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Embassy of Greece in London - Education Office

Newsletter November 2014
Περιεχόμενα Contents

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!


Εορτασμός της Εθνικής
Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940
Απονομή Κρατικών
Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας
1. Ελληνικό
Λονδίνου.

Γυμνάσιο

Λύκειο

2.
Ελληνικό
Σχολείο
Αγ.Αθανασίου του Cambridge.

του

3. Τ.Ε.Γ. Στοκχόλμης.

4. Ελληνικό Σχολείο του Mansfield
τιμάει
"Το κεφάλι" έργο του γλύπτη Μέμου Μακρή στην είσοδο του ΕΜΠ

5. Τ.Ε.Γ. Όσλο

Μικρός τύμβος

6. Τ.Ε.Γ του Boras.

(17 Νοεμβρίου 1973)
7. Τ.Ε.Γ. Apfelbaum Zurich.
Δίχως τουφέκι και σπαθί, με το ήλιο στο μέτωπο,
υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί.
Είστε το Ποίημα.
Απλώνοντας το χέρι μου δεν φτάνει ως εκεί
που ωραία λουλούδια τις μορφές σας
Λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου,

8. Τ.Ε.Γ. Δουβλίνου.
9.

Αφιέρωμα
στην
υγιεινή
διατροφή στο Ελληνικό Δημοτικό
Λονδίνου

10. Oxford University Greek SocietyTalks and Lectures

Μπροστά σ’ αυτό το ποίημα μετράει μόνο η
σιωπή.

Νικηφόρος Βρεττάκος
«Παραλειπόμενα», Άπαντα, Β’ τόμος, εκδ.Τρία φύλλα, 1981

11. King’s College - Centre for
Hellenic Studies
12.
Εορτασμοί
εικοσιπενταετηρίδος
στην
Ελληνική κοινότητα Milton Keynes

13. Cavafy and England: A Home
from Home
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου
του 1940 στο Ελληνικό Γυμνάσιο
Λύκειο Λονδίνου.

2. Εορτασμός του Έπους του 1940
στο Ελληνικό Σχολείο του
Αγ.Αθανασίου του Cambridge.
Το Έπος του 1940 ύμνησε το Ελληνικό
Σχολείο το Αγ. Αθανασίου του Cambridge το
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014 στο St Paul ‘s

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 το

Centre

ελληνικό

σχολείου

Γυμνάσιο-Λύκειο

Λονδίνου

στο

Cambridge.

διάβασαν

Τα

παιδιά

αποσπάσματα

του
από

γιόρτασε την επέτειο του Οκτωβρίου του

εφημερίδες της εποχής για να μας θυμίσουν

1940. Οι μαθητές του σχολείου απήγγειλαν

την κατακτητική μανία των Ιταλών του

ποιήματα,

Μουσολίνι, την ηρωική νίκη των αγωνιστών

τραγούδησαν

και

ανέβασαν

θεατρική παράσταση αναβιώνοντας το έπος

του

Αλβανικού

του ‘40.

Κατοχή,

την

αντίσταση και

μετώπου,

τη

Γερμανική

ακατάπαυστη

Ελληνική

την απελευθέρωση ενός

Έθνους που ποτέ δε πεθαίνει ‘…μα ξανά
προς

τη

Δόξα

τραβά’!

Με

ποιήματα,

τραγούδια και σκετς αναβίωσαν μνήμες που
δίνουν μέχρι και τις μέρες μας μήνυμα
αγώνα και αισιοδοξίας στην ταλαιπωρημένη
Ελληνική ψυχή.

Στο τέλος της γιορτής απονεμήθηκαν τα
βραβεία και αριστεία στους μαθητές που
διακρίθηκαν την περσινή χρονιά, ενώ στη
συνέχεια,
Γυμνασίου

ο

Διευθυντής
Λυκείου

του

ελληνικού

Λονδίνου

κος

Ε.

