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Dear subscribers
We are back with the latest

We are also looking forward

edition of our newsletter. You

to receive your comments so

can send us your events

that we can improve the

notifications to be published

newsletter.

in the newsletter at
education@greekembassy.org.uk.

Για το Κρατικό
Πιστοποιητικό
Ελληνομάθεια,
γράφει η Συντονίστρια
Εκπαίδευσης
κ. Βαρβάρα
Καμπουρίδη
Σε όλο τον κόσμο και όπου
υπάρχουν Έλληνες
ομογενείς ή αλλοδαποί
φιλέλληνες που αγαπούν
την Ελλάδα και τον
πολιτισμό της η διδασκαλία
της Ελληνικής γλώσσας
οργανώνεται από φορείς
όπως σχολεία,
Πανεπιστήμια, κοινότητες,

Enjoy reading and please
spread the word!

κέντρα γλωσσών και λαϊκά
πανεπιστήμια. Η ελληνική
διδάσκεται ως δεύτερη
γλώσσα και σε σχολεία
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στα οποία
φοιτούν παιδιά ομογενών
και αλλοδαπών. Σύμφωνα
με στοιχεία που
αναφέρονται από τους
παραπάνω φορείς ο
αριθμός των σπουδαστών
αυξάνεται συνεχώς.
Στη Μεγάλη Βρεττανία η
Ελληνική γλώσσα
διδάσκεται στα αμιγή
ελληνικά σχολεία του
Λονδίνου, ως δεύτερη
γλώσσα στο δίγλωσσο
Αγγλικό σχολείο


1. ‘Κρατικό Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας’ από την
Συντονίστρια
Εκπαίδευσης κ. Βαρβάρα
Καμπουρίδη
2. Ειδήσεις από εκδηλώσεις
των σχολείων
3. Christmas Workshop by
Theatro Technis & KITE
Music
4. Announcement and call
for papers from the
Durrell School of Corfu
5. A guided tour of the UK
Supreme Court
6. Symposium on Education
and Development
7. Homer expert quits over
Classics cutbacks
8. An Anglo-Hellenic
Evening
9. Princeton Hellenic Studies
Fellowships
10. Prof. Edith Hall, joins the
Centre for Hellenic
Studies, King’s College
11. Late Antique & Byzantine
Studies Seminars
12. Modern Greek Seminar
13. Exhibition - 'A brighter
Hellas’
14. Atrides - Masks of
Ancient Tragedy

Αγ.Κυπριανός, ως ξένη

κριτή για το επίπεδο των

επάγγελμα που θέλει να

γλώσσα σε Αγγλικά

γνώσεών του

ασκήσει, την απαραίτητη

σχολεία, στα παροικιακά

ελληνομάθεια.Το επίπεδο

σχολεία, σε Πανεπιστήμια,

ελληνομάθειας που

όπως Cambridge, King’s

απαιτείται ορίζεται από τον

College, UCL, Royal

εκάστοτε αρμόδιο φορέα και

Holloway, Reading, Belfast

αναμένονται πληροφορίες

κλπ. Επιπλέον, στο

σχετικά με τις ακριβείς

Ελληνικό Κέντρο του

προβλέψεις.

Λονδίνου (Hellenic Centre)

για επαγγελματικούς

υπάρχει μεγάλος αριθμός

σκοπούς

για σπουδές

ενηλίκων που μαθαίνουν

Αποδεικνύει το επίπεδο της

Δίνει τη δυνατότητα σε

ελληνικά επειδή αγαπούν

επάρκειας της

αλλογενείς/αλλοδαπούς που

τον ελληνικό πολιτισμό και

ελληνομάθειας του κατόχου

είναι κάτοχοι

την ελληνική γλώσσα αλλά

του στην αγορά εργασίας.

