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Dear subscribers

οποίων και το Ηνωμένο

We are back with the latest

Βασίλειο, οι μαθητές του

edition of our newsletter.

ελληνικού νηπιαγωγείου

You can send us your events

υποδύθηκαν τους ήρωες

notifications to be published

των αγαπημένων τους

in the newsletter at

παραμυθιών.

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!

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

2. Ελληνικό
∆ηµοτικό Σχολείο
Λονδίνου
Το Ελληνκό Δημοτικό

1. Ελληνικό
Νηπιαγωγείο
Λονδίνου

Σχολείο Λονδίνου
συμμετείχε αυτό το μήνα
σε μια σειρά από
εκδηλώσεις:
ι. Την Πέμπτη 7 Μαρτίου,
παγκόσμια ημέρα βιβλίου
(World Bank Day), τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία
να γιορτάσουν τη χαρά των
βιβλίων και της
φιλαναγνωσίας.. Στο

Με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα βιβλίου που έχει
οριστεί από την UNESCO
και γιορτάζεται την 7η
Μαρτίου σε περισσότερες
από 100 χώρες μεταξύ των

πλαίσιο αυτής της ημέρας
τα παιδιά ντύθηκαν όπως
ένας αγαπημένος τους
ήρωας βιβλίου και
συμμετείχαν στο σχολείο
σε ποικίλες σχετικές
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παιδαγωγικές

Τα παιδιά ντύθηκαν με

δραστηριότητες στο

αποκριατικές στολές και

μάθημα των αγγλικών. Το

συμμετείχαν στο σχετικό

σχολείο εξασφάλισε επίσης

διαγωνισμό στολής που

κουπόνια βιβλίου από το

ήταν μέρος της εκδήλωσης.

National Book Tokens που
μοιράστηκαν στα παιδιά

Σαββατιάτικου Σχολείου

για να τα χρησιμοποιήσουν

Στοκχόλμης. Μαθητές,

για να αγοράσουν βιβλία

γονείς και εκπαιδευτικοί
γιόρτασαν με παραδοσιακό
τρόπο το έθιμο ‘Το
γαϊτανάκι’ , τραγούδησαν
τα παιδιά παρέα με τους
εκπαιδευτικούς ‘Πώς το
τρίβουν το πιπέρι’, χόρεψαν

ιι. Την Παρασκευή 8
Μαρτίου με την υποστήριξη
του Συλλόγου Γονέων έγινε
εργαστήριο εικαστικών με
θέμα ‘εισαγωγή στο
πορτραίτο’ στο οποίο
συμμετείχαν όλες οι τάξεις.
Το εργαστήριο
πραγματοποιήθηκε από τη

ιν. Την Πέμπτη 28 Μαρτίου,
το σχολείο επισκέφτηκε το

και έπαιξαν παραδοσιακά
παιχνίδια

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Εκεί είχαν την ευκαιρία να
ερευνήσουν διάφορες
μορφές ζωής στο
εργαστήριο του μουσείου
και να περιηγηθούν στις
αίθουσές του.

4. Νέα από το ΤΕΓ
∆ουβλίνου

ζωγράφο Αλίκη Κροκίδη
και το παρακολούθησαν
επίσης οι εκπαιδευτικοί του

ι. Γιορτή 25 Μαρτίου 1821

σχολείου στο πλαίσιο της
ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Την Κυριακή 24/3/2013
πραγματοποιήθηκε γιορτή
στο Ελληνικό Σχολείο
Δουβλίνου με συμμετοχή
όλων των τμημάτων του

3. Ελληνικό
Σχολείο
Στοκχόλµης
ιιι. Την Παρασκευή 15
Μαρτίου, με την ευκαιρία

Το Σάββατο στις 16

της Αποκριάς

Μαρτίου

πραγματοποιήθηκε στο

πραγματοποιήθηκε ο

σχολείο σχετική εκδήλωση.

αποκριάτικος χορός του

σχολείου μας για να
τιμήσουμε τους ήρωες της
Ελληνικής Επανάστασης
και να γιορτάσουμε τον
Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου.Η γιορτή μας
ξεκίνησε με την ψαλμωδία
του Ακάθιστου Υμνου,
συνεχίστηκε με ποιήματα

και τραγούδια και

καλή παρέα, μερικοί

Ελλαδα καλύτερα” . Η

ολοκλήρώθηκε με τον

μάλιστα επιδόθηκαν και σε

πρωτοβουλία αυτή της

Εθνικό Ύμνο. Στη γιορτή

χορευτικές κίνησεις! Θα

δασκάλας έχει σκοπό να

μας παραβρέθηκαν η Α.Ε.