Μπακλαβάς εκφώνησε τον εορταστικό λόγο.
Οι

επιτυχόντες

Κρατικό
‘Έπαινοι

μαθητές

Πιστοποιητικό

παρέλαβαν

το

Ελληνομάθειας.

απονεμήθηκαν

στους

αριστεύσαντες μαθητές και πανηγυρικοί
λόγοι εκφωνήθηκαν από τη Διευθύντρια του
Σχολείου Κα Ευαγγελία Ρόγκα και την
Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κα
Θεοδώρα Λεβάντη- Rowe. Η γιορτή έκλεισε
με παραδοσιακούς χορούς από τη Δρ Σοφία
Παπαδιά και το συγκρότημά της, και με τη
Τη γιορτή

ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Τροπαίου κ.Αθανάσιος .

συμμετοχή όλων, μικρών και μεγάλων, σε
έναν μεγάλο κύκλο λεβεντιάς.
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3. Η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 στο ΤΕΓ Στοκχόλμης.

4. Το
Ελληνικό
Σχολείο
Mansfield
τιμάει
την
Οκτωβρίου!

του
28η

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014, το Ελληνικό
Στις

25

Οκτωβρίου

γιορτάστηκε

στο

μας

Σχολείο

τίμησε

με

ενδοσχολικό

η

εορτασμό την 28η Οκτωβρίου 1940. Μέρα

επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την

δόξας και τιμής, μέρα ευλογημένη, μέρα

πραγματικά

εθνικής

Σαββατιάτικο

Σχολείο

Στοκχόλμης

εξαιρετική

γιορτή

υπερηφάνειας

και

εθνικού

παρακολούθησαν γονείς και μαθητές με

μεγαλείου. Το μυαλό και η σκέψη μας γύρισε

μεγάλο

γιορτή

εβδομήντα τέσσερα χρόνια πίσω στη μεγάλη

παρακολούθησαν επίσης η πρέσβης της

εκείνη μέρα, που ξεκίνησε ο αγώνας των

Ελλάδας κα. Αλίκη Χατζή, η πρόξενος της

Ελλήνων εναντίον των Ιταλών και αργότερα

Κύπρου

εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας.

ενδιαφέρον.

κα.

Μελίνα

Τη

Σάββα

και

ο

σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σκανδιναβίας
κος Κλεόπας, οι οποίοι έδωσαν θερμά
συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στα
παιδιά.

Οι μαθητές μας με τα ποιηματάκια, το
Πριν τη γιορτή ο σεβασμιότατος τέλεσε τον
καθιερωμένο αγιασμό και προσέγγισε παιδιά
και γονείς με ιδιαίτερη θέρμη και αγάπη. Στο
τέλος

της

πιστοποιητικά

γιορτής

απονεμήθηκαν

Ελληνομάθειας

τα

στους

επιτυχόντες των εξετάσεων που έγιναν το
Μάη του 2014 στη Στοκχόλμη.

πατριωτικό τραγούδι «Κορόιδο Μουσολίνι»
και τις θεατρικές εικόνες, αναβίωσαν με τις
αναπαραστάσεις τους και το υποκριτικό τους
ταλέντο το θρυλικό έπος του ’40 και
απέσπασαν

πολλά

χειροκροτήματα

και

συγχαρητήρια.
Έτσι, φορτισμένοι και αναβαπτισμένοι στην
κολυμβήθρα της γενιάς του ‘40, κλείσαμε με
τον Εθνικό μας Ύμνο. Μετά τη λήξη της
γιορτούλας

μας,

παρακολουθήσαμε

με

ιδιαίτερη συγκίνηση την επετειακή ταινία
«Υπολοχαγός

Νατάσσα»

με

αγγλικούς

υπότιτλους και ξαναθυμηθήκαμε τον παλιό
καλό ελληνικό κινηματογράφο!
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5. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου
στο Τ.Ε.Γ. Όσλο.
Στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής
επετείου της 28ης Οκτωβρίου, διοργανώθηκε
γιορτή από το Ελληνικό Σχολείο, το Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων του ΤΕΓ Όσλο, την
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα και το Σύλλογο
Ελλήνων

Νορβηγίας.

