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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 education1@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!        

  
 

Χαιρετισμός του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βόρειας 

Ευρώπης Γεωργίου Κόσυβα 

 

Αγαπητοί συνεργάτες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης,  

Θα ήθελα να εκφράσω στην καθεμιά και τον καθένα σας 

τις θερμότερες ευχές μου, ώστε το Νέο Έτος 2016 να είναι 

ειρηνικό και δημιουργικό και να φέρει επιτυχίες σε όλους 

τους τομείς της ζωής σας! Πάνω απ’ όλα υγεία σε όλους για 

να έχουμε τη δύναμη να προσφέρουμε! 

Σε εσάς, μάχιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, εύχομαι 

το διδακτικό σας έργο να είναι πηγή προσωπικής 

ευχαρίστησης. Κατά την άσκηση της παιδαγωγικής 

αποστολής σας, προσφέρετε αξιόλογες γνώσεις και 

εμπειρίες, αναπτύσσετε σημαντικές δεξιότητες και στάσεις, 

επιμένετε στην αξία της συναδελφικής συνεργασίας, 

παρακινείτε σε καινοτομικές πρωτοβουλίες και καλές 

πρακτικές προς όφελος όλων των μαθητών μας. Είμαι 

σίγουρος ότι κατά το 2016 τα μαθήματά σας θα είναι εξίσου 

αποτελεσματικά, όπως ήταν μέχρι τώρα, και οι μαθητές θα 

τα παρακολουθούν με προσοχή. 

Σε εσάς, διευθύντριες και διευθυντές, πρόεδροι και μέλη 

των σχολικών επιτροπών των παροικιακών σχολείων της 

ελληνόγλωσσης και των αμιγών σχολικών μονάδων, 

εύχομαι να διατηρήσετε το ευχάριστο κλίμα μάθησης και 

επικοινωνίας. Στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα της 
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ομογένειας να ζεσταίνετε τις σχέσεις αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης, να απολαμβάνετε την 

εκτίμηση όλων στο πρόσωπό σας, έτσι ώστε η άσκηση του διοικητικού και παιδαγωγικού έργου 

σας να εμπνέει σε όλους την αγάπη για ένα κοινό εκπαιδευτικό όραμα. 

Με τις μελετημένες ενέργειές σας εύχομαι οι μαθητές μας να κρατήσουν το ενδιαφέρον τους για 

τη μάθηση, να έχουν όλοι τους βιώματα επιτυχίας και να είναι φιλικοί προς τους συμμαθητές 

τους. Η βοήθειά σας θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τους και να τονώνει τη διάθεσή τους για 

ουσιαστική γνώση, να ανοίξει την καρδιά και το μυαλό τους, ώστε να εργάζονται με πραγματικό 

ζήλο για την ολόπλευρη εκπαίδευσή τους.   

Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εκπαίδευση και τους μαθητές. 

Σε αυτές τις συνθήκες όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο. Η επίτευξη καλής διδασκαλίας 

μάς δεσμεύει στη σταδιακή εφαρμογή αλλαγών που βελτιώνουν την εκπαιδευτική 

καθημερινότητα και επαυξάνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών μας. Όσο καθένας 

μας κινητοποιείται περισσότερο, τόσο η μάθηση των μαθητών μας γίνεται καλύτερη!   

Ανανεώνοντας τις ευχές μου για τη νέα χρονιά σάς ευχαριστώ για τις προσωπικές και συλλογικές 

προσπάθειές σας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και σας παρακαλώ να δεχθείτε, αγαπητοί 

συνεργάτες, τους ειλικρινείς χαιρετισμούς μου. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους μαζί και στον καθένα 

χωριστά το Νέο Έτος 2016 να είναι Ευτυχισμένο και Δημιουργικό! 

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 

Δρ. Γεώργιος Κόσυβας 

Μαθηματικός 

 

______________________________ 

A. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

1. Βράβευση εκπαιδευτικού από 

τον Υφυπουργό Παιδείας κ. 

