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25η Μαρτίου - Διπλή γιορτή
''Όλη η δόξα όλη η χάρη...
... Άγια μέρα ξημερώνει!''
... Και τη μνήμη σου το Έθνος,
χαιρετά γονατιστό!

25 Μαρτίου!
Διπλή γιορτή για την Ελλάδα, Θρησκευτική και Εθνική!
Ημέρα συμβολισμού των δύο ''Χαίρε!''
''Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία''
''Χαίρε ώ χαίρε Ελευθεριά!

Κάντε κλικ εδώ για να ακούσετε
τον ελληνικό εθνικό ύμνο και να
διαβάσετε τους στίχους εδώ

Η Επέτειος της 25ης Μαρτίου είναι μια σημαντική μέρα για τον Ελληνισμό. Είναι μια γιορτή που ενώνει
όλους τους Έλληνες και τονώνει το αίσθημα πατριωτισμού και της πίστης τους. Η διπλή υπόσταση την
καθιστά ως τη μεγαλύτερη γιορτή του έθνους μας και ως μια από τις σημαντικότερες για την Ορθοδοξία. Γι’
αυτό και γιορτάζεται με επισημότητα και κατάνυξη μέσα από πλήθος εκδηλώσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο,
αλλά και τα ελληνικά κέντρα της διασποράς.
Την ημέρα αυτή, η πατρίδα, με το βλέμμα στο μέλλον, θυμάται για μια ακόμη φορά τα λόγια του
Μακρυγιάννη., ο οποίος είπε: ''... Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν για
σένα, να σ’ αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλη μία φορά ελεύθερη πατρίδα, που ήσουνα χαμένη και
σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών...''
Οι απλοί πολεμιστές τού ’21 κατάλαβαν ότι το ένδοξο παρελθόν τούς δημιουργούσε υποχρεώσεις για το
μέλλον τού τόπου τους και έτσι, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, η
Επανάσταση πέτυχε το στόχο της και όπως πολύ εύστοχα είπε ο Κολοκοτρώνης: ''... Ο κόσμος μάς έλεγε
τρελούς… Ημείς, αν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάναμε την επανάσταση, διατί ηθέλαμε συλλογισθεί πρώτον διά
πολεμοφόδια, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυριτοθήκες μας, τα μαγαζιά μας, ηθέλαμε λογαριάσει τη
δύναμη την εδική μας, την τούρκικη δύναμη…
Κι ακόμα είπε: "... Οι Έλληνες είναι τρελοί, αλλά έχουν γνωστικό Θεό που τους προστατεύει..."
Έτσι, η ελληνική επανάσταση του 1821, σφράγισε την εθνική πορεία των Ελλήνων, αφού η επιτυχής τελική
έκβαση, μετά από εννιά χρόνια σκληρού, ηρωικού, αλλά και αιματηρού πολέμου, σε πολλά μέτωπα, σήμανε,
έστω και με περιορισμένα σύνορα, την ίδρυση, από το 1830, του ελληνικού κράτους και την ένταξη της
Ελλάδος, ύστερα από πολλούς αιώνες, στον πολιτικό χάρτη των ανεξάρτητων κρατών της γης.
«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα ’ρθουν, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, οι νεκροί»
(Κωστής Παλαμάς)
Η Ελευθερία μας οφείλετε στους συνεχείς αγώνες των προγόνων μας. Τις μέρες που γιορτάζουμε το 1821, ας
αναλογιστούμε την ιστορική μας μοίρα μέσα στον κόσμο. Τη μοίρα μας που την έχουν σημαδέψει πράξεις, που
ορίζουν την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού με μνημεία αιώνια.
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Η φλόγα και ο πόθος για επανάσταση και ελευθερία εξαπλώθηκε
και στην Κύπρο. Η Κύπρος ενίσχυσε από την πρώτη στιγμή την
Ελληνική Επανάσταση με πολεμοφόδια αλλά και με αγωνιστές που
εντάχθηκαν στις επαναστατικές δυνάμεις και πολέμησαν ηρωικά
για την ελευθερία της Ελλάδας.
Από τον Οκτώβριο 1818 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν σε
επαφή με τη Φιλική Εταιρεία και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στην
κρύπτη του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στη Λευκωσία.
Η υπόγεια αύρα της Ελληνικής Επανάστασης φούντωνε σε όλο το
νησί. Ο τοπικός Τούρκος άρχοντας Κιουτσούκ Μεχμέτ για να
καταπνίξει κάθε επαναστατικό κίνημα στην Κύπρο, τον Ιούλιο
1821 απαγχόνισε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και αποκεφάλισε τους Μητροπολίτες Χρύσανθο, Μελέτιο και
Λαυρέντιο.
Ο μαρτυρικός θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των τριών Μητροπολιτών περιγράφεται στο
κορυφαίο εθνικό ποιητικό έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, “Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου”.
Χαρακτηριστικός στίχος:
“η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου
κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ιξιλείψει,
κανένας γιατί σιέπει την που τ΄ ύψη ο Θεός μου».

Κρύπτη Φιλικών Παγκυπρίου Γυμνασίου

To Παγκύπριον Γυμνάσιον (1893)
αποτελεί οργανική μετεξέλιξη της
Ελληνικής Σχολής (1812) του
Αρχιεπισκόπου και Εθνομάρτυρα
Κυπριανού.
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ΗΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ - 1η Απριλίου 1955
Οι Έλληνες του ʼ21 άνοιξαν με τους αγώνες και τις θυσίες τους το δρόμο της
Ανάστασης του Έθνους. Το ίδιο τούτο πνεύμα συνεπήρε και τα ηρωικά παιδιά
της Κύπρου το 1955, που δημιούργησαν το ηρωικό έπος του αγώνα της ΕΟΚΑ.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως η Ιστορία μας, από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι
σήμερα, είναι μια ιστορία ολοκαυτώματος και θυσίας, μια ιστορία που
γράφεται με αίμα.
Οι ιστορικές περιπέτειες του ελληνισμού και η σύγχρονη τραγωδία της Κύπρου
μας επιβάλλουν να υπηρετήσουμε όλοι την Ελληνική Παιδεία με εγρήγορση
και ετοιμότητα. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε μια αγωνιστική πορεία για
φυσική και εθνική επιβίωση.

Για τον Παροικιακό Ελληνισμό, που αποτελεί στην πραγματικότητα την
Ελλάδα και την Κύπρο σ’ αυτή την χώρα, η πίστη στα ιδανικά της φυλής και η
αγάπη προς την πατρίδα, διασφαλίζει την ιστορική συνέχεια μας ως έθνος.
Αναντίλεκτα ο ελληνισμός του Μ. Βασιλείου συνεχίζει να αποτελεί διαλεχτό
και αναπόσπαστο, εύρωστο και ακμαίο μέρος του Έθνους και είναι άρρηκτα
δεμένος με την πατρώα γη, διαφυλάττοντας τα ιδεώδη, τις αρχές και τα ιδανικά
της Φυλής μας.

Κυριάκος Μάτσης: Ή ρωας του Απελευθερωτικού Αγώνα (195559), δολοφονήθηκε με εμπρηστική βόμβα από τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο κρησφύγετό του στο χωριό Δίκωμο στις 19/11/1958.

«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής».
Κυριάκος Μάτσης

«Ο Θεός και η Πατρίδα με καλούν, πατέρα. Ζητώ την ευχή σου».
Μάρκος Δράκος
Η 1η Απριλίου είναι ημέρα μνήμης για τους ηρωικά μαχόμενους υπέρ της
Ελευθερίας, τους αγωνιστές της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ).
Από τους Άγγλους σκοτώθηκαν:
Γρηγόριος Αυξεντίου
Μάρκος Δράκος
Πέτρος Γιαλλούρος
Ανδρέας Κάρυος
Γεώργιος Κάρυος
Στυλιανός Λένας
Κυριάκος Μάτσης
Χαράλαμπος Μούσκος
Ηλίας Παπακυριακού
Φώτιος Πίττας
Χρήστος Σαμάρας.

Κύπριοι απαγχονισθέντες :
Μιχαήλ Καραολής, ετών 23
Ανδρέας Δημητρίου, ετών 22,
Ανδρέας Ζάχος, ετών 24
Ιάκωβος Πατάτσος, ετών 22,
Χαρίλαος Μιχαήλ, ετών 22,
Μιχαήλ Κουτσόφτας, ετών 22,
Στέλιος Μαυρομάτης, ετών 20
Ανδρέας Παναγίδης, ετών 22,
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ετών 19

Πρώτος νεκρός, από ατύχημα,
τα μεσάνυκτα της 31ης
Μαρτίου προς την 1η Απριλίου
1955, ο Μόδεστος Παντελή.
Στις 5/7/58, οι Άγγλοι
συνέλαβαν ένα παιδί, στο χωριό
Αυγόρου, και πυροβόλησαν
εναντίον των αμάχων του
χωριού. Φονεύθηκαν οι:
Παναγιώτης Ζαχαρία και
Λουκία Παπαγεωργίου, έγκυος
και μητέρα έξι παιδιών.
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Οι 9 Απαχονισθέντες
«Τα φυλακισμένα μνήματα»
Ιάκωβος Πατάτσος.
Απαγχονίστηκε στις 9 Αυγούστου 1956
(Στη μητέρα του) «Χαίρε. Ευρίσκομαι
μεταξύ των αγγέλων. ... Μη κλαίεις,
για ν’ ακούσεις την αγγελική φωνή
που ψάλλει Άγιος, Άγιος, Άγιος
Κύριος Σαβαώθ».
Μιχαήλ Καραολής.
Απαγχονίστηκε στις 10 Μαΐου 1956.
«Εμένα δεν πρέπει να με λυπάστε ...
εφ’ όσον εγώ δεν βρίσκω λόγον για να
κλαίω τον εαυτόν μου, ούτε και οι
δικοί μου δεν πρέπει να με κλαίνε».
Ανδρέας Δημητρίου.
Απαγχονίστηκε στις 10 Μαΐου 1956.
«Λυπούμαι που δε θα δω την Κύπρο
μας ελεύθερη. Όμως, δεν με φοβίζει ο
θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή
μέσα στην σκλαβιά».
Ανδρέας Παναγίδης.
Απαγχονίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956
...Θέλω να πεις ότι δεν χάσαμε το
θάρρος μας, αλλά βαδίσαμεν με το
κεφάλι ψηλά προς την αγχόνην, διότι
η Ελευθερία χρειάζεται θυσίας».
Ευαγόρας Παλληκαρίδης.
Ξεψύχησε σε ηλικία μόλις 19 χρόνων στην αγχόνη
στις 14 Μαρτίου 1957

«...Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της
ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη
ρωτάτε γιατί.»

