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1η Οκτωβρίου 1960
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Το 1960, η Κύπρος κέρδισε την ανεξαρτησία
της, αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο, κυρίαρχο
κράτος και εντάχθηκε στην κοινότητα των
Εθνών ως Κυπριακή Δημοκρατία. Η
εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
τερμάτισε την αποικιοκρατία και αποτέλεσε
ένα
στοιχειώδες
πλαίσιο
ελεύθερης
διακυβέρνησης του κυπριακού λαού. Η
επίσημη
ανακήρυξη
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας έγινε στις 16 Αυγούστου 1960,
αλλά αργότερα αποφασίστηκε να εορτάζεται ως
Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας η 1η
Οκτωβρίου.
Δυστυχώς από το 1974, λόγω της στρατιωτικής
εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής μέρους
του εδάφους της από την Τουρκία, η Κυπριακή
Δημοκρατία παραμένει τραγικά και παράνομα
διαιρεμένη δια της βίας των όπλων του
κατακτητή.
Οι απανταχού Κύπριοι τιμούν όλους εκείνους
που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, την
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της
μαρτυρικής Μεγαλονήσου της οποίας ένα
σημαντικό κομμάτι ακόμα βρίσκεται υπό
τουρκική κατοχή.
Πάνω: Αφίσα που έφτιαξαν
τα παιδιά του Year 6, του
ΕΠΣ Margate, επ' ευκαιρίας
της κυπριακής
ανεξαρτησίας.
Χρησιμοποιήθηκε η
εφαρμογή piktochart.





Το κυπριακό
αγρινό, θεωρείται
σύμβολο για τη
Κύπρο.

Ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ένα λευκό
περιστέρι που φέρει στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς, μέσα σε
ασπίδα στο χρώμα του χαλκού, του ορυκτού που είναι άμεσα
συνδεδεμένο με τη ιστορία της Κύπρου. Τα σταυρωτά κλαδιά
ελιάς στο κάτω μέρος μαζί με το λευκό περιστέρι αποτελούν
σύμβολα ειρήνης.
Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιερώθηκε το 1960
όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος. Έχει φόντο λευκό, με
το χάρτη της Κύπρου στο κέντρο στο χρώμα του χαλκού, πάνω
από δύο κλαδιά ελιάς, που συμβολίζουν την ειρήνη. Η σημαία
επιλέχτηκε έπειτα από διαγωνισμό και είναι δημιουργία του
Τουρκοκύπριου ζωγράφου Ισμέτ Γκιουνέι.
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Δέηση υπέρ της Κύπρου στο Αββαείο του Westminster για την επέτειο
της Kυπριακής Aνεξαρτησίας
Την Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου 2021, η σημαία της
Κυπριακής Δημοκρατίας κυμάτισε στην οροφή του
ναού στο Αββαείο του Westminster, στην τελετή για
την 61η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Ένα
κατανυκτικό τελετουργικό προς τιμή της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στο γοτθικό αυτό αριστούργημα που
έχει συνδέσει την ύπαρξή του με τις περισσότερες
σημαντικές τελετές που έλαβαν χώρα στη Βρετανία,
όπως ενθρονίσεις βασιλιάδων.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Ύπατος Αρμοστής
της Κύπρου, κ. Ανδρέας Κακουρής, συνοδευόμενος
από τη σύζυγός του και μέλη του κυπριακού
διπλωματικού σώματος, ο Πρέσβης της Ελλάδας κ.
Ιωάννης Ραπτάκης, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας, συνοδευόμενος από τον
Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο και τον διευθυντή
του ιδιαιτέρου γραφείου του αρχιμανδρίτη κ. Νήφωνα
Τσιμαλή, ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου
Εξωτερικών Mr. Giles Portman και ο Mr Alistair
Harisson, προέδρος του Διπλωματικού Σώματος
Εθιμοτυπίας, καθώς και άλλοι επίσημοι.

Οι κληρικοί και η εξαίρετη χορωδία αγοριών του Westminster που τέλεσαν
την λαμπρή αυτή τελετή, απηύθυναν την παραδοσιακή προσευχή για την
ευημερία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενότητα, τη
σοφία και την ειρήνη στην Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της
Κοινοπολιτείας. Στο πλαίσιο της τελετής, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου
κ. Ανδρέας Κακουρής, κλήθηκε να αναγνώσει εδάφιο από την Αγία Γραφή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Εσπερινός ήταν η πρώτη εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Αββαείο μετά τα περιοριστικά μέτρα προστασίας
από τον κορωνοϊό που είχαν επιβληθεί στην Αγγλία από την κυβέρνηση.
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28 η Οκτωβρίου 1940
Ημέρα μνήμης

