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Χαιρετισμός Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) της Κύπρου, Δρα Μάριου
Στυλιανίδη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 (για το Ενημερωτικό
Δελτίο της Κ.Ε.Α.)

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι των Ελληνικών Παροικιακών
Σχολείων,
Με την αισιοδοξία ότι η φετινή σχολική χρονιά θα κυλήσει ομαλά, χωρίς
η επιδημιολογική εικόνα στη Μεγάλη Βρετανία να επιβάλλει το

αναγκαστικό κλείσιμο των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων, χαιρετίζω
την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022.
Συγχαίρω θερμά όλους τους φορείς, διευθυντές και εκπαιδευτικούς της παροικιακής εκπαίδευσης που
αντιμετώπισαν με επιτυχία όλα τα προβλήματα και προκλήσεις που παρουσιάστηκαν, λόγω της
πανδημίας του COVID-19.
Οι προηγούμενες δύο χρονιές που ταλάνισαν ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθιέρωσαν ως αναγκαία
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι συνθήκες, όμως, τώρα το επιτρέπουν και υποδεχόμαστε και πάλι
τα παιδιά στον φυσικό σχολικό τους χώρο. Η εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί

χρήσιμο εφόδιο για τους εκπαιδευτικούς, αφού εμπλούτισαν τον τρόπο διδασκαλίας τους με
εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φοίτηση και
τη συναναστροφή στον χώρο του σχολείου. Ιδιαίτερα στα παροικιακά σχολεία, που αποτελούν τον
σύνδεσμο με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας.
Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του έργου που επιτελείται στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία για τη
διατήρηση και καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας των
παιδιών των αποδήμων και του συνόλου των μελών της παροικίας μας. Σας συγχαίρω για τη
συλλογική προσπάθειά σας να προσελκύσετε όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά στα σχολεία της
παροικίας μας, που αποτελούν το εχέγγυο για τη διατήρηση του ελληνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το ΥΠΠΑΝ και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή αναγνωρίζουν και εκτιμούν τη συνεισφορά
σας στην παροικιακή εκπαίδευση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε
συμπαραστάτες στις προσπάθειες που καταβάλλετε, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια για
αναβάθμιση της αγωγής των παιδιών σας.
Εύχομαι καλή επιστροφή στα σχολεία και μια δημιουργική σχολική χρονιά!

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 61, Σεπτεμβρίου 2021

2

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ KEA

Safeguarding and Child Protection Policy
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή σε συνεργασία με την κ. Άντρη Νικολάου, πρόεδρο της
σχολικής επιτροπής στο ΕΠΣ του Bristol (η οποία υπηρετεί στην αγγλική αστυνομία ως αξιωματικός
πρόληψης εγκληματικής εκμετάλλευσης παιδιών),

διοργάνωσε σεμινάριο επιμόρφωσης για τους

εκπαιδευτικούς της ΚΕΑ για θέματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο του σχολείου. Το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στις 8/9/2021, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού
στο Λονδίνο, η ώρα 2:00μμ - 5:00μμ, και παρουσίασε η κ. Άντρη Νικολάου. Το ίδιο σεμινάριο έχει
διεξαχθεί και στο Bristol στις 11/9/2021, με εισηγήτρια κ. Christie Knowles, για τους εκπαιδευτικούς
που υπηρετούν στη νοτιοανατολική περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην ευθύνη που έχουν οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν ενδείξεις
κακοποίησης των παιδιών και επεξηγήθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται για τη
διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών. Με την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου οι
εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ έχουν πάρει βεβαίωση επιμόρφωσης για το επίπεδο 3 για θέματα ασφάλειας
και υγείας στο χώρο του σχολείου. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού και η απόκτηση του
σχετικού διπλώματος είναι σύμφωνα με τις Βρετανικές Αρχές απαραίτητη προϋπόθεση για τους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Παροικιακά Σχολεία.
Ευχαριστούμε από καρδιάς την κ. Άντρη Νικολάου για την προθυμία να συνεργαστεί μαζί μας, και
να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς μας σε ένα τόσο καίριο θέμα για την λειτουργία των ΕΠΣ.
Επίσης την ευχαριστούμε για τον χρόνο που διάθεσε για να επικαιροποιήσει το “safeguarding and Child
Protection Policy” για τα παροικιακά σχολεία, σύμφωνα με τις πρόσφατες υποδείξεις της

