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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! 

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

 
1. Εισήγηση στο 
σεµινάριο της ΚΕΑ 
 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2012 η 

Συντοντίστρια 

Εκπαίδευσης κ.Βαρβάρα 

Καμπουρίδη συμμετείχε ως 

εισηγήτρια στο σεμινάριο 

που οργάνωσε ο 

κ.Παυλίδης, Προϊστάμενος 

της Κυπριακής 

Εκπαιδευτικής Αποστολής 

για τους εκπαιδευτικούς 

της ΚΕΑ στα γραφεία της. 

Η κ. Καμπουρίδη 

παρουσίασε με ppt το 

Κρατικό Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας (ΚΠΕ), τα 

επίπεδα και τις 

αντιστοιχίες τους. Ανέλυσε 

τη σημασία του 

Πιστοποιητικού για την 

εκπαιδευτική και 

επαγγελματική 

σταδιοδρομία των 

υποψηφίων, και έδωσε όλες 

τις λεπτομέρειες για τις 

αιτήσεις (1/02 έως 

21/03/2012 Γραφείο 

Εκπαίδευσης-Πρεσβεία της 

Ελλάδας τηλ.02072210093) 

και τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων (14, 15, 16 Μαίου 

2012 στο Hellenic Centre). 

Ακολούθησε 

εργαστηριακής μορφής 

συζήτηση (workshop) κατά 

την οποία όλοι οι 

συμμετέχοντες ήρθαν σε 

επαφή με δείγματα 

θεμάτων του ΚΠΕ και 

διατύπωσαν εύστοχες 

παρατηρήσεις και 

υποδείξεις για τη βελτίωσή 

τους.        
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2. Επίσκεψη στο 
σχολείο του 
Walker 

 

Η κ. Καμπουρίδη 

πραγματοποίησε επίσκεψη 

στο σχολείο του Walker. 

Στη φωτογραφία 

εικονίζονται ομάδα 

παιδιών του σχολείου με 

την κα Καμπουρίδη, την κα 

Μαρία Παπαλούκα, 

διευθύντρια του σχολείου, 

τον κ. Χρίστο Χρίστου, 

πρόεδρο της σχολικής 

επιτροπής, και τους 

εκπαιδευτικούς Χρίστο 

Παπαχρίστο και Στέλιο 

Λοΐζου. 

3. Αποκριάτικη 
γιορτή του 
Ελληνικού 
∆ηµοτικού - 
Νηπιαγωγείου 
 

Tην Παρασκευή 24 

Φεβρουαρίου 2012 

πραγματοποιήθηκε η 

αποκριάτικη γιορτή του 

Ελληνικού Δημοτικού – 

Νηπιαγωγείου Λονδίνου. 

Οι μαθητές διασκέδασαν, 

χόρεψαν και συμμετείχαν 

σε διαγωνισμό για την 

καλύτερη αμφίεση και 

παρουσίαση. Διακρίθηκαν 8 

μαθητές και από αυτούς 

βραβεύτηκαν οι τρεις 

πρώτοι.. Στους μαθητές 

αυτούς δόθηκαν 

αναμνηστικά διπλώματα 

και βιβλία του Ευγένιου 

Τριβιζά. 

 

  

4. Απόκριες στο 
Νηπιαγωγείο 
Λονδίνου 
 

 

 

Με αφορμή τις απόκριες οι 

μικροί μας μαθητές 

εργάστηκαν ομαδικά με 

μεγάλη αφοσίωση για να 

φτιάξουν έναν αρλεκίνο, 

όπως εκείνος που 

συναντήσαμε σε μία από 

τις αποκριάτικες ιστορίες 

που διαβάσαμε. Επίσης, 

κάθε παιδί ξεχωριστά 

κατασκεύασε τη δική του 

πρωτότυπη μάσκα, με 

αποτέλεσμα ένα σμήνος 

από πολύχρωμα εξωτικά 

πουλιά. 