θέλαμε να ευχαριστήσουμε

φέρει σε επαφή τα παιδιά

πρέσβυς της Ελλάδας στην

όλους τους γόνεις που

με την ιστορία και την

Ιρλανδία κα. Ντιάνα

προσφεραν διάφορα

παράδοση της Ελλάδας

Ζαγοριανού Πρίφτη, η Α.Ε.

εδέσματα και κρασί. Επίσης

ώστε να αποκτήσουν μια

ο Πρέσβης της Κυπριακής

να ευχαριστήσουμε τους DJ

πιο σφαιρική αντίληψη της

Δημοκρατίας στην Ιρλανδία

μας 'Αντζυ και Ady

χώρας μας. Το τμήμα αυτό

κος Μιχαήλ Σταυρινός,

Constable για την ωραία

απευθύνεται σε όλα τα

μέλη και φίλοι της

μουσική και τα CD που

παιδιά και σε καμία

Ελληνικής Κοινότητας

έφεραν καθώς και για τα

περίπτωση δεν υποκαθιστά

Δουβλίνου, γονείς και φίλοι

βραχιολάκια και

τα τμήματα εκμάθησης της

των μαθητών του σχολείου

σαπουνόφουσκες που

Ελληνικής γλώσσας.

μας. Θα θέλαμε να

έφεραν για τα παιδάκια.

ευχαριστήσουμε όλους
όσους τιμησαν με την

ιιι. Δωρεά laptop

5. Επιµορφωτικό
σεµινάριο

παρουσία τους, το σχολείο

Ενα πολύ μεγάλο

μας.

ευχαριστώ στον Κο Αργύρη

Την Δευτέρα 11 Μαρτίου, το

Μακρύ ο οποίος

Γραφείο Εκπαίδευσης

ανταποκρίθηκε αμέσως

Λονδίνου και τη Κυπριακή

στην έκκληση της

Αποστολή

Θεοδώρας Λόλας- Luz

πραγματοποίησαν

(μέλος της σχολικής

επιμορφωτικό σεμινάριο με

επιτροπής) και πρόσφερε

θέμα: «H διδασκαλία της

στο σχολείο μας ένα laptop.

ελληνικής ως

Είναι μια ανεκτίμητη

δεύτερης/ξένης γλώσσας

προσφορά που θα βοηθήσει

στο σημερινό πολιτιστικό

στην προσπάθεια της

περιβάλλον της Ευρώπης».

ιι. Αποκριάτικο Πάρτυ
Η σχολική επιτροπή με
μεγάλη χαρά και μεράκι
οργάνωσε και φέτος
αποκριάτικη γιορτή για τα
παιδάκια και τους γόνεις
της παροικίας μας. Η
ανταπόκριση ήταν
μεγαλύτερη από την
αναμενόμενη. Ηταν μια

δασκάλας μας για την
εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού
στα παιδάκια του
Ελληνικού παροικιακού
σχολείου Δουβλίνου.

θαυμάσια ευκαιρία να

ιν. Τμήμα Ελληνικού

βρέθουν μαζί όλα τα

Πολιτισμού

παιδάκια από τα διάφορα
τμήματα για να παίξουν

Από την Τετάρτη 20

και να γνωριστούν

Μαρτίου (6-8 μμ) θα

καλύτερα. Οι γόνεις επίσης

ξεκινήσει για πρώτη φορά

φάνηκε οτι το διασκέδασαν,

στο σχολείο μας τμήμα

με κρασάκι, μεζέδες και

“Ελάτε να γνωρίσουμε την

Εισηγητής ήταν ο κ.
I.N.Kαζάζης, καθηγητής
κλασικής φιλολογίας,
πρόεδρος του Κέντρου

Ελληνικής Γλώσσας,

εξωτερικού, στις οποίες

πρόεδρος Εθνικού

φοιτούν Ελληνόπουλα 1ης,

Συμβουλίου Παιδείας για

2ης και 3ης γενιάς.

