
Αγαπητοί, αγαπητές συνάδελφοι και συνεργάτες, 

Με την ευκαιρία της  ανάληψης των  καθηκόντων μου ως Αν.
Συντονίστριας  Εκπαίδευσης  Ηνωμένου  Βασιλείου  και  Βορείου
Ευρώπης  στην   Eλληνική  Πρεσβεία  στο  Λονδίνο,  θα  ήθελα  να
εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και
δημιουργικότητα σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Αποτελεί  για  μένα  ιδιαίτερη  τιμή  και  ταυτόχρονα  μεγάλη
ευθύνη  και  πρόκληση,  η  ανάληψη   αυτής  της  θέσης.  Σ΄  αυτή  την
πρόκληση  και  με  τη  δική  σας  αρωγή,  θα  προσπαθήσω  να
ανταποκριθώ  υπηρετώντας  τις  καθημερινές  ανάγκες  που
αντιμετωπίζετε  στο  σημαντικό  και  πολυσύνθετο  έργο  σας,  της
προώθησης  της  διδασκαλίας της  Ελληνικής  μας  γλώσσας  και  της
Ελληνομάθειας.

Η  Ελληνόγλωσση  εκπαίδευση  που  υλοποιείται  στις  χώρες
αρμοδιότητάς μας, λαμβάνει υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες
και ανάγκες που αναδεικνύει η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών,
ώστε  να  παρέχει  παιδαγωγική  υποστήριξη  των  μαθητών Ελληνικής
καταγωγής, με τριπλό στόχο την στήριξη της ένταξής τους στη χώρα
υποδοχής, τη διατήρηση του δεσμού με την Ελλάδα και τον πολιτισμό
της,  και  την  εξασφάλιση  της  δυνατότητας  πρόσβασης  και  στα  δύο
εκπαιδευτικά συστήματα, της Ελλάδας και της χώρας υποδοχής.

Η  γνωριμία  με  την  Ελληνική  επιστημονική,  πολιτιστική  και
φυσική  κληρονομιά  και  η  ανάδειξη  της  Ελληνικής  γλώσσας,  του
πολιτισμού  και  των  αρχών  που  τα  διέπουν  είναι  σημαντικές
προτεραιότητες  που  στηρίζουν  τα  Ελληνόφωνα  σχολεία.  Στηρίζουν
πάνω  από  όλα  την  Ελληνική  ομογένεια  δημιουργώντας  δίκτυα
πολιτισμικών  ανταλλαγών  και  συμβάλλοντας  στην  διάδοση  της
Ελληνικής  γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού.

Εκφράζοντας  το προσωπικό μου όραμα για  την εκπαιδευτική
κοινότητά  μας  με  γνώμονα  το  βέλτιστο  παιδαγωγικό  και
εκπαιδευτικό  αποτέλεσμα  για  το  μαθητή,  όπου  η  καλλιέργεια  της
Ελληνικής  γλώσσας  είναι  ταυτόχρονα  εργαλείο  μάθησης  αλλά  και
μέσο αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και δημιουργίας, αισιοδοξώ για
την  περαιτέρω  αναβάθμιση  της  παρεχόμενης  Ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης  στα  σχολεία  των  χωρών  που  εποπτεύονται  από  το
Γραφείο Εκπαίδευσης του Λονδίνου.



Ευελπιστώ σε μια γόνιμη και  εποικοδομητική  συνεργασία  με
κοινό στόχο τη βέλτιστη παροχή Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης για την
διάδοση και καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού
πολιτισμού, συνεργασία που θα προάγει την παρεχόμενη εκπαίδευση
και θα την καταστήσει πιο αποτελεσματική.

Το  Γραφείο  Εκπαίδευσης  παραμένει  στη  διάθεση  κάθε
ενδιαφερόμενου  (εκπαιδευτικού,  γονέα,  μαθητή)  διαθέσιμο   για
ανοικτή επικοινωνία με στόχο την επίλυση θεμάτων και την συζήτηση
νέων προτάσεων προόδου και βελτίωσης. 

      Ειρήνη Βερώνη
Αν. Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης 

Ελληνική Πρεσβεία, Λονδίνο

                                                                   



Dear colleagues,

On the occasion of assuming my duties as Head of the Education
Office  at  the  Greek  Embassy  in  London  (responsible  for  the  Greek
schools in the United Kingdom and Northern Europe), I would like to
express  my  warmest  wishes  for  health,  strength,  optimism  and
creativity to all members of the educational community.

Taking  up  this  position  is  a  great  honour  as  well  as  a  great
responsibility and challenge. I am taking up this challenge, counting on
your support, by tuning in to the day-to-day needs of your important
and  complex  work,  the  promotion  of  the  teaching  of  our  Greek
language and culture.

The Greek education that takes place outside Greece takes into
account the distinct local characteristics and needs, that result from
the  multicultural  nature  of  each  society,  in  order  to  provide
pedagogical  support to the students of Greek origin; with the triple
goal of supporting their integration in the host country, maintaining
the connection with Greece and its  culture,  and ensuring access to
educational systems, both of Greece and of the host country.

The acquaintance with the Greek scientific, cultural and natural
heritage and the promotion of the Greek language, culture and the
principles that determine the aforementioned are important priorities
supported by the Greek schools. Above all,  our schools support the
Greek  community  by  creating  networks  of  cultural  exchanges  and
contributing  to  the  dimension  of  the  Greek  language  and  Greek
culture.

My personal vision for our educational community is based on
the optimal pedagogical and educational result for the student, with
the cultivation of the Greek language being both a tool for learning
and  a  means  of  interaction,  communication  and  creation;  I  am
optimistic  about  the  further  improvement  of  the  quality  of  the
provided education in the Greek schools of the countries supervised by
the Education Office in London.

I look forward to a fruitful and constructive cooperation with the
common goal of providing the best possible education in the Greek



schools; aiming both at the cultivation and dissemination of the Greek
language  and  culture  and  at  a  cooperation  that  will  enrich  and
promote  the education provided and make it more effective.

The Education Office remains at the disposal of any interested
party  (teachers,  parents,  students)  and  will  always  be  available  for
open communication aiming at  resolving  issues  and  discussing  new
proposals towards continuous progress and improvement.

                                                                     Eirini  Veroni
         Deputy   Education Counsellor

    Greek Embassy, London


