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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.

Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στο:
1.

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο
Λονδίνου

2.

Ελληνικό Σχολείο Αγ.
Σοφίας Λονδίνου.

3.

Ελληνικό Νηπιαγωγείο

Enjoy reading and please spread the word!

Λονδίνου.
4.

Παροικιακό Σχολείου Αγ.
Αθανασίου του Cambridge.

Πάντα στο νου σου να χεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου.
.....
Κι αν φτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.
Κ.Π.Καβάφης, Ποιήματα 1905-1915

5.

ΤΕΓ Apfelbaum Ζυρίχης

6.

ΤΕΓ Βασιλείας της Ελβετίας.

7.

ΤΕΓ Κοπεγχάγης

8.

Σχολείο Vårberg,
Στοκχόλμης.

9.

Παροικιακό Σχολείο
Δουβλίνου

10. Εκπαιδευτική εκδρομή του
Ελληνικού Νηπιαγωγείου
Λονδίνου.
11. Εκπαιδευτική επίσκεψη του

Το Συμπόσιο για το έτος Καβάφη με τίτλο "Προσεγγίζοντας
τον Καβάφη μέσα και έξω από τη σχολική τάξη" που
διοργάνωσε το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου
την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 στο Europe House στην
καρδιά του Λονδίνου προσέλκυσε πάνω από 100 άτομα. Ο
μεγάλος μας ποιητής τιμήθηκε με ομιλίες από ειδικούς
εισηγητές,
απαγγελίες
από
ηθοποιούς,
παρουσίαση
μελοποιημένων ποιημάτων του από οκταμελές συγκρότημα.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Εξοχότατος Πρέσβυς της Ελλάδος
κ. Κ. Μπίκας. Η Α. Πέτριτς, ως οικοδέσποινα στο Europe
House, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους. Η Συντονίστρια
Εκπαίδευσης κ.Β.Καμπουρίδη ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν
στη διοργάνωση και την επιτυχή πέρα από κάθε προσδοκία
πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τους
εκπαιδευτικούς και τους συνεργάτες του Γραφείου ΣΕΛ.

Ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου Λονδίνου.
12. Βράβευση του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου.
13. Νίκη μαθήτριας του
Παροικιακού Σχολείου
Δουβλίνου σε διαγωνισμό.
14. Σεμινάριο στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου.
15. Τα Νέα του ΤΕΓ Nottingham.
16. Forthcoming Events in The
Centre For Hellenic Studies.
17. Celebration of Cavafy.
18. Funded MPhil/PhD
studentship starting Jan.2014
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PROGRAMME
Π ρ ο σ ε γ γ ίζ ο ν τ ας τ ο ν Κ αβ άφ η μ έσ α κι έ ξω απ ό τ η σ χολ ι κή τά ξ η
A p p ro a c h i n g C avaf y ’s p o et r y i n s i d e a n d o u ts i d e t h e c l as s ro o m

17.00-17.10: Opening speech
17.10-18.00: Dr Anthony Hirst
Reading Cavafy: the "poet of old age" and the "poet of future generations"
18.00-18.20: The music ensemble performs live selected Cavafy's poems set to music
18.20-18.30: Break
18.30-19.00: Dr Christina Argyropoulou, Counselor, Pedagogical Institute
Teaching Cavafy’s poems in primary and secondary education
English translation on screen by Aikaterini Lampea assisted by Fani Bouronikou
19.00-19.30: Dr Ekaterini Daniil, Humanities Teacher, Greek Secondary School of London
Teaching Cavafy‘s poems for Advanced GCE (A level) in Greek
English translation on screen by Aikaterini Lampea
19.30-19.45: The music ensemble performs live selected Cavafy's poems set to music
19.45-20.15: Documentary on Cavafy’s life
20.15: Reception
Dr.Dimitra Tzanidaki-Kreps and George Vafakis read selected poems
Georgios Kounoupias, a student of A-level Modern Greek at St.George’s Greek supplementary school,
Kingston-upon-Thames, performs the song “Polis”

Embassy of Greece in London – Education Office
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Δοξολογία για την επέτειο της 28 η ς Οκτωβρίου 1940 στο Λονδίνο
Την

Κυριακή

27

Οκτωβρίου

2013

τελέστηκε με μεγαλοπρέπεια η Δοξολογία
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940
στον καλλιπρεπή ναό της Αγ. Σοφίας στο
Λονδίνο. Χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. κ.
Γρηγόριος.

