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Dear subscribers 
We are back with the latest 

edition of our newsletter. 

You can send us your events 

notifications to be published 

in the newsletter at 

education@greekembassy.org.uk. 

We are also looking forward 

to receive your comments so 

that we can improve the 

newsletter.  

Enjoy reading and please 

spread the word! 

Α. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
1. ∆ιοργάνωση 
επιµορφωτικού 
σεµιναρίου 
εκπαιδευτικών 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 2 

Μαρτίου επιμορφωτικό 

σεμινάριο με θέμα ‘Η 

διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας σε αγγλόφωνους 

μαθητές’ που διοργάνωσαν 

το Γραφείο Συντονιστή 

Εκπαίδευσης Λονδίνου και 

η Κυπριακή Εκπαιδευτική 

Αποστολή στους χώρους 

του Γυμνασίου-Λυκείου. 

Εισηγήτρια ήταν η κ. 

Ρεγγίνα Καρούσου-Φωκά, 

διδάκτωρ Γλωσσολογίας 

και επιστημονική 

συνεργάτης στο 

Πανεπιστήμιο του 

Cambridge, η οποία μίλησε 

με θέμα ‘Μάθηση και 

διδασκαλία της ελληνικής 

ως δεύτερης γώσσας’. Στο 

δεύτερο μέρος οι 

εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν 

σε ομάδες και ετοίμασαν 

σχέδια εργασίας για τη 

διδασκαλία λεξιλογίου σε 

διάφορες τάξεις.            

 

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο 

 

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο 
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2. Εορτασµός 
25ης Μαρτίου 
Ελληνικού 
Νηπιαγωγείου 
Λονδίνου 

 

Στις 23 Μαρτίου 2012 το 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο 

Λονδίνου πραγματοποίησε 

γιορτή για την επέτειο της 

25ης Μαρτίου. Γονείς, 

συγγενείς και φίλοι των 

μαθητών του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου 

ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση και είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν 

τους μικρούς μας μαθητές, 

ντυμένους με τις 

παραδοσιακές τους στολές 

να απαγγέλουν ποιήματα, 

να τραγουδούν τον Εθνικό 

Ύμνο, το "Μάνα μου τα 

κλεφτόπουλα", αλλά και 

τον "Θούριο" τον οποίο 

δραματοποίησαν επίσης.   

3. Εορτασµός 
25ης Μαρτίου 
Ελληνικού 
∆ηµοτικού 
Σχολείου Λονδίνου 
 

Την Παρασκευή 23/3/2012 

πραγματοποιήθηκε γιορτή 

στο ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο Λονδίνου με τη 

συμμετοχή όλων των 

τάξεων για να τιμηθούν οι 

ήρωες της Ελληνικής 

επανάστασης και η 

επέτειος του ευαγγελισμού 

της  Θεοτόκου. Το 

πρόγραμμα περιλάμβανε 

θεατρικά, ποιήματα, 

τραγούδια και κείμενα. 

 
Την Κυριακή 25/3/2012 η 

σημαία του σχολείου 

παρεβρέθηκε στην επίσημη 

δοξολογία στο ναο της 

Αγίας Σοφίας. 

                                                 
4. Εορτασµός 
25ης Μαρτίου 
Ελληνικού 
Γυµνασίου - 
Λυκείου Λονδίνου 
 

 

Στις 23 Μαρτίου 

εορτάστηκαν στο Ελληνικό 

Γυμνάσιο - Λύκειο 

Λονδίνου οι εθνικοί 

επέτειοι τις 25ης Μαρτίου 

και της 1ης Απριλίου. Στον 

εορτασμό παραβρέθηκαν ο 

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 

Τροπαίου Αθανάσιος και ο 

Προϊστάμενος της 

Κυπριακής Εκπαιδευτικής 

Αποστολής, κ. Σάββας 

Παυλίδης. Στον εορτασμό 

συμμετείχαν και τα 4 

ευρωπαϊκά σχολεία που 

φιλοξενούσε το σχολείο 

στα πλαίσια του 

προγράμματος Comenius. 

