα 
γαλλικά (desertification), αρκετών σηµείων της υ̟αίθρου. Κάτι το ο̟οίο θα µ̟ορούσε να εφαρµοσθεί 
και σε ̟ολλές άλλες χώρες αλλά και στην ελληνική ̟ραγµατικότητα, ό̟ου τα ορεινά µας χωριά 
α̟οκτούν ζωή µόνον κατά τους θερινούς µήνες. 

 

Ας τελειώσω, ̟ριν να ̟αραδώσω το βήµα στη σηµερινή µας εισηγήτρια, µε µια ̟αραίνεση α̟ό τον 
Μαρκ Τουέιν, τον Αµερικανό δηµοσιογράφο και συγγραφέα, (1835-1908), τον γνωστό µας α̟ό το 
κορυφαίο έργο της ̟αγκόσµιας ̟αιδικής λογοτεχνίας "Τοµ Σώγιερ/Tom Sawyer", (1876). Ο ο̟οίος, 
µεταξύ των άλλων, ήταν και για δέκα χρόνια οδηγός ̟οταµό̟λοιου στον Μισισι̟ή.  

 

"Γι' αυτό λύσε τους κάβους. Σάλ̟αρε µακριά α̟ό το σίγουρο λιµάνι. 

Εξερεύνησε, ονειρέψου, ανακάλυψε"! 

 

Σας τα εύχοµαι ολόψυχα. Μια ευκαιρία µάλιστα ̟ρώτης γραµµής είναι και το Εrasmus+. Με µότο το 
"Colour your life - Χρωµάτισε τη ζωή σου"... Αναµένοντας ακόµη, ειδικά ύστερα α̟ό το 
διαφαινόµενο τέλος της τωρινής Πανδηµίας, και νέους Ερασµιακούς φοιτητές και φοιτήτριες α̟ό τις 
υ̟όλοι̟ες 26 χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στη γραφική και φιλόξενη Φλώρινα! 

 

 

Σταύρος Ευαγγέλου Καµαρούδης 

Ανα̟ληρωτής Καθηγητής Νέας Ελληνικής γλώσσας και ∆ιδακτικής 

ΠΤ∆Ε - Φλώρινα, Πανε̟ιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 
Συνέβη φέτος το Καλοκαίρι! Η Άρνισσα, κέντρο Ναυταθλητικό και διεθνές; 

 
Με το τέλος της Πανδηµίας και την ε̟ιστροφή σε µια νέα κανονικότητα, ξεκίνησε και ̟άλι φέτος το 
καλοκαίρι ο τουρισµός. Συγγενείς, γνωστοί και φίλοι α̟ό τη Γαλλία, τη δεύτερη ̟ατρίδα µου, µε 
ξαναθυµήθηκαν. 

Και, µεταξύ αυτών, κά̟οιος µε ̟αρακάλεσε να βοηθήσω στην υ̟οδοχή µιας Οµάδας δέκα Οδηγών - 
Προσκο̟ίνων α̟ό το Παρίσι. Το Πρόγραµµά τους: αρχικά, µια εβδοµάδα συνεισφοράς στις Αδελφές 
του Ελέους της Καλκούτας, του Τάγµατος της Μητέρας Θηρεσίας, έξι συνολικά, α̟ό διάφορες χώρες, 
οι ο̟οίες στη ∆υτική Θεσσαλονίκη ̟αρασκευάζουν αθόρυβα φαγητό για εκατό άτοµα καθηµερινά. Η 
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δεύτερη εβδοµάδα ̟εριλάµβανε κατασκήνωση στο Λιτόχωρο και αναρρίχηση στον Όλυµ̟ο. Στο 
̟αλιό Μοναστήρι του Αγίου ∆ιονυσίου στα 900 µέτρα. 

Μα καθώς "̟ερίσσευαν" δύο διανυκτερεύσεις και υ̟ήρχε νεανική όρεξη για ̟ερι̟έτεια, η Οµάδα 
̟ροσκλήθηκε, µε τη µεσολάβηση φίλων, για µια µικρή ανακάλυψη της Βεγορίτιδας και της γύρω 
̟εριοχής της. Με ναυταθλητικές δραστηριότητες στη λίµνη, ̟λαισιωµένες α̟ό τον Ναυτικό Όµιλο της 
Άρνισσας, χορούς και γευσιγνωσία! 

Ευχαριστώ ̟άρα ̟ολύ τον συνάδελφο Καθηγητή Γαλλικής Κύριο Σταύρο ∆ού̟καρη, τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας Κύριο Νίκο Πα̟αγιαννίτη και του Ναυτικού Συλλόγου για την υ̟έροχη και 
αυθόρµητη φιλοξενία. Θυµίζω ̟ως υ̟ήρχε κά̟οτε, στην ̟ρο Covid ε̟οχή, σοβαρή ̟ρόταση για 
δηµιουργία Κω̟ηλατικής Οµάδας του Πανε̟ιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, ανδρών και γυναικών, η 
ο̟οία και θα ενίσχυε την αναγνωρισιµότητά µας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ακόµη, 
να ̟ληροφορήσω ̟ως σχεδιάζεται για το ε̟όµενο καλοκαίρι του 2023 η λειτουργία ενός διεθνούς 
"Θερινού Σχολείου" Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού στη ∆υτική Μακεδονία. Αλλά για τούτο 
̟ληροφορίες ̟ροσεχώς, σε ε̟όµενες εκδόσεις του ∆ελτίου µας! 

 
 

Σταύρος Ευαγγέλου Καµαρούδης 

Ανα̟ληρωτής Καθηγητής Νέας Ελληνικής γλώσσας και ∆ιδακτικής 

ΠΤ∆Ε - Φλώρινα, Πανε̟ιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 
 

 


