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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Επίσκεψη στην Αγγλία του
Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
κ.κ. Βαρθολομαίου
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος πραγματοποίησε
τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αγγλία, προσκεκλημένος του Αρχιεπισκόπου του
Canteburry DR Justin Welby.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης του, ο Παναγιότατος, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, χοροστάτησε του Εσπερινού στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας. Το βράδυ της
ίδιας μέρας παρέστη σε δείπνο που παρετάθη προς τιμήν του σε ξενοδοχείο του κεντρικού Λονδίνου.
Πολύς κόσμος πήγε τόσο στην εκκλησία όσο και στην αίθουσα του ξενοδοχείου για να
δει τον Πατριάρχη και να πάρει την ευχή του.
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Από την επίσκεψη της επιθεωρήτριας-προϊσταμένης της ΚΕΑ, κυρίας Μαρίας Παπαλούκα,
στο ελληνικό παροικιακό σχολείο του Κάρντιφ στην Ουαλία.
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Πλήρως ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί
από το Σεμινάριο της ΚΕΑ
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00-13:00 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία επιμορφωτικό Σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) σε
συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ελλαδική Εκπαιδευτική Αποστολή
(ΕΕΑ). Διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού του Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή (Wightman
Road). Θέμα του Σεμιναρίου ήταν
«Αναζητώντας τη γραμματική μέσα
από τα κείμενα: Διδακτικές προτάσεις για λειτουργική αξιοποίηση της γλωσσικής δομής».
Η εισηγήτρια ήταν η κυρία Έλενα Ιωαννίδου, Επίκουρος καθηγήτρια στη Διδακτική της
Γλώσσας / Κοινωνιολογία, στο Τμήμα
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Σεμινάριο ξεκίνησε με καλωσόρισμα της Επιθεωρήτριας-Προϊσταμένης
της ΚΕΑ κυρίας
Μαρίας Παπαλούκα, η οποία τόνισε την σημασία της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια ο κύριος Γιώργος Κόσυβας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης της ΕΕΑ απηύθυνε χαιρετισμό.
Στο Σεμινάριο συμμετείχε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών από τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία
(ΕΠΣ) του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρουσίαση
της κ. Ιωαννίδου ήταν πολύ ζωντανή, κρατούσε το
ενδιαφέρον και προκαλούσε την ενεργό συμμετοχή
των εκπαιδευτικών. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το
Σεμινάριο έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι, και ζήτησαν να υπάρξει και συνέχεια σε μελλοντικά σεμινάρια.
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Speak to the Future Symposium
The Campaign for Languages
Στα πλαίσια του Language Show 2015 διοργανώθηκε ένα πολύ αξιόλογο συμπόσιο με τίτλο
‘Speak to the Future’. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, στο δεύτερο μέρος, ασχολήθηκε εξολοκλήρου με τις γλώσσες των διάφορων κοινοτήτων που συνυπάρχουν με την αγγλική και την
ανάγκη λειτουργικής ενσωμάτωσής τους στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Συγκεκριμένα οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι ενώ το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει κάνει ήδη κάποια βήματα ως προς την ενσωμάτωση ξένων γλωσσών, αφού πλέον
είναι αναγκαστική η διδασκαλία ξένης γλώσσας από το Key Stage 2, εντούτοις τα περισσότερα
σχολεία καταλήγουν σε κάποιες δημοφιλείς επιλογές, όπως τα ισπανικά ή τα κινέζικα, χωρίς
να γίνεται μια πιο κατάλληλη επιλογή που να αντανακλά περισσότερο την σύσταση του μαθητικού τους πληθυσμού. Στο σημείο αυτό τονίστηκε η σημασία των παροικιακών σχολείων και
η ανάγκη αξιοποίησης τους όχι μόνο στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και η ανάγκη
ευρύτερης επαγγελματικής αναγνώρισής τους.
Στη συνέχεια κλήθηκαν διάφορα παροικιακά σχολεία μέσω του οργανισμού NRCSE