πιστοποιητικού Β2 επιπέδου

και για την επαγγελματική

Θεωρείται προϋπόθεση για

να εγγραφούν σε ελληνικό

τους σταδιοδρομία.Ας δούμε

την εξάσκηση διάφορων

ανώτατο εκπαιδευτικό

πώς συνδέεται όλη αυτή η

επαγγελμάτων στην

ίδρυμα (σύμφωνα με την

εκπαίδευση που

Ελλάδα. Για παράδειγμα

υπουργική απόφαση

αναφέρουμε παραπάνω με

στο π.δ. 38/2010 που συνιστά

Φ152/Β6/1504/30-5-2001-ΦΕΚ

το Κρατικό Πιστοποιητικό

ενσωμάτωση της Οδηγίας

659Τ. Β΄).

Ελληνομάθειας.

2005/36/ΕΚ και

όποιος/α επιθυμεί να

Όπως αναφέρεται στην

συγκεκριμένα στο άρθρο 52

φοιτήσει σε ελληνικό και

επίσημη ιστοσελίδα του

(Άρθρο 53 της Οδηγίας)

ελληνόφωνο εκπαιδευτικό

Κέντρου Ελληνικής

αναφέρεται πως οι

ίδρυμα ανώτερης ή

Γλώσσας που είναι

γλωσσικές γνώσεις στην

ανώτατης εκπαίδευσης

υπεύθυνο για το Κρατικό

ελληνική γλώσσα είναι

πρέπει να έρθει σε επαφή με

Πιστοποιητικό

απαραίτητες για την άδεια

το φορέα όπου επιθυμεί να

Ελληνομάθειας

άσκησης επαγγέλματος

σπουδάσει και να

http://www.greeklanguage.gr

βάσει της αναγνώρισης των

πληροφορηθεί για το

/certification/node/15, το

επαγγελματικών

επίπεδο ελληνομάθειας που

πιστοποιητικό χρειάζεται:

προσόντων των δικαιούχων.

απαιτείται για τον κύκλο

για την αντικειμενική και

Κάθε δικαιούχος

σπουδών που θέλει να

ειδική αξιολόγηση των

αναγνώρισης

παρακολουθήσει.

γνώσεων στην ελληνική

επαγγελματικών

γλώσσα ως ξένη/δεύτερη

προσόντων για την άσκηση

για διορισμό στο δημόσιο

δίνει τη δυνατότητα στο

επαγγέλματος στη χώρα

Το πιστοποιητικό Γ1 δίνει τη

χρήστη της ελληνικής να

μας θα πρέπει να

δυνατότητα σε ευρωπαίο

έχει τη γνώμη ενός πιο

πιστοποιεί, σύμφωνα με το

πολίτη, κράτους-μέλους της

ειδικού και αντικειμενικού

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να

αποδείξει την πολύ καλή

ent&view=article&id=107&lang=

- Α1 (για εφήβους και

γνώση και την άνετη χρήση

el

ενηλίκους)

της ελληνικής γλώσσας σε

Τα επίπεδα του

Στοιχειώδης Γνώση:

περίπτωση που επιθυμεί να

Πιστοποιητικού

Δευτέρα 14 Μαΐου (πρωί)

διεκδικήσει θέση στο

Ελληνομάθειας είναι 6 σε

- Α2 Βασική Γνώση:Δευτέρα

ελληνικό δημόσιο.

πλήρη αντιστοιχία με τα

14 Μαΐου (μεσημέρι)

Επιπλέον, την

προβλεπόμενα από την

- Β1 Μέτρια Γνώση: Δευτέρα

ελληνομάθειά τους για

Ευρωπαϊκή Ένωση:

14 Μαΐου (απόγευμα)

διορισμό στο δημόσιο

Α1 - Στοιχειώδης Γνώση

- Β2 Καλή Γνώση:

χρειάζεται να

Α2 - Βασική Γνώση

Τρίτη 15 Μαΐου (πρωί)

πιστοποιήσουν:

Β1 - Μέτρια Γνώση

- Γ1 Πολύ Καλή Γνώση:

α. αλλοδαποί πολίτες των

Β2 - Καλή Γνώση

Τρίτη 15 Μαΐου (απόγευμα)

κρατών, που δεν είναι μέλη

Γ1 - Πολύ Καλή Γνώση

- Γ2 Άριστη Γνώση:

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ2 - Άριστη Γνώση

Τετάρτη 16 Μαΐου (πρωί)

για τους οποίους διορισμός

Οι προφορικές εξετάσεις

επιτρέπεται μόνο στις

Δείγματα για το είδος και το

διεξάγονται αμέσως μετά τις

προβλεπόμενες από ειδικούς

περιεχόμενο των εξετάσεων

γραπτές.

