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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!         
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Θερμές Χριστουγεννιάτικες ευχές από 

καρδιάς. 

Καλή κι ευλογημένη χρονιά το 2015 για 

όλο τον κόσμο. 

Με το τέλος του 2014 τελειώνει και η θητεία 

μου ως Συντονίστρια Εκπαίδευσης Βόρειας 

Ευρώπης με έδρα το Λονδίνο. Ήρθε η ώρα να 

σας αποχαιρετήσω από τούτη εδώ τη στήλη 

του Newsletter μας που αποτέλεσε το βήμα 

για μια καλύτερη γνωριμία με όλους εσάς 

που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέεστε 

με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη 

Βόρεια Ευρώπη κι ενδιαφέρεστε έμπρακτα γι 

αυτήν. 

Απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς όλους 

όσοι με τίμησαν με τη συνεργασία τους και 

με υποστήριξαν στο έργο μου ώστε να δώσω 

όσο περισσότερα μπορούσα στην 

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση της Ομογένειας 

από  τη θέση της Συντονίστριας. Ευχαριστώ 

τους Υπουργούς,  Υφυπουργούς Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 2011-2014 και την Ειδική 

Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ.Αθηνά Λινού, καθώς 

και τους Υπουργούς Εξωτερικών 2011-2014 

που μου έδωσαν την ευκαιρία να υπηρετήσω  

επί τρεισήμισι έτη και να ολοκληρώσω την 

επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην 

τιμητική αυτή θέση. Τους Πρέσβεις και το 

προσωπικό των Πρεσβειών και Προξενείων 

Λονδίνου, Στοκχόλμης, Γκέτεμποργκ, 

Μάλμε, Κοπεγχάγης, Δουβλίνου, Όσλο, 

Ελσίνκι, Βίλνιους, Ταλίν,  Βέρνης, Ζυρίχης, 

Γενεύης, Βασιλείας. Τον Αρχιεπίσκοπο 

Θυατείρων και Μεγ.Βρετανίας κ.κ.Γρηγόριο, 

τους Θεοφιλέστατους Επισκόπους στη 

Μεγ.Βρετανία και Εσθονία και τους  

Μητροπολίτες Σουηδίας και Πάσης 

Σκανδιναυίας, τον Πρόεδρο  και τους 

συνεργάτες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

στη Θεσσαλονίκη, του Ινστιτούτου 

Νεοελληνικών Σπουδών και του ΕΔΙΑΜΜΕ, 

το ακαδημαϊκό προσωπικό των 

συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και το ΔΣ 

του Society for Hellenic Studies,  το 

προσωπικό του ΥΠΑΙΘ και ΔΙΠΟΔΕ, τους 

ιερείς και το προσωπικό της Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων, τους συναδέλφους Επιθεωρητές 

της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, τα 

μέλη του ΕΦΕΠΕ, τους προέδρους και τα 

μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών 

Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, τους 

Διευθυντές και το προσωπικό των  ΜΜΕ 

Λονδίνου, έντυπων, ηλεκτρονικών, 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, τη 

Διευθύντρια και το προσωπικό του 

Ελληνικού Κέντρου Λονδίνου, τoυς 

Προέδρους και τα μέλη των Συλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων και των Σχολικών 

Επιτροπών των Τμημάτων Διδασκαλίας της 

Ελληνικής Γλώσσας. Ευχαριστώ ακόμη τους 

συναδέλφους μου Συντονιστές Εκπαίδευσης 

ανά τη γη,  όπου η πατρίδα μας υποστηρίζει 

τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας, για την 

αλληλεγγύη και συναδελφικότητά τους. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ για τη συνεργασία τους 

και την προσφορά τους τους Διευθυντές των 

αμιγών, δίγλωσσων  και παροικιακών 

σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, 

αποσπασμένους και ωρομισθίους, στους 

οποίους η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση 

εξωτερικού οφείλει τα πάντα. Αποχαιρετώ 

με αγάπη τους γονείς των μαθητών μας και 

τα αγαπημένα μας παιδιά. Τέλος, χαιρετώ 

και ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στο 

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου, 

την κ.Ελένη Παπαγιαννοπούλου, την 

κ.Αικατερίνη Λαμπέα, τον κ.Κωνσταντίνο 

Παπαγεωργίου, την κ.Αθηνά Ξούρα και την 

κ. Ιουλία Γούλα, η βοήθεια των οποίων ήταν 

πολύτιμη και καθοριστική για την επίτευξη 

των στόχων της αποστολής μας. 