Κάθε 28 Οκτωβρίου ο απανταχού Ελληνισμός γιορτάζει την επέτειο
του θρυλικού ΟΧΙ. Ένα ηχηρό ΟΧΙ, που αντιλάλησε μέχρι τα
πέρατα του κόσμου και έγινε πράξη στις παγωμένες βουνοκορφές
του Αλβανικού Μετώπου και της Πίνδου από τον Έλληνα
στρατιώτη, που πολεμούσε ηρωικά και με αυταπάρνηση. Η
απάντηση της Ελλάδας προς τους Ιταλούς σήμανε την καθοριστική
εμπλοκή της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και απέδειξε περίτρανα
την πίστη και την αφοσίωση του ελληνικού λαού στις αξίες της
ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός πρεσβευτής
στην Αθήνα ανακοινώνει στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη
Μεταξά ότι η ιταλική κυβέρνηση απαιτεί να παραχωρηθούν στο
στρατό της λιμάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι και χώροι για
στρατόπεδα. Η άμεση απάντηση ήταν «ΟΧΙ».
Το επόμενο πρωί οι Ιταλοί άρχισαν να βομβαρδίζουν τα ελληνικά
φυλάκια που βρίσκονταν στις κορυφές της οροσειράς της Πίνδου.
Με την επιστράτευση που κηρύχτηκε, όλος ο κόσμος έτρεχε να
καταταγεί για να πολεμήσει. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι Ιταλοί
έκαναν συνεχώς επιθέσεις, αλλά δεν τα κατάφεραν να σπάσουν
τις ελληνικές γραμμές, αφού ο ελληνικός στρατός πολεμούσε με
τόλμη και αυτοθυσία. Τότε παρενέβη η Γερμανία, η οποία μέχρι
το τέλος Απριλίου κατέκτησε ολόκληρη την Ελλάδα. Η
ευλογημένη ώρα της απελευθέρωσης έφτασε επιτέλους στις 12
Οκτωβρίου του 1944.
Στο ελληνικό θαύμα του 1940 είχε τη δική της συνεισφορά και η
Κύπρος μας. Η κυπριακή νεολαία αυθόρμητα δήλωσε την
πρόθεσή της να καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό.
Κάπου 650 Κύπριοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στα πεδία
των μαχών, αγωνιζόμενοι για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια
του ανθρώπου. Παράλληλα, χιλιάδες άλλοι Έλληνες Κύπριοι
επιστρατεύτηκαν τον καιρό εκείνο και πολέμησαν το ναζισμό και
το φασισμό, μέσα από τις βρετανικές δυνάμεις.
Οι σελίδες που έγραψαν οι Έλληνες στα χιονισμένα βουνά της
Ηπείρου και στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ας είναι φωτεινά παραδείγματα για
μας σήμερα. Η ηθική διάσταση του Έπους του ’40 αποτελεί
μάθημα ζωντανής Ιστορίας.
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Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28 Οκτωβρίου, στον
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο

Με λαμπρότητα τιμήθηκε την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940
στο Λονδίνο. Η επίσημη Δοξολογία εψάλη στον Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας. Στην
πανηγυρική Δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας
κ.κ. Νικήτας.
Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο κ. Ιωάννης Ραπτάκης, ο
οποίος εκθείασε τη σημασία της ημέρας. Ένστολοι Έλληνες Αξιωματικοί, που υπηρετούν στο
στρατηγείο του ΝΑΤΟ, με αγέρωχη στρατιωτική πειθαρχία

παρατάχθηκαν στο ναό, αποδίδοντας

στρατιωτική τιμή στον πανηγυρικό αυτό εορτασμό. Επίσης, τιμητικό άγημα του Ελληνικού Γυμνασίου και του

Στην Δοξολογία παρευρέθηκαν μέλη του διπλωματικού
σώματος της Πρεσβείας της Ελλάδας και της Υπάτης Αρμοστείας της Κύπρου, αντιπροσωπείες
σχολείων και άλλοι παράγοντες της Ελληνικής Κοινότητας στο Λονδίνο.
ΕΠΣ της Αγίας Σοφίας παρατάχθηκε στο ναό.
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Οι μαθητές των ΕΠΣ τιμούν τις ημέρες των εθνικών μας επετείων
«1ης Οκτωβρίου» και «28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»
ΕΠΣ “BIRMINGHAM”
Magnet Centre, Park Approach, Erdington, West Midlands, B237SJ
Ayia Triada Greek School (greeksat.org.uk)

Το Σάββατο 23/10/2021, το ΕΠΣ της Αγίας Τριάδα στο Birmingham, τίμησε με ενδοσχολικό εορτασμό
την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στον εορτασμό παρευρέθηκε και η ΕπιθεωρήτριαΠροϊσταμένη της ΚΕΑ, που χαιρέτησε την εκδήλωσε με μια σύντομη ομιλία για τη σημασία της μέρας
για ολόκληρο τον ελληνισμό και την ανθρωπότητα. Στον εορτασμό παρευρέθηκαν σημαντικά πρόσωπα
της κοινότητας και γονείς των παιδιών. Τα παιδιά παρουσίασαν με υποδειγματικό τρόπο ποιήματα και
τραγούδια. Συγχαρητήρια σε όλους, εκπαιδευτικούς και παιδιά!

