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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!         

 

 

 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12.00 θα τελεσθεί στον 

Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας, επίσημη Δοξολογία για 

την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου για όλη την 

Παροικία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς 

τους. 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

1. Προσεγγίζοντας τον Καβάφη μέσα κι έξω από την τάξη – 

Approaching Cavafy inside and outside the classroom 

 

PROGRAMME 

Dr Anthony Hirst 

Reading Cavafy: the "poet of old age" and the "poet of future generations". 
Απαγγελίες-Μελοποιημένα ποιήματα από μουσικό σύνολο 

Χριστίνα Αργυροπούλου, Δρ Φιλολογίας, επ. Σύμβουλος τ.Π.Ι. 

Η διδασκαλία του Καβαφικού έργου στην Α΄θμια κα Β’ θμια εκπαίδευση 
Απαγγελίες-Μελοποιημένα ποιήματα από μουσικό σύνολο 

Κατερίνα Δανιήλ, Δρ Φιλολογίας, καθηγήτρια του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου 

Διδασκαλία του έργου του Κ.Καβάφη στους υποψηφίους A level 

Συζήτηση 

Προβολή ντοκυμαντέρ για την ζωή του Κ. Καβάφη από την σειρά ‘Παρασκήνιο’ της ΕΡΤ 

 

 

 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
EUROPE HOUSE LONDON 

16.00-20.00 
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ  

2. Διοργάνωση Σεμιναρίου για 

τους διδάσκοντες την ελληνική 

ως δεύτερη/ξένη γλώσσα από 

το Γραφείο Συντονιστή 

Εκπαίδευσης Λονδίνου σε 

συνεργασία με την Κυπριακή 

Εκπαιδευτική Αποστολή 

Tην Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 το 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου 

και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 

διοργάνωσαν "Σεμινάριο ενημέρωσης και 

κατάρτισης των διδασκόντων την ελληνική 

ως δεύτερη/ξένη γλώσσα" στο Europe House 

στο κεντρικό Λονδίνο. Το σεμινάριο 

παρακολούθησαν 40 εκπαιδευτικοί και των 

δύο αποστολών, καθώς και ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα 

παροικιακά και αμιγώς ελληνικά σχολεία 

του Λονδίνου και της ευρύτερης περιοχής και 

διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.  

Ο αριθμός των επιμορφούμενων 

καθορίστηκε από τους επιμορφωτές λόγω 

του εργαστηριακού χαρακτήρα του 

σεμιναρίου με χρήση wi fi και φορητών Η/Υ. 

 

Το σεμινάριο προλόγισε η κ.Αγγελική 

Πέτριτς, μέλος της Commission και υπεύθυνη 

για τη διοργάνωση του σεμιναρίου στο 

Europe House. Η κ.Πέτριτς τόνισε το πόσο 

σημαντική είναι για τους πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η εκμάθηση γλωσσών 

και κυρίως της Ελληνικής γλώσσας που είναι 

η μητέρα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών 

γλωσσών. Επιπλέον υπογράμμισε την 

σπουδαιότητα του συγκεκριμένου σεμιναρίου 

που υποστηρίχθηκε επιστημονικά από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), γνωστού 

για την πολυετή προσφορά του στην 

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εντός και εκτός 

Ελλάδος.  

 

Κατόπιν η Συντονίστρια Εκπαίδευσης στην 

Πρεσβεία της Ελλάδος κ.Βαρβάρα 

Καμπουρίδη και η Επιθεωρήτρια- 

Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 

Αποστολής κ.Μαρία Παπαλούκα 

καλωσόρισαν και παρουσίασαν τους 

εισηγητές του Σεμιναρίου: κ.Ιωάννη Καζάζη, 

Καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής  

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας, την κ.Άννα Κοκκινίδου, 

νομικό/φιλόλογο, επιστημονική συνεργάτιδα 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και 

την κ.Θωμαή Ρουσουλιώτη, δρ. 

εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, επιστημονική 

συνεργάτιδα του ΚΕΓ, η οποία συμμετείχε 

στην τηλεσυνεδρία, στο δεύτερο μέρος του 

Σεμιναρίου.  