5. Κοπή 
βασιλόπιτας  

Το Σάββατο, 10 Μαρτίου 

2012, πραγματοποιήθηκε 

στο χώρο του Ελληνικού 

Γυμνασίου Λυκείου η κοπή 

βασιλόπιτας του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων. Η 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης, 

κ. Βαρβάρα Καμπουρίδη, 

παρευρέθηκε στην 

εκδήλωση και έκοψε τη 

βασιλόπιτα του Συλλόγου. 

Ο Σύλλογος, με την 

ευκαιρία της γιορτής της 

γυναίκας, τίμησε την κ. 

Νεστορίδη, γιατρό και 

μητέρα πέντε παιδιών, ως 



αντιπροσωπευτική μορφή 

των επιτευγμάτων των 

γυναικών. Ήταν μια πολύ 

ευχάριστη βραδιά με 

μουσική, χορό και πολύ 

κέφι. 

 

                                       

6. Επισκέψεις 

σχολείων 

Το Ελληνικό Γυμνάσιο-

Λύκειο Λονδίνου 

υποδέχτηκε σχολεία που το 

επισκέφτηκαν από την 

Ελλάδα: το Κολλέγιο 

Αθηνών, το Γυμνάσιο 

Ψυχικού και το Γυμνάσιο 

Χαϊδαρίου. Ήταν μια 

εξαιρετική εμπειρία για 

εκπαιδευτικούς και 

μαθητές, καθώς δόθηκε σε 

όλους η ευκαιρία να 

ανταλλάξουν εμπειρίες, να 

αναπτύξουν σχέσεις φιλίας 

και συνεργασίας και να 

συμμετάσχουν σε 

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις 

που οργάνωσαν από 

κοινού. 

 

            Κολλέγιο Αθηνών 

 
             Γυμνάσιο Ψυχικού 

 
           Γυμνάσιο Χαϊδαρίου 

7. Πρόγραµµα 
Comenius 
 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

το πρόγραμμα ανταλλαγής 

μαθητών  του Ελληνικού 

Γυμνασίου – Λυκείου 

Λονδίνου. Το πρόγραμμα 

αυτό είναι μέρος του 

προγράμματος Comenius, 

που υλοποιεί το σχολείο  

για δεύτερη σχολική χρονιά 

με υπεύθυνη την 

καθηγήτρια Στέλα 

Μαλανδρή. Πρόκειται για 

μια πολυμερή σχολική 

σύμπραξη, στα πλαίσια 

των ευρωπαϊκών 

προγραμάτων Comenius. 

Στο πρόγραμμα «From Root 

to Fruit» συμμετέχουν, 

εκτός από το Ελληνικό 

Γυμνάσιο –Λύκειο 

Λονδίνου, το σχολείο 

Zespół Szkół w Skrzyszowie 

από το Skrzyszów της 

Πολωνίας, το Gregor-

Mendel-Gymnasium 

Amberg από την Amberg 

της Γερμανίας, το Základná 

škola Alexandra Dubčeka 

από τη Μπρατισλάβα της 

Σλοβακίας και  το Collège 

du Sacré-Coeur από το 

Jaunay-Clan στο Poitiers  

της Γαλλίας.  

Μαθητές και καθηγητές 

από τα παραπάνω 

ευρωπαϊκά σχολεία – 

εταίρους, συναντήθηκαν 

στο σχολείο από τις 18 – 24 

Μαρτίου. Οι ξένοι μαθητές 

φιλοξενήθηκαν από 

οικογένειες των μαθητών 

του σχολείου. Οι 

φιλοξενούμενοι μαζί με 

τους Έλληνες συμμαθητές 

τους  πραγματοποίησαν 

διάφορες δραστηριότητες, 

όπως μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας, επίσκεψη στο 

Canterbury, ξενάγηση στο 

Μεσαιωνικό Λονδίνο και 

workshop αγιογραφίας και 

ψηφιδωτού στο Ορθόδοξο 

μοναστήρι Άγιος Ιωάννης ο 

Βαπτιστής, στο Essex.  



 workshop αγιογραφίας  

Τους φιλοξενούμενους 

δεξιώθηκε στο γραφείο 

Εκπαίδευσης Λονδίνου η 

Συντονίστρια κυρία 

Βαρβάρα Καμπουρίδη. Ο 

σύμβουλος πρεσβείας, 

κύριος Νικόλαος Αργυρός, 

χαιρέτησε τους μαθητές και 

τους μίλησε για  το ρόλο 

της ελληνικής πρεσβείας 

στο Λονδίνο.   

