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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! 

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

1. Ελληνικό 
Νηπιαγωγείο 
Λονδίνου 
 

 

Οι μαθητές του σχολείου 

δραματοποίησαν το 

κλασικό παραμύθι «Ο 

λύκος και τα 7 

κατσικάκια»

 

2. Ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο 
Λονδίνου  
      

 

 Οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί του 

Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου 

παρακολούθησαν στις 30 

Ιανουαρίου την θεία 

λειτουργία στον ιερό ναό 

της Αγίας Σοφίας στο 

Bayswater συμμετέχοντας 

έτσι στον εορτασμό της 

γιορτής των Τριών 

Ιεραρχών 
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3. Γυµνάσιο – 
Λύκειο 
 

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 

2013 η ΑΕ ο Πρέσβυς της 

Ελλάδος στο Λονδίνο, κ. 

Κ.Μπίκας, επισκέφθηκε το 

Αμιγώς Ελληνικό 

Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου 

και παρευρέθη στην κοπή 

της πίτας του σχολείου την 

οποία ευλόγησε ο 

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 

Τροπαίου κ. Αθανάσιος 

συνεπικουρούμενος από 

τον Πρωτοπρεσβύτερο κ. 

Ιωσήφ Παλιούρα. Ο κ. 

Μπίκας απηύθυνε 

χαιρετισμό και ευχές για 

την καλή χρονιά προς τους 

εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές. 

 

Ακολούθησε βράβευση από 

τον κ. Μπίκα των 

εθελοντών καθηγητών, του 

κ.Φ. Στίκα και της 

κ.Μ.Γκίζα, οι οποίοι 

προσέφεραν διδασκαλία 

Μαθηματικών και Φυσικών 

στο σχολείο επί 3 συνεχείς 

μήνες. Η Συντονίστρια 

Εκπαίδευσης κ. Β. 

Καμπουρίδη έκανε σύντομη 

αναφορά στην αξία του 

εθελοντισμού και της 

ανιδιοτελούς προσφοράς 

των εθελοντών προς την 

κοινωνία και την πατρίδα. 

Η Διευθύντρια του 

σχολείου κ. Σ. 

Αλαγκιοζίδου ευχαρίστησε 

τους εθελοντές 

βραβευθέντες 

εκπαιδευτικούς και όλους 

όσους στηρίζουν το σχολείο 

και την καλή λειτουργία 

του. Τέλος, η χορωδία του 

σχολείου υπό την 

διεύθυνση του π. Ιωσήφ 

έψαλε κάλαντα του 

Δωδεκαημέρου. 

 

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ  

4. Κρατικό 
Πιστοποιητικό 
Ελληνοµάθειας – 
∆ιενέργεια 
εξετάσεων 2013                                                   
                                                           

Σας γνωστοποιούμε ότι οι 

εξετάσεις για το Κρατικό 

Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας 2013 

πρόκειται να διενεργηθούν 

φέτος από το Εξεταστικό 

Κέντρo Λονδίνου ως εξής: 

Α1 (για παιδιά 8-12): Τρίτη 

14 Μαΐου (πρωί) γραπτές* 

A1 (για εφήβους και 

ενηλίκους): Τρίτη 14 Μαΐου 

(πρωί) γραπτές* 

A2: Τρίτη 14 Μαΐου 

(μεσημέρι) γραπτές* 

B1: Τρίτη 14 Μαΐου 

(απόγευμα) γραπτές* 

B2: Τετάρτη 15 Μαΐου 

(πρωί) γραπτές* 

Γ1: Τετάρτη 15 Μαΐου 

(απόγευμα) γραπτές* 

Γ2: Πέμπτη 16 Μαΐου (πρωί)

 γραπτές* 

*Η προφορική εξέταση για 

κάθε επίπεδο διεξάγεται 

αμέσως μετά τη γραπτή. 

Εγγραφές  από 1 

Φεβρουαρίου έως τις 22 

Μαρτίου 2013.  