Την ίδια μέρα η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη,
πέρασε από όλες τις τάξεις και συνομίλησε με
τις/τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά.
Παρακολούθησε μέρος του μαθήματος από την
εκπαιδευτικό της ΚΕΑ κ. Στέλλα Τρύφωνος που
έχει και την Διεύθυνση του σχολείου.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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ΕΠΣ «Αγίου Νικολάου, Acton»
3 Pierrepoint Road, Acton , W3 9JR
office@st-nicholas-greekschool.co.uk
https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/contact
Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο
Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγ.Νικολάου στο Acton το Σάββατο 23
Οκτωβρίου 2021. Πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου και ο
Αιδεσιμότατος πατήρ Σταύρος παρακολούθησαν την καθιερωμένη σχολική
παρέλαση των μαθητών στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Η γιορτή ξεκίνησε με την ομιλία του εκπαιδευτικού της ΚΕΑ κ. Ανδρέα
Χατζηγεωργίου, που αναφέρθηκε στο χρονικό του έπους του 1940, στη
γενναιότητα και στο θάρρος που επέδειξαν οι Έλληνες αλλά και στα
διδάγματα εκείνης της περιόδου.
Στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι μαθητές με χαρά και ενθουσιασμό
συμμετείχαν στο επετειακό αφιέρωμα της 28ης Οκτωβρίου αποδίδοντας
εξαιρετικά τα ποιήματά τους. Συγκίνησαν όλους τραγουδώντας πατριωτικά
τραγούδια και οι μεγαλύτεροι μαθητές καταχειροκροτήθηκαν με τη
συμμετοχή τους στο θεατρικό απόσπασμα « Οι αγωνιστές φεύγουν για το
μέτωπο».
Συγχαρητήρια προς σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς τους
σχολείου.
Το συντονισμό της γιορτής ανέλαβε η κ.Ελένη Ιακομπούτση.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ !

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021

7

ΕΠΣ “Bishop Christophoros ” CAMBERWELL
305 Camberwell, New Rd, London, SE50TF
Bishop Christophoros Greek School

Φωτογραφικό υλικό από την σχολική γιορτή του ΕΠΣ στο Camberwell για την 28η Οκτωβρίου 1940.

Πριν 61 χρόνια- «1η Οκτωβρίου - Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας»
Oι μικροί μαθητές διδάχθηκαν και τίμησαν την τόσο σημαντική μέρα για την Κύπρο.
Ζήτω η Κύπρος μας!

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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ΕΠΣ “WALES”
Church St Cardiff CF105HA

The Greek School of Wales (gsow.co.uk)

Τα παιδιά ετοίμασαν και παρουσίασαν στο σχολείο τη γιορτή για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
1940. Μια γιορτή από τα παιδιά για τα παιδιά με ποιήματα, αφηγήσεις και τραγούδια.
ΕΠΣ “CHRIS THE SAVIOUR”, WELLING

3 St. Michaels Rise, Okehampton Crescent, Welling, Kent, DA16 1DF

Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής για την 28η Οκτωβρίου 1940, oι μαθητές του ΕΠΣ
στο Welling μίλησαν για τη σημασία της συγκεκριμένης ημερομηνίας, διηγήθηκαν τα γεγονότα,
απήγγειλαν ποιήματα, τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.
Γονείς και μαθητές απόλαυσαν την εκδήλωση. Προσφέρθηκε ζεστό ρόφημα και γλυκά από το σχολείο.
Επίσης, στο τέλος της εκδήλωσης είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν παραδοσιακά σουβλάκια.
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ΕΠΣ “Απ. Πέτρου και Παύλου” Bristol
The Old Vicarage Claremont Street, Easton, Bristol, BS5 0UL
The Greek school of bristol - Hellenic school

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου οι μαθητές της Α΄1 τάξης του ΕΠΣ Απ.
Πέτρου και Παύλου, στο Bristol, σχεδίασαν το «Κανόνι της
Ειρήνης». Επ’ ευκαιρία της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου,
έμαθαν τι γιορτάζουμε, ζωγράφισαν την ελληνική σημαία και στη
συνέχεια κλήθηκαν να σκεφτούν πώς ένα όπλο όπως το κανόνι,
μπορεί να μας «φέρει» την ΕΙΡΗΝΗ. Έτσι, χρησιμοποίησαν χαρτί
γλασέ και χρωματιστούς μαρκαδόρους για να σχεδιάσουν λουλούδια
και περιστέρια- σύμβολα της ειρήνης.

ΕΠΣ “Αγίας Τριάδας” BRIGHTON
Carlton Hill, Brighton BN20GW
Greek School About Us – The Greek Orthodox Church (greekchurchbrighton.co.uk)

Εν δυο τα στρατιωτάκια, δεστε τι
περήφανα περνούν τα φανταράκια
… Τα παιδιά του νηπιαγωγείου
του ΕΠΣ στο Brighton έκαναν
παρέλαση μέσα στην τάξη
κρατώντας τις ελληνικές σημαίες .

Η μαθητές /-τριες της Α΄
προχωρημένης τάξης έφτιαξαν
ελληνικές σημαίες κι άλλες
κατασκευές.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021

10

ΕΠΣ “WALES”
Church St Cardiff CF105HA

The Greek School of Wales (gsow.co.uk)

Ειρήνη
Η ειρήνη είναι ζεστή φωλιά
γεμάτη ολόχαρα πουλιά.
Είναι ήλιος και λουλούδια
και γέλια και τραγούδια.

Σημαία μας η Ειρήνη
Ελάτε παιδιά να κάνουμε
σημαία μας την ειρήνη.
Ελάτε παιδιά να κλείσουμε
τον πόλεμο στην σπηλιά.

Η ειρήνη είναι αγάπη
και είναι χαρά το καλοκαίρι
Είναι ελευθερία και φιλία
και άσπρη σαν το περιστέρι.

Τα χέρια μας να ενώσουμε
και υπόσχεση να δώσουμε,
πως την δική μας την καρδιά
ειρήνη θ’ ανθίσει παιδιά

Λουκάς, Τάξη Γ

Ειρήνη
Η ειρήνη είναι ζεστή φωλιά
γεμάτη ολόχαρα πουλιά.
Είναι ήλιος και λουλούδια
και γέλια και τραγούδια.

