
Περιεχόµενα 
Contents 

• • • 

 

1. Αποχαιρετιστήριο 

σημείωμα 
 

2. Ελληνικό Νηπιαγωγείο 

Λονδίνου 
 

3. Ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο Λονδίνου 
 

4. St. Cyprian’s school 
 

5. Παροικιακό Σχολείο 

Αγίας Σοφίας  
 

6. Olympic competition 

 

7. In-service training for 

teachers 

 

8. IST Training course for 

teachers 

 

9. Iliad day-long reading 

 

10. Antigone, by Sophocles 

 

11. 11. The First Modern 

Olympic Games, Athens 

1896 

 

12. Olympic Torch Relay 

  

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. Αποχαιρετιστήριο 

σηµείωµα 
 

Αγαπητοί συνδρομητές του 

Newsletter 

Σας ευχόμαστε καλό 

καλοκαίρι και σας 

προτρέπουμε να το χαρείτε 

στις αγαπημένες και 

χιλιοτραγουδισμένες 

ακρογιαλιές της Ελλάδας 

μας. Πάρτε συντροφιά ένα 

βιβλίο του αγαπημένου σας 

συγγραφέα, διαλέξτε με τα 

παιδιά σας λογοτεχνικά 

βιβλία γι’ αυτά και 

απολαύστε τα μαζί με την 

ομορφιά της ελληνικής 

φύσης. Το Σεπτέμβρη θα 

‘μαστε πάλι μαζί με ένα 

δυναμικό ξεκίνημα για τη 

νέα σχολική χρονιά 2012-13 

έτοιμοι για την κατάκτηση 

της γνώσης.                                   

Να είστε όλοι καλά όπου κι 

αν βρεθείτε 

Βαρβάρα Καμπουρίδη    

Συντονίστρια Εκπαίδευσης              

2. Ελληνικό 
Νηπιαγωγείο 
Λονδίνου 
 

α. Οι μαθητές του 

Ελληνικού νηπιαγωγείου 

Λονδίνου την 31η Μαΐου 

2012 επισκέφτηκαν το 

Βρετανικό Μουσείο και 

συμμετείχαν σε εργαστήρι 

με τίτλο «printmaking  for 

young artists». 

 

 
Embassy of Greece in London - Education Office 

                                Newsletter July 2012 



Αφού θαύμασαν 

αντικείμενα κινέζικης 

τέχνης είχαν την ευκαιρία 

να παρατηρήσουν και να 

σχεδιάσουν με μολύβι 

εκείνα τα μοτίβα  που τους 

άρεσαν περισσότερο, να 

μετατρέψουν το 

αγαπημένο τους σε 

σφραγίδα και να το 

τυπώσουν, δημιουργώντας 

έτσι μία σειρά από 

αριστουργήματα. 

 

 

β. Την Πέμπτη 21η Ιουνίου 

2012 οι μαθητές μας 

παρουσίασαν σε γονείς, 

συγγενείς και φίλους τη 

θεατρική παράσταση «Το 

όνειρο του σκιάχτρου», μία 

διασκευή του ομώνυμου 

θεατρικού έργου του 

Ευγένιου Τριβιζά. Την 

παράσταση τίμησε με την 

παρουσία της η 

Συντονίστρια Εκπαίδευσης 

κα Βαρβάρα Καμπουρίδη. 

 

 

3. Ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο 
Λονδίνου 
 

α. Στις 15 Ιουνίου 2012 το 

Αμιγές Ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο οργάνωσε τη 

γιορτή λήξης της σχολικής 

χρονιάς 2011-12 με πολλή 

μουσική, τραγούδια και 

δρώμενα, όπου έλαβαν 

μέρος οι μαθητές του 

σχολείου με κιθάρες, 

πνευστά, κρουστά και 

μεταλλόφωνα. Τη μουσική 

πανδαισία ‘Μελοδύσσεια’ 

οργάνωσε και διηύθηνε η 

μουσικός κ. Στεργίου. Με 

μια σεμνή τελετή όλο το 

σχολείο αποχαιρέτησε τους 

μαθητές της ΣΤ’ Τάξης που 

έδωσαν την υπόσχεση να 

ξανασυναντηθούν και να 

μην ξεχάσουν το σχολείο 

και τους δασκάλους τους. 

