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Dear subscribers

του Ελληνικού

We are back with the latest

Νηπιαγωγείου Λονδίνου.

edition of our newsletter.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν

You can send us your events

την ευκαιρία να

notifications to be published

παρακολουθήσουν τη

in the newsletter at

θεατρική παράσταση «Το

education@greekembassy.org.uk.

κοριτσάκι με τα σπίρτα»

We are also looking forward
to receive your comments so
that we can improve the

και να ακούσουν
χριστουγεννιάτικα
τραγούδια.

newsletter.
Enjoy reading and please
spread the word!

A. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
& ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Με το πρώτο τεύχος του
2013 - λίγο αργοπορημένο

Στο τέλος, ο Αη-Βασίλης
μοίρασε δώρα στα παιδιά.

λόγω των διακοπών στέλνουμε θερμές ευχές
για το νέο χρόνο σε όλους
τους Έλληνες και
Φιλέλληνες. Ευτυχισμένο,
ειρηνικό και δημιουργικό το
2013 για όλο τον κόσμο

1. Ελληνικό
Νηπιαγωγείο
Λονδίνου
Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου
2012 πραγματοποιήθηκε η
χριστουγεννιάτικη γιορτή

2. Ελληνικό
∆ηµοτικό Σχολείο
Λονδίνου
Το Ελληνικό Δημοτικό
Σχολείο Λονδίνου
διοργάνωσε τη
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χριστουγεννιάτικη γιορτή

παρακολούθησαν οι

του στις 13 Δεκεμβρίου. Τα

εκπαιδευτικοί του σχολείου

παιδιά παρουσίασαν για

που διδάσκουν την

τους γονείς και τους

Ελληνική γλώσσα στους

προσκεκλημένους σκετς

μαθητές. Αρχικά η

και τραγούδια στα

υποδιευθύντρια του

ελληνικά και αγγλικά.

σχολείου κ.Β.Μπάρον
Στις 17 Δεκεμβρίου, ο

παρουσίασε το πρόγραμμα

πατήρ Χριστόδουλος τέλεσε

διδασκαλίας της Ελληνικής

την χριστουγενιάτικη

γλώσσας, όπως αυτό έχει

λειτουργία στο σχολείο

διαμορφωθεί με τη
συμμετοχή των
εκπαιδευτικών τα
τελευταία τρία χρόνια.
Κατόπιν κύρια εισηγήτρια
ήταν η Συντονίστρια

Στις 19 Δεκεμβρίου το

Εκπαίδευσης Λονδίνου

σχολείο παρακολούθησε

κ.Β.Καμπουρίδη, η οποία

μια ενδιαφέρουσα θεατρική
παράσταση στο πνεύμα

Στις 7 Ιανουαρίου έγινε ο

των Χριστουγέννων με

αγιασμός και η κοπή της

τίτλο ‘The Prince and the

βασιλόπιτας του σχολείου.

Pauper’ στο θέατρο Unicorn

παρουσίασε το σκεπτικό,
τις δυνατότητες και τα
πλεονεκτήματα του
Κρατικού Πιστοποιητικού
Ελληνομάθειας (ΚΠΕ).

του κεντρικού Λονδίνου.

Επιπλέον ανέπτυξε τους
γενικούς και ειδικούς
στόχους που πρέπει να
πληρούνται κατά τη
διδασκαλία και μάθηση για
την προετοιμασία των
υποψηφίων για την

3. Άγιος
Κυπριανός

4. Σεµινάριο για
την Ελληνοµάθεια

απόκτηση του ΚΠΕ. Οι
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν
στην ανάλυση και
συζήτηση παρελθόντων

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου

θεμάτων των εξετάσεων

2013 πραγματοποιήθηκε

για το πρώτο επίπεδο του

Τα παιδιά του ομολογιακού

σεμινάριο για την

πιστοποιητικού Α1 για

σχολείου τού Αγίου

Ελληνομάθεια και το

παιδιά από 8-1 ετών και

Κυπριανού παρουσίασαν

Κρατικό Πιστοποιητικό

αφορά στους μαθητές του

σκηνές από την φάτνη στην

Ελληνομάθειας στο

σχολείου. Το σεμινάριο

χριστουγεννιάτικη γιορτή

Ομολογειακό Σχολείο

ολοκληρώθηκε με την

τους στις 12 Δεκεμβρίου.

