Embassy of Greece in London - Education Office

Newsletter December 2012
Dear subscribers

παναθρώπινα μηνύματα

We are back with the latest

της αγάπης, της ειρήνης,

edition of our newsletter.

της καλοσύνης, της

You can send us your events

αλληλεγγύης. Από κοντά

notifications to be published

και η Πρωτοχρονιά, κι ο

in the newsletter at

Αγιο-Βασίλης με τα δώρα

education@greekembassy.org.uk.

του πιστός στο ραντεβού

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

1. Ευχές

του κάθε χρόνο.
Κουραμπιέδες και
μελομακάρονα και δίπλες
για τα καλικαντζαράκια
που πριονίζουν όλο το
χρόνο το δέντρο της ζωής
για να έρθει ο παπάς με
την αγιαστούρα του τα
Φώτα και να τα κυνηγήσει.
Να 'ρθει η καινούρια
χρονιά με το γούρι της.
Πλούσια τα ήθη και τα
έθιμα του δωδεκαημέρου
της Ελληνικής παράδοσης.
Να τα χαρούμε όλοι μας.
Και να θυμηθούμε τα
αγαπημένα μας βιβλία,
περιμένουν να τα
διαβάσουμε. Δείτε
προτάσεις για
Χριστουγεννιάτικα και όχι
μόνο βιβλία και για κάθε
ηλικία στο
http://www.bookbook.gr/ind

Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας

ex.php?option=com_content

της μεγάλης γιορτής

&task=view&id=602&Itemid

μικρών και μεγάλων, της

=171 και στο

γιορτής των

http://www.mikrosanagnosti

Χριστουγέννων. Με τα

s.gr/. Και να μην ξεχάσουμε
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και τα παιδάκια στο

Τέλος, τα νήπια

Χαμόγελο του Παιδιού,

προετοιμάζουν

περιμένουν κι αυτά την

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

υποστήριξή μας

με σκοπό την συγκέντρωση

http://www.hamogelo.gr/

χρημάτων ώστε να γίνει η

μέρες που είναι.

αυλή τους κατάλληλη για

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα
και Καλή Xρονιά.

2. Ελληνικό
Νηπιαγωγείο
Λονδίνου
Τα νήπια γιόρτασαν τη
γιορτή του Πολυτεχνείου
κάνοντας πανό και
φωνάζοντας συνθήματα.

την ηλικία τους.

3. Ελληνικό
∆ηµοτικό
Λονδίνου

4. Ελληνικό
Γυµνάσιο - Λύκειο
Λονδίνου

Το Ελληνικό Δημοτικό

Το Ελληνικό Γυμνάσιο -

Σχολείο Λονδίνου

Λύκειο Λονδίνου γιόρτασε

επισκέφτηκε το Victoria and

την επέτειο του

Albert Museum στην

Πολυτεχνείου στις 16

περιοχή Kensington του

Νοεμβρίου. Οι μαθητές της

Λονδίνου. Τα παιδιά

Γ’ Λυκείου παρουσίασαν

ξεναγήθηκαν στους

μια εξαιρετική γιορτή με

χώρους και στα εκθέματα

απαγγελία χρονικού,

του μουσείου και

αποσπάσματα θεατρικού

συμμετείχαν σε

έργου, απαγγελία

εκπαιδευτικό εργαστήριο.

ποιημάτων, τραγούδια με
σχετικό περιεχόμενο και
βιντεοσκοπημένα
αποσπάσματα από τα

Είδανε βίντεο με τα

γεγονότα της ημέρας. Η

γεγονότα του

αίθουσα ήταν κατάμεστη

Πολυτεχνείου. Τέλος

από παιδιά, εκπαιδευτικούς

παρακολούθησαν

και γονείς, οι οποίοι

κουκλοθέατρο με θέμα

συγκινημένοι

¨Η ντενεκεδούπολη¨ της
Ευγενίας Φακίνου.