την πρωτοβάθμια και

Σκοπός του διαγωνισμού

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

είναι να δοθεί στους

7. Χορός Σχολής
Βυζαντινής
Μουσικής

μαθητές η ευκαιρία να

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

εκφραστούν καλλιτεχνικά,
να γίνουν δημιουργοί, να

6. 1ος ∆ιεθνής

Μαθητικός
∆ιαγωνισµός
Ταινιών Μικρού
Μήκους

εξοικειωθούν με τη
«γλώσσα» της
κινηματογραφικής
αφήγησης και να
αποκτήσουν δεξιότητες
οπτικοακουστικής αγωγής.
Ο διαγωνισμός
επικεντρώνεται σε θέματα
διακρίσεων και
διαφορετικότητας. Τα
σχολεία που θέλουν να
λάβουν μέρος θα πρέπει να
στείλουν αίτηση με email
στο mtainies@gmail.com

Η Διεύθυνση

KAI στο eke@ert.gr (και

Πρωτοβάθμιας

στα δύο) ως τις 15 Απριλίου

Εκπαίδευσης Σερρών, η

2013. Θα λάβουν email

Ελληνική Ραδιοφωνία

επιβεβαίωσης. Ο

Τηλεόραση Α.Ε., η ERT

διαγωνισμός

World, η ΕΡΤ3, το Φεστιβάλ

πραγματοποιείται με την

Ταινιών Μικρού Μήκους

υποστήριξη της Ειδικής

της Δράμας και η

Γραμματείας του Ενιαίου

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής

Διοικητικού Τομέα

Ραδιοτηλεόρασης,

Θεμάτων Εκπαιδευτικού

συνδιοργανώνουν τον 1ο

Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης

Διεθνή Μαθητικό

Ελληνοπαίδων Εξωτερικού,

Διαγωνισμό Ταινιών

Διαπολιτισμικής

Μικρού Μήκους. Ο

Εκπαίδευσης και

διαγωνισμός απευθύνεται

Αποκέντρωσης του

σε μαθητές δημοτικών

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

σχολείων, Γυμνασίων και
Λυκείων και εκπαιδευτικών
οργανισμών που
λειτουργούν στην Κύπρο
και σε όλες τις χώρες του

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε
ο χορός της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής της
Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής
που έλαβε χώρα στο χωλ
της Παναγίας στο Wood
Green (έδρα της Σχολής)
την Τσικνοπέμπτη 7/3/2013.
Ο σκοπός του χορού
παράλληλα με τις απόκριες
και τη διασκέδαση ήταν
φιλανθρωπικός, η ενίσχυση
του ταμείου της Σχολής.
Την βραδιά τίμησαν με την
παρουσία τους ο
Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας κκ.
Γρηγόριος, ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Κυανέων κκ. Χρυσόστομος,
ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Τροπαίου κκ.
Γρηγόριος, ο Γενικός
Πρόξενος της Κύπρου κ.
Γεώργιος Γεωργίου, οι
Δάσκαλοι της Σχολής, οι
μαθητές και άλλοι φίλοι
και υποστηρικτές της
Σχολής μεταξύ των οποίων
ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Δώδεκα Αποστόλων κ.

Μάριος Αδάμου και ο

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόεδρος της Κοινότητας

μπορούν να βρεθούν στον

Αγίου Παντελεήμονα κ.

σύνδεσμο:

Παντελής Δημοσθένους.

http://greekforyou.com/news

Ο Διευθυντής της Σχολής

ite/?page_id=1413

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ
Παλιούρας αναφέρθηκε
στο έργο της Σχολής και
ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκόμενους για τη
βοήθεια και υποστήριξη
στο έργο της Σχολής,
κυρίως την Επιτροπή και
τους Δασκάλους.

8. ∆ιεθνές
συνέδριο

9. Παροικιακό
σχολείο Αγίας
Σοφίας
Το παροικιακό σχολείο
Αγίας Σοφίας Bayswater
γιόρτασε την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821

Διοργανώνεται στο
Μπρίστολ διεθνές συνέδριο
σχετικά με την διδασκαλία
κι εκμάθηση της Ελληνικής
Γλώσσας στις 1 και 2
Ιουνίου 2013.
Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Professor Dimitris Tziovas,
Institute of Archaeology and
Antiquity, Centre for

11. ∆ιεθνές
Συνέδριο

10. Symposium C. P. Cavafy: The
long road to
Ithaka

Byzantine, Ottoman &
Modern Greek Studies,

King’s College London and

University of Birmingham,

the Hellenic Foundation for

Birmingham – U.K.

Culture UK present a

Steven Hunt, Lecturer in

symposium to mark 150

Classics Education, and

years from the poet’s birth.