Το σεμινάριο αποτελείτο από δύο μέρη. Το 

πρώτο μέρος ήταν κατά βάση θεωρητικό. Ο 

κ.Καζάζης εισήγαγε τους επιμορφούμενους 

στο σκεπτικό του σεμιναρίου. Το σεμινάριο 

αποτελεί μία ακόμη δράση του ΚΕΓ με 
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έμφαση στα ηλεκτρονικά εργαλεία που 

έχουν αναπτυχθεί στο Κέντρο για τις 

ανάγκες των διδασκόντων την ελληνική ως 

δεύτερη/ξένη γλώσσα. Τα προγράμματα του 

ΚΕΓ στοχεύουν εκτός των άλλων στην 

υποστήριξη του έργου των διδασκόντων τόσο 

σε επίπεδο σχεδιασμού της διδασκαλίας όσο 

και στην χρήση των διαθέσιμων εργαλείων 

που μπορούν να υποστηρίξουν το 

καθημερινό έργο των διδασκόντων. 

Η κ.Κοκκινίδου παρουσίασε τις δράσεις του 

ΚΕΓ για την υποστήριξη των διδασκόντων 

και των  διδασκομένων την ελληνική ως 

δεύτερη/ξένη γλώσσα, και ειδικότερα το 

πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό 

καθώς και τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά 

προγράμματα του ΚΕΓ.  

Μετά το διάλειμμα ακολούθησε το δεύτερο 

μέρος και το πέρασμα από τη θεωρία στην 

πράξη. Οι εισηγήτριες κ.Κοκκινίδου και 

κ.Ρουσουλιώτη, κάλεσαν τους διδάσκοντες 

να χρησιμοποιήσουν τους φορητούς τους 

υπολογιστές και τους καθοδήγησαν στο πώς 

να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές για 

τη δημιουργία υλικού για τη διδασκαλία και 

την αξιολόγηση των διδασκομένων την 

ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα  σύμφωνα 

με την επικοινωνιακή μέθοδο. Στόχος σε 

αυτό το βιωματικό μέρος του σεμιναρίου 

ήταν η επεξεργασία κειμένου και η 

δημουργία εξεταστικού ερωτήματος για τη 

δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου 

στο επίπεδο Α2 του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Ελληνομάθειας. Αφού δόθηκαν οι βασικές 

αρχές της εικοινωνιακής προσέγγισης κατά 

τη διδασκαλία και την αξιολόγησης της 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, κατόπιν 

εξετάστηκαν οι περιγραφητές των επιπέδων 

γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα κοινά 

επίπεδα αναφοράς του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες που για 

το συγκεκριμένο επίπεδο βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του ΚΕΓ  

και για κάθε επίπεδο στην ιστοσελίδα  

Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία κειμένου με 

τη βοήθεια του λογισμικού flesh ώστε να 

μετατραπεί σε κείμενο κατάλληλο για το 

επίπεδο γλωσσομάθειας Α2, το οποίο 

αντιστοιχεί στις μεγάλες τάξεις του 

δημοτικού σχολείου και ελέγχθηκε το 

επίπεδο γραμματικής μέσω  

καθώς και του λεξιλογίου και των 

μορφοσυνακτικών φαινομένων για το 

συγκεκριμένο επίπεδο. Μετά τον έλεγχο, οι 

εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι σε ομάδες 

κατασκεύασαν εξεταστικά ερωτήματα της 

μορφής "σωστό-λάθος".  

Το σεμινάριο έκλεισε με συζήτηση πάνω στα 

θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν και 

απαντήσεις σε ερωτήματα των διδασκόντων 

από τον κ.Καζάζη και την κ.Κοκκινίδου. 

Περισσότερα για τις δράσεις του ΚΕΓ, το 

πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ και το πλούσιο 

υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ξένης που έχει 

αναπτύξει το ΚΕΓ μπορεί να βρει κάθε 

ενδιαφερόμενος στις παρακάτω 

ηλεκτρονικές πηγές: 

 

 

http://hellenic-education-

uk.europe.sch.gr/greek-language-

certificate/ 

http://www.greek-

language.gr/certification/node/98.html 

http://www.greeklanguage.gr/certificat

ion/ 

 

http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/greek-language-certificate/
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/greek-language-certificate/
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/greek-language-certificate/
http://www.greek-language.gr/certification/node/98.html
http://www.greek-language.gr/certification/node/98.html
http://www.greeklanguage.gr/certification/
http://www.greeklanguage.gr/certification/
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Γ. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

3. Αγιασμός Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής 

 

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 τελέστηκε 

στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

στο Wood Green ο Αγιασμός της Σχολής 

Βυζαντινής Μουσικής για την νέα σχολική 

χρονιά 2013-2014. Παρέστησαν ο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 