Ο

Πρέσβυς

της

Ελλάδος

κ.Κ.Μπίκας μίλησε για τις ηρωικές μάχες
των

Ελλήνων

στη

Βόρεια

Ήπειρο.

Συμμετείχαν τα σχολεία μας με τις
σημαιοφόρους και τους παραστάτες, τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς, καθώς και πολλούς Ομογενείς.

A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου
Στο
Ελληνικό
Δημοτικό
Σχολείο Λονδίνου

2. Εορτασμός
της
28ης
Οκτωβρίου στο Ελληνικό
Σχολείο
Αγίας
Σοφίας
Λονδίνου.
Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013, το Ελληνικό
Σχολείο

Αγίας

Σοφίας

Λονδίνου

πραγματοποίησε τον καθιερωμένο εορτασμό
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Από τον εορτασμό της επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 2013 στο Ελληνικό Δημοτικό
Σχολείο στο West Acton.

Embassy of Greece in London – Education Office
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3. Γιορτή
του
Ελληνικό
Λονδίνου.

¨ΟΧΙ¨
στο
Νηπιαγωγείο

Αλλά φέτος η γιορτή μας συνέχισε με χορούς
και περισσότερα τραγούδια.
συγκρότημα

του

Δρ.

Το χορευτικό

Γιαλουρίδη

που

συμμετείχε στην γιορτή μας, δίδαξε στα
παιδιά

παραδοσιακούς

χορούς

δημιούργησε εξαιρετικό κέφι.
Την

Παρασκευή

25

Οκτωβρίου

και

Η γιορτή

2013,

τελείωσε με παιδιά, γονείς και χορευτές του

πραγματοποιήθηκε γιορτή στο χώρο του

συγκροτήματος να χορεύουν με εξαιρετικό

Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου για τον

κέφι. Φιλοξενούμενή μας η συντονίστρια της

εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Κυπριακής αποστολής κ. Μ. Παπαλούκα ενώ

1940. Τα παιδιά απήγγειλαν ποιήματα και

τους

τραγούδησαν τραγούδια για να τιμήσουν

συντονίστρια της Ελληνικής αποστολής κ. Β.

τους ήρωες του 1940, 73 χρόνια μετά το

Καμπουρίδη.

χαιρετισμούς

της

μας

έστειλε

η

ιστορικό "ΟΧΙ".

4. Γιορτή
του
Παροικιακού
Σχολείου Αγ. Αθανασίου του
Cambridge.
Στο παροικιακό σχολείο Αγ. Αθανασίου του
Cambridge γιορτάσαμε και τούτη τη χρονιά
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι

μαθητές μας απήγγειλαν ποιήματα και
τραγούδησαν με πολύ χαρά στη γιορτή τους.
Στο τέλος της γιορτής απονείμαμε τα
πιστοποιητικά

και

τους

επαίνους

5. Γιορτή του ΤΕΓ Apfelbaum
Ζυρίχης

των

παιδιών που συμμετείχαν στις εξετάσεις

Το

ΤΕΓ

Apfelbaum

Ελληνομάθειας και GCSE και που τόσες

πραγματοποίησε τον εορτασμό της 28ης

επιτυχίες έφεραν στο σχολείο Cambridge.

Οκτωβρίου 1940.

Embassy of Greece in London – Education Office
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Η καθόλη εκδήλωση διήρκεσε περίπου δύο
ώρες

και

μετά

το

πέρας

αυτής

προσφέρθηκαν ροφήματα και εδέσματα από
το

Σύλλογο

Γονέων

και

Κηδεμόνων

της περιοχής μας.

