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ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Χαιρετισμός για την γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων
από τη Προϊσταμένη της ΚΕΑ Δρ. Βασιλική Κούμα
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει καθιερωθεί ως «ημέρα των Ελληνικών
Γραμμάτων», η ημέρα που η εκκλησία μας τιμά τους Τρεις φωτισμένους ιεράρχες, τον
Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Καθιερώθηκε να τιμώνται ως προστάτες των ελληνικών γραμμάτων γιατί συνδύασαν το
αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη Χριστιανική Θεολογία δημιουργώντας έτσι τα θεμέλια του
Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού, ο οποίος τελικά υιοθετήθηκε από τη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία. Και είναι αυτός ο πολιτισμός που εμβολίασε αργότερα την Δύση και την
οδήγησε στην Αναγέννησή της.
Οι Τρεις Ιεράρχες είχαν σπουδάσει κλασσική ελληνική φιλοσοφία και ρητορική. Η
ελληνική φιλοσοφία τους εφοδίασε με βαθύτερο στοχασμό, τους κατεύθυνε στην
πνευματική αναζήτηση και την καλλιέργεια και ανάπτυξη ιδεών. Η ρητορική, ανάπτυξε
την ευχέρεια να έχουν αρτιότερη έκφραση στη διατύπωση των ιδεών και στοχασμών
τους.
Η επίγεια παρουσία των τριών αυτών μεγάλων πνευματικών Ιεραρχών συνέπεσε χρονικά.
Και οι τρεις έζησαν και έδρασαν κατά τις πρώτες δεκαετίες της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, μια κρίσιμη και καθοριστική περίοδο για την οργάνωση και σύσταση
της Χριστιανικής Εκκλησίας. Με εργαλείο τη μοναδική σε πλούτο ελληνική γλώσσα
έδωσαν βαρύτητα στην λογοτεχνική αρτιότητα του τελετουργικού της Ορθόδοξης
Χριστιανικής Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να μας κληροδοτήσουν θρησκευτικά κείμενα
που είναι αληθινά έργα τέχνης.
Οι Τρεις Ιεράρχες, μας διδάσκουν ότι η μόρφωση σημαίνει ψυχική καλλιέργεια και
εναρμόνιση με τον ορατό και αόρατο κόσμο που μας περιβάλλει. Συνδυάζουν την
εκπαίδευση με τον πολιτισμό και οι διδαχές τους υψώνουν τον άνθρωπο πνευματικά.
Αυτό το είδος της μόρφωσης καθορίζει την Ελληνοχριστιανική Παιδεία.
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Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας, κ. Πρόδρομου Πρόδρόμου, στα
Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία στο Λονδίνο
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου επισκέφθηκε το
Σάββατο 18 Ιανουαρίου, τέσσερα Ελληνικά Παροικιακά
Σχολεία στο Λονδίνο. Η επίσκεψη του αυτή δηλώνει
έμπρακτα το ενδιαφέρον και την στήριξή του προς τα
Παροικιακά μας σχολεία και στην Παροικία γενικότερα.
Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου, συνοδευόμενος από την
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Σοφία
Ιωάννου Γεωργίου, τον Προϊστάμενο Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας κ. Ιωάννη Σαββίδη, τον
Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας, κ.
Θεόδωρο Γκότση και την Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ. Βασιλική Κούμα,
επισκέφθηκαν τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Manor Hill,
Ashmole, Potters Bar και Αποστόλου Βαρνάβα, όπου έτυχαν
θερμής υποδοχής από διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.
Ο κ. Προδρόμου, μιλώντας σε εκπαιδευτικούς,
γονείς και μαθητές, τόνισε ότι το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(ΥΠΠΑΝ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
παροικιακή εκπαίδευση. Εξέφρασε, επίσης, τα
συγχαρητήρια του προς τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς για τις προσπάθειές που καταβάλλουν
για τη μετάδοση και διατήρηση της ελληνικής
γλώσσας, του πολιτισμού και των εθνικών
καταβολών μας στις νέες γενιές. Συνεχάρη επίσης
τους μαθητές/τριες που αφιερώνουν χρόνο και
κόπο για να διδαχτούν όλα αυτά που καθορίζουν
την εθνική τους ταυτότητα.
Ο Υπουργός ενημερώθηκε από τους διευθυντές των σχολείων
και τις σχολικές επιτροπές για τη λειτουργία και τα
προβλήματα των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων. Είχε την
ευκαιρία να επισκεφτεί διάφορες τάξεις και να συνομιλήσει με
παιδιά. Στην επίσκεψη του είδε ένα δείγμα από το έργο που
επιτελείται στα σχολεία μας. Μας υποσχέθηκε ότι θα
ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις στις οποίες θα επιδιώξει
να γνωρίσει και άλλα Σχολεία.
Ευχαριστούμε θέρμα τον Υπουργό Παιδείας και το
κλιμάκιο που τον συνόδευε για το ενδιαφέρον τους για
την Ελληνική Παροικιακή Εκπαίδευση. Είμαστε σίγουροι
ότι με συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες θα
εργαστεί για την πρόοδο και αναβάθμισή της.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)
της Κύπρου σε συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική
Αποστολή (ΚΕΑ) οργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:
«Το Νέο Αναλυτικό των Ελληνικών Παροικιακών
Σχολείων και η εφαρμογή του στο νηπιαγωγείο και στην
προδημοτική τάξη»
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και στο
Birmingham. Στο Λονδίνο, στην αίθουσα του Αγίου Ιωάννου
του Βαπτιστού (Wightman Rd, Hornsey, London N8 0LY),
την Κυριακή 16/2/2020. Στο Birmingham, στην αίθουσα της
Ελληνοκυπριακής Εστίας (Magnet Centre, Park Approach, B23 7SJ), την Δευτέρα
17/2/2020 από τις 10:30-15:30.
Η επιμορφωτική ημερίδα περιλάμβανε παρουσίαση του σκεπτικού και της φιλοσοφίας
του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς και βιωματικό μέρος το οποίο είχε
εστιάσει στο νηπιαγωγείο και στην προδημοτική δίνοντας πρακτικές ιδέες και τεχνικές.
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Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η Δρ. Σοφία Ιωάννου Γεωργίου, Αναπληρώτρια
Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης και η κ. Μαρία Σιέλη, Νηπιαγωγός / Σύμβουλος
Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Στο Α΄ μέρος της ημερίδας η Δρ. Σοφία Ιωάννου Γεωργίου
παρουσίασε τη φιλοσοφία πίσω από το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, επεξηγώντας επίσης
με πρακτικά παραδείγματα πώς αυτό μεταφράζεται στην καθημερινή πρακτική των
εκπαιδευτικών. Στο Β΄ μέρος της ημερίδας η κ. Μαρία Σιέλη ασχολήθηκε με πρακτικές
εισηγήσεις, τεχνικές και εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς να
εφαρμόσουν το Νέο Αναλυτικό. Δόθηκε έμφαση στη χρήση ρουτίνων και στην
μεγιστοποίηση της χρήσης τεχνικών όπως το τραγούδι, τη ρίμα και το παιγνίδι. Δόθηκε
επίσης σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς.
Την Επιμορφωτική Ημερίδα παρακολούθησαν πέραν των εκατό εκπαιδευτικών στο
Λονδίνο και τριάντα δύο στο Birmingham. Το περιεχόμενο της ημερίδας ήταν χρήσιμο για
όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξεις Νηπιαγωγείου και Προδημοτικής
του Παροικιακού Σχολείου, αλλά και στις μικρές τάξεις (Α’ και Β’ Δημοτικού)
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΠΕ
«GCSE: Οι αλλαγές στην εξέταση – Προετοιμασία των μαθητών»
Την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε
σεμινάριο που διοργάνωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελληνικής
Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ) με θέμα: «GCSE:
Οι αλλαγές στην εξέταση – Προετοιμασία των
μαθητών». Ομιλητήs του σεμιναρίου ήταν ο κ. Ηρακλήs
Λαμπαδαρίου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου
Βαπτιστού (Wightman Rd, Hornsey, London N8 0LY), και διάρκεσε από 12:30 -18:00.
Το σεμινάριο απευθυνόταν σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία.
Η αθρόα συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων, που
ξεπέρασε τους εκατό, δηλώνει το ενδιαφέρον τους για επιμόρφωση για τις καινούριες
απαιτήσεις της εξέτασης του GCSE και την αφοσίωση και αγάπη τους στα Παροικιακά
μας Σχολεία.
Ο ΕΦΕΠΕ ευχαριστεί θερμά τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο Παύλο Γρηγορίου και
την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού για τη παραχώρηση της
αίθουσας και για την άψογη φιλοξενία. Ευχαριστεί επίσης τον κ. Γιώργο Λίγγο από το
Hellenic TV για την προθυμία του να βιντεογραφήσει το σεμινάριο. Υπάρχει πρόθεση το
σεμινάριο να αναρτηθεί διαδικτυακά για να το παρακολουθήσουν όσοι έχουν ενδιαφέρον
για το θέμα και δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.
Ελπίδα μας είναι η επιμόρφωση αυτή να ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και προσδοκίες
όσων το παρακολούθησαν και να βοηθήσει το έργο τους ως εκπαιδευτικούς των
Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ LEEDS