Ανδρέας Ζάκος.
Απαγχονίστηκε στις 9 Αυγούστου 1956
«Η ώρα του θανάτου πλησιάζει, μα
στην ψυχή μας φωλιάζει ηρεμία. ….
Στη θέση που βρισκόμαστε ούτε με
το μικροσκόπιο δεν μπορούμε να
ανακαλύψουμε πού υπάρχει
τραγωδία στο θάνατο..».
Ο Χαρίλαος Μιχαήλ.
Απαγχονίστηκε στις 9 Αυγούστου 1956
(Στους γονείς του) «Όταν θα
διαβάζετε το γράμμα μου αυτό εγώ
θα έχω σβήσει για πάντα από τη
ζωή. … γνωρίζω για ποιο σκοπό θα
εκτελεσθώ, αισθάνομαι τον εαυτό
μου ισχυρόν και γαλήνιον».
Μιχαήλ Κουτσόφτας.
Απαγχονίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956

(Στη μητέρα του) «Μάνα, αν είσαι
Ελληνίδα, μην κλάψεις, γιατί ο
γιος σου δεν είναι για κλάματα. Ο
γιος σου τραβάει για την δόξα και
την τιμή».
Στέλιος Μαυρομάτης .
Απαγχονίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1956.
«Θέλω να ξέρετε πως ο γιος και
αδελφός σας πέθανε γιατί
κράτησε μέχρι τέλους τον ιερό
όρκο που έδωσε να θυσιαστεί
χάριν της ελευθερίας της
Κύπρου».
Τα φυλακισμένα μνήματα

"Του

αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται"
Στα «Φυλακισμένα Μνήματα» είναι θαμμένοι δεκατρείς ηρωομάρτυρες, από
τους οποίους οι εννέα εκτελέστηκαν με απαγχονισμό στις Κεντρικές Φυλακές
της Λευκωσίας, τρεις έπεσαν στο πεδίο της μάχης και ένας πέθανε σε
στρατιωτικό νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του σε μάχη.
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«Ο Σταυραετός του Μαχαιρά»

Κώστας Μόντης για τον Γρηγόρη Αυξεντίου.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΑΔΕΡΦΟ ΜΑΣ
(“ΣΤΙΓΜΕΣ”, 1958)
Να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου
να καθαρίσουμε το δικό μας,
να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου
να μπολιάσουμε το δικό μας,
να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου
να βάψουμε το δικό μας
να μη μπορέσει πια ποτέ
να το ξεθωριάσει ο φόβος.
Να πάρουμε το τελευταίο σου βλέμμα
να μας κοιτάζει να μην ξεστρατίσουμε,
να πάρουμε την τελευταία σου εκπνοή
να ᾽χουμε οξυγόνο ν᾽ αναπνέουμε
χιλιάδες χρόνια,
να πάρουμε τις τελευταίες σου λέξεις
να ᾽χουμε να τραγουδάμε
ανεξάντλητα εμβατήρια για τη λευτεριά…

Μην πέσει σκιά στον τάφο αυτό
ούτε από γιασεμί στο φεγγάρι.
Ο τάφος αυτός είναι για να παίζει
με ξίφη αυγουστιάτικων ηλιαχτίνων
και να στέλνει διπλούς ήλιους
πίσω στον ήλιο.
Κι ακόμα όχι, ο τάφος αυτός
δεν είναι για ν᾽ αντανακλά τον ήλιο,
ο ήλιος είναι για ν᾽ αντανακλά τους ήλιους του

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, φοίτησε, στη Σχολή Εφέδρων
Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού. Μετά την
αποφοίτησή του, σαν ανθυπολοχαγός, υπηρέτησε στην
Ελλάδα στο Αλβανικό Μέτωπο και στην Ήπειρο με τον
βαθμό του υπολοχαγού. Στις 15/11/52, τελειώνοντας την
θητεία του, επιστρέφει στην Κύπρο όπου εργάζεται ως
οδηγός ταξί. Εκείνη την περίοδο αρραβωνιάζεται.
Τον Ιανουάριο του 1955, μυήθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική
Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών). Ήταν ο μόνος από τους
νεαρούς που είχε στρατιωτική κατάρτιση και πολύ
γρήγορα διακρίθηκε για τις ηγετικές του ικανότητες και
γίνεται υπαρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. Μέσα στην Οργάνωση
πήρε το κωδικό όνομα «Ζήδρος», το οποίο και κράτησε
μέχρι τον ηρωικό του θάνατο.
Το Πάσχα του 1956, όταν βρισκόταν στο μοναστήρι του
Μαχαιρά, μετά από εγχείρηση, Άγγλοι στρατιώτες έζωσαν
το μοναστήρι, ενώ εκείνος με απόλυτη ψυχραιμία
εμφανίστηκε ενώπιον τους, μεταμφιεσμένος σε καλόγερο,
ως ο «πάτερ-Xρύσανθος», χωρίς κανένας να τον
αναγνωρίσει.
Την 1η Μαρτίου του 1957, οι Άγγλοι ξαναεισβάλλουν στο
μοναστήρι του Μαχαιρά. Μετά από προδοσία οι Άγγλοι
εντοπίζουν το κρησφύγετο του Αυξεντίου.
Αμέσως, απόσπασμα από 60 στρατιώτες περικύκλωσε το
κρησφύγετο καλώντας τον Αυξεντίου να παραδοθεί. Οι
τέσσερις συναγωνιστές του, κατόπιν διαταγής από τον
ίδιο, βγήκαν έξω, όχι όμως εκείνος. Ο Μίντλετον τον
κάλεσε να παραδοθεί, αλλά έλαβε την υπερήφανη
απάντηση «Μολών λαβέ». Τότε, τέσσερις Άγγλοι
στρατιώτες, όρμησαν μέσα στην σπηλιά. Ο Αυξεντίου
τους υποδέχτηκε με καταιγιστικά πυρά. Οι τρεις Βρετανοί
οπισθοχώρησαν έντρομοι, ενώ ο τέταρτος έπεσε νεκρός.
Μετά από μάχη 10 ωρών, οι Βρετανοί έκαψαν ζωντανό
τον Αυξεντίου στο κρησφύγετό του.
Το απανθρακωμένο πτώμα του 29χρονου Αυξεντίου
ενταφιάστηκε την επομένη ημέρα στις Κεντρικές Φυλακές
Λευκωσίας, στο χώρο που είναι γνωστός σήμερα ως «Τα
Φυλακισμένα Μνήματα».
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«14 Μαρτίου 1957 »

Παλιοί συμμαθηταί, Αυτή την ώρα
κάποιος λείπει ανάμεσά σας, κάποιος που
φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα,
κάποιος που μπορεί να μη τον ξαναδείτε
παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο
του, Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα
λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον
τάφο. Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω
μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη
Λευτεριά.
Θ΄ αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα, τον
πατέρα
μεσ΄ τα λαγκάδια πέρα και στις
βουνοπλαγιές.
Ψάχνοντας για τη Λευτεριά θα ΄χω παρέα
μόνη
κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ΄ρθει το
καλοκαίρι
Τη Λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω
μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη
Λευτεριά.
Τα σκαλοπάτια θ΄ ανεβώ, θα μπω σ΄ ενα
παλάτι,
το ξέρω θαν απάτη, δεν θαν αληθινό.
Μεσ΄ το παλάτι θα γυρνώ ώσπου να βρω
τον θρόνο,
βασίλισσα μια μόνο να κάθεται σ΄ αυτό.
Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά
σου
και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ.
Γειά σας παλιοί συμμαθηταί. Τα τελευταία
λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος
θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό,
ένα παλιό του φίλο, ας πάρει μιαν
ανηφοριά ας πάρει μονοπάτια να βρει τα
σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Με την
ελευθερία μαζί, μπορεί να βρει και μένα.
Αν ζω, θα μ΄ βρει εκεί.

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε στις 27
Φεβρουαρίου 1938 στην Τσάδα της επαρχίας Πάφου, χωριό
της μητέρας του. Ήταν το τέταρτο παιδί στην οικογένεια,
με δύο άλλους αδελφούς και δύο αδελφές.
Τον Απρίλιο του 1955 εντάχθηκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ και
το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 1956, κατά τη διάρκεια
μετακίνησης οπλισμού και άλλων εφοδίων έπεσε σε ενέδρα
αγγλικής
στρατιωτικής
περιπόλου,
η
οποία
ενεργούσε «βάσει ληφθεισών πληροφοριών». Την ώρα της
σύλληψής του δήλωσε στους Άγγλους: «Είμαι ο Ευαγόρας
Παλληκαρίδης και πολεμώ για την πατρίδα μου».
Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη Λίμνη, στη βόρεια
ακτή της Πάφου, και στο
Κτήμα, υπέστη σκληρά
βασανιστήρια. Όταν έπειτα από δέκα μέρες επιτράπηκε
στους δικούς του να τον επισκεφτούν, έφερε εμφανή τα
σημάδια της κακοποίησης και των άθλιων συνθηκών
κράτησής του. Μεταξύ άλλων, είχε επηρεαστεί σοβαρά η
όραση του.
Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε απαγχονισμό.
Η αίτηση για απονομή χάριτος για τον νεαρό μαθητή και οι
εκκλήσεις απορρίπτονται από τον Άγγλο τότε κυβερνήτη
Τζον Χαρντινγκ και την αγγλική διπλωματία, και στις 14
Μαρτίου 1957, ο Βαγορής, όπως ήταν το χαιδευτικό του,
οδηγείται στην αγχόνη τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο και
παίρνει την ανηφοριά για την αιωνιότητα. Ήταν μόνο
δεκαοχτώ χρονών!
Στο τελευταίο γράμμα του δηλώνει: «Θ' ακολουθήσω με
θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ʼναι το τελευταίο μου
γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας
χάσω το καθετί. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω
χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι
αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να
πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη
μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί.»
Ο Κύπριος ποιητής, Κώστας Μόντης γράφει για τον
Ευαγόρα: «Ὅταν ἐμεῖς ἐξακολουθούσαμε νά γράφουμε
στίχους ἐκεῖνος διέκοπτε κι ἀνέβαινε στήν ἀγχόνη.
Όταν διάβασα την ιστορία σου το βράδυ είχα πυρετό».
Το Ευαγγέλιο τ’ άγιασε χτες ξανά ένα παιδί δεκαοχτώ
χρονών που το κράτησε στα χέρια του, που κρεμάστηκε
απάνω του την τελευταία στιγμή."]
Από τότε ένα θρανίο απέμεινε αδειανό, τα ποιήματα του
μισοτελειωμένα, η αγκαλιά των γονιών του άδεια. Ένας
θάνατος, ηρωικός, ενός παιδιού δεκαοχτώ χρονών, που το
θεώρησε χρέος, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, ότι θα τον
κρεμάσουν. "Ό,τι έκαμα το έκαμα ως Έλλην Κύπριος όστις
ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο. "
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Δοξολογία της “25η Μαρτίου 1821”
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

Την Κυριακή Β΄ Νηστειών, στις 22 Μαρτίου 2022, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, έγινε
μετά τη Θεία Λειτουργία, από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θεατείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ.
Νικήτα, η καθιερωμένη Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.
Παρέστησαν, ο Εξοχότατος Υπάτος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ανδρέας
Κακουρής, καθώς και ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος στην Αγγλία, κ. Ιωάννης Ραπτάκης, ο
οποίος και εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.