Αγγλικής

Κυβέρνησης που είναι σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Ολόκληρο το κείμενο για το “safeguarding and
Child Protection Policy”είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΕΑ.
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Επίσκεψη του Επιτρόπου Προεδρίας, κ. Φώτη Φωτίου, στα γραφεία της ΚΕΑ

Τη Δευτέρα 20/9/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Επιτρόπου Προεδρίας, κ. Φωτίου, με την
Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) και με εκπροσώπους
των εκπαιδευτικών φορέων των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων (ΕΠΣ).
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΑ. Τον κ. Φωτίου, συνόδευε εκ μέρους της
Ύπατης Αρμοστείας, ο Γενικός Πρόξενος κ. Θεόδωρος Γκότσης.
Εκ μέρους των φορέων των ΕΠΣ, παρευρέθηκαν: κ. Παναγιώτης Γιακουμής (εκπρόσωπος ΟΕΣΕΚΑ
και πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Γονέων), κ. Μιχάλης Έλληνας (εκπρόσωπος ΑΕΣΛ), κ. Κώστας
Λαδάς (Εκπρόσωπος ΑΕΣΑ), Δρ. Μιχάλης Τζανάκης (Εκπρόσωπος Αρχιεπισκόπου).
Στην συνάντηση αυτή η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ και οι εκπρόσωποι των ΕΠΣ
παρουσίασαν θέματα που απασχολούν την ΚΕΑ και τα ΕΠΣ. Ο κ. Φωτίου άκουσε με προσοχή τις
ανησυχίες, προβληματισμούς και εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης
αυτής. Υποσχέθηκε ότι θα πράξει ό, τι είναι δυνατόν, από τη θέση του ως Επίτροπος Προεδρίας, για
να επιλυθούν τα θέματα που απασχολούν την ΚΕΑ και τα ΕΠΣ. Τόνισε τη στήριξη και ενίσχυση της
Κυπριακής Κυβέρνησης προς τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολείων, που αποτελούν τον πυρήνα της
παροικίας μας.
Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Προεδρίας, κ. Φωτίου, και την Κυπριακή Κυβέρνηση για το ενδιαφέρον
τους και τη στήριξη που προσφέρουν στα ΕΠΣ.
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Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα
Την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Νικήτα, ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας, γιόρτασε τα ονομαστήριά του. Ανήμερα
της εορτής τελέστηκε Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Αρχιεπισκοπής.
Μετά τη θεία λειτουργία ο Σεβασμιώτατος δέχτηκε τις ευχές των επισήμων, των κληρικών και λαϊκών
και προσέφερε δεξίωση σε όλους τους παρευρισκόμενους. Εκ μέρους της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής, παρευρέθηκε στην εκδήλωση αυτή, η Επιθεωρήτρια– Προϊσταμένη της ΚΕΑ και ευχήθηκε
στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Νικήτα υγεία και θεία φώτιση στην επιτέλεση του απαιτητικού
του έργου.
Η ευχή και ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας, ας συνοδεύει κάθε βήμα μας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-22
ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αποτελεί μέρος της ελληνορθόδοξης μας παράδοσης, στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς να τελείται
στα σχολεία μας ο καθιερωμένος αγιασμός. Ο αγιασμός είναι μια έκτακτη ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας που υπενθυμίζει τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, κατά την οποία ο ιερέας καθαγιάζει το νερό με ευχές, με επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τριπλή εμβάπτιση του Τιμίου Σταυρού
μέσα στο νερό.
Δεν είναι γνωστό πότε και γιατί καθιερώθηκε η ακολουθία του αγιασμού. Θεωρείται ότι καθιερώθηκε τα
πρώτα χριστιανικά χρόνια, αφού δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη μια τέτοια διαδικασία. Τον 4ο αιώνα μ.Χ. ο Πατριάρχης Φώτιος Α΄ διαμόρφωσε οριστικά την ακολουθία του αγιασμού.
Με μεγαλοπρέπεια, συγκίνηση και αισιοδοξία τελέστηκε ο αγιασμός στα ΕΠΣ. Στις επόμενες σελίδες σας
παρουσιάζουμε στιγμιότυπα από την ακολουθία του αγιασμού στα ΕΠΣ.
ΕΠΣ «MANOR HILL»
The Totteridge Academy, London, N208AZ