Ειρήνη
Η ειρήνη είναι ζεστή φωλιά,
γεμάτη ολόχαρα πουλιά.
Είναι ήλιος και λουλούδια
και γέλια και τραγούδια.

Η ειρήνη είναι ελευθερία
μια μεγάλη ευκαιρία.
Να αγαπιόμαστε όλες τις ώρες
τα παιδιά από όλες τις χώρες.

Η ειρήνη είναι ζεστή αγκαλιά
γεμάτη ολόχαρα παιδιά.
Είναι παιχνίδια και βιβλία
και χαρές και ζωγραφιές.

Αθηνά, Τάξη Γ.

Στυλιάνα, Τάξη Γ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΕΑ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΠΣ “Αγίου Νικολάου και Ξενοφώντος” LEICESTER
24 Sawday St., LE27JW
Homepage < Leicester Greek School (schools.ac.cy)

Το Σάββατο 16/10/2021, η Επιθεωρήτρια– Προϊσταμένη της ΚΕΑ
επισκέφτηκε το ΕΠΣ στο Leceister. Τη Διεύθυνση του σχολείου έχει η
εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κ. Μαρίνα Χαραλαμπίδη.
Γνώρισε τον ιερέα της κοινότητας Οικονόμο Αντώνιο Σταυρινού, που
ευλόγησε με προσευχή την έναρξη των μαθημάτων. Πέρασε από όλες τις
τάξεις, παρακολούθησε το μάθημά τους και συνομίλησε με τα παιδιά και
τους εκπαιδευτικούς. Επίσης συναντήθηκε και συνομίλησε με τον
πρόεδρο και μέλη της σχολικής επιτροπής για θέματα που αφορούν την
λειτουργία και βελτίωση του σχολείου.
Ευχαριστούμε όλους τους φορείς του σχολείου για την φιλοξενία τους
και για το έργο που επιτελούν.
ΕΠΣ “GEARIES”
Gants Hill Crescent, Ilford IG2 6TU
geariesgreekschool@hotmail.co.uk

Το Σάββατο 16/10/2021, η Επιθεωρήτρια– Προϊσταμένη της ΚΕΑ επισκέφτηκε το ΕΠΣ του Gearies στο βόρειο-ανατολικό Λονδίνο. Την Διεύθυνση του σχολείου
έχει η εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κ. Άντρη Καμένου.
Μετά από κοινή συγκέντρωση. Η κάθε εκπαιδευτικός
συνόδεψε τα παιδιά στην τάξη τους, για μάθημα. Η
Επιθεωρήτρια– Προϊσταμένη πέρασε από όλες τις τάξεις, παρακολούθησε μάθημα, γνώρισε και συνομίλησε
με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Είχε επίσης συνάντηση με την σχολική επιτροπή, στην
οποία ήταν παρούσα και η Διευθύντρια του σχολείου,
όπου συζήτησαν θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Διαπίστωσε την αφοσίωση της
σχολικής επιτροπής και των εκπαιδευτικών για την
πρόοδο των παιδιών.
Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και για την αφοσίωσή σας στην ενίσχυση και πρόοδο της παροικιακής
εκπαίδευσης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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ΕΠΣ “ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, MARGATE”
8 Westbrook Cottages, Margate, Kent CT9 5BE
https://gocmargate.org/kourellion-school
Tην Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, η Προϊσταμένη της
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Βασιλική Κούμα και
η

Συντονίστρια

του

Γραφείου

Παιδείας

της

Ιεράς

Αρχιεπισκοπής κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη επισκέφτηκαν το
Ελληνικό Σχολείο στο Margate. Συνομίλησαν με τον
εκπαιδευτικό

της

ΚΕΑ

κ.

Μάριο

Δημοσθένους

και

παρακολούθησαν μέρος του μαθήματός του. Γνώρισαν τον
πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κ. Διονύση Μαλάμη και
ενημερώθηκαν για την λειτουργία του ΕΠΣ στο Margate.
Αντάλλαξαν απόψεις και έγιναν εισηγήσεις για βελτίωση και
αναβάθμιση του σχολικού χώρου.

Φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες των μαθητών/-τριών του ΕΠΣ στο Margate.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΠΣ «Αγίου Νικολάου, Acton»
3 Pierrepoint Road, Acton , W3 9JR
office@st-nicholas-greekschool.co.uk
https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/contact
Το κουδούνι στο ΕΠΣ του Αγίου Νικολάου χτύπησε το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 νωρίς το πρωί
και στον προαύλιο χώρο του σχολείου συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί μαθητές, καινούριοι και παλιοί,
γονείς και εκπαιδευτικοί για να παρακολουθήσουν τον καθιερωμένο Αγιασμό.
Ο αιδεσιμότατος π. Σταύρος ευλόγησε όλα τα παιδιά και τους δασκάλους και στη συνέχεια η
Διευθύντρια του σχολείου κ. Ελευθερία Ξενοφώντος καλωσόρισε τους μαθητές και ευχήθηκε σε όλους
μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Εξέφρασε στην ομιλία της, τη χαρά για την επιστροφή των
σχολείων στην κανονικότητα και στη διά ζώσης διδασκαλία και τόνισε την αξία της συνεργασίας μεταξύ
δασκάλων και γονέων αλλά και την ανάγκη συνέχισης εφαρμογής των μέτρων προστασίας.
Στη συνέχεια ακολούθησε στον προαύλιο χώρο σύντομη γνωριμία εκπαιδευτικών και γονέων του
σχολείου και προσφέρθηκαν καφές, σπιτικά γλυκίσματα και αλμυρές λιχουδιές.
Ευχαριστούμε θερμά το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του ΕΠΣ Του Αγ. Νικολάου για τη συνεισφορά
του και ευχόμαστε σε όλους μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα!!

