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Dear subscribers

έθιμα και τις παραδόσεις

We are back with the latest

των Κινέζων, γεύτηκαν τα

edition of our newsletter.

φαγητά τους, άκουσαν την

You can send us your events

παραδοσιακή τους μουσική

notifications to be published

και έφτιάξαν μάσκες και

in the newsletter at

δακοσμητικά

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

2. Ελληνικό
∆ηµοτικό Σχολείο
Λονδίνου
Οι μαθητές της Α' και της Β'
τάξης του σχολείου στο
μάθημα της Μελέτης του
Περιβάλλοντος μελετούν
και ερευνούν για τα φυτά.

Με αφορμή τον εορτασμό
της κινέζικης
πρωτοχρονιάς (έτος φιδιού),
την Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου 2013, οι
μαθητές γνώρισαν τα

Τα παιδιά φύτεψαν
φασόλια και φακές και
αφού τα πότισαν και τα

Περιεχόµενα
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φρόντισαν, είδαν τα φύτρα

communication. The history

Followed by a reception.

να βγάζουν φυλλαράκια

of Linguistics as science

ALL WELCOME

και κλωναράκια και να

consists of a number of

αναπτύσονται με επιτυχία.

proposals (“linguistic
theories”) to conceive,
analyze and teach language
communication.
In the talk he proposes to see
language communication

4. Κρατικό
Πιστοποιητικό
Ελληνοµάθειας ∆ιενέργεια
εξετάσεων 2013

from the point of view of the
role of verbs in language. He
Μια γωνιά της τάξης
πρασίνισε και η όλη
εμπειρία στόλισε με
χαμόγελα τα πρόσωπα των
παιδιών.

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

3. Professor G.
Babiniotis talk

Monday 4 March 2013
(18:30-20:00), Great Hall,
King's Building, Strand
Campus.
Professor Georgios
Babiniotis (former Rector of
the University of Athens;
Hellenic Foundation for
Culture; Alexander S.
Onassis Public Benefit
Foundation) will speak on
Language communication:
how verbs make sense.
There are many ways to
approach language

argues that whatever we say
about the communicative
function of language makes
sense only if it is based on

Σας γνωστοποιούμε ότι οι

the category of verbs. Verbs

εξετάσεις για το Κρατικό

are actually the center of our

Πιστοποιητικό

language communication.

Ελληνομάθειας 2013

What exists within and

πρόκειται να διενεργηθούν

around the verb are all

φέτος από το Εξεταστικό

various ways we need to

Κέντρo Λονδίνου ως εξής:

specify and expand the
central information given by

Α1 (για παιδιά 8-12): Τρίτη

the verb. This happens on

14 Μαΐου (πρωί) γραπτές.

the level of sentence, to be

A1 (για εφήβους και

continued all through the

ενηλίκους): Τρίτη 14 Μαΐου

utterances which constitute

(πρωί) γραπτές.

the text. Language

A2: Τρίτη 14 Μαΐου

communication is essentially

(μεσημέρι) γραπτές.

a constant procedure of verb

B1: Τρίτη 14 Μαΐου

specification in a great

(απόγευμα) γραπτές.

number of ways offered by

B2: Τετάρτη 15 Μαΐου

the system of language and

(πρωί) γραπτές.

chosen by speakers to meet

Γ1: Τετάρτη 15 Μαΐου

their communicative needs.

(απόγευμα) γραπτές.

This is universal in language

Γ2: Πέμπτη 16 Μαΐου

communication and is

(πρωί) γραπτές.

connected with the function
of language to do things,
with action in general, which
is inherently based on the
very center of action, on
verbs.

Η προφορική εξέταση για
κάθε επίπεδο διεξάγεται
αμέσως μετά τη γραπτή.
Εγγραφές από 1
Φεβρουαρίου έως τις 22
Μαρτίου 2013.

