
Ministers, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, 

Welcome to The Queen’s Birthday Party 2014. 

Across the globe this week and last, British Embassies are 
celebrating, with their closest colleagues, contacts and 
friends, Her Majesty’s official birthday. 

Since our last party in Her honour, Her Majesty’s family 
has grown. On 22 July last year, the Duchess of 
Cambridge gave birth to her first child, The Queen’s third 
great-grandchild. The birth of Prince George secures the 
succession to the throne into three generations. Many of 
you will have seen pictures of the Prince taking his first 
public steps at a polo match three days ago. Royal 
traditions remain strong. 

In Her Majesty’s honour, our party this year celebrates 
civil society and volunteering. The Queen and the Royal 
Family are known in the UK, in the Commonwealth and 
globally for their support of the charitable and not-for-
profit sectors. The Queen herself is patron of over 600 
charities and community organisations, covering every 
area of the charity and voluntary world, from 
opportunities for young people, to preservation of 
wildlife and the environment. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο πιστεύουµε σε µια ισχυρή, 
ανεξάρτητη κοινωνία πολιτών, µε ζωηρές φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και οµάδες ενεργών πολιτών. Ο κόσµος που 
ζούµε είναι περίπλοκος, και ούτε το κράτος ούτε η 
οικογένεια ούτε η ιδιωτική επιχειρηµατικότητα δεν 
µπορούν να µας παρέχουν  όλα τα αγαθά που απαιτούµε 
ή περιµένουµε. Ο φιλανθρωπικός και µη-κερδοσκοπικός 
τοµέας έχει έναν µεγάλο ρόλο να παίξει. Και επιπλέον, 
µπορεί να απελευθερώσει αυτά τα ένστικτα που 
συναποτελούν την  καλύτερη πλευρά όλων µας: την 



επιθυµία να δουλεύουµε για την κοινότητα, τη βούληση 
να προστατεύουµε το περιβάλλον και τα ζώα, την 
προθυµία να µοιραστούµε τους πόρους µας και τα 
ταλέντα µας προς το κοινό όφελος. Το µάζεµα και η 
δωρεά χρηµάτων, ο εθελοντισµός για φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες – όλα αυτά αποτελούν σηµάδια µιας 
ακµαίας και υγιούς κοινωνίας. Ένα σοφό, ένα έξυπνο 
κράτος παρέχει το κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο 
µέσα στο οποίο µπορεί να ανθεί µια ισχυρή κοινωνία 
πολιτών.  

So, the UK strongly promotes the values of civil society. 
And my Embassy has, therefore, supported a number of 
Greek charities this year. And we want to keep up our 
activism and do more. This is why we have invited five 
excellent charities in the social, environmental and 
animal welfare sectors to our event: SAPT Hellas, Baby 
Feat, the Hellenic Ornithological Society, Archelon and 
Boroume. We want to help them maintain and raise their 
profile, and to raise the profile of the sector as a whole. 
Please make sure you call on all their stands. They’re 
great people, running great organisations with a great 
story to tell. 

Our party this year is a marriage of civil society and 
private enterprise. Without our sponsors, many of whom 
are themselves active supporters of Greek civil society, 
we could do nothing. For their generous contributions to 
our party tonight I would like to thank HSBC, ReedSmith, 
Kotsovoulos, TAP, GSK, EBLEX, Lye Cross Farm, Coca-Cola 
Triple Epsilon, BP Hellas, Shell and Coral, Karoulias, 
Unilever Hellas, Loch Katrine Consulting, Green Bay & 
Co., Bio Pan, Boras and Palyvos Estate. I’m very grateful 
to all of you. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, ο Ντέιβιντ κι 
εγώ ταξιδέψαµε πολύ  στην Ελλάδα. Οι Έλληνες φίλοι 



µας µάς έχουν δείξει τους πιο αγαπηµένους τους τόπους: 
πάντα µας δίνουν έµπνευση, πάντα είναι γοητευτικοί. Τον 
Απρίλη, παραδείγµατος χάρη, ο βουλευτής της 
Κορινθίας, Χρήστος Δήµας κι η γυναίκα του, η Νικολέττα, 
µας προσκάλεσαν στην περιφέρειά τους, για να µας 
δείξουν την περιοχή και να µας ενθαρρύνουν να 
δοκιµάσουµε τα προιόντα της. Όσοι από εσάς  µε 
γνωρίζετε καλά κατανοείτε ότι πάντα χαίροµαι όταν 
επισκέπτοµαι οινοποιεία. Έτσι σε εκείνη την επίσκεψη, ο 
Χρήστος µας σύστησε το Κτήµα Παλυβού. Κι ερωτεύτηκα 
αµέσως το κτήµα το ίδιο, που βρίσκεται πολύ κοντά στον 
αρχαιολογικό χώρο της Νεµέας, και τα υπέροχα 
βιολογικά του κρασιά. Είναι µεγάλη µου χαρά που οι 
εκπρόσωποι του Κτήµατος Παλυβού είναι παρόντες 
απόψε και που µας παρείχαν, ως δώρο, τα κρασιά που 
πίνουµε εδώ. Σας παρακαλώ να κατεβείτε, αν δεν το 
κάνατε κιόλας, στον κάτω κήπο για να επισκεφτείτε το 
περίπτερό τους. Η εταιρεία συµβολίζει τη νέα Ελλάδα της 
ποιότητας και της εξωστρέφειας.  

With these thanks to our wine-producer, let me finally, 
thank our musicians and another very special group of 
people. After playing to huge acclaim at our party last 
year, Dimitris Vassilakis and his jazz band kindly agreed 
to return. This has made me a very happy Ambassador, 
and I can sense that the warmth of the jazz has passed 
into the crowd. Let me also thank the Academy String 
Quartet for its beautiful rendition of the two national 
anthems. 

The other very special group of people I want to thank 
are, of course, my team here in the Embassy, who have 
worked so hard to make this event happen. They have 
put up with my wilder ideas (I wanted us to have a 
weigh-the-pig competition) and brought off this great 
event tonight. Thank you to all of them. 



Ladies and Gentlemen, I will finish in the usual way. This 
is Her Majesty’s party and I owe Her the customary loyal 
toast. I would ask you all to raise your glasses. And I give 
you “The Queen”. 

Have a wonderful evening.