Editor of the Journal of

Strand Campus, London,

Classics Teaching (JCT),

26/04/2013, 11.00am-

Cambridge University,

18.00pm. Free to attend but

Cambridge – U.K.

booking is required. For
more information:
http://www.kcl.ac.uk/artshu
ms/depts/chs/eventrecords/c
avafy.aspx

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών,
έχοντας ως στόχο να
συμβάλει στην αναβάθμιση
της διοίκησης στο χώρο της
Εκπαίδευσης σε σχέση με
τη διαπολιτισμική
πραγματικότητα,
διοργανώνει το 16ο Διεθνές
Συνέδριο με θέμα
«Οργάνωση και Διοίκηση
της Εκπαίδευσης,
Διαπολιτισμικότητα και τα
ελληνικά ως ξένη γλώσσα»,
στην Πάτρα στις 28-30
Ιουνίου 2013.
Στόχος του Συνεδρίου είναι
να εξεταστούν θέματα της
Διοίκησης της Εκπαίδευσης
και του ρόλου της
Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης στην
εφαρμογή διοικητικών
εκπαιδευτικών πολιτικών,
καθώς και ευρύτερα
θέματα της εκπαίδευσης,
όπως αυτά
διαμορφώνονται στις νέες
συνθήκες της οικονομικής
κρίσης. Οι ενδιαφερόμενοι
εισηγητές θα πρέπει να
στείλουν μέχρι τις 15 Μαΐου
2013:

1. Αίτηση συμμετοχής
online στο www.kedek.gr
(Απαραίτητα για όλους
τους εισηγητές).
2. Ολόκληρο το κείμενο της
ανακοίνωσής τους, έτοιμο
προς δημοσίευση, σε
ηλεκτρονική μορφή με email, το οποίο δε θα
ξεπερνά τις 7-8 σελίδες Α4
(μαζί με βιβλιογραφία και
πίνακες) σε γραμματοσειρά
Times New Roman, 10 pt.,
διάστιχο μονό. Το αρχείο
θα πρέπει να είναι σε
μορφή Word, έκδοση 2003.
3. Οι ανακοινώσεις θα
πρέπει να σταλούν με email στη διεύθυνση
16synedrio@inpatra.gr.
4. Περίληψη στα αγγλικά
και στα ελληνικά (7-8
σειρές έκαστη).
5. Σύντομο βιογραφικό
σημείωμα μέχρι 7 γραμμές.
Περισσότερες πληροφορίες
για τη συγγραφή των
εισηγήσεων –
ανακοινώσεων είναι
αναρτημένες στο
www.kedek.gr

Thanks to a generous grant

calpg-

from the A G Leventis

research@contacts.bham.ac.uk.

Foundation, three
postgraduate studentships
are available for students
who wish to pursue a fulltime higher degree
programme (MA by
Research, MRes or PhD) in
the fields of Modern Greek
(including Cypriot)

13. Γράµµα της
Μαρίας
Χαραλαµπίδη,
µαθήτριας του ΤΕΓ
Αγ. Γεωργίου
Κίνγκστον, για το
σχολείο της

literature, language, history
and culture.

Τι μου προσφέρει το
Ελληνικό Σχολείο
Έρχομαι στο ελληνικό
σχολείο από την ηλικία των
τεσσάρων χρονών. Το
νοίωθω σαν μια ζεστή

Prospective candidates may

αγκαλιά που κάθε Σάββατο

contact Professor Dimitris

μας αγκαλιάζει και μας

Tziovas

κάνει να αισθανόμαστε σαν

(d.p.tziovas@bham.ac.uk) for

στο σπίτι μας. Οι δάσκαλοι

advice on research topics for

με ενθουσιασμό και αγάπη

which supervision is

μου έμαθαν να γράφω, να

available. The studentships

διαβάζω και να μιλώ σωστά

will cover University fees for

τα ελληνικά. Έμαθα

one year only (at the rate

παραδοσιακούς χορούς και

applicable to UK and EU

τραγούδια, ενώ παράλληλα

students) and may be

μου δόθηκε η ευκαιρία να

applied for annually subject

γνωρίσω άλλα Ελληνόπουλα

to a satisfactory progress

και να κάνω καινούριους

report. Subsistence costs will

φίλους. Μέσα απο τις

not be covered.

εκδηλώσεις του ελληνικού

Application forms may be

σχολείου και τις

downloaded from College of

παρουσιάσεις που έχω κάνει

Arts & Law Graduate School

νοιώθω οτι αυξήθηκε η

website:

αυτοπεποίθησή μου στη

The University of

http://www.birmingham.ac.