Η εκδήλωση περιλάμβανε προβολή υλικού,
κουκλοθέατρο, συνομιλία με τα παιδιά και
ερωταπαντήσεις

από

τον

υπεύθυνο

εκπαιδευτικό κ. Γιαλαμαντζάκη.

Την Κυριακή 27.10.2013 τελέστηκε, όπως
προβλέπει

άλλωστε

και

ο

σχετικός

περί παιδείας νόμος (παρ. 3 του άρθρ. 8 του ν.
2413/1996),

η

λειτουργία

για

τους

διδασκομένους
μονάδας,

διδάσκοντες

της

ενώ

θεία
σχολικής

μετά

το

πέρας

και
μας
αυτής

ακολούθησε δοξολογία με την ευκαιρία
της ως άνω εορτής.

6. Εορτασμός της Επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940 στο
ΤΕΓ Βασιλείας της Ελβετίας.
Το Σάββατο 26.10.2013 πραγματώθηκε με
επιτυχία

στο

Τ.Ε.Γ.

Βασιλείας

της

Ελβετίας ο σχολικός εορτασμός της Εθνικής
Επετείου

του

ΟΧΙ.

Τα

παιδιά

7. Γιορτή στο ΤΕΓ Κοπεγχάγης
στα πλαίσια της επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940.
Στο ΤΕΓ Κοπεγχάγης πραγματοποιήθηκε η
γιορτή

της

28ης

Οκτωβρίου,

συνοδεύτηκε

από

την

η

παραλαβή

οποία
των

πιστοποιητικών από τους επιτυχόντες στις
εξετάσεις της Ελληνομάθειας 2013.

του Νηπιαγωγείου και οι μαθητές του
Δημοτικού

απήγγειλαν

ποιήματα,

ενώ

οι μαθητές του Γυμνασίου παρουσίασαν ένα
σύντομο θεατρικό έργο.

Τα

πιστοποιητικά

παρέδωσε

Embassy of Greece in London – Education Office
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επιτυχόντες η εκπρόσωπος της Ελληνικής

γονείς των μαθητών του σχολείου μας. Θα

Πρεσβείας στην Κοπεγχάγη, κυρία Μάρθα

θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους

Ναβρούσογλου.

τίμησαν με την παρουσία τους, το σχολείο
μας.

8. Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 στο Σχολείο Vårberg
στη Στοκχόλμη.
Το απογευματινό τμήμα του Ελληνικού
Σχολείου

Vårberg

στη

Η Α.Ε. πρέσβυς της Ελλάδας απένειμε τα
πιστοποιητικά

Ελληνομάθειας

στους

μαθητές του σχολείου που πήραν μέρος στις
εξετάσεις το Μάιο του 2013.

Στοκχόλμη

πραγμάτωσε με επιτυχία τον εορτασμό της
εθνικής επετείου του έπους του 1940.

Επίσης

9. Εορτασμός της επετείου της
28ης
Οκτωβρίου
στο
Παροικιακό
Σχολείο
Δουβλίνου
Την Κυριακή 26/10/2013 πραγματοποιήθηκε,
στο Ελληνικό Σχολείο Δουβλίνου, γιορτή με

ο

πρόεδρος

της

Ελληνικής

Κοινότητας Δρ. Κωνσταντίνος Δρακάκης
απένειμε Επαίνους σε όλα τα παιδάκια.

10. Εκπαιδευτική εκδρομή του
Ελληνικού
Νηπιαγωγείου
Λονδίνου.

συμμετοχή όλων των τμημάτων για να
τιμήσουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, το Ελληνικό

Στη

Νηπιαγωγείο του Λονδίνου πραγματοποίησε

γιορτή μας παραβρέθηκαν

η Α.Ε.

πρέσβυς της Ελλάδας στην Ιρλανδία

κα.

Ντιάνα Ζαγοριανού Πρίφτη, μέλη και φίλοι

εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας.