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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ΕΠΣ «GOFFS» Hertfordshire (Cheshunt)
Goffs Lane, Cheshunt, Hertfordshire, EN7 5QW
Contact Us - Goffs Greek School

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο
Αγιασμός στο Ελληνικό Σχολείο Goffs.
Τον Αγιασμό τέλεσε ο αιδεσιμολογιώτατος Ιωσήφ
Παλιούρας, ιερατικό προϊστάμενος του Ιερού Ναού
των Δώδεκα Αποστόλων.
Το σχολείο λειτουργεί Σάββατο, από τις 9:30 έως
τις 13:00. Τη Διεύθυνση του σχολείου έχει η
εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κ. Ντόρια Μικκίδου.
ΕΠΣ «Walker», Southgate
Waterfall Road, Southgate, London N14 7EG
walkergreekschool@outlook.com
Contact Us (walkergreekschool.com)

Με τις ευλογίες του π. Δαμιανού Κωνσταντίνου και τις ευχές όλων για μια δημιουργική και ευχάριστη
σχολική χρονιά, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμό στο ΕΠΣ Walker, το οποίο λειτουργεί
κάθε Τρίτη, από τις 17:00 έως τις 20:00. Τη Διεύθυνση του σχολείου έχει η εκπαιδευτικός της ΚΕΑ κ.
Ντόρια Μικκίδου.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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ΕΠΣ “Απ. Πέτρου και Παύλου” Bristol
The Old Vicarage Claremont Street, Easton, Bristol, BS5 0UL
The Greek school of bristol - Hellenic school

Το Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
στην εκκλησία της ελληνικής κοινότητας, των Απ. Πέτρου και Παύλου στο Bristol. Ο Αγιασμός
τελέσθηκε από τον Ιερατικό Προϊστάμενο π. Αναστάσιο Σαλαπάτα, μαζί με τον συνεφημέριο π. Γεώργιο
Νικολάου, οι οποίοι ευλόγησαν εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Το Σάββατο, 2 Οκτωβρίου, οι μαθητές του νηπιαγωγείου, της Προδημοτικής, της Α΄ τάξης, καθώς και
της Α΄ προχωρημένης τάξης, παρευρέθηκαν στον εκκλησιασμό στην εκκλησία των Απ. Πέτρου και
Παύλου. Επ’ ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, οι μαθητές παρακολούθησαν τη
λειτουργία, που τελέσθηκε από τον Ιερατικό Προϊστάμενο π. Αναστάσιο Σαλαπάτα και στη συνέχεια
ενημερώθηκαν για τα είδη, σκεύη και ιερατικά άμφια που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Θείας
Λειτουργίας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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Αποχαιρετούμε ένα αφοσιωμένο εκπρόσωπο
των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου αποχαιρετήσαμε τον Αντρέα
Χειμώνα,

ένα

στυλοβάτη

της

Ελληνικής

Παροικιακής

Εκπαίδευσης και σημαντικό μέλος της κοινότητας μας στο
Λονδίνο.
Ο Αντρέας Χειμώνας είχε μεγάλο πάθος για την παιδεία. Το
1975 άρχισε να συνεργάζεται με τα ελληνικά σχολεία και έγινε
μέλος της επιτροπής του Ελληνικού Σχολείου Hazelwood. Τα
επόμενα χρόνια η αφοσίωση και ανάμειξη του στην
παροικιακή εκπαίδευση κλιμακώνεται. Πέρασε από κάθε
πόστο: δάσκαλος, διευθυντής, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελλήνων Γονέων, Πρόεδρος της ΟΕΣΕΚΑ και Γραμματέας του ΕΦΕΠΕ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο

στη μεταφορά των πρώτων επαγγελματιών δασκάλων από την Κύπρο και την Ελλάδα για να διδάξουν
στα ελληνικά σχολεία της Αγγλίας. Αυτό ήταν η αρχή, ώστε η γλώσσα μας να αναγνωριστεί ως
επαγγελματικό προσόν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κινητήριος δύναμή του η αγάπη για την
κοινότητα, την παιδεία και η επιδίωξή του να κρατήσει ζωντανή την ελληνική κουλτούρα. Αφιέρωσε
40 χρόνια από τη ζωή του σε αυτό το σκοπό. Το σύνολο της αξιόλογης αυτής προσφοράς του, θα
παραμείνει ως σημείο αναφοράς στην ιστορία της παροικιακής εκπαίδευσης για τις επόμενες γενιές.

Θα θυμόμαστε τον Ανδρέα Χειμώνα με αγάπη, για το ζεστό χαμόγελό του, για τη φιλική και ευγενική

του φύση, το γέλιο του, την εξυπνάδα του, τη θετικότητά του και τη γενναιοδωρία του προς όλους.
Η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή αναγνωρίζει την σημαντική προσφορά του στην ελληνική
παροικιακή εκπαίδευση και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήριά στην οικογένεια του. Ας είναι
αιωνία η μνήμη του. Καλό παράδεισο.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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“THE QUEEN’S COMMONWEALTHESSAY COMPETITION AWARD”
Τιμητική Διάκριση σε Διαγωνισμό Έκθεσης Κρατών Μελών της Κοινοπολιτείας
ΕΠΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ BIRMINGHAM

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 62, Οκτωβρίου 2021
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Πως βγήκε η ονομασία
«Κύπρος»...
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την σημασία της λέξης «Κύπρος».
Η πιο διαδεδομένη άποψη είναι ότι η ονομασία Κύπρος προέρχεται
από το λατινικό «cuprum» που σημαίνει χαλκός, αφού η Κύπρος
ήταν η πηγή του μεταλλεύματος.