 
 

Όσοι επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις, παρακαλούνται 

να υποβάλλουν αίτηση 

συμμετοχής, 

ερωτηματολόγιο 

υποψηφίου και επιταγή 

από 1 Φεβρουαρίου 2013 

έως 22 Μαρτίου 2013 στο 

εξεταστικό κέντρο 

Λονδίνου (Greek Embassy, 

Education Office, 1A 

Holland Park, London W11 

3TP). Η επιταγή θα πρέπει 

να αναγράφει ως 



αποδέκτη: Greek Embassy, 

Education Office. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

για τις εξετάσεις στη 

Μ.Βρετανία μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την 

υπεύθυνη για τη διεξαγωγή 

των εξετάσεων κ. Ελένη 

Παπαγιαννοπούλου στα 

τηλέφωνα: 020 7221 0093 

και 020 72215977 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

education@greekembassy.or

g.uk.                         

Για τις χώρες Σουηδία και 

Δανία μπορείτε να 

επικοινωνείτε με τους εκεί 

υπεύθυνους για τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων :                                                                                  

1) Εξεταστικό Κέντρο 

Στοκχόλμης: Περγιαλιώτη 

Ελένη, τηλ.  0046-762595048,  

elenipergialioti@yahoo.com                                                            

2) Εξεταστικό Κέντρο 

Γκέτεμποργκ: 

Καρφόπουλος Μιλτιάδης, 

τηλ. 0046-35221194,  0046- 

735262146,  email: 

miltoska@hotmail.com                     

3) Εξεταστικό Κέντρο 

Κοπεγχάγης:  Κυρίτσης 

Αθανάσιος, 0045-25753237, 

email: th_kiritsis@yahoo.gr  

5. Αγία Σοφία -
κοπή βασιλόπιτας 

                                                              

 

Το σχολείο της Αγίας 

Σοφίας πραγματοποίησε 

την κοπή της βασιλόπιτας 

στις 12 Ιανουαρίου 2013.   

 

6. Χορός 
Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεµόνων 
Ελληνικού 
Γυµνασίου - 
Λυκείου 
                                                     

 

Πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία ο ετήσιος χορός 

και η κοπή βασιλόπιττας 

του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων του Ελληνικού 

Γυμνασίου - Λυκείου 

Λονδίνου που έλαβε χώρα 

την Κυριακή,  3 

Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 

18.30 μμ – 23.00μμ στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του 

σχολείου. Με την ευκαιρία 

της συγκέντρωσης γονέων, 

εκπαιδευτικών και 

μαθητών και εν μέσω 

συγκινητικής ατμόσφαιρας 

ο Σύλλογος μέσω του 

Προέδρου του βράβευσε τον 

π. Ιωσήφ Παλιούρα για την 

προσφορά του στο Σχολείο 

επί είκοσι και πλέον έτη και 

το ευρύτερο έργο του στην 

Εκπαίδευση, την Εκκλησία 

και την Ομογένεια.  

7. ∆ιαγωνισµός 
Ζωγραφικής 
                                                     

Η Εθνική Κυπριακή 

Ομοσπονδία σε συνεργασία 

με την Εκπαιδευτική 

Αποστολή Κύπρου και το 

Γραφείο Εκπαίδευσης 

Ελλάδας καθώς και με 

όλους τους εκπαιδευτικούς 

φορείς της παροικίας 

προκηρύσσει διαγωνισμό 

Ζωγραφικής για τους 

μαθητές των Ελληνικών 

Παροικιακών Σχολείων και 

των Ολοήμερων Δημόσιων 

Ελληνικών Σχολείων με 

θέματα:                                            

«25η Μαρτίου 1821» και «1η 

Απριλίου 1955».                                

Οι όροι συμμετοχής του 

διαγωνισμού έχουν 

καθοριστεί ως εξής:                       

1. Ο διαγωνισμός είναι 

ανοικτός για όλους 

ανεξαίρετα τους μαθητές 

των Ελληνικών 

Παροικιακών Σχολείων 

Μεγάλης Βρετανίας και 

των Ολοήμερων Δημόσιων 

Ελληνικών Σχολείων.                  

2. Τα έργα που θα 

υποβληθούν θα πρέπει να 

ταξινομηθούν με ευθύνη 

του διδακτικού προσωπικού 



κάθε σχολείου ανάλογα με 

την ηλικία των μαθητών ως 

εξής:                                           

Μαθητές 6-9 ετών, 

Μαθητές 10-12 ετών, 

Μαθητές 13-16 ετών.                   