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός στο ομογενειακό Ελληνικό Σχολείο Manor
Hill του βορείου Λονδίνου. Τον Αγιασμό τέλεσε ο αιδεσιμολογιώτατος Ιωσήφ Παλιούρας, ιερατικός
προϊστάμενος του Ιερού Ναού των Δώδεκα Αποστόλων.
Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Προεδρικός Επίτροπος της Κύπρου, αρμόδιος για τους
Αποδήμους κ. Φώτης Φωτίου. Παρέστησαν επίσης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ανδρέας
Κακουρής, ο Γενικός Πρόξενος Θεόδωρος Γκότσης, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ.
Χρήστος Καραολής, η προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κα Βασιλική Κούμα και η
νέα Συντονίστρια Εκπαίδευσης της Ελλάδος κα Ειρήνη Βερώνη. Την τελετή παρακολούθησαν επίσης
δεκάδες γονείς των παιδιών.
Ο κ. Φωτίου, σε σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε συγκίνηση για την επίσκεψή του στο σχολείο του
Manor Hill, λέγοντας ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από όσα βίωσε. Τόνισε ότι η βοήθεια της κυπριακής
κυβέρνησης θα συνεχιστεί απρόσκοπτα διότι έχει τεράστια σημασία τα παιδιά μας να κρατηθούν στις
ρίζες μας και να γαλουχηθούν με τις αξίες της Ελληνικής Παιδείας.
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ΕΠΣ «ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ WOOD GREEN»
8 Arthur Place, Summer Hill Terrace, B13DA

Το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός του Ελληνικού Παροικιακού
Σχολείου Απ. Βαρνάβα, στον καθεδρικό ναό της Θεοτόκου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς. Ο Αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός τέλεσε τον
αγιασμό και ευλόγησε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μας καλωσόρισε ο νέος Διευθυντής του σχολείου κ. Πόλυς
Πολυκάρπου, στον οποίο ευχόμαστε κάθε επιτυχία από τη θέση αυτή.
Στον Αγιασμό παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων κ, Μηναϊδης, η
Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Βασιλική Κούμα, η Συντονίστρια των σχολείων ΚΕΣ κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη
και ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής κ. Δημήτρης Αγγελέτος.
ΕΠΣ «AΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»
113 Ruckholt Rd, E10 5NT

Με τις ευλογίες του π. Φιλόθεου-Μιχαὴλ
Μαυράκης και τις ευχές όλων για μια
δημιουργική και ευχάριστη σχολική χρονιά,
πραγματοποιήθηκε
το
Σάββατο,
25
Σεπτεμβρίου 2021, ο καθιερωμένος Αγιασμό
στο ΕΠΣ Αγ. Ελευθερίου.
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ΕΠΣ “FINCHLEY”
Summers Lane, London, N120QG

Το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου έγινε ο Αγιασμός στο ΕΠΣ “Finchley”. Τον Αγιασμό, τέλεσε ο
Μητροπολίτης Κολωνείας κ. Αθανάσιος. Στον αγιασμό παρευρέθηκε και η Επιθερήτρια-Προϊσταμένη της
ΚΕΑ κ. Βασιλική Κούμα, που στον χαιρετισμό της με αισιοδοξία ευχήθηκε μια καλή , δημιουργική και
πετυχημένη σχολική χρονιά.
Ο Διευθυντής του σχολείου κ. Μιχάλης Έλληνας μας καλωσόρισε και απευθυνόμενος προς τα παιδιά και
τους γονείς τόνισε τη σημασία του Αγιασμού στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς και ευχήθηκε μια καλή
και ευχάριστη σχολική χρονιά.
ΕΠΣ του “ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, WELLING”
3 St Michaels's Rise, Oakhampton Crescent, Welling, DA16 1DF

