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Dear subscribers 

 

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!         
 

 

Μια ανθισμένη 'αμυγδαλιά' στην καρδιά του Λονδίνου 

άνοιξε την πόρτα της μεγάλης μας πόλης για να μπει η 

Άνοιξη.  

Μαζί της μπήκε κι ο Μάρτης. Καλό μήνα. 

Να και η (Τεσ) Σαρακοστή - "λείπει ο Μάρτης απ΄τη 

Σαρακοστή;" -  η  προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή του 

Πάσχα. 
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Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

 

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ΚΠΕ) είναι ο αναγνωρισμένος τίτλος που αποδεικνύει το 

επίπεδο επάρκειας στην ελληνική γλώσσα.    

Το ΚΠΕ χρειάζεται: 

 για επαγγελματικούς σκοπούς 
θεωρείται προϋπόθεση για τη δυνατότητα εξάσκησης διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα.  
 
 για σπουδές  
δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα . 

Για διορισμό στο δημόσιο 

Το πιστοποιητικό επιπέδου Γ1, ως 

προαπαιτούμενο πιστοποιητικό πολύ καλής 

γνώσης της ελληνικής, παρέχει τη 

δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες 

πρόσληψης στο ελληνικό δημόσιο, σε όποιον 

πολίτη κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το επιθυμεί. 

Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για 

διορισμό στο δημόσιο χρειάζεται να 

πιστοποιήσουν: 

α.  αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών, πλην 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,                                                          

β. όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την 

ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, 

καθώς και                                          

 γ. αλλοδαποί ομογενείς. 

Ως επιπλέον προσόν στην 

αναζήτηση εργασίας εντός και εκτός  

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Το ΚΠΕ είναι πλήρως εναρμονισμένο με το 

ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) 

και τα Κοινά Επίπεδα Αναφοράς και 

αναγνωρίζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές 

χώρες, αλλά και σε πολλά κράτη εκτός Ε.Ε. 

Περιλαμβάνει 6 επίπεδα: Α1 και Α1 για 

παιδιά 8-12 ετών, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. 

 

Για το έτος 2014, οι εξετάσεις Πιστοποίησης 

Ελληνομάθειας πρόκειται να διενεργηθούν 

στα Εξεταστικά Κέντρα των χωρών που 

εποπτεύει το Γραφείο Συντονιστή 

Εκπαίδευσης  Λονδίνου την Τρίτη 20 Μαΐου 

(επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 και επίπεδο Α1 

για εφήβους και ενηλίκους: πρωί, επίπεδο  

Α2: μεσημέρι και επίπεδο Β1: απόγευμα της 

ίδιας μέρας), την Τετάρτη 21 Μαΐου (επίπεδο 

Β2: πρωί και επίπεδο Γ1: απόγευμα) και την 

Πέμπτη 22 Μαΐου (επίπεδο Γ2: πρωί). 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις υποχρεούνται από 3 Φεβρουαρίου 

2014 έως 21 Μαρτίου 2014, να υποβάλουν 

αίτηση στο εξεταστικό κέντρο του Λονδίνου 

(Greek Embassy, Education Office, 1A Holland 

Park, London W11 3TP).  

  Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη 

για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κ. Ελένη 

Παπαγιαννοπούλου στο τηλέφωνο 020 7221 

0093 και 020 72215977 ή στην ηλεκτρονική 
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διεύθυνση: education@greekembassy.org.uk     

ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του 

Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου  

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

 

και  την  ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας: 

http://www.greeklanguage.gr/certification/nod

e/15   

Certificate of Attainment              

The Certificate of Attainment in Greek (CoAGr) 

is the officially recognised qualification which 

proves the level of command of the Greek 

language. It is needed: 

 

 for professional purposes:  

CoAGr is a requirement for the practice of 

various professions in Greece;  

 

 for study purposes:  

Level B2 allows foreigners to register at a 

Greek institution of Higher Education, in 

case they have not completed Greek 

secondary education;   

 for appointment in the public sector:                                                 

C1 level language attainment allows 

citizens of European Union Member -States 

to participate in the examination of the 

Supreme Council of Personnel Selection (in 

Greek the “ASEP” council)  and is suitable 

for the candidate’s   eligibility to occupy 

civil service positions.   

