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Το καλοκαίρι της Γαλανόλευκης
Ξεκίνησε στη Πόλη, µε τον Σάκη να την φοράει περήφανα
στο µπλουζάκι του, καλώς ή κακώς, ίσως κι αδικηµένοι,
πήραµε τη 3η θέση στον Ευρωπαικό ∆ιαγωνισµό Τραγουδιού.
Αυτό όµως που ερχόταν µετά σίγουρα δεν το περιµέναµε..
Η Γαλανόλευκη πήγε στη Πορτογαλία, και δειλά δειλά άρχισε
να εµφανίζεται, ώσπου πληµµύρισε τις πόλεις και τα χωριά
µας, στόλισε τα µπαλκόνια µας, τ’ αυτοκίνητα µας, κι ο
Έλληνας τη σήκωνε στη πλάτη του µε µια απερίγραπτη
περηφάνεια.
Και γίναµε ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ....... κι η γαλανόλευκη µαζί µας.
Κλάψαµε, τραγουδήσαµε, κραυγάσαµε...κι ύστερα ήρθαν οι
Αγώνες, επιστροφή στα Πάτρια Ιερεά Εδάφη, κι η σηµαία
µαζί µας, τα στάδια γέµισαν γαλανόλευκη, καινούρια χαρά
και περηφάνεια, 4 δισεκατοµύρια την είδαν να µπαίνει
πρώτη στο Ολυµπιακό Στάδιο, κι ο κόσµος να την τιµά, είδαν
την ιερή στιγµή της ανάρτησης της, κι όλοι µαζί..
..ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ,
ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΗ.......
Κι οι Έλληνες όλου του κόσµου, εµείς τα εκατοµύρια της
∆ιασποράς να ζούµε µε µάτια βουρκωµένα αυτές τις στιγµές
του Μεγαλείου...και τα παιδιά µας σαν να ψηλώσανε, τα
πρόσωπα τους έλαµψαν, το ανάστηµα τους σηκώθηκε, ζήσαν
στιγµές πρωτόγνωρες για τον Νεο-Ελληνα, και κατάλαβαν τι
εννοούσε ο Κ. Καβάφης όταν είπε...
∆εν είµαι Έλλην, ούτε ελληνίζων, είµαι ελληνικός.
Ελληνικός: ιδιότητα δεν
έχ' η ανθρωπότης τιµιοτέραν.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Βενέδικτος ανήγγειλε στη Γιορτή Απονοµής
Απολυτηρίων του Σχολείου Μητρικής Γλώσσας του Αµµάν, ότι κάθε σχολικό έτος η
Μητρόπολη θα βραβεύει τον άριστο µαθητή ή µαθήτρια του Σχολείου µε ένα αεροπορικό
εισιτήριο, Αµµάν-Αθήνα-Αµµάν.
Η Επιτροπή Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου, ο Σύλλογος Ελληνίδων και ο
Σύλλογος Νεολαίας εκφράζουν τα θερµά τους ευχαριστήρια πρός τον Σεβασµιώτατο για
την συµπαράσταση του στο δύσκολο έργο της εκπαίδευσης.
Κι όπως πάντα ευχόµαστε στα παιδιά µας και σ’ ανώτερα.........

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ
1. Οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνοµάθειας, που
διοργανώνει κάθε χρόνο το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, δια του Τοµέα
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστηµίου της Ιορδανίας, σηµείωσαν απόλυτη
επιτυχία, καθώς και οι πέντε υποψήφιοι απέσπασαν υψηλές βαθµολογίες, από
Λίαν Καλώς µέχρι Άριστα. Συγκεκριµένα, 4 υποψήφιοι επέτυχαν στο 4ο
(Ανώτατο) επίπεδο, πρόκειται για τους Diana Jbour, Sami Abadi, Osama
Yassin, και Rita Qaqish. O Raed Khouri επέτυχε στο 3ο (Ανώτερο) επίπεδο.
Ευχόµαστε καλή πρόοδο στα παιδιά µας, και πάντα τέτοια.....
2. Το Πανεπιστήµιο της Ιορδανίας ενέκρινε την εισήγηση του Λεκ. Κου Βασίλη
Οικονοµίδη, και τη σχετική του αίτηση για τη δηµιουργία και τρίτου επιπέδου
στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής από το Τµήµα Μοντέρνων Γλωσσών.
Στόχος του συγκεκριµένου κύκλου παραδόσεων ειναι η εξοικείωση των
φοιτητών µε τη παραγωγή γραπτού λόγου, η µελέτη όψεων της νεοελληνικής
κουλτούρας, και στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας. Στο µεσαίο αυτό επίπεδο
θα συνεχιστεί µε περισσότερα δείγµατα η διδασκαλία ανθολογηµένων
δειγµάτων από την νεοελληνική λογοτεχνία, ποίηση και πεζογραφία, στο
πρωτότυπο για τα γλωσσικά απλούστερα κι από µετάφραση.
3. Ο Τοµέας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήµιο Ιορδανίας συνέχισε και φέτος
το Πρόγραµµα συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Lund στη Σουηδία, και δύο
φοιτητές που διακρίθηκαν για την επιµέλεια και την επίδοση τους , πρόκειται
για τους Ayyoub Tams και Khuzamah Rdini, βρίσκονται ήδη στη σουηδική
Πανεπιστηµιούπολη για να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις στο εκεί Τµήµα
Ελληνικής Γλώσσας για το χειµερινό εξάµηνο του τρέχοντος ακαδηµαικού
έτους.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΑΚΗ

Ο
Σύλλογος
Ελληνίδων
Ιορδανίας
σε
συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη, και
τη συνεχή συµπαράσταση της εδώ Ελληνικής Πρεσβείας,
προετοιµάζει
τη
διοργάνωση
Λογοτεχνικής
Εκδήλωσης
αφιερωµένης στον µεγάλο ¨Ελληνα συγγραφέα.
Η εκδήλωση προγραµµατίζεται για τις 25 & 26 Νοεµβρίου, 2004
όπου η 1η µέρα θα συµπεριλαµβάνει παρουσίαση ντοκυµαντέρ και
διάλεξη του Κου Γεωργίου Στασινάκη, Προέδρου της Συντονιστικής
Επιτροπής της Εταιρείας , για τη Σκέψη και το Έργο του Νίκου
Καζαντζάκη, και τη 2η µέρα θα γίνει παρουσίαση της
κινηµατογραφικής ταινίας Αλέξης Ζορµπάς.
Ελπίζουµε, επίσης σε συνεργασία, µε τον Τοµέα Ελληνικής Γλώσσας
του Πανεπιστηµίου Ιορδανίας, και το Σχολείο Μητρικής Γλώσσας του
Αµµάν να επεκτείνουµε την εκδήλωση για την Ελληνική Κοινότητα
και ειδικά τη Νεολαία και τα παιδιά.
Περισσότερα νέα και λεπτοµέρειες τον επόµενο µήνα......

1954.
O Πάπας αναγράφει τον Tελευταίο Πειρασµό του
Νίκου Καζαντζάκη στο Pωµαιοκαθολικό Ίνδικα
Aπαγορευµένων Bιβλίων.
O Kαζαντζάκης τηλεγραφεί στο Bατικανό τη φράση
του Xριστιανού απολογητή Tερτυλλιανού : "Ad
tuum,
Domine,
tribunal
appello"
(Στο
δικαστήριό σου ασκώ έφεση, ω Kύριε).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Πρόσκληση σε γεύµα

Ο Σύλλογος Ελληνίδων Ιορδανίας διοργανώνει πρός τιµή της
Κας Α. Παρούτη, ∆ιοικητικής Ακόλουθου της Ελληνικής Πρεσβείας
στην Ιορδανία αποχαιρετιστήριο βραδυνό γεύµα, τη Πέµπτη 9
Σεπτεµβρίου,2004 και ώρα 9µµ. στη στέγη του Συλλόγου.
Όλα τα µέλη µε τις οικογένειες τους, και η Ελληνική Κοινότητα
είναι καλεσµένοι σ’ αυτή την εκδήλωση. Τα φαγητά θα τα φτιάξουν
τα µέλη του Συλλόγου µας, γνωστά για τις γαστρονοµικές τους
επιδόσεις.
Προκαταρκτικά, ένα µεγάλο ευχαριστώ στη Κα. Παρούτη που καθ’
ολη τη διάρκεια της θητείας της στην Ιορδανία ήταν µια εξαιρετική
παρουσία στην εδώ Πρεσβεία, και µια πραγµατική φίλη για τις
Ελληνίδες και τα παιδιά µας.
Καλό ταξίδι και µή µας ξεχνάτε......

•

Συγχαρητήρια στη Μάριαµ Χούρι για τον
αρραβώνα της.
• Περαστικά και Καλή Ανάρρωση στον
Κο Ηλία Τσιχλάκη.

Αθήνα... χαρά της γής και της αυγής...
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