Πελεγρίνη. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευματων τίμησε τον Πρωτοπρεσβύτερο 

Ιωσήφ Παλιούρα για την 25ετή αδιάλλειπτη 

προσφορά του στην Ελληνική Εκπαιδευτική 

Αποστολή στη Βρετανία.  

Τον πατέρα Ιωσήφ βράβευσε ο υφυπουργός 

Παιδείας της Ελλάδας Θεοδόσης Πελεγρίνης 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, τον 

περασμένο μήνα, στο Ελληνικό Γυμνάσιο-

Λύκειο Λονδίνου.  

 

2. Επίσκεψη του Υφυπουργού 

Παιδείας κ.Πελεγρίνη στο 

Λονδίνο. 

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, ο Υφυπουργός 

Παιδείας κ. Θ. Πελεγρίνης με τους 

συνεργάτες του συμμετείχαν σε δείπνο 

εργασίας, το οποίο παρέθεσε ο Πρέσβης κ. Κ. 

Μπίκας με την σύζυγό του στην Πρεσβευτική 

κατοικία. Κατά τη διάρκεια του δείπνου 

ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν την 

Ελληνόγλωσση Παροικιακή Εκπαίδευση στη 

Μ. Βρετανία. Στο δείπνο συμμετείχαν ο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & 

Μ. Βρετανίας κ. κ. Γρηγόριος και Φορείς της 
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Παροικιακής Εκπαίδευσης. 

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, ο Υφυπουργός 

Παιδείας επισκέφθηκε το Ελληνικό 

Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου το οποίο 

στεγάζεται στα κτήρια της Εκκλησίας της 

Παναγίας στο Wood Green Βόρειου Λονδίνου. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του έγινε 

παρουσίαση της ιστορίας του σχολείου από 

την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα από τον 

πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα, πρώην 

καθηγητή του σχολείου. 

Ο υφυπουργός ενημερώθηκε για τα 

προβλήματα του σχολείου και αντάλλαξε 

απόψεις με τους καθηγητές, τους μαθητές 

και τους γονείς τους. Εξέφρασε τη συγκίνησή 

του γιατί όπως είπε είναι και αυτός παιδί 

ομογενών και υποσχέθηκε να κάνει από την 

πλευρά του ότι είναι δυνατόν για να 

βοηθήσει το σχολείο στη δύσκολη αποστολή 

του. 

 

Ο Αν. Διευθυντής του σχολείου Ευ. 

Μπακλαβάς, στην προσφώνησή του τόνισε 

ότι για την επιτυχία του κοινού σκοπού είναι 

απαραίτητη η ενότητα της ελληνικής 

παροικίας του Λονδίνου και η κοινή δράση 

όλων των παραγόντων. 

Τέλος έγινε η κοπή της πίτας και όλοι 

ευχήθηκαν για το νέο έτος. 

 

 

Την Τρίτη το πρωί, ο Υφυπουργός 

επισκέφθηκε το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και 

Δημοτικό σχολείο Λονδίνου. Ο Υφυπουργός 

ενημερώθηκε για τη λειτουργία του 

σχολείου, το αναμορφωμένο διδακτικό 

ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα 

μαθημάτων. Τονίστηκε ότι το σχολείο 

λειτουργεί με βάση την ελληνική και 

αγγλική νομοθεσία και δίνεται έμφαση στην 

τήρηση των κανόνων όπως αυτοί 

προβλέπονται και από τις δύο χώρες.  

 

Δόθηκε έμφαση στο σημαντικό ρόλο του 

Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Λονδίνου 

για τους Έλληνες που ζουν ή μεταναστεύουν 

στο Λονδίνο και επιλέγουν για τα παιδιά 

τους ελληνόγλωσση εκπαίδευση αντίστοιχη 

αυτής που παρέχεται στην πατρίδα μας, 

στην Ελλάδα. 