Η Ελληνική Κοινότητα του Leeds, στις 26/1/2020 γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια την
μέρα των Τριών Ιεραρχών, στους οποίους είναι αφιερωμένη η εκκλησία της
κοινότητας τους. Στην Θεία Λειτουργία πρωτοστάτησε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας, που για πρώτη φορά
επισκέφτηκε την κοινότητα μετά την ενθρόνισή του. Στους εορτασμούς
παρευρέθηκαν επίσης η Δήμαρχος του Leeds, Cllr Eileen Taylor, οι Πρόξενοι της
Ελλάδας και Κύπρου στο Leeds, τοπικοί αξιωματούχοι και η προϊσταμένη της ΚΕΑ.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τα παιδιά του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου
παρουσίασαν ένα μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες
και στα Ελληνικά Γράμματα.
Την προηγούμενη μέρα η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ.
Βασιλική Κούμα είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το νέο ιδιόκτητο κτήριο που
στεγάζει το σχολείο, να γνωρίσει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και να
συνομιλήσει με τη διευθύνουσα του σχολείου κ. Μαρία Καραγιώργη και την πρόεδρο
της Σχολικής Επιτροπής κ. Άννα Τρακόλη. Το βράδυ της ίδιας μέρας, στο δείπνο που
δόθηκε προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου, έτυχε θερμής υποδοχής από την κοινότητα
του Leeds.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην κοινότητα, στην Σχολική Επιτροπή, στην Διευθύνουσα
και στους εκπαιδευτικούς για την αξιόλογο έργο που επιτελούν, ο καθένας από το
πόστο του.
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ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Τριών Ιεραρχών στο
Παροικιακό Σχολείο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Βόρειο Λονδίνο. Η εορτή
έγινε μέσα στον Ιερό Ναό, στην παρουσία πολλών γονέων και κηδεμόνων, των ιερέων
της κοινότητας και των εκπαιδευτικών.
Μετά το καλωσόρισμα από την διευθύνουσα του σχολείου κ. Άντρη Τσαγγάρη, η
γιορτή ξεκίνησε με την προσευχή και τη σκυτάλη έλαβαν οι μαθητές με τους
δασκάλους τους. Η εορτή περιείχε παρουσιάσεις, ποιήματα και τραγούδια σχετικά με
την Εορτή των Γραμμάτων και αποσπάσματα από τα σοφά λόγια των Τριών Ιεραρχών.
Η Κοινότητα βράβευσε τους επιτυχόντες μαθητές στις εξετάσεις GCSE και A Level
της περασμένης χρονιάς και τίμησε τους εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν να οδηγήσουν
τα παιδιά των Σχολείων μας στις εξετάσεις καθώς και όσους βοήθησαν με
οποιονδήποτε τρόπο στο εξεταστικό μας κέντρο.
Οι ιερείς της Κοινότητος π. Παύλος, π. Θεοφάνης και π. Ανδρέας, ευλόγησαν και
έκοψαν την Βασιλόπιτα των Σχολείων.
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ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στο ΕΠΣ Αγίου Γεωργίου στο Kingstton
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου.
Την γιορτή παρακολούθησε ο πατέρας Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Παπαδάκης και ο
εορτάζων πατήρ Γρηγόριος. Την γιορτή παρακολούθησαν επίσης αρκετοί γονείς και
κηδεμόνες.
Η Δρ. Μαρία Θεοδοσοπούλου, δασκάλα του σχολείου, μίλησε για την ζωή και το έργο
των μεγάλων φωστήρων της Ορθοδοξίας μας, εστιάζοντας όχι μόνο στην μεγαλοσύνη
των Τριών Ιεραρχών αλλά και στην αρκετά δύσκολη εποχή κατά την οποία υπηρέτησαν
τον Χριστό.
Τα παιδιά με μεγάλο σεβασμό και αναγνώριση της ξεχωριστής οντότητας των τριών
μεγάλων της Ορθοδοξίας και της παιδείας, απήγγειλαν τα ποιήματά τους. Ο πατήρ
Αιμιλιανός, τόνισε και ο ίδιος την σημαντικότητα της ημέρας και την προσωπικότητα
των Τριών Ιεραρχών καθώς και το μέγεθος της προσφοράς των στην μόρφωση και στα
γράμματα.
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ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ BIRMINGHAM
Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία στο Birmingham τίμησαν τους Τρεις Ιεράρχες και τα
Ελληνικά Γράμματα.
Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου το ΕΠΣ
του Αποστόλου Ανδρέα με μια
όμορφη και επιμορφωτική εκδήλωση
τίμησε τους Τρείς Ιεράρχες και τα
Ελληνικά Γράμματα. Έγινε ιστορική
αναδρομή στη ζωή και το έργο των
Τριών Ιεραρχών και επεξηγήθηκε
απλά και κατανοητά η σύζευξή τους
με τα Ελληνικά Γράμματα.
Την
εκδήλωση παρακολούθησε και η
Προϊστάμενη
της
ΚΕΑ,
που
επισκέφτηκε την ημέρα εκείνη το
σχολείο. Στην επίσκεψη της αυτή είχε
την ευκαιρία να γνωρίσει τους
εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τον
πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κ. Πέτρο Νικολαΐδη. Συνομίλησε μαζί τους και
ενημερώθηκε για το αξιόλογο έργο που επιτελείται στο σχολείο.