και Μ.Βρετανίας, οι Θεοφιλέστατοι 

Επίσκοποι Κυανέων κ. Χρυσόστομος και 

Τροπαίου κ. Αθανάσιος, ιερείς, ο Μορφωτικός 

Ακόλουθος της Κυπριακής Υπάτης 

Αρμοστίας κ. Χαραλάμπους, οι Προϊστάμενες 

των δύο Εκπαιδευτικών Αποστολών Ελλάδος 

και Κύπρου, κυρίες Καμπουρίδη και 

Παπαλούκα, Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί, 

διδάσκαλοι της σχολής, μαθητές, γονείς, 

εκπρόσωποι των ΜΜΕ και πολλοί άλλοι 

προσκεκλημένοι. 

 

Την τηλεοπτική κάλυψη ανέλαβε το Hellenic 

TV, όπου για δεύτερη συνεχή χρονιά ο 

Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής π. Ιωσήφ Παλιούρας, 

εκπαιδευτικός του Γραφείου Συντονιστή 

Εκπαίδευσης Λονδίνου παρουσιάζει την 

εκπομπή «Δράξασθε Παιδείας». Η Σχολή 

Βυζαντινής Μουσικής μπαίνει φέτος στον 28ο 

χρόνο λειτουργίας και το σύνολο των 

μαθητών έχει ξεπεράσει  τους 500 από την 

ίδρυση και λειτουργία της Σχολής το 1986. Η 

φοίτηση στην Σχολή παρέχεται δωρεάν. 

εκτός από ένα μικρό ποσό που πληρώνουν 

ως εγγραφή και εξέταστρα οι μαθητές. Όλα 

τα έξοδα λειτουργίας της Σχολής 

καλύπτονται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή. 

Στην Σχολή μπορούν να φοιτήσουν μαθητές 

κάθε ηλικίας, αλλά και ενήλικες,  άνδρες και 

γυναίκες.  

Η Σχολή εδρεύει στους χώρους της 

Κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα και 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, 

είναι δε ανοικτή για τα μαθήματα 

καθημερινά Δευτέρα με Πέμπτη από 5.30-

9.00μμ. Παράλληλα με τα μαθήματα που 

γίνονται στην κυρίως Σχολή, υπάρχουν 

παραρτήματα και σε άλλες Κοινότητες, όπως 

Ιερούς Ναούς Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, 

Hertfordshire, Αποστόλου Ανδρέου, Kentish 

Town, Αγίου Παντελεήμονος, Harrow, Αγίου 

Αντωνίου, Holloway, και εκτός Λονδίνου 

Αγίας Τριάδος & Αποστόλου Λουκά, 

Birmingham, Παναγίας Ελεούσης, 

Nottingham, Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο 

Hastings σε συνεργασία με τις κοντινές 

Κοινότητες Eastbourne & Brighton, Αγίου 

Νεκταρίου Battersea.  

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας 

Αρχιεπισκοπής είναι το μοναδικό 

εκπαιδευτήριο στη Μεγάλη Βρετανία και 

στην λοιπή Ευρώπη  που δίνει 

αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών όπως το 

Πτυχίο Ιεροψάλτου και το Δίπλωμα 

Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής. 

 http://www.komvos.edu.gr/  

 http://www.greek-

language.gr/greekLang/index.html 

 http://elearning.greek-language.gr/ 

 

http://www.komvos.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://elearning.greek-language.gr/
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Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

4. Εξ αποστάσεως Σεμινάριο 

Επιμόρφωσης Εκαπιδευτικών 

 

Στο πλαίσιο του Έργου «Ελληνόγλωσση 

διαπολιτισμική πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διασπορά», 

σχεδιάστηκε η υλοποίηση ταχύρρυθμων 

σεμιναρίων τηλεκπαίδευσης μέσω 

τηλεδιάσκεψης για ομογενείς και 

αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.  

Το επιμορφωτικό σεμινάριο αποτελεί 

συνδυασμό συμμετοχής σε τηλεκπαίδευση 

και ατομικής μελέτης/εργασίας. Για κάθε 

σεμινάριο  προβλέπονται τρεις 4ωρες 

επιμορφωτικές συναντήσεις συνεργασίας 

μέσω τηλεδιάσκεψης. Μεταξύ 1ης και 2ης 

τηλεδιάσκεψης οι επιμορφούμενοι θα 

κληθούν να μελετήσουν βιβλιογραφία ή/και 

εκπαιδευτικό υλικό, ενώ μεταξύ 2ης και 3ης 

τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να υλοποιήσουν 

και να αποστείλουν στον εισηγητή μια 

γραπτή εργασία με βάση τις οδηγίες που θα 

τους έχουν δοθεί. Η παράδοση της 

συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς 

ολοκλήρωσης.  