Άλλη μια εκδοχή λέει ότι το νησί είναι της Αφροδίτης, της θεάς που
"προμηθεύει" την κύηση . Το «Κύειν» βγαίνει από το ρήμα «κύω» που
σημαίνει φουσκώνω, «κύμα» είναι το φούσκωμα της θάλασσας, και εγκύω
σημαίνει φουσκώνω εντός. Από εκεί βγαίνει το ρήμα «κυπρίζω» που σημαίνει
«ανθίζω» . άρα Κύπρος είναι το άνθος.

Μια άλλη άποψη θέλει το νησί να σχετίζεται
με το την ελληνική λέξη για το Μεσογειακό
κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens,
Κυπάρισσος η αειθαλής)
ή ακόμα και από το ελληνικό
όνομα για το φυτό χέννα
(Lawsonia alba), κύπρος....

Μια άλλη εκδοχή λέει ότι οφείλει την
ονομασία της στον βασιλιά Κύπρο και τον
γάμο που έκανε μεταξύ της κόρης του, Έννης
και του Αχαιού Τεύκρου, ο οποίος ίδρυσε τη
Σαλαμίνα όταν ήρθε εξόριστος από τον
Τρωικό Πόλεμο.

Πηγή- διαβάστε όλο το άρθρο στο σύνδεσμο: Από πού προέρχεται η ονομασία «Κύπρος» - Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την
σημασία "Κύπρος'', μάθετε τις και μάθετε τις μικρές ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε εκδοχή! (cyprusalive.com)
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ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
Δειγματικό υλικό που δόθηκε στη «Σειρά Επιμορφώσεων Εκπαιδευτικών ΚΕΑ», Συνάντηση 1, της
Δρ Δέσπω Κυπριανού, Λειτουργού (Π.Ι.-ΔΔΕ)
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ










Μαργαρίτα
Κλικ στα Ελληνικά: όλα
τα τεύχη έχουν cd με
αρχεία ήχου
Εντάξει: και τα δύο
τεύχη συνοδεύονται από
αρχεία ήχου
Youtube: Πολλές
δυνατότητες
Τραγούδια: το καλύτερο
εργαλείο. Τα θυμούνται
τα παιδιά
Playposit: Επεξεργασία
βίντεο ή τραγουδιών Δυνατότητα εκτύπωσης

Πρόγραμμα Playposit
Ανεβάζουμε τραγούδια ή βίντεο και βάζουμε
δραστηριότητες

PlayPosit Interactive Video Player

PlayPosit Interactive Video Player

Δραστηριότητές κατανόησης προφορικού λόγου
Ακρόαση Τραγουδιών

Τα επαγγέλματα ( για μικρά παιδιά) - YouTube

Συμπλήρωση στίχων

Άκουσε το τραγούδι και σημείωσε τις λέξεις
που λείπουν.
Ο παγωτατζής
Ξέρω ένα κύριο γελαστό
με μουστάκι στριφογυριστό
που παρασκευάζει ……..
με αγνά και φρέσκα ….
Κάθε μεσημέρι τριγυρνά
από γειτονιά σε γειτονιά
με τ’ αμάξι το χρωματιστό
όνειρο στον κόσμο των παιδιών
…….., μαστίχα και κεράσι
όποιος φάει δεν θα ξεχάσει
κρέμα, καραμέλα και …..
τρως και το μυαλό σου δυναμώνει:

Επαγγέλματα
Όταν αρρωστήσεις πηγαίνεις στον …...…...…..….
Θα σε εξετάσει, θα σου δώσει φάρμακο
Στο σχολείο είναι ο ………….....…….
Να μάθεις να διαβάζεις, να μάθεις να μετράς και να
μην τεμπελιάζεις.
Για να πας στο ………...….… από εκεί που μένεις
Τον …….….... του λεωφορείου στη στάση περιμένεις.
Αν σ’ αρέσει να βοηθάς και φωτιές να σβήνεις
τότε ……….………… μπορείς να γίνεις.
Όμως άμα θες με χρώματα όλο να χρωματίζεις.
ένας ………….…..… γίνεσαι πίνακες να γεμίζεις.
Άκουσε το τραγούδι και βάλε τις λέξεις όπου
ταιριάζουν (σερβιτόρος, δάσκαλος, σχολείο,
μανάβης οδηγό, γιατρό, τραγουδιστή, πυροσβέστης,
ζωγράφος, ταμία)
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Άλλες προτάσεις για αξιοποίηση τραγουδιών
Το τραγούδι της εβδομάδας
Καθιερώνουμε το «τραγούδι της εβδομάδας».
Ανάλογα με την θεματική που διδάσκουμε, για ένα
διάστημα, τα τελευταία 3 λεπτά του μαθήματος
ακούμε το τραγούδι της εβδομάδας, για απόλαυση
και χαλάρωση των παιδιών.