                   
3. Το κάθε σχολείο θα 

κληθεί να υποβάλει ένα 

μέχρι και τρία έργα από 

κάθε ηλικιακή ομάδα. Στο 

πίσω μέρος κάθε έργου 

πρέπει να αναγράφονται 

τα στοιχεία του 

συμμετέχοντος μαθητή ή 

της ομάδας μαθητών (αν 

πρόκειται για ομαδικό 

έργο), δηλαδή το/τα όνομα/ 

ονόματα, τάξη, ηλικία, 

όνομα σχολείου και 

τηλέφωνο.                                         

4. Τα έργα, που θα κριθούν 

από ειδική κριτική 

επιτροπή, ως τα καλύτερα, 

θα βραβευθούν.                                 

5. Στην τελική φάση του 

διαγωνισμού θα 

ανακηρυχθούν τρεις 

νικητές για κάθε ηλικιακή 

ομάδα μαθητών.                               

6. Τα ονόματα των νικητών 

θα αναγραφούν στο 

πρόγραμμα της γιορτής.               

7. Τα έργα των νικητών θα 

κοσμούν το εξώφυλλο του 

προγράμματος του 

παμπαροικιακού 

εορτασμού για τις Εθνικές 

Επετείους, που θα 

πραγματοποιηθεί στο 

Ashmole Academy, Cecil 

Road, Southgate, London, 

N14 5RJ, την Κυριακή, 24 

Μαρτίου 2013, στις 3.15 μ.μ., 

όπου και θα απονεμηθούν 

τα βραβεία στους νικητές. 

8. Τα έργα θα πρέπει να 

παραδοθούν στα Γραφεία 

της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής 

μέχρι και την Παρασκευή, 8 

Μαρτίου 2013.                                   

Καλούνται οι 

Διευθυντές/ντριες και οι 

δάσκαλοι/ες των 

Ελληνικών Σχολείων να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 

των μαθητών τους στο 

διαγωνισμό και να πώσουν 

έγκαιρα τα τρία καλύτερα 

έργα κάθε ηλικιακής 

ομάδας μαθητών, που θα 

επιλέξουν. 

 

8. Υποτροφία 
                                                              

Το Πανεπιστήμιο Πατρών 

προσφέρει μία (1) 

υποτροφία (ύψους 5.000 

Δολαρίων Η.Π.Α., για τους 

υποτρόφους των ελληνικών 

ΑΕΙ) σε προπτυχιακό (από 

το 3ο έτος σπουδών και 

 
άνω) ή μεταπτυχιακό 

φοιτητή της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών για 

τη συμμετοχή του στο 

θερινό σχολείο του Κέντρου 

Ελληνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του 

Harvard, στην Ολυμπία και 

το Ναύπλιο (Harvard 

Summer Program in 

Olympia and Nafplion). 

Περισσότερες πληροφορίες 

στο: 

http://www.summer.harvard

.edu/programs/study-

abroad/olympia-greece. 

9. 7ο Συνέδριο 
Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών & 
Υποψηφίων 
∆ιδακτόρων 
Τµήµα Φιλολογίας 
                                                         

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 16-

18 Μαΐου 2013.                                   

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες των 

Πανεπιστημίων της 

Ελλάδας και του 

εξωτερικού καλούνται να 

συμμετάσχουν με 

ανακοινώσεις τους στο 7o 

συνέδριο των 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών 



και Υποψηφίων 

Διδακτόρων του Εθνικού 

και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε 

αυτό μπορούν να 

παρουσιάσουν το έργο τους 

σε ένα από τα παρακάτω 

επιστημονικά πεδία, 

αποστέλλοντας την 

περίληψη της επικείμενης 

ανακοίνωσής τους σε μία 

από τις παρακάτω 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις, 

αναλόγως του πεδίου 

δραστηριοποίησης και 

έρευνάς τους.                       

