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Χαιρετισμός Προϊσταμένης ΚΕΑ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023
Χαιρετισμός κ. Μαρίας Λοή
Προϊσταμένης της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
Είναι με μεγάλη χαρά και υψηλό αίσθημα ευθύνης που έχω αναλάβει τη
θέση της Προϊσταμένης της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ) είναι ένας
άθλος των απόδημων, οι οποίοι προσπαθούν να προσφέρουν στα παιδιά
τους, όχι μόνο την εκμάθηση των ελληνικών, αλλά πρωτίστως, να
μεταλαμπαδεύσουν στις νέες γενιές την αγάπη για την Ελλάδα και την
Κύπρο μας, τον πολιτισμό, την θρησκεία, την ιστορία μας.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους τους εταίρους της προσπάθειας αυτής, τόσο για την
οργάνωση και συμμετοχή τους στην παροικιακή εκπαίδευση, όσο και για την οργάνωση
πολλών άλλων εκδηλώσεων, γιορτών, συγκεντρώσεων, επιμορφώσεων κτλ. Η πολύπλευρη
και πολυδιάστατη προσφορά των εθελοντών επιτροπών και συνδέσμων μετουσιώνει τον
Ελληνικό πολιτισμό σε πράξη και ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν ανάμεσα στους
αποδήμους. Το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο έρχεται και αυτό να βάλει το λιθαράκι του
στην προσπάθεια και η σημασία του είναι βαρυσήμαντη, αφού υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά
δεύτερης και τρίτης γενιάς να απομακρυνθούν από τις ρίζες τους.
Σκοπός της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και εμένα ως νέας Προϊσταμένης και ως
εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, είναι να
εργαστούμε σκληρά για να ενισχύσουμε την παροικιακή εκπαίδευση και να διασφαλίσουμε
την συνέχεια της στην αγγλική επικράτεια.
Πέρα από τη στελέχωση πολλών σχολείων τόσο στο Λονδίνο, όσο και σε πόλεις του
Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας διαθέτει κονδύλια για την
εργοδότηση μεγάλου αριθμού ωρομίσθιου προσωπικού, ώστε να διασφαλίσουμε την πλήρη
στελέχωση όλων των παροικιακών σχολείων και την ομαλή τους λειτουργία. Η στήριξη της
κυπριακής κυβέρνησης είναι έμπρακτη και σε θέματα παροχής διδακτικών βιβλίων και
άλλων εκπαιδευτικών μέσων, καθώς και κονδυλίων που θα στηρίξουν τα σχολεία μας.
Ήδη με την άφιξή μου στο Η.Β. έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς φορείς, σχολικές
επιτροπές, διευθυντές, εκπαιδευτικούς, ωρομίσθιο προσωπικό, καθώς και υπεύθυνους τόσο
στη κυπριακή όσο και στην ελληνική πρεσβεία. Είμαστε σε στενή συνεργασία και η
προσπάθεια στελέχωσης των σχολείων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Ευελπιστώ σε μια παραγωγική και δημιουργική χρονιά με όλους τους εταίρους, ώστε οι
μαθητές και οι μαθήτριες των παροικιακών σχολείων θα εργάζονται απρόσκοπτα, χαρούμενα
και αποτελεσματικά, βιώνοντας την χαρά της μάθησης και θα καρπώνονται τις αξίες του
ελληνορθοδόξου πολιτισμού.
Προϊσταμένη Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
Μαρία Λοή
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… ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ!
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-2023
Επιστροφή στα Ελληνικά Παροικιακά μας Σχολεία με χαμόγελα!
Ήταν χαρά όλων μας που
ξαναείδαμε τους μαθητές
μας συγκεντρωμένους στο
ελληνικό παροικιακό
σχολείο του Milton Keynes.
Με την ευκαιρία της
έναρξης του νέου σχολικού
έτους ευχόμαστε σε όλα τα
παιδιά μια δημιουργική κι
ευλογημένη χρονιά!