Βαρβάρα Καμπουρίδη 
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A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

1. Χριστουγεννιάτικες ιστορίες στο 

Ελληνικό Νηπιαγωγείο Λονδίνου. 

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 τα 

παιδιά του Ελληνικού Νηπιαγωγείου 

Λονδίνου ντύθηκαν σαν τους ήρωες των 

παραμυθιών και παρουσίασαν την 

Χριστουγεννιάτικη ιστορία σε γονείς και 

φίλους: “Πρωτοχρονιά στην 

Παραμυθοχώρα”.  

 

Αμέσως μετά ακολούθησε το 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του σχολείου μας 

με φιλανθρωπικό σκοπό με κατασκευές και 

γλυκίσματα από τους γονείς, τις δασκάλες 

και φυσικά τους μικρούς μαθητές. 

 

 

2. Γιορτή Χριστουγέννων στο 

Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 

Λονδίνου. 

Οι μαθητές του Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου πραγματοποίησαν στις 

12 Δεκεμβρίου τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 

στο σχολείο τους παρουσιάζοντας τα 

θεατρικά τους έργα και τραγουδώντας 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 

Οι μαθητές του Ελληνικού Δημοτικού 

Σχολείου Λονδίνου χάρισαν χαμόγελα και 

συγκίνησαν τους ηλικιωμένους  του 

γηροκομείου της γειτονιάς μας 

τραγουδώντας Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 

 

 

3. Χριστούγεννα στο ΤΕΓ 

Κοπεγχάγης.  

 

Στα πλαίσια της εορτής των Χριστουγέννων, 

οι μαθητές και ο δάσκαλος του ΤΕΓ 

Κοπεγχάγης γιόρτασαν τα Χριστούγεννα 

ενώ παράλληλα συμμετείχαν και στην κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
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4. Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο 

ΤΕΓ Δουβλίνου. 

Την Κυριακή  14/12/2014, πραγματοποιήθηκε  

η χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου 

μας. Τη γιορτή μας, τίμησαν με την παρουσία 

τους , η Α.Ε. πρέσβυς της Ελλάδας στην 

Ιρλανδία κα Ντιάνα Ζαγοριανού Πρίφτη, 

γονείς των παιδιών, μέλη και φίλοι της 

Ελληνικής Κοινότητας.  

 

Η μικρή μας ορχήστρα έπαιξε τα κάλαντα 

και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τα 

παιδιά τραγούδησαν, είπαν ποιήματα και 

διάβασαν έθιμα των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς του τόπου μας . Στο τέλος της 

γιορτής ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα σε 

όλα τα παιδιά.  

 

 

5.  Δράσεις του ΤΕΓ Όσλο 

Νορβηγίας 

Το μήνα Δεκέμβριο, οι μαθητές που 

συμμετείχαν στο γκρουπ των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων γνώρισαν την Ακρόπολη 

των Αθηνών. Παρουσιάσαμε τα ιδιαίτερα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του 

βράχου της Ακρόπολης, τα κυριότερα 

κτίσματα σε αυτόν στο πέρασμα των 

αιώνων, τους αρχιτέκτονες που σχεδίασαν 

τον ναό του Παρθενώνα και τα κυριότερα 

αγάλματα που κοσμούσαν την Ακρόπολη. 

 

Ακόμα, μάθαμε για τη διαμάχη της θεάς 

Αθηνάς με τον θεό Ποσειδώνα και 

παρακολουθήσαμε σε βίντεο το «ταξίδι» της 

Ακρόπολης μέσα στο χρόνο. Επιπλέον, 

περιηγηθήκαμε στην ψηφιακή πλατφόρμα 

του μουσείου της Ακρόπολης και παίξαμε τα 

ειδικά διαμορφωμένα παιχνίδια για παιδιά. 