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα του ΕΠΣ του Σωτήρος Χριστού για τη σχολική χρονιά 20212022, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, από τον πατέρα Θωμά Kουτρούκη, δείχνοντας στα
παιδιά ένα σημαντικό μέρος της παράδοσής μας. Όλοι στην συνέχεια απόλαυσαν μικρά εδέσματα και
αναψυκτικά!
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ΕΠΣ “ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ, BIRMINGHAM”
8 Arthur Place, Summer Hill Terrace, B13DA

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο χωλ του σχολείου Απ. Ανδρέα, στο Birmingham ο
καθιερωμένος αγιασμός από τον ιερέα της κοινότητάς, πατέρα Αιμιλιανό. Μαθητές, δάσκαλοι και μέλη
της σχολικής επιτροπής παρευρέθηκαν για να πάρουν την ευλογία από τον ιερέα για μια καλή σχολική
χρονιά!
ΕΠΣ “MILTON KEYNES”
London Rd., Stony, Stratford, MK111JA

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου έγινε ο Αγιασμός της νέας Σχολικής
Χρονιάς στο ελληνικό σχολείο του Μilton Κyenes. Τον Αγιασμό
τέλεσε ο ιερέας της Ελληνορθόδοξης κοινότητας του
Μilton Keynes, πάτερ Σαμουήλ Παπαχριστοφόρου.
Οι μαθητές επέστρεψαν στο ελληνικό σχολείο με χαμόγελο και οι
τάξεις ξαναγέμισαν μαθητές και χαρούμενες φωνές. Οι υπεύθυνοι των
τάξεων καλωσόρισαν τους μαθητές και φρόντισαν να τους
εισαγάγουν στη νέα τους εκπαιδευτική οικογένεια με χαρά και αγάπη.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022
ΕΠΣ “ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, MARGATE”
8 Westbrook Cottages, Margate, Kent CT9 5BE
«Πρώτη μέρα σχολείο…!!!» Το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 2021 - 2022 στο ΕΠΣ του “Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, Μargate” ξεκίνησε με χαμόγελα στα χείλη και διάθεση για μάθηση.

ΕΠΣ του “ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, WELLING ”
3 St Michaels's Rise, Oakhampton Crescent, Welling, DA16 1DF

Στις 5 Σεπτεμβρίου, το Ελληνικό
Σχολείο του Σωτήρος Χριστού
διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη
του
εκδήλωση
συγκέντρωσης
χρημάτων με «Πανηγύρι».
Μετά από την απουσία από τέτοιες
εκδηλώσεις, λόγω των περιορισμών
του Covid-19, δόθηκε η ευκαιρία να
παρουσιαστεί το έργο του σχολείου
και να γίνουν οι εγγραφές για το
τρέχων σχολικό έτος.
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ΕΠΣ “ASMOLE”
Ashmole Academy, Cecil Road, Southgate, London N14 5RJ

Η ξένοιαστη εποχή του καλοκαιριού πέρασε γρήγορα κι εφέτος και τα σχολεία ξανάνοιξαν πάλι τη ζεστή
αγκαλιά τους για να υποδεχθούν τους μαθητές. Ευελπιστούμε ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι
ευχάριστη και παραγωγική για όλους, μικρούς και μεγάλους.

ΕΠΣ “WESTON-SUPER-MARE”
4 Orchard Place, Weston-super-Mare North Somerset BS23 2QL

Οι εκπαιδευτικοί μας περιμένουν όλα τα παιδιά με ανοιχτή την αγκαλιά όπως πάντα και συμβάλουν με
τον καλύτερο τρόπο για την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών.
Ευχόμαστε σε όλους, καλή σχολική χρονιά και δύναμη για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις και τις
δοκιμασίες και αυτού του χρόνου.
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ΕΠΣ “LUTON”
Beech Hill Community School, Dunstable Rd., Luton, LU48JL

Με πλατύ χαμόγελο τα παιδιά του ΕΠΣ του Luton υποδέχτηκαν την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της
ΚΕΑ την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου τους, για το σχολικό έτος 2021-2022. Η εκπαιδευτικός
της ΚΕΑ κ. Χαρά Ορθοδόξου και μέλη της σχολικής επιτροπής ενημέρωσαν την κ. Κούμα για τα
θέματα που απασχολούν το σχολείο και δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του
σχολείου.
ΕΠΣ “QUEENSWELL”
Finchley Catholic High School, Woodside Lane, Finchley N128TA