Στις 16 Νοεμβρίου οι
μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου γιόρτασαν την
επέτειο της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου με ποιήματα
και τραγούδια που
παρουσίασαν στους γονείς
και κηδεμόνες του
σχολείου.

παρακολούθησαν την
εκδήλωση. Οι μαθητές
ανέδειξαν το πνεύμα της
επετείου, δίνοντας έμφαση
στην αγωνιστικότητα των
φοιτητών που
υπερασπίστηκαν τις αξίες
της δημοκρατίας, της
ελευθερίας και της
παιδείας.

των μαθητών των

«Διεθνές Πρόγραμμα

Ημερήσιων,

εξειδικευμένης κατάρτισης

Απογευματινών και

εκπαιδευτικών και

Σαββατιάτικων Ελληνικών

παρέμβασης για την

Σχολείων της Ομογένειας

προαγωγή του θετικού

σε ομιλία με θέμα:

κλίματος και της ψυχικής

«Προάγοντας το θετικό

ανθεκτικότητας στη

κλίμα και την ψυχική

σχολική κοινότητα».

ανθεκτικότητα στο σχολείο

Εισηγήτρια: η κ. Χ.

και στην οικογένεια».

Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια

Εισηγήτρια: η κ. Χ.

Σχολικής Ψυχολογίας,

Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια

Διευθύντρια του

Σχολικής Ψυχολογίας,

Μεταπτυχιακού

Διευθύντρια του

Προγράμματος Σχολικής

Μεταπτυχιακού

Ψυχολογίας, Εθνικό και

Προγράμματος Σχολικής

Καποδιστριακό

Φωτογραφίες από την

Ψυχολογίας, Εθνικό και

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

Καποδιστριακό

Ημερομηνία: Παρασκευή 14

του ΤΕΓ Γκέτεμποργκ, όπου

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 9.30-

και έγινε η παράδοση των

Ημερομηνία: Πέμπτη 13

15.00. Τόπος: Χωλ Ιερού

Πιστοποιητικών

Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 7.00-

Ναού Παναγίας, Trinity

Ελληνομάθειας σε όλους

9.00 μ.μ.

Road, N22 8LB, Wood

τους επιτυχόντες.

Τόπος: Χωλ Ιερού Ναού

Green, London

Ακολούθησε τραγούδι και

Παναγίας, Trinity Road,

χορός με μαθητές και

N22 8LB, Wood Green.

5. ΤΕΓ Γκέτεµποργκ

γονείς.

7. Εκπαιδευτικό
Σεµινάριο για τους
εκπαιδευτικούς της
Μ. Βρετανίας

8. ∆ραστηριότηες
του παροικιακού
σχολείου Αγίας
Σοφίας
Τα παιδιά της
Προδημοτικής με τα έργα

To Γραφείο Συντονιστή

τους για το Φθινόπωρο.

Εκπαίδευσης Λονδίνου και

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

η Κυπριακή Εκπαιδευτική
Αποστολή προσκαλούν

6. Οµιλία προς
γονείς

όλους τους εκπαιδευτικούς
των Ημερήσιων,
Απογευματινών και

To Γραφείο Συντονιστή

Σαββατιάτικων Ελληνικών

Εκπαίδευσης Λονδίνου και

Σχολείων της Ομογένειας

η Κυπριακή Εκπαιδευτική

σε σεμινάριο με θέμα:

Αποστολή προσκαλούν
τους γονείς και κηδεμόνες

Στιγμιότυπο από τη
θεατρική παράσταση Νiara
που παρουσίασε με

επιτυχία ο θίασος Hippo
στο σχολείο στις 10/11/2012

και τη γλωσσική διατήρηση
/ μετατόπιση στις
μεταναστευτικές /
διασπορικές Κοινότητες, με
φόντο τις σύγχρονες
πολιτικές οικονομικές,
πολιτισμικές και
τεχνολογικές εξελίξεις.
Γλώσσες του Συνεδρίου θα
είναι η Ελληνική και η
Αγγλική.