Additionally, the following categories need to 

certify their knowledge of Greek for 

appointment in the public sector and enrolment 

in the respective competitions:  

(i) Citizens of non-EU member states, 

(ii) Those wishing to acquire Greek 

nationality through naturalization, and  

(iii) Foreign citizens of Greek origin. 

 as an additional qualification for the 

European labour market as well as beyond 

Europe: 

CoAGr is developed in accordance with the 

CEFR (Common European Framework of 

Reference) and is recognised in all European 

Union Member-States as well as in many other 

countries outside the E.U. The 6 Levels of the 

CoAGr are: A1 & A1 for children aged 8-12, A2, 

B1, B2, C1, and C2.                                                

For 2014, the exams for the Certificate of 

Attainment in the Greek language will take 

place at the London Examination Centre on 

Tuesday 20 May (Level Α1 for children aged 8-

12 and Level Α1 for adolescents and adults in 

the morning, Level Α2 in the afternoon and 

Level Β1 in the evening), on Wednesday 21 

May Level Β2 in the morning and Level C1 in 

the evening) and on Thursday 22 May (Level  

C2 in the morning). 

Those wishing to participate are requested to 

apply to the London Examination Centre 

(Greek Embassy, Education Office, 1A Holland 

Park, London W11 3TP) between 3 February 

and 21 March 2014.  

For more information you may contact Mrs. 

Eleni Papagiannopoulou at 020 7221 0093 and 

020 72215977 or by e-mail at: 

education@greekembassy.org.uk                                                                   

 

 

_________________________ 

Visit the website of the Education Office  

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

and the Centre of Greek Language: 

http://www.greeklanguage.gr/certification 

 

mailto:education@greekembassy.org.uk
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15
mailto:education@greekembassy.org.uk
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/
http://www.greeklanguage.gr/certification
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

1. Σύναξη των Προκαθημένων των 

Αγιωτάτων Αυτοκεφάλων 

Ορθοδόξων Εκκλησιών. 

 
Έληξε στις 9 Μαρτίου, Κυριακή της 

Ορθοδοξίας και μνήμη των Τεσσαράκοντα 

Μαρτύρων, στην έδρα της πρωτόθρονης 

κατά Ανατολάς Καθολικής Εκκλησίας του 

Χριστού, η Σύναξη των Προκαθημένων των 

Αγιωτάτων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων 

Εκκλησιών. Ένα κορυφαίο γεγονός, ίσως το 

σημαντικότερο των τελευταίων δεκαετιών, 

από την έναρξη το 1992 του αμάρτυρου μεν 

στην μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας, 

πλην όμως καθιερωθέντος στη συνείδηση 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας θεσμού της 

Συνάξεως των Προκαθημένων. 

Με την ανάγνωση του μηνύματος κατά το 

Αρχιερατικό συλλείτουργο urbi et orbi («πρός 

τούς απανταχού της γης ορθοδόξους 

πιστούς, τούς ανά τόν κόσμον αδελφούς 

χριστιανούς καί πρός πάντα άνθρωπον 

καλής θελήσεως») η ανά την οικουμένη 

Ορθοδοξία κατέθεσε επικαιροποιημένη την 

μαρτυρία της στο σύγχρονο κόσμο. (Του 

ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ Πέτρου 

Βασιλειάδη, στο Amen.gr). 

 

 

. 

 

Τη σύναξη παρακολούθησε ο 

Πρωτοπρεσβύτερος της εκκλησίας των 12 

Αποστόλων και εκπαιδευτικός του 

Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου, π. 

Ιωσήφ Παλιούρας 

2. Η σημασία της Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης για τη διατήρηση 

της εθνικής ταυτότητας στον 

Απόδημο Ελληνισμό. 
 