 

Με αφορμή τις επικείμενες γιορτές των 

Χριστουγέννων, παρουσιάσαμε στους 

μαθητές μέσα από βίντεο την ιστορία της 

γέννησης του Χριστού καθώς και τα ήθη και 

έθιμα της εορταστικής περιόδου. Τέλος, στο 

τελευταίο μάθημα πριν από τις διακοπές των 

Χριστουγέννων, οι μαθητές συμμετείχαν σε 

εργαστήρι χριστουγεννιάτικων κατασκευών. 
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6. Χριστουγεννιάτικες γιορτές στα 

ΤΕΓ Göteborg και Borås 

Η γιορτή μας στο ΤΕΓ Borås ήταν πολύ 

συγκινητική. Οι μαθητές μας 

παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα και  μας 

τραγούδησαν τα κάλαντα και άλλα 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια.  

 

Οι μαθητές του τμήματος της 

προπαρασκευαστικής Α παρουσίασε τα 

δικά της ποιήματα για τη γιορτή με 

μεγάλη επιτυχία. 

 

Οι μαθητές μας στο ΤΕΓ του Göteborg 

παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τα 

θεατρικά σκετς που είχαν ετοιμάσει και 

μας τραγούδησαν τα 

Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα 

κάλαντα.  

 

Είμαστε ιδιαιτέρως 

περήφανοι για τα παιδιά του Α2 τμήματος 

που έγραψαν, σκηνοθέτησαν και 

παρουσίασαν το δικό τους θεατρικό έργο. 

 

7. Η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 

1940 στο Τ.Ε.Γ της Αγίας Σοφίας.  

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας 

πραγματοποίησε τον εορτασμό της 28ης 

Οκτωβρίου και παρευρέθηκε στη δοξολογία 

στον ναό της Αγίας Σοφίας με τη 

σημαιοφόρο Ζωή Salter. 

 

 

8. Η νέα γενιά των εκπαιδευτικών 

στο  Σαββατιάτικο Σχολείο 

Στοκχόλμης 

Στο Σαββατιάτικο Σχολείο Στοκχόλμης 

έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη 

σπουδάστρια του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παιδαγωγικό 

τμήμα δημοτικής εκπ/σης) Άννα Σεϊτανίδου 

που κάνει στο σχολείο μας την πρακτική της 
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στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

Εράσμους που χρηματοδοτεί τη δράση.  

 

Με πρωτοβουλία της Άννας τα παιδιά 

ξεκίνησαν να αλληλογραφούν με 

Ελληνόπουλα που ζουν στο Λονδίνο και 

πηγαίνουν και αυτά στο ελληνικό σχολείο. 

Την ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία της 

και τη νέα δυναμική που έφερε στην τάξη 

μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην 

επαγγελματική της ζωή. Ελπίζουμε ότι στο 

μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να 

φιλοξενήσουμε και άλλους εξαιρετικούς 

μέλλοντες συναδέλφους όπως η Άννα. 

______________________________ 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

9. Πιστοποίηση επάρκειας της 

Ελληνομάθειας  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

CERTIFICATE OF ATTAINMENT 

examinations for vocational purposes 

 

Eξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της 

ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για ειδικούς 

επαγγελματικούς σκοπούς μόνο σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε 

επαγγελματίες/επιχειρηματίες που είναι 

πολίτες της Ε.Ε. και επιθυμούν να εργαστούν 

στην Ελλάδα.  

Ιανουάριος 2015 

Εξετάσεις Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 

2015 

Εγγραφές Από 24 Νοεμβρίου έως 12 

Δεκεμβρίου 2014 

Μάιος 2015 

Εξετάσεις Τρίτη 19 Μαΐου 2015 

Εγγραφές Από 2 Φεβρουαρίου έως 20 

Μαρτίου 2015 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 δεξιότητες: 

κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση 

προφορικού λόγου και παραγωγή 

προφορικού λόγου.  

 

10. Βράβευση μαθητικού 

διαγωνισμού. 

 

Κ α λ η μ έ ρ α  –  Μ ι α  μ έ ρ α  σ τ η ν  

π ό λ η  σ ο υ  –  Η  Ε λ λ ά δ α  κ ι  ε σ ύ .  

 

 Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014  

πραγματοποιήθηκε στην τελετή έναρξης του 

17ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας 

Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους η 

βράβευση του νικητή του μαθητικού 

διαγωνισμού «Καλημέρα - Μια Μέρα στην 

πόλη σου - Η Ελλάδα και εσύ». 