της Ελληνικής Κοινότητας Δουβλίνου και
Embassy of Greece in London – Education Office
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Museum) στις 8 Νoεμβρίου 2013.

Εκεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στους χώρους του μουσείου,
καθώς

και

να

παρακολουθήσουν

ένα

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Wolf
Tales:Little Red Riding Hood/The Three Little
Pigs». Μέσα από τις κλασικές και πολύ
γνωστές ιστορίες "Κοκκινοσκουφίτσα" και
"Τα Τρία Γουρουνάκια", που παρουσιάστηκαν

Οι

μαθητές,

μέσα

απο

το

πρόγραμμα

'Glorious Blood Show'' με προβολές και
διαδραστικές

δραστηριότητες,

έμαθαν

χρήσιμα στοιχεία για την κυκλοφορία του
αίματος και το ανθρώπινο σώμα γενικότερα

______________________________

με την μορφή κουκλοθέατρου, τα παιδιά
είχαν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή
με

θέματα

φυσικής

ιστορίας

και

να

γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον μέσα από
ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

11. Εκπαιδευτική
Επίσκεψη
του Ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου
Λονδίνου
στο
Science Museum.

Το

Δημοτικό

Σχολείο

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

12. Βράβευση του Ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου
Λονδίνου
Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
απέσπασε το βραβείο European Quality Label
για το πρόγραμμα:

eTwinning Project ‘Διαφορετικό ταξίδι
περιπέτειας με το παραμύθι της μουσικής’.

Λονδίνου

πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου (Science

Embassy of Greece in London – Education Office
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13. Νίκη
μαθήτριας
του
Παροικιακού
Σχολείου
Δουβλίνου σε διαγωνισμό
Εκδοτικού Οίκου.

αμιγώς Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
τους φιλολόγους του Ελληνικού ΓυμνασίουΛυκείου Λονδίνου με θέμα "Η διδασκαλία
της Λογοτεχνίας στην Α/θμια και Β/θμια
Εκπαίδευση:

Θεωρητικές

αρχές

και

διδακτικές εφαρμογές".
Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι
η μαθήτρια του σχολείου μας Δάφνη ΛόλαΛουζ

κέρδισε

το

διαγωνισμό

που

προκηρύχτηκε στις αρχές του καλοκαιριού
από τον Εκδοτικό οίκο ¨Ιπτάμενο Κάστρο¨.

Εισηγήτρια

ήταν

Αργυροπούλου,

η

επίτιμη

Δρ.Χριστίνα
σύμβουλος

του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και επιμελήτρια
των ανθολογημένων κειμένων στα βιβλία
του Υπουργείου Παιδείας.

Η ιστορία της έγινε e-book και μπορείτε να
τη διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Πολλά συγχαρητήρια στη Δάφνη για τη
φαντασία και το ταλέντο της καθώς επίσης
και στη δασκάλα μας Μυρτώ Τσαπράζη για
την εξαίρετη δουλειά που κάνει.

14. Σεμινάριο στο Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου
Το

Γραφείο

Λονδίνου
σεμινάριο

Συντονιστή
διοργάνωσε

για

τους

Εκπαίδευσης
επιμορφωτικό

εκπαιδευτικούς

του

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Ελληνικό
Δημοτικό σχολείο τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
2013.

15. Τα νέα του Ελληνικού
σχολείου (ΤΕΓ) Nottingham
Στο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του
Nottingham

Παναγία

Ελεούσα

φοιτούν

παιδιά Ελληνικής καταγωγής (και όχι μόνο)
σχολικής

ηλικίας

της

περιοχής

του

Nottinghamshire. Σκοπός του σχολείου μας

Embassy of Greece in London – Education Office
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είναι η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

των μαθητών μας μέσω της διδασκαλίας της
ελληνικής

γλώσσας,

ιστορίας

και

πολιτισμού. Εκτός από την Ελληνική Γλώσσα
διδάσκονται, Ελληνική Ιστορία-Πολιτισμός,
Ελληνικοί Χοροί (με ειδικό χοροδιδάσκαλο),
Θρησκευτικά (από τον ιερέα της κοινότητας)