Βασικός σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι 

ο εμπλουτισμός των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών της διασποράς  

 σε ζητήματα Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής και Ιστορίας της 

Ελληνικής Διασποράς 

 σε ζητήματα Διδακτικής της Ελληνικής 

ως Δεύτερης και ως Ξένης γλώσσας και 

Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού και  

 στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών στο χώρο αυτό. 

 

______________________________ 
 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

5. «Greeks Of Alexandria» 
 

Monday 7 October, 7.15pm – Great Hall, 

Hellenic Centre 

An illustrated talk in English by Eirini 

Chrysocheri focussing on Greek Alexandrians 

who were compelled to abandon the city, they 

still perceive as a privileged site of 

cosmopolitan values and lifestyle, at the time of 

the Egyptian national revolution of 1952. 

The talk reveals the different ways the city of 

Alexandria was constructed and reconstructed 

in the imaginaries of those forced to challenge 

the distance created by time and space. The 

lecture will be followed by G Augeropoulos’s 

documentary film Egypt: The Other Homeland 

(in Greek with English subtitles). 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να αποστείλουν τις 

συνημμένες αιτήσεις συμμετοχής 

τους απευθείας στο Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 

μέχρι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 

(υπόψιν κας Ιωάννας Καϊσερλή στο 

email: ikaiserli@edc.uoc.gr,  

τηλ.0030-28310-77583). 

mailto:ikaiserli@edc.uoc.gr
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6. C P CAVAFY IN MUSIC, A 

RECITAL OF SONGS AND 

REFLECTIONS 

 

Friday 11 October, 7.15pm - Great Hall, 

Hellenic Centre 

After a most successful tour in the USA in 2012 

and recently at the European Cultural Centre of 

Delphi, this unique presen-tation is coming to 

the Hellenic Centre. 

Marking 150 years from C P Cavafy's birth, the 

event is an evening of poetry and music that 

incorporates a scholarly approach, with Alex-

andra Gravas, mezzo soprano, Dr Pantelis 

Polychronidis, piano, Assistant Professor, 

Univer-sity of Nevada and Professor Vassilis 

Lambropoulos, C P Cavafy Chair of Modern 

Greek Stud-ies, University of Michigan. 

The programme brings together music and 

poetry, the two most popular areas of Modern 

Greek culture, focuses on the internationally 

best known Greek poet and examines the 

challenges presented by his poetry and the 

diverse musical idioms that have been used to 

turn it into art song. Included here are Cavafy 

poems set to music by Greek, American, 

German and French composers such as 

Mitropoulos, Hadjidakis, Theo-dorakis, 

Papademetriou, Boissel, Rorem, Bolcom, 

Rekleitis, Stephanidis, Tsoupaki, Plessas and 

Gompper. 

 

7. MICHAEL VENTRIS, LINEAR B, 

AND THE TRIUMPH OF THE 

ARCHITECT’S THOUGHT 

 

Monday 14 October, 7.15pm - Friends Room, 

Hellenic Centre 

An illustrated talk in English by Emmanouil 

Stavrakakis. Having solved one of the great 

puzzles of the 20th century, deciphering Linear 

B, Michael Ventris did not only prove that the 

script from Knossos represented the early form 

of Ancient Greek language, but he also gained 

the world’s admiration because he had received 

no classical, archaeological or linguistic 

education. Instead, he had studied architecture. 

This presentation will focus on aspects of 

Ventris’s education in the 1940s at the 

Architectural Association, on his work in 

architecture (more specifically on the house he 

built in Hampstead) and on moments of his 

decipherment. 