(National Resource Centre for Supplementary Education) να παρουσιάσουν τη δουλειά τους
και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Όπως φάνηκε κοινό πρόβλημα σχεδόν όλων είναι
οι φθίνοντες αριθμοί μαθητών και ο κίνδυνος να χάσουν την επίσημη πιστοποίηση τους στο
επίπεδο του GCSE και A level. Όλοι, παρόλα αυτά, δήλωσαν την προθυμία τους να συνεργαστούν με τα υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα έτσι ώστε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία της επιλογής της γλώσσας καταγωγής του στα πλαίσια της γενικότερης του εκπαίδευσης. Ο στόχος
είναι να μην υποβαθμίζονται κάποιες γλώσσες ως «κατώτερες» γλώσσες και να θεωρούνται
οργανικό μέρος της υπόλοιπης εκπαίδευσης. Ο ρόλος του παροικιακού σχολείου δεν θα υποβαθμίζεται αφού εκεί τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή τόσο με τη γλώσσα
όσο και με τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής τους. Επίσης, τα παιδιά δεν θα νιώθουν ότι ασχολούνται με κάτι «περιττό» αφού πλέον θα καθιερωθεί μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο τύπων σχολείου.
Αναφέρθηκαν διάφορα παραδείγματα από πρωτοβουλίες διάφορων σχολείων, οργανισμών αλλά και ευρύτερων κοινοτήτων όπου καταδεικνύονται οι θετικές επιδράσεις στην αγγλική γλώσσα όταν υπάρχει αλληλεπίδραση και εμπλουτισμός με μία άλλη γλώσσα. Ζούμε σε μία
πολυπολιτισμική κοινωνία όπου πολλές γλώσσες συνυπάρχουν σε ένα περιβάλλον, γιατί αυτό
να μην αντανακλάται και στην εκπαίδευση; Αυτό ήταν και το μήνυμα που δόθηκε στο κλείσιμο
του συμποσίου.
Μαριλένα Παπαπερικλέους, Εκπαιδευτικός ΚΕΑ
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Συμβουλές για αξιοποίηση του χρόνου των γονιών
με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Η πιο «ζεστή» σε συναισθήματα εποχή του χρόνου! Είναι η εποχή που μικροί και μεγάλοι περιμένουμε με ανυπομονησία, για τις όμορφες οικογενειακές στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης.
H συμβουλή μας γι' αυτό το μήνα είναι να περάσετε όσο πιο πολύ χρόνο μπορείτε με τα παιδιά σας, χαρίζοντάς τους στιγμές που θα θυμούνται γα μια ζωή. Σας προτείνουμε δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να περάσετε εποικοδομητικά χρόνο με τα παιδιά τόσο στο σπίτι,
όσο και εκτός.
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:
-Γράψτε μαζί τις χριστουγεννιάτικες κάρτες προς τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
-Βιντεοσκοπήστε ευχές με τα παιδιά και στείλτε τις στους συγγενείς και φίλους σε Ελλάδα και
Κύπρο.
-Μοιραστείτε τn χαρά της δημιουργίας φτιάχνοντας μαζί τα στολίδια για το σπίτι ή λιχουδιές
όπως μπισκότα και σοκολατάκια.
-Γυμναστείτε μαζί με τα παιδιά. Στο διαδίκτυο εύκολα θα βρείτε βίντεο γυμναστικής και χορού
για παιδιά.
-Διαβάστε παραμύθια και μοιραστείτε ιστορίες στο ζεστό και όμορφο χώρο του στολισμένου
σαλονιού.
ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ:
-Επισκεφτείτε φιλανθρωπικά κέντρα ή καταστήματα και χαρίστε αντικείμενα ή ρούχα που δε
χρειάζεστε. Προηγουμένως, συζητήστε με τα παιδιά για τη σημασία της πράξης αυτής.
-Πηγαίνετε σε θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά. Η
περίοδος των Χριστουγέννων στην Αγγλία είναι ιδανική για να παρακολουθήσετε χορωδίες να
τραγουδούν Κάλαντα στις εκκλησίες. Μπορείτε να ενημερωθείτε για παιδικές παραστάσεις από
τις ιστοσελίδες: www.dayoutwiththekids.co.uk
www.timeout.co.uk
-Ενισχύστε τους δεσμούς των παιδιών με τα ήθη και έθιμα της Ελληνικής και Χριστιανικής παράδοσης συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησία μας και σε εκδηλώσεις της Κοινότητας.
Τέλος, μην ξεχνάτε πως το σημαντικότερο είναι να αφιερώσετε
χρόνο ουσιαστικής κουβέντας με τα παιδιά. Ενθαρρύνετέ τα να
σας μιλήσουν ειλικρινά και ακούστε με προσοχή τι έχουν να
πουν, με σεβασμό στην άποψη και στα συναισθήματά τους.
Ελένη Κουλουμή Κοκή, εκπαιδευτικός ΚΕΑ
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Θρησκευτικές Εορτές
04.12.14
Μεγαλομάρτυρος
Βαρβάρας
05.12.14
Αγίου Σάββα
06.12.14
Αγίου Νικολάου
09.12.14
Αγίας Άννας