χρήση του δημόσιου λόγου.

Birmingham, Institute of

uk/schools/calgs/index.aspx.

Πέρα όμως απο τα καθαρά

Archaeology and Antiquity,

Applications for the

σχολικά/γνωστικά εφόδια

Centre for Byzantine,

studentships must be

που μου έδωσε, το ελληνικό

Ottoman and Modern Greek

returned by Friday, 21st June

σχολείο - εμένα που

Studies.

2013 to:

γεννήθηκα και μεγάλωσα

12. Postgraduate
Studentships in
Modern Greek
Studies

στο

να μελετώ το έργο

ελληνικής συνείδησης στη

Λονδίνο -

σπουδαίων Ελλήνων

νεανική ψυχή μας

μ’ έκανε

λογοτεχνών ενώ παράλληλα

να βλέπω

βλέπω με περηφάνεια το

την

θαυμασμό των Άγγλων

Ελλαδα

καθηγητών και

ενιαία, δυνατή και μου

συμμαθητριών μου στο

καλλιέργησε μια πιο

αγγλικό μου σχολείο για τα

οικουμενική αντίληψη του τι

αρχαία ελληνικά, κατανοώ

σημαίνει να είσαι Έλληνας.

πιο βαθιά την αξία των

Μέσα απο τους εορτασμούς

αρχαίων Ελλήνων

των εθνικών και

συγγραφέων και των έργων

θρησκευτικών μας επετείων

των κλασσικών χρόνων που

έμαθα οτι οι Έλληνες τις

περιέχουν ιδέες που θα ζουν

ώρες της κρίσης

και θα ισχύουν για πάντα.

αποδείκνυονται αντάξιοι της

Για μας που ζούμε,

ελληνικής κληρονομιάς και

μεγαλώνουμε και

ορθόδοξης παράδοσής τους,

διαπαιδαγωγούμαστε στην

οτι παραμένουν ελεύθεροι

δυτική Ευρώπη είναι μεγάλης

μέσα στη σκλαβιά ή την

σημασίας να έχουμε πάντα

ήττα τους και ότι λάμπουν

στο νου οτι χωρίς τα φώτα

περήφανοι μέσα στις νίκες ή

του αρχαίου ελληνικού

τα κατορθώματά τους,

πολιτισμού δεν θα ήταν

κυρίως όταν παραμένουν

δυνατόν να είχε εξελιχθεί ο

ενωμένοι.

δυτικός πολιτισμός στην

Το ελληνικό σχολείο μου

Ευρώπη για να γίνει όπως

έμαθε οτι η ένδοξη ιστορία

τον γνωρίζουμε εμείς

μας αποτελεί εγγύηση για τη

σήμερα!

συνέχεια του ελληνισμού,

14. Moonlight
Sonata

Saturday 20 April, 7.30pm
and 8.45pm - Hellenic
Centre, Great Hall, 16-18
Paddington Street, London
W1U 5AS.
Moonlgiht Sonata by Yannis
Ritsos devised and
performed in English and
Greek by Dimitra Kreps,
supported by TheatreLab.
Performance in English at
7.30pm; performance in
Greek at 8.45pm; duration of
each performance 50
minutes. Dimitra Kreps, who

ανεξάρτητα απο τις

recently completed her

δοκιμασίες, ιδιαίτερα τώρα

Master's in Physical

που ο ελληνισμός υποφέρει

Theatre with a grant and last

και δοκιμάζεται λόγω της
διαφθοράςς, του άκρατου

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ελληνικό σχολείο είναι ένα

year performed as Oresteia

εγωισμού των νεοελλήνων

κομμάτι απο τη καρδιά μου

chorus at the

(Ελλάδας και Κύπρου) και

και αποτελεί μέρος της ζωής

Riverside Studios in London

της απώλειας του «μέτρου»

οχι μόνο εμάς των παιδιών

will perform Ritsos'

μέσα στην αλλοφροσύνη της

αλλά και των οικογενειών

Moonlight Sonata for the

πρόσκαιρης υλικής

μας.

first time in London.

ευμάρειας.

Το πρωινό ξύπνημα του

This is a totally new somatic

Μέσα απο το ελληνικό

Σαββάτου και το κουδούνι

approach to this masterpiece

σχολείο, κυρίως όσο

της πρωινής συγκέντρωσης

of world literature with the

μεγαλώνω και έχω την τύχη

θα αποτελούν παντοτινά

Beethovenian homonymous

εγερτήριο σάλπισμα της

sonata as a backdrop ....