Ο υφυπουργός και οι συνεργάτες του έδειξαν 

να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο 

πρωταρχικός στόχος για όλους τους 

αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από το 

Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποτελεί η 

διατήρηση και προώθηση της της ελληνικής 

ταυτότητας και κληρονομιάς των μαθητών 

μας στην καρδιά του Λονδίνου.  
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3. ‘Χριστούγεννα σε όλο τον 

κόσμο’ από το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου 

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου το Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο Λονδίνου γιόρτασε στην 

κρύπτη της εκκλησίας Αγίας Σοφίας στην 

περιοχή Bayswater παρουσιάζοντας το 

θεατρικό δρώμενο “Χριστούγεννα σε όλο τον 

κόσμο”.  

 

Οι μικροί μαθητές τραγούδησαν 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε έξι 

διαφορετικές γλώσσες και παρουσίασαν 

έθιμα της γιορτίνης περιόδου που 

λαμβάνουν χώρα σε όλη τη Γη.  

 

Την γιορτή απόλαυσαν γονείς και παιδιά, 

ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το 

Χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου μας 

με φιλανθρωπικό σκοπό με καλλιτεχνικές 

δημιουργίες, δώρα και λιχουδιές από γονείς, 

νηπιαγωγούς και μαθητές. 

4. Δραστηριότητες του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου. 

Οι μαθητές της Τρίτης Τάξης του Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου παρουσίασαν εκδήλωση 

με δράσεις τους για την ευαισθητοποίηση 

όλων μας σχετικά με την ανακύκλωση. 

 

Με αφορμή τις ιδιαίτερα κρύες μέρες του 

Ιανουαρίου οι μαθητές της Τρίτης Τάξης του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 

δραματοποίησαν τον «Τουρτούρη», την 

ιστορία του χιονάνθρωπου που ήθελε να 

μείνει για πάντα με τα παιδιά. 

 

Στις 29 Ιανουαρίου το Ελληνικό Δημοτικό 

Σχολείο Λονδίνου γιόρτασε τη Γιορτή των 

τριών Ιεραρχών με τη συμμετοχή όλων των 

μαθητών που παρουσίασαν τη ζωή και το 

έργο τους,. Στη συνέχεια ακολούθησε ο 

αγιασμός για τη Νέα Χρονιά και η κοπή της 

Βασιλόπιτας.  
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5. Κάλαντα του Ελληνικού 

Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου 

στην Ελληνική Πρεσβεία. 

Τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Λονδίνο 

επισκέφτηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου 

Λυκείου Λονδίνου συνοδεία εκπαιδευτικών 

για να ψάλλουν τα κάλαντα των 

Χριστουγέννων και να ανταλλάξουν ευχές 

για τη νέα χρονιά. 

 

6. Χριστουγεννιάτικη   Γιορτή   στο  

ΤΕΓ Στοκχόλμης 

Στις 12  και στις 16 Δεκεμβρίου του 2015, 

πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη 

γιορτή του σχολείου μας στα τμήματα της 

Στοκχόλμης και της Ουψάλας, αντίστοιχα. 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες και των δύο 

τμημάτων απήγγειλαν ποιήματα,  

τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια  

και αναβίωσαν τη γέννηση του Χριστού 

παίζοντας το θεατρικό: “Η 

Χριστουγεννιάτικη Νύχτα”, με μεγάλη 

επιτυχία. 

 

Στο τέλος έλαβαν τα Χριστουγεννιάτικα 

δωράκια τους. 

7. Newsletter Δεκεμβρίου από το 

ΤΕΓ Όσλο 

Τον μήνα Δεκέμβριο, με αφορμή μία ενότητα 

του βιβλίου σε ένα από τα γκρουπ του 

σχολείου, μελετήσαμε τον Μινωικό 

Πολιτισμό. Στους μαθητές παρουσιάστηκαν 

τα σημαντικότερα κέντρα του Μινωικού 

Πολιτισμού,  τα κυριότερα χαρακτηριστικά  

και οι μύθοι που συνδέονται με αυτόν. Τέλος, 

οργανώσαμε ένα μινωικό γεύμα. Ακόμα, 

όλοι οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν 

σε ένα εργαστήρι χριστουγεννιάτικων 

κατασκευών και δραστηριοτήτων παραμονές 

των διακοπών. 