Την Κυριακή 2/2 το ΕΠΣ της Αγίας Τριάδας τίμησε τους Τρεις Ιεράρχες και τα
Ελληνικά Γράμματα στην εκκλησία του Αγίου Λουκά, μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας. Την εκδήλωση χαιρέτησε η Προϊσταμένη της ΚΕΑ με μια σύντομη ομιλία.
Παιδιά του σχολείου απάγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν ο επίτιμοι πρόξενοι της Ελλάδας και της Κύπρου στο Birmingham,
τοπικοί αξιωματούχοι και όλο το
εκκλησίασμα. Μετά ακολούθησε
δεξίωση
στην
αίθουσα
της
Ελληνοκυπρακής Εστίας στην
οποία μέλη του Λαογραφικού
Ομίλου
Κτήμα
Πάφου
τραγούδησαν
παραδοσιακά
τραγούδια από διάφορες περιοχές
της
Κύπρου
και
χόρεψαν
παραδοσιακούς
χορούς
της
Κύπρου. Δημιουργήθηκε μια πολύ
ευχάριστη ατμόσφαιρα με όλους
τους
παρευρισκόμενους
να
διασκεδάζουν χορεύοντας και
τραγουδώντας
μαζί
με
τον
Λαογραφικό Όμιλο Κτήμα Πάφου.
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Το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου το ΕΠΣ της Αγίας Τριάδας σε συνεργασία με τον
Λαογραφικό Όμιλο Κτήμα Πάφου, διοργάνωσε Ημερίδα Λαογραφίας και
Παραδοσιακών Χορών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά έπλασαν και
έψησαν κουλουράκια. Τα μέλη του Λαογραφικού Ομίλου παρουσίασαν τις
παραδοσιακές στολές της Κύπρου και εξήγησαν τη χρήση και την ιστορία τους. Στη
συνέχεια ψυχαγώγησαν τα παιδιά με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της
Κύπρου. Την ίδια μέρα η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
Δρ. Βασιλική Κούμα συνομίλησε με τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και την πρόεδρο
της σχολικής επιτροπής κ. Κατερίνα Ιορδάνους και πληροφορήθηκε για το έργο που
γίνεται στο σχολείο.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ελληνική κοινότητα και τα σχολεία τουBirmingham για
το έργο τους και τις προσπάθειές τους να κρατήσουν δυνατό το ελληνικό στοιχείο
στην κοινότητά τους.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ACTON
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 οι μαθητές και οι
δάσκαλοι του Ελληνικού Παροικιακού σχολείου του Αγίου
Νικολάου τίμησαν τους Τρεις Ιεράρχες στον ομώνυμο
Ιερό Ναό.
Στην εκδήλωση τιμής για τους τρεις θαυμαστούς
διδασκάλους που με το έργο τους τίμησαν και καταξίωσαν
την Παιδεία και τα Ελληνικά Γράμματα παρέστησαν
γονείς, ο Αιδεσιμότατος π. Σταύρος, ο Πρόεδρος της
Σχολικής επιτροπής κ. Ηλίας Ντινένης , η Συντονίστρια
ΚΕΣ και υπεύθυνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την
οργάνωση της παροικιακής εκπαίδευσης στη Μεγάλη
Βρετανία κα Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα και
η
εκπαιδευτικός κα Μαρίνα Αντωνίου που εκπροσώπησε
στην εκδήλωση τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης της
ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από την υποδιευθύντρια κα Άννα Τσοτσοβιένα και
στη συνέχεια η κα Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο της
ημέρας, στον οποίο αναφέρθηκε στη ζωή και την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στην
Παιδεία μας. Στη συνέχεια, οι μαθητές της Β΄, Ε΄ και Στ ΄τάξης και του επιπέδου PRE
GCSE, απήγγειλαν ποιήματα, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του σχολείου, την
οποία διηύθυνε ο κ. Νεκτάριος Καζίλας.
Μετά το πέρας της εορτής οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι οποίοι αρίστευσαν κατά το
σχολικό έτος 2018 – 2019 στις εξετάσεις των επιπέδων GCSE, A LEVEL και της
Ελληνομάθειας καταχειροκροτήθηκαν από όλους παραλαμβάνοντας τα πιστοποιητικά
τους.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Walker