When translated first in

Three artists, Three

French back in 1958 Luis

Techniques, One Subject’.

Aragon said that he felt 'the

With works by George

explosion of a genius'

Papadopoulos, glass artist,

through the text,"... a way

Doros Partasides,

out of immobility and

photographer and

silence ... through a

Eleftherios Foulides,

controlled and creative

iconographer. An exhibition

‘Journey to Kythera’ and

psychic fragmentation ...

held under the auspices of

Lloyd originals including his

where past and present,

HE Archbishop Gregorios of

classic ‘Dream Weaver’.

living and dead coexist ...

Thyateira and Great Britain.

The concert in London will

only by being torn to pieces

Curated by Vicky

feature a set of Charles Lloyd

can we ever hope to become

Spanonavgelis to mark

classics to celebrate the

whole..."

Greek Orthodox Easter.

saxophonist’s 75th birthday

Tickets £12, £10 concessions.

RSVP:

and a second half with Maria

Further information and

press@helleniccentre.org.

Farantouri and music from

bookings on 020 7487 5060.

Hellenic Centre, Great Hall,

Athens Concert. For more

Organised by Theatre Lab

16-18 Paddington Street,

information and to book

and the Hellenic Centre

London W1U 5AS

tickets please visit the
Barbican Centre website.

15. Orthodoxy Three Artists, Three
Techniques, One
Subject

16. Maria
Farantouri
concert

Tickets £20 – 30 (booking

Sunday, 28 April 2013;

17. Conference

fees may apply), Barbican
Centre, Silk Street, London
EC2Y 8DS

7:30pm.
The iconic Greek singer
Maria Farantouri makes a
rare UK appearance
alongside uniquely
expressive saxophonist
Monday, 15 April –

Charles Lloyd, presenting

Wednesday, 17 April 2013;

music from their stunning

11:00am-7:00pm (Monday

concert in Athens in 2010. A

viewing: 6:30-8:30pm). The

stunning performance in

Greece and Britain in

chairman and the committee

front of a huge audience at

Women’s Literary

of the Association of Greek

the open air Odeon of

Imagination 1913-2013.

Orthodox Communities in

Herodes Atticus, Athens

Friday, 12 April 2013.

Great Britain, together with

Concert is a marvelous

The UK Society for Modern

the Hellenic Centre request

programme that includes

Greek Studies and the

the pleasure of your

songs by Mikis Theodorakis,

Modern Greek Section of

company at the private

suites of Greek traditional

Medieval and Modern

viewing of ‘Orthodoxy:

music, Eleni Karaindrou’s

Languages at the University

of Cambridge are co-

The keynote speaker is:

organising the conference

Vassiliki Kolocotroni

‘Greece and Britain in

(University of Glasgow).

Women’s Literary

Other speakers include:

Imagination 1913-2013′, to be

Rowena Fowler (Oxford),

Greek Embassy in London

held at Selwyn College,

Deirdre David (Temple

www.mfa.gr/uk

Cambridge, on 12 April 2013.

University), Sofka Zinovieff

It will examine the work of

(Athens/London), Kelli

British women novelists who

Daskala (University of

have found their inspiration

Crete), Laura Vivanco

and subject matter in Greece,

(Edinburgh), Thodoris

as well as novels by Greek

Chiotis (University of

women writers who have

Oxford), Soti Triantafyllou

engaged with British settings

(Athens/New York).

and subjects.

To find the programme and

The authors to be discussed

register please visit:

range from Rose Macaulay

http://www.mml.cam.ac.uk/

and Virginia Woolf to

greek/news/Women.html

Victoria Hislop and Sofka

Selwyn College, Grange

Zinovieff on the British side;

Road, Cambridge, CB3 9DQ

on the Greek side we shall

τηλεφωνήστε στο

engage with the work of

07909890634

Angela Dimitrakaki, Soti

Useful Links

Education Office at the
Greek Embassy in London
http://hellenic-educationuk.europe.sch.gr/

Language teaching
www.komvos.edu.gr
www.greek-language.gr
elearning.greek-language.gr

Greek Ministry of
Education, Religious
Affairs, Culture and
Sports
www.minedu.gov.gr

Triantafyllou and a number
of other contemporary
authors. We believe there is a
rich vein of cultural
interactions which have not
been specifically examined
and this conference will
therefore be breaking new
ground.
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