Αγ.Κυπριανός στο Croydon.

σύνοψη των θεμάτων που

Το σεμινάριο διήρκησε

συζητήθηκαν.

δυόμισυ ώρες και το

5. Εκπαιδευτικό
σεµινάριο
Σχολικής
Ψυχολογίας
Την Παρασκευή 14

σεμιναρίου ήταν το

συμμετείχαν σε βιωματική

‘Διεθνές Πρόγραμμα

δραστηριότητα με την

εξειδικευμένης κατάρτισης

ανωτέρω θεματική.

εκπαιδευτικών και

Σε συνέχεια του

παρέμβασης για την

σεμιναρίου, όσοι από τους

προαγωγή του θετικού

εκπαιδευτικούς που

κλίματος και της ψυχικής

παρακολούθησαν το

ανθεκτικότητας στη

πρόγραμμα, αλλά και

σχολκή κοινότητα’. Κύρια

όποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί,

εισηγήτρια ήταν η κ. Χρυσή

επιθυμούν να εγγραφούν

Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια

σε αυτό ακολουθούν τα

Σχολικής Ψυχολογίας στο

παρακάτω: Από την αρχική

Εθνικό και Καποδιστριακό

σελίδα

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

(http://www.connecting4cari

Δεκεμβρίου 2012 το Γραφείο

ng.gr/) επιλέγουν τη

Εκπαίδευσης της Ελληνικής

Σύνδεση "Αιτήσεις

Πρεσβείας Λονδίνου και η

Συμμετοχής" και στη

Κυπριακή Εκπαιδευτική

συνέχεια μπαίνουν στη

Αποστολή διοργάνωσαν

φόρμα "Διεθνές

εκπαιδευτικό σεμινάριο

Πρόγραμμα 2012-13", την

Σχολικής Ψυχολογίας, το

οποία και συμπληρώνουν.

οποίο φιλοξενήθηκε στις
ευρύχωρες εγκαταστάσεις
του Καθεδρικού Ναού της
Παναγίας στο Wood Green.
Στο σεμινάριο
προσεκλήθησαν και
παρέστησαν απευθύνοντας
σύντομους χαιρετισμούς ο
Εξοχώτατος Πρέσβυς της
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος
Μπίκας και ο
Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μ. Βρετανίας κ.
Γρηγόριος. Το σεμινάριο
παρακολούθησαν πάνω
από 80 εκπαιδευτικοί των
Ημερήσιων,
Απογευματινών και
Σαββατιάτικων Σχολείων
της Ομογένειας,
αρχιμανδρίτες και ιερατικοί
προϊστάμενοι. Θέμα του

Στο Α’ μέρος του
σεμιναρίου η κ.
Χατζηχρήστου οριοθέτησε
και ανέπτυξε τις βασικές
έννοιες που αναφέρονται
στο θετικό κλίμα και την
ψυχική ανθεκτικότητα.
Επιπλέον παρουσίασε τους
βασικούς άξονες του

Μπορούν να
πληροφορηθούν περαιτέρω
για το Διεθνές Πρόγραμμα
στην σύνδεση
(http://www.connecting4cari
ng.gr/programmesi18n/20122013/about), όπου βρίσκεται
η Περιγραφή του
Προγράμματος.