Όσοι επιθυμούν να

A Modern Greek Studies

Ώρα: 7.00-8.30 μμ

συμμετάσχουν στις

seminar with Professor

Χώρος: Χωλ Ιερού Ναού

εξετάσεις, παρακαλούνται

Michalis Chryssanthopoulos

Παναγίας, Trinity Road,

να υποβάλλουν αίτηση

(Aristotle University of

N22 8LB, Wood Green,

συμμετοχής,

Thessaloniki).

London.

ερωτηματολόγιο

Literature Tackles History: the

υποψηφίου και επιταγή

transformation of the public

από 1 Φεβρουαρίου 2013

sphere in Greece in the late 19th

έως 22 Μαρτίου 2013 στο

and early 20th century.

εξεταστικό κέντρο

Room K0.31, King's Building,

Λονδίνου (Greek Embassy,

Strand Campus,

Education Office, 1A

http://www.kcl.ac.uk/artshu

Holland Park, London W11

ms/depts/chs/eventrecords/p

3TP). Η επιταγή θα πρέπει

ublic-sphere.aspx

7. ∆ιαγωνισµός
Ζωγραφικής

να αναγράφει ως
αποδέκτη: Greek Embassy,
Education Office. Για
περισσότερες πληροφορίες

6. Επιµορφωτικό
Σεµινάριο

για τις εξετάσεις στη Μ.

Η Εθνική Κυπριακή

Βρετανία μπορείτε να

Ομοσπονδία σε συνεργασία

επικοινωνείτε με την

με την Εκπαιδευτική

υπεύθυνη για τη διεξαγωγή

Αποστολή Κύπρου και το

των εξετάσεων κ. Ελένη

Γραφείο Εκπαίδευσης

Παπαγιαννοπούλου στα

Ελλάδας καθώς και με

τηλέφωνα: 020 7221 0093

όλους τους εκπαιδευτικούς

και 020 72215977 ή στην

φορείς της παροικίας

ηλεκτρονική διεύθυνση:

προκηρύσσει διαγωνισμό

education@greekembassy.or
g.uk.

5. Modern Greek
Studies seminar

Tuesday 5 March,
17.30 - 19.30

« H διδασκαλία της

Ζωγραφικής για τους

ελληνικής ως

μαθητές των Ελληνικών

δεύτερης/ξένης γλώσσας

Παροικιακών Σχολείων και

στο σημερινό πολιτιστικό

των Ολοήμερων Δημόσιων

περιβάλλον της Ευρώπης».

Ελληνικών Σχολείων με

Εισηγητής: I. N. Kαζάζης,

θέματα:

Καθηγητής κλασικής

«25η Μαρτίου 1821» και «1η

φιλολογίας, Πρόεδρος του

Απριλίου 1955».

Κέντρου Ελληνικής

Οι όροι συμμετοχής του

Γλώσσας, Πρόεδρος

διαγωνισμού έχουν

Εθνικού Συμβουλίου

καθοριστεί ως εξής:

Παιδείας για την

1. Ο διαγωνισμός είναι

πρωτοβάθμια και

ανοικτός για όλους

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ανεξαίρετα τους μαθητές

Ημερομηνία: Δευτέρα 11

των Ελληνικών

Μαρτίου 2013

Παροικιακών Σχολείων

Μεγάλης Βρετανίας και

εορτασμού για τις Εθνικές

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

των Ολοήμερων Δημόσιων

Επετείους, που θα

Professor Dimitris Tziovas,

Ελληνικών Σχολείων.

πραγματοποιηθεί στο

Institute of Archaeology and

2. Τα έργα που θα

Ashmole Academy, Cecil

Antiquity, Centre for

υποβληθούν θα πρέπει να

Road, Southgate, London,

Byzantine, Ottoman &

ταξινομηθούν με ευθύνη

N14 5RJ, την Κυριακή, 24

Modern Greek Studies,

του διδακτικού προσωπικού

Μαρτίου 2013, στις 3.15 μ.μ.,

University of Birmingham,

κάθε σχολείου ανάλογα με

όπου και θα απονεμηθούν

Birmingham – U.K.

την ηλικία των μαθητών ως

τα βραβεία στους νικητές.