Κλασική Φιλολογία: 

clasiciphilologia@gmail.com   

Βυζαντινή Φιλολογία: 

vyzantiniphilologia@gmail.com  

Νεοελληνική Φιλολογία: 

neoelliniki2011@gmail.com    

Γλωσσολογία: 

athenslinguistics7@gmail.com 

Λαογραφία: 

laografia2011@gmail.com  

     

Η διάρκεια της εισήγησης 

δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα είκοσι λεπτά (20), ενώ 

θα ακολουθεί συζήτηση επ’ 

αυτής διάρκειας δέκα 

λεπτών (10). Σε περίπτωση 

ομαδικής εισήγησης 

ορίζεται μέγιστο όριο 

εισηγητών αυτό των δύο 

(2). Ψηφιακά μέσα προς 

διευκόλυνση της 

παρουσίασης θα είναι 

διαθέσιμα. Οι εισηγήσεις 

θα εκδοθούν υπό μορφή 

πρακτικών, όπως συνέβη 

και με τις προηγούμενες 

συναντήσεις εργασίας. 

Γλώσσες ανακοινώσεων: 

Ελληνικά, Αγγλικά και 

Γαλλικά. Προθεσμία 

υποβολής περιλήψεων: 3 

Μαρτίου. Προθεσμία 

απάντησης: 24 Μαρτίου. 

10. ∆ιεθνές 
Συνέδριο 
Ε∆ΙΑΜΜΕ                                                          
                                            

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Πανεπιστημιούπολη 

Ρεθύμνου, 05-07 Ιουλίου 

2013. 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».                   

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 

και τη γλωσσική 

διατήρηση/μετατόπιση στις 

μεταναστευτικές/διασπορικ

ές Κοινότητες, με φόντο τις  

σύγχρονες πολιτικές 

οικονομικές, πολιτισμικές 

και τεχνολογικές  εξελίξεις. 

Γλώσσες του Συνεδρίου θα 

είναι η ληνική και η 

Αγγλική.Η συμμετοχή στο 

συνέδριο είναι ελεύθερη, 

δεδομένου ότι το 

πρόγραμμα 

«Ελληνόγλωσση 

Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση στη Διασπορά» 

-και κατά συνέπεια και το 

Συνέδριο-  είναι 

χρηματοδοτούμενο από το 

ΕΣΠΑ. Κάθε σύνεδρος, 

ωστόσο, θα καλύψει τα 

έξοδα μετακίνησης, 

διαμονής και διατροφής 

του, εξ ολοκλήρου. 

 
Καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους για συμμετοχή στο 

Συνέδριο, ως εισηγητές ή 

ως ακροατές/συνομιλητές, 



συμπληρώνοντας και 

υποβάλλοντας την 

αντίστοιχη συνημμένη 

φόρμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση 

confediamme@edc.uoc.gr. 

Ως καταληκτική 

ημερομηνία για την 

υποβολή τίτλου και 

περίληψης της εισήγησης 

ορίζεται η 30η Απριλίου 

2013 και για απλή 

συμμετοχή στο Συνέδριο η 

15η Ιουνίου 2013. 

11. Οnline 
µαθήµατα 
ελληνικής 
γλώσσας 
                                                                   

 

Από τις 28 Ιανουαρίου 2013  

προσφέρονται online 

μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας στα επίπεδα Γ1 

και Γ2 σε όσους σπουδαστές 

επιθυμούν, με μικρό 

κόστος, στο πλαίσιο της 

συνέχισης του 

επιτυχημένου 

προγράμματος «ΓΛΩΣΣΑ-

Τα ελληνικά ως όχημα για 

την προώθηση της 

γλωσσικής 

ποικιλομορφίας», που 

χρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 

τα έτη 2009-2012.                                

Τα δίδακτρα είναι 300 ευρώ 

και περιλαμβάνουν:                     

- 5 μήνες online μάθημα 

μέσω της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας GLOSSA - με 

ένα διάλειμμα δύο 

εβδομάδων μετά τους 

πρώτους δυόμιση μήνες – 

και έναν επιπλέον μήνα 

για διόρθωση εργασιών και 

προσωπικές επαναλήψεις.        