νόμους περιπτώσεις,

για το κάθε επίπεδο (Α1, Α2,

Εγγραφές:

β. όσοι επιθυμούν να

Β1, Β2, Γ1, Γ2) μπορούν οι

Από 1 Φεβρουαρίου ως τις 21

αποκτήσουν την ελληνική

ενδιαφερόμενοι να βρίσκουν

Μαρτίου 2012

ιθαγένεια με

στην

Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

πολιτογράφηση και

http://www.greeklanguage.gr/cer

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ

γ. αλλοδαποί ομογενείς.

tification/node/12

ΕΙΔΙΚΟΥΣ

για τη χορήγηση της
άδειας παραμονής «επί
μακρόν διαμένοντος»
Οι ενδιαφερόμενοι
εξετάζονται και στη γνώση
στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και ελληνικού
πολιτισμού. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν
να επικοινωνούν με τη
Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης για πληρέστερη
ενημέρωση. Για γενικές
πληροφορίες:
http://epimakron.ypes.gr/epimak
ron/index.php?option=com_cont

Α. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας γνωστοποιεί ότι
για το έτος 2012 οι
ημερομηνίες διεξαγωγής
των εξετάσεων, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό,
είναι η 14η, η 15η και η 16η
Μαΐου 2012. Το πρόγραμμα
των εξετάσεων έχει ως εξής:
- Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)
Στοιχειώδης Γνώση:
Δευτέρα 14 Μαΐου (πρωί)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ
Oι εξετάσεις για ειδικούς
επαγγελματικούς σκοπούς
θα πραγματοποιηθούν στις
παρακάτω ημερομηνίες:
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου
2011: Εγγραφές από Δευτέρα
12 Σεπτεμβρίου ως
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου
2011
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου
2012: Εγγραφές από Δευτέρα
14 Νοεμβρίου ως Παρασκευή
16 Δεκεμβρίου 2011

Ειδήσεις από
εκδηλώσεις των
σχολείων

νηπιαγωγείου με τραγούδι.

β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η εκδήλωση έκλεισε με

- ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

τραγούδια από τη χορωδία.

Την Πέμπτη, 15

ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ακολούθησε δεξίωση με

Σεπτεμβρίου,

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

πλούσιο μπουφέ που

πραγματοποιήθηκε στο

ετοίμασε ο Σύλλογος

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Γονέων και Κηδεμόνων του

Λονδίνου ο αγιασμός για τη

σχολείου. Στην εκδήλωση

νέα σχολική χρονιά από τον

Την Παρασκευή, 21/10/2011

παραβρέθηκε και η

ιερέα και συνάδελφο,

το Ελληνικό Δημοτικό

Συντονίστρια του γραφείου

πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα. Η

Σχολείο Λονδίνου

εκπαίδευσης Λονδίνου κ.

Συντονίστρια Εκπαίδευσης

πραγματοποίησε εκδήλωση

Βαρβάρα Καμπουρίδη.

Μ. Βρετανίας, κ.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

για να τιμήσει τη Σημαία και
την Επέτειο του ΟΧΙ.
Στην αρχή της εκδήλωσης η

μουσικές εκτελέσεις από
παιδιά του σχολείου και με

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Καμπουρίδη, μας τίμησε με
την παρουσία της.
Εκπαιδευτικοί, γονείς και

Διευθύντρια του σχολείου κ.

Την Κυριακή 30/10/2011 η

μαθητές εξέφρασαν τις

Γκέλη Σαλαμούρα, αφού

Διευθύντρια και

ευχές τους για μια

έδωσε συγχαρητήρια στους

εκπαιδευτικοί του Ελληνικού

δημιουργική και ευχάριστη

μαθητές που αρίστευσαν,

Σχολείου Λονδίνου μαζί με

σχολική χρονιά.