διεθνούς προγράμματος
που διαχειρίζεται την
εφαρμογή των εννοιών
αυτών στη σχολική
κοινότητα σε επίπεδο
ατόμου και συστήματος.
Ακολούθησε διάλογος για
το προγραμμα και τις
δυνατότητες εφαρμογής
του σε σχολεία της
Ομογένειας. Στο Β’ μέρος οι
επιμορφούμενοι
χωρίστηκαν σε ομάδες και

6. Ενδοσχολικό
επιµορφωτικό
σεµινάριο
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου

2013 το Γραφείο Συντονιστή

6.30 μμ έως τις 11.00 μμ στο

Εκπαίδευσης Λονδίνου

χωλ της Κοινότητας

διοργανώνει ενδοσχολικό

Παναγίας στο Wood Green.

επιμορφωτικό σεμινάριο

Για περισσότερες

για όλους τους

πληροφορίες στο τηλ. του

εκπαιδευτικούς του

Σχολείου 02088819320.

Ελληνικού ΓυμνασίουΛυκείου, μονίμους και
εθελοντές, με θέμα
"Ερευνητικές Εργασίες στο
υποχρεωτικό πρόγραμμα
σπουδών των Α και Β

8. Εξετάσεις για το
Κρατικό
Πιστοποιητικό
Ελληνοµάθειας

Ημερομηνίες
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)
Στοιχειώδης Γνώση
Tρίτη 14 Μαΐου (πρωί)
Α1 (για εφήβους και
ενηλίκους) Στοιχειώδης
Γνώση Τρίτη 14 Μαΐου
(πρωί)

τάξεων του Λυκείου". Στο

Α2

σεμινάριο, το οποίο θα

Βασική Γνώση

περιλαμβάνει εισήγηση για

Τρίτη14 Μαΐου (μεσημέρι)

το θέμα και βιωματικό
εργαστήριο με τη
συμμετοχή των
εκπαιδευτικών, κύριος
εισηγητής θα είναι ο
Δρ.Δημήτριος Καλαϊτζίδης,
Διευθυντής ΓΕΛ Ραλλείου
Πειραιά, πιστοποιημένος
και έμπειρος επιμορφωτής
από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο (νυν ΙΕΠ)
Ελλάδας για τις
Ερευνητικές Εργασίες.

7. Κοπή
βασιλόπιτας
ΓυµνασίουΛυκείου
Ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του Ελληνικού
Γυμνασίου-Λυκείου
Λονδίνου διοργανώνει
εκδήλωση για την κοπή της
βασιλόπιτας του συλλόγου
με μουσική, χορό και
τραγούδι την Κυριακή 3
Φεβρουαρίου 2012 από τις

Β1
Το Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας χρειάζεται:
·
για την
αντικειμενική και ειδική
αξιολόγηση των γνώσεων
στην ελληνική γλώσσα ως
ξένη/δεύτερη
·
δίνει τη δυνατότητα
στο χρήστη της ελληνικής
να έχει τη γνώμη ενός πιο
ειδικού και αντικειμενικού
κριτή για το επίπεδο των
γνώσεών του
·
για
επαγγελματικούς σκοπούς
·
για σπουδές
·
για το portfolio
γνώσεων και δεξιοτήτων σε
συνδυασμό με το Europass.
Τα επίπεδα του
Πιστοποιητικού
Ελληνομάθειας
αντιστοιχίζονται πλήρως
με τα επίπεδα που
περιγράφει το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες
(ΚΕΠΑ)

Μέτρια Γνώση
Τρίτη 14 Μαΐου (απόγευμα)
Β2
Καλή Γνώση
Τετάρτη 15 Μαΐου (πρωί)
Γ1
Πολύ Καλή Γνώση
Τετάρτη 15 Μαΐου
(απόγευμα)
Γ2
Άριστη Γνώση
Πέμπτη 16 Μαΐου (πρωί)
Οι προφορικές εξετάσεις
διεξάγονται αμέσως μετά
τις γραπτές.
Εγγραφές από 1
Φεβρουαρίου έως 22
Μαρτίου 2013.
Πρεσβεία της Ελλάδος στο
Λονδίνο- Γραφείο
Συντονιστή Εκπαίδευσης.
GREEK EMBASSY EDUCATION OFFICE,
LONDON, 1A HOLLAND