- μία ώρα ομαδική 

συνάντηση κάθε εβδομάδα 

στο Skype σε μικρές ομάδες 

των 4-8 ατόμων                                  

- όλα τα απαιτούμενα 

διδακτικά υλικά                                 

- προσωπική υποστήριξη σε 

κάθε σπουδαστή                               

- πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ή 

πιστοποιητικό επιτυχούς 

ολοκλήρωσης του 

μαθήματος. Για εγγραφές 

και περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να 

απευθύνεστε:     - στη 

Γραμματεία του Κέντρου 

Ελληνικού Πολιτισμού 

http://www.hcc.edu.gr   

Αθήνα-Ελλάδα, e-mail: 

vassia@hcc.edu.gr ή                                  

- στη γραμματεία του 

Ελληνικού Μορφωτικού 

Κέντρου που ανήκει στην 

ελληνική κοινότητα του 

Μιλάνου, 

http://www.centroellenicodic

ultura.it, e-mail: 

chara@kapsala.com.                             

Το πρόγραμμα «GLOSSA - 

Τα ελληνικά ως όχημα για 

την προώθηση της 

γλωσσικής 

ποικιλομορφίας» είναι ένα 

πρόγραμμα που 

συγχρηματοδοτήθηκε από 

το πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Δια 

Βίου Μάθηση και στοχεύει 

στην προώθηση 

μαθημάτων και διδακτικών 

υλικών για προχωρημένο 

επίπεδο (Γ1, Γ2) για online 

εκμάθηση γλωσσών γενικά 

και για την ελληνική 

γλώσσα συγκεκριμένα.  

             

Τα κύρια προϊόντα του 

προγράμματος ήταν 2 

εκπαιδευτικές 

μεθοδολογίες, μία για την 

ανάπτυξη online 

περιεχομένου για 

εκμάθηση γλωσσών για 

προχωρημένους μαθητές 

και μία για αυτοδιδασκαλία 

σε online περιβάλλοντα, οι 

οποίες μπορούν να 

εφαρμοστούν σε κάθε 

Ευρωπαϊκή γλώσσα καθώς 

και ένα πλήρες μάθημα e-

learning στο ανώτερο 

επίπεδο της ελληνικής 

γλώσσας (ως ξένης/ 

δεύτερης γλώσσας) το 

οποίο αναρτήθηκε σε μια 

πλατφόρμα e-learning, 

ειδικά διαμορφωμένη γι’  

αυτόν το σκοπό, και 

περιλαμβάνει θεωρία, 

κείμενα, ασκήσεις, 

γραμματική, πολυμεσικό 

περιεχόμενο και 

πολιτισμικά στοιχεία 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ                                    

12. Kazantzakis 
symposium 
                                                              



                                                     

INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON THE 

OCCASION OF THE 130TH 

ANNIVERSARY OF THE 

BIRTH OF NIKOS 

KAZANTZAKIS                                                                                                

Monday 18 February, 9am to 

8pm - Great Hall, Hellenic 

Centre.                                                

The Kazantzakis 

Publications, the Press Office 

and the Education Office of 

the Embassy of Greece in the 

United Kingdom present an 

international Symposium 

entitled Nikos Kazantzakis 

(1883-1957): The Luminous 

Interval on the occasion of 

the 130th anniversary of the 

birth of the ecumenical 

Greek author, Nikos 

Kazantzakis.                                                  

The Symposium, organised 

under the auspices of the 

Greek Ministry of Education 

and Religious Affairs, Sports 

and Culture, aims to honour 

the scope and impact of 

Kazantzakian thought on 

contemporary Literature, 

Art, and Society, and will 

feature speeches by the 

foremost Kazantzakian 

scholars of our time.                                                                                              

The Symposium which will 

be held in Greek and 

English, will conclude with a 

special screening of the 

three-time Academy Award 

winning film, Zorba the 

Greek. The Symposium is 

free to all who wish to attend 

with no entrance fee, but 

kindly confirm attendance at 

press@helleniccentre.org                                                                              

Please click here for the 

Nikos Kazantazakis 

Symposium programme.                                           

Further information at 

www.kazantzakispublication

s.org. 