παρέδωσε τη σημαία του

τη σημαιοφόρο Πηνελόπη

σχολείου στις μαθήτριες της

Στάμου και τους παραστάτες

ΣΤ΄τάξης Πηνελόπη Στάμου

συμμετείχαν στην επίσημη

Την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου,

και Ελένη Σάνδη. Στη

Δοξολογία για την 28η

γιορτάστηκε η επέτειος της

συνέχεια παρουσιάστηκαν

Οκτωβρίου 1940, που έγινε

28ης Οκτωβρίου στο

βίντεο, δρώμενα, ποιήματα

στον Ιερό Ναό της Αγίας

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο

και τραγούδια. Τα παιδιά της

Σοφίας.

Λονδίνου. Δόθηκαν αριστεία

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ε΄και Δ΄τάξης παρουσίασαν

και βραβεία στους μαθητές

το χρονικό της επετείου με

του σχολείου μας και έγινε

κείμενα, ποιήματα και

ορισμός σημαιοφόρου και

βίντεο. Τα παιδιά της

παραστατών για την

ΣΤ΄τάξης έπαιξαν το

τρέχουσα σχολική χρονιά.

θεατρικό «Πολεμώντας

Στη γιορτή παραβρέθηκαν ο

στην Πίνδο» και οι μαθητές

Προϊστάμενος Επιθεωρητής

της Γ΄τάξης το θεατρικό «Οι

της Κυπριακής

πιτσιρίκοι». Τα παιδιά της Α΄

Εκπαιδευτικής Αποστολής,

και Β΄τάξης συμμετείχαν με

κ. Σάββας Παυλίδης και η

ποιήματα και τα παιδιά του

Συντονίστρια Εκπαίδευσης

Μ. Βρετανίας, κ. Β.
Καμπουρίδη, οι οποίοι
μίλησαν στους
παρευρισκόμενους για το
νόημα της εθνικής επετείου.

ΕΚΔΡΟΜΗ
Την Παρασκευή, 11
Νοεμβρίου,
πραγματοποιήθηκε
ημερήσια εκπαιδευτική

ενημερωτικές ομιλίες και
εργαστήρια σχετικά με τα
εκθέματα και τον
χαρακτήρα του κάθε
μουσείου.

επίσκεψη του Ελληνικού
Γυμνασίου-Λυκείου
Λονδίνου σε διάφορα
μουσεία του Λονδίνου. Κάθε
τμήμα επισκέφτηκε
διαφορετικό μουσείο και
παρακολούθησε

you? In that case, would you

When: Sunday 18 Dec 2011,

like to come along to re-create

Time: 15:00 - 18:00

and sing them?
Theatro Technis and KITE

26Crowndale Road, London,

Music invite you to a Musical

NW1 1TT

Christmas evening.

Christmas Workshop
by Theatro Technis &
KITE Music

Where: TheatroTechnis-

For more information and

Let's learn about Greek music,

booking tickets please visit:

play rhythms with various

www.theatrotechnis.com |

musical instruments, have fun

themischristou@hotmail.com

with theatre games and create

07592392612

Christmas cards!

www.kitemusic.info |

Christmas Workshop for
Children will be led by

Do you want to learn to sing

professional musicians and

and create your own version

educationalists (all of whom

of those Christmas stories

have CRB check).

your grandparents told
Of course, children are
welcome to bring their own
instruments; some
percussions will be provided.

kite@kitemusic.info
07506759727

Announcement and
call for papers for the
Durrell School of
Corfu seminar to
mark the centenary
of the birth of
Lawrence Durrell

Durrell School of Corfu /
Κερκυραϊκός Σύνδεσμος
Ντάρελ

LAWRENCE DURRELL AND

A guided tour of the
Supreme Court of the
United Kingdom

purchased.)