Η Xχριστουγεννιάτικη γιορτή του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου Walker
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου. Τα παιδιά παρουσίασαν τη σκηνική
εικόνα της γέννησης του Χριστού, ποίημα για την Πρωτοχρονιά, το θεατρικό «ο
κουφός γερο-Χρόνος», χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορούς. Η γιορτή
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη του Άγιου Βασίλη, ο οποίος έφερε δώρα στα παιδιά
και με κλήρωση.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Maidstone
Το Σάββατο 14/12/2019 πραγματοποιήθηκε
η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του ΕΠΣ
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Maidstone. Η
γιορτή ξεκίνησε με σύντομα χαιρετισμό
από τη διευθύνουσα του σχολείου Δρ.
Άντρη Καμένου. Στη γιορτή έλαβαν μέρος
όλα τα παιδιά του σχολείου, τα οποία
τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
και κάλαντα, απήγγειλαν ποιήματα και
παρουσίασαν σύντομα θεατρικά. Έγινε
ιδιαίτερη αναφορά στα έθιμα του
δωδεκαημέρου στην Κύπρο.
Τη γιορτή παρακολούθησαν οι γονείς των παιδιών του σχολείου, άλλα μέλη των οικογενειών των παιδιών και αρκετοί πρώην μαθητές και φίλοι του σχολείου.
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Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Gearies
Στις 21 Δεκεμβρίου το ΕΠΣ Gearies διοργάνωσε τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του. Τα
παιδιά παρουσίασαν ένα ευχάριστο εορταστικό πρόγραμμα για τους γονείς και τους
φίλους του σχολείου.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Milton Keynes
Την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό σχολείο του Μilton Κeynes η
χριστουγεννιάτικη γιορτή που είχε θέμα τoν «Καρυοθραύστη». Τα παιδιά, μέσα από την
άψογη ερμηνεία τους έδωσαν το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων που είναι αγάπη, χαρά
και προσφορά. Η παράσταση υποστηρίχθηκε από τη χορωδία του σχολείου, υπό την
επιμέλεια της υπεύθυνης της χορωδίας Αμίρα Καζμόζ, η οποία συγκίνησε όλους τους θεατές
με γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στο τέλος της εκδήλωσης, η διευθύνουσα του
σχολείου Δρ. Χαρά Ορθοδόξου έδωσε ευχές στους παρευρισκόμενους για τη γέννηση του
Θεανθρώπου και για τον καινούριο χρόνο. Η γιορτή έκλεισε από την πρόεδρο της σχολικής
επιτροπής Άννα Ανθή και τον Κώστα Αλεξανδρίδη, οι οποίοι ευχαρίστησαν τόσο τα παιδιά
όσο και τους/τις εκπαιδευτικούς για την όμορφη γιορτή τους.
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα το ελληνικό σχολείο του Μilton Keynes και «Η Μικρή
μας Λεμονιά» έχουν οργανώσει χριστουγεννιάτικο εργαστήρι. Σε ατμόσφαιρα χαράς τα
παιδιά ετοίμασαν χειροποίητα γούρια και ημερολόγια. Τα χειροποίητα στολίδια των παιδιών
πωλήθηκαν στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Milton Keynes και όλα τα έξοδα διατέθηκαν
για αγορά εξοπλισμού για το σχολείο.
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Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Southgate
Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου έγινε η κοπή της βασιλόπιτας στο Ελληνικό σχολείο του
Southgate. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρευρέθηκαν στην κοπή της πίτας . Η
μαθήτρια Χριστίνη Λιασή βρήκε το φλουρί.

Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Αγ. Τριάδας, Brighton
Η κοπή της Βασιλόπιτας του σχολείου μας έγινε στις 18/01. Πριν το μοίρασμα της
Βασιλόπιτας προηγήθηκε η διήγηση της ιστορίας που εξηγεί το έθιμο της κοπής της
βασιλόπιττας. Δόθηκαν ευχές για καλή χρονιά σε μαθητές και γονείς από τον ιερέα του
ναού, πατέρα Γερμανό Κουρκούνη.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ – MARGATE
Ελληνική Κοινότητα Margate
Η κοινότητα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο Margate ιδρύθηκε το
1964, αλλά η ελληνική παρουσία στην περιοχή καταγράφεται από πολλές δεκαετίες
νωρίτερα και όπως κάθε ελληνική κοινότητα στη Διασπορά, έχει Ελληνικό Παροικιακό
Σχολείο για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. O Ιερατικός Προϊστάμενος της
κοινότητος είναι ο Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων Κοκλιώτης.

Ο Ιερός Ναός της Κοινότητας, Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, είναι ιδιόκτητος και εγκαινιάσθηκε στις
23 Μαρτίου 1969, από τον τότε Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων & Μ. Βρετανίας Αθηναγόρα. Στο
Ναό φυλάσσεται ένας μικρός Σταυρός,
σκαλισμένος από τον Άγιο Παΐσιο.

Ο Kαθαγιασμός των Υδάτων
Tην
Κυριακή
μετά
τα
Θεοφάνια,
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επισημότητα και
για 55η συνεχή χρονιά, η τελετή του
καθαγιασμού των Υδάτων στο Margate, από τον
Αρχιεπισκόπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ.
Νικήτα.
Ο Σεβασμιώτατος μετά την Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό Παμμεγίστων, κατευθύνθηκε εν πομπή
προς την παραλία της πόλης, όπου ευλόγησε τα
ύδατα.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο
Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτριος Καραμήτσος
-Τζιράς, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Κακούρης, θρησκευτικοί
και πολιτικοί αξιωματούχοι της περιοχής, η
φιλαρμονική της πόλης και πλήθος κόσμου,
ελληνορθοδόξων και μη από το Λονδίνο και τις γύρω περιοχές.
Στους τρεις θαρραλέους μαθητές του ΕΠΣ, που βούτηξαν στα κρύα νερά, ο Σεβασμιώτατος
δώρισε μικρό επιστήθιο σταυρό ως ευλογία και ενθύμιο. Ο τυχερός που ανέσυρε τον σταυρό
ήταν ο μαθητής Θανάσης Γεωργίου.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕIO MARGATE
Το Ελληνικό Σχολείο στο Margate ιδρύθηκε ταυτόχρονα με την κοινότητα του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ το 1968.
Είναι από τα πρώτα σχολεία που ιδρύθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αρχικά
λειτουργούσε σε αίθουσα του Ξενοδοχείου του πρώτου Προέδρου της κοινότητάς, κου
Κυριάκου Κουρέα, με δάσκαλο που έστελνε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεττανίας.
Το 1973, χάρη στην δωρεά του κ. Κουρέλλια, απέκτησε αίθουσα, πίσω από την
Εκκλησία και λειτουργούσε, καθημερινά, με δάσκαλο που έστελνε η Ελληνική
Εκπαιδευτική Αποστολή.
Εξοπλίστηκε με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προβολείς
κλπ.) με προσωπική εργασία του τότε προέδρου Δρ. Παπαδήμου και γραμματέα Tim
Fleming και πολλές δωρεές από τους γονείς και τα μέλη της κοινότητας. O κ. Γεώργιος
Αντωνίου δώρισε την μοκέτα που υπάρχει στο δάπεδο μέχρι και σήμερα.
Το σχολείο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του South Kent και λειτουργεί ανελλιπώς.
Έχει μαθητές από την πρώτη τάξη Δημοτικού έως και A level. Κάθε χρόνο ένας έως
τρεις μαθητές/μαθήτριες διαπρέπουν στις εξετάσεις των GCSE και των A level
ελληνικών.
Από το 2011, η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στηρίζει το σχολείο στέλνοντας
δάσκαλο δύο απογεύματα την εβδομάδα και από φέτος κάθε Σάββατο. Κατά τη φετινή
σχολική χρονιά, ο εκπαιδευτικός της ΚΕΑ και διευθύνων του σχολείου είναι ο κ.
Ματθαίος Βενετσάνος. Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής είναι ο Δρ. Διονύσιος
Μαλάμης.