 

13. Centre for 
Hellenic Studies 
events                                                         
                                                  

Thursday 7 February 18.00 - 

20.00: the 22nd Annual 

Runciman Lecture: 

Constantinople: the medieval 

Muslim perspective. Great 

Hall, King's Building, Strand 

Campus. A lecture by 

Professor Carole 

Hillenbrand, OBE, FBA, 

FRSE, FR HIst.Soc. 

 

Saturday 9 February 10.00 - 

18.00: Constructing Clothing: 

Exploring the Making of 

Dress. Safra Lecture Theatre, 

King's Building, Strand 

Campus. Part of Applied 

Arts Workshop series.  

Tuesday 12 February 17.30-

1930: There's Something 

About the Family: Kinship, 

Desire, and Crisis in the 

Contemporary Greek Film. 

K0.31, King's Building, 

Strand Campus. A Modern 

Greek Studies seminar with 

Dimitris Papanikolaou 

(University of Oxford). 

Tuesday 26 February 17.30 - 

19.30: Plato in Byzantium. 

K0.31, King's Building, 

Strand Campus. A Byzantine 

Studies seminar with Borje 

Byden (Stockholm 

University). 

 

14. Lysistrata  
                                                         

LYSISTRATA will be 

presented 6-23 of March 2013 

at 7.45pm at RIVERSIDE 

STUDIOS 

www.riversidestudios.co.uk 

Crisp Rd, Hammersmith, 

London, W6 9RL.               This 

show is a musical adaptation 

of the naughty old comedy of 

Aristophane’s Lysistrata set in 

the most contemporary 

environment of European 



Financial Crisis in 2013!  

London is the centre of power, 

pounds and euros govern, 

Lysistrata is a rebel, her 

women are European and the 

male world of politicians, 

bankers and representatives of 

law seem incapable to handle 

the smart, fast female thinking! 

Especially when Lysistrata and 

her gang occupy the financial 

quarter of City where the 

money is kept and on top of 

this ... they announce sex 

strike!                      

   
The situation gets “hard” and 

“harder” for men who must 

find a solution for... Europe 

and for themselves! Urgently!  

Oh well… life seems to be 

much more exciting than 

money, banks, stoke markets, 

profits and taxes if only we 

could see the good, simple 

things of it!                              

Daemonia Nymphe 

http://www.myspace.com/dae

monianymphe/blog/546597391 

perform live in this hilarious, 

subversive and uplifting 

production that promises a 

very pleasant evening and 

maybe a more relaxing life 

style!                                                        

On line booking: 

www.riversidestudios.co.uk,  

Box office: 02082371111, 

Duration: 90 minutes.   

15. ∆ιαγωνισµός 
Συγγραφής 
∆ιηγήµατος 
  

 

Οι εκδόσεις Πανέκτυπον με 

την υποστήριξη του 

Οργανισμού για την 

Διάδοση της Ελληνικής 

Γλώσσας προκηρύσσουν 

Διαγωνισμό Συγγραφής 

Διηγήματος. Το θέμα των 

έργων, τα οποία μπορούν 

να υποβάλλονται μέχρι και 

τις 24 Μαρτίου θα είναι ‘το 

ταξίδι…’.                                                                                                                              

Τα διηγήματα θα πρέπει να 

έχουν αυτοβιογραφικό 

χαρακτήρα και να μην 

ξεπερνούν τις 15000 λέξεις. 

Στους τρεις πρώτους 

νικητές θα δοθεί ως έπαθλο 

η δυνατότητα έκδοσης ενός 

βιβλίου τους δωρεάν.                                                                                      

Πληροφορίες: Εκδόσεις 

Πανέκτυπον 

info@panektypon.com, τηλ: 

28410-26301 και ΟΔΕΓ 

odeg@odeg.gr, τηλ: 

2107718077.       

  

16. Hellenic 

Centre events 

  

- SMYRNA'S LIVING 

HERITAGE & A LEXICON 

OF SMYRNEIKA                                           

Friday 8 February, 7.15pm - 

Great Hall, Hellenic Centre. 