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τη 

Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 

Θερμά συγχαρητήρια στο δικό μας 

Ελληνικό σχολείο του Δουβλίνου 

που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό. 
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του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κατά τη σχολική χρονιά 2013-14.  Στόχος του 

διαγωνισμού ήταν η ενίσχυση των δεσμών 

ανάμεσα στην Ομογένεια και το 

μητροπολιτικό κέντρο, την Ελλάδα και η 

ενθάρρυνση της ελληνομάθειας. Στο 

διαγωνισμό πήραν μέρος 53 σχολεία του 

εξωτερικού και τα video που δημιούργησαν 

είναι διαθέσιμα στον δεσμό:  

http://videocontest.i-create.gr/search-results/ 

Οι νικητές αναδείχθηκαν από την on line 

ψηφοφορία του κοινού. Την πρώτη θέση 

κέρδισε video που δημιούργησαν μαθητές 

του Ελληνικού Σχολείου Φρανκφούρτης  

με τίτλο «14 Σεπτεμβρίου…του 

Σταυρού…Καλημέρα Ελλάδα». 

Οι πέντε μαθητές-δημιουργοί του video 

συνοδευόμενοι από δύο εκπαιδευτικούς του 

σχολείου τους θα μεταβούν και θα 

φιλοξενηθούν με όλα τα έξοδα καλυμμένα 

στον Πύργο Ηλείας, όπου πραγματοποιείται 

το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας 

Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους. 

Στους νικητές που αναδείχθηκαν από την 

διαδικτυακή ψηφοφορία στις επόμενες εννέα 

θέσεις  και αναφέρονται παρακάτω, θα 

σταλούν ταχυδρομικώς βραβεία (tablets και 

βιβλία). 

2η θέση: Ελλάς, εκτός τόπου και χρόνου - 

Αγρυπνούμε σε τούτη τη γωνιά   

Αλβανία (Άγιοι Σαράντα), 

Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο "Απόστολος 

Παύλος" Μεσοποτάμου  

3η θέση: Η ιστορία μου στο Μεσοπόταμο.    

Αλβανία (Άγιοι Σαράντα), 

Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο "Απόστολος 

Παύλος" Μεσοποτάμου  

4η θέση: Μια μέρα στους Αγίους Σαράντα.  

Αλβανία (Άγιοι Σαράντα), 

Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο "Απόστολος 

Παύλος" Μεσοποτάμου  

5η θέση: Περιμένοντας την Ανάσταση   

Τουρκία (Κωνσταντινούπολη), 

Σχολείο: Μεγάλη του Γένους Σχολή  

6η θέση: Η Εκπαίδευση στη 

Κωνσταντινούπολη 

Τουρκία (Κωνσταντινούπολη), 

Σχολείο: Ζάππειον Κωνσταντινουπόλεως 

7η θέση: A Student’s Day In Stuttgart 

Γερμανία (Στουτγάρδη), Σχολείο: Γενικό 

Λύκειο Στουτγάρδης  

 

8η θέση: Καλημέρα από το Σύδνεϋ! 

Αυστραλία (Σύδνεϋ)  Σχολείο: All Saints 

Grammar School Sydney  

9η θέση: Εδώ Δουβλίνο – Dublin calling 

Greece 

http://videocontest.i-create.gr/search-results/
http://videocontest.i-create.gr/listing/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%cf%81%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%bf%cf%8d/
http://videocontest.i-create.gr/listing/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%cf%81%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%bf%cf%8d/
http://videocontest.i-create.gr/listing/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%bf/
http://videocontest.i-create.gr/listing/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-2/
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Ιρλανδία (Δουβλίνο), Σχολείο: Ελληνικό 

Σχολείο Δουβλίνου - Greek School of Dublin  

10η θέση: Καλημέρα από την Μελβούρνη 

2014 – Good Morning from Melbourne 2014 

Αυστραλία (Μελβούρνη), Σχολείο: St John's 

Greek Orthodox College Preston  

Σε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

που πήραν μέρος στο διαγωνισμό θα 

σταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ευχαριστεί 

θερμά όλους τους καθηγητές και τους 

μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό 

«Καλημέρα - Μια Μέρα στην πόλη σου - Η 

Ελλάδα και εσύ», καθώς και τους 

Συντονιστές εκπαίδευσης των σχολείων 

εξωτερικού για την πολύτιμη βοήθειά τους 

στη διοργάνωση. 