Ο διευθύνων του σχολείου κατά
τη φετινή σχολική χρονιά,
Ματθαίος Βενετσάνος, με
μαθητές του σχολείου

17

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ
CARDIFF
Το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας βρίσκεται στο Cardiff κοντά στην Ελληνική Ορθόδοξη
εκκλησία του Αγίου Νικολάου και στεγάζεται στο κτίριο της Ελληνοκυπριακής
Αδελφότητας. Το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας οργανώθηκε επίσημα με καταστατικό
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων το 1984. Αρχικά, πρόσφερε μαθήματα Ελληνικών σε
τμήματα στο Cardiff, το Barry και το Newport, τρεις από τις κυριότερες πόλεις της
Ουαλίας. Για πολλά χρόνια το Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας δεν είχε μόνιμη στέγη και
λειτουργούσε σε άλλα δημοτικά και λύκεια του Κάρντιφ. Το 1999 η λειτουργία του
Ελληνικού Σχολείου Ουαλίας μεταφέρεται στο χολ της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου
όπου και λειτούργησε για 10 χρόνια. Το 2009 το Ελληνικό Σχολείο μεταφέρθηκε στο
κτήριο της Ελληνοκυπριακής Αδελφότητας της Ουαλίας, στον πρώτο όροφο όπου και
λειτουργεί με τρεις αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο. Το σχολείο λειτουργεί
καθημερινά, Δευτέρα με Σάββατο και προσφέρει τάξεις για νήπια, παιδιά και ενήλικες. Στο
Ελληνικό Σχολείο Ουαλίας υπηρετούν τέσσερις δάσκαλοι και φοιτούν 70 παιδιά. Τα μέλη
της Επιτροπής γονέων και κηδεμόνων είναι: Δρ. Ειρήνη Πασίση, Έρση Ξανθούλη, Κάρλ
Ρόπερτς, Δημήτρης Πότογλου, Κωνσταντίνος Γρηγοράτος, Άννα Κονταξάκη, Ντέπορα
Κομνιανός, Νίνα Τοχμακίδου.
Το Σάββατο 15/2/2020, η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Δρ.
Βασιλική Κούμα, μαζί με την συντονίστρια του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της
Αρχιεπισκοπής κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα, επισκέφτηκαν το σχολείο, πέρασαν από όλες
τις τάξεις παρακολούθησαν το μάθημά τους και γνώρισαν τα παιδιά. Συνομίλησαν επίσης
με την σχολική επιτροπή, την διευθύνουσα του σχολείου Δρ. Άντρια Αντήλιου
(εκπαιδευτικό της ΚΕΑ) και με τον Αρχιμανδρίτη της κοινότητας Ιάκωβο Σάββα.
Παρουσιάστηκε το έργο και η προσφορά του σχολείου και ανταλλάχτηκαν απόψεις για
περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση του σχολείου.
Ευχαριστούμε το Ελληνικό Σχολείο στο Cardiff για την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία
τους. Τους συγχαίρουμε για τις προσπάθειες και το έργο που επιτελούν στο σχολείο και
στην κοινότητα και ευχόμαστε να αυξηθεί η φοίτηση παιδιών στο σχολείο τους. Με τον
τρόπο αυτή η ελληνική γλώσσα και παρουσία θα γίνει ακόμα πιο έντονη στην Ουαλία.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
Με τη θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας
επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που
διαδραμάτισε η Ελληνική Γλώσσα ανά τους αιώνες,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του
Ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η
ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να
καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης
σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών
θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική
γλώσσα γράφτηκαν αργότερα τα πιο σημαντικά
κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε
ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε
καθοριστική η συμβολή της ως μέσο αποθησαύρισης και διάδοσης του Ελληνικού Πολιτισμού
και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες
ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως.
Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν Έλληνας ποιητής, πιο πολύ
γνωστός για τη συγγραφή του ποιήματος «Ύμνος εις την
Ελευθερίαν», οι πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν
ο εθνικός ύμνος για όλους τους Έλληνες. Κεντρικό
πρόσωπο της Επτανησιακής σχολής, ο Διονύσιος Σολωμός
θεωρήθηκε και θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων,
όχι μόνο γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί
αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση
(κρητική λογοτεχνία, δημοτικό τραγούδι) και ήταν ο
πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική
γλώσσα και άνοιξε το δρόμο για τη χρησιμοποίησή της
στη λογοτεχνία.
Εκτός από τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν, τα
σπουδαιότερα έργα του είναι Ο Κρητικός, Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι, Ο Πόρφυρας, Η Γυναίκα της
Ζάκυθος, Λάμπρος. Το βασικό χαρακτηριστικό της
ποιητικής παραγωγής του είναι η αποσπασματική μορφή.
Κανένα από τα ποιήματα που έγραψε μετά τον Ύμνο εις
την Ελευθερίαν δεν είναι ολοκληρωμένο και με ελάχιστες
εξαιρέσεις, τίποτα δεν δημοσιεύτηκε από τον ίδιο.
Ο Κώστας Βάρναλης περιέγραψε εύστοχα την
αποσπασματικότητα του σολωμικού έργου με τη φράση
«...(Ο Σολωμός) πάντα τα έγραφε, αλλά ποτές του δεν
τα έγραψε».
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Εκπροσώπηση στην εκδήλωση “International Mother Language Day
2020” που διοργάνωσε η Υπάτη Αρμοστεία της Μπαγκλατές
Tην Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, η Υπάτη
Αρμοστεία της Μπαγκλατές στο Ηνωμένο Βασίλειο,
πραγματοποίησε εκδήλωση με ευκαιρία την Διεθνή
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, στο Copthorn Tara Hotel
στο Kensington. Στην εκδήλωση εκπρόσωποι από
διάφορες χώρες τραγούδησαν ή απάγγειλαν
ποιήματα στην μητρική τους γλώσσα.
Την Υπάτη Αρμοστεία της Κύπρο στο Ηνωμένο
Βασίλειο εκπροσώπησε η μαθήτρια του Ελληνικού
Παροικιακού Σχολείου του Southgate Χριστίνη
Λιασή, με το ποίημα «Γιαλουρού» του Δημήτρη
Λιπέρτη. Συγχαρητήρια στην Χριστίνη που με την
εξαιρετική της απαγγελία ακούστηκε η Κυπριακή
διάλεκτος μπροστά σε εκπροσώπους διαφόρων
χωρών.