εξής:

8. Τα έργα θα πρέπει να

Μαθητές 6-9 ετών,

παραδοθούν στα Γραφεία

Μαθητές 10-12 ετών,

της Κυπριακής

Μαθητές 13-16 ετών.

Εκπαιδευτικής Αποστολής

3. Το κάθε σχολείο θα

μέχρι και την Παρασκευή, 8

κληθεί να υποβάλει ένα

Μαρτίου 2013.

μέχρι και τρία έργα από

Καλούνται οι

κάθε ηλικιακή ομάδα. Στο

Διευθυντές/ντριες και οι

πίσω μέρος κάθε έργου

δάσκαλοι/ες των

πρέπει να αναγράφονται

Ελληνικών Σχολείων να

τα στοιχεία του

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή

συμμετέχοντος μαθητή ή

των μαθητών τους στο

Περισσότερες πληροφορίες

της ομάδας μαθητών (αν

διαγωνισμό και να πώσουν

μπορούν να βρεθούν στον

πρόκειται για ομαδικό

έγκαιρα τα τρία καλύτερα

σύνδεσμο:

έργο), δηλαδή το/τα όνομα/

έργα κάθε ηλικιακής

http://greekforyou.com/news

ονόματα, τάξη, ηλικία,

ομάδας μαθητών, που θα

ite/?page_id=1413

όνομα σχολείου και

επιλέξουν.

Steven Hunt, Lecturer in
Classics Education, and
Editor of the Journal of
Classics Teaching (JCT),
Cambridge University,
Cambridge – U.K.

9. Επιµορφωτικό
Πρόγράµµα

τηλέφωνο.
4. Τα έργα, που θα κριθούν
από ειδική κριτική
επιτροπή, ως τα καλύτερα,

To Kέντρο Ελληνικής

θα βραβευθούν.

Γλώσσας ανακοινώνει τη

5. Στην τελική φάση του

διενέργεια του δεύτερου

διαγωνισμού θα

κύκλου του από απόσταση

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

8. ∆ιεθνές
συνέδριο
Διοργανώνεται στο
Μπρίστολ διεθνές συνέδριο
σχετικά με την διδασκαλία
κι εκμάθηση της Ελληνικής
Γλώσσας στις 1 και 2
Ιουνίου 2013.

επιμορφωτικού
προγράμματος «Διαδρομές
στη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε
αλλόγλωσσους στην
Ελλάδα»
http://elearning.greeklanguage.gr) για το έτος
2013.

Το πρόγραμμα «Διαδρομές»

4. Διδασκαλία ξένης

διατίθενται ηλεκτρονικά

συγχρηματοδοτείται από

γλώσσας με Η/Υ (Computer

στον ιστοχώρο του

την Ευρωπαϊκή Ένωση

Assisted Language Learning)

προγράμματος,

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο της
πράξης, που υλοποιεί το

5. Διγλωσσία
6. Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση

http://elearning.greeklanguage.gr. H διαδρομή
που σας αφορά είναι η
δεύτερη, καθώς το πρώτο

ΚΕΓ, με τίτλο: Υποστήριξη

Οι «Διαδρομές στη

σκέλος του προγράμματος

και ποιοτική ανάδειξη της

διδασκαλία της ελληνικής

ήδη υλοποιείται και αφορά

διδασκαλίας/εκμάθησης

γλώσσας σε αλλόγλωσσους

καθηγητές και διδάσκοντες

της ελληνικής ως

στην Ελλάδα» έχουν

σε χώρες εκτός Ελλάδος.

ξένης/δεύτερης γλώσσας

τετράμηνη διάρκεια και

Αν επιθυμείτε να

του Επιχειρησιακού

αφορούν δύο κύκλους

εγγραφείτε στο πρόγραμμα

Προγράμματος

επιμόρφωσης το χρόνο

πρέπει να υποβάλετε

«Εκπαίδευση και Διά Βίου

(πρώτος κύκλος με έναρξη

αίτηση συμμετοχής

Μάθηση» και αφορά

τον Οκτώβριο και δεύτερος

διαδικτυακά στον ιστοχώρο

μαθήματα για την από

κύκλος με έναρξη τον

www.greek-

απόσταση

Μάρτιο). Οι

language.gr/registration.