απήγγειλαν

Οι

μαθητές

μας

ποιήματα & τραγούδησαν

τραγούδια με τη συνοδεία ακορντεόν. Ακόμα,
οι μαθητές που συμμετέχουν στο πολιτιστικό
γκρουπ

του

Ελληνικού

Σχολείου

παρακολούθησαν επίκαιρο αφιέρωμα στην

Ελληνοϊταλικό

πόλεμο.

Η

Προπαρασκευαστική Α1 ασχολήθηκε με τον
Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Οι τάξεις Α1, Α2, Β1
ασχολήθηκαν με τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τάξη Β2
ασχολήθηκε κυρίως με την τριπλή κατοχή
της

Ελλάδας

από

τους

Ιταλούς,

τους

Γερμανούς και τους Βούλγαρους. Η εικόνα 1
είναι από το θεατρικό που παρουσίασαν οι
μαθητές της Προπαρασκευαστικής Α1. Η
δεύτερη εικόνα είναι από το τραγούδι "Πού
'ναι πιο καλά" του Μίκη Θεοδωράκη που
παρουσίασαν όλες οι μικρές τάξεις. Η τρίτη
εικόνα

είναι

από

το

θεατρικό

που

παρουσίασαν οι μεγάλες οι τάξεις.

28η Οκτωβρίου του 1940. Επίσης, αυτόν το
μήνα, μελετήσαμε το Μινωικό Πολιτισμό. Οι
μαθητές μας διδάχθηκαν τα σημαντικότερα
κέντρα του, τα κύρια χαρακτηριστικά του
Μινωικού Πολιτισμού και τους μύθους που
συνδέονται με αυτόν.

Το σκηνικό μας ήταν οι αφίσες που έκανε η
Προπαρασκευαστική Α1 για την Ειρήνη και
τον Πόλεμο και τα χιονισμένα βουνά της
Πίνδου με τους στρατιώτες και τις γυναίκες
που κουβαλούσαν τα πολεμοφόδια, που
έκαναν οι τάξεις του Νηπίου και των

6. Η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 στο Τ.Ε.Γ του Boras
Σουηδίας.

Προπαρασκευαστικών Α και Α1.

Οι μαθητές του ΤΕΓ παρουσίασαν ποιήματα,
θεατρικά

δρώμενα

και

τραγούδια

για

επέτειο

Οκτωβρίου.

Το

την

τραγούδησαν

νηπιαγωγείο

της
και

28ης
η

Προπαρασκευαστική Α τάξεις ασχολήθηκαν
με τις έννοιες Ειρήνη-Πόλεμος, αλλά και με
τη συμμετοχή των γυναικών της Ηπείρου

Embassy of Greece in London – Education Office
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7. Η Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου
στο ΤΕΓ Apfelbaum Zurich.
Το

Σάββατο

25

πραγματοποιήθηκε
Apfelbaum

Οκτωβρίου
στο

Ζυρίχης,

χώρο

εκδήλωση

2014

του

ΤΕΓ

για

τον

εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940.

8. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου
στο ΤΕΓ Δουβλίνου.
Την Κυριακή 26/10/2014 πραγματοποιήθηκε,
στο Ελληνικό Σχολείο Δουβλίνου, η γιορτή
για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Στη γιορτή μας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι
της Ελληνικής Πρεσβείας της Ιρλανδίας,
μέλη και φίλοι της Ελληνικής Κοινότητας
Ιρλανδίας

και

τέλος

οι

μαθητές

που

συμμετείχαν με τις οικογένειές τους. Θα
θέλαμε

να

ευχαριστήσουμε

όσους

παραβρέθηκαν στη γιορτή μας και τίμησαν
με την παρουσία τους το σχολείο μας και την
εθνική μας επέτειο.
Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση και
ομιλία από την εκπαιδευτικό Κα Λίτσα
Χατζημιχάλη, συνομιλία με τα παιδιά και
ερωταπαντήσεις