Οι μαθητές, από την αρχή του διδακτικού έτους, ξεκίνησαν με χαρούμενη διάθεση, οπλισμένοι με ζήλο
και επιμονή, για να αποκομίσουν στο τέλος της χρονιάς τους πλούσιους καρπούς του μόχθου τους.
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ΕΠΣ “ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, BIRMINGHAM”
Magnet Centre, Park Approach, Erdington, West Midlands, B237SJ

Με ενθουσιασμό και όρεξη για μάθηση άρχισαν τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά του ΕΠΣ της Αγίας
Τριάδας στο Birmingham. Γύρισαν πίσω στο αγαπημένο τους σχολείο, στη ρουτίνα, στη δουλειά τους!!!
Στο σχολείο τους θα μάθουν παίζοντας και διασκεδάζοντας. Θα μάθουν την γλώσσα, την ιστορία, τις
παραδόσεις και τις ομορφιές της πατρίδας μας. Εδώ θα βρουν τους παλιούς τους φίλους και θα κάνουν
καινούριους.
Με τον Αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς ευλογήθηκαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και
ξεκινούν με αισιοδοξία και μεράκι το ταξίδι της γνώσης. Καλή σχολική χρονιά!
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Μίκης (Μιχάηλ) Θεοδωράκης
29 Ιουλίου 1925 2 Σεπτεμβρίου 2021

Στις 2 του Σεπτέμβρη του 2021 ο Μίκης Θεοδωράκης σε ηλικία 96 χρόνων πέρασε στην αθανασία .
Ο Μίκης Θεοδωράκης αφιέρωσε τη ζωή του στην μουσική. Η μουσική του έσπασε τα σύνορα της
χώρας, καθώς η γλώσσα της έχει την οικουμενικότητα από τα οράματα που μοιράζονται όλοι οι λαοί,
της γης.
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά μουσικά κομμάτια σε όλο τον κόσμο είναι η μουσική σύνθεση
του Μίκη Θεοδωράκη για την ταινία «Ζορμπάς» του Μιχάλη Κακογιάννη.

50 χρόνια από
τον θάνατο του Νομπελίστα ποιητή
20 Σεπτεμβρίου 1971 20 Σεπτεμβρίου 2021
Στις 20 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη. Ο κορυφαίος
ποιητής και διπλωμάτης, όπως αναφέρει ο Οδυσσέας Ελύτης «καλλιέργησε το αίσθημα της ευθύνης
και κράτησε ψηλά τη σημαία της ελεύθερης συνείδησης”.
Ο Γιώργος Σεφέρης υπήρξε πέρα από κορυφαίος ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και
διπλωμάτης και ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Στο διάβα του επηρέασε και καθόρισε σε σημαντικότατο βαθμό την ελληνική ποίηση.
Η ποίηση του Σεφέρη με την θαυμάσια μελοποίηση από τον αξέχαστο Μίκη Θεοδωράκη, είναι
σημαίνουσα στιγμή, για την ελληνική κουλτούρα και μουσική.
Η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη το 1971, στην περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα, είχε
αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Στην κηδεία του το πλήθος τραγουδά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη
σε στίχους του Σεφέρη την «Άρνηση» ή «Στο περιγιάλι το κρυφό», όπως είναι ευρύτερα γνωστό,
συνδυάζοντας τον τίτλο (Άρνηση) με μια δήλωση του Σεφέρη κατά της δικτατορίας..
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Δειγματικό υλικό που δόθηκε στη «Σειρά Επιμορφώσεων Εκπαιδευτικών ΚΕΑ», Συνάντηση 1, της Δρ Δέσπω
Κυπριανού, Λειτουργού (Π.Ι.-ΔΔΕ)
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κ.Ε.Π.Α.
–Δεξιότητες στις οποίες στοχεύουμε
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
Κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να
περιλαμβάνει δραστηριότητες για:

Η μία δεξιότητα δεν είναι ανεξάρτητη της άλλης.
Κάθε μία μετατρέπεται στην άλλη, και πολλές φορές,
η ανάπτυξη της μίας είναι προϋπόθεση της άλλης.