εκπαίδευση/κατάρτιση/επι

ενδιαφερόμενοι/ες για το

Αιτήσεις υποβάλλονται

μόρφωση διδασκόντων την

πρόγραμμα πρέπει να είναι

από τις 20 Φεβρουαρίου ως

ελληνική ως δεύτερη/ξένη

απόφοιτοι σχετικών

τις 10 Μαρτίου 2013.

γλώσσα.

πανεπιστημιακών

Έναρξη του προγράμματος:

τμημάτων (ελληνικής ή

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013.

ξένης φιλολογίας,

Μετά την υποβολή της

παιδαγωγικών τμημάτων

αίτησής σας θα γίνεται

κ.τ.λ.) ή και άλλων

έλεγχος της

πανεπιστημιακών

επιλεξιμότητάς σας και θα

τμημάτων της αλλοδαπής ή

ενημερωθείτε σχετικά με

της ημεδαπής (με σχετική,

την αποδοχή της

όμως, εμπειρία στη

συμμετοχής σας.

διδασκαλία της ελληνικής

Η ηλεκτρονική διεύθυνση

ως δεύτερης/ξένης) και να

του προγράμματος είναι:

διαμένουν μόνιμα ή

programma.diadromes@gma

προσωρινά στην Ελλάδα.

il.com

Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα υλοποιείται εξ
ολοκλήρου από απόσταση
και αποτελείται από έξι
ενότητες, που αφορούν
ειδικά ζητήματα
διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας σε
αλλόγλωσσους:
1. Θέματα διδασκαλίας των
δεξιοτήτων στην εκμάθηση
της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης
2. Διδασκαλία της
γραμματικής, του
λεξιλογίου και της
προφοράς
3. Θέματα αξιολόγησης

Στο πρόγραμμα γίνονται,
κατά προτεραιότητα, δεκτοί
όσοι ενδιαφερόμενοι
διαθέτουν την
προαπαιτούμενη γνώση
ή/και εμπειρία.
Οι όροι συμμετοχής καθώς
και οι λοιπές πληροφορίες
για το πρόγραμμα

10. Greek
language summer
course

Greek Language Summer
Course held on the island of
Chios, Greece.
First period: 30/06/201313/07/2013; second period:
14/07/2013 – 27/07/2013; third
period: 01/09/2013 –
14/09/2013; forth period:
15/09/2013 – 28/09/2013.
Course description:
This program is designed for
students who want to make
rapid progress in Modern

programme of study may be
taken either as an end in
itself or as preparation for a
PhD. For funding
opportunities for PhD
students in the Centre for
Hellenic Studies, please visit:
http://www.kcl.ac.uk/artshu
ms/depts/chs/study/fund/ind
ex.aspx.
For further information,
please consult chs@kcl.ac.uk
or the admissions tutor,
Professor Roderick Beaton, at
rod.beaton@kcl.ac.uk

Greek language and deepen

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

13. ∆ιεπιστευτήρια
του Πρέσβυ της
Ελλάδος στο
Λονδίνο
Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
2013 ο Εξοχώτατος Πρέσβυς
της Ελλάδος στο Λονδίνο
κ.Κ.Μπίκας επέδωσε τα
διεπιστευτήριά του στη
Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Μετά
την κατά το πρωτόκολλο

their knowledge of Greece

επίδοση ακολούθησε δεξίωση

and its culture. It offers an

στην πρεσβευτική κατοικία

intensive language course for

απ' όπου και η σχετική

beginners, intermediate and

φωτογραφία.

advanced level. The course is
40 hours, divided into 10
days, and includes grammar,
reading, speaking, and
writing. It provides also an
insight into Greek culture
and civilization. Special
courses of Modern Greek
Literature and Culture and
of Ancient Greek are offered
on request. For more info:
http://www.alexandriainstitute.com

12. Modern Greek
courses in Greece
Modern Greek Academy
organises in-service training
courses in 2013-14 for
Modern Greek as part of the
Grundtvig framework.