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 

πραγματοποιήθηκε η πνευματική Σύναξη 

της Βοηθητικής Αδελφότητας Κυριών και 

Δεσποινίδων "Η Αγία Αγάθη" της 

Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας 

Παρασκευής, Harrow - ΒΔ Λονδίνου, της 

οποίας ιερατικώς προΐσταται ο Πρωτ. 

Αναστάσιος Σαλαπάτας. Η κα Βαρβάρα 

Καμπουρίδη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 

Ελληνικής Πρεσβείας  Λονδίνου, ήταν 

προσκαλεσμένη ομιλήτρια και ανέπτυξε το 

θέμα "Η σημασία της Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης για τη διατήρηση της εθνικής 

ταυτότητας στον Απόδημο Ελληνισμό". 
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3. Γυναίκα και Επιστήμη 

 
Το Σάββατο 1 Μαρτίου 2014, η κα Βαρβάρα 

Καμπουρίδη ήταν προσκαλεσμένη 

ομιλήτρια με θέμα "Γυναίκα και Επιστήμη" 

στην ετήσια σύναξη με γεύμα της 

Αδελφότητας των κυριών της 

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας των 12 

Αποστόλων, της οποίας προΐσταται  

ιερατικώς ο Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρας. Η 

σύναξη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή 

του Potters Bar, Β Λονδίνο.   

 

 

4. Επίσκεψη του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου 

στο Hellenic Center. 

Το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 

επισκέφτηκε στις 27 Φεβρουαρίου την έκθεση 

ελληνικών παραδοσιακών  ενδυμασιών στο 

Hellenic Centre. 

Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για τα 

εκθέματα με τις ερωτήσεις που υπέβαλαν 

προς την επιμελήτρια της έκθεσης κ. Ιωάννα 

Παπαντωνίου η οποία και τους ξενάγησε 

στην έκθεση. 

 

 

Στη συνέχεια, τα παιδιά έλαβαν μέρος σε 

εργαστήριο ζωγραφικής με θέμα την 

κατασκευή παραδοσιακών φορεσιών 

 
 

5. Αποκριάτικη γιορτή στο 

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείου 

Λονδίνου. 

Στις 28 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο 

Δημοτικό Σχολείο η αποκριάτικη γιορτή. Οι 

μαθητές (και οι εκπαιδευτικοί!) ντύθηκαν με 

αποκριάτικες στολές, χόρεψαν και 

πραγματοποίησαν διαγωνισμό καλύτερης 

στολής 
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6. Υγιεινή σώματος στο Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου.  

Τον μήνα Φεβρουάριο, το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο του Λονδίνου ασχολήθηκε με 

το ανθρώπινο σώμα.  

 

 
 

Τα παιδιά παρατήρησαν τον εαυτό τους στον 

καθρέφτη, επισήμαναν τα χαρακτηριστικά 

του προσώπου και του σώματός τους, 

σχεδίασαν το δικό τους ανθρώπινο ομοίωμα, 

εντόπισαν και ζωγράφισαν τα διάφορα μέρη 

του σώματος πάνω σ' αυτό. Συζητησαν για 

τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου και την 

λειτουργία τους, αλλά και για τις πέντε 

αισθήσεις του ανθρώπου. 

 

Στο τέλος, έγινε εκτενής συζήτηση για την 

υγιεινή του στόματος και του σώματός μας, 

καθώς και για την υγιεινή διατροφή. 

 

 

7. Εκδήλωση των σχολείων των 

Midlands στο Newstead Abbey 

Την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση των σχολείων 

των Midlands (Κεντρικής Αγγλίας)  στην 

κατοικία του Λόρδου Βύρωνα (Newstead 

Abbey) στο πλαίσιο των εορταστικών 

εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και 1ης 

Απριλίου.  Το Newstead Abbey βρίσκεται 

στην περιοχή του Mansfield στο 

Nottinghamshire.  

          

Μαθητές του Ελληνικού σχολείου 

Nottingham με το Διευθυντή του σχολείου κ. 

Ιορδάνη Παρασκευόπουλο  και την 

χοροδιδάσκαλο του σχολείου κ. Έλενα 

Κύρρη-Royle .  