με

τον

υπεύθυνο

εκπαιδευτικό του ΤΕΓ Κο Γιαλαματζάκη, ενώ
ο

Σύλλογος

οργάνωσε

Γονέων
προβολή

επιμελήθηκε

και

οπτικοακουστικού

υλικού από την περίοδο του 1940, εικαστική
δραστηριότητα

με

τη

μαθητών

την

εποπτεία

υπό

Γιοβάνογλου

και

συμμετοχή

Καπαρού,

των
καθώς

των
Κων.
και

παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τη

Η γιορτή μας ξεκίνησε με την απονομή των

μαθητική χορευτική ομάδα του ΤΕΓ υπό την

Πιστοποιητικών

εποπτεία του Κου Καλογρανά.

περιόδου Μαΐου 2014, στους επιτυχόντες

Ελληνομάθειας,

της

μαθητές. Την απονομή έκανε η επιτετραμένη
της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ιρλανδία κα.
Ολγα Αναγνωστοπούλου. Ακολούθησε η
απονομή επαίνων από τον Πρόεδρο της
Ελληνικής

Κοινότητας

Κωνσταντίνο

Δρακάκη.

Ιρλανδίας
Θα

θέλαμε

κ.
να

δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους
μαθητές

για

την

προσπάθεια

και

την

επιτυχία τους και να τους ευχηθούμε και εις
ανώτερα.

Embassy of Greece in London – Education Office
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9. Αφιέρωμα
στην
υγιεινή
διατροφή από το Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου.

SIR

MICHAEL LLEWELLYN SMITH,

former

Με αφορμή την «Παγκόσμια ημέρα κατά

Ambassador of the United Kingdom to Greece

της

του

and Poland, more than any one else in our time

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου με τη

maybe rightly characterized as an erudite

βοήθεια των εκπαιδευτικών κ.κ. Χριστίνας

diplomat. An Oxonian (New College & St

Βασιλείου και Μαρίας Ευστρατοπούλου

Antony’s College), Vice President of the British

διοργάνωσαν σχετικό αφιέρωμα με έργα

School at Athens, Visiting Professor at the

τους,

και

Centre for Hellenic Studies, King’s College, and

‘μαγειρέματα’ που αφορούσαν την Υγιεινή

author of many treatises on modern Greek

διατροφή.

history

Παχυσαρκίας»

τραγούδια,

οι

μαθητές

παντομίμα

–including

the

classic book

on

20th century Greek history Ionian Vision: Greece

______________________________
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

in Asia Minor 1919-1922–, he is currently
working on the life and times of the Greek
statesman Eleftherios Venizelos.
The OUGS is honored that Sir Michael

10. Oxford
University
Greek
Society-Talks and Lectures

Llewellyn Smith will come and talk to us about
his recent research, and his innovative attempt
of viewing the great politician and statesman

Eleftherios Venizelos: The Man and the

Eleftherios Venizelos from a novel historical
perspective,

Statesman

that

reevaluates

the

role

of

individuals as agents in the historical process.

A talk by
Sir Michael Llewellyn Smith

Eleftherios

Venizelos

reshaped

Greece

between 1910 and 1915, initiated the Asia
Minor Campaign in 1919, fell from power
before the Smyrna catastrophe, and returned to
power in the late 1920s. How did his
upbringing in Crete and his education feed into
his career? What kind of man was he? What
were his political mistakes? What was his

Embassy of Greece in London – Education Office
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influence

on

Greek politics,

society

and

________

culture? These are only some of the questions

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

this talk will address.
Michaelmas 2014
18 November
5 p.m.
Taylor Institution Lecture theatre

12.
Εορτασμοί
εικοσιπενταετηρίδος
στην
Ελληνορθόδοξη
Κοινότητα
Milton Keynes

St. Giles
Oxford OX13NA

11. King’s College - Centre for
Hellenic Studies

CELEBRATIONS of The 25th ANNIVERSARY
Of The Foundation of The Community
1989 – 2014