The Society for Modern Greek

- 3.15p.m. LECTURE IN THE

Studies invites you to A

MUSEUM OF THE SUPREME

CORFU: A CENTENARY
APPRAISAL
20-27 JUNE 2012 at the
Durrell School in Corfu Town.
Other Durrell School events
planned for next year include

11 Filellinon Street / Οδός
Φιλελλήνων 11
Corfu / Κέρκυρα 49100 Greece
Tel (Corfu) 0030 26610 21326

PROGRAMME
- 1.45 p.m. REGISTRATION /
TEA / COFFEE IN THE CAFE
OF THE SUPREME COURT
(A tea or coffee in the Café
should cost £2 or so per
serving. If required, a
sandwich lunch may also be

guided tour of the Supreme
Court of the United Kingdom

- 2.30p.m. GUIDED TOUR OF
THE SUPREME COURT,
INCLUDING ITS MUSEUM

COURT
- 4.00p.m. DEPARTURE

"Gerald Durrell's Corfu", a

followed by a lecture on the

(followed by drinks in nearby

week of exploration of the

extraordinary impact of

St Stephen’s Tavern, 10 Bridge

flora and fauna of Corfu with

Greece & Cyprus upon

St., for those who wish to go)

expert guides, which will take

English Law

place in mid May 2012, and a

Date: Tuesday 6th December

seminar with practical
workshops on the "The Music,
Dance and Drama of the

2011.
Venue: The Supreme Court of
the United Kingdom,

Ionian Islands" to take place

Parliament Square, London

in late September 2012 (this,

SW1 7PY, (Nearest Tube

as some of you may
remember, was originally
scheduled for September of
this year but had to be
postponed). Details of these

Stations: Westminster or St
James’s Park).
Admission: Free (Preregistration is essential, as
provided below)

TO REGISTER TO RESERVE
A PLACE FOR THIS FREE
EVENT: Please send an email
to Klearchos A. Kyriakides at
k.a.kyriakides@herts.ac.uk
Your email must specify: (a)
your full name; (b) your
university or other institution;
(c) your status e.g. lecturer,
student, solicitor etc. (d) your
telephone number; (e)
whether or not you are a

events will be circulated soon.

member of the Society for

With regards,

Modern Greek Studies; and (f)

Dr Anthony Hirst

whether or not you have any

Manager and Academic

special requirements.

Director

Symposium on
Education and
Development

resignation: ‘You cannot have
a serious university without
the study of the Greeks and
the Romans. It’s a tragedy’.

Princeton Hellenic
Studies Fellowships,
2012 - 2013
Please find below information
about Princeton Hellenic

An Anglo-Hellenic
Evening
The Institute of Education, in
partnership with the London
International Development
Centre (LIDC) invites you to a
symposium on Education and
Development on Wednesday
14th December from 10am
onwards. The symposium is
aimed at IOE staff and
students and aims to bring
together current research
taking place across IOE on
education and development.
Please confirm attendance
with Guy Benton
(g.benton@ioe.ac.uk) by 1st
December.

[Guardian, 27.11.11]

POST-DOCTORAL
FELLOWSHIPS:

Thursday, 1 December 2011,

http://www.princeton.edu/hellen

6:00pm.

ic/fellowships/pdrfellowships/

An Anglo-Hellenic Evening at

Over eighty-five (85) early

the historic Maughan Library

career scholars have been

at King’s College to view rare

supported by these

and precious illustrations of

fellowships since the

Greece.

inception of this program in

Members of King’s College

academic year 1992-93. The

will guide and introduce

overwhelming majority of our

participants to the collection.

post-doctoral fellows have

Reception to follow.

gone on to successful

Entry by ticket. Further

academic careers around the

information and bookings on

world. Current and former

020 7486 9410 (voicemail) or at

recipients are listed in:

Organised by the Anglo-

http://www.princeton.edu/hellenic/p
eople/post-doctoral_fellows/

Hellenic League, Chancery

Homer expert quits
over Classics
cutbacks

Studies fellowships.

Lane, London WC2A

VISITING RESEARCH
FELLOWSHIPS:
http://www.princeton.edu/hellen
ic/fellowships/vrfellowships/

Over seven hundred (700)
scholars, writers, and artists

One of Britains’ most

have been supported by these

respected clasicists and world

fellowships since the

expert on Homer, Edith Hall,

establishment of this program

has resigned as head of

in academic year 1980-81.