12.12.14
Αγίου Σπυρίδωνος

Το νόημα των Χριστουγέννων
Τα Χριστούγεννα αποτελούν για όλους μας, μικρούς και μεγάλους, την
ομορφότερη εποχή ολόκληρου του χρόνου, την οποία και προσμένουμε
πάντοτε με μεγάλη χαρά και εορταστική διάθεση. Ποιο είναι όμως το αληθινό μήνυμα της μεγάλης αυτής γιορτής;
Μία από τις πιο βαθιές έννοιες των Χριστουγέννων αποτελεί εκείνη
της προσφοράς. Η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης, φροντίδας και η παροχή
υλικών και συναισθηματικών αγαθών προς τον συνάνθρωπο είναι μια
έννοια, την οποία συχνά οι ρυθμοί της καθημερινότητας δεν μας επιτρέπουν να ακολουθούμε. Γιατί, τα Χριστούγεννα είναι η κατ’ εξοχήν γιορτή
της αγάπης, της φροντίδας και του ενδιαφέροντος για τους άλλους. Ας
προσφέρουμε λοιπόν αγάπη, συμπόνια και στήριξη στους γύρω μας. Δείχνοντας αγάπη και καλοσύνη σε έναν ξένο είναι σαν να δείχνουμε αγάπη
και καλοσύνη στον ίδιο τον Θεό. Ακόμη, τα δώρα των Χριστουγέννων δεν
αντιστοιχούν σε μια «καλή πράξη», οπότε για ποιόν λόγο άραγε τα παίρνουμε; Είναι ευκαιρία να κατανοήσουμε όλοι ότι το δώρο δεν κρίνεται από
την ανταλλακτική του αξία, αλλά προσφέρεται από καρδιάς και συμβολίζει την έμπρακτη αγάπη και την έγνοια του ενός για τον άλλον.
Ο Χριστός γεννήθηκε σε μια φάτνη, μέσα σε μια σπηλιά, διδάσκοντάς μας την ταπείνωση. Γεννιέται λοιπόν κάθε φορά στις ψυχές των ανθρώπων που Τον αγαπούν και ζουν ταπεινά. Επίσης, η Γέννηση του Χριστού συμβολίζει την Γέννηση της ελπίδας. Την ελπίδα που αποτελεί τη
κινητήριο δύναμη για όλα τα πράγματα στην ζωή. Χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει μέλλον. Να γιατί το μήνυμα των Χριστουγέννων, είναι το πλέον χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο άγγελμα της ιστορίας. Τις θερμότερες μας ευχές
για όμορφα, πνευματικά και γεμάτα αγάπη και ελπίδα Χριστούγεννα σε
όλους μας.
Αναστασία Φακιολά, Εκπαιδευτικός ΚΕΑ

25.12.14
Χριστούγεννα
26.12.14
Σύναξη της Θεοτόκου
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η γωνιά του μαθητή

CALENDAR

«Ο Χειμώνας και τα Χριστούγεννα»
Από το παροικιακό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, τάξη: Α+

22.12.15
Τέλος Α΄ τριμήνου.
Aρχίζουν οι
Χριστουγεννιάτικες διακοπές για τα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία.

7.1.16
Αρχή Β΄ τριμήνου
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Από το παροικιακό σχολείο Potters Bar, τάξη: Γ’

Πολλοί αριθμοί....μια ιστορία!

Αυτός είμαι εγώ!

Η Εκδρομή

Λίγα λόγια για τον εαυτό μου

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν έξι παιδάκια
που πήγαν εκδρομή στο ζωολογικό κήπο.

Ονομάζομαι Βίκτωρ Αρτέμη. Είμαι ένα χαριτωμένο αγόρι, οκτώ χρονών. Είμαι Ελληνοκύπριος της Αγγλίας.

Μαζί τους πήραν δέκα κόκκινα μήλα και
δώδεκα
γαλάζιες
καραμέλες.
Όταν
έφτασαν εκεί, πρώτα είδαν πέντε πελώριους ελέφαντες. Αυτά τα μεγάλα ζώα έπιναν
νερό και έτρωγαν με τις προβοσκίδες τους
φύλλα. Παρακάτω είδαν εφτά μικρούς βατράχους μέσα σε μια λίμνη. Χοροπηδούσαν
χαρούμενοι εκεί και εδώ. Μετά είδαν οκτώ
μικρά γαλάζια πουλάκια να κελαηδούν χαρούμενα. Τα πουλάκια κάθονταν στα κλαδιά
των δέντρων.

Οι γονείς μου μεγάλωσαν στο Λονδίνο. Ο
παππούς και η γιαγιά μου κατάγονται από
την Κύπρο. Εγώ γεννήθηκα στο Welwyn
Garden City.

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και λοπς
διότι έτσι περνώ ευχάριστα τον χρόνο μου
με τους φίλους μου.

Παρακάτω συνάντησαν εννέα φοβερά φίδια. Κάποια ήταν μεγάλα, κάποια μικρά και
πολύχρωμα! Στο τέλος είδαν δεκαπέντε
ψάρια να κολυμπάνε μέσα στο καθαρό νερό .
Είχαν μια αξέχαστη μέρα!