Δοξολογία και εορτασμός για τις Εθνικές Επετείους
της “25ης Μαρτίου 1821” και της “1η Απριλίου 1955”
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Βορείου Λονδίνου
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, στις 27 Μαρτίου 2022,
ημέρα κατά την οποία τιμάται ο Σταυρός, το σύμβολο της
χριστιανικής πίστης, έγινε Δοξολογία για την 25η Μαρτίου 1821 και
την 1η Απριλίου 1955, χοροστατούντος του
Σεβασμιώτατου
Αρχιεπίσκοπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ. Νικήτα, του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κολωνείας κ. Αθανασίου και του
Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβου, στον ιερό
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Wood Green.
Την εκδήλωση μνήμης, που διοργάνωσαν η Κυπριακή Ομοσπονδία
Μ. Βρετανίας, τίμησαν με την παρουσία τους ο Εξοχότατος Υπάτος
Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ανδρέας Κακουρής,
ο οποίος εκφώνησε και τον πανηγυρικό της ημέρας, ο πρόεδρος της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου κ. Χρίστος
Καραολής και εκπρόσωποι συλλόγων και οργανώσεων της
παροικίας, καθώς και πλήθος κόσμου.
Το πολιτιστικό πρόγραμμα ετοίμασαν και παρουσίασαν παιδιά και
δάσκαλοι από το σχολείο Manor Hill και περιείχε απαγγελίες
ποιημάτων και τραγούδια.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε Χρόνια
Πολλά στις μητέρες, για το “Mother’s Day”, που γιορτάζεται αυτή
την Κυριακή στη Μ. Βρετανία.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 67, Μαρτίου 2022

8

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 67, Μαρτίου 2022

9

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 67, Μαρτίου 2022

10

Το ΕΠΣ των “Τριών Ιεραρχών” στο LEEDS
τίμησε την 25η Μαρτίου και
την 1η Απριλίου
Την Κυριακή 20 Μαρτίου, η κοινότητα και το σχολείο του Leeds τίμησαν τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου και τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955, που σήμαναν
τους αγώνες της Ελλάδας και της Κύπρου για ελευθερία κι εθνική ανεξαρτησία. Μετά το πέρας της
μαθητικής παρέλασης και δοξολογίας, οι μαθητές του σχολείου παρουσίασαν ποιήματα, τραγούδια
και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς στην κοινοτική αίθουσα. Τον εορτασμό τίμησαν με την
παρουσία τους η πρόξενος της Ελλάδας κ. Ράνια Γιαννούδη και ο πρόξενος της Κύπρου κ. Κίκης
Κυριακού
Συγχαρητήρια σε όλους τους γονείς, φίλους και μέλη της κοινότητας και του σχολείου για τη
συμμετοχή τους. Χρόνια πολλά σε όλους!
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1821

Εορτασμοί της 25η Μαρτίου 1821 και
της 1ης Απριλίου 1955
ΕΠΣ “Αγίας Τριάδας” BRIGHTON

1955

Την Κυριακή 27 Μαρτίου, η κοινότητα και το σχολείο του Brighton έκαναν την δοξολογία και τους
εορτασμούς για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955. Οι μαθητές
του σχολείου παρουσίασαν μικρά θεατρικά, διάβασαν κείμενα, απάγγειλαν ποιήματα, τραγούδησαν
και χόρεψαν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
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Εορτασμοί της 25η Μαρτίου 1821 και
της 1ης Απριλίου 1955
ΕΠΣ “MAIDSTONE”
Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι μαθητές του ΕΠΣ Maidstone, σε μια όμορφη εκδήλωση,
τραγούδησαν, απήγγειλαν ποιήματα και χόρεψαν τιμώντας την ημέρα διπλής γιορτής της 25ης
Μαρτίου 1821, καθώς και της 1ης Απριλίου 1955.
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Εθνικοί Εορτασμοί 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955
ΕΠΣ “Απ. Πέτρου & Παύλου” BRISTOL
Το ΕΠΣ Απ. Πέτρου και Παύλου, στο Μπρίστολ, το Σάββατο, 26 Μαρτίου, τίμησε με κάθε
λαμπρότητά τους ήρωες της Ελληνικής επανάστασης του 1821 και του Απελευθερωτικού Aγώνα του
1955-59. Η εορτή για τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου διοργανώθηκε
στον χώρο της εκκλησίας των Απ. Πέτρου και Παύλου. Τα παιδιά συγκίνησαν με τις απαγγελίες τους
και τραγούδησαν με πάθος εθνικοαπελευθερωτικά τραγούδια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο
Ιερατικός Προϊστάμενος της κοινότητας, Πρωτοπρεσβύτερος Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας, ο οποίος
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Λαμπρός εορτασμός των εθνικών επετείων
25ης Μαρτίου 1821 & 1ης Απριλίου 1955
στο EΠ του “Αγ. Νικολάου” ACTON
Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκαν οι εθνικές επέτειοι, της 25ης Μαρτίου του
1821 και της 1ης Απριλίου του 1955 στο Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικολάου στο
Acton το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022.Πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου παρακολούθησαν
την καθιερωμένη σχολική παρέλαση των μαθητών που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο
του σχολείου.
Η γιορτή ξεκίνησε με το θερμό χαιρετισμό της διευθύντριας του σχολείου κας Ελευθερίας
Ξενοφώντος και στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία της εκπαιδευτικού κας Ελένης Μπόνου που
αναφέρθηκε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στο Χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης αλλά
και στο χρονικό της 1ης Απρίλίου του 1955.Τότε που η οργάνωση ΕΟΚΑ ξεκίνησε ένοπλο αγώνα
για την ανεξαρτησία της Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο και επεδίωξε ένωση με την Ελλάδα.
Η γιορτή ήταν πλούσια σε ποιήματα, θεατρικά και τραγούδια.Οι μικροί μαθητές του σχολείου
απήγγειλαν περήφανοι ποιήματα για την εθνική επετειο της 25ης Μαρτίου και τον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου, συμμετείχαν στο θεατρικό « Το κρυφο σχολειό» και τραγούδησαν τραγούδια
πατριωτικά με υψωμένη την ελληνική σημαία.Οι μαθητές της Στ΄ τάξης συμμετείχαν στο
θεατρικό « Σουλιώτισσες», αποδίδοντας εξαιρετικά τη θυσία αυτών των γυναικών στο Ζάλογγο
ενώ οι μαθητές της Ε΄ και της τάξης του PREGCSE2 απήγγειλαν ποιήματα για την 1η Απριλίου
του 1955 και ανέβασαν το θεατρικό « Οι γενναίοι μαθητές της 1ης Απριλίου».
Συγχαρητήρια αποδίδονται σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς τους σχολείου.
Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας και στους απανταχού Έλληνες.
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Γιορτή 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955
ΕΠΣ του “Επισκόπου Χριστοφόρου”
CAMBERWELL
«Καλύτερα μια ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» Τιμή και δόξα στους ήρωες της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 οι οποίοι έδωσαν
την ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και ανεξάρτητοι με εθνική ταυτότητα.
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Διαδικτυακά σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς των ΕΠΣ στο Η. Β. με θέμα

«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Για περισσότερες
πληροφορίες και
διευκρινίσεις μπορείτε
να απευθύνεστε στον
Συντονιστή του

Προγράμματος

Δρα Παναγιώτη Σάββα
τηλ.:00357-22402327,
Hλ. διεύθυνση:
savva.p@cyearn.pi.ac.cy

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσης, προσφέρει εξειδικευμένες διαδικτυακές επιμορφωτικές
δράσεις για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις ωρομίσθιους/ες
Εκπαιδευτικούς των ΕΠΣ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με θέμα τη διδασκαλία της
ελληνικής στα ελληνικά παροικιακά σχολεία.
Oι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ομάδα των ωρομίσθιων
Εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν στο διαδικτυακό περιβάλλον
εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Π.Ι.Κ. Εγγραφές (pieggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια» (Έχει δοθεί
παράταση για την ημερομηνία εγγραφής). Οι εκπαιδευτικοί που θα
συμμετέχουν θα πρέπει προηγουμένως να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό
νέου χρήστη ή να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του
προφίλ τους. Στο πεδίο «Σχολείο/Υπηρεσία 1» θα πρέπει να επιλεγεί το
«Δημοτικό Σχολείο ΚΕΑ». Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού νέου
χρήστη καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων χρήστη,
υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy (Διαχείριση προφίλ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (pi.ac.cy) .

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων του
προγράμματος, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα ενημερωθούν για τις
λεπτομέρειες των διαδικτυακών συναντήσεων (οδηγίες, σύνδεσμος
σύσκεψης κ.λπ.), μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.
Όλες οι πληροφορίες για
τα σεμινάρια δίνονται

Σε όλους όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν τα
σεμινάρια θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Έναρξη επιμορφωτικών διαδικτυακών προγραμμάτων με θέμα τη διδασκαλία της ελληνικής στα ελληνικά παροικιακά σχολεία για τους/τις εκπαιδευτικούς της Κυπριακής Αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο
(pi.ac.cy)
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑ ΑΠΌ ΤΗ
ΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΣΙΑΡΔΗ
Την Τετάρτη 23/3/2022 είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στη διαδικτυακή συνεδρία των εκπαιδευτικών της
ΚΕΑ την Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης Δρα Γεωργία Πασαρδή, η οποία μας παρουσίασε διάλεξη με
θέμα την Αποτελεσματική Διδασκαλία-Μάθηση.
Ευχαριστούμε θερμά την Δρα Πασαρδή που πρόθυμα μοιράστηκε μαζί μας, τις εξειδικευμένες γνώσεις της
και την εμπειρία της σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Με επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο και σε συνδυασμό
με την πολυετή εμπειρία της παρουσίασε σε όλους μας μια εξαιρετικά χρήσιμη διάλεξη. Επικέντρωσε τη
διάλεξη της γύρω από τον εντοπισμό συγκεκριμένων ενεργειών - “κλειδιά”- και καλών πρακτικών που
συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος της τάξης και της οργάνωσης της διδασκαλίας ώστε αυτή να
είναι αποτελεσματική και να συνοδεύεται με μάθηση. Αναλύθηκαν οι εξής πέντε ενέργειες και πρακτικές:
σαφήνεια, , ποικιλία, προσήλωση στο έργο, επικέντρωση στη μαθησιακή διδασκαλία και ο ικανοποιητικός
βαθμός επιτυχίας. Η τελευταία ενέργεια αφορά τον αναστοχασμό και τη σημασία της ανατροφοδότησης.
Ευχαριστούμε θερμά τη Δρα Γεωργία Πασαρδή για την εξαιρετική και χρήσιμη διάλεξη της.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
GCSE MODERN GREEK ΑΠΌ ΤΗΝ Κ. ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Theme 1 – Identity and Culture - Ταυτότητα και Πολιτισμός –Κουλτούρα
Theme 2 – Local area, Holiday & Travel- Τοπική περιοχή, διακοπές και ταξίδια.
Theme 3 – School – Σχολείο
Theme 4 – Future aspirations, Work & Study - Μελλοντικές φιλοδοξίες, Εργασία & Σπουδές.
Theme 5 – International and global dimension - Διεθνής και παγκόσμια διάσταση

•Consists of four externally examined papers based on the following skills:

•Listening - Foundation Tier 35 minutes - Higher 45 minutes
•Speaking – Exam duration time 10 -12 minutes
•Reading - Foundation Tier 50 minutes - Higher 1hour 05 minutes
•Writing - Foundation Tier 1hour 20 m. - Higher 1 hour 25 minutes
•Students must complete their speaking Exam in April/May and all other Exams in May/June in any
single year.
•Each paper is available at Foundation tier or Higher tier.
•Students must be entered for a single tier across all papers.
•The use of dictionaries is not permitted.