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

 

 

8. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στο 

Σαββατιάτικο σχολείο 

Στοκχόλμης. 

Στο Σαββατιάτικο σχολείο Στοκχόλμης στις 

19 του Δεκέμβρη έγινε η χριστουγεννιάτικη 

γιορτή μας. Οι μαθητές των μικρών τάξεων 

του σχολείου μας έδωσαν τον καλύτερο τους 

εαυτό και μικροί και μεγάλοι απολαύσαμε το 

θέαμα. 

 
Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 

ευχόμαστε ολόψυχα καλές γιορτές σε όλο 

τον κόσμο! 

 

9. Γιορτή Χριστουγέννων στο 

Ελληνικό Σχολείο Cambridge. 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, το Ελληνικό 

Σχολείο Αγ. Αθανασίου Cambridge ντύθηκε 

στα καλά και αστραφτερά του και γιόρτασε 

τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.  

Οι καλικάτζαροι ροκάνισαν το Δέντρο της 

Γης στο θεατρικό που ανέβασαν τα παιδιά , 

τα τρίγωνα συνόδευσαν τα Κάλαντα , ήθη 

και έθιμα ζωντάνεψαν μέσα από ποιήματα 

και διηγήσεις και όλοι μαζί καμάρωσαμε 

μικρά αγγελάκια και βοσκούς που έσπευσαν 

στη Φάτνη να υποδεχτούν το Θείο Βρέφος.  

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  

απηύθηνε χαιρετισμό  και η γιορτή έκλεισε 

με τον Άγιο Βασίλη να μοιράζει δώρα και 

ευχές. 

Ας είναι το 2016 Υγιές, Ειρηνικό και 

Δημιουργικό για όλους! 

______________________________ 

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

10. ANDROS ISLAND – Modern 

and Classic Greek Language 

Summer Courses 
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RSVP essential 

hellenicobservatory@lse.ac.uk  

For more information click here 

Free entry.  

Booking essential on 020 7563 9835 or 

atpress@helleniccentre.org 

 

Alexandria Institute and Aneroussa Beach Hotel 

continue their exciting partnership with a new 

Greek Course. This program takes place in 

Andros and is designed for students who want 

to make rapid progress in Greek, deepen their 

understanding of Greece and its culture, 

enjoying a breath-taking view of the sea and 

the unique natural beauties and history of 

Andros island. Special courses of Modern Greek 

Literature and Culture and of Classic Greek are 

offered on request. 

JUNE 2016 

05/06/2016-18/06/2016 

Beginners – Intermediate – Advanced Level 

Special course of Modern Greek Literature and 

Culture 

Special course of Ancient Greek 

______________________________ 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

11. RAGING ABOUT ACHILLES – 

The Hellenic Centre 

An event in English with Paul O'Mahony. Set 

against the backdrop of the Trojan Wars, the 

Iliad is the first, and arguably the greatest, 

work of western literature. 

In dramatic readings from different 

translations, and offering an account of a 

personal love affair with Classics, Raging about 

Achilles aims to bring fresh perspective to the 

classical text and explore its enduring 

influence. Paul is an actor, writer, producer and 

director. He translated and adapted three 

Greek tragedies to make The House of Atreus 

(performed at the Barbican) and he has also 

written a full-length musical inspired by Greek 

mythology.  

 

12. Invitation to Private View: 

Imagine Greece Exhibition 

The Hellenic Observatory, LSE Arts and 

Photoglobe Seminars are delighted to invite you 

to the Private View of the forthcoming 

photographic exhibition 

 

'Imagine Greece' 

 

Wed 9 March 2016, 6.30-8.30 pm 

Venue: Atrium Gallery, Old Building 

 

7.15- Opening Speech by H.E  

Mr Konstantinos Bikas 

Ambassador of Greece to the UK 

mailto:hellenicobservatory@lse.ac.uk
http://www.lse.ac.uk/intranet/LSESocial/artsAndMusic/artProjectsAndExhibitions/Imagined-Greece.aspx
mailto:press@helleniccentre.org
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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 
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