 

  

β. Την Πέμπτη 14/6/12 το 

σχολείο επισκέφτηκε το 

ζωολογικό κήπο του 

Λονδίνου όπου οι μαθητές 

είχαν την ευκαιρία να δουν 

και να θαυμάσουν από 

κοντά πολλά είδη της 

άγριας πανίδας. 

 

γ. Την Τρίτη 19/6/12 έγιναν 

αθλητικοί αγώνες στο 

πάρκο κοντά στο σχολείο. 

Οι μαθητές όλων των 

τάξεων αγωνίστηκαν  στο 

τρέξιμο, στις 

στουβαλοδρομίες, στις 

αβγοδρομίες και στη 

σκυταλοδρομία. Στο τέλος 

έγινε αγώνας 

ποδοσφαίρου. 

δ. Την Πέμπτη 21/6/12 οι 

μαθητές της ΣΤ τάξης με 

τον δάσκαλό τους 

επισκέφτηκαν το εμπορικό 

κέντρο Westfield .Οι 

μαθητές γευμάτισαν όλοι 

μαζί για τελευταία φορά  

πριν την αποφοίτησή τους 

και έδωσαν υπόσχεση να 

βρεθούνε ξανά 

 

4. St. Cyprian’s 
school 
                                                     

Πρόβες υπό την επίβλεξη 

του κ. Χρυσανθακόπουλου 

για την παρουσίαση στην 

Ολυμπιακή Γιορτή που 



διοργανώθηκε στο Hellenic 

Centre 

 

 

5. Παροικιακό 
Σχολείο Αγίας 
Σοφίας - 
Αναµνήσεις από 
µια χρονιά που 
πέρασε  

 

α. Στιγμιότυπο από τη 

γιορτή της 25ης Μαρτίου 

που διοργάνωσε το σχολείο 

της Αγίας Σοφίας στο 

Marylebone School for Girls. 

 

 

β. Παραδοσιακός χορός 

διδαγμένος από την κα Μ. 

Τζήμα. 

 

 

 

γ. Τα παιδιά της 

Προδημοτικής κατά τη 

διάρκεια εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας: κατασκευή 

μάσκας και δρώμενο με 

θέμα τα ζώα του δάσους. 

 
 

δ. Ο Πανοσιολογιώτατος  

Αρχιμανδρίτης Θεωνάς 

Μπακάλης κατά την κοπή 

της βασιλόπιτας στις 6 

Ιανουαρίου 2012. 

 

 

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

6. Olympic 

competition 

 

  

Tο Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 

πραγματοποιήθηκε στο 

Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου 

κοινή εκδήλωση του 

Γραφείου Εκπαίδευσης της 

Ελληνικής Πρεσβείας και 

της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής 

σε συνεργασία με τους 

Συλλόγους εκπαιδευτικών 

Μ.Βρετανίας για τη 

βράβευση εικαστικών 

έργων των μαθητών στο 

διαγωνισμό με θέμα: 

«Ολυμπιακοί Αγώνες 2012: 

από την Ολυμπία στο 

Λονδίνο». Οι μαθητές 

αποτύπωσαν την εικαστική 

τους πρόταση για την 

Ολυμπιακή ιδέα, τα 

αθλήματα, την ιστορία, το 

παρόν και το μέλλον των 

Ολυμπιακών αγώνων με 

273 ατομικά και ομαδικά 

έργα. Έλαβαν μέρος 

μαθητές από 53 σχολεία 

αμιγή, δίγλωσσα, 

παροικιακά. Αρκετά από 

αυτά τα έργα που 



διακρίθηκαν για την 

συνέπειά τους ως προς το 

θέμα και για την ιδέα και 

την τεχνική των 

δημιουργών τους 

εκτέθηκαν στο μεγάλο χωλ 

του Ελληνικού Κέντρου την 

ημέρα της εκδήλωσης.  