διεύθυνση
confediamme@edc.uoc.gr.
Τα συνημμένα μπορείτε
επίσης να βρείτε στην
ιστοσελίδα:
http://www.ediamme.edc.uo
c.gr/diaspora/index.php?id=3
3,332,0,0,1,0.
Ως καταληκτική
ημερομηνία για την

9. ∆ιεθνές
Συνέδριο
Ε∆ΙΑΜΜΕ
Το Εργαστήριο
Διαπολιτισμικών και
Μεταναστευτικών
Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του
Παιδαγωγικού Τμήματος
Δ.Ε. του Πανεπιστημίου
Κρήτης οργανώνει, στο
πλαίσιο του προγράμματος
«Ελληνόγλωσση
Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση στη
Διασπορά», το οποίο
χρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Παιδείας και
την Ευρωπαϊκή Ένωση,
διεθνές Συνέδριο με θέμα
«Μεταναστευτικές ροές και
διασπορές στον 21ο αιώνα:
η περίπτωση της Ελλάδας».
Το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
στην Πανεπιστημιούπολη
Ρεθύμνου από 5 έως 7
Ιουλίου 2013.
Στόχος του Συνεδρίου είναι
η επιστημονική ανάλυση
και συζήτηση σχετικά με
τις μετακινήσεις των
πληθυσμών, τη δημιουργία
δικτύων στη διασπορά, τη
δόμηση ταυτότητας στη
διασπορά, την εκπαίδευση

φόρμα στην ηλεκτρονική

υποβολή τίτλου και
περίληψης της εισήγησης
ορίζεται η 30η Απριλίου
2013 και για απλή
συμμετοχή στο Συνέδριο η
15η Ιουνίου 2013

Η συμμετοχή στο συνέδριο
είναι ελεύθερη, δεδομένου

10. Μαθήµατα
Ελληνικής
Γλώσσας στο
Ελληνικό Κέντρο

ότι το πρόγραμμα
«Ελληνόγλωσση

The Hellenic Centre offers

Διαπολιτισμική

courses for the learning of

Εκπαίδευση στη Διασπορά»

Greek. The courses can

- και κατά συνέπεια και το

prepare students for the

Συνέδριο - είναι

Certificate of Attainment in

χρηματοδοτούμενο από το

Greek exams. The Certificate

ΕΣΠΑ. Κάθε σύνεδρος,

of Attainment is the official

ωστόσο, θα καλύψει τα
έξοδα μετακίνησης,
διαμονής και διατροφής
του, εξ ολοκλήρου.
Καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον

qualification proving the

τους για συμμετοχή στο

proficiency of successful

Συνέδριο, ως εισηγητές ή

candidates in Modern Greek

ως ακροατές/συνομιλητές,

and is recognised by the

συμπληρώνοντας και

Greek Ministry of Education.

υποβάλλοντας την

It has six levels A1, A2, B1,

αντίστοιχη συνημμένη

B2. C1, C2 in accordance

with the European Union

Διευθυντής, οι Δάσκαλοι, οι

standards. The exams take

Επίτροποι και οι Μαθητές

place each year mid May.

της Σχολής Βυζαντινής

Περισσότερες πληροφορίες

Μουσικής και πλήθος

για τα μαθήματα:

κόσμου.

http://www.helleniccentre.or

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

g/pages/language.php

απηύθυναν ο Πρόξενος της
Την εκδήλωση

Κύπρου κ. Γεώργιος

παρακολούθησαν ο

Γεωργίου και ο

Σεβασμιώτατος

Αρχιεπίσκοπος Μ.

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων

Βρετανίας και Θυατείρων

και Μεγάλης Βρετανίας κ.

κκ. Γρηγόριος. Ο

Γρηγόριος, ο

Πρωτοπρεσβύτερος π.