Στην διπλανή εικόνα ο
Ύπατος Αρμοστής της
Κύπρου στο Ηνωμένο
Βασίλειο, κ. Αντρέας
Κακουρής, με άλλους
ομολόγους του παρακολουθεί
την εκδήλωση.
Στην κάτω φωτογραφία η
Προϊστάμενη της ΚΕΑ με τη
οικογένεια της Χριστίνης, που
φαίνεται δίπλα και πάνω να
απαγγέλλει.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ
ΕΠΣ ΤΟΥ MANCHESTER
Oι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Ελληνικού Σχολείου του Μάντσεστερ γιόρτασαν
την ημέρα αυτή με διάφορα ποιήματα περίφημων Ελλήνων ποιητών, παραμύθια από
γνωστούς συγγραφείς και άλλες δραστηριότητες.
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Γενίτσαροι και Μπούλες
Οι Μπούλες κι οι Γενίτσαροι είναι ένα αποκριάτικο έθιμο της Νάουσας με ρίζες που
χάνονται στο χρόνο. Συσχετίζεται με το Διόνυσο και τις αρχαίες τελετές προς τιμήν του.
Συσχετίζεται επίσης με την οθωμανική αυτοκρατορία όπου το 15ο και 16ο αιώνα οι
νέοι που ήταν αντάρτες στα βουνά τριγύριζαν από γειτονιά σε γειτονιά χορεύοντας για
να διώξουν το κακό, τελετή που έμοιαζε αρκετά με τις θρησκευτικές λιτανείες.