 

8. MEMORIAL CONCERT FOR THE 

DISTINGUISHED BYZANTINIST 

JULIAN CHRYSOSTOMIDES 

(21.IV.1928-18.X.2008) 
 

Friday 18 October, 7.30pm - St Sophia’s 

Cathedral, Moscow Road, London W2 

The Arcadia Mundi Symphonic Orchestra, 

directed by George Hlawiczka and Anastasios 

Strikos, will perform the premiere of the Julian 

Suite, Opus 85, composed for this special 

occasion by the Greek composer Philippos 

Tsalachouris. 
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9. GREECE IS THE WORD - THE 

CULTURE BEHIND THE CRISIS: 

WHAT YOU NEED TO KNOW 
 

Saturday 19 October 2013 - Purcell Room, 

Southbank Centre, London 

A celebration of Modern Greek literature and 

culture, a cutting-edge, creative response to the 

Greek crisis. Join British ‘Greek Greeks’, 

historian Bettany Hughes, novelist Victoria 

Hislop and BBC correspondent Paul Mason as 

well as a pantheon of Greek stars for a lively 

day of debate and performance to highlight the 

triumphs and tragedies of Greek life and 

literature. 

Discussions on contemporary Greek poetry and 

literature with poets Katerina Iliopoulou, 

Dionysis Kapsalis and Vassilis Amanatidis, 

novelists Ioanna Karystiani and Alexis Stamatis 

and translator David Connolly; a provocative 

debate about the Greek crisis with journalist 

Maria Margaronis and other influential Greek 

panellists; an evening of comedy, music, drama 

and literature hosted by stand-up comic 

Katerina Vrana. All events are in English. 

10. CAMBRIDGE FESTIVAL OF 

IDEAS  
 

on 24 October 

 
 

Roderick Beaton is giving a talk at the Univ. of 

Cambridge:  

"What Byron really did for Greece and why it 

still matters". 

 

11. NATIONAL POETS 

STAMMERING THE NATION: 

FOSCOLO, KALVOS AND 

SOLOMOS 

Monday 14 October (17:30-18:30) at K0.31 

(Small Committee Room) Strand Campus 

Further information and bookings on  

0844 875 0073  or at 

 www.southbanckcentre.co.uk. 

this event at the Southbank Centre in 

London 

http://www.southbankcentre.co.uk/

whatson/festivals-series/greece-is-

the-word 

 

Programme downloadable at  

http://www.cam.ac.uk/festival-of-

ideas/whats-on.  

N.B. Pre-booking required. 

 

tel:0844%20875%200073
http://www.southbanckcentre.co.uk/
http://www.southbankcentre.co.uk/whatson/festivals-series/greece-is-the-word
http://www.southbankcentre.co.uk/whatson/festivals-series/greece-is-the-word
http://www.southbankcentre.co.uk/whatson/festivals-series/greece-is-the-word
http://www.cam.ac.uk/festival-of-ideas/whats-on
http://www.cam.ac.uk/festival-of-ideas/whats-on
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Part of the Modern Greek Studies Seminar 

Series. This lecture is about the story of three 

poets who set off from the same island of the 

Ionian Sea, Zante, and ended up becoming the 

"national poets" of two different countries, Italy 

and Greece. Ugo Foscolo, Andreas Kalvos and 

Dionysios Solomos were born within years of 

each other (Foscolo in 1778, Kalvos 1792, and 

Solomos 1798), but enough to inculcate in them 

different choices regarding language, poetry 

and, finally, national identity. Their divergent 

routes are seen as a metaphor for the dissolving 

Venetian "cultural continuum" of the Adriatic. 

Their lives encompass the efforts, successful or 

not, of a whole generation of intellectuals born 

within empires to cope with the emerging 

vocabulary of nationalism. Theirs is a story of 

intellectuals adjusting to a changing world, of 

individuals repositioning themselves in a 

reality of rapidly shifting loyalties between old 

and new empires and nation-states. 

 

12. Music and Songs: Cultural 

School of Solna 

 

 

EUNIC Stockholm cluster in collaboration with 

the Solna Public Library invites you to the 

opening of the exhibition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registration URL: 

https://logosiconlogo.eventbrite.co.uk/ 

 

FRIDAY 11 OCTOBER 2013, 
16:00,  
 
LIBRARY AT SOLNA CENTRUM 
 
Bibliotekstorget 12, Solna centrum 
 

R.S.V.P. by Tuesday 8 October, at 

translator@greekembassy.se 

 

https://logosiconlogo.eventbrite.co.uk/
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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 

 

EDUCATION OFFICE, GREEK EMBASSY IN LONDON  

1A Holland Park, W11 3TP, U.K. 

Tel.: 02072210093 

Fax.: 02072434212 

e-mail: education@greekembassy.org.uk 

http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το newsletter, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο παραπάνω e-mail. 

Επιμέλεια Newsletter: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 
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