14. St Nicholas
school dinner and
dance

For more info please contact
Dr Christina Mitsopoulou at
mitsopoulouchristina@yahoo

11. MA Modern
Greek Studies
2013-14
At the King’s College
London, Centre For Hellenic
Studies.
The Centre welcomes
applications for this one-year
Master’s programme taught
in the heart of London. The

.gr and
http://www.moderngreekaca
demy.com/

St Nicholas Greek school
held with great success its
annual dinner and dance on
the 9th of Feb 2013

crisis. Date: 6 March 18:00-

Title: "Xeniteia: the Greek

21:00 Venue: LSE, Room

diaspora in modern times":

TW1.G.01. The event on

Thursday 14 March 2013

Economic crisis, will be

The Greeks are an archetypal

focusing on the future of the

diaspora people. Xeniteia,

Greek economy from now

sojourning in foreign lands,

on, and in particular what

has been central to the

are the economic policies

experience of the Greek

that should immediately be

people in modern times.

followed both at National

From the 18th century

and European level in order

onwards emigration from

to sanitize the economy of

the Greek lands has

''GREXITING the crisis''

Greece and at the same time,

accelerated, reaching

The 1st Hellenic Forum

put it in an orbit of growth.

significant peaks in the 1890s

''GREXITING the crisis!'' is

GREXITING Business

and 1900s and the 1950s and

an ambitious idea of the

depression. Date: 8 March

1960s. This has led to a

LSEsu Hellenic Society.

16:00-19:00 Venue: LSE,

significant Greek presence in

Taking for granted, the fact

Room EAS.E171. This event

the United States, Australia,

that Greece is at the heart of

will be dedicated to the

Canada, Western Europe and

the European economic crisis

business sector and

elsewhere. This lecture will

and international

especially on opportunities

consider the evolution of the

developments for another

despite the crisis and the

diaspora and its relation

year, we decided to organize

new data on the labor market

with the Greek state and ‘την

a series of events at LSE

in Greece and Europe.

καθ’ ημάς Ανατολή’, the

looking at Greece's future in

The events will be held in

Greek East. All welcome.

Europe, on 4, 6, 8 March

English, in the premises of

Admission free. No booking

2013.

the LSE, but the exact

necessary. For further

More analytically:

location of each event will be

information please contact

GREXITING the Social crisis

known only to the ticket

sue.heath@rhul.ac.uk

15. LSE Hellenic
Society -1st
Hellenic Forum

holders.
Date: 4 March 18:00-21:00
Venue: LSE, Room TW1.G.01
This event will take place
giving emphasis on our
social and political crisis of

16. RHUL 12th
Annual Hellenic
Institute Lecture

17. Συναυλία για
την 25η Μαρτίου

values and structures, with
emphasis on social policies

RHUL 12th Annual Hellenic

in the crisis in order to

Institute Lecture by

maintain social cohesion and

Professor Richard Clogg,

dignity of our fellow human

Emeritus Fellow, St Antony’s

Συναυλία με παραδοσιακή

beings and to give the

College, Oxford, Visiting

και δημοτική ελληνική

perspective of revival to the

Professor in Modern Greek

μουσική και τραγούδια στη

Greek society.

History, Hellenic Institute,

μουσική σκηνή Mythopolis,

GREXITING the Economic

RHUL.

(277, City Road, Islington,

press@helleniccentre.org.

Centre and Lykion to

EC1V 1LA, closest tube

Organised by the Hellenic

Hellinidon

station: Angel), την Κυριακή

Centre.

24 Μαρτίου, από τις 2μμ.
έως τις 3.30μμ. Για
περισσότερες πληροφορίες
και κρατήσεις
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18. Hellenic
Centre events

KATHARA DEFTERA
LUNCH
Monday 18 March, 12.30pm
THE GREEK
INDEPENDENCE BALL
Saturday 16 March –
Grosvenor House, A JW
Marriott Hotel, Park Lane,

VERDI/SHAKESPEARE

London W1K 7TN.