•SPEAKING WINDOW

FROM 18TH APRIL 2022 - 20TH MAY 2022

•1GKO 1H - LISTENING AND UNDERSTANDING

WEDNSDAY 25TH MAY 2022

•1GKO 3H – READING AND UNDERSTANDING

WEDNSDAY 25TH MAY 2022

•1GKO 4H – WRITING

MONDAY 13TH JUNE 2022

•-------------------------------------------------------------------------------------------------------•SPEAKING EXAM : EACH STUDENT WILL BE ALLOCATED A TIME TO ATTEND AT THE
CENTER , ON THE DATE THAT THE CENTRE DECIDES.
•EACH CANDIDATE. WILL HAVE MAXIMUM TIME : 25 MINUTES
•ALL WRITTEN EXAMS ARE IN THE AFTERNOON
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•Written examination
•Foundation tier: 35 minutes, including 5 minutes’ reading time; 50 marks
•Higher tier: 45 minutes, including 5 minutes’ reading time; 50 marks 25% of the total qualification
•Students will respond to multiple-response and short-answer open-response questions based on a
recording featuring male and female Greek speakers. Students must answer all questions in both sections.
There is no requirement for students to produce written responses in Greek.
•Foundation tier ● Section A is set in English. The instructions to students are in English.
● Section B is set in Greek. The instructions to students are in Greek.
•Higher tier ● Section A is set in Greek. The instructions to students are in Greek.
● Section B is set in English. The instructions to students are in English.

•Written examination
•Foundation tier: 50 minutes; 50 marks.
•Higher tier: 1 hour 5 minutes; 50 marks 25% of the total qualification
• Students are assessed on their understanding of written Greek across a range of different types of texts, including
advertisements, emails, letters, articles and literary texts.
Students are required to respond to multiple-response and short-answer questions based on these texts. Students
must answer all questions in each of the three sections: Section A is set in English. The instructions to students are
in English. Section B is set in Greek. The instructions to students are in Greek. Section C includes a translation
passage from Greek into English with instructions in English

•Written examination
•Foundation tier: 1 hour 15 minutes; 60 marks
•Higher tier: 1 hour 25 minutes; 60 marks 25% of the total qualification
•Students are required to produce responses of varying lengths and types to express ideas and opinions in
Greek. The instructions to students are in Greek. Word counts are specified for each question. Students
must answer all questions.
•Foundation tier – three open-response questions and one translation into Greek.
•Higher tier – two open-response questions and one translation into Greek
1.

The advance
information for
paper 4 in Writing.
Focus revision on
these specific topics.

Identity and culture

Culture

4F & 4H )

2. Local area, holiday and travel

Town ,region and country (4F only)

3. School

What school is like (4F
& 4H)

4. Future aspirations, study and work

Work (4F & 4H)

5. International and global dime

Environment Issues
(4F & 4H )
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•Foundation tier: 7–9 minutes plus 12 minutes’ preparation time; 70 marks
•Higher tier: 10–12 minutes plus 12 minutes’ preparation time; 70 marks 25% of the total qualification.
•There are three tasks which must be conducted in the following order:
• Task 1 – a role play based on one topic that is allocated by Pearson(10 marks)
•Task 2 – questions based on a picture stimulus based on one topic that is allocated by Pearson (24 marks)
•Task 3 – conversation based on two themes. The first theme is based on the topic chosen by the student in
advance of the assessment. The second theme is allocated by Pearson. (36 marks)

••Preparation time
Students are allocated 12 minutes’ preparation time, under supervised conditions, immediately prior to the
assessment for Tasks 1 and 2. The purpose is to consider the questions and stimulus for the role play and picturebased scenarios allocated. Students are permitted to make notes (up to a maximum of one side of A4 for both Tasks
1 and 2) during this period and they can refer to them during the role play and picture-based assessment, but not
during the conversation task. Students must return their notes to the teacher before commencing Task 3
(conversation).

••Topic: Travel and tourist transactions
Instructions to candidates
• You are at a hotel in Greece and would like to book a room for the night. The teacher will play the role of
the receptionist and will speak first. You must address the receptionist as εσείς. You will talk to the teacher
using the five prompts below.
•• Where you see - - you must ask a question.
•• Where you see - - you must respond to something you have not prepared.
Task: Βρίσκεστε σ’ ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Θα θέλατε να μείνετε εκεί το βράδυ.
•1. Δωμάτιο – τι είδους
•2. Περιοχή – γνώμη
•3.
Picture based task
•4. Πρωινό – ώρα
•5. Εστιατόριο – ποιο
Κοίταξε τη φωτογραφία και να είσαι έτοιμος/η να μιλήσεις για τα
ακόλουθα:
•• περιγραφή της φωτογραφίας
• • τη γνώμη σου για διακοπές κοντά στη θάλασσα
•• προηγούμενες διακοπές
•• επόμενες καλοκαιρινές διακοπές
• • τη γνώμη σου για τις σχολικές διακοπές του καλοκαιριού
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•CONTENT AND COMMUNICATION : 12 POINTS 4
•ADDITIONAL QUIDANCE – EXAMPLES OF CREATIVE LANGUAGE USE
•Using language to create effect
•using language to respond to unfamiliar and unexpected contexts
•using language to express thoughts, ideas emotions & feelings
•using language to narrate ideas to maintain interest to convince
•Applying a variety of vocabulary to maintain interest
•Students may use key words to demonstrate their knowledge
•LINGUISTING KNOWLEDGE AND ACCURACY :8 POINTS
•ADDITIONAL QUIDANCE GRAMMATICAL STRUCTURES CONSIDERED TO BE
•Repetitive, simple word order, simple sentences , simple ideas but not justified
•All grammar included for the Higher Tier, using extended sentences justified arguments
•ERRORS THAT PREVENT MEANING BEING CONVEYED
•The reader cannot understand the message, conveys the wrong message, make it unclear using
the incorrect person of verb, mother- tongue interference.

Info

from edecxel

•Conducting the Speaking exam
•Preparation Time
•Role of Invigilator
•Role play, Picture Based, Conversation
•Role of Teacher Examiner
•Using Sequencing grid

All speaking assessments are now marked externally by Edexcel examiners
Foundation Tier

Higher Tier

7–9 minutes + 12 minutes’ preparation time
70 marks

10–12 minutes + 12 minutes’ preparation time
70 marks

Role play: 1–1.5 minutes

Role play: 2–2.5 minutes

10 marks (communication only)

10 marks (communication only)

Picture-based task: 2.5–3 minutes
16 marks (communication and content)
8 marks (linguistic knowledge and accuracy)

Picture-based task: 3–3.5 minutes
16 marks (communication and content)
8 marks (linguistic knowledge and accuracy)

Conversation: 3.5–4.5 minutes

Conversation: 5–6 minutes

12 marks (communication and content)
12 marks (interaction and spontaneity)
12 marks (linguistic knowledge and accuracy

12 marks (communication and content)
12 marks (interaction and spontaneity)
12 marks (linguistic knowledge and accuracy)
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1.Identity and culture
2.Local area, holiday and travel
3.School

Specification Themes 4.Future aspirations, study and work
5.International and global dimension

Role play scenarios:

based on any of the topics from
Themes 1–4 only
Picture-based task:
based on any of the topics from
Themes 1–5
Conversation:
based on any two Themes

•Candidates must be allowed 12 minutes’ preparation time under supervised conditions to prepare for the
role play and picture-based tasks.
•The preparation time must be:
•immediately before the candidate’s scheduled examination
•used only to study the stimulus cards provided.
•During the preparation time, candidates must not:
•prepare for (or make notes on) the conversation task
•have access to dictionaries or other resources.

•Candidates are permitted to make notes relating to Tasks 1 and 2 (role play and picture-based task)
during their supervised preparation time.
•All candidates must use form CN2 to record their notes.*
•Candidates may write full sentences in their notes.
•Candidates may refer to their notes in the assessment but should be strongly discouraged from reading
out whole prepared sentences.
•Candidates must hand the teacher-examiner both stimulus cards and form CN2 on completion of Task 2
and prior to the commencement of Task 3 (conversation).
•All CN2 forms must be kept secure in the centre until the end of October in the year the assessment is
completed, after which time they must be securely destroyed.

*Under no circumstances should candidates make notes on the role play and picture-based task
stimulus cards.
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Teacher-examiners must:
•conduct the tasks in the following order:
1.role play
2.picture-based task
3.conversation
•use the sequencing grid provided by Pearson for
the allocation of the:
•role-play stimulus card
•picture-based stimulus card
•the second conversation theme
keep a close eye on task timings.

•The sequencing grid is designed to ensure all
candidates talk about four of the five themes in
the speaking assessment.
•The candidate’s choice of topic for the first part
of the conversation drives allocation of both
stimulus cards and second conversation theme.
•No need to skip whole rows depending on
candidate’s chosen conversation topic – just
work through in order.

••Pearson will set and provide ten different sets of role plays for each tier.
•Each role play comprises 2 cards (1 for teacher; 1 for candidate).
•Teacher cards contain instructions on how to conduct the role play and the exact questions to ask.
•Each role play opens with an introduction from the teacher who then asks the first question.
The purpose of the role play is to assess
communication through:
•understanding and responding, including the
ability to ask questions
•use of the correct register.

The role play assesses the candidate’s ability to:
• ask questions
• answer questions
•select the correct register (formal or informal).

Teacher-examiners must:
•allocate the role play stimulus card according to the sequencing grid
•introduce the scenario at the start of the role play (using the appropriate masculine or feminine forms)
•ask the set questions as presented.
Teacher-examiners may:
•repeat the set questions twice (i.e. utter three times in total).
Teacher-examiners must not:
re-phrase the set questions
ask any supplementary questions.

•Pearson will provide ten different sets of picture-based tasks for each tier.
•Each task comprises 2 cards (1 for teacher; 1 for candidate).
•Teacher cards contain instructions on how to conduct this task and the exact questions (and prompts) to
ask.
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The purpose of the picture-based task is to assess
communication through:
•exchanging opinions
•providing descriptions
•narrating events

The candidate must be allowed to develop his/her
responses as well as he/she is able. Prompts have
been provided for each question to facilitate this.).