       

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα Ελληνικά 

παροικιακά σχολεία   Birmingham, Coventry, 

Derby, Leicester,  Mansfield, Nottingham, 

Sheffield.  Οι μαθητές των σχολείων 

παρουσίασαν θεατρικά, τραγούδια και 

ποιήματα σχετικά με τις παραπάνω 

επετείους καθώς και  παραδοσιακούς 

ελληνικούς/κυπριακούς  χορούς έχοντας σαν 

σκηνικό την επιβλητική κατοικία του 

κορυφαίου φιλέλληνα.  Πολύς κόσμος εκτός 
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από τους γονείς των μαθητών καθώς και 

επίσημοι παρακολούθησαν την εκδήλωση. 

     

Η Διευθύντρια του σχολείου του Mansfield 

κ.Μαρία Τεμένου, υπεύθυνη της 

διοργάνωσης. 

8. ¨Το δάσος που.... νιώθει¨. 

Οι μαθητές του Τ.Ε.Γ. Σταβάνγκερ σε παιχνίδι 

ρόλων στο πλαίσιο της δραστηριότητας του 

προγράμματος WeC.A.R.E. με τίτλο "το δάσος 

που... νιώθει". Ένα ταξίδι στο νησί της 

Καλυψούς, όπου οι μαθητές αναγνωρίζουν τα 

συναισθήματα και βρίσκουν τρόπους να 

διαχειριστούν τα πιο δύσκολα. Πρόκειται για 

το Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης 

εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την 

προαγωγή του θετικού κλίματος και της 

ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική 

κοινότητα «WeC.A.R.E» (κύρια φάση, 2013-

2014). 

 

 

 

9. Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο 

ΤΕΓ Δουβλίνου 

Το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς στο 

σχολείο μας μιλήσαμε με τα παιδιά για τα 

έθιμα της Αποκριάς και της Καθαράς 

Δευτέρας, φτιάξαμε μάσκες και χαρταετούς.  

 

 

Με τα μεγαλύτερα παιδιά γνωρίσαμε τα 

έθιμα της Καθαράς Δευτέρας όπως 

γιορτάζονται στις διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας και τη Σαρακοστή.  Φτιάξαμε και 

φορέσαμε όλοι μάρτηδες για να μη μας 

κάψει ο «ήλιος». Καλή Σαρακοστή! 

 

10. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

των μαθητών του ΤΕΓ 

Εδιμβούργου. 
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Οι μικροί μαθητές του ΤΕΓ Εδιμβούργου 

ασχολήθηκαν δημιουργικά με την κατασκευή 

ατομικών εργασιών τις οποίες και 

παρουσίασαν στο σχολείο τους. 

11. Δραστηριότητες των 

μαθητών του ΤΕΓ ÅSÖ 

Στοκχόλμης.  

Στα πλαίσια της προσπάθειας που έκαναν 

τα παιδιά του ΤΕΓ ÅSÖ Στοκχόλμης να μας 

γνωρίσουν την πόλη τους, έβγαλαν 

φωτογραφίες από το κτίριο της Σουηδικής 

βουλής 

 

το μουσείο Νόμπελ 

 

τα σοκάκια της παλιάς πόλης (gamla stan). 

Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία αυτή η 

εξόρμηση με τα παιδιά τα οποία 

συνοδεύονταν από τους γονείς τους. 

 

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν καθολική 

και γονείς και παιδιά το ευχαριστήθηκαν 

παρά το πολύ κρύο. Η δράση αυτή κατέδειξε 

και μια άλλη πλευρά της προσφοράς των 

ΤΕΓ για τα ελληνόπουλα του εξωτερικού. Η 

βοήθεια από την πλευρά  των γονέων ήταν 

καθοριστική και πολύτιμη. 

12. Επίσκεψη του Σχολείου της 

Αγ. Σοφίας στο Ελληνικό Κέντρο. 

Απο την επίσκεψη του Σχολείου της Αγίας 

Σοφίας, στην έκθεση παραδοσιακών 

γυναικείων ενδυμασιών του Ελληνικού 

κέντρου, (Patterns of Magnificence / 

Αχνάρια Μεγαλοπρέπειας) στις 8 

Φεβρουαρίου 2014. 