16. FORTHCOMING EVENTS
IN
THE
CENTRE
FOR
HELLENIC STUDIES.

και άλλες δραστηριότητες όπως θέατρο και
τραγούδι

συνδεόμενες

με

τις

μεγάλες

Εθνικές και Θρησκευτικές μας γιορτές.
Ο εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
27/10/2013 στην εκκλησία της κοινότητας.
Έγινε δοξολογία, ακολούθησε μια μικρή

Monday 18 November, 17:30-19:00
The Relevance of ʽEuropeʽ to Greek Foreign
Policy
K2.29 (Council Room), Kingʼs Building, Strand
Campus

παρέλαση μέσα στον χώρο της εκκλησίας και
τέλος πραγματοποιήθηκε η γιορτή με ομιλίες
και

ποιήματα

από

τους

μαθητές

του

σχολείου.
The presentation, by Dr Spyros Economides
(LSE), is part of the Modern Greek Studies
Seminar Series.

Wednesday 20 November, 17:30-19:00
The Invention of a Holy Site: The Lateran
Church in the Middle Ages

______________________________

Courtauld Institute of Art, Strand

A lecture by Professor Michele Bacci, Professor
of Medieval Art History at the University of
Fribourg.

17.

Celebration of Cavafy.

Celebration of Cavafy at the Divinity School, St
John's College, Wednesday November 20th at
6pm, with a Reception afterwards.
Embassy of Greece in London – Education Office
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degrees by ethnic minority students.
The programme is as follows:
- David Ricks, Professor of Modern Greek and
Comparative Literature at King's College
London, will give a talk entitled: "Cavafy in
Cambridge: a tale of two cities".
- Selected poems will be read, in the original
Greek and in translation, by Patrick Boyde,
Anastasia Christophilopoulou, Victoria Hislop
and Christos Tsirogiannis.
- Louis de Bernières will introduce and read
from his collection Imagining Alexandria: Poems
in memory of Constantinos Cavafis.
- Settings of Cavafy by the composer Robert
Walker will be performed by Gavin Jarvis
(baritone) and Simon Brown (piano).

Full details of the studentship research project
accompany this advert.
You should have a minimum of an upper
second class honours degree in a relevant social
science discipline. You will receive excellent
training in doctoral research methods but will
need already to be able to demonstrate abilities
in both qualitative and quantitative research
methods.
The studentship includes full-time tuition fees
for three years at the Home/EU rate*, and you
will receive a stipend of £15,726 including
London Weighting Allowance for each of three

Full details can be found here:

calendar years.
The studentship is open to Home/EU students.
http://www.mml.cam.ac.uk/gr
eek/news/Cavafy.html

The closing date for receipt of completed
applications is Monday 25 November 2013.
Applications for both the studentship and for
entrance to the MPhil/PhD should be made via

The event is free of charge and all are most

our online applications system UKPass: please

welcome.

select reference P046279.
More

18. Funded MPhil / PhD
studentship starting January
2014

information

about

the

MPhil/PhD

programme at the Institute of Education is
available here:

http://www.ioe.ac.uk/study/R
MP9_EDU999.html

We are looking to appoint a dynamic and
intellectually excellent candidate to a full-time
MPhil/PhD studentship for three years from 1

For further information, please contact the

January 2014. This is a National Science

Doctoral School at doc.enquiries@ioe.ac.uk

Foundation funded studentship under the joint
supervision of Professor Michael Reiss and Dr

* Applicants who are assessed as International for

Tamjid Mujtaba. The project is part of a US-UK

tuition fee purposes are entitled to apply for this

comparative

studentship but will be liable for the payment of the

study

into

the

factors

that

contribute to successful entrance, matriculation,

difference

and completion of STEM (science, technology,

International.

engineering

and

mathematics)

in

fees

between

graduate

Embassy of Greece in London – Education Office

Home/EU

and
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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.
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