Όνομα μαθήτριας: Θέκλα Βιολάρη

Όνομα μαθητή: Βίκτωρ Αρτέμη

Τάξη: Γ’ τάξη

Τάξη: Γ’ τάξη

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Μαρία Χαραλάμπους

Μαρία Χαραλάμπους

Σχολείο: Potters Bar

Σχολείο: Potters Bar
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Ζωγραφιές από τα παιδιά του παροικιακού σχολείου Αγίου Νικολάου (Acton),
στα πλαίσια της επετείου του Πολυτεχνείου, τάξη: Δ΄ + Ε΄ .

10

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές
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Χριστουγεννιάτικες κάρτες
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Η κατεχόμενη Μονή του Αγίου Σπυρίδωνα
στην Τρεμετουσιά της Κύπρου
Ο Άγιος Σπυρίδωνας γεννήθηκε γύρω στο
270 μ.Χ. στο χωριό Άσσια. Επειδή ήταν
φτωχός δεν μπόρεσε να μάθει πολλά γράμματα όμως κάθε Κυριακή εκκλησιαζόταν,
προσευχόταν στο Θεό και βοηθούσε όσους
είχαν ανάγκη.
Όταν ξαφνικά έχασε τη γυναίκα του
σε νεαρή ηλικία, χειροτονήθηκε ιερέας.
Είχε τη θεία χάρη μέσα του και έκανε πολλά θαύματα. Αργότερα έγινε Επίσκοπος
Τριμυθούντας.
Μετά το Θάνατό του
στις 12 Δεκεμβρίου του 348 μ.Χ., κτίστηκε ναός προς τιμήν του, στην πόλη Τριμυθούντα, το σημερινό χωριό Τρεμετουσιά
στην κατεχόμενη περιοχή της επαρχίας
Λάρνακας.
Με την πάροδο του χρόνου, δημιουργήθηκε μοναστική κοινότητα
γύρω από την εκκλησία. Σύμφωνα με μια επιγραφή που βρέθηκε, η εκκλησία του μοναστηριού κτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Η εκκλησία διέθετε εικονοστάσιο με εικόνες από τον 16ο αιώνα
τις οποίες αφαίρεσαν οι Τούρκοι μετά την εισβολή του 1974. Το μοναστήρι λειτουργούσε και ως Κέντρο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης
στο οποίο φυλάσσονταν και χειρόγραφα. Μετά την τούρκικη εισβολή περισσότερες από 150 βυζαντινές εικόνες και ανεκτίμητης αξίας χειρόγραφα
εξαφανίστηκαν.
Πριν την εισβολή χιλιάδες προσκυνητές πήγαιναν κάθε χρόνο την
ημέρα της γιορτής του, στις 12 Δεκεμβρίου, στο μοναστήρι, όπου γινόταν
μεγάλη πανήγυρη. Σήμερα η Μονή του Αγίου Σπυρίδωνα στην κατεχόμενη
Τρεμετουσιά έχει μετατραπεί σε στρατώνα από τους Τούρκους και γι’ αυτό
δεν υπάρχουν πρόσφατες φωτογραφίες του μοναστηριού, αφού βρίσκεται
σε απαγορευμένη περιοχή.
Ευχόμαστε, όλοι οι κάτοικοι της Τρεμετουσιάς να γυρίσουν σύντομα ελεύθεροι στα σπίτια τους και να λειτουργήσουν τον Άγιο Σπυρίδωνα.
ΠΗΓΗ:http://noctoc-noctoc.blogspot.de/2009/07/occupied-monastery-of-saintspyridon-at.html

OCCUPIED CYPRUS
Τρεμετουσιά

The Monastery of Saint Spyridon
at Tremithus in Cyprus
Spyridon of Trimythous the Wonderworker (Greek: Σπυρίδων ca. 270348) was a fourth century bishop who
was present at the First Ecumenical
Council. He is also commonly referred to in Corfu as Keeper of the
City, since he is also the patron saint
of the island, where his relics are located and venerated. Spyridon was
born in the village of Ashia, Cyprus
(270 AD) and died in Trimythous,
Cyprus (348 AD). After his wife died
he entered into monasticism. He later
became the Bishop of Trimythous and
continued in piety for which he was
greatly known.
He is the patron saint of potters
because of the miracle with the potsherd. In 325 AD, he was present at
the First Ecumenical Council of Nicea
where he astonished many with his
simple explanations of the Orthodox
Faith. Though not well-educated, he
surprised everyone at the Council of
Nicea by converting a famous philosopher to Orthodoxy from Arianism.
He explained the unity and diversity of the Trinity by holding up a brick,
then commonly thought to be a combination of the elements fire, earth and
water; as he spoke, fire blazed from
the top of the brick while water
gushed out underneath.
He is commemorated by the
church on December 12.
ΠΗΓΗ:http://orthodoxwiki.org/
Spyridon_of_Trimythous
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