Γενίτσαρος: φορά φουστανέλα με 400 φύλλα, φαρδομάνικο πουκάμισο (κοντέλα),
γιλέκο με ασημικά, ζωνάρι στη μέση, βουδέτες στα πόδια, κρατά την πάλα του (σπαθί)
και ασφαλώς την κέρινη μάσκα-πρόσωπο με μουστάκι.
Μπούλα: άντρας ντυμένος με φαρδιά φουστάνια και άλλα ρούχα από τη Ναουσάικη
παράδοση που μαζεύει χρήματα για την ενίσχυση του αγώνα κατά του κατακτητή. Το
κεφάλι είναι στολισμένο με λουλούδια και φοράει την κέρινη μάσκα-πρόσωπο αλλά
χωρίς μουστάκι.
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Οδηγίες για κατασκευή μάσκας Γενίτσαρου και Μπούλας
Υλικά
Άσπρο χαρτόνι
Χρωματιστοί μαρκαδόροι
Γκοφρέ χαρτί

Ψαλίδι
Κόλλα
Οδηγίες
Kόβουμε το χαρτόνι σε στρογγυλό
σχήμα προσώπου.
Με τους μαρκαδόρους
ζωγραφίζουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου (μάτια, στόμα, μύτη, φρύδια,
βλεφαρίδες, μάγουλα, μουστάκι για τους γενίτσαρους). Προσέχουμε τις διαφορές
ανάμεσα στα γυναικεία (μπούλες) και στα ανδρικά (γενίτσαροι) χαρακτηριστικά.
Με το γκοφρέ χαρτί φτιάχνουμε το μαντίλι για τους άνδρες, το μαντίλι και τα
λουλούδια για τις γυναίκες και τα κολλάμε με κόλλα στην κορυφή της μάσκας.

Εικ. 1 Γενίτσαρος
Εικ. 2 Μπούλα
(Κατασκευές στο Ελληνικό
Σχολείο Αγίας Τριάδας,
Brighton)
Από την εκ/κο Ευαγγελία ΓιακείμΕΠΣ Brighton
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Εργασίες Παιδιών Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου
Ευαγγελισμού Θεοτόκου Maidstone

Σοφία Tyler –
Α’ Προχωρημένη Τάξη

Ευγενία Δουρούμη –
Β’ Τάξη

Χρίστος Γεωργίου –
Β’ Τάξη
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Εργασίες Παιδιών Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή

Λία Μονκ Τράττου

Δήμητρα Μονκ Τράττου
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Εργασίες Παιδιών Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου Αγίου Νικολάου

Οι μαθητές της Β’ Τάξης του ΕΠΣ Αγίου Νικολάου μαθαίνουν για τον χειμώνα.

Κύρος Δρανδάκης

Ειρήνα Μίρζα

Ιωάννα Δριβύλας

Ανδρέας Φράνσις
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ...ΔΙΕΚΔΙΚΩ
ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

SAINT AMBROSIOS OF KERYNEIA

Ο Άγιος Αμβρόσιος είναι κοινότητά της
επαρχίας Κερύνειας στην Κύπρο. Πριν την
Τουρκική εισβολή του 1974 είχε περίπου
τρεις χιλιάδες κατοίκους.

Saint Ambrosios is a village in the
province of Keryneia. Nearly three
thousand people used to live in the
village until the Turkish invasion of
1974. The Greek-Cypriot inhabitants of
it became refugees and were forced to
move either all over the free part of
Cyprus or abroad. Turkish-Cypriots from
Saint Nikolaos in Paphos moved to the
village, which was renamed to Ecentepe.
For us, it is still Saint Ambrosios.

Ο Άγιος Αμβρόσιος βρίσκεται στο βόρειο
τμήμα της Κύπρου, 23 χιλιόμετρα
ανατολικά της Κερύνειας. Στα βόρεια,
βρέχεται από τη θάλασσα.
Φημολογείται πως το χωριό πήρε την
ονομασία του από τον Άγιο Αμβρόσιο των
Μεδιολάνων, στον οποίο ήταν αφιερωμένη
η εκκλησία του χωριού, η οποία
κατασκευάστηκε το 1910. Οι κάτοικοι του
χωριού πίστευαν πως ο Άγιος Αμβρόσιος
είχε ασκητέψει στη γύρω περιοχή πριν γίνει
επίσκοπος στο σημερινό Μιλάνο.

Aπό την περίοδο του Τρωικού Πολέμου,
Έλληνες από την Αρκαδία έφτασαν στην
Κύπρο και ίδρυσαν μια μεγάλη πολιτεία,
την Μακαρία. Η Μακαρία διατηρήθηκε ως
το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας και
καταστράφηκε από τις αραβικές επιδρομές.
Τον 10ο μ.Χ. αιώνα, στη θέση της
οικοδομήθηκαν διάφορα χωριά, ένα εκ των
οποίων ήταν και Άγιος Αμβρόσιος.

Location: Saint Ambrosios is located in
the North part of Cyprus, 23 Km East of
Keryneia. Name: It is believed that the
village was named after Saint Ambrosios
of Mediolana. Hoewever, this is debated
nowadays. Some claim it was named
after Saint Ambrosios of Cyprus.
History: Since the Trojan war, Greeks of
Arcadia in the Peloponnese reached
Cyprus and founded Makaria, which was
still inhabited at the end of the Byzantine
period. In the 10th century AD Makaria
was destroyed by the Arab invasions and
several villages were formed in the area.
One of them was Saint Ambrosios.

Σε κάποια στιγμή, ο Άγιος Αμβρόσιος
κάηκε και οι κάτοικοι μετακινήθηκαν σε ένα
οροπέδιο πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά,
αθέατο από την μεριά εκείνη. Στην ίδια
τοποθεσία βρίσκεται και σήμερα.
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