 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην αίθουσα 

της Προδημοτικής με αφορμή την επίσκεψη 

στην Έκθεση του Ελληνικού Κέντρου. 
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13. Newsletter του Ελληνικού 

Σχολείου Finchley. 

Οι μαθητές της Στ’ τάξης του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Finchley Λονδίνου 

εξέδωσαν τη νέα έκδοση του Newsletter του 

Σχολείου τους, στην οποία περιέχονται 

ενδιαφέροντα άρθρα και μαθητικές έρευνες. 

 

______________________________ 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

14. Διαγωνισμός Παιδικής Και 

Νεανικής Δημιουργίας Video 

Για τους μαθητές της Oμογένειας 

Το Υπουργείο Παιδείας και η 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, 

προκηρύσσουν διαγωνισμό δημιουργίας 

video για παιδιά και νέους με θέμα: 

« Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α – Μ Ι Α  Μ Ε Ρ Α  Σ Τ Η Ν  

Π Ο Λ Η  Σ Ο Υ – Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  Κ Ι  Ε Σ Υ »  

Γ ι α  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  σ τ ο  

δ ι α γ ω ν ι σ μ ό  δ ε ί τ ε  σ τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω  

δ ι ε ύ θ υ ν σ η :  

 

_____________________________ 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

15. "Ὦ γλυκύ μου ἔαρ" 

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 ώρα 7:00 μ.μ. 

Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου 
 

"Ὦ γλυκύ μου ἔαρ" 

 
 

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Ελληνικής 

Πρεσβείας Λονδίνου και η Κυπριακή 

Εκπαιδευτική Αποστολή σε συνεργασία με 

τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 

Μεγ.Βρετανίας διοργανώνουν ένα αφιέρωμα 

στην Ορθόδοξη χριστιανική υμνολογία της 

περιόδου πριν και κατά τη Μεγάλη 

Εβδομάδα. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 

απόδοση ύμνων και νεοελληνικής 

μελοποιημένης ποίησης από τη χορωδία και 

την ορχήστρα της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής, αναγνώσεις ποιημάτων, 

λογοτεχνικών αποσπασμάτων και ύμνων. 

Με την ευγενική χορηγία του Ελληνικού 

Κέντρου.   

http://hellenic-education-

uk.europe.sch.gr/hi-3/ 
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16. Greek Poems on the 

Underground 

Wednesday March 26 at Europe House, 

Smith Square, SW1, 6.30pm. 

A celebration of Greek culture, with poems by 

Greek, English and Irish poets (Sappho, 

Cavafy, Byron, Shelley, Keats), with Cicely 

Herbert, Piers Plowright, John 

Theocharis  (reading in Greek), and the Apollo 

Chamber Players performing music by 

Theodorakis. Wine reception. 

 

 
 

17. Εκδηλώσεις στο Ελληνικό 

σχολείο του Milton Keynes. 
 

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 

Προσευχής της Γυναίκας την Παρασκευή 7η 

Μαρτίου, στις 10.30πμ. στους χώρους του 

σχολείου. Η μέρα φέτος είναι αφιερωμένη 

στις γυναίκες της Αιγύπτου. Η τελετή θα 

γίνει στα Αγγλικά, αλλά θα 

«αντιπροσωπευθούν» οι γλώσσες που 

ομιλούνται εκεί σήμερα:  Αραβικά, Αρμενικά, 

Γαλλικά, Ιταλικά και φυσικά Ελληνικά.  Θα 

ακολουθήσει μικρή δεξίωση.   

 

Την ίδια μέρα στις 6.30μμ. θα τελεσθεί η 

Ακολουθία της Α’ Στάσης των Χαιρετισμών. 

Η Θεία λειτουργία τελείται κάθε δεύτερη και 

τελευταία Κυριακή του μήνα στις 09.30. 