‘’ Greek Archaeological Committee UK

Celebrating 25 years since its Foundation, our
Community will start the festivities formally on
Friday 14th November 2014. His Eminence
Archbishop Gregorios of Thyateira & Great
Britain will Officiate Great Vespers at 6pm.
The Mayor of Milton Keynes Cllor Derek
Eastman and other Dignitaries will be present

Annual Lecture 2014’’
Achaeans at Khania, Western Crete. With Maria
Andreadaki-Vlazaki (Director General of
Antiquities and Cultural Heritage, Ministry of
Culture and Sport, Athens).
Thursday 13th November 2014, 7-8pm
Hosted by the Centre for Hellenic Studies
Great Hall, King's Building, Strand
Campus
http://www.kcl.ac.uk/artshums/ahri/eventre
cords/2014-2015/CHS/gaclecture14.aspx

Centre for Hellenic Studies
Arts & Humanities Research Institute
Faculty of Arts & Humanities

King’s College London
______________________

A Reception/Dinner at our Swinfen Harris
Church Hall, next to the Church will follow.
To mark the occasion, a Souvenir Album will
be produced. We are inviting those who would
like to acknowledge our efforts over the years
by placing Greetings in the Album. We are
allocating full, half or quarter page spaces..
Please contact us as soon as possible; Any
donation big or small will be gratefully
accepted and appreciated.
We hope that you will honour us with your
presence
The Committee / Η Επιτροπή.
Church Services until the end of the year, will
continue on the second and last Sunday of the
month at 9.30am, except December. The Feasts
of our Patron Saints will be commemorated on
Sunday 30th Nov. for St. Stylianos & 14th of
Dec. for St. Ambrosios. CHRISTMAS H.
LITURGY will be on the Eve, Wednesday 24
Dec. at 6pm.

Embassy of Greece in London – Education Office
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13. Cavafy and England: A Home
from Home
The six years Cavafy spent in England as a
boy had a lasting effect in shaping the Greek
poet’s personality.

experience in bilateral and international
cultural relations. After postings in Brussels,
London and Rome, since 1995 Dr Solomonidis
has been serving as Minister Counsellor for
Cultural Affairs at the Embassy of Greece in
London and as UK Representative of the
Hellenic Foundation for Culture.
Monday 24th November 2014, 6-7pm
Location: Bronte Room, Conference Centre
Attendance is free but registration is required.
If
you
plan
to
come
please
email chris.michaelides@bl.uk with
'Cavafy
Lecture' in the subject line.

This lecture by Victoria Solomonidis examines
C.P. Cavafy's close links with England and
relates the experiences which were to influence
the creativity of this lowly Alexandrian clerk in
the Egyptian Department of Irrigation who
became a poet of international renown.
Through UK and Greek archival sources, the
six 'lost' years (1871 - 1877) Cavafy spent in
England as a young man are described, and the
lasting effect they had in shaping the poet’s
personality is evaluated.

Event organised in cooperation with the Hellenic
Foundation for Culture, UK
http://www.bl.uk/events/cavafy-and-england-ahome-from-home#sthash.llscPovO.dpuf

Following his father's death in Alexandria,
Cavafy was taken into the embrace of his
extended family in London, at the centre of the
prosperous Greek community established in
the capital since the 1830s. Through them he
was exposed to their rich cultural connections,
including the leading British artists and writers
of the period who left a lasting mark on his
burgeoning aesthetic sensibility.
Dr Victoria Solomonidis was born in Athens.
She studied at the University of Athens,
University College London (SSEES) and
Imperial College London. She completed her
doctoral thesis at King's College London, where
she is now a Fellow. Beyond her academic
interests in historical research she has extensive
Embassy of Greece in London – Education Office
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Useful Links
Greek Embassy in London
www.mfa.gr/uk

Education Office at the Greek
Embassy in London http://helleniceducation-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.
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