Communication and content – examiners are listening for:
•development and fluency of responses
•expression and justification of opinions
•consistency and effectiveness of language to describe, narrate and inform
•clear pronunciation and intonation.
Linguistic knowledge and accuracy – examiners are listening for:
•accurate grammatical structures (including tenses)
•coherent responses with minor errors that do not affect communication

Teacher-examiners must:
allocate the picture-based task stimulus card according to the sequencing grid
ask the 5 set questions as presented.
Teacher-examiners may:
use the set prompts as presented
repeat the set questions and prompts twice (i.e. utter three times in total).
Teacher-examiners must not:
re-phrase the set questions
ask any supplementary questions
deviate from the set prompts.

•Recommended timings:
•Foundation Tier: 3.5 – 4.5 minutes
•Higher Tier: 5 – 6 minutes
•The conversation is in two parts, each covering a
separate theme.
•An equal amount of time must be allocated to
each of the two themes.

The purpose of the conversation task is to
assess the candidate’s ability to:
•develop conversations and discussions
•give opinions.
Candidates must initiate the conversation
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Part 1
•Candidates select one topic from one Theme
no later than 2 weeks before the assessment.
•At the start of the conversation, candidates
state their chosen aspect(s) from their
nominated topic and talk for up to 1 minute.
•After a maximum of 1 minute, the
conversation continues on the chosen topic and
may extend to other topics within the same
Theme if necessary to ensure the recommended
time for this task is used most effectively.

Part 2
•The sequencing grid will allocate each
candidate two Themes for part 2 of the
conversation.
•The teacher-examiner may choose which of
the two Themes to use.
Part 2 of the conversation may focus on one
or more topics from the selected Theme if
necessary

Teacher-examiners must:
•time the conversation to ensure it lasts within the recommended minimum and maximum times:
•3.5 – 4.5 minutes for Foundation Tier
•5 – 6 minutes for Higher Tier
•ensure an equal amount of time is allocated to both parts of the conversation.
Teacher-examiners’ questions must allow candidates to:
•produce extended sequences of speech
•give and justify own thoughts and opinions
•use past, present and future tenses / time frames and structures
•use a variety of grammatical structures and vocabulary
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GCSE Προφορική Εξέταση για το 2022
Δρ. Στέλλα Τρύφωνος
Μετά από δύο χρόνια, επανέρχονται και πάλι φέτος οι
προφορικές εξετάσεις για τα παιδιά που δίνουν GCSE στα
Ελληνικά. Αν και για πολλά παιδιά αποτελούσε
ανακούφιση το γεγονός ότι λόγω COVID δεν θα έπρεπε να
δώσουν την προφορική εξέταση, η Ofqual με ανακοίνωση
της από τον Ιανουάριο, επαναφέρει την προφορική εξέταση
για όλες τις γλώσσες ένεκα και της χαλάρωσης των μέτρων
σε σχέση με την πανδημία. Για τον λόγο αυτό και στα
πλαίσια της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με
τα διαδικαστικά των εξετάσεων, σε συνεδρία προσωπικού
στις 9 Μαρτίου 2022 αφιερώθηκε σημαντικός χρόνος προς
ενημέρωση των εκπαιδευτικών τόσο σε σχέση με την
προφορική εξέταση στα ελληνικά όσο και σε σημαντικά
σημεία που αφορούν στην προετοιμασία και στην επιτυχή
αξιολόγηση των εξεταζόμενων στην προφορική αυτή
εξέταση. Παρακάτω παρουσιάζονται σημειώσεις από την
ενημέρωση που έγινε.

The Examination Papers
Length of Assessment Based of the type of
Assessment
PAPER
Paper 1
25%
50 marks
Paper 2
25%
70 marks

Paper 3
25%
50 marks

Paper 4
25%
60 marks

TITLE

Listening and
understanding

Speaking

Reading and
Understanding

Writing

FOUNTATION

HIGHER

35 minutes including
45 minutes
5 minutes reading including 5 minutes
reading the paper
the paper

7-9 minutes plus 12
minutes preparation

50 minutes

1 hour and 15
minutes

KEY I
NFORMATION
Multiple-response and short-answer
open-response question
Some questions are set in English
and other in Greek

10—12 minutes
plus 12 minutes
preparation

Candidates will be assessed in three
task:
1. Role Play
2. Picture based discussion
3. General Conversation

1 hour and 5
minutes

The paper will be consisted of
Section A, Section B and Section C
and Students must answer all
questions. Questions types will
comprise of the following
1. Multiple response questions
2. Short answer open-response
questions
3. Translation into English

1 hour and 25
minutes

Higher Tier
A. Three open r esponse
questions
B. Translation into Greek
Foundation Tier
A. Two open response questions
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The 5 theme areas

Theme 1
Identity and Culture
Who am I? r elationships when I was
younger; what my friends and family are
like; what makes a good friend; interests;
socialising with family and friends; role
models

Daily life: customs and ever yday life;
Cultural life: celebr ations and
food and drink; shopping; social media
festivals; reading; music; sport;
and technology (uses of advantages
film and television
and disadvantages)
Theme 2
Local area, holiday and travel

Holidays: pr efer ences; exper iences;
destinations

Travel and tourist transactions:
travel and accommodation; asking for
help and dealing with problems;
direction; eating out; shopping

Town, region and country:
weather; places to see;
things to do

Theme 3
School
What school is like: school types; school day; subjects;
rules and pressures; celebrating success

School activities: events and exchanges

Theme 4
Future Aspirations, Study and Work
Using languages beyond the
classroom: for ming r elationships;
travel; employment

Ambitions: fur ther study;
volunteering; training

Work: jobs; car eer s and pr ofessions

Theme 5
International and Global Dimensions
Bringing the world together: spor ts; music events;
campaigns and good causes

Environmental issues: being gr een; access to natur al
resources

The three tasks of Speaking Assessment
Task 1:
Role play

The purpose of the role play is to assess
communication through:
 understanding and responding, including the ability to ask questions
 use of the correct register

First Conversation Theme:

Topic chosen by the student in
advance of the assessment

Task 2
Picture Based
discussion
Task 3:
Conversation

Second Conversation Theme:
Topic theme is allocated by
Pearson

The purpose of the picture –based task is
to assess communication through :
 exchange opinions
 providing descriptions
 narrating events
The purpose of the conversation task is to
assess the candidate's ability to :
 develop conversation and discussion
 give opinions
Candidates must initiate the conversation
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Foundation and Higher Tier Speaking
Foundation Tier

Higher Tier

7–9 minutes + 12 minutes’ preparation time
70 marks

10–12 minutes + 12 minutes’ preparation time
70 marks

Role play: 1–1.5 minutes

Role play: 2–2.5 minutes

10 marks (communication only)

10 marks (communication only)

Picture-based task: 2.5–3 minutes
16 marks (communication and content)
8 marks (linguistic knowledge and accuracy)

Picture-based task: 3–3.5 minutes
16 marks (communication and content)
8 marks (linguistic knowledge and accuracy)

Conversation: 3.5–4.5 minutes

Conversation: 5–6 minutes

12 marks (communication and content)
12 marks (interaction and spontaneity)
12 marks (linguistic knowledge and accuracy

12 marks (communication and content)
12 marks (interaction and spontaneity)
12 marks (linguistic knowledge and accuracy)

Role Play and Picture Based Discussion
Creating Notes…

Preparation time ...
Candidates are given 12 minutes to prepare on

their given topic
During preparation candidates are supervised
 hey will be given stimulus cards
They are only allowed to use their time to study
and prepare the stimulus cards

 Candidates can create notes only on TASK 1 &

TASK 2
 Will create their notes on a given form (refrain from
encourage bringing notes from home)
They may use full sentences
 They cannot recite whole prepared sentences during
the speaking assessment
 Notes must be handed to the examiner at the end of
Task 1 and Task 2

Foundation Tier



The purpose of Role Play
task is to assess the
candidate’s abilities to:
 ask questions
 respond to questions
 use appropriate
register
 provide personal views

Higher Tier

5 bullet points (questions/prompts) eliciting 5 responses for the candidate.
Appropriate Resister needs to be used by the candidate (formal or informal:
εσείς ή εσύ

 2 bullet points require the candidates
to answer straightforward question
within the context of the role play
scenario and
 1 bullet point requires the candidate to
provide opinion/reason or description
 ; 1 bulet point requires the candidate
to ask a question
 ! 1 bullet point requires the candidate
to respond to an unpredictable
question
 All responses can be addressed in the
present tense or a familiar condition
tense (e.g. Θα ήθελα/ Νομίζω πως …)

 2 bullet points require the candidates
to answer straightforward question
within the context of the role play
scenario
 1 bullet point requires the candidate to
provide opinion/reason or description
 ; 1 bulet point requires the candidate to
ask a question
 ! 1 bullet point requires the candidate
to respond to an unpredictable
question
 Four responses can be addressed in the
present tense or a familiar condition
tense (e.g. Θα ήθελα/ Νομίζω πως …
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Assessment Criteria & Marking
1.Utterances are marked for
communication only
 2.Candidates are not
credited for responses to
amended or unscripted
questions
 3.Candidates are not
marked for responses to
repeated questions(following
an initial incorrect response)


Mark

Descriptor

0

No rewardable communication; highly ambiguous OR
pronunciation prevents communication

1

Partially clear/ambiguous OR partially appropriate within the context of the role play; pronunciation may affect
clarity of communication

2

Clearly communicated; appropriate within the context of
the role play; unambiguous; pronunciation supports clear
communication

Examples:
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Picture-based task
The purpose of Picture-based discussion task is to evaluate communications well as language
manipulation skills through:
 Providing descriptions
 Exchanging views
 Narrating events by making reference to the provided stimulus

: Assessment Criteria & Marking
1.Candidates must make reference to the visual image in response to the first question.
2.Candidates responses to amended or unscripted questions are not credited.
3.Candidates are not credited for responses to repeated questions (following an initial incorrect
response).
•Communication and content
•development and fluency of responses
•expression and justification of opinions
•consistency and effectiveness of language to describe, narrate and inform
•clear pronunciation and intonation.
•Linguistic knowledge and accuracy
•accurate grammatical structures (including tenses)
•coherent responses with minor errors that do not affect communication
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Examples:
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Suggestions on picture-based discussion…
When describing a picture, you are looking to add information about:
-πόλη/ χωριό/ παραλία/σχολείο/γήπεδο/ αεροδρόμιο, νοσοκομείο/
γυμναστήριο/ μουσείο/θέατρο/σχολείο/πανεπιστήμιο/κολυμβητήριο
μέρα/νύκτα/απόγευμα/καλοκαίρι/χειμώνας/άνοιξη/φθινόπωρο
Άντρας, γυναίκα, παιδί/παιδιά, γιαγιά/παππούς/αθλητής/-αθλητές/
γιατρός/ποδοσφαιριστής/δάσκαλος(α)/τραγουδιστής/ηθοποιοί/ φίλοι
μιλάνε/
παίζει-παίζουν/
τρώνε,
περπατάνε/αθλούνται-κάνουν
προπόνηση/ βλέπει ασθενείς/ διδάσκει/ τραγουδά-κάνει συναυλία

πιστεύω, νομίζω, η γνώμη μου είναι, αισθάνομαι ότι, μου αρέσει,

More suggestions …
Using Appropriate Register in Tasks 1 and 2
-use when the conversation is formal, when referring to a teacher,
manager, job recruiter, an adult, to headteacher