Την Μεγ. Εβδομάδα, αρχίζοντας με την 

Κυριακή Των Βαΐων και την Ακολουθία του 

Νυμφίου το βράδυ, θα συνεχίσουμε: Μεγ. 

Τετάρτη βράδυ, Μεγ. Πέμπτη και Μεγ. 

Παρασκευή πρωί-βράδυ και, Θεού θέλοντος, 

την Ανάσταση τα μεσάνυχτα του Μεγ. 

Σαββάτου. Συνήθως, το  ύστερο τ’ουρανού 

Αστέρι του Δ. Σολωμού, προμηνύει 

καθαρώτατον ήλιο για  την Κυριακή Του 

Πάσχα.  

Τα παιδιά του Σχολείου μας έχουν ενεργό 

ρόλο. Είτε, βοηθούν στον στολισμό του 

Επιταφίου, ή είναι Μυροφόρες την Μεγ. 

Παρασκευή, είτε κρατούν Εξαπτέρυγα ή 

βοηθούν στο στρώσιμο του τραπεζιού και 

σερβίρισμα φαγητού. 

Και εφέτος τον Εσπερινό της Αναστάσεως, 

που το καλό άγγελμα θα ακουστεί σε πολλές 

γλώσσες θα ακολουθήσει το  καθιερωμένο 

πλέον πανηγύρι με τον οβελία (τους οβελίες 

θα έλεγα) να πρωταγωνιστεί. Είναι μία 

χαρούμενη ατμόσφαιρα με παραδοσιακούς 

χορούς και τραγούδια που μοσχομυρίζει 

Ελληνικότατο Πάσχα στο χωριό.  Κόσμος και 

όχι μόνο από κοντά  μαζεύεται για να κάνει 

Πάσχα μαζί μας.  
 
 

_____________________________ 

Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

18. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΙΑΜΜΕ 

 

«Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης 

ΕΔΙΑΜΜΕ: δομή, λειτουργία και 

εφαρμογές» 

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 

Τόπος: Χωλ  Ι. Ναού Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή,  

Wightman Road, London N8 0LY, Tel. 0208 

348 7104 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν 

να παρακολουθήσουν την Επιμορφωτική 

Ημερίδα να δηλώσουν τα στοιχεία τους στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

Admission free but booking advised:  

joanna.zywotko@ext.ec.europa.eu;   

Tel 020 7973 1992 

 

mailto:joanna.zywotko@ext.ec.europa.eu
tel:020%207973%201992
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έως και την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014. 

 

19. Centre for Hellenic Studies 

Public Events 

Tuesday 18 March, 17.30 

“El più bello li… ”: Recovering the lost church 

of Saint Francis in Heraklion 

Council Room (K2.29), King's Building, Strand 

Campus 

A lecture with Donal Cooper (Cambridge 

University). Part of the Byzantine Seminar Series. 

 

Monday 24 March, 17.30 

Language and age identities among older 

Greek Cypriot women 

Council Room (K2.29), King's Building, Strand 

Campus 

A lecture with Anna Charalambidou 

(University of Surrey). Part of the Modern Greek 

Seminar Series. 

 

 

______________________________ 

Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

20. The Postgraduate 

Studentships in Modern Greek 

Studies 2014-2015 

Thanks to a generous grant from the A G 

Leventis Foundation, three postgraduate 

studentships are available for students who 

wish to pursue a full-time higher degree 

programme (MA by Research, MRes or PhD) in 

the fields of Modern Greek (including Cypriot) 

literature, language, history and culture.  

Candidates should have a first class or  upper 

second class degree (or equivalent) in a 

relevant subject.  To apply for PhD, candidates 

should also have completed, or be completing, 

a master’s degree in a relevant subject.  

Applicants will be asked to provide a detailed 

research proposal, two references and a 

transcript of qualifications.   

Prospective candidates may contact Professor 

Dimitris Tziovas (email 

d.p.tziovas@bham.ac.uk) for advice on research 

topics for which supervision is available.  The 

MRes is a research degree with taught 

elements.  Further information on Modern 

Greek Studies at the University of Birmingham 

can be found at:  

 

The studentships will cover University fees for 

one year only (at the rate applicable to UK and 

EU students) and may be applied for annually 

subject to a satisfactory progress report.  