Department of Classics at

LIBRARY RESEARCH

Royal Holloway, University fo

GRANTS:

London, in protest at

http://www.princeton.edu/rbsc/fello
wships/f_ships.html

impending budget cuts.
Professor Hall said upon her

Over twenty (20) scholars
have been supported by these

fellowships since the

radical scholar and she has

beginning of this program in

now extended her innovative

academic year 2001-02.

approach to other classical

Many thanks,

subjects, including the

Dimitri Gondicas
Director
Seeger Center for Hellenic
Studies
Princeton University

Professor Edith Hall,
world-leading expert
on Greek drama, to
join the Centre for
Hellenic Studies,
King’s College

reception and understanding

Exhibition - 'A brighter
Hellas': rediscovering
Greece in the 19th
century

of slavery, as well as to

A brighter Hellas rears its

modern performance studies.

mountains…

The arrival of Professor Hall

Another Athens shall arise,

will significantly enhance our

And to remoter time

already strong profile in these

Bequeath, like sunset to the

areas and we look forward to

skies,

developing new research

The splendour of its prime

projects with her

Percy Bysshe Shelley, Hellas,
(1821)

Late Antique &
Byzantine Studies
Seminars

This autumn the Special
Collections exhibition in the

Tuesday 6 December 2011

Maughan Library’s Weston

17.30 at the Strand Campus in

Room focusses on 19th-century

Room B6 of the North Wing

Greece and its environs, and

(Classics Department).

explores how the country

Ioannis Stouraitis (Vienna):

captured the imagination of

Byzantine conceptions of

British travellers, writers and

warfare in the time of the

artists during a period in

Crusades: Holy war?

which it fought for
independence from the

The Department of Classics
and the Centre for Hellenic
Studies are delighted to
welcome as a new colleague

Ottoman Empire and

Modern Greek
Seminars

emerged as a new nation
state. The display includes
publications by travellers such

Professor Edith Hall, a world-

Monday 12 December 2011

leading expert on Greek

as Sir William Gell,

James Pettifer (Oxford):

drama and its modern

antiquarian and member of

'W.M.Leake in Epirus 1804-

the Society of Dilettanti,

1809

which promoted the study of

‘Espionage and Text'. 17.30

classical antiquities and

in room S3.40 in the Strand

sponsored archaeological

Building, Strand Campus

expeditions. The exhibition

reception. Her groundbreaking work in this field has
earned her an international
reputation as an original and

highlights works by Romantic

historical library collection of

Aeschylus, Electra by

poets such as Shelley, who

the Foreign and

Sophocles, Eumenides by

was inspired by the Greek

Commonwealth Office (FCO).

Aeschylus.

struggle, and Lord Byron,

The exhibition runs 13

Duration: 90min

who was amongst the

October – 17 December 2011

Adapted and directed by

Philhellenes who travelled to

09.30 to 17.00 in the Weston

D.Ritsou. A production of

Greece to fight in the War of

Room, Maughan Library &

Skini Eliconos-Elicon Stage

Independence. Remarkable

Information Services Centre,

FREE ENTRANCE - AN

views on show include

Chancery Lane, London

OFFER TO EXPERIENCE

lithographs of scenes in

WC2A 1LR. For further

GREEK CULTURE

southern Albania by Captain

details please visit
www.kcl.ac.uk/specialcollections

THEATRO TECHNIS,

George de la Poer Beresford,

020 7387 6617

and Edward Lear’s evocative

http://www.theatrotechnis.com/

depictions in Journals of a

info@theatrotechnis.com

landscape painter in Albania.
The exhibition also features
works relating to the period of
British rule in the Ionian
Islands, drawn from the

Atrides - Masks Of
Ancient Tragedy
(with English subtitles)

26 Crowndale Road, London,
NW1 1TT
Performance Dates: 10 & 11
December at 7.30pm

A composition of the
tragedies: Iphigenia in Avlis
by Euripides, Agamemnon by
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