 

 

5. Clean Monday 
– St. Cyprian’s 
school kite flying
  

Ακολουθώντας το έθιμο 

του χαρταετού, οι μαθητές 

του ομολογιακού σχολείου 

του Αγίου Κυπριανού στο 

Croydon, ετοίμασαν και 

πέταξαν τους αετούς τους 

την Καθαρά Δευτέρα 27 

Φεβρουαρίου.  
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6. Πιστοποίηση 

ελληνοµάθειας για 

την χορήγηση 

καθεστώτος επί 

µακρόν 

διαµένοντος  

   

Γνωστοποιείται το έγγραφο 

με Α.Π. 33017/11/25.1.2012 

της Γεν. Δ/νσης 

Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ένταξης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, το οποίο 

αναφέρεται στον τύπο του 

πιστοποιητικού 

ελληνομάθειας που θα 

πρέπει να αναζητείται από 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 

στην περίπτωση εξέτασης 

αιτημάτων υπηκόων τρίτων 

χωρών για την χορήγηση 

καθεστώτος επί μακρόν 

διαμένοντος σύμφωνα με 

τις διατάξεις του π.δ. 

151/2006. Σύμφωνα με το 

άρθρο 68 του ν.3386/05, 

όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 16 του ν.4018/2011, 

η επαρκής γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, 

ιστορίας και πολιτισμού 

αποδεικνύεται με τίτλο 

αποφοίτησης της 

υποχρεωτικής τουλάχιστον 

εκπαίδευσης ελληνικών 

σχολείων στην Ελλάδα ή με 

τίτλο αποφοίτησης από 

λύκεια του εξωτερικού τα 

οποία ανήκουν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα ή με 

αναγνωρισμένο τίτλο 

αποφοίτησης από τμήματα 

ελληνικής γλώσσας 

πανεπιστημίων του 

εξωτερικού ή με 

πιστοποιητικά 

ελληνομάθειας 

τουλάχιστον επιπέδου Α2 

που εκδίδονται βάσει της 

διαδικασίας του ν. 

2413/1996, όπως αυτός κάθε 

φορά ισχύει. Για τους 

κατόχους πιστοποιητικού 

ελληνομάθειας επιπέδου 

Α2 απαιτείται επιπρόσθετα 

και η πιστοποίηση της 

επαρκούς γνώσης 

στοιχείων της ελληνικής 

ιστορίας και πολιτισμού. Το 

πιστοποιητικό επαρκούς 

γνώσης στοιχείων 

ελληνικής ιστορίας και 

πολιτισμού χορηγείται 

μετά από επιτυχή 

ολοκλήρωση σχετικών 

εξετάσεων. Η διαδικασία 

πιστοποίησης της 

επάρκειας της γνώσης 

στοιχείων της ελληνικής 

ιστορίας και του ελληνικού 

πολιτισμού, καθώς και 

κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια θα 

ρυθμιστούν με σχετική 

ΚΥΑ. Από τα ανωτέρω 

συνάγεται ότι υφίσταται η 

δυνατότητα σε αυτούς που 

κατέχουν ή θα αποκτήσουν 

στο μέλλον ανώτερο 

πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας από αυτό 

που προέβλεπε η πριν την 

εφαρμογή του ν.4018/2011 

νομοθεσία για τους επί 

μακρόν διαμένοντες να 

έχουν πρόσβαση στο 

σχετικό δικαίωμα. Ως εκ 

τούτου, στην παρούσα 

φάση πρόσβαση στο εν 

λόγω καθεστώς έχουν οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών, 

κάτοχοι βεβαιώσεων 

πιστοποίησης επιπέδου Β1-

Β2 και Γ1-Γ2 που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2413/1996. Για 

περισσότερες πληροφορίες, 

βλ. το έγγραφο με Α.Π. 

33017/11/25.1.2012 της Γεν. 