Milton Keynes Greek School
Διεύθυνση: London Rd, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA

Οι μαθητές του ελληνικού σχολείου Αγίου Χαράλαμπου επέστρεψαν στο σχολείο με
ενθουσιασμό μετά από τόσο καιρό που είχαν να δουν τους φίλους και τους δασκάλους τους.
St Charalambos Community Greek School
Διεύθυνση: Beech Hill Community School, Dunstable Rd, Luton, LU4 8JL
ΚΑΛΗ ΑΡΧΉ!!!
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… ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ!

Στο ΕΠΣ Birmingham, Αγίας
Τριάδας πραγματοποιήθηκαν
δραστηριότητες εκτός τάξης τις
πρώτες βδομάδες πίσω στο
σχολείο.
Τα παιδιά της Β΄ τάξης παίζουν
παιχνίδια με τα γράμματα και
φωνούλες.
Παιχνίδια:



Κυνήγι Λεξοθησαυρού
Ψάχνω τον Γραμματόσαυρο

Φωτογραφίες με τα μαθήματα χορού που
γίνονται στο σχολείο ΕΠΣ Birmingham,
Αγίας Τριάδας κάθε Δευτέρα.

ΕΠΣ Birmingham, Αγία Τριάδα
Διεύθυνση: Magnet Centre, Park Approach, B23 7SJ, Erdington, Birmingham
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Ημερίδα Εκπαιδευτικών
To Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η καθιερωμένη
ημερίδα εκπαιδευτικών, που διοργανώνεται
κάθε Σεπτέμβριο από το Σχολείο Αγίας
Τριάδας
Μπέρμιγχαμ
και
την
Ελληνοκυπριακή Εστία της Κοινότητας της
Αγίας Τρίαδας.
Στην ημερίδα παρευρέθηκε η Προϊσταμένη
της ΚΕΑ, κα Μαρία Λοή, η οποία άνοιξε με
χαιρετισμό την εκδήλωση.
Η κα Λοή, στο χαιρέτισμό της, μεταβίβασε
τις ευχές του Διευθυντή Δημοτικής
Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), του Υπουργείου
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ)
της Κύπρου, Δρα Μάριου Στυλιανίδη και
τόνισε το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών
και των παροικιακών σχολείων, όπως επίσης
τη σημασία της συνεργατικότητας και του
θετικού κλίματος μεταξύ εκπαιδευτικών και
σχολείων.
Της ημ ερί δας η γήθη κα ν, επίσ ης ,
διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Μεταξύ άλλων,
έγιναν εισηγήσεις σε σχέση με το κλίμα
ομαδικότητας και συνεργασίας σε
οργανισμούς, όπως τα παροικιακά σχολεία,
από τον Prof. Psychogio, για το "Child
Protection in Schools", από την κα Αντρη
Νικολάου, για τα "Βήματα Ελληνομάθειας",
από την κα Μάγδα Κουφομερίτη, για τη
"Δημιουργική ανάπτυξη γραπτού λόγου", από
την Δρ Στέλλα Τρύφωνος και για τις πρώτες
βοήθειες στο σχολείο, από την Δρ Βιργινία
Αμανατίδου.
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Παράσταση Θεάτρου Σκιών
Ο Καραγκιόζης Γραμματικός
Στο Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας είχαμε τη
χαρά να φιλοξενήσουμε την παράσταση
θεάτρου σκιών ο Καραγκιόζης Γραμματικός.
Ο Καραγκιόζης, ο λαϊκός ήρωας του θεάτρου
σκιών και η παρέα του, σκόρπισε γέλιο και
διασκέδαση σε μικρούς και μεγάλους με τα
αστεία και τις κινήσεις του.
Στο θεατρικό αυτό ο Καραγκιόζης, γίνεται
γραμματικός της αυλής παρόλο που δεν
γνωρίζει ούτε να
διαβάζει ούτε να γράφει,
όμως έχει μεγάλη ανάγκη τα χρήματα για τα
παιδάκια του, τα κολλητηράκια.
Τα κοινό διασκεδάζει με την προσπάθεια και
τις γκάφες του να ετοιμάσει τα γράμματα,
όπως τα ζητάει η πελατεία, αφού άλλα ακούει
και άλλα γράφει!
Στο τέλος τα παιδιά χρωμάτισαν και έφτιαξαν
φιγούρες του θεάτρου σκιών.
Καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά και καλή
πρόοδο στα παιδιά των Ελληνικών
Παροικιακών Σχολείων με πολλά γράμματα!