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος

Ιωσήφ Παλιούρας,

Κυανέων κ. Χρυσόστομος, ο

Διευθυντής της Σχολής

Γενικός Πρόξενος της

Βυζαντινής Μουσικής,

Κύπρου στο Λονδίνο κ.

παρουσίασε τον

Γεώργιος Γεωργίου, ο

μουσικοσυνθέτη Λάρκο

Τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου

Μορφωτικός Ακόλουθος

Λάρκου και το έργο του και

2012 και ώρα 7:00,

της Υπάτης Αρμοστείας

η Διευθύντρια του

πραγματοποιήθηκε στο

στο Λονδίνο κ. Κύπρος

Ελληνικού Γυμνασίου-

χώρο του Καθεδρικού Ναού

Χαραλάμπους, ο

Λυκείου τη ζωή του Βασίλη

της Παναγίας στο Wood

αντιπρόεδρος των

Μιχαηλίδη.

Green η μουσική-

Ελληνορθοδόξων

φιλολογική εκδήλωση,

Κοινοτήτων Μεγάλης

αφιέρωμα στον Εθνικό

Βρετανίας κ. Κύπρος

ποιητή της Κύπρου Βασίλη

Νίκολα, η Συντονίστρια του

Μιχαηλίδη, «Το πρώτο ‘δώ

Γραφείου Εκπαίδευσης

βασίλειο είχαν θεοί το

Λονδίνου κ. Βαρβάρα

κτίσει».

Καμπουρίδη, η

Ο μουσικοσυνθέτης Λάρκος

Συντονίστρια της ΚΕΑ κ.

Λάρκου παρουσίασε ο ίδιος

Ανδρούλα Όθωνος, η

τις μελοποιήσεις του στην

Διευθύντρια του Ελληνικού

ποίηση του Βασίλη

Γυμνασίου-Λυκείου στο

Μιχαηλίδη.

Λονδίνο κ. Σοφία

Την εκδήλωση οργάνωσε η

Αλαγκιοζίδου, ο Δημοτικός

Σχολή Βυζαντινής

Σύμβουλος του Barnet κ.

Μουσικής της Ιεράς

Πάρις Ευαγγέλου,

Αρχιεπισκοπής της

εκπρόσωποι των ΜΜΕ της

Κυπριακής Ύπατης

Παροικίας, διάφοροι

Αρμοστείας.

Πρόεδροι και εκπρόσωποι

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

11. Μουσικήφιλολογική
εκδήλωση για το
Βασίλη Μιχαηλίδη
στο Λονδίνο

Κοινοτήτων και Συλλόγων,
Εκπαιδευτικοί, ο

Το χωλ της Παναγίας ήταν
κατάμεστο και οι θεατές
συγκινημένοι
παρακολούθησαν μια
μουσική πανδαισία που
παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στο Λονδίνο. Ο
μουσικοσυνθέτης και οι
συνεργάτες του
τραγούδησαν και
απήγγειλαν κομμάτια από
το έργο του
μουσικοσυνθέτη, τη

μελοποίηση της ποίησης

καλλιτέχνες αυτούς,

του Εθνικού ποιητή, Βασίλη

συμπληρωματικά της

Μιχαηλίδη.

ζωντανής μουσικής
παράστασης.

12. Εκδηλωσεις
του Hellenic
Centre

Την ίδια παράσταση
παρουσίασαν ο Λάρκος
Λάρκου και οι συνεργάτες
του την Τρίτη 20 Νοεμβρίου
στο Ελληνικό ΓυμνάσιοΛύκειο Λονδίνου. Ο
Συγκεκριμένα πήραν μέρος