Subsistence costs will not be covered.   

Application forms may be downloaded from 

College of Arts & Law Graduate School 

website: 

 

You are strongly advised to send in your 

application to study as soon as possible 

applications for funding will not be considered 

without an application for study. 

education1@greekembassy.org.uk  

και  

kea@schools.ac.cy  

 

http://www.birmingham.ac.uk/schools

/calgs/index.aspx 

 

http://www.birmingham.ac.uk/researc

h/activity/bomgs/index.aspx 

 
Centre for Hellenic Studies 

Arts & Humanities Research Institute 

School of Arts & Humanities 

King’s College London 

 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Lost-church.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Lost-church.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Identities.aspx
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventrecords/2013-2014/CHS/Identities.aspx
mailto:education1@greekembassy.org.uk
mailto:kea@schools.ac.cy
http://www.birmingham.ac.uk/schools/calgs/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/calgs/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/bomgs/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/bomgs/index.aspx
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Applications for the studentships must be 

returned by Friday, 20th June 2014 to:  

calpg-research@contacts.bham.ac.uk.   

 

21. Post in Hellenic studies at 

Columbia University 

The Program in Hellenic Studies at Columbia 

University invites applications for a limited 

term lecturer in Modern Greek language and 

culture, to begin July 1, 2014. Initial 

appointment is for one year with the possibility 

of renewal through a second year. The 

successful candidate will be appointed as a full-

time Lecturer in Discipline in the Classics 

Department and work closely withThe 

Language Resource Center. Teaching duties 

will include courses in Modern Greek language 

and culture (elementary to advanced), as well 

as the possibility of teaching courses in the 

candidate's area of specialization. Candidates 

with comparative interests and an expertise in 

Greek literature, film, linguistics, history or 

anthropology are encouraged to apply. Ph.D. 

and Native or near native competence in 

Modern Greek and a strong commitment to 

proficiency-based teaching of the Modern 

Greek language necessary for all applicants. 

   

All applications must be made through 

Columbia University's online system RAPS.  

Posting date 02-14-2014. Open until filled. In 

case you have trouble accessing the link, the 

URL is:  

 

 
 

 

 

22. The London School of 

Economics Hellenic 

Observatory is now accepting 

applications for a Research 

Assistant. 

Employer: LSE Hellenic Observatory - 

European Institute 

Position title: Research Assistant, Hellenic 

Observatory, European Institute, LSE 

Position Ref.: HO/2014-002 

Commences: 7 April 2014 

Employment type: Part time / Temporary 

Remuneration/ Pay rate: £18.14 Hourly Rate 

(Including Holiday Pay) 

Duties and Responsibilities and Required 

skills, experience and qualifications, 

 Working Hours: 8 hours per week on average 

until 1 July 2014 with some limited flexibility of 

work pattern. Possibility of Renewal. (see the 

website) 

Application procedures 

To apply please send a full up to date CV 

together with a one-page cover letter to 

Hellenicobservatory@lse.ac.uk by 21 March 

2014. The subject matter of the email-should 

read Research Assistant Job Ref HO/2014-002 

academicjobs.columbia.edu/applicants/Ce

ntral?quickFind=58918 

mailto:calpg-research@contacts.bham.ac.uk
http://hellenic.columbia.edu/
http://www.columbia.edu/cu/classics/
http://www.columbia.edu/cu/classics/
http://www.lrc.columbia.edu/
http://www.lrc.columbia.edu/
https://academicjobs.columbia.edu/applicants/jsp/shared/frameset/Frameset.jsp?time=1392503382162
mailto:Hellenicobservatory@lse.ac.uk
http://academicjobs.columbia.edu/applicants/Central?quickFind=58918
http://academicjobs.columbia.edu/applicants/Central?quickFind=58918
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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 and 

Religious Affairs 

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 

 

http://www.mfa.gr/uk
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.greek-language.gr/
http://elearning.greek-language.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:education@greekembassy.org.uk
http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/