Σας παρακαλώ
Θα μπορούσατεναμου πείτε..
Να μου πείτε
Πείτε μου
Σας ευχαριστώ

we use informal register when the conversation is informal, when we
talk casually or speaking to a friend, family member, colleague etc




Σε ευχαριστώ
Μπορείς να μου πεις
Δώσε μου περισσότερες πληροφορίες

Expressing Opinion
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The purpose of the conversation task is to assess the candidates’ ability to :


Develop conversations



Provide their opinions

Candidates should be able to initiate the conversation for this task
The conversation task is consisted of two parts covering a separate theme each

Assessment Criteria & Marking
Examiners are looking for:
Communication and content:
•information given willingly
•extended sequences of speech to express thoughts, ideas and opinions with justification
•good variety of vocabulary (some uncommon)
•clear pronunciation and intonation.
Interaction and spontaneity :
•spontaneous responses
•natural, unrehearsed interaction
•candidates who can develop the conversation
Linguistic knowledge and accuracy:
•accurate grammatical structures (including tenses)
•coherent responses with minor errors that do not affect communication
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ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΠΣ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ” (ACTON)
Το Σάββατο 5 Mαρτίου 2002 σε μια αξέχαστη βραδιά με ελληνική μουσική, παραδοσιακούς χορούς και
ελληνικά εδέσματα, πραγματοποιήθηκε η χοροεσπερίδα του ΕΠΣ Αγ. Νικολάου, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ενορίας του Αγίου Παντελεήμονα στο Harrow.
Η βραδιά ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της Διευθύντριας του σχολείου κας Ελευθερίας
Ξενοφώντος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αιδεσιμότατος πατήρ Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου και πατήρ Ευγένιος Τσαραμανίδης, ο Αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νικόλαος Τ. Μανώλης και πλήθος γονέων και φίλων του ΕΠΣ του Αγ. Νικολάου.
Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές μικροί και μεγάλοι φορώντας ελληνικές παραδοσιακές στολές
εντυπωσίασαν με τις χορευτικές τους επιδόσεις και την άψογη παρουσίασή τους. Χόρεψαν χορούς της
Βόρειας και Δυτικής Θράκης, Συρτό στα τρία, το γνωστό Χασαποσέρβικο και άλλους παραδοσιακούς
χορούς από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και την αγαπημένη μας Κύπρο.
Η εκδήλωση περιλάμβανε ζωντανή ελληνική μουσική που πλαισίωσαν οι μεγάλοι μαθητές του
σχολείου, οι οποίοι επέδειξαν το εξαίσιο ταλέντο τους τόσο στη μουσική όσο και το τραγούδι. Η βραδιά
κύλησε με γνωστά ρεμπέτικα, λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια και όλοι οι εκπαιδευτικοί , μαθητές και
γονείς του σχολείου διασκέδασαν και έφθασαν στο αποκορύφωμα του κεφιού και της ευθυμίας. Από τη
βραδιά φυσικά δεν έλειψε και η κλήρωση πολλών και ξεχωριστών δώρων με τους λαχνούς της
λαχειoφόρου.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν οι διοργανωτές αυτής της αξέχαστης βραδιάς αλλά και η δασκάλα των
παραδοσιακών χορών κα Μαριάννα Κουτσουράδη που επιμελήθηκε αριστοτεχνικά τη μουσικοχορευτική
παράσταση, η οποία ήταν αποτέλεσμα εντατικών προβών και σκληρής προετοιμασίας.
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Επίσκεψη Επιθεωρήτριας—Προϊσταμένης
ΕΠΣ “Αγίας Τριάδας” BRIGHTON
Το Σάββατο, 19 Μαρτίου 2022, η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Βασιλική Κούμα
και η Συντονίστρια των σχολείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κ.
Ισμήνη Χατζηγιάννη, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη
στο Ελληνικό Σχολείο Αγίας Τριάδας στο Brighton.
Στο Ελληνικό Σχολείο τους υποδέχτηκαν ο Ιερατικώς
Προϊστάμενος, π. Γερμανός Κουρκούνης, ο Πρόεδρος της
Κοινότητας, κ. Νεκτάριος Μακρατζάκης, ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής, κ. Εμανουήλ Λαζανάκης μαζί με τα
υπόλοιπα μέλη της σχολικής επιτροπής και η διευθύντρια του
σχολείου κ. Ευαγγελία Γιακείμ.
Οι δυο συντονίστριες συνομίλησαν με εκπαιδευτικούς και παιδιά
και παρακολούθησαν μαθήματα στις τάξεις, τις πρόβες της
χορωδίας και μαθήματα παραδοσιακών χορών, τόσο στο πρωινό
όσο και στο απογευματινό σχολείο.
Να σημειωθεί πως στο σχολείο φοιτούν πάνω από 150 παιδιά
που παρουσιάζουν εξαιρετική πρόοδο στα ελληνικά!
Η φιλοξενία στο σχολείο ήταν αβραμιαία. Θερμές ευχαριστίες
και συγχαρητήρια για την εξαιρετική οργάνωση σε όλη την
κοινότητα!
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ΟΙ “ΣΗΚΩΣΕΣ” ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
Τζ’ επήαν οι Απόκριες τζ' ήρταν οι Τυρινάες,
που τραουδούν τζ' οι παίαινες
τζ' αι τραουδούν τζ' οι ρκάες.
Τζ' επήαν οι Απόκριες τζ' ήρταν οι Τυρινάες,
τζ' εμείνασιν οι παίαινες με δίχα τους αντράες.
(Λόγω του ότι κατά τις νηστείες που ακολουθούν δεν γίνονται γάμοι).
Και απαντούν οι νέες:
Επήαν τζ' οι Απόκριες τζ' ήρτεν η Τυρινή μας
τζ' αμμάρτει θέλημαν Θεού, εννάρτει τζ' η γυρή μας.

ΣΗΚΩΣΕΣ
Οι σήκωσες, όπως λέγονται στην Κύπρο οι Απόκριες, αρχίζουν από την Κυριακή της Απόκρεω και
συνεχίζονταν την επόμενη Κυριακή της Τυροφάγου. Τις δυο αυτές Κυριακές αρκετά άτομα
μασκαρεύονται και γυρίζουν σε συγγενικά και φιλικά σπίτια και διασκεδάζουν τον κόσμο με αστεία.
Το βράδυ πριν να αρχίσουν οι νηστείες του Σαρανταημέρου φίλοι και συγγενείς μαζεύονται σε κάποιο
σπίτι και διασκεδάζουν. Παλαιότερα, στο νυκτερινό τραπέζι, την Κυριακή της Τυροφάγου, έδεναν ένα
αυγό ψημένο με σχοινί, το οποίο κρέμαγαν πάνω από το τραπέζι και αφού το αλείφανε με γιαούρτι, το
γυρίζαν ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να το πάρουν με το στόμα τους.
Επίσης, τα κορίτσια συγκεντρώνονταν από νωρίς στο λεγόμενο παλάτιν ή δίχωρον (σπίτι
με νευκάν [=κεντρική δοκό] και καμάραν) για να σουστούν (κουνηθούν) στις σούσες (κούνιες, αρχ.
αιώρες) και να τραγουδήσουν τραγούδια για τους αγαπημένους τους.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Οι εορτασμοί του Τριωδίου ολοκληρώνονται την Καθαρή Δευτέρα, ή όπως λέγεται στην Κύπρο, τη
Δευτέρα της Καθαράς, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς συμβολίζει την πνευματική και σωματική «κάθαρση».
Η Δευτέρα της Καθαράς είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους Χριστιανούς, και εορτάζεται
48 ημέρες πριν την Κυριακή της Ανάστασης του Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα., που φέτος το
γιορτάζουμε στις 17 Απριλίου.
Την Καθαρά Δευτέρα, όλοι οικογενειακώς βγαίνουν στην εξοχή για να «κόψουν την μούττην (μύτη) της
Σαρακοστής», εννοώντας ότι η Σαρακοστή δεν πρέπει να έχει μύτη για να μην μυρίζει τις ωραίες
μυρωδιές.
Την ημέρα αυτή συνηθίζεται να τρώγεται λαγάνα (άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα),
ταραμάς και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα, κυρίως λαχανικά, όπως και φασολάδα χωρίς λάδι.
Στον ελλαδικό χώρο η καθαροδευτεριάτικη έξοδος στην εξοχή ονομάζεται «κούλουμα» και είναι έθιμο το
πέταγμα του χαρταετού, το οποίο είναι ένα έθιμο μεταγενέστερο.
Τα κούλουμα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται διαφορετικά, με διάφορες εκδηλώσεις. Παντού όμως
επικρατεί κέφι, χορός και τραγούδι.
Οι επτά εβδομάδες
της Μεγάλης
Σαρακοστής είναι!

1η Κυριακή της Ορθοδοξίας
2η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
3η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
4η Κυριακή του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας
5η Κυριακή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
6η Κυριακή των Βαΐων
7η Κυριακή του Πάσχα
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ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

ΕΠΣ Southgate

Οι μαθητές των ΕΠΣ με αμείωτο κέφι
και σε χαρούμενους ρυθμούς γιόρτασαν την Αποκριά.

ΕΠΣ Mansfield
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ΕΠΣ του Αγ. Γεωργίου, Kingston
Το Σάββατο 5 Μαρτίου, τα παιδιά ήρθαν
ντυμένα μασκαράδες, έφτιαξαν μάσκες μετά το
μάθημα, μιλήσαν για την Αποκριά
και την
Σαρακοστή και, παρακολουθήσαν βίντεο από το
παραδοσιακό καρναβάλι της Πάτρας
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ΕΠΣ Αγίου Νικολάου (Acton)

Φωτογραφίες από το πάρτι που έκαναν στον
χώρο του σχολείου του Αγίου Νικολάου (Acton)
οι τάξεις (Νηπιαγωγείο, Προδημοτική, Α', Β' και
Γ') με την ευκαιρία των "Αποκριών". Το πάρτι
περιλάμβανε χορό, τραγούδι, παιχνίδι και
μπόλικο φαγητό και ποτό. Δάσκαλοι και παιδιά
το διασκέδασαν πολύ.

ΕΠΣ Ashmole (Southgate)

Με χορό, παιχνίδι και
χειροτεχνίες για το
καρναβάλι, για μια ακόμα
φορά τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου και της
προδημοτικής έκλεψαν τις
καρδιές όλων μας. Τα
αποτελέσματα τα βλέπετε
στις φωτογραφίες…τα
ζωντανά, χαρωπά
λουλουδάκια που
λατρεύουμε όλοι στο
σχολείο!!!
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ΕΠΣ του Brighton
Το ελληνικό σχολείο του Brighton
στα πλαίσια των καρβαναλιστικών
εκδηλώσεων πραγματοποίησε
εργαστήριο κατασκευής
παραδοσιακής μάσκας .