μουσικοσυνθέτης, ο οποίος

οι: Λάρκος Λάρκου στην

εργάζεται και ως

κιθάρα, στο λαούτο και στο

εκπαιδευτικός στην Κύπρο,

τραγούδι, Μωυσής

ερμήνευσε μαζί με τους

Παπαμωυσέως στο βιολί,

συνεργάτες του κομμάτια

Μαρία Γεροσίμου στην

από το έργο του στους

άρπα και τραγούδι,

μαθητές, εξηγώντας στα

Γεώργιος Τσαουσίδης στο

παιδιά τον χαρακτήρα και

μπάσο και μπεντίρ,

το περιεχόμενό τους. Τα

Χαράλαμπος Γεωργίου στα

παιδιά ενθουσιασμένα

κρουστά. Την ανάγνωση

συμμετείχαν στη μουσική

κειμένων και την αφήγηση

παράσταση ακολουθώντας

ανέλαβαν η ραδιοφωνική

τις υποδείξεις του.

a. Christmas Bazaar:
Thursday 13 December, 12
noon to 5.30pm - Boardroom,
Hellenic Centre. Christmas
Bazaar organised by Lykion
ton Hellinidon. Further
information on 0207224 1969.
b. Christmas Lunch:
Sunday 16 December,
12.30pm - Royal Thames
Yacht Club, 60
Knightsbridge, London SW1.
Christmas Lunch organised
by Lykion ton Hellinidon.
Further information and
bookings on 020 7348 0950 or
020 8343 1353.

παραγωγός και

13. Συνέδριο και
συναυλία για τον
Βασίλη Τσιτσάνη

συγγραφέας Μαριάννα
Γαλίδη και η εκπαιδευτικός
Λίζα Πηγιώτη.
Η μελοποίηση των
ποιημάτων του Βασίλη
Μιχαηλίδη από τον Λάρκο
Λάρκου ολοκληρώθηκε σε
περίοδο οκτώ ετών και
έφερε στην επιφάνεια τον
ποιητή και το έργο του.
Αξιόλογοι και ευρέως
γνωστοί καλλιτέχνες
τραγουδούν στο cd που έχει
κυκλοφορήσει με το έργο
του Λάρκου Λάρκου. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης
προβλήθηκαν
βιντεοσκοπημένα
αποσπάσματα με τους

Ο Λάρκος με την κιθάρα
και το λαούτο του κινήθηκε
ανάμεσα στα παιδιά,
κάνοντας την παράσταση
συναρπαστική και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα γι’ αυτά.
Στο τέλος τα παιδιά
μοιράστηκαν τις σκέψεις
και τα συναισθήματά τους
με τον δημιουργό για την
παράσταση που
παρακολούθησαν.

Sunday 9 December, a
halfday conference and
concert entitled "Homage to
Vasilis Tsitsanis", in honour
of that grear Greek musician
and composer. To reserve
places, please send an e-mail
to rebetiko@soas.ac.uk

The conference will start at
2.00pm in the Lucas Lecture
Theatre [formerly

Admission to the conference
[Sunday 9 December, 2.00
pm] is FREE.

protagonist of Arte Povera,

G2] in SOAS Main Building,
Thornhaugh Street, Russell
Square, WC1H 0XG, tel: 0207
637 2388.

Admission to the concert
[Sunday 9 December, 7.00
pm] is £6 / concessions £4.

1960s, Kounellis embarked

That will be followed by a
concert at 7.00pm, in the
same theatre.
The programme of the
conference is as follows:
Dr Nikos Ordoulidis
[University of Leeds]: The
Minóre Dhrómos [Popular
Mode] in the Songs of Vasílis
Tsitsánis.
Dr Klearchos Kyriakides
[University of
Hertfordshire]: Τ' άδικο ο
Θεός δε θέλει : Tsitsanis, the
law and the expression of
injustice.
Kostas Voros [Professional
musician]: Appropriations
and modifications of the
musical heritage of Vasilis
Tsitsanis.
Ed Emery [School of Oriental
and African Studies]: Vasilis
Tsitsanis: A socio-political
view: Four snapshots
through song.
Pavlos Carvalho
[Professional musician]: "A
Musician's Love of
Tsitsanis".
The conference will be
followed by a concert of the
best-loved songs of Vasilis
Tsitsanis, featuring our
wonderful performers
Vassiliki Anastasiou (voice)
and Pavlos Carvalho
(bouzouki), Kostas Voros
(guitar), and members of the
Cultural Music Society
"Vasilis Tsitsanis" from
Greece.

an art movement that
emerged in Italy during the
on his artistic career by
creating some of the most
radical art works of the time.