Λόγω της σύμπτωσης της 

επίσκεψής τους με τον 

εορτασμό της εθνικής 

επετείου, τόσο για την 

Ελλάδα όσο και για την 

Κύπρο, οι φιλοξενούμενοι 

παρακολούθησαν τη γιορτή 

και παρουσίασαν 

αποσπάσματα από τη δική 

τους εθνική ιστορία. 

Μέσα από τις 

δραστηριότητες αυτές οι 

ξένοι μαθητές ήλθαν σε 

επαφή με την ελληνική 

ιστορία και τον πολιτισμό. 

Παράλληλα, μένοντας 

μέσα σε ελληνικές και 

κυπριακές οικογένειες 

γνώρισαν την κουλτούρα 

και την καθημερινή ζωή 

των συμμαθητών τους. 

Αναπτύχθηκαν σχέσεις 

φιλίας μεταξύ τους που 

είναι σίγουρο ότι θα 

λειτουργήσουν ευνοϊκά στη 

διαμόρφωση του προφίλ 

του ευρωπαίου πολίτη.και 

συνεργασίας και να 

συμμετάσχουν σε 

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις 

που οργάνωσαν από 

κοινού. 

8. Σχολικοί 

Περίπατοι 

Στα πλαίσια των 

περιπάτων του Ελληνικού 

Γυμνασίου Λυκείου 

Λονδίνου οι μαθητές των 

τάξεων Α και Β Γυμνασίου 

με τη συνοδεία των 

καθηγητριών μαθηματικών 

κ. Γιακουμή και 

κ.Κοκκαλιάρη και τη 

φιλόλογο κ. Κουτάνη, 

πραγματοποίησαν μια 

μαθηματική βόλτα στο 

Λονδίνο, με ευκαιρία την 

επίσκεψη στην Tate Modern 

που είχε προγραμματίσει η 

κ. Ηλιαδάκη. Ξεκινώντας 

από το σταθμό του Wood 

Green και τη θεωρία 

γραφημάτων που πρώτος 

ξεκίνησε ο Euler, έφτασαν 

στο St Paul’s και 

‘συνάντησαν’ τον 

Christopher Wren και τις 

γραφικές παραστάσεις 

στον τρούλο του και τους 

τοίχους του Thames, 

έκαναν κόντρες με τις 

καμπύλες του St Mary Axe 

(γνωστού και ως Gherkin – 

αγγουράκι)  και τις ευθείες 

του Shard, ανακάλυψαν και 

παρατήρησαν τον πίνακα 

του Βασίλι Καντίνσκι, με τα 

γεωμετρικά του σχήματα 

και χόρεψαν σουίνγκ 

λύνοντας το πρόβλημα των 

9 σημείων στην Tate 

Modern. 

 

9. Εκπαιδευτική 
εκδροµή του 
«Grekiska Skolan»   
 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξη 

Λυκείου του «Grekiska 

Skolan» της Στοκχόλμης με 

τη συνοδεία της φιλολόγου 

κ.Λάππα θα 

πραγματοποιήσουν 

πενθήμερη εκπαιδευτική 

εκδρομή στην Αθήνα από 

18-04-12 μέχρι 22-04-12.  



 

Κατά τη διάρκεια της 

εκδρομής θα επισκεφτούν 

πολιτιστικούς και 

αρχαιολογικούς χώρους 

στην Αθήνα και στους 

Δελφούς και βέβαια το 

Μουσείο της Ακρόπολης 

στην Αθήνα.      

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

10. 2012 

Graduate 

Research 

Colloquium In 

Modern Greek 

Studies 

This year’s Graduate 

Research Colloquium will 

take place at Selwyn College, 

Cambridge, on Thursday 7 

June 2012, from 10:30 am 

until about 6:00 pm. 

Contributions may be in any 

area of Modern Greek 

Studies, including literature, 

history, linguistics, 

anthropology, art history, 

media studies etc., or they 

may be of an 

interdisciplinary nature. 