Ο κατάλογος με τα τραγούδια ανά ενότητα:

Τραγούδια σχετικά με τις θεματικές
του Α.Π. - Google Docs

Προτρέπουμε δε τα παιδιά να το ακούνε και στο
σπίτι.
Δίνουμε γραπτώς τους στίχους του τραγουδιού
Μετά τις πρώτες ακροάσεις του τραγουδιού, δίνουμε
και τους στίχους στα παιδιά, ώστε να τους έχουν
μπροστά τους, όταν ακούνε το τραγούδι.
Συμπλήρωση στίχων
Αν θέλουμε, και αφού τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί
με το τραγούδι, μπορούμε να το εντάξουμε ως
άσκηση κατανόησης προφορικού λόγου και να
δίνουμε τους στίχους από τους οποίους θα λείπουν
κάποιες λέξεις ή/ ολόκληρες προτάσεις ΄(ανάλογα με
το επίπεδο ελληνομάθειας) για να συμπληρώσουν.
Αξιοποιούμε το playposit
Αξιουποιούμε το playposit και δημιουργούμε
δραστηριότητες.
Παράδειγμα με το αγαπημένο τραγούδι της
«Φρουτοπίας».
PlayPosit Interactive Video Player

Αν διδάσκουμε εξ αποστάσεως, μπορούμε να
βάλουμε το τραγούδι σε ένα google forms ώστε
τα παιδιά να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τους
στίχους που θα λείπουν.
Κομμάτια του τραγουδιού ανά ομάδες Διδασκαλία στους γονείς
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και η κάθε
ομάδα τραγουδάει και μια στροφή του
τραγουδιού ή το ρεφρέν. Μπορούμε να
αναθέσουμε ως «αποστολή» να διδάξουν το
τραγούδι στους γονείς τους και να μας το φέρουν
στην τάξη με ηχογράφηση (των γονιών τους ή
του εαυτού τους).
Εδώ επίσης, μπορούμε να αναθέσουμε και την
αποστολή να διδάξουν σε εμάς ένα τραγούδι που
τους αρέσει, στα ελληνικά.
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ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΧΩΡΑ - ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

1

2
2

66

2

1

3

1

2

3
1

3
2

5

1

____________________________

2 ____________________________

1

3

2

1

2

2

3 ____________________________

4

1

1

6

4 _______________________________

5

5

3

1
3

1

_____________________________

1

6 _______________________________

Χρωματίζω τις σημαίες με βάση τους αριθμούς Colour the flags according to the code.

Γράφω τα χρώματα της σημαίας κάθε χώρας - What colour are the flags?
1)

____________________________________________________

2)

____________________________________________________

3)

____________________________________________________

4)

____________________________________________________

5)

____________________________________________________

6)

____________________________________________________
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Η Ελληνική σημαία
και τέσσερις άσπρες

έχει ένα άσπρο σταυρό
και πέντε γαλάζιες

Το άσπρο χρώμα συμβολίζει τα χιονισμένα

γραμμές.
ελληνικά βουνά

και τα αφρισμένα κύματα.
Το γαλάζιο χρώμα συμβολίζει τον ουρανό

και τη θάλασσα.

Ο σταυρός συμβολίζει τη χριστιανική πίστη.
Χρωματίζω προσεκτικά τη γαλανόλευκη
(χρωματίζω με μπλε χρώμα όπου υπάρχει τελεία)
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«Ναι στην ειρήνη»

«Όχι στον Πόλεμο»

Γράφω λέξεις που θυμίζουν ειρήνη και λέξεις που θυμίζουν πόλεμο στη σωστή θέση

όπλο

περιστέρι
θόρυβος

κανόνι
βόμβες

στρατιώτης
χαρά

ελιά
λύπη

μάνας

«Ειρήνη» (απόσπασμα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου )

Τ’ όνειρο της

ζωή

βιβλίο

Συμπληρώνω τις λέξεις που λείπουν:

Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η __ __ __ __ __ __

γέλιο

γάλα

ειρήνη

δέντρα

..

__ __ __ __ __ , είναι η ειρήνη.

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα __ __ __ __ __ __

,

είναι η ειρήνη.
Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό __ __ __ __

κι ένα

__ __ __ __ __ __ μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.
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Μια φορά κι έναν καιρό
ζούσε ένας γίγαντας. Τον
ίδιο

καιρό

κοντά

στο

γίγαντα, ζούσε ένας μικρός
χαρούμενος νάνος.
Νάνος και γίγαντας ζουν
σαν φίλοι ευτυχισμένοι.
Ανάμεσα στα σπίτια τους
είναι μόνο μια θάλασσα.

Ένα

πρωί

όμως

Αμέσως

ο

παίρνει

μια

μικρή πέτρα και στέκεται

γίγαντας βάζει καπέλο

μπροστά στο γίγαντα.

και στολή στρατιώτη
και πηγαίνει στο σπίτι
του μικρού νάνου …
«Θέλω το σπίτι σου.
Παραδώσου!»,

του

Ο νάνος χωρίς κανένα
φόβο λέει:

είπε.

«Όχι, δεν παραδίνομαι».

Ο μεγάλος γίγαντας τρέχει

Έτσι και η Ελλάδα,

καταπάνω του. Γίνεται όμως
κάτι το απίστευτο: ο μικρός
νάνος νικά το μεγάλο γίγαντα.