PARK - W11 3TP, Tel

ενδιαφέρον σας για την

02072210093 και 0207221. Για

εκπαίδευση των

περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνόπουλων της

http://www.greeklanguage.g

Ομογένειας.

r/certification/node/15

Μεταφέροντας τις θερμές

http://hellenic-education-

και ειλικρινείς ευχαριστίες

uk.europe.sch.gr/?page_id=7

των Διευθυντριών των

7

Σχολείων, όλων των
μαθητών και των γονέων
τους, εκφράζουμε την
ελπίδα ότι θα συνεχίσετε
να υποστηρίζετε το έργο
μας.»

9. Ευχαριστίες
προς Mr. George
Antipas, Mondial
Forwarding LTD
Το Γραφείο Εκπαίδευσης
δημοσίευσε σε όλες τις

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

10. Εκπαιδευτικό
Συνέδριο
Ε.Φ.Ε.Π.Ε.

παροικιακές εφημερίδες
την παρακάτω

Ο Ε.Φ.Ε.Π.Ε οργανώνει

ευχαριστήριο επιστολή

εκπαιδευτικό συνέδριο με

προς τον κ.Αντίπα:

θέμα : «Το μέλλον του

«Σας εκφράζουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες για
την δωρεάν, άμεση και
ασφαλή μεταφορά των
βιβλίων των Αμιγών
Ελληνικών Σχολείων
Λονδίνου και των
Παροικιακών Σχολείων
από τις αποθήκες του
Διόφαντου στην Αττική
στην Αποθήκη του
Ελληνικού Γυμνασίου-

Ελληνικού Σχολείου στην
Αποδημία του
Ην.Βασιλείου και της
Ιρλανδίας», που θα
πραγματοποιηθεί την
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου
2013, στις 15:00, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων της
Ελληνοορθόδοξης
Κοινότητας Απ. Βαρνάβα
(Wood Green, 22 Trinity
Road, London, N22 8LB).

Λυκείου Λονδίνου για

Email:

δεύτερη συνεχή χρονιά. Η

cyprus.em@btconnect.com,

πράξη σας αυτή σας τιμά,
καθώς καταδεικνύει την
αγάπη σας για την πατρίδα
και το πραγματικό

Tel: 02088816982.

11. 2ο Ετήσιο
Πρόγραµµα
Υποτροφιών για
Αλλοδαπούς
Η Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία - ΑΜΚΕ της
Στέγης Γραμμάτων και
Τεχνών του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Α. Ωνάσης σε
συνεργασία με το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση
και το Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών /
Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας,
προκηρύσσει το δεύτερο
(2ο) ετήσιο πρόγραμμα
υποτροφιών με ημερομηνία
έναρξης την 1η Οκτωβρίου
2013, το οποίο απευθύνεται
σε αλλοδαπούς: 1)
μεταπτυχιακούς φοιτητές &
υποψήφιους διδάκτορες και
2) μεταδιδακτορικούς
ερευνητές.

Το πρόγραμμα υλοποιείται
στο πλαίσιο της Πράξης
«Ακαδημία Πλάτωνος:
Ανάπτυξη της Γνώσης και
καινοτόμων ιδεών», μέσω
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» με τη
συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και
Εθνικών πόρων (ΕΣΠΑ
2007-2013). Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων λήγει
την 31 Ιανουαρίου 2013 (ως
απόδειξη εμπρόθεσμης
αποστολής λαμβάνεται η
ημερομηνία της σφραγίδας
του ταχυδρομείου από τη
χώρα αποστολής του
φακέλου υποψηφιότητος).
Η κατάθεση των αιτήσεων
γίνεται μόνον
ταχυδρομικώς ή
ηλεκτρονικώς ή
αυτοπροσώπως ή μέσω
αντιπροσώπου στα
γραφεία του Ιδρύματος
κατά τις εργάσιμες ώρες,
καθημερινώς 10:00- 15:00.
Αιτήσεις που θα
ταχυδρομηθούν μετά τη
λήξη της προθεσμίας δεν
θα γίνονται δεκτές.
Τα αποτελέσματα θα
γνωστοποιηθούν στους
υποψηφίους ηλεκτρονικά
μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013.
http://www.platoacademy.gr/project/el/conten
t/ann_ipotrofies