ΕΠΣ Wales, Cardiff
Διεύθυνση: Greek Church St, Cardiff, CE10 5HA
Website: https://www.gsow.co.uk/
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Επίσκεψη προϊσταμένης στο LGR και σε παροικιακά
σχολεία του Η.Β.
Για ακόμα μια σχολική χρονιά η ΚΕΑ σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό
Λονδίνου – “London Greek Radio (LGR)”, ξεκινά την εκπομπή «Μια φορά και
ένα καιρό», η οποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί.
Στην πρώτη εκπομπή, που έχει μεταδοθεί φέτος, συμμετείχε και η Προϊσταμένη της
ΚΕΑ, κ. Μαρία Λοή, η οποία απεύθυνε χαιρετισμό σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ).
Ευχαριστούμε το LGR για τη συνεργασία.

Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου LGR
Μετάδοση: Κάθε Κυριακή, 10:00 π.μ.

Στις 10 Σεπτεμβρίου η κ. Μαρία Λοή επισκέφτηκε το Ελληνικό Σχολείο Απ. Ανδρέα
Μπέρμιγχαμ, όπου συναντήθηκε με τη διευθύντρια κ. Παναγιώτα Σέργη, γνώρισε τις
εκπαιδευτικούς και αφού συνομίλησε μαζί τους, απάντησε στις διάφορες ερωτήσεις τους.

Ελληνικό Σχολείο Απ. Ανδρέα Μπέρμιγχαμ
Διεύθυνση: 8 Arthur Place, Summer Hill Terrace, Birmingham, B1 3DA
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O ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Την Kυριακή 2 Οκτωβρίου 2022, στην
εκκλησία Αγίου Στυλιανού και Αγίου
Αμβροσίου στο Milton Keynes,μαθητές,
δάσκαλοι και γονείς παρακολούθησαν,
ξανά όλοι μαζί, τον Αγιασμό.
Με την ευλογία του ιερέα Σαμουήλ
Παπαχριστοφόρου και τις ευχές της
εκκλησιαστικής και σχολικής επιτροπής
ξεκίνησε με δημιουργική διάθεση,
έμπνευση, και προσδοκίες, η νέα σχολική
χρονιά στο ελληνικό παροικιακό σχολείο
του Milton Keynes.

Milton Keynes Greek School
Διεύθυνση: London Rd, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA

Με τις ευλογίες του πάτερ Μιχαήλ, ο οποίος έκανε τον αγιασμό ξεκίνησε η νέα σχολική
χρονιά 2022-2023 στο ΕΠΣ του Mansfield. Καλή σχολική χρονιά σε όλους !!

ΕΠΣ του Mansfield.
Διεύθυνση: 175a Sutton Rd., Sutton-in-Ashfield, NG172NE
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Στις 8 Οκτωβρίου 2022 τελέσθηκε ο Αγιασμός στο Ελληνικό Παροικιακό
Σχολείο Ashmole.
Παρουσία του Γενικού Προξένου της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο
κ. Οδυσσέα Οδυσσέως, της Προϊσταμένης της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής κ. Μαρίας Λοή, του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων
κ. Παναγιώτη Γιακουμή, Γονέων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών.
Διευθύντρια του σχολείου είναι η κ. Νίκη Αντρέου.
Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής είναι η κ. Στάλω Στεφάνου.