Οι μάσκες που έφτιαξαν
τα παιδιά ονομάζονται
Γενίτσαροι και Μπούλες
και έχουν καταγωγή από
τη Νάουσα.
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ΕΠΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ BIRMINGHAM
Το Σάββατο, 5 Μαρτίου
στο Σχολείο της Αγίας
Τριάδας για πρώτη φορά από την
έναρξη της πανδημίας και όλα τα
συνεπακόλουθα της, καταφέραμε
να οργανώσουμε μια γιορτούλα για
τα παιδιά. Με αφορμή τις Σήκωσες
και τις Απόκριες οργανώθηκε πάρτι για
όλα τα παιδιά του σχολείου. Στο πάρτι τα
παιδιά από όλα τα παραρτήματα της Αγίας
Τριάδας είχαν την ευκαιρία να μαζευτούν
στον ίδιο χώρο όλα μαζί να δούνε τους
φίλους και συγγενείς και να γιορτάσουν
και χαρούν όλα μαζί. Στα πλαίσια της
αποκριάτικης εκδήλωσης τα παιδιά ήρθαν
μεταμφιεσμένα στο σχολείο, συμμετείχαν
σε διαγωνισμούς και παιχνίδια και
διασκέδασαν με την ψυχή τους.
Οργανώθηκαν παραδοσιακά και άλλα
παιχνίδια και μοιράστηκαν βραβεία για
τους νικητές της καλύτερης αμφίεσης και
για την συμμετοχή τους στα διάφορα
παιχνίδια. Παρακάτω είναι
φωτογραφικό υλικό από το πάρτι.
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ΕΠΣ “St MARY’S”

Γιορτάζοντας το καρναβάλι

ΕΠΣ “ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ” WELLING
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ΕΠΣ “MAIDSTONE”
H Καθαρά Δευτέρα, με την ιδιαίτερα πλούσια εθιμική της
πλαισίωση, κλείνει τον εορταστικό κύκλο της αποκριάς και
διακρίνεται για τον χαρούμενο επικοινωνιακό της χαρακτήρα.

Φωτογραφίες από την κατασκευή της
κυράς Σαρακοστής των μαθητών του
ΕΠΣ Maidstone.

Εορτασμός
Αποκριών
και
Καθαρής
Δευτέρας
στο
Ελληνικό σχολείο Κόβεντρυ.
Οι
μαθητές
ντύθηκαν
αποκριάτικα και μιλήσανε για
τα έθιμα και τις παραδόσεις
μας. Στο τέλος της μέρας
μαθητές, γονείς και δάσκαλοι
δοκιμάσανε νηστίσιμα φαγητά,
χορέψανε και διασκεδάσανε

ΕΠΣ “COVENTRY”
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ΕΠΣ “QUEENSWELL”

Οι μαθητές του
ΕΠΣ Queenswell
φτιάχνουν μάσκες
για το καρναβάλι.

ΕΠΣ “ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ” BRISTOL
Εορτασμός
Αποκριών και
Τσικνοπέμπτης, στο
κοινοτικό κέντρο της
κοινότητας του
Bristol, με σουβλάκι,
μουσική και κέφι...
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ΕΠΣ “COVENTRY”

Προσφυγιά! Μια
λέξη που κρύβει
μέσα της πόνο και
θλίψη, που είναι
ταυτόσημη με την
αδικία, τον πόλεμο
και τον ξεριζωμό.

Οι
μαθητές
και
οι
δάσκαλοι βοήθησαν στην
ταξινόμηση
και των
διαχωρισμό των δωρεών
που έγιναν στην Εκκλησία
του Κόβεντρυ από τα μέλη
και τους φίλους
της
Κοινότητας
για
την
Ουκρανία.

Σε ποια πέτρα σε ποιο χώμα
να ριζώσεις τώρα πια
κι απ’ το θάνατο ακόμα
πιο πικρή είσαι
προσφυγιά
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ΕΠΣ Απ. Ανδρέα, Birmingham
ΕΠΣ Weston-super-Mare
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μάρωνα
στην Κύπρο
1ο Δημοτικό Σχολείο
Λυκόβρυσης στην Ελλάδα

1ο βραβείο στον 8ο Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό:
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες».

Τα ΕΠΣ Απ. Ανδρέα Μπέρμιγχαμ και Weston-super-Mare σε σύμπραξη με άλλα δύο σχολεία, το Δημοτικό
Σχολείο Αγίου Μάρωνα στην Κύπρο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης στην Ελλάδα κέρδισαν το πρώτο
βραβείο στον 8ο Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό/πρόγραμμα: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές
Γέφυρες».
Συγκεκριμένα, σε μία ταινία μυθοπλασίας η Δ’ τάξη του ΕΠΣ Απ. Ανδρέα και η Β΄ τάξη του ΕΠΣ Weston SuperMare σε συνεργασία με τάξεις από τα σχολεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, μετέδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα
απανταχού: ότι ο Ελληνισμός ζει εντός και εκτός συνόρων Κύπρου και Ελλάδος. Ο Ελληνισμός μέσα από τα ήθη ,
τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις κοινές αξίες, την τέχνη, τα ιδανικά, τον πολιτισμό και την γλώσσα ζει και ‘αναπνέει’
μέσα στο χρόνο και στο χώρο αδιάκοπα διαχρονικά και συγχρονικά. Ο Ελληνισμός έχει ισχυρό παρελθόν και
παρόν, και ζει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό!
Μπράβο σε όλα τα παιδιά των ΕΠΣ μας που συμμετείχαν αλλά και στις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς κ. Παναγιώτα
Σέργη, κ. Ευαγγελία Μπακόλα (ΕΠΣ Απ. Ανδρέα Μπέρμιγχαμ) και Ελένη Γεωργίου (ΕΠΣ Weston-super-Mare).

Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και
τέλεσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υπό
την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Συνδιοργανώθηκε από την
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), την Πρεσβεία
της Κύπρου στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου και το Τμήμα Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.
Παρακολουθήστε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: (377) Ταινία: Ένα παιδί αγγελικό, τις μνήμες μας ενώνει.../
Film: An angelic child unites our memories... - YouTube
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Ρίχνουμε το ζάρι και ζωγραφίσουμε ό,τι μας δείχνει η
εικόνα με τον αντίστοιχο αριθμό. Δεν είναι ανάγκη να
αντιγράψουμε επακριβώς το σχέδιο. Μόλις ρίξουμε το ζάρι
και ζωγραφίζουμε την πρώτη εικόνα ρίχνουμε το ζάρι ξανά
και ξανά ώσπου να φτάσουμε στο τέλος των γύρων. Όσες
φορές και να το παίξουμε το αποτέλεσμα θα είναι
μοναδικό.

1ος
Γύρος
ΜΑΛΛΙΑ
ξανθά

καστανά κόκκινα

μαύρα

γκρίζα

2ος
γύρος
ΜΑΤΙΑ
3ος
Γύρος
ΜΥΤΗ
4ος
Γύρος
ΣΤΟΜΑ
5ος
Γύρος
ΑΥΤΙΑ
6ος
Γύρος
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Η κυρά Σαρακοστή είναι ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο, που μετρούσε τις εβδομάδες της
νηστείας (Σαρακοστής).
Είναι μια χάρτινη ζωγραφιά, που απεικονίζει μια γυναίκα με φαρδιά φούστα, με ένα
σταυρό στο κεφάλι και με σταυρωμένα χέρια, λόγω προσευχής, χωρίς στόμα, λόγω
νηστείας, χωρίς μύτη για να μη μυρίζει τα φαγητά και με εφτά πόδια που
αναπαριστούσαν τις επτά εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής.
Κάθε Σάββατο έκοβαν ένα πόδι και έτσι ήξεραν πόσες βδομάδες νηστείας απέμεναν
μέχρι το Πάσχα. Το Μεγάλο Σάββατο, έκοβαν και το τελευταίο πόδι.
Αυτό το κομμάτι χαρτί το δίπλωναν καλά και το έκρυβαν σε ένα ξερό σύκο, το οποίο τοποθετούσαν
μαζί με άλλα σύκα. Σε όποιον το έβρισκε θεωρούνταν ότι του έφερνε γούρι!
Σε άλλα μέρη η Κυρά Σαρακοστή, δεν ήταν φτιαγμένη από χαρτί, αλλά από ζυμάρι.
Το ζυμάρι φτιαχνόταν με αλεύρι, αλάτι και νερό. Η διαδικασία ήταν κι εδώ η ίδια όπως και με την
χάρτινη.
''Απ’ το φούρνο της κουζίνας,
Στην Κυρά Σαρακοστή δεν σχεδιάζουμε αφτιά.
μια Δευτέρα Καθαρή,
Ξέρετε γιατί;
ξεπετάχτηκε αφράτη
Για να μην ακούει κουτσομπολιά και άσχημα λόγια!
η κυρά Σαρακοστή.''
Την Κυρά Σαρακοστή την φτιάχνουμε την Καθαρά Δευτέρα.

Βάλε τις λέξεις όπου ταιριάζουν:
στόμα, πόδια, πόδι, μύτη, μάτια, φρύδια.

Η κυρά Σαρακοστή δεν έχει
ούτε

.

Στο πρόσωπο έχει επίσης δύο
δύο

και

.

Έχει όμως εφτά

όσες

και οι βδομάδες της νηστείας.
μάτι

Το έθιμο λέει να κόβουμε ένα

φρύδι

κάθε βδομάδα μέχρι να έρθει η Πασχαλιά.
πόδι

μάτια
φρύδια

πόδια
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κοτόπουλο
γάλα
σαλάτα
ψάρι
φασόλια
τυρί
φρούτα
ελιές
μπριζόλα
ψωμί
μέλι
ρύζι
μπιφτέκια
αυγά
πατάτες

………………..
……………….
………………….
…………………
…………………
……………….
…………………
………………….

Γράψε με λέξεις τον αριθμό κάθε ποδιού:
1
2
3
4
5
6
7

Διάβασε το ποίημα και συμπλήρωσε τις λέξεις με τα γράμματα που λείπουν
"Την Κυρά-Σαρακοστή,
που είναι έθιμο παλιό
οι γιαγιάδες μας την φτιάχναν
με αλεύρι και νερό.

Η κυρά Σαρακοστή

Για στολίδι της φορούσαν
στο κεφάλι της σταυρό
μα το στόμα της ξεχνούσαν,
γιατί νήστευε καιρό.
Και τις μέρες της μετρούσαν
με τα πόδια της τα επτά,
κόβαν ένα τη βδομάδα
μέχρι να ‘ρθει η Πασχαλιά."

Την Κυρά Σ _ _ _ _ _ _ _ _
που ‘ναι έθιμο παλιό
οι γ _ _ _ _ _ _ _ _ μας την φτιάχναν
με α _ _ _ _ _ και ν _ _ _.

Για στολίδι της φορούσαν
στο κ _ _ _ _ _ ένα σταυρό
μα το σ _ _ _ _ της ξεχνούσαν
γιατί νήστευε καιρό.

Και τις μέρες τις μετρούσαν
με τα π _ _ _ _ της τα ε _ _ _
1

2

3

4

5

6

7

κόβαν ένα τη β _ _ _ _ _ _
μέχρι να ‘ρθει η Πασχαλιά!
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διπλώνω

διπλώνω

Το παιδάκι σου
…………………………………..