George Vassiadis will give 

an illustrated talk on the 

Station Square, a surviving 

district of Old Smyrna and 

George Galdies and George 

Poulimenos will present the 

only dictionary of Smyrna's 

historic Greco-Levantine 

dialect, written in 

Frangohiotika and translated 

into English, Turkish and 

Greek.                                          

  
- GREECE / PRECARIOUS / 

EUROPE                                                                                        

Saturday 16 February, 10am 

to 6pm - Great Hall, Hellenic 

Centre.                                                  

An one-day colloquium 

which aims to bring together 

academics, artists and 

writers, to discuss how 

contemporary Greek culture 

is transformed in the current 

economic and socio-political 

crisis, questioning 

established orthodoxies and 

hierarchies, looking for new 

ways of creating a Greek 

national/transnational 

imaginary and reassessing 

the relationship between the 

present and 'the archive' 



which determines the 

historical and cultural 

inheritance of Greece.                                                              

Participants include Angela 

Dimitrakaki, Maria 

Margaronis, Eleftheria 

Ioannidou, Sozita 

Goudouna, Costas Douzinas, 

Dimitris Plantzos, Thodoris 

Chiotis . The event is 

convened by Dimitris 

Papanikolaou (Oxford), Effie 

Spentzou and Richard 

Alston (Royal Holloway).                                                                                                                      

Free entry but please confirm 

attendance on 07563 9835 or 

at press@helleniccentre.org. 

Organised by the Hellenic 

Centre, the Subfaculty of 

Modern Greek, Oxford 

University and the Centre for 

the Reception of Greece and 

Rome with the support of the 

Humanities and Arts 

Research Centre, Royal 

Holloway, University of 

London.

                                                               
-THE MAEANDER 

VALLEY: A HISTORICAL 

GEOGRAPHY FROM 

ANTIQUITY TO 

BYZANTIUM                                                                                     

Monday 18 February, 

6.45pm, Friends Room, 

Hellenic Centre.                              

An illustrated talk by Dr 

Peter Thonemann, Wadham 

College, Oxford, exploring 

the society, environment and 

culture of the Greek 

communities of south-

western Asia Minor from 

Graeco-Roman antiquity to 

the Byzantine Middle Ages.                                                               

Ticket £10. Further 

information and bookings on 

020 7486 9410 or at 

info@anglohellenicleague.org 

Organised by the Anglo-

Hellenic League  

-UNMYTHABLE                                                                                                             

Sunday 24 February, 6pm - 

Great Hall, Hellenic Centre. 

A fantastic show that’s all set 

to write its very own legend 

(The Public Reviews).                      

Join Jason onboard the Argo 

for an unforgettable journey 

through all the greatest 

Greek myths ever told. Three 

actors play dozens of parts to 

show you Midas after the 

gold ran out, the Odyssey 

from a foot-soldier's 

perspective, and what really 

happened in that wooden 

horse ... Catch the award 

winning UNMYTHABLE for 

a night of brilliant 

storytelling and songs.                                                                                                             

Free entry but please confirm 

attendance on 020 7563 9835 

or press@helleniccentre.org. 

Organised by the Hellenic 

Centre. 

-WHAT CAN WE LEARN 

FROM THE ANCIENT 

GREEKS TODAY  

                    

   
 

Wednesday 27 February, 

7pm - Great Hall, Hellenic 

Centre.   

Two short illustrated lectures 

followed by discussion by 

scholars from the University 

of Exeter, bringing out key 

insights from ancient Greece 

for modern society and 

illuminating the background 

of the current financial crisis 

and the contemporary 

usefulness of ancient Greek 

healthcare methods.                                                                                      

Professor Richard Seaford 

will talk on Money - From its 

Invention by the Greeks to 

the Crisis of Today and 

Professors Christopher Gill 

and John Wilkins on 

Healthcare and Wellbeing: 

Can the Ancient Greeks Help 

Us?                                                                                                              

This event forms part of the 

Initiative on the Impact of 

Greek Culture in the Ancient 

and Modern World, which is 

sponsored by the A G 

Leventis Foundation.                               

Free entry but please confirm 

attendance on 020 7563 9835 

or at 

press@helleniccentre.org  

Organised by the University 

of Exeter and the Hellenic 

Centre. 



    

           Useful Links  

 

Greek Embassy in London 

www.mfa.gr/uk 

 

Education Office at the 

Greek Embassy in London 

http://hellenic-education-

uk.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 
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