ΕΠΣ Ashmole Greek School
Διεύθυνση: Ashmole Academy, Cecil Road, Southgate, London N14 5RJ
Website: https://www.ashmolegreekschool.co.uk/
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Στο Ελληνικό σχολείο Αγίου Δημητρίου στο Edmonton ο Αγιασμός ετελέσθη για το
σχολείο Τρίτης Πέμπτης την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου και για το σχολείο του Σαββάτου το
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου.
Ο αγιασμός ετελέσθη από του Ιερατικώς Προϊσταμένου της Κοινότητας Αρχιμανδρίτη
Πατέρα Νικοδήμου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος καλωσόρισε εκπαιδευτικούς, μαθητές και
γονείς. Ευχήθηκε σε όλους «Καλή σχολική χρονιά και πρόοδο» στα παιδιά.

ΕΠΣ Αγ. Δημητρίου, Edmonton
Διεύθ.: St Demetrios Church, Logan Road/Town Road, Edmonton, London N9 0LP
http://www.saintdemetrios.org.uk/greek-school/
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Οι φωτογραφίες είναι από τον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, που
πραγματοποιήθηκε στις 17/09/2022, στο ανεξάρτητο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Manor
Hill, στον οποίο παρευρέθηκε η Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Μαρία Λοή.
Oι ομιλίες από τους επίσημους καλεσμένους και πολλές συνεντεύξεις θα παρουσιαστούν στην
εκπομπή «Δράξασθε Παιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ
Παλιούρας, στο Hellenic-TV Joseph Paliouras.

Manor Hill Greek School
Διεύθυνση: The Totteridge Academy, Barnet Lane,
London, N20 8AZ

Η φετινή σχολική χρονιά 2022-2023 ξεκινά γεμάτη αισιοδοξία και με δημιουργική διάθεση.
Η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ), κ. Μαρία Λοή, παρευρέθηκε
στον καθιερωμένο αγιασμό του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου Λονδίνου, που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.
Καλή σχολική και ασφαλώς ασφαλή χρονιά, καλή πρόοδο και δύναμη σε όλους τους μαθητές και
μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς!

Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λονδίνου
Διεύθυνση: 22 Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( ACTON)
Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός του
Ελληνικού Παροικιακού σχολείου του Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο ναό από τον
Αιδεσιμότατο πατέρα Σταύρο, ο οποίος ευχήθηκε ολόψυχα σε όλους τους μαθητές και
δασκάλους μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.

Η Διευθύντρια, κα Ελευθερία Ξενοφώντος ευχαρίστησε, αρχικά, όλους όσοι
παρευρέθησαν στην τελετή του Αγιασμού και ευχήθηκε μια καλή και δημιουργική
σχολική χρονιά με αισιοδοξία παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή
το Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου από παρεμβάσεις τρίτων, οι οποίες, όπως
τόνισε, δυσχεραίνουν τη λειτουργία του και το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται.
Στη συνέχεια, ανακοίνωσε τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών στις εξετάσεις της
Ελληνομάθειας και των αριστούχων των επιπέδων GCSE /A level και εξέφρασε τα
θερμά της συγχαρητήρια τονίζοντας ότι το υψηλό ποσοστό της επιτυχίας είναι
αποτέλεσμα τόσο των προσπαθειών που καταβάλλουν οι μαθητές όσο και του
διδακτικού έργου των αξιόλογων εκπαιδευτικών του σχολείου.
Τέλος, ακολούθησε διανομή των σχολικών βιβλίων, γνωριμία των εκπαιδευτικών με
τους γονείς και ενημέρωση από τους δασκάλους των τάξεων GCSE και A level για τη
δομή των εξετάσεων και τη διδακτέα ύλη.
Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό εύχονται μια καλή και παραγωγική
σχολική χρονιά !
ΕΠΣ Αγ. Νικολάου, Acton
Διεύθυνση: 3 Pierrepoint, Acton, W3 9JR
Website: https://www.st-nicholas-greekschool.co.uk/
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου τελέστηκε στο Χωλ του ΕΠΣ Απ. Ανδρέα
Μπέρμιγχαμ ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Μαθητές, δάσκαλοι, μέλη της
σχολικής και εκκλησιαστικής επιτροπής ήταν εκεί για να πάρουν την ευλογία από
τον ιερέα και να ανταλλάξουν ευχές για μια καλή κι δημιουργική χρονιά.