 

11. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – 

διαγωνισμός. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - διαγωνισμός 

με θέμα:  «Κύπρος: 1974 - 2014, 40 χρόνια 

Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ…» 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σερρών, το Σπίτι της Κύπρου - Μορφωτικό 

γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας στην 

Ελλάδα (σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου) και το 

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της 

Ελλάδας συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα - Διαγωνισμό με θέμα: Κύπρος: 

1974-2014, 40 χρόνια Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, 

δημιουργώ… και αφορά σε δημιουργίες 

μαθητών με αφορμή το Κυπριακό πρόβλημα.  

Το πρόγραμμα - διαγωνισμός απευθύνεται 

σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών 

δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και 

Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της 

Ομογένειας, και τελεί υπό την αιγίδα της 

Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Κυρίου Καρόλου Παπούλια.   

Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  

στον κ. Πούλιο Ιωάννη, Εκπαιδευτικό και 

Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. 

Σερρών, στον αριθμό τηλεφώνου: 2321047515 

και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

serreschools@gmail.com, ο οποίος είναι 

σχεδιαστής του προγράμματος-διαγωνισμού. 

 

12. Conference hosted by LOGOS 

Australian Centre for Hellenic 

Language and Culture 

ABSTRACT DEADLINE EXTENDED 

mailto:serreschools@gmail.com
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Due to popular demand and the upcoming 

holiday season, submissions will now be 

accepted up until Friday 30 January 2015.   

On behalf of the School of Humanities at 

Flinders University, we are pleased to 

announce our next conference to be held at the 

Bedford Park campus of Flinders University, 

located in Adelaide, South Australia, on 26-

27th June 2015. 

The conference is hosted by LOGOS Australian 

Centre for Hellenic Language and Culture and 

the Department of Language Studies at 

Flinders University and supported by The 

Foundation for Hellenic Studies.  

The inter-disciplinary conference will explore 

themes from Greek and Cypriot studies that 

will continue the tradition of the previous 

conferences on Greek Research.  

We welcome attendance from academics, 

researchers, practitioners and policy makers. 

Don’t miss out click here to submit an abstract 

now.  Deadline is 30 January 2015. 

A vibrant program will include the following 

areas of research: 

Ancient Greek 

Philosophy and 

Classical studies 

Cyprus: History and 

Culture   

Education, Society 

and Culture 

History and 

Migration 

Literature and 

Language 
Online Learning 

 

 

 

 

13. 3ο Συνέδριο των νεοελληνιστών 

των βαλκανικών χωρών 

Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και 

οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια 

(1453-2015): 

Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία 

 

 

 
 

 

14. Διεθνές Συνέδριο Rethinking 

Language Diversity and 

Education 

 

Το διεθνές συνέδριο Rethinking Language 

Diversity and Education που 

συνδιοργανώνεται τον προσεχή Μάιο (28-

31) στη Ρόδο, από το Πανεπιστήμιο Τορόντο 

Conference Coordinator 

School of Humanities – Modern Greek 

section 

Flinders University, GPO Box 2100 

ADELAIDE  SA 5001  AUSTRALIA 

  

 

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν 

συμμετοχή, στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ: 

www.eens.org (Τμήμα:Επικαιρότητα/Συνέδρια) 

http://www.eens.org/?event=call-for-papers-3o-

συνέδριο-των-νεοελληνιστών-των-βα 

 

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο 

Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου  

16-17 Οκτωβρίου 2015 

 

  

 

Tel:  (+61 8) 8201 3854 

Fax: (+61 8) 8201 2784 

Email:  layla.plummer@flinders.edu.au 

Web: www.flinders.edu.au/greekconference 

 

 

http://www.eens.org/
http://www.eens.org/?event=call-for-papers-3o-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B1
http://www.eens.org/?event=call-for-papers-3o-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B1
tel:%28%2B61%208%29%208201%203854
tel:%28%2B61%208%29%208201%202784
mailto:layla.plummer@flinders.edu.au
http://www.flinders.edu.au/greekconference
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και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τη 

συνεργασία  του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Στόχος του συνεδρίου είναι να καταστήσει 

την Ελλάδα επίκεντρο του διεθνούς 

επιστημονικού διαλόγου για ζητήματα 

γλωσσικής πολυμορφίας στην εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα τιμηθούν οι 

Jim Cummins και Μιχάλης Δαμανάκης,  δυο 

πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές 

που μέσα από το έργο τους επί σειρά ετών 

έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης  στον Καναδά, 

την Ελλάδα και την ελληνική διασπορά αλλά 

και διεθνώς. 

 

 

______________________________ 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

15. Voices From Greece 

Greeks in Southern Italy. 

From Antiquity to Modern times.  

History, Dialect and Culture. 

 

 

 

 

 

16. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 

στον Καθεδρικό Ναό 

Στοκχόλμης 

The Greek Orthodox Metropolis of Sweden and 

All Scandinavia 

in collaboration with the Embassy of Greece in 

Sweden 

Invites You to 

A Choral Christmas Concert 

 

Featuring: 

St. George Cathedral Byzantine Choir 

Saturday, December 13, 2014 @ 6:00 PM 

St. George Greek Orthodox Cathedral 

Birger Jarlsgatan 92, Stockholm 

 

 

  

 

Για πληροφορίες οργανωτικής φύσης, η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου είναι: 

http://rlde.aegean.gr/ocs/index.php/RLDE/RLDE 

Εmail:  RLDEconference@gmail.com 

Sunday, 22 February, 4.00 p.m.  

     Lecture Theatre 1 

 Entrance  Free,  All Welcome 

 

 

  

 

http://rlde.aegean.gr/ocs/index.php/RLDE/RLDE
mailto:RLDEconference@gmail.com
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"Perunika" Bulgarian Female Choir 

Nicolai Chamber Choir/Kammarkor 

"Orfeas" Greek Choir 

Με την παρουσία ανω των 500 ατόμων 

πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Ι. 

Μητροπόλεως Σουηδίας σε συνεργασία με 

την Ελληνική Πρεσβεία στη Στοκχόλμη, 

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με βυζαντινούς 

ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια του 

12ημέρου, στην οποία συμμετείχαν τέσσερεις 

χορωδίες, α) η Βυζαντινή χορωδία του 

Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου 

Στοκχόλμης, υπό την διεύθυνση του κ. 

Δημητρίου Καλπακίδη, β)  η Βουλγαρική 

γυναικεία χορωδία Perunika υπό την 

διεύθυνση του κ. Michael Deltchev, γ) η 

Σουηδική χορωδία Nicolai Kammarkör υπο την 

διεύθυνση του κ. Christian Ljunggren και δ) η 

Ελληνική χορωδία Ορφέας υπό την 

διεύθυνση του κ. Rolando Pomo. 

 

Στην αρχή της εκδήλωσης η Εξοχωτάτη 

Πρέσβυς της Ελλάδος στη Σουηδία κ. Αλίκη 

Χατζή απηύθυνε χαιρετισμό και συνεχάρη 

τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σουηδίας κ. 

Κλεόπα για την πρωτοβουλία του να 

διοργανώσει την πρώτη του εκδήλωση σε 

διάστημα έξι μηνών απο της ενθρονήσεώς 

του και συνεχάρη τους χοράρχες και τα μέλη 

των χορωδιών τους. 

 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Μητροπολίτης 

Κλεόπας ευχαρίστησε την Ελληνίδα Πρέσβυ 

κ. Χατζή για την αμέριστη συμπαράστασή 

της και των συνεργατών της στη διοργάνωση 

της εκδήλωσης και συνεχάρη τους μουσικούς 

που έλαβαν μέρος στη συναυλία, τον κόσμο 

για την συγκινητική του συμπαράσταση και 

υποσχέθηκε να διοργανώσει και μία 

Πασχαλινή συναυλία.Την εκδήλωση 

παρουσίασε το μέλος του Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Παπαξάνθης, 

την οποία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων 

οι Εξοχώτατοι Πρέσβεις της Ελλάδος, της 

Κύπρου, της Μολδαβίας, της Σερβίας, της 

Γεωργίας, της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας. 
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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, London 

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/