12. Physics PhD
studentship in
Scotland / UK

Greek. The courses can
prepare students for the
Certificate of Attainment in
Greek exams. The Certificate
of Attainment is the official
qualification proving the
proficiency of successful
SUPA (The Scottish
Universities Physics
Alliance) announces a
number of scholarships for
post-graduate studying of
physics students
(http://apply.supa.ac.uk/prize).
Prize studentships will be
awarded competitively and
up to fifteen awards will be
available this year for
outstanding candidates. The
studentships provide
support for tuition fees, a
stipend and a travel grant for
a three-and-a-half-year
period (3.5 years).
The deadline for submitting
applications is 23:59 GMT
Thursday 31st January 2013.
References for any submitted
applications will continue to
be accepted until Friday 1st
February 2013 at 23:59. If you
need more information,
please contact Yen-Fu Chen
yen-fu.chen@supa.ac.uk

13. Μαθήµατα
Ελληνικής
Γλώσσας στο
Ελληνικό Κέντρο

candidates in Modern Greek
and is recognised by the
Greek Ministry of Education.
It has six levels A1, A2, B1,
B2. C1, C2 in accordance
with the European Union
standards. The exams take
place each year mid May.
Περισσότερες πληροφορίες
για τα μαθήματα:
http://www.helleniccentre.org

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

14. Mήνυµα
διευθυντή σχολής
Βυζαντινής
Μουσικής

Αγαπητοί μου,
Με την είσοδό μας στην
καινούργια χρονιά θέλω να
ευχηθώ σε όλους σας καλή
και ευλογημένη χρονιά με
πολλές-πολλές μελωδίες.
Θα ήθελα να σας
πληροφορήσω ότι την Τρίτη

The Hellenic Centre offers

22α Ιανουαρίου και ώρα

courses for the learning of

7.30 μμ, θα κόψουμε τη
Βασιλόπιτα της Σχολής για

την καινούργια χρονιά

and latterly as a would-be

lead to failure. These have

2013, στο χολ Κοινότητας

revolutionary.

survived changes of

της Παναγίας στο Wood

See

government, different parties

Green, 22 Trinity Road, N22

http://www.kcl.ac.uk/artshu

and personalities, as well as

4LB, tel: 02088814740. Την

ms/depts/chs/events/Byron-

EU membership. What

βασιλόπιτα θα κόψει ο

Conference/index.aspx for

explains the durability of

Σεβασμιώτατος

details of registration,

these weaknesses? This

Αρχιεπίσκοπος κ. Κ.

booking of accommodation

paper examines the issue of

Γρηγόριος. Οι επίτροποι της

and options, and the call for

‘reform capacity’ from the

Σχολής θα ετοιμάσουν ένα

papers.

vantage point of the prime

μικρό μπουφέ και καφέ.

Early booking is advised

ministers of the Metapolitefsi

Η παρουσία σας θα μας

since there are limited

(post-1974). Venue: Cañada

τιμήσει ιδιαίτερα.

numbers of places for some

Blanch Room (COW 1.11),

Με πολλές ευχές

events and some types of

1st floor, Cowdray House,

Ο Διευθυντής της Σχολής

accommodation

LSE, WC2A 2AE. Time:

Πρωτοπρεσβύτερος

18:00 - 19:30. All Hellenic

16. Research
Seminar

Observatory Seminars are

Please note that the Research

basis. Please note that spaces

Seminar originally scheduled

are limited! For more

to be given by Dr Bernard

information please visit the

Casey on 22 Jan 2013 on ‘The

Hellenic Observatory

Cyprus pension system and

Website

the role of Provident Funds’

http://www2.lse.ac.uk/europ

has unfortunately been

eanInstitute/research/helleni

postponed. Further details

cObservatory/Events/semina

The Byron Society and

for a re-scheduled date will

rs/seminarsMain.aspx

King’s College London are

be given at a later date.

pleased to announce that the

Professor Kevin Featherstone

website for the 39th

will now present his

International Byron

Research Seminar on ‘Greek

Conference, 1-6 July 2013, is

Prime Ministers and the

now open.

Problem of Reform Capacity’

BYRON: the poetry of

on 22 Jan 2013 instead,

politics and the politics of

details as given below: The

poetry

economic crisis has focused

This conference will examine

international attention on the

Byron’s engagement with

ability of governments in

politics in the widest sense:

Greece to ‘deliver’ reform.

as a poet, as a member of the

There are endemic

Thursday, 6 June – Friday, 7

House of Lords, as a

weaknesses within

June 2013.

commentator on his time,

government, however, that

The Biennial Hellenic

Ιωσήφ Παλούρας

15. International
Byron Conference
2013

open to the public. Etry is on
a first come-first served

17. The 6th
Biennial HO PhD
Symposium

Observatory PhD

Symposium is a meeting of

Dr Sarris was for many years

community in East Africa

young scholars working on

a senior economist and area

(Ferryman, amazon.co.uk),

issues related to Greece and

director of the Africa region

describes how large a part

Cyprus that serves as a

of the World Bank. More

the Greeks played in culture

forum for the discussion and

recently he was Minister of

and commerce throughout

reflection upon the changes

Finance of the Republic of

Africa, Tanzania in

that have taken place in

Cyprus and Chairman of

particular. Free entry but

contemporary Greece and its

Laiki Bank.

please confirm attendance on

neighbourhood. One of its

Dr Kitromilides is an

020 7563 9835 or at

main objectives is to build

academic economist who

press@helleniccentre.org.

upon the success of the

taught at the universities of

previous LSE PhD Symposia.

Greenwich and Westminster

Further objectives of the

and is currently a Visiting

Symposium are to overcome

Research Fellow at London

academic isolation, establish

Metropolitan University.

new collaborative links

Free entry but please confirm

between disciplines, test the

attendance on 020 7563 9835

ground for innovative ideas,

or at

and help ‘engage’ the wider

press@helleniccentre.org.

academic community. For

Can biozonality work in
multiethnic unitary state in

further information please

The Last Banana

Cyprus?

click here. Abstract

Wednesday 23 January,

Thursday 24 January, 7.30pm

Submission Deadline: 31

7.15pm - Great Hall, Hellenic

- Great Hall, Hellenic Centre

January 2013. Venue:

Centre

An event in English

London School of Economics

presenting the implications
on EU principles of equality,
diversity and non-

18. Hellenic
Centre events

discrimination organised by
A firsthand account, by Shelby
Tucker, lawyer,
traveller/adventurer and
author, of a modern Greek

The crisis in the euro-zone
Tuesday 22 January, 7.15pm
- Great Hall, Hellenic Centre.
Michalis Sarris and Yiannis
Kitromilides will debate in
English the economic crisis
in Europe and the effects of
the crisis on the economies of
Greece and Cyprus.

