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Η ΑΧΕΠΑ ΤΙΜΗΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ∆Α

Ο σπουδαίος ρόλος τής Γιώτας Κριλή 
στην πολυπολιτισμική Παιδεία
Κείµενο:  Γ ιώργος Χατζηβασίλης,  φωτό:  Γ ιάννης ∆ραµιτ ινός

Τ ο περασµένο Σάββατο βράδι η 
ΑΧΕΠΑ και ειδικότερα η Στοά Πλά-
των τίµησε την διακεκριµένη εκ-
παιδευτικό και λογοτέχνιδα, Γιώτα 

Κριλή, µε το βραβείο «Υπατία» για την 
µεγάλη προσφορά της στην Παιδεία και 
στη διαδικασία τής βράβευσης αποκα-
λύφθηκε ο σπουδαίος ρόλος τής σεµνής 
διανοούµενης στους αγώνες για την δι-
δασκαλία των κοινοτικών γλωσσών στα 
δηµόσια σχολεία. Στο «συµπόσιο», που 
είναι ακόµη µια πρωτοποριακή εκδήλω-
ση τής ΑΧΕΠΑ συνδυάζοντας το τερπνόν 
µετά το τού ωφελίµου, δηλαδή δείπνο 
που συνοδεύεται από µια πνευµατική εκ-
δήλωση, οι συνδαιτηµόνες άκουσαν οµι-
λίες και µαρτυρίες γύρω από την  εξέλιξη 
τής Γιώτας Κριλή στον τοµέα τής Παιδεί-
ας και τη συµµετοχή της στους αγώνες της 
για την διδασκαλία των Ελληνικών και 
άλλων κοινοτικών γλωσσών στα δηµό-
σια σχολεία, που στέφθηκαν µε επιτυχία. 
Η εκδήλωση άρχισε µε το καλωσόρισµα 
των προσκεκληµένων από τον πρόεδρο 
τής Στοάς Πλάτων, κ. Θεόφιλο Πρεµέτη 
και σύντοµη οµιλία τού πολιτειακού προ-
έδρου τής ΑΧΕΠΑ, κ. Γιάννη Καλλιµάνη, 
ο οποίος µίλησε για το πολυσχιδές έργο 
τού φορέα και τα µεγαλόπνοα σχέδια για 
το µέλλον. Στη συνέχεια, ο ∆ρ Βασίλης 
Αδραχτάς µίλησε για την δηµιουργική 
πορεία τής Γιώτας Κριλή µετά την άφι-
ξή της στην Αυστραλία, τις σπουδές και 
δραστριότητές της σαν εκπαιδευτικός και 
σαν λογοτέχνιδα, αποκαλύπτοντας γεγο-
νότα άγνωστα στο ευρύ κοινό.  Ακολού-
θησε οµιλία τής γνωστής εκπαιδευτικού, 
Μαρίας Λώµη, που συνεργάστηκε µε την 
Γιώτα Κριλή και εκτίµησε τις οργανωτικές 
της ικανότητες, αλλά και την συγγραφή 
εκπαιδευτικών βιβλίων για τα Ελληνικά, 
που βοήθησαν τούς καθηγητές οι οποίοι 
ανάλαβαν να διδάσκουν τη γλώσσα µας 
στα δηµόσια σχολεία, πριν µερικές δεκα-

ετίες. Η κα Λώµη διάβασε µαρτυρίες και 
άλλων εκπαιδευτικών που αναγνωρίζουν 
την µεγάλη βοήθεια τής Γιώτας Κριλή στη 
δική τους επαγγελµατική ανάπτυξη, ενώ 
ο ∆ρ Αδραχτάς διάβασε µήνυµα τού κ. 
Κώστα Βερτζάγια, πρώην Συντονιστή τού 
ΣΑΕ Ωκεανίας, ο οποίος αναφέρθηκε µε 
τα πιό κολακευτικά λόγια στην µεγάλη 
προσφορά τής τιµώµενης τόσο στην οµο-
γένεια, όσο και στις πολιτιστικές δραστη-
ριότητες τού ΣΑΕ.     
Η εκπαιδευτικός, Bronwyn Dyson, που 
ήταν συµφοιτήτρια και αργότερα συνερ-
γάτιδα τής Γιώτας Κριλή, απεκάλυψε πως 
οι αγώνες της δεν περιορίστηκαν µόνο 
για την διδασκαλία τής Ελληνικής Γλώσ-
σας, αλλά και γενικότερα για την εδραί-
ωση τής πολυπολιτισµικής Παιδείας. Η 
όλη εκδήλωση πλουτίστηκε µε τα τραγού-
δια τής τάβλας από τον αστροφυσικό ανι-
ψιό τής Γιώτας Κριλή, Τάσο Τζιούµη και 
ανάγνωση από την κα Λίτσα ∆ιακοβασί-
λη, αποσπασµάτων από τα βιβλία τής τι-
µώµενης και ένα ποίηµά της.
Η εκδήλωση έληξε µε την απονοµή στην 
Γιώτα Κριλή τού βραβείου «Υπατία» από 
τον πρόεδρο τής Στοάς Πλάτων, Θεόφιλο 
Πρεµέτη και τον «Επαινο» από τον πο-
λιτειακό πρόεδρο τής ΑΧΕΠΑ κ. Γιάννη 
Καλλιµάνη, ενώ συγκινηµένη η Γιώτα 
Κριλή ευχαρίστησε τους οργανωτές τής 
εκδήλωσης και τους πολλούς φίλους που 
έδωσαν το παρών.  
Συγχαρητήρια στην Γιώτα Κριλή για την 
βράβευση και στην Στοά Πλάτων που 
κάλυψε µια πολύχρονη παράλειψη τής 
παροικίας να τιµήσει τους αγώνες και το 
έργο µιας διακεκριµένης εκπαιδευτικού 
και λογοτέχνιδας που τιµά την οµογένεια. 

(Αύριο στον Κόσµο: Αποσπάσµατα από την 
οµιλία του ∆ρος Βασίλη Αδραχτά προς τιµήν 
της βραβευθείσας κας Γιώτας Κριλή)     