Submissions are invited from 

registered graduate students 

(MA, MPhil or MPhil(b), 

PhD) at UK universities. 

Visiting students from other 

countries may also be 

considered if there is room in 

the programme; they should 

enquire before submitting an 

abstract. 

Papers should be in English 

and should on no account 

exceed 20 minutes. There 

will be a maximum of ten 

speakers, with questions and 

discussion at the end of each 

session. Proposals, including 

a title and abstract, should be 

sent as an e-mail attachment 

to: 

Professor David Holton, 

Selwyn College, University 

of Cambridge,  

dwh11@cam.ac.uk, to arrive 

by Monday 23 April 2012 at 

the latest. Abstracts should 

be of no more than 200 

words. Please indicate the 

degree for which you are 

registered, your university, 

and the name and e-mail of 

your supervisor. Please 

include both your postal 

address and e-mail. Those 

who submit proposals will 

be notified by 4 May 

whether their submissions 

have been accepted. 

Speakers receive a free lunch 

and reimbursement of their 

travel expenses. 

11. Lecturer in 
Modern Greek 
 

 
  

The Department of 

Linguistics at the University 

of Illinois at Urbana-

Champaign invites 

applications for a position as 

Lecturer in Modern Greek 

Studies with start date of 

08/16/2012. For further 

information about the 

program, please see: 

http://www.moderngreek.illi

nois.edu                                                                           

To apply, create your 

candidate profile through 

https://jobs.illinois.edu and 

upload your application 

materials.                                                                

To ensure full consideration, 

all required applicant 

materials must be received 

no later than April 15, 2012. 

Letters of reference must be 

received no later than April 

22, 2012. The department 



highly recommends that 

complete applications be 

submitted prior to April 15.                                                                                                                         

For further information 

please contact slcl-

hr@illinois.edu. 

12. Women & War 
Conference - Call 
for Papers / 
Proposals 

July 3-5, 2012, Hydra Island, 

Greece 

This three-day conference 

will examine the experience 

of women in war, past and 

present, using ancient Greek 

drama as a means of inciting 

international discourse on 

post traumatic stress 

syndrome and healing.                                                                    

Conference Web-Page: 

http://www.ryerson.ca/theatr

eschool/conference.html  

Related web-page: 

www.hydrama.gr 

• Submission of Papers 

Workshops/Film/Videos: by 

April 7, 2012 

• Reduced fee for 

Conference registration: by 

May 1, 2012 

                                       
13. Teachers 
training course - 
Traditional 
handicraft in 
Cyprus 

Anazitisi Cultural Centre 

www.anazitisicentre.org  

offers an in-service training 

course for teachers with the 

title:  

Stitches and threads - 

Traditional textile handicraft 

in Cyprus with the reference 

number CY-2011-062-009. 

This course is a Grundtvig / 

Comenius in-service training 

event published on the 

Grundtvig/ Comenius 

training database. 

Participants can receive a 

grant covering tuition and 

travel from the EU. 

The grant application form 

and all other relevant 

information can be found on 

the website of your National 

Agency: 

http://ec.europa.eu/educatio

n/programmes/llp/national_e

n.html.                                                        

The deadline for the course 

taking place in November 

2012 is: 30/04/2012.        

 

Your National Agency will 

inform you if you have been 

awarded a grant.                    

If you need any information 

about registration, the course 

or accommodation please 

contact us at 

anazitisi@cytanet.com.cy     

  

                                                                                               

 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ                           

14. Το ΕΚΕΒΙ στο 
Λονδίνο                                                                                                                             

To Ελληνικό Κέντρο 

Βιβλίου θα λάβει μέρος στη 

Διεθνή Έκθεση Λονδίνου 

(London Book Fair) που θα 

πραγματοποιηθεί από 16 

έως18 Απριλίου, Διεθνής 

Έκθεση Βιβλίου στο 

Λονδίνο. Για πληροφορίες:  

Web site: 

http://www.londonbookfair.

co.uk/                                                         

email: 

lbf.helpline@reedexpo.co.uk   

          

 

 

15. ∆ιάλεξη 
Ελεύθερου 
Πανεπιστηµίου 
Οµογένειας 
Λονδίνου 
Πέμπτη 26 Απριλίου  

Θέμα: ‘ Μνήμες και 

γνωστικές δεξιότητες στην 

ενήλικη ζωή - Παράγοντες 

επίδρασης και στρατηγικές 

για βελτίωση’. 