14. Leonidas
Kavvakos concert

The exhibition at Parasol unit
aims to consider Kounellis’s
early works from the 1960s,

Sunday, 9 December 2012;

70s and 80s and his own

7:30pm.

response to them from

SIBELIUS Symphony No 6,

today’s standpoint, which

SIBELIUS Violin Concerto,

often culminates in a more

SIBELIUS Symphony No 7.

recent and spontaneous

Osmo Vänskä conductor,

work.

Leonidas Kavakos violin.
London Symphony
Orchestra.
Tickets: £10 £15 £19.50 £27
£36. Barbican Hall, Barbican
Centre, Silk Street, EC2Y 8DS

15. Γιάννης
Κουνέλλης έκθεση

16. ICLS Greek
Literature
Seminars

Wednesday, 28 November –
Saturday, 23 February 2012.
Parasol unit foundation for
contemporary art, 14 Wharf
Road, N1 7RW
Parasol unit foundation for
contemporary art is
delighted to present a solo
exhibition of works by
painter, sculptor and
performance artist Jannis
Kounellis. Considered a

Part of the University of
London School of Advanced
Study - Institute of Classical
Studies.
Monday 10th December, 5:00
pm.
Sylvia Barbantani (Milan) –
The lost Ktiseis of Apollonios
Rhodios.
Venue:

Institute of Classical Studies,
Senate House South Block
254, Malet Street, WC1E
7HU. For further info:

18. Cyprus EU
Presidency closing
concert

19. Greek reading
group

admin.icls@sas.ac.uk,
tel: 020 7862 8700
http://icls.sas.ac.uk/institute/
meetingslist/index.html

17. Centre for
Hellenic Studies
public events

Saturday, 8 December 2012;
7:30pm.
The wonderful Academy of
St. Martin in the Fields is
joined by conductor Nikos
Christodoulou and pianist
Martino Tirimo in a special
concert to celebrate the great
success of Cyprus’

10.00 - 13.30 • Thursday 6

Presidency of the European

December 2012 • Great Hall,

Union.

Strand Campus.

Appropriately, the program

Workshop: Aristotle

includes music from

Transformed, 200-600 CE.

Schubert’s Rosamunde,

Part of the Ancient

princess of Cyprus, as well

Commentators on Aristotle

as the first London

Project: 1985-2012.

performance of Cypriot
composer Andreas
Moustoukis’ ‘Octana’.
Promoted by Cyprus High
Commission, Cultural
Department in London.
Tickets: £10 – 24.

17.30 • Tuesday 11
December 2012 • K0.31,
King’s Building, Strand
Campus.
Seminar: Georges Kazan
(Oxford): The origins of the
Byzantine Sarcophagus
Reliquary

Barbican Centre, Silk Street,
London EC2Y 8DS.
For further information
please visit:
http://www.barbican.org.uk/
music/eventdetail.asp?ID=14099

Running until February 2013.
For friends of literature who
can read Greek, preferably
living in the UK but not
necessarily, you can now join
a Greek reading group
organised to promote
modern Greek literature in
the English publishing
world!
Read and discuss 4
contemporary Greek books
and help ‘And Other Stories’
publishers decide if and
which of these four books
they should publish.
The reading group runs from
October 2012 until February
2013.
Please get in touch if you are
interested at the following
email address:
panteligeorgia@yahoo.gr
More details here:
http://www.andotherstories.
org/reading-groups/greekreading-group-autumnwinter-2012-13/.

Useful Links
Greek Embassy in London
www.mfa.gr/uk

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

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

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