 
Βραβεία έλαβαν 17 έργα 

ατομικά και ομαδικά από 

μαθητές 10 σχολείων. 

Ξεχωριστά βραβεύτηκαν οι 

μαθήτριες και μαθητές των 

σχολείων Finchley και 

Manor Hill, η μουσικός 

κ.Σ.Γεωργίου και ο 

στιχουργός κ.Β.Παναγή για 

την πρωτιά που κέρδισαν 

σε διαγωνισμό σύνθεσης 

και εκτέλεσης τραγουδιών 

για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2012 στο 

Λονδίνο.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

μαθητές και μαθήτριες από 

πολλά σχολεία μας 

παρουσίασαν πλούσιο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

με έμπνευση και μεράκι: 

απαγγελίες, 

αναπαράσταση της αφής 

της Ολυμπιακής φλόγας, 

χορούς, τραγούδια από τις 

βραβευθείσες χορωδίες. 

 
Ιστορική αναδρομή και τις 

πανανθρώπινες αξίες των 

Ολυμπιακών Αγώνων 

παρουσίασαν οι 

κ.Σ.Αλαγκιοζίδου, Δ/ντρια 

και η κ.Μ.Κελέση 

καθηγήτρια φιλόλογος του 

Ελληνικού Γυμνασίου-

Λυκείου Λονδίνου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με 

την παρουσία τους ο 

Αριεπίσκοπος Θυατείρων 

και Μ. Βρετανίας 

κ.Γρηγόριος, ο Πρόξενος 

της Κύπρου κ.Γεωργίου, η 

Διευθύντρια του ΕΟΤ 

κ.Μπουλασίδου, οι οποίοι 

απηύθυναν σύντομο 

χαιρετισμό, καθώς και 

εκπρόσωποι του τύπου και 

των ΜΜΕ της παροικίας, 

διευθύντριες σχολείων, 

εκπαιδευτικοί, γονείς και 

μαθητές των σχολείων μας. 

Την όλη εκδήλωση κάλυψε 

τηλεοπτικά για το ΡΙΚ ο 

Δ.Παρτασίδης.  

Η κ.Καμπουρίδη, 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

της Ελληνικής Πρεσβείας 

και ο κ.Παυλίδης, 

Προϊστάμενος της ΚΕΑ 

δήλωσαν πολύ 

ευχαριστημένοι από την 

αθρόα και αυθόρμητη 

συμμετοχή παιδιών, 

γονέων, εκπαιδευτικών στο 

διαγωνισμό και την 

εκδήλωση βράβευσης. Η 

συμμετοχή σε πλαίσια 

ευγενούς άμιλλας, όπως 

αυτό του διαγωνισμού, 

σημαίνει ότι οι αξίες του 

Ολυμπισμού, όπως η 

ειρήνη και αγάπη των 

λαών και το ευ 

αγωνίζεσθαι, βρίσκουν 

ανταπόκριση στους 

τωρινούς νέους, 

μελλοντικούς πολίτες ενός 

καλύτερου αύριο. 

 

7. In-service 
training for 
teachers 
Anazitisi Cultural Centre 

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, 

from 08/03 - 13/03/2013 in 

Cyprus.                                           

This course is a Grundtvig / 

Comenius in-service training 

event and participants from 

all EU countries (except 

Cyprus) can receive a grant 

covering tuition, travel & 

lodging costs after applying 

to the EU LLP national 

agency of their country until 

17/09/2012.                              

Should you need any more 

information visit the website 

www.anazitisicentre.org   

                           

8. IST Training 

course for 

teachers 

Bios - Life Long Learning 

Centre organizes the 

following teacher training 

courses: 

-Shoot, Cut and Upload: 

Creating audiovisual 

material for foreign language 

teaching,  

taking place in Cyprus 12/03-

17/03/2013  

-Interactive media for 

"interactive" teaching and 

learning, taking place in 

Cyprus 12/03-17/03/2013.  

The courses are Grundtvig / 

Comenius in-service training 

events and participants from 

all EU countries (except 

Cyprus) can receive a grant 

covering tuition, travel & 

lodging cost after applying 

to the EU LLP National 

Agency of their country. In 

this case, applications should 

reach Bios Centre us before 

17/09/12. For more 

information visit the website 

www.bioscentre.eu  

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ  

9. Iliad day-long 
reading 
 

 
  

Saturday, 21 July 2012; 

10:00am-8:00pm. 

Homer’s Iliad Day-long 

marathon reading and 

singing of the Iliad by 

Homer, on the occasion of 

the 2012 Olympics.  

Presented by EMMY Award 

Winner Yannis Simonides, 

the Readers of Homer in 

association with Elliniko 

Theatro (NY, USA) and the 

Hellenic Centre, with the 

participation of athletes, 

students and visitors from 

around the world. 

Registration will commence 

mid-April and will be open 

to all. Passages may be read 

or sung in Homeric or 

Modern Greek, English and 

the languages of the world. 

Ancient music will be played 

on reconstructed instruments 

by the Athenian ensemble 

Lyravlos and Homeric 

edibles and potables will be 

available. Organised by the 

Hellenic Centre. Register here.  

Hellenic Centre, Great Hall, 

16-18 Paddington Street, 

London, W1U 5AS. Free 

entry but please confirm 

attandance on 020 7563 9835 

or at 

press@helleniccentre.org    

10. Antigone, by 
Sophocles 

Antigone, by Sophocles - in a 

version by Don Taylor. 

Desperate to gain control 

over a city ravaged by civil 

war, Creon refuses to bury 

the body of Antigone’s 

rebellious brother. Outraged, 

she defies his edict. Creon 

condemns the young 

woman, his niece, to be 

buried alive.                                                    



He can’t forbid me to love 

my brother. He has neither 

the right, nor the power, to 

do that. The people daren’t 

object but the prophet 

Teiresias warns that this 

tyranny will anger the gods: 

the rotting corpse is 

polluting the city.                                                           

There is no gag like terror, is 

there, gentlemen? Creon 

hesitates and his fate is 

sealed. The gods never move 

faster than when punishing 

men with the consequences 

of their own actions.                                                                                                                                 

 

Jodie Whittaker plays 

Antigone and Christopher 

Eccleston, Creon. Tickets: 

£12-£32. For information, 

tickets, times click here. 

Olivier Theatre, National 

Theatre, South Bank, 

London, SE1 9PX. 

 

 

 

 

 

11. The First 

Modern Olympic 

Games, Athens 

1896 

Tuesday, 3 July – Sunday, 12 

August 2012; 4:00-6:00pm 

(Mon-Fri).                                     

The First Modern Olympic 

Games, Athens 1896 – An 

exhibition of rare 

photographs from the 

archives of the Benaki and 

National Historical 

Museums of Athens 

depicting the very first 

Modern Olympic Games, 

held in Athens in 1896.                                          

These rarely seen images 

depict the Games, from the 

Stadium’s restoration right 

through to the Winners’ 

Parade during Award – 

Giving Ceremony and the 

Closing of the Games. 

Opening Hours: Monday to 

Friday, 4pm-6pm.                                                   

Organised by the Hellenic 

Centre in celebration of the 

2012 Olympics. Sponsored 

by the Hellenic Foundation. 

Hellenic Centre, Great Hall, 

16-18 Paddington Street, 

London W1U 5AS 

 

12.  Olympic Torch 
Relay  

 

Wednesday, 25 July 2012; 

starts 2:00pm.                                                                                                    

St Katherine’s Greek 

Community invites you to 

witness a historic moment on 

the occasion of the Olympic 

Torch Relay passing by the 

historic Church of St. James 

at Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL.                                                                                 

Programme includes musical 

celebration of ancient Greek 

ideas, Music, Poetry and 

Songs. Free Admission. 

Musicians, Performers, 

Actors are welcome to 

participate. Contact: 

adk7@aol.com     

 

            

 

 

 

  

 



 

 

Useful Links 

Greek Embassy in London 

www.greekembassy.org.uk 

 

 

 

  

 

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. 