Lobby for Cyprus. Entry by
invitation. Further
information on 020 8888 2556
or at
admin@lobbyforcyprus.org.

and African tragedy: the
wilful destruction of a
productive and prosperous
agricultural economy on the
basis of doctrinaire ideology.
The Last Banana, a
fascinating and original
study of the personal

Smyrna: the destruction of a

histories of many leading

cosmopolitan city 1900-1922

members of the Greek

Tuesday 29 January to

Sunday 10 February - Great

International Symposium on

Hall, Hellenic Centre.

the Occasion of the 130th

A unique exhibition of rare

Anniversary of the Birth of

and unknown photographs

Nikos Kazantzakis

of Smyrna from American

Monday 18 February, 9am to

and European archives and

7pm - Great Hall, Hellenic

private collections focusing

Giles Milton and Victoria

Centre.

on all the communities

Solomonidis will be

The Kazantzakis

which lived in Smyrna as

discussing the rare and

Publications, the Press Office

well as on the dramatic

fascinating photographs in

and the Education Office of

events of 1922.

the exhibition Smyrna: the

the Embassy of Greece in the

Produced by PROTREUS;

Destruction of a

United Kingdom present an

curator Maria Iliou; historical

Cosmopolitan City 1900-1922

international Symposium

consultant Alexander

and will give an historical

entitled Nikos Kazantzakis

Kitroeff. Exhibition opening

background to the pictures.

(1883-1957): The Luminous

hours: weekdays, 10am-6pm;

Giles Milton is a bestselling

Interval on the occasion of

weekends, 11am-4pm.

writer and historian whose

the 130th anniversary of the

Sponsored by the A G

books have been translated

birth of the ecumenical

Leventis Foundation and the

into 18 languages. He is the

Greek author, Nikos

Hellenic Foundation

author of Paradise Lost:

Kazantzakis.

Smyrna 1922, a History of
Lecture by Professor Marios

the Asia Minor Catastrophe.

Begzos

Dr Victoria Solomonidis,

Tuesday 29 January, 7.30pm

FKC is an historian and

- Great Hall, Hellenic Centre.

translator. A third-

Lecture in Greek by

generation Smyrniot, she is a

Professor Marios Begzos,

Fellow of King's College

Dean of the School of

London and an Associate

Theology, University of

Researcher at Imperial

Athens. Part of the

College London, where she

celebrations for Christian

lectures on the history of

and Greek Literature

translation. She is currently

organised by the

working on a study of the

Archdiocese of Thyateira.

genesis of the Greek

Supported by the Hellenic

expedition to Asia Minor

Centre.

(1919-1922), the
administration of Aristidis

Smyrna: a cosmopolitan city - a

Stergiadis and the tragic

story in pictures

aftermath of the venture.

Wednesday 30 January,

Free entry but please confirm

7.15pm - Great Hall, Hellenic

attendance on 020 7563 9835

Centre

or at
press@helleniccentre.org.

The Symposium, organised
under the auspices of the
Greek Ministry of Education
and Religious Affairs, Sports
and Culture, aims to honour
the scope and impact of
Kazantzakian thought on
contemporary Literature,
Art, and Society, and will
feature speeches by the
foremost Kazantzakian
scholars of our time.

The Symposium which will

ICLS Postgraduate Work in

be held in Greek and

Progress

English, will conclude with a

The

special screening of the

Vocabulary

three-time Academy Award

Tragedies.

winning film, Zorba the

Speaker:

Greek. Further information

Marc Vandermissen;

at

(Université de Liège)

www.kazantzakispublication

18 January 2013, 16:30 - 19:00

s.org

Venue: Room 243 (Senate

Gender
in

Specific
Euripides’

House), Senate House, Malet

19. School of
Advanced
Studies, University
of London events

Street, WC1E 7HU

Useful Links
ICLS Mycenaean Series

Greek Embassy in London
www.mfa.gr/uk

A tale of system reform: The

www.komvos.edu.gr

genesis of the 'Mycenaean'
literate administration
Speaker: Vassilis Petrakis
(Athens)
16 January 2013, 15:30 - 19:30

Language teaching

www.greek-language.gr

Education Office at the
Greek Embassy in London

elearning.greek-language.gr

http://hellenic-educationuk.europe.sch.gr/

Venue: Room G22/26
(Ground Floor), Senate
House, South Block, Malet
Street, WC1E 7HU

Greek Ministry of
Education, Religious
Affairs, Culture and
Sports
www.minedu.gov.gr
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