Ελληνικό Σχολείο Απ. Ανδρέα Μπέρμιγχαμ
Διεύθυνση: 8 Arthur Place, Summer Hill Terrace, Birmingham, B1 3DA
Στυγμιότυπα από τον Αγιασμό που
έγινε στο σχολείο της Αγίας
Τριάδας, Μπέρμιγχαμ.

ΕΠΣ Birmingham, Αγία Τριάδα
Διεύθυνση: Magnet Centre, Park Approach, B23 7SJ, Erdington, Birmingham
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ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ ΕΠΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 εορτάσθηκε με
ιδιαίτερη λαμπροτητα και επισημότητα η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940 στο
Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικολάου στο Δυτικό Λονδίνο.
Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθησαν η
Προισταμένη της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής Αποστολής στο Λονδίνο κα Μαρία Λοή, η Διευθύντρια του Σχολείου κα
Ελευθερία Ξενοφώντος και πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου, οι οποίοι
παρακολούθησαν την καθιερωμένη παρέλαση των μικρών και μεγάλων μαθητών με την
ελληνική σημαία να υψώνεται και να κυματίζει περήφανη.

Η γιορτή ξεκίνησε με το χαιρετισμό της κας Ε. Ξενοφώντος και στη συνέχεια προσήλθε
στο βήμα η κα Μαρία Λοή, η οποία μετά το σύντομο χαιρετισμό επαίνεσε τις
προσπάθειες των μαθητών και συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση για την
εξαιρετική δουλειά που επιτελείται στο σχολειο του Αγίου Νικολαου.
Ακολούθησε ο πανηγυρικός λόγος της ημέρας που εκφωνήθηκε από τη φιλόλογο του
σχολείου κα Ιωάννα Μπακανδρέα και στη συνέχεια οι μικρότεροι μαθητές παρουσίασαν
το χρονικό της τετράχρονης πάλης του ελληνικού λαού εναντίον των Ιταλών και Γερμανών
κατακτητών διανθισμένο με κείμενα και γνωστά ποιήματα.
Επίσης, τα παιδιά της Στ’ τάξης απέδωσαν με ιδιαίτερη παραστατικότητα και θεατρικότητα
τον έντονο διάλογο μεταξύ του τότε Ιταλού πρέσβη Εμμανουέλε Γκράτσι και του Ιωάννη
Μεταξά που απήντησε με το ιστορικό « ΟΧΙ» στις ιταλικές αξιώσεις ενώ οι μαθητές της
χορωδίας συγκίνησαν με τα τραγούδια που ερμήνευσαν για το έπος του ΄40 αποσπώντας το
θερμό χειροκρότημα όλων.
Η γιορτή ολοκληρώθηκε με την ανύψωση της ελληνικής σημαίας από τη σημαιοφόρο του
σχολείου και το συγκινητικό ψαλμό του Εθνικό Υμνου από όλους τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς και τους παρευρισκομένους στον εορτασμό.
Χρόνια πολλά & Τιμή και Δόξα στους ήρωες του 1940.
ΕΠΣ Αγ. Νικολάου, Acton
Διεύθυνση: 3 Pierrepoint, Acton, W3 9JR
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ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ



Πηγή: https://proodeutiki.gr/?p=108292
Απάντηση: Το γράμμα «ε»!



Πηγή: https://parentsgo.kidsgo.com.cy/
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