1. Εκμάθηση λεξιλογίου
2. Ακρόαση-κατανόηση προφορικού λόγου
(αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, εύρεση
εικόνων κλπ)

Συσχετισμός
μεταξύ των
τεσσάρων
δεξιοτήτων

3. Παραγωγή προφορικού λόγου (κατάλληλο
λεξιλόγιο αλλά και φράσεις ανά περίσταση
επικοινωνίας / role playing, δίνω καρτέλες
εκφράσεων κ.λπ.)
4. Κατανόηση γραπτού λόγου (έκταση και βαθμός
δυσκολίας ανάλογα με το επίπεδο) και
5. Παραγωγή γραπτού λόγου
6. Διδασκαλία Γραμματικής

(Παντελόγλου, 2014: 46)
Αξιολόγηση



Χορήγηση δοκιμίων αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (αρχική, ενδιάμεση,
τελική)
Τήρηση ατομικού φακέλου για το κάθε παιδί.
Διαγνωστικά Δοκίμια Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας


Διαφορετικό το δοκίμιο για την Α΄
Δημοτικού



Συνοδεύονται από σχάρες αξιολόγησης και
οδηγίες χορήγησης.

https://www.greek-language.gr/certification/
node/12.html

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2546&Itemid=463&lang=el
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Αξιολόγηση - Φάκελος Επιτευγμάτων


Προγραμματισμός ύλης και αυτοαξιόλογηση .



Αξιολογήσεις μαθητών/τριών (αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές).



Εργασίες μαθητών/μαθητριών.



Φύλλα Εργασίας, αν δεν χρησιμοποιείται κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο.

Χρυσοβαλάντη Γιάννακα,
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ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

ΓΡΑΦΩ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ- (Write the colour and draw lines).

Κ __ __ Ρ __ __ Ο

Π __ __ __ Ο __ __ __ Ι

Κ __ __ Ε

Κ __ __ __ __ __ Ο

Γ Κ __ Ι

Μ __ Β

Μ __ __ __ Ο

Μ __ __ Ε
Γ __ __ __ __ __ Ο

Π __ __ __ __ __ Ο
Α __ __ __ Ο
(άσπρο / πράσινο / γαλάζιο / μπλε /μωβ / κόκκινο / πορτοκαλί/ κίτρινο / καφέ / γκρι / μαύρο )
* ΔΙΑΛΕΓΩ ΤΟ ΧΡΩΜΑ (Decide colours). ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ (Colour the numbers)
1.______________________

4. _______________________ 7. ______________________

2.______________________

5. _______________________ 8. ______________________

3.______________________

6. _______________________ 9_______________________

6
1

9

3

4

7

8
9

2

5

9

9
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ΤΕ ΛΟ Σ

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΜΠΛΕ
ΑΡ Χ Η
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Μια φορά και ένα καιρό ένας
καυχησιάρης λαγός, είδε μια
χελώνα να περπατάει αργά-αργά
και άρχισε να την κοροϊδεύει.
«Αχ! Πόσο σε λυπάμαι, κυράχελώνα! Είσαι τόσο αργή!»

Η χελώνα σταμάτησε και του
είπε:
«Τι θα έλεγες, λαγέ, να τρέξουμε
έναν αγώνα δρόμου για να
δούμε ποιος είναι πιο γρήγορος
από τους δύο;»

Έτσι και έγινε. Ο λαγός το έριξε
στον ύπνο και όταν ξύπνησε
άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα
μπορούσε.

Ο λαγός άρχισε να γελά, αλλά
δέχτηκε την πρόκληση.
Την άλλη μέρα πρωί-πρωί, οι
δύο διαγωνιζόμενοι πήραν τις
θέσεις τους και η αλεπού έδωσε
το σύνθημα για να ξεκινήσει ο
αγώνας:
«Ένα, δύο, τρία … Φύγατε!»
Η χελώνα άρχισε να περπατάει
αργά-αργά, ενώ ο λαγός,
σίγουρος για την νίκη του,
σκέφτηκε:
«Ποιος ο λόγος να βιάζομαι; Ας
κοιμηθώ λίγο και συνεχίζω το
τρέξιμο όταν ξυπνήσω.»
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει,
πριν στο τέρμα, όμως, φτάσει ο
λαγός δεν πίστευε τα μάτια του.
Η χελώνα είχε τερματίσει
πρώτη και κέρδισε τον αγώνα.
Από τότε ο λαγός δεν ξανά
καυχήθηκε ποτέ για την
ταχύτητά του!