Δ/νσης Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ένταξης του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

7. Προκήρυξη 
∆ιαγωνισµού 
Ζωγραφικής µε 
θέµα τις Εθνικές 
Επετείους 
 

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 

τηλεφωνο.                                        

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, 25 

Μαρτίου 2012, στις 3.15 μ.μ., 

όπου και θα απονεμηθούν 

τα βραβεία στους νικητές. 

8. Τα έργα θα πρέπει να 

παραδοθούν στα Γραφεία 

της ΚΕΑ μέχρι και την 

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 

2012. Καλούνται οι 

Διευθυντές/ντριες και οι 

δάσκαλοι/ες των 

Ελληνικών Σχολείων να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 

των μαθητών τους στο 

διαγωνισμό και να 

παραδώσουν έγκαιρα τα 

τρία καλύτερα έργα κάθε 

ηλικιακής ομάδας 

μαθητών, που θα 

επιλέξουν. 

8. ∆ιαγωνισµος 

«Ολυµπιακοί 

Αγώνες 2012: από 

την Ολυµπία στο 

Λονδίνο» 

 

 

 Η Ελλάδα είναι η χώρα 

που γέννησε την 

Ολυμπιακή ιδέα, την ιδέα 

της συνάντησης, της 

ευγενικής άμιλλας και της 

ειρήνης των λαών μέσα 

από τον αθλητισμό.  Οι 

πρώτοι καταγεγραμμένοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες 

έλαβαν χώρα το 776 π.Χ 

στην Αρχαία Ολυμπία.  

Αναβίωσαν το 1896 στην 

Αθήνα, την πρωτεύουσα 

της Ελλάδας, και από τότε 

κάθε τέσσερα χρόνια 

διεξάγονται σε μία μεγάλη 

πόλη του κόσμου. 

Με την ευκαιρία της 

διεξαγωγής των 

Ολυμπιακών Αγώνων 

φέτος το 2012 εδώ στο 

Λονδίνο, το Γραφείο 

Εκπαίδευσης Λονδίνου και 



η Κυπριακή Εκπαιδευτική 

Αποστολή σε συνεργασία 

με την Πρεσβεία της 

Ελλάδας, την Υπάτη 

Κυπριακή Αρμοστεία και 

τους εκπαιδευτικούς του 

Γραφείου Εκπαίδευσης και 

της Κυπριακής Αποστολής 

Μ. Βρετανίας 

διοργανώνουν διαγωνισμό 

με θέμα: 

«Ολυμπιακοί Αγώνες 2012: 

από την Ολυμπία στο 

Λονδίνο» 

και καλούν όλους τους 

μαθητές από 6 έως 16 

χρονών που φοιτούν στα 

Ελληνικά σχολεία (αμιγή, 

δίγλωσσα, Παροικιακά). 

Μέσα από έρευνα, 

πειραματισμό, χρήση 

διαφόρων υλικών και 

τεχνικών, κειμένων και 

εικόνων οι μαθητές θα 

αποτυπώσουν σε σκληρό 

χαρτί ακουαρέλας (35Χ50 

εκ, σελίδα Α3) την 

εικαστική τους πρόταση για 

την Ολυμπιακή ιδέα, τα 

αθλήματα, την ιστορία, το 

παρόν και το μέλλον των 

Ολυμπιακών αγώνων. 

Τα έργα μπορούν να είναι 

ατομικά ή ομαδικά.  Ειδική 

κριτική επιτροπή θα 

επιλέξει τα 10 καλύτερα 

έργα από κάθε ομάδα 

σύμφωνα με τις 6 

παρακάτω κατηγορίες: 

Κατηγορία ατομικό έργο:  

Μαθητές 6-9 ετών, 

Μαθητές 10-12 ετών, 

Μαθητές 13-16 ετών 

Κατηγορία ομαδικό έργο:  

Μαθητές 6-9 ετών, 

Μαθητές 10-12 ετών, 

Μαθητές 13-16 ετών 

Κατόπιν η ίδια επιτροπή θα 

επιλέξει από τα 10 έργα 

κάθε κατηγορίας τα 3 

καλύτερα έργα τα οποία θα 

βραβεύσει με χρηματικό 

ποσό από χορηγίες.  Οι 

υπόλοιπες εργασίες θα 

βραβευτούν επίσης με 

αναμνηστικά βραβεία.  