όπως ο μικρός νάνος,
όταν η Ιταλία της ζητά

να παραδοθεί λέει ΟΧΙ!
Οι Έλληνες πολεμούν
γενναία

πάνω

στα

βουνά και νικούν τους
Ιταλούς, για να έχουμε
εμείς σήμερα ειρήνη.

ΖΗΤΩ
η
28η Οκτωβρίου 1940
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

KEFALOVRYSO

Η παράδοση θέλει το κεφαλόβρυσο της Λαπήθου να
έχει την ίδια πηγή με τα κεφαλόβρυσα του Καραβά
και της Κυθραίας.
Πότε πρωτοφάνηκε στη Λάπηθο, δεν εξακριβώθηκε
ποτέ, ιστορικοί όμως της αρχαιότητας αναφέρουν ότι
η καταπράσινη ομορφιά του τόπου οφείλεται στην
πηγή που βρίσκεται στη ρίζα του βουνού.
Το κεφαλόβρυσο της Λαπήθου γέννησε στη φαντασία
θρύλους πολλούς, η αλήθεια όμως έχει τα σημάδια
της στα καταπράσινα περιβόλια που ποτίζει, τους
δεκαοχτώ αλευρόμυλους που ενεργοποιούσε και στις
ιστορικές αναφορές ότι στη Λάπηθο τ΄ αρχαία χρόνια
ευδοκιμούσε ζαχαροκάλαμο βαμβάκι και ρύζι, είδη
που ήθελαν μπόλικο νερό. Αυτό το πρόσφερε
πλουσιοπάροχα το Κεφαλόβρυσο.
Τα νεότερα χρόνια πότιζε τους κάμπους με το
κολοκάσι, το κονάρι και τα φιστίκια, όπως και τους
λεμονόκηπους και τα περιβόλια με τα τόσα δέντρα.
Το νερό του κεφαλόβρυσου ανήκε σε ιδιώτες
κατοίκους της Λαπήθου που το κατείχαν από γενιά σε
γενιά. Το 1950–51, το 1/20 του κεφαλόβρυσου
παραχωρήθηκε στο Δήμο Λαπήθου για οικιακή
ύδρευση. Έτσι, το κάθε σπιτικό είχε κατ΄ οίκον
διανομή νερού και το υπόλοιπο χρησιμοποιείτο για
άρδευση των κήπων – περιβολιών.
Η πηγή ποτέ δε στέρεψε, όσα κι αν πέρασαν χρόνια
ανομβρίας, πάντα αστείρευτη πότιζε και πρασίνιζε
την πανέμορφη Λάπηθο.
Μετά το 1974 και την τούρκικη κατοχή από τον
Αττίλα της Τουρκίας, το νερό του κεφαλόβρυσου δεν
ακούγεται να κυλά στα πετράβλακα και τις
ποταμοσιές. Οι Τούρκοι δεν λένε πολλά. Κάποιοι
μιλούν για προσπάθεια να το διοχετέψουν προς τον
κάμπο με σωλήνες, χωρίς να περνά από τα αυλάκια
των πάνω ενοριών Αγίας Αναστασίας και Αγίας
Παρασκευής. Άλλοι πάλι μιλούν για … κτύπημα στο
βουνό και … στέρεψε. Ίσως … προσωρινά γιατί
αρνείται να ποτίζει και να δροσίζει τους ξένους
κατακτητές. Καρτερά κι αυτό την ώρα της λευτεριάς
που οι νόμιμοι κάτοικοι θα γυρίσουν ελευθερωτές του
τόπου και τότε… το κεφαλόβρυσο θα ξανακυλήσει
στα πετράβλακα και θα τραγουδήσει λευτερωμένο και
κρυστάλλινο

The seven-spring fountain-head of artesian water
sprang from the bowels of the earth, was situated at
the foothills of Kyparissovounos, the highest peak of
Pentadhaktylos mountain range.
Legend has it that the kefalovrysa (headsprings) of
Lapithos, Karavas and Kythrea spring from the same
place.
It has never been ascertained when exactly this
headspring made its first appearance at Lapithos.
However, historians of the ancient period cite that the
green beauty of the place is due to the spring which
stands at the foot of the mountain.
The kefalovryso of Lapithos gave birth to many
legends in people’s imagination. Still, the plain truth
is evident in the remarkable green-clad orchards that
it watered, the eighteen flour-mills that, it empowered
and in the historical references that hydrophilous
sugar-cane cotton and rice thrived in ancient
Lapithos. The kefalovryso supplied this water in
abundance.
This legendary spring never dried up, no matter how
many years of drought passed. It watered and made
exquisite Lapithos green.
Since the Turkish Attila invasion and occupation of
1974 the water of the kefalovryso can not be heard
flowing through the canals. The Turks do not say
much. Some talk of an attempt to channel it to the
plain with pipelines, out of the way of the Upper
Parishes of Ayia Anastasia and Ayia Paraskevi. Some
others talk of drilling in the mountain and therefore it
dried. Maybe temporarily because it refuses to water
and refresh the aliens and the conquerors. The
kefalovryso waits like the rest of our land the moment
of freedom when the rightful inhabitants will return as
liberators of the land and then … the liberated crystal
clear kefalovryso will flow and sing in Lapithos once
more.

Λάπηθος Επαρχία
Κερύνειας

The fountain-head
of Lapithos which
watered the lemon
orchards of
Lapithos
Η βρυσομάνα της
Λαπήθου που
πότιζε τα περβόλια
με τις λεμονιές

Πηγή: Κεφαλόβρυσο - Lapithos Municipality
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