Ομιλήτρια: Φώφη 

Κωνσταντινίδου, πρόεδρος 

τμήματος Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τόπος: Οίκημα 

Αδελφότητας, Britannia 

Road, N12 9RU, ώρα 8.00μμ 



Πληροφορίες: 020 8445 9999, 

07956 849 094.     

Διοργανωτές: Ελληνική 

Κυπριακή Αδελφότης και 

Πανεπιστήμιο Κύπρου                                                                                       

16. Presentation 

The Three Counties Ancient 

History Society presents: 

‘Paganism for real: Greece 

and Rome’ by Professor Ken 

Dowden.                                         

Thursday 19th April, at 7.30 

pm.  

Venue: The Village Hall, 

Upton Snodsbury, 

Worcestershire, WR7 

17. Society for the 
Promotion of 
Hellenic Studies 
event 

 

Tuesday 3rd April at 5.00 

pm (Woburn Suite, Senate 

House, Malet Street, London 

WC1E 7HU) 

‘Oxyrhynchus: The city and 

its texts’ 

The Hellenic Society has 

organised a [anel of 

distinguished speakers who 

will discuss the city from a 

range of perspectives. 

Admission free. No booking.                    

18. Hellenic 
Centre events 
      

        

 

Friday 20 April, 7.30pm - 

Great Hall, Hellenic Centre 

C N Hadjipateras Memorial 

Lecture delivered in Greek 

by Stelios Ramfos, 

philosopher and social 

thinker. The lecture, entitled 

Something Has to be Done, 

discusses the current crisis in 

Greece from a philosophical 

and historical perspective.  

Free entry.  Further 

information and bookings on 

07887 878719 or at 

secretary@eteriaellinonepisti

monon.org.  Organised by 

Eteria Ellinon Epistimonon. 

 

Tuesday 24 April, 7.15pm - 

Great Hall, Hellenic Centre 

Why do the Aegean Islands 

Matter so Much?   An 

illustrated talk by Nigel 

McGilchrist, looking at how 

and why the unusual and 

challenging geography of the 

Aegean Sea, its islands, 

islanders and coastal settlers 

were instrumental in laying 

the foundation of the 

Western genius in sculpture, 

scientific thinking, social 

organisation and commerce. 

Free entry but please confirm 

attendance on 020 7563 9835 

or at  

press@helleniccentre.org.  

 

 

Thursday 26 April & Friday 

27 April - Shakespeare’s 

Globe, Bankside, London 

SE1. 

Pericles, Shakespeare's play, 

performed in Greek by the 

National Theatre of Greece.            

Performance times: 

Thursday 26 April at 2.30pm, 

Friday 27 April at 7.30pm.  

Tickets £5-£35.   

Further information and 

bookings on 020 7401 9919 or 

www.shakespearesglobe.com. 

 

 

Monday 30 April, 7pm to 

10pm - Hellenic Centre 

Easter Celebration at the 

Hellenic Centre Bar Come 

and crack red eggs with us! 

Enjoy another Greek 

tradition and an evening of 

live Greek music. Tickets 

£10; price includes a plate of 

Greek meze and a glass of 

wine.  Further information 

and bookings on 020 7487 

5060.   

          

 

 

 

 

 



 

Useful Links 

Greek Embassy in London 

www.greekembassy.org.uk 

 

Γραφείο Εκπαίδευσης 

Λονδίνου 

http://hellenic-education-

uk.europe.sch.gr/ 

 

 

Greek Ministry of Culture 

www.culture.gr 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

                                             

Language teaching 

www.komvos.edu.gr 

www.greek-language.gr 

www.elearning.greek-

language.gr 

                                                

Greek Ministry of 

Education, Life-Long 

Learning and Religious 

Affairs 

www.minedu.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια Newsletter: Κώστας Βώρος 

Επικοινωνία: Education Office, Greek Embassy in London, 1A Holland Park, τηλ: 02072210093 

e-mail: education@greekembassy.org.uk 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το newsletter, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο παραπάνω e-mail. 