Όλοι οι μαθητές που θα 

συμμετάσχουν θα λάβουν 

αναμνηστική βεβαίωση 

συμμετοχής.  Το κάθε 

σχολείο θα συγκεντρώσει 

όλα τα έργα σύμφωνα με 

τις κατηγορίες και θα 

φροντίσει να έρθουν στην 

ΚΕΑ,  Cyprus Educational 

Mission, 22 Stuart Crescent, 

London N22 5NN, Τel 0208 

881 6982 μέχρι την Τετάρτη 

25 Απριλίου 2012.  

Τα έργα των παιδιών που 

θα συμμετάσχουν θα 

εκτεθούν στο Hellenic 

Centre το Μάιο, όπου θα 

γίνει και η απονομή των 

βραβείων σε ειδική τελετή.   

9. Ηµεροµηνίες 
Εξετάσεων 
EDEXCEL   
 

 
  

Πληροφορήστε ότι οι 

ημερομηνίες για τις 

εξετάσεις  GCSE,  AS και A 

level θα είναι οι εξής: 

 

GCSE   - Thursday 14 June 

2012 

• 5GK01 Greek Unit 1:  

Listening and 

Understanding in Greek – 

45m + 5m reading time PM 

 

 • 5GK03 Greek Unit 3:  

Reading and Understanding 

in Greek – 55m PM 

GCSE - Tuesday 19 June 2012 

 

 • 5GK04 Greek Unit 4:  

Writing in Greek – 1h AM 

GCE - Monday 28 May 2012 

 

• 6GK01 AS Greek Unit 1:  

Understanding and Written 

Response in Greek – 2h 45m 

AM 

GCE - Friday 01 June 2012 

 

 • 6GK02 A2 Greek Unit 2:  

Understanding, Written 

Response and Research in 

Greek – 3h AM 

 

Unit 2 (Speaking Tests) must 

take place between 

Wednesday 7 March 2012 

and Tuesday 15 May 2012. 



10. Double award 
for St. Cyprian’s 
school 

St. Cyprian’s Greek 

Orthodox Primary School 

was awarded the prestigious 

Quality Mark for its 

innovative curriculum 

especially for the core 

subjects of English and 

Mathematics.                               

The last few years have seen 

the KS2 results reaching new 

levels, even higher that the 

national levels in English, 

Maths and Science. The extra 

dimension of the Modern 

Greek Language teaching is 

helping children to achieve 

high results in grammar and 

with time set aside for 

learning the Classics, Greek 

culture and Orthodoxy, the 

inspectors were very 

impressed at the breadth of 

education the children 

receive.                                        

Recently the school has 

refurbished a theatre area 

and employs Greek teachers 

to deliver a rich curriculum 

of Greek theatre, song and 

dance                                              

The Enterprise Award was 

given by Warwick 

University for the business 

awareness within the school 

life. Initially, Christos 

Kondeatis, the famous 

Cypriot author and 

illustrator was invited to 

work with pupils to illustrate 

their re-writing of Greek 

myths. He also gave a 

fascinating talk about the 

business side of being a 

successful graphic designer 

and artist. 

Selling fruit to the children 

was an initiative where Year 

5 pupils were trained to set-

up a business in the school 

where they selected, ordered 

and sold fresh fruit. A 

business plan was first 

written-up with all admin 

and financial issues 

organised and controlled by 

the children.                          

Recently, each class was 

given £5 to create a business 

to increase their money. 

Finally each class was to use 

their created wealth to 

pursue bulbs and plants for a 

designated area of the school 

garden.                                         

One of the best ideas though, 

must be the Kafenio which 

serves beverages in the 

mornings and after school. 