Η «Γιορτή της μητέρας» ή
«Ημέρα της μητέρας» είναι εορτή προς τιμήν της μητέρας
και της μητρότητας. Στη Κύπρο και την Ελλάδα και σε πολλές άλλες
χώρες, γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του μήνα Μάη (φέτος
είναι Κυριακή 8 Μάιου 2022).
Στην Αγγλία η “Mother’s Day” είναι την τέταρτη Κυριακή του
“Lent” (on forth Sunday of Lent) (Κυριακή 27 Μαρτίου / Sunday,
27 March 2022).
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Το γνωρίζετε το Μάρτη
Ρίτα Μπούμη
Παπά

τον τρελό και τον αντάρτη.
Ξημερώνει και βραδιάζει
και εκατό χρώματα αλλάζει

Βάζει η μάνα του

μπουγάδα

σχοινί δένει στη λιακάδα
τα σεντόνια της ν’ απλώσει
μια χαρά να τα στεγνώσει.
Να που ο Μάρτης μετανιώνει
και τα σύννεφα μαζώνει
και να η μάνα τρέχει
τα σεντόνια γιατί βρέχει!

Να ο ήλιος σε λιγάκι,
φύσηξε το βοριαδάκι,
κι η φτωχή γυναίκα μόνη
τα σεντόνια ξαναπλώνει

Μια βροντή κι ο ήλιος χάθη

Ως το βράδυ φορές δέκα

μες στης συννεφιάς τα βάθη,

άπλωσε η φτωχή γυναίκα

ρίχνει και χαλάζι τώρα,

την μπουγάδα, κι όρκο δίνει

ποποπο, τι άγρια μπόρα.

Μάρτη να μην ξαναπλύνει!

Πηγή κειμένου: Από το βιβλίο για
τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο ΟΕΔΒ, 1975
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Ο φωτισμός της γης από τον Ήλιο
στην εαρινή ισημερία.

Μετά την χειμερία νάρκη, ο ερχομός της Άνοιξης, συμβολικός και φυσικός, είναι αναμενόμενος και
ιδιαίτερα ευχάριστος.
Την Κυριακή 20 Μαρτίου έχουμε την εαρινή ισημερία στο βόρειο ημισφαίριο για το έτος 2022 (η ημέρα και
η νύχτα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια) που σημαίνει και επίσημα το τέλος της μεγάλης νύχτας του
χειμώνα και την περίοδο που φέρνει το φως στην Φύση, τον ερχομό της άνοιξης.
Η ισημερία συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο. Στη συγκεκριμένη στιγμή η γραμμή ηλίου γης είναι κάθετος
στον άξονα περιστροφής της γης, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια σε
οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας.
Το όνομα ισημερία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ίσος και ημέρα, ενώ το διεθνές αντίστοιχο όνομα,
equinox, προέρχεται από το λατινικό aequus (ίσος) και nox (νύχτα)
Η εαρινή ισημερία πραγματοποιείται περίπου στις 20 – 21 Μαρτίου. Μετά την εαρινή ισημερία η ημέρα
μεγαλώνει και η νύχτα μικραίνει, ώσπου η νύχτα να φθάσει στο ναδίρ της κατά το καλοκαιρινό ηλιοστάσιο
περί τις 21 Ιουνίου.
Η φθινοπωρινή ισημερία γίνεται περίπου στις 22 – 23 Σεπτεμβρίου. Μετά την φθινοπωρινή ισημερία η
ημέρα μικραίνει και η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα να φθάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό
ηλιοστάσιο περί στις 21 Δεκεμβρίου.
Οι ονομασίες εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία είναι σχετικές και αναφέρονται σε περιοχές του βόρειου
ημισφαιρίου, καθώς στις αντίστοιχες ημερομηνίες στο νότιο ημισφαίριο οι εποχές είναι αντίθετες.
Στα σημεία των δύο πόλων δεν έχει έννοια η ισημερία, όπως στα σημεία του ισημερινού είναι διαρκής.

Τοιχογραφία της Άνοιξης από τις
ανασκαφές του Προϊστορικού
Οικισμού του Ακρωτηρίου στην
Σαντορίνη
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Γλυπτά ζώων που λιώνουν
από τον Takeshi Kawano

Πηγή: Melting animal sculptures by
Takeshi Kawano - Artflakes Blog

Οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται να σβήσουν τα
φώτα για μία ώρα για να στείλουν αποφασιστικό μήνυμα
συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος. Η
εκδήλωση διοργανώνεται τις πρώτες βραδινές ώρες μιας ημέρας στα τέλη του
Μαρτίου.
H «Ώρα της Γης» («Earth Hour») γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου το 2007 στο Σίδνεϊ της
Αυστραλίας, όταν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις ύψωσαν τη φωνή
τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή, σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα. Η
πρωτοβουλία ανήκε στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF και τη διαφημιστική
εταιρεία Leo Burnett.

Διαφημίσεις
με πολύ
«δυνατά»
μηνύματα
για το
περιβάλλον.
1.5 million children die every year from
drinking polluted water. (unicef)

;
. Γιατί η κλιματική αλλαγή στον πλανήτη
συμβαίνει εδώ και τώρα και απειλεί τον
τρόπο ζωής μου, τη θάλασσά μου, τη
μοναδική ζωή που με περιβάλλει και τελικά
το ίδιο μου το σπίτι: τη Γη!
. Γιατί θέλω να συνδεθώ με εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και να
διεκδικήσω έναν καλύτερο κόσμο για όλους
μας, όπου άνθρωπος και φύση θα
συνυπάρχουν αρμονικά!
Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/256?msclkid=f63badf9aa0311ecb63e8e6f3013984a
https://www.adsoftheworld.com/media/print/dirty_bomb
https://www.creatopy.com/blog/environmental-ads/
http://blogs.chatham.edu/pghenvironmental/2013/05/16/visual-environmental-awareness/

Rubbish can be recycled nature cannot

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 67, Μαρτίου 2022

55

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ
Ο Γερόλακκος είναι μεσαιωνικός οικισμός, ο οποίος
αναγράφεται ήδη στον χάρτη του Λεωνίδα Αττάρ
(1542) ως Ierolacho.
Ήταν βασιλικό φέουδο του Οίκου των Λουζινιανών, το
οποίο μεταξύ 1464-1468, σύμφωνα με τον Φλώριο
Βουστρώνιο, βρισκόταν στην κατοχή του Giovan
Viludo.
Ο Γερόλλακος ήταν γνωστός για την «πουρόπετρά»
του. Λειτουργούσαν στο χωριό και στο γειτονικό
Μάμμαρι λατομεία γνωστά ως «σπήλιοι» ή
«Ελληνόσπήλιοι», με σημαντικό βάθος και τετράγωνη
μορφή. Με την «πέτρα» του Γερόλακκου έχουν κτισθεί
πολλά σπίτια της Λευκωσίας, ναοί και κωδωνοστάσια.
Ο παλαιότερος ναός του χωριού είναι μονόχωρος
καμαροσκεπής και έχει αφιερωθεί στον άγιο Μάμαντα.
Χρονολογείται στο 16ο αιώνα και έχει επιδιορθωθεί το
1793 και το 1821. Ο ναός της Παναγίας
Ευαγγελίστριας είναι νεότερος και λειτούργησε για
πρώτη φορά το 1955.
Οι ναοί του Γελορλάκκου έχουν υποστεί τη λεηλασία
και την κλοπή των εικόνων και του εκκλησιαστικού
τους εξοπλισμού. Σήμερα ο ναός του Αγίου Μάμαντος
έχει μετατραπεί σε αίθουσα παραδοσιακών χορών, ενώ
ο ναός της Παναγίας Ευαγγελίστριας έχει μετατραπεί
σε τέμενος για τις θρησκευτικές ανάγκες των τωρινών
κατοίκων του Γερολάκκου. Πρόσφατα ανεγέρθηκε σε
μικρή απόσταση από την Ευαγγελίστρια τέμενος
μεγάλων διαστάσεων με πανύψηλους μιναρέδες.
Ο Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας, ο οποίος είχε
κτισθεί στα διοικητικά όρια του Γερολάκκου, με ένα
από τα πιο σύγχρονα τερματικά στη Μέση Ανατολή,
επεκτάθηκε το 1970. Κατά τη δεύτερη τουρκική
εισβολή (14 Αυγούστου 1974) αποτέλεσε πεδίο
σκληρών μαχών, για να καταλήξει τελικά να βρίσκεται
υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας σχεδόν
αδρανοποιηθεί.
Η ένταση των μαχών στην περιοχή ΓερολάκκουΑεροδρομίου
Λευκωσίας
ήταν
μεγάλη,
χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η ρίψη οβίδας του
τουρκικού στρατού στο κέντρο του χωριού, που
διάνοιξε μεγάλων διαστάσεων κρατήρα.

GEROLAKKOS
Gerolakkow is a medieval settlement is mentioned in
the great medieval map of Leonida Attar (1542) as
Ierolacho.
It was a royal feud of the Lusignan House, which
according to Florio Boustonio was in the possession of
Giovan Viludo between 1464-1468.
Gerlolakkos was known for its “pouropetra”, a
limestone with fine grain, easy to cut and/or carve.
There were quarries operating in the village and the
nearby Mammari, known as “Spilioi” (Caves) with
square form and a significant depth. The stone from
Gerolakkos has been used in the construction of many
Lefkosia houses, churches and belfries.
The oldest village church is a single-aisle arched
building dedicated to Saint Mamas. It dates to the 16th
century and has been repaired in 1793 and 1821. The
church of the Annunciation of the Virgin was
constructed later, and was consecrated in 1955.
Gerolakkos’ churches have been looted and their
icons, frescoes and ecclesiastical equipment have been
stolen. At present, the temple of Saint Mamas has been
turned into a traditional dance ballroom, while th
church of the Annuciation of the Virgin was converted
into a mosque to fulfil the religious needs of the
present population of Gerolakkos. Nowadays a new
mosque of huge dimensions and very high minarets
has been constructed near the church.
The international Airport of Lefkosia which was built
in the administrative boundaries of Gerolakkos, with
one of the most modern terminals of the Middle East,
has been enlarged in 1970. During the second Turkish
invasion (August 14, 1974) the airport was a field of
tough battles, to end up being under th control of the
United Nations, and is nowadays nearly inactive.
The internasional airport
of Lefcosia as
it is today.

Στο Γερόλακκο κατοικούσαν το 1960 1.683 Έλληνες
και δύο (2) Τούρκοι, ενώ κατά την απογραφή του 1973
κατοικούσαν σε αυτόν 2.445 Έλληνες.
Πηγή: ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
(nicosiaoccupiedcommunities.org)
Πηγή: Κεφαλόβρυσο - Lapithos Municipality

Ο ναός της Παναγιάς
Ευαγγελίστριας. Σήμερα
είναι τζαμί/ The church of
the Annunciation of the
Virgin. Today is used as a
Mosque
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Ο ναός του
Αγίου
Μάμαντος
The church of
Saint Mamas.
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