Tuesday 12 March, 7.15pm -

Organised by the Greek

Great Hall, Hellenic Centre

Orthodox Charity

An illustrated lecture in

Organisation. Further

English by Helena

information and bookings on

Matheopoulos on Verdi’s

020 7586 5332, 07986 245930,

operas inspired by

slvoyazides@aol.co.uk or at

Shakespeare’s Macbeth,

maria@hadjipateras.co.uk

Otello and Falstaff, specially
conceived for Verdi’s 200th

CHILDREN’S CARNIVAL

Bicentenary.

PARTY

The talk will highlight the

Sunday 17 March, 3pm to

greatest, best known and

5pm - Great Hall, Hellenic

loved duets and monologues

Centre.

from the plays and showcase

Entertainment for children

the corresponding passages

up to 10 years old. Tickets at

from the operas. Helena

£5 (for adults and children

Matheopoulos is the author

over 3) include one drink

of eight books including

(juice, coffee, tea) and cake.

Maestro: Encounters with

Adults admitted only if

Conductors of Today, Diva

accompanying children. For

and Placido Domingo. Free

further information and

entry but please confirm

bookings call 020 7487 5060.

attendance on 020 7563 9835

Organised by the Hellenic

or at

to 3.30pm - Hellenic Centre
A traditional vegetarian
lunch to celebrate the
beginning of Lent. Further
information and bookings on
020 7487 5060. Tickets £17,
concessions £15. Organised
by the Hellenic Centre.

ARCHAELOGICAL
PRESENTATION &
BENEFIT DINNER IN
FAVOUR OF THE MUSEUM
OF CYCLADIC ART
Monday 18 March 2013,
6.30pm - British Museum, BP
Lecture Theatre.
The President of the
Museum of Cycladic Art,
Mrs Sandra Marinopoulos
invites you to the illustrated
presentation of the
archaeological exhibition
"Princesses of the
Mediterranean in the dawn

of History", which will be
given by Professor Nicholas
Stampolidis, Director of the
Museum of Cycladic Art.

Useful Links

The presentation will touch
upon the role of high rank

Greek Embassy in London

women of importance and

www.mfa.gr/uk

influence in antiquity. A

JAZZ CONCERT

benefit dinner will follow.

Saturday 23 March, 7pm to

Ticket price for presentation

8.30pm - Great Hall, Hellenic

& dinner: 150 GBP / person.

Centre

Contact Person is: Sophia

Jazz Concert with Diminuita

Doxiadi-Zavvos. Email:

(www.diminuita.com);

sdoxiadizavvos@cycladic.gr.

Giorgos Papadogiannis (lead

Tel: 00 30 210 7250554 or 210

guitar), Effie Saranti (rhythm

7228321.

Language teaching

guitar), Kostas Arsenis

www.komvos.edu.gr

(double bass).

www.greek-language.gr

Diminuita has been part of

elearning.greek-language.gr

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

the orchestral gypsy swing
scene since 2007; their
performance is characterised

freedom of musical

Greek Ministry of
Education, Religious
Affairs, Culture and
Sports

expression, imaginative

www.minedu.gov.gr

by a clear, natural sound
from acoustic instruments,

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Thursday 21 March, 8pm –
Britannia Centre, Britannia
Road, North Finchley,
London N12
A Lecture in Greek by
Aphrodite Athanasopoulou,
Assistant Professor,
University of Cyprus.
Organised by the GreekCypriot Brotherhood and
University of Cyprus.

melodies and rhythmic
maneuvers. Programme
includes their own versions
of Reinhatdt’s and
Grappelli’s tunes, as well as
of other composers’ of that
era and their first cd "arhythmology", released in
May 2011. Free entry but
please confirm attendance on
020 7563 9835 or at
press@helleniccentre.org.
Organised by the Hellenic
Centre.

Further information on 020
8445 9999.
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