The school is now aiming to 

impress inspectors for an 

Arts Award to showcase the 

wonderful creative 

endeavours at the school, 

from painting, sculpture, 

music, dance and theatre.                           

Mrs Α. Tallis                                

Foundation Governor of the 

school  

 

         

11. The Byzantine 
Greek Summer 
School 
 

 
 

29 July - 26 August 2012, at 

the University of 

Birmingham 

The Byzantine Greek 

Summer School, which was 

held at Queen's University 

Belfast each year from 2002 

to 2011, has now moved to 

the Centre for Byzantine, 

Ottoman and Modern Greek 

Studies at the University of 

Birmingham. It is offered at 

three levels: Level-1 

(Beginners) 29 July to 12 

August; Level-2 

(Intermediate) 12-26 August; 

Level-3 (Advanced Reading) 

12-26 August. The cost is 442 

GBP per two-week course 

including fourteen nights 

accommodation. A limited 

number of bursaries is 

available. Further details can 

be obtained from:                                                 

Dr Anthony Hirst, Director, 

Byzantine Greek Summer 

School, 68 Palatine Road, 

London N16 8ST, UK, Tel: 

020 7241 2895,  email: 

anthony.hirst@btinternet.com  



12. Niarchos 
Postdoctoral 
Fellows Program 

 
 

Columbia Global Centers 

Europe invites applications 

for its 2012–2014 

postdoctoral fellowships, 

made available by a 

generous grant from the 

Stavros Niarchos 

Foundation. These 

fellowships are open to 

Greek nationals with recent 

doctoral degrees from 

European universities, and 

will allow fellows to spend 

two years in residence at the 

CGC Europe at Reid Hall in 

Paris. Fellows will be 

enabled to stay in New York 

for the fall semester of their 

second year at the main 

Morningside campus of 

Columbia University, where 

they will be supervised by 

faculty mentors as they 

pursue their own research. 

Eligibility                                         

-Applicants must have 

completed all Ph.D. degree 

requirements between 

September 2009 and 

September 2012. 

 

-Ph.D. must have been 

focused on the humanities or 

social sciences. (Note: 

Applicants need not have 

worked on topics connected 

with modern Greece.)                           

-Fluency in English is 

essential. A demonstrable 

ability to teach is desirable, 

as is competency in French.   

Application Components:                  

-Completed application form 

-Curriculum vitae                                

-Research proposal                           

-2-3 page proposal for one 

undergraduate course to be 

offered at Columbia 

University                                             

-3 letters of reference (signed 

and sealed or directly sent 

via email to 

lg2637@columbia.edu). 

Please return completed 

applications to:                        

Blinken European Institute, 

Columbia University, 1205 

IAB, MC 3337, 420 W. 118th 

Street, New York, NY 10027. 

Αpplications will be start to 

be reviewed on Μarch 16, 

2012.  

13. A.G. Leventis 
Visiting Fellowship 
in Contemporary 
Greek Studies 

 

The fellowship is intended to 

support scholarship related 

to Contemporary Greek 

Studies in the College’s areas 

of interest: Anthropology, 

Economics, International 

Relations, Modern History, 

Politics, Social Policy and 

Sociology.                               

Applicants should have 

completed a doctorate at the 

time of application, have an 

advanced knowledge of 

contemporary Greece and/or 

Cyprus, and  demonstrated 

research excellence in an area 

relevant to one of the above-

mentioned disciplines. 

Postdoctorate scholars who 

have recently completed 

their PhD theses are 

encouraged to apply.                         

The fellowship is awarded 

for three terms from 1 

October 2012 until 30 June 

2013. It carries an expenses 

allowance of £20,000, plus 

other College benefits.                   

The successful candidate will 

be expected to reside in 

Oxford during tenure, to 

pursue his or her own 

research, and to participate 

fully in the academic life of 

South East European Studies 

at Oxford, in particular:                        

-To conduct research and 

publish original work on an 

aspect related to 

contemporary Greece and/or 

Cyprus in the SEESOX 

occasional paper series                        

-To deliver public lecture(s) 

and/or organise a workshop 

-To participate in the 

activities of SEESOX.                       