Δίδαγμα:
«Ο επιμένων νικά»
- Νικάει όποιος προσπαθεί και
όχι όποιος ενώ έχει ένα
χάρισμα δεν το καλλιεργεί.

Καλή σχολική χρονιά
2021-2022
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
ΜΟΡΦΟΥ- AΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

MORPHOU - SAINT MAMAS

Η κατεχόμενη, σήμερα, Μόρφου βρίσκεται στο
βορειοδυτικό μέρος της Κύπρου σε μια από τις πιο
πλούσιες και όμορφες περιοχές του νησιού μας.
Σύμφωνα με την παράδοση, η Μόρφου χτίστηκε από
τους Σπαρτιάτες πριν από το δέκατο αιώνα π.Χ. Αυτοί
λάτρευαν τη θεά Αφροδίτη «Μορφώ» και απ΄ εδώ
ίσως να πήρε και τ’ όνομά του ο οικισμός.
Την πεδιάδα της Μόρφου διασχίζει ο ποταμός
Σερράχης και άλλοι μικρότεροι ποταμοί. Τα εύφορα
εδάφη της, τα νερά και το κλίμα της τη βοήθησαν
στην εξέλιξή της σε μια από τις πιο πλούσιες και
αξιόλογες περιοχές της Κύπρου.
Η περιοχή της Μόρφου
φημίζεται για την παραγωγή
εσπεριδοειδών, καθώς επίσης
καρπουζιών και πεπονιών στα
ξακουστά «μποστάνια» της.
Εξαιτίας
της
μεγάλης
παραγωγής πορτοκαλιών, στη
Μόρφου πριν το 1974 γινόταν
με μεγαλοπρέπεια η γιορτή
του πορτοκαλιού.
Η κωμόπολη της Μόρφου έχει για ανεκτίμητο
θησαυρό της το μεγάλο και ιστορικό μοναστήρι του
Αγίου Μάμα. Σύμφωνα με την παράδοση, στα τέλη
του δωδέκατου αιώνα, η λάρνακα με το λείψανο του
Αγίου ρίχτηκε στη θάλασσα από τη Μικρά Ασία και
τα κύματα την έφεραν στην Κύπρο. Κάποιοι
άνθρωποι τη βρήκαν και προσπάθησαν να τη
μεταφέρουν στο χωριό τους. Όταν έφτασαν στον τόπο
που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι, στη Μόρφου, η
λάρνακα βάρυνε τόσο, που δεν μπορούσαν να τη
μετακινήσουν. Τότε κατάλαβαν ότι εκεί έπρεπε να
κτίσουν εκκλησία προς τιμή του Αγίου. Η μνήμη του
Αγίου Μάμα γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου.

Morphou is a town in the north-western part of
Cyprus now occu-pied by Turkish troops from 1974.
Morphou was founded by Spartans who brought with
them the worship of Aphrodite “Morfo’’. The
Morphou area grew more than half of Cyprus citrus
fruits. In 16th and 17th centuries, during the Ottoman
period, Mor-phou was famous for its export of linen.
According to the 1960 popu-lation census, it was
inhabited by 6480 Greeks Cypriots, 123 Turkish
Cypriots and 32 Maronites. Be-tween 1907 and 1948,
Morphou was one of the prominent stations of the
Cyprus Government Railway.

Η εκκλησία του
Αγίου Μάμα
στη Μόρφου

In Morphou there is one of the many churches in the
country dedi-cated to St. Mamas, popularly be-lieved
to have lived as a hermit in a cave near Morphou.
According to local legend, he was a hermit living in
very poor circumstances and when the authorities
tried to tax him, he evaded them. Soldiers were sent
out and captured him but on the way back to town, he
saw a lion attacking a lamb, he escaped from the
soldiers, saved the lamb, jumped on the lion's back
and in that way came to town.
Saint Mamas’ day is celebrated on September 2nd.

Ο Άγιος Μάμας, τέλη
15ου αιώνα, Ιερά
Μητρόπολης Μόρφου

Ο ανάγλυφος βωμός
του Αγίου Μάμα στην
δυτική είσοδο

Πηγή: https://docplayer.gr/50216289-I-komopoli-tismorfoy.html
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