The application should 

include:                                                     

- A clear research proposal 

which should specify the 



research question of the 

proposed research, 

approach, methodology and 

intended outcomes (3-5 

pages)                                                         

- Curriculum Vitae                                  

- Two names of referees with 

contact details.                   

Applications should reach us 

not later than Monday 19 

March 2012 and sent to:                   

The Administrator, South 

East European Studies at 

Oxford, European Studies 

Centre, St Antony's College, 

Oxford, OX2 6JF, UK, Fax: 

+44 1865 274478 or email: 

julie.adams@sant.ox.ac.uk   

14. Υποτροφία σε 
καθηγητές 
Αρχαίων ή Νέων 
Ελληνικών 

 

Η εκπαιδευτική εταιρεία 

ΑΙΟΛΙΣ προσφέρει μία 

ατομική υποτροφία σε 

καθηγητές Αρχαίων ή 

Νέων Ελληνικών (μη 

φυσικούς ομιλητές). Η 

υποτροφία καλύπτει τα 

δίδακτρα σε ένα 

πρόγραμμα Ελληνικής 

Γλώσσας και Πολιτσμού 

διάρκειας μίας εβδομάδας, 

σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

Για περισσότερες 

πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα 

www.aeolis.edu.gr     

C. CULTURAL NEWS 

15. ∆ιάλεξη 
Ελεύθερου 
Πανεπιστηµίου 
Οµογένειας 
Λονδίνου 

Θέμα: ‘Η ζωτικότητα της 

κυπριακής διαλέκτου και η 

σημασία της σήμερα’. 

Ομιλητής: Μιχάλης Πιερής 

- Καθηγητής Παν/μίου 

Κύπρου, Τμήμα 

Βυζαντινών και 

Νεολελληνικών Σπουδών. 

Τόπος: Οίκημα 

Αδελφότητας, Britannia 

Road, London, Ν12.                   

Ώρα: Πέμπτη 15 Μαρτίου, 

7.45 μμ.                              

Πληροφορίες: 02084459999, 

07956849094 

16. Θεατρικό 
εργαστήρι 
Πανεπιστηµίου 
Κύπρου 

Το Θεατρικό Εργαστήρι του 

Πανεπιστημίου Κύπρου θα 

δώσει δύο παραστάσεις με 

τα έργα ‘Το ‘Ασμα του 

Γιοφυριού’ και 

‘Λυσιστράτη’ στις 16 και 17 

Μαρτίου αντίστοιχα, ώρα 

7μμ, στο Arthur & Paula 

Lucas Lecture Theatre του 

King’s College (Strand 

Campus). Η είσοδος είναι 

ανοικτή για το κοινό, 

ωστόσο όσοι επιθυμούν να 

παραστούν καλούνται να 

το δηλωσουν έγκαιρα στο 

chsevents@kcl.ac.uk  

17. The Oresteia: 
Theatre Lab 
Company                                                                                       

Riverside Studios, London, 

Wed 29 Feb - Sat 24 Mar                                                            

A translation of Aeschylus' 

Trilogy of Plays by Ted 

Hughes, directed by 

Anastasia Revi.  

Sacrifice. War. Victory. Troy 

has fallen. Agamemnon 

returns, a hero with his 

trophy – a Trojan priestess. 

Crimes weigh heavily on 

him. A sumptuous welcome 

awaits him. A trap. His wife, 

Clytemnestra, and her lover, 

his cousin Aegisthus - both 

want revenge for past 

crimes. The curse of Atreus 

is raging: bloody and savage. 

It calls for retribution. The 

exiled Orestes returns. 

           

  

Riverside Studios, 

Crisp Road, 

Hammersmith, 

London W6 9RL.                                         

To book tickets please visit  

www.riversidestudios.co.uk 

or call at the box office on 

020 82371111. 

 